
 

 

 
 

 

Pohjoisen yhteisöjen tuki – Majakka ry 
 

 
 

Meri-Lapin Vapaaehtoistoiminnan (Valikko)  
3 /2019  
       
 
      
Aika:  14.5.2019 klo 9-11 
Paikka:  Yhdessä ry:n tilat, Keskuspuistokatu 21, Kemi 

Kokoukseen voi osallistua myös etäyhteyden välityksellä. 
  
 
 

  Verkoston toimijat 
                           Verkoston toiminta on avointa kaikille vapaaehtoistoiminnan kehittämisestä kiinnostuneille 

tahoille. Kokouksiin voi osallistua myös etäyhteyden välityksellä. 

 
 Merja Halttunen Meri-Lapin Mielenterveysseura ry 
 
x 

Arja Prykäri 
Marja Ylitalo 

Tornion Asuntopalvelusäätiö sr/ Meän talo 

 
x 

Johanna Axelsson 
Tytti Kumpulainen 

Toivola-Luotola Setlementti ry 

 Maria-Riitta Saares 
Jenni Kreivi 

RIKU - Rikosuhripäivystys 

x Päivi Syväjärvi Luotolan Nuoret ry / Aikuiskaveritoiminta 
x Sinikka Kähkönen Suomen Mielenterveysseura ry 
 Merja Frantti Tornion Perheidentalo ry 
 Marko Vapa Suunta 2000 ry 
x Janne Olsen 

Janne Paatelei 
Oulunseudun nuorisoasuntoyhdistys ry / Vapaana -
hanke 

 
 
x 

Riikka Vuoristo 
Albina Brezguina  
Juha Tulkki 

Meriva sr/ Kemikammari 

x 
x 

Kirsi Anttila 
Suvi Hiltula 
 

Yhdessä ry 

 Sanna Toivainen Lapin Sovittelutoimisto 
x Irma Ihalainen Kivirannan Senioritalo ry / Senioripiste 
 Outi Keinänen Karungin Palvelukoti ry / Hopeakirstu 
x 
x 

Aila Rytkönen 
Tuula Huttunen Koivumaa 

Pohjoisen yhteisöjen tuki-Majakka ry 
 
 

 
 

Meri-Lappi 



 

 

 
 

 

Pohjoisen yhteisöjen tuki – Majakka ry 
 

 
ASIAT 

 
1. Kokouksen avaus 

 
▪ Yhdessä ry esitteli monipuolista toimintaansa aluksi. 
▪ Majakka muuttaa 1.7. osoitteeseen Pohjoisrantakatu 14, toisin sanoen tien 

toiselle puolelle😊 
 

2. Verkoston vuoden 2019 yhteiset painopisteet ja toimenpiteet  
 

1) vapaaehtoistoiminnan koulutuksen systemaattinen kehittäminen 
 
▪ käytiin keskustelua koulutuksen järjestämisestä. Palataan asiaan, kun 

toimijoiden suunnitelmat etenevät. 
 

2) vapaaehtoistoiminnan näkyvyys ja imagotyö 
 

▪ Keskusteltiin yhdistys- ja vapaaehtoistoiminnan liitteen julkaisemisesta Lounais-Lappi 
lehdessä 
− liitteen hinta on 4-8 sivuisena 4 900 € (+ ALV 24 %). Yhteensä 6076 €. 
− hinta sisältää painon ja jakelun 
− 4 sivuinen on kiinni runkolehdessä ja 8 sivuinen omana erillisenä liitteenä 

runkolehden välissä 
− toimitetaan valmiina pdf -sivuina toimitukseen 
− https://www.lapinkansa.fi/nakoislehti/lounais-lappi/  

 
Käytiin keskustelua liitteestä ja sen mahdollisesta julkaisuajankohdasta. Esille nousivat   
syyskuu ja vuoden 2020 tammikuu. Päätettiin, että Majakka laatii tiedotteet yhdistyksille 
halukkuudesta ostaa mainostilaa lehdestä mahdollisimman pian. Varaukset tulee 
ilmoittaa Majakkaan viimeistään 25.6. mennessä. Jos liite halutaan ilmestyvän 
syyskuussa, niin valmis materiaali tulee olla Majakassa viimeistään 15.8. mennessä  
 
Varausten pohjalta päätetään liitteen ilmestymisaikataulusta. 
Mainostilan suuruus ja hinta: 
- 1 sivu = 760 € 
- ½ sivu = 380 € 
- ¼ sivu = 190 € 
- 1/8 sivu = 95 € 

 
▪ Majakan tietotiimissä tapahtunut henkilöstömuutoksia huhtikuussa.  Tämän vuoksi 

Järjestötieto.fi vapaaehtoistoiminnan sivuston kehittämiseen palataan elokuun 20.8. 
kokouksessa. 

https://www.lapinkansa.fi/nakoislehti/lounais-lappi/


 

 

 
 

 

Pohjoisen yhteisöjen tuki – Majakka ry 
 

 
▪ Valikon Face-ryhmä käytössä verkoston sisäisen tiedotuksen foorumina.  

Liity osoitteessa: https://www.facebook.com/groups/1372586166219756/requests/  
 

 
3. Yhdistysten yhteinen vapaaehtoistoimijoiden ilta 23.5.2019 

 

Tornion Meän talo kutsuu Meri-Lapin alueen vapaaehtoistoimijat kevättapaamiseen to 
23.5.2019 klo 17.00 – 19.30 Tornion Veneseuran majalle Villa Lettoon, Koivuletontie 347, 
Tornio. Tilaisuus on tarkoitettu tukihenkilö-, ystävä-, saattaja-apua- , ulkoilu- ja 
kulttuurikaveritoimintaa  ym. tekeville vapaaehtoistoimijoille ja toiminnan vetäjille. 
Osallistujille ei ole osallistumismaksua. 
 
Illan ohjelmassa luvassa, kauniin Villa Leton ja upean merimaiseman lisäksi reippailua, 
tutustumista toisiin toimijoihin, Meän Talon vapaaehtoistoiminnan aarteen löytöjä , evästelyä 
tulilla ja grillikodassa sekä toivon mukaan mukavaa puheensorinaa. 

 
Mukaan mahtuu 50 henkilöä ja paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Kukin taho 
kerää omat osallistujat ja ilmoittaa ne sitten 16.5 mennessä p. Marja Ylitalo p. 040 1432223 tai 
Arja Prykäri p. 040 5025584. 
 
Jokainen ryhmä tai osallistuja, miten nyt sovitte, tuovat omat eväät mukana. Villa Letossa on 
keittiö, takka, grillikota ja ulkogrillipaikka. Meän Talo tarjoaa kahvit ja pullat. Jos haluatte 
toimia ekologisesti, niin voi ottaa omat kuksat tai mukit mukaan! Järjestäjät pyytävät 

pukeutumaan sään mukaisesti ja myös sadetakki, kummarit ja pipo on hyvä olla mukana😊 

 
4. Muut ajankohtaiset asiat 

4.1. Hyvää Mieltä kulttuurista tapahtuma 16.5. klo 12-15, Kemin kulttuurikeskus 
4.2. Lapin Järjestöfoorumi 17.-18.5.2019, Tornio.  
26.8. 2019 vietetään Suomen Luonnon päivää. Tällöin on tarkoituksena järjestää hyvänmielen 
metsäkävely yhdistysten vapaaehtoistoimijoille Torniossa ja Kemissä.  
4.4. Lasten Kemi 150 v. juhla 23.11.2019. 
 
Lisätietoja tapahtumista ja tilaisuuksista Järjestötieto.fi  

 
5. Verkoston vuoden 2019 tapaamiset 

ti 20.8. klo 9-11 
ti 22.10. klo 9-11 
ke 27.11. klo 9-11 

 
6. Päätettiin kokous klo 11 

 
Muistion kirjasi: Aila Rytkönen 

https://www.facebook.com/groups/1372586166219756/requests/

