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Meri-Lappi

Verkoston toimijat

Verkoston toiminta on avointa kaikille vapaaehtoistoiminnan kehittämisestä kiinnostuneille
tahoille. Kokouksiin voi osallistua myös etäyhteyden välityksellä.
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2. Verkoston vuoden 2019 yhteiset painopisteet ja toimenpiteet
1) vapaaehtoistoiminnan koulutuksen yhteiskehittäminen
− Torniossa Meän talo järjestää yhteistyössä OSNA:n Vapaana-hankkeen kanssa
vapaaehtoistoiminnan koulutuksen 26.9.2019. Kurssi on avoin kaikille
halukkaille. Koulutuksen kesto on 15 tuntia. Koulutuksesta tiedotettu mm.
Lounais-Lappi lehdessä.
− Kemissä käynnistyy Meri-Lapin Mielenterveysseuran koordinoimana
vapaaehtoistoiminnan yhteiskoulutus 25.1.2020. Mukaan haluavat yhdistykset
voivat ilmoittautua Merjalle. Koulutuksesta järjestetään info tilaisuus
joulukuussa. Ideoitiin, että Meri-Lapin vapaaehtoistoiminnan
tunnustuspalkinnon luovutustilaisuudessa 5.12. pidetään Meri-Lapin
Järjestökeskuksen uusien tilojen avajaiset ja järjestömessut, jossa koulutuksen
info tilaisuus voitaisiin pitää. Tiedotetaan mediaa etukäteen tapahtumista.
− Toivolan Nuoret ry:n aikuiskaveritoiminnan vapaaehtoistoiminnan koulutus
käynnistyy syyskuussa.
2) vapaaehtoistoiminnan näkyvyys ja imagotyö
− 8-sivuinen yhdistysliite ilmestyy Lounais-Lappi lehdessä 11.9.2019. Liite on
saanut erittäin positiivisen vastaanoton yhdistyksiltä ja on täynnä. Käytiin
keskustelua liitteen nimestä ja päädyttiin nimeen ”Vapaaehtoisuudesta voimaa”.
Esille nostettiin myös kuntien mukaan saaminen jatkossa esim. kirjoittamalla
juttua kuntien järjestöyhdyshenkilöistä ja järjestö-kunta yhteistyön muodoista.
Etusivun otsikon alapuolelle laitetaan vapaaehtoistoiminnan faktaruutu ja
vapaaehtoistoiminnan antia sitaatteina. Merja lupasi laatia faktalaatikon 30.8.
mennessä ja muut verkoston toimijat toimittavat sitaatteja viestintä@pyt.fi
sähköpostiin. Lisäksi sovittiin, että etusivun kuvaa varten toimitetaan valokuvia
mm. menneistä ja tulevista Hyvän Mielen metsäkävelyistä 30.8. mennessä.
− Meri-Lapin vuoden vapaaehtoistoiminnan tunnustuspalkinto 2019.
Ilmiannot Meri-Lapin vapaaehtoistoiminnan tunnustuspalkinnon saajasta voi
tehdä tästä.
Tunnustuspalkinto luovutetaan kansainvälisenä vapaaehtoistoiminnan päivänä
5.12. Lisätietoja tästä.
Keskustelun päätteeksi sovittiin, että verkoston toimijat tiedottavat asiasta
omissa verkostoissaan. Paperinen äänestysmahdollisuus löytyisi matalan
kynnyksen kohtaamispaikoista ja kuntien kirjastoista. Lisäksi asiasta tiedotetaan
Lounais-Lapin yhdistysliitteessä 11.9. Myös kuntien sisäisiä tiedotuslehtiä
voidaan hyödyntää.
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Samaan aikaan ajoittuu myös Tekojen tiistai 3.12.2019. Se on kampanja, jonka
tavoitteena on kohdistaa huomio yhteisöön ja hyvän levittämiseen tekojen
kautta. Tavoitteena on yhdistää ihmisiä lisäämällä tietoisuutta auttamisesta,
antamisesta ja lahjoittamisesta. Lisätietoja tästä.
− Järjestötieto.fi - verkkopalvelun vapaaehtoistoiminnan sivuston
yhteiskehittäminen. Sivustolla on nyt hyödynnetty Osuuspankin vuonna 2017
kehittämää ja Kansalaisareena ry:n koordinoimaksi siirtynyttä Hiiop100. fi –
sivustoa. Hiiop.fi – sivustolla voi kuntalaiset hakea vapaaehtoistoiminnan
tehtäviä ja yhdistykset ilmoittaa omat vapaaehtoistehtävänsä. Kokeillaan
toimivuutta ja palataan asiaan.
−

Valikon Face-ryhmä käytössä verkoston sisäisen tiedotuksen foorumina.
https://www.facebook.com/groups/1372586166219756/requests/

− Vapaaehtoistoiminnan seminaari 2020
Päätettiin toteuttaa vapaaehtoistoiminnan seminaari syksyllä 2020.
http://www.kansalaisareena.fi/tietoa-meista/valikkoverkosto/
3) vapaaehtoistoimijoiden virkistys ja työnohjaus
− Yhdistysten yhteinen vapaaehtoistoiminnan virkistysilta toteutettiin
Meän talon organisoimana, 23.5. Tornion veneseuran majalle. Palaute tapahtumasta
on ollut positiivista.
Seuraavan virkistyspäivän keväällä 2020 lupautuivat
organisoimaan Meri-Lapin Mielenterveysseura ry ja Yhdessä ry.
3. Muut ajankohtaiset asiat
− Suomen Luonnon päivänä 26.8. 2019 järjestetään
Hyvän Mielen metsäkävelyjä järjestetään Meän talon ja Perheiden talo ry:n
organisoimana Lautamaassa, Torniossa alkaen klo 14 ja Meri-Lapin
Mielenterveysseuran organisoimana Mansikkanokalla, Kemissä klo 13-16.
− Nyt riittää yksinäisyys seminaari 30.10. klo 13-15.30 Torniossa. Tilaisuuden
järjestää Meän talo yhteistyössä Tornion Perheiden talo ry:n kanssa. Tilaisuus on
maksuton ja avoin kaikille. Lisätietoja tästä.
− Meän talolla aloittanut eturauhassyöpään sairastuneiden vertaistukiryhmä. Ryhmä
kuukauden ensimmäisenä maanantaina.
− Meän talolla käynnistynyt äänilehden lukutoiminta Lounais-Lappi lehteen.
Toiminnassa mukana 6 lukijaa, mutta lisää kaivataan. Kiinnostuneet voivat
ilmoittautua Arja Prykärille.
Lisätietoja: https://www.meäntalo.fi/
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− Meri-Lapin Mielenterveysseura järjestää mielenterveyden ensiapu -kurssin
selkokielellä maahanmuuttajille syksyllä 2019 ja Löydä oma tarinasi -kurssin alkaen
18.11.2019.
− Lasten Kemi 150 v. juhla 23.11.2019 Sauvotalo, Kemi
Lisätietoja tapahtumista ja tilaisuuksista Järjestötieto.fi - sivustolta

4. Verkoston vuoden 2019 tapaamiset
− ti 22.10. klo 9-11
− ke 27.11. klo 9-11
5. Kokouksen päättyi klo 10.55
Muistion laati: Tuula Huttunen Koivumaa
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