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MERI-LAPIN JÄRJESTÖJEN NUORTEN ELÄMÄNKAARIVERKOSTO MUISTIO 3/2019 
 
Aika:  tiistai10.9.2019 klo 10:00-12:00 
 
Paikka: Oulun Seudun nuorisasunnot ry Osna, Vapaana-hanke, Vanha Kartano, 

Keskikatu 36, Tornio 
 
Läsnä Nimi Organisaatio 

x Tanja Metsävainio, Tiina 
Hanhela 

Kemin Kohtaamo  

  Luotolan nuoret ry 

  Kemin Lämärit ry 

  Kemin Palloseura ry 

  Meri-Lapin Mielenterveysseura ry 

x Marko Vapaa Suunta 2000 ry 

  Ylitornion MLL, Ylitornion 4H yhdistys ry 

  CP-yhdistys/ Kemin seudun invalidit/ 
PTO 

  Toivola-Luotolan Setlementti ry 

x Janne Olsen Oulun Nuorisoasuntoyhdistys ry 
(Vapaana-hanke) 

  RIKU -rikosuhripäivystys 

  Pohjantähti -opisto 

  Meriva sr 

x Mirva Vähä, Marja Valikainen Keminmaan etsivä nuorisotyö 

  Simon etsivä nuorisotyö 

  Tornion etsivä nuorisotyö 

  Ylitornion etsivä nuorisotyö 

  Kemin etsivä nuorisotyö 

  Tervolan etsivä nuorisotyö 
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  Kemin kaupunki / Kohtaamo -hanke 

  Vihreä ja kestävä Kemi -hanke 

  Tornion Latu ja Polku ry 

  Partiolippukunta Pohjan tytöt ja sissit ry 

  Simon 4H ry  

  Tervolan 4H ry 

  Tornion 4H ry 

x Emma-Lotta Heikinmatti Järjestöyhdyshenkilö Keminmaa 

x Jaana Sahi Järjestöyhdyshenkilö Tornio 

  Järjestöyhdyshenkilö Kemi 

  Järjestöyhdyshenkilö Ylitornio 

  Seurakunnan nuorisotyö Kemi 

  Seurakunnan nuorisotyö Tornio 

  Seurakunnan nuorisotyö Simo  

  Seurakunnan nuorisotyö Keminmaa 

  Seurakunnan nuorisotyö Ylitornio 

  Seurakunnan nuorisotyö Tervola 

x Aila Rytkönen Pohjoisen yhteisöjen tuki Majakka ry 
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Asiat: 

1. Kokouksen avaus 
Kokous avattiin klo 10:10. 
 

2. Vapaana-hanke, projektikoordinaattori Janne Olsen 
 

Alustusta ja keskustelua nuorten asumiseen liittyvistä asioista. 
Janne Olsen esitteli ja kertoi Oulun seudun nuorisoasunnot ry:n toiminnasta ja 
taustasta. Hanke on osa Osna-kotien kokonaisuutta. Oulussa Osnalla on noin 1000 
nuorisoasuntoa, jossa asuu eri lähtökohdista asuvia nuoria: sekä itsenäisesti 
toimeentulevia että syrjäytymiskierteessä olevia, joilla on esim. häätöjä taustalla. 
Asunnot ovat hieman tavallista markkinahintaa edullisempia. Myös ilman asumiseen 
liittyviä ongelmia voivat alle 35-vuotiaat (asunnon hakuhetkellä olevat) hakea 
Osnan asuntoihin, esimerkiksi Ouluun muuttavat opiskelijat. Useamman häädön 
kokeneet mielenterveysongelmaiset saavat ohjausta ja tukea.  

 
Kemi-Tornioon hanke tuli 2017 tehdyn kyselyn perusteella, jossa ilmeni, että alueen 
viranomaisten mukaan tarvetta oli hankkeelle. STEA myönsi avustuksen hankkeelle. 
Kemi, Tornio ja Keminmaa ovat Meri-Lapista mukana hankkeessa. Kiteytetysti 
tavoitteena on 17-29-vuotiaiden nuorten asumistietojen ja -taitojen parantaminen, 
asumisen vakiinnuttaminen, elämänhallinnan parantaminen sekä tukihenkilöiden 
kouluttaminen alueelle (vapaaehtoistyön mallin juurruttaminen). 

 
Vapaana-hanke voi tulla kyseeseen, jos nuorella on 1) muutto ensiasuntoon edessä 
ja oma motivaatio tukeen on kohdallaan, 2) nuoren asuminen uhkaa päättyä ei-
toivotulla tavalla tai 3) nuori tarvitsee tukea ja ohjausta asumiseen liittyvissä 
asioissa. Tukihenkilö on ennaltaehkäisevä henkilö ja auttaa pahempiin ongelmiin 
joutumista. Esim. verkoston puuttuminen itsenäistymisessä on tilanne, jossa 
tukihenkilö voi olla hyödyksi. Kovin hankalassa tilanteessa olevaa, vaikeasti 
hankkeeseen sitoutettavissa olevaa henkilöä auttaa ensisijaisesti 
hankehenkilökunta, vapaaehtoiset ovat tukena aiemmassa vaiheessa. Vapaaehtoinen 
ja nuori tapaavat 1-2 kertaa kuussa. Yhteydenpito sovitaan aloituspalaverissa 
nuoren ja vapaaehtoisen välillä (esim. tapaamisten sopiminen ja peruminen).  
 
Asumiseen liittyy nuorilla ja nuorilla aikuisilla monia haasteita. Esimerkiksi asunnon 
siisteys ja ylläpito on nuorten miesten haasteena. Keskusteltiin, että kotikäynnit 
auttavat ammattilaisia näkemään asiakkaiden todellisen tilanteen. Suurin osa kärsii 
koulukiusaamisesta, ei ole kavereita, virtuaalimaailmaan jumitutaan, jossa 
sosiaalinen elämä tapahtuu pelkästään. Kaikki eivät sitoudu apuun, vaikka 
tunnistaisivat ongelmansa. Mikäli tukea ei ole osannut hakea ajoissa, takautuvia 
tukia on mahdollista hakea yhdessä. Kelan kanssa käydään vuoropuhelua. Kelan 
tulisi lähettää liitteet takaisin nuorelle (esim. maksamattomat laskut). Asumisen 
edellytykset voivat katketa hoitamattomiin seikkoihin, esimerkiksi maksamattomat 
sähkölaskun aiheuttavat jossain vaiheessa sähköjen katkaisun ja kytkentämaksu 
maksaa 200 e, jolloin nuori joutuu itse maksamaan sen ja summa on iso, joten sähköt 
voivat olla poikki pitkäänkin. Asunnon hankkiminen on vaikeaa, esim. 
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asuntonäytöissä voi tulla haasteita eri asioissa. Asunnon saannin lisäksi asumisen 
laatuun liittyviin tekijöihin kiinnitetään huomiota: asunto pitäisi sisustaa ja siitä 
myös huolehtia laskujen maksamisen ohella ja asiakkaan kanssa mietittäviä asioista 
voivat olla esimerkiksi vaatimustaso ja tilanteen tuomat taloudelliset ja muut 
realiteetit. Edullisia tai lahjoituksena tulevia huonekaluja on alueella monissa 
paikoissa saatavilla, mikä on tärkeä huomioida kustannuskysymyksenäkin, uusien 
huonekalujen hankintahintojen ollessa monin verroin kalliimpia.  
 
 
Hankkeen palveluista 1) Asumisohjaus on yksilöllistä ohjausta asumisasioiden 
hoitamisessa. 2) Palveluohjaus on tarkoitettu 17-29-v. itsenäisen asumisen 
aloittamiseen tukea tarvitsevalle tai asumisessa kriisiytyneelle nuorelle. 
 
 
Vapaaehtoisia on tullut esim. oppilaitoksista, jolloin he hyötyvät ammatillisesti ja 
opinnoissa vapaaehtoistyöstä. Vapaaehtoistyö on kuitenkin monin tavoin vaativaa ja 
sitovaa. Tällä hetkellä on 8 tukihenkilöä, joista 7:llä on tuettava nuori. Iältään he ovat 
noin 20-50-vuotiaita tukihenkilöitä. Nuoria on tavoitettu hankkeessa jo noin 60 
henkilöä. Yleisimpiä asumisen haasteita on taloudenhallinta sekä asumistaitojen ja -
tietojen puute. Vuokranantajille on tulossa tilaisuus hankkeesta.  
 
Seuraava vapaaehtoisten koulutus on lokakuussa 5.10.2019 Yhdessä ry:n tiloissa, 
johon on ilmoittautunut tähän mennessä kolme koulutettavaa. Hankkeen 
tämänhetkinen rahoitus kestää 2021 asti. Kriteerinä on täysi-ikäisyys, mitään 
spesifiä koulutus- tai työtaustaa ei vapaaehtoiselta edellytetä ja koulutukseen 
osallistuminen ei vielä velvoita ottamaan nuorta tuettavaksi. Hankkeessa arvioidaan 
aina tuettavan ja tukihenkilön keskinäisen yhteistyön toimivuuden edellytykset.   
 
Yhteystiedot: projektikoordinaattori Janne Olsen 044 558 6417, janne.olsen@osna.fi  

 
Keskusteltiin myös seudullisen työntekijän tarpeista, sekä onko oppilaitoksissa 
asumiseen liittyviä infoja uusille muualta tuleville opiskelijoille. Hankkeessa toimiva 
asumisohjaaja (Paikka auki -nuori) käy kouluissa kertomassa asumisen ABC:sta.  

 
 

3. Yhdistysten/toimijoiden ajankohtaiset kuulumiset 
 
Tornion kaupunki/järjestöyhdyshenkilö ja hyvinvointisuunnittelija sekä 
työsuojelupäällikkö: Viime vuonna vahvistettu hyvinvointikertomus, johon 
sisältyy hyvinvointisuunnitelma. Suunnitelman yhtenä painopisteenä nuorten 
syrjäytymisen ehkäisy. Vuosikertomus hyvinvointityöstä, jossa myös muiden 
toimijoiden ja hankkeiden toiminta esitteillä: Vapaana-hanke mukaan. Järjestöjen 
kanssa tehdään monipuolista yhteistyötä, esimerkiksi Perheiden talon kanssa 
yhteistyö on hyvin konkreettinen. Erilaisia tilastoja ja rekisterejä hyödynnetään 
työssä. Kouluterveyskysely on tulossa. Ammattioppilaitosten ja lukiolaisten 
haasteet eriävät.  

mailto:janne.olsen@osna.fi
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Keskustelussa tuotiin esille, että koulukiusaaminen voimakasta Torniossa 
tilastollisesti (kouluterveyskyselyn mukaan). Muun muassa koulunuorisotyö, 
ryhmäytyskäytännöt ja tukioppilastoiminta, sekä varhaiskasvatuksessa 
tunnetaitoryhmät ovat tukena ja apuna tässä moniammatillisessa toiminnassa 
kiusaamisen ehkäisemiseksi.  
 
Suunta 2000: Suunta on Meri-Lapin suurin luontoliikuttaja, 30 tapahtumaa läpi 
kesän vedetty. Ikähaarukka nousee 25:een. Toiminta on ilmaista alle 20-vuotiaille. 
Movember on kauden päätöstapahtuma, joka on tulossa. MM- ja SM -kisat tulossa 
2021 isompina tapahtumina. Verkosta löytyy lisätietoa suunta2000.fi – 
kuntosuunnistus . Yritykset tukevat nuorten toimintaa ja tuki kohdennettu.  
 
Kemin Kohtaamo: on yksi Ohjaamoista, alle 30-vuotiaiden palvelupiste. Kaikki 
nuorten tarvitsemat palvelut saman katon alle. Kohtaamo on kemiläisille, mutta 
ketään ei käännytetä pois. Päivystys ma – to klo12-15. Apua saa myös asumisen 
(tehty Osnan kanssa jo yhteistyötä) ja päihde teemoihin. Hankkeessa on kaksi 
palveluohjaajaa, projektipäällikkö, osana Kemin työllisyyspalveluita, 
yhteistyökumppaneina Kela. Etsivät ovat samassa talossa.  Toiminta tällä hetkellä 
2020 vuoden loppuun. Tammikuussa on tulossa Nepsy-verkosto 22.1.2020 klo 13 
Kemin Kohtaamossa.  
 
Keskustelua lastensuojelun jälkihuollon kanssa tehtävästä yhteistoiminnasta. 
Osnalla tehdään yhteistyötä myös tässä asiassa. Uudistus tulossa, että jälkihuolto 
jatkuisi 25 ikävuoteen asti.   
 
Keminmaan kunta/ etsivä nuorisotyö: kokonaiskuvana mt- ja päihdeongelmat 
ovat vahvemmin näkyvillä, vähän kevyen tuen tarvetta ja ongelmat suuria. 
Ryhmäytyksissä on oltu mukana. Asiakastyö vilkastuu syksyn myötä ja nuoret 
tuovat usein myös kavereita mukanaan toimintaan. Koulupudokkaat eivät vielä 
näy. Samoja juttuja toteutetaan Osnan kanssa. Nuorten työpaja toimii samoissa 
tiloissa Keminmaalla. Yläkoululle on saatu nuorisotyöntekijä, joka kehittää 
välituntitoimintaa.  
 
Keskustelussa esillä koulunuorisotyön työskentelymallin hyödyntäminen. 
Keminmaan ja Tornion kanssa on paljon yhteistyötä siltä osin.  
 
Keminmaan kunta/ järjestöyhdyshenkilö ja vapaa-aikaohjaaja: kohderyhmä 
vauvasta vaariin, yläaste-. lukio- ja amisikäiset. Päihdevalistusta, kiusaamis- ja 
somevalistusta. Taiteiden yö saatiin pakettiin, tapahtumia tulossa. 
Järjestöyhdyshenkilönä toimiin, Lappi nyt-hanke: kartoitetaan perusnuorisotyötä. 
Nuorisotyön gaala hankkeessa. PTO:lla.  
 
Majakka ry: verkostot jatkuvat, ensi vuoden toimintamalli ja 
kokoontumisajankohdat mietteissä, sovitaan tarkemmin loppuvuodesta. 
Hankehakemusta työstetään syksyn hakuun: nuoria järjestölähtöisesti tukevan 
hankkeen rahoituksen mahdollistuminen toisi resursseja lisää toimintaan myös 
verkostojen kannalta. 
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4.  Muut esille tulleet asiat 
 
Ennaltaehkäisyn näkökulmasta tuotiin esiin erityisavustusten haku vähävaraisten 
perheiden 7-15 vuotiaiden lasten liikuntaharrastusten mahdollistamiseksi 
seuroissa. Kunnat hakevat avustusta ja jakavat saamansa avustukset seuroille ja 
järjestöille. Tornion osalta kumppaneita haetaan, hakuaika umpeutuu 30.9.2019. 
Lisätietoa ja hakulomake kunnille löytyy oheisesta linkistä Avin sivuilta.   
 

5. Seuraava kokous 
Maanantaina 28.10.klo 13-15 Keminmaassa, tarkempi info esityslistan ja kutsun 
yhteydessä.  
 
 

Muistion laatija: 
 

 Aila Rytkönen, Majakka ry 
 

http://www.avi.fi/web/avi/erityisavustus-vahavaraisten-perheiden-lasten-ja-nuorten-liikunnan-harrastuksen-tukemiseksi
https://www.avi.fi/web/avi/tiedotteet-2019/-/asset_publisher/LS5QDoBhmxRF/content/erityisavustus-vahavaraisten-perheiden-lasten-ja-nuorten-liikunnan-tukemiseen-haettavissa?redirect=https%3A%2F%2Fwww.avi.fi%2Fweb%2Favi%2Ftiedotteet-2019%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_LS5QDoBhmxRF%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-8%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2

