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  Rytikatu 4, 94830 Kemi 

                          
   Verkoston toiminta on avointa kaikille vapaaehtoistoiminnan kehittämisestä kiinnostuneille 

tahoille. Kokouksiin voi osallistua myös etäyhteyden välityksellä. 
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ASIAT 

 
1. Kokouksen avaus ja tervetuloa (Luotolan Nuoret ry) 

 
Matti Virtasalo toivotti läsnäolijat tervetulleeksi Luotolan Nuoret ry:n toimitiloihin ja 
kertoi yhdistyksen toiminnasta. 
http://www.lanuti.fi/Suomeksi/Valitse-kunta!/Kemi/Luotolan-Nuoret-ry  

Meri-Lappi 

http://www.lanuti.fi/Suomeksi/Valitse-kunta!/Kemi/Luotolan-Nuoret-ry
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2. Verkoston vuoden 2019 yhteiset painopisteet ja toimenpiteet  
 

1) VAPAAEHTOISTOIMINNAN KOULUTUKSEN YHTEISKEHITTÄMINEN 
 
− kuultiin terveiset Kansalaisareena ry:n Valikko puheenjohtajien syyspäiviltä 
− Kemissä käynnistyy Meri-Lapin Mielenterveysseuran koordinoimana 

vapaaehtoistoiminnan yhteiskoulutus 25.1.2020.    
Kuultiin koulutuksen suunnittelu tilanne.  Mukaan haluavat yhdistykset voivat 
ilmoittautua Merjalle. Koulutuksen suunnittelun yhteispalaveri pidetään 6.11. 
Turvapoijun tiloissa.  Koulutusesitteen pohjana käytetään vuoden 2018 esitettä. 
Majakan tietotiimi huolehtii sen ohjeiden mukaisesta muokkaamisesta. 
Koulutuksesta järjestetään info tilaisuus Meri-Lapin järjestömessujen 
yhteydessä 5.12. 

− Torniossa toteutettu Meän talon toimesta vapaaehtoistoiminnan koulutus 
syksyllä  

 
2) VAPAAEHTOISTOIMINNAN NÄKYVYYS JA IMAGOTYÖ 

 
1. Vapaaehtoistoiminnan viikko 29.11.-5.12 

Meri-Lapin Järjestömessut 5.12. klo 10-15 
− käytiin keskustelua Järjestömessujen ohjelmasta. Sovittiin, että Majakka laatii 

esitteen. Teeman itsenäisyyspäivään liittyen: Suomi ei pyöri ilman 
vapaaehtoisia. Matti Virtasalo toimii tapahtuman juontajana. Messujen 
yhteydessä yhdistykset voivat pitää yhdistysinfoja. Järjestömessujen 
yhteydessä jaetaan myös Meri-Lapin vapaaehtoistoiminnan 
tunnustuspalkinto klo 13. Samaan aikaan on Meri-Lapin Järjestökeskus – 
Majakassa avoimet ovet. 
 

Meri-Lapin vuoden vapaaehtoinen 2019.  
− Vielä ehtii. Ilmiannot Meri-Lapin vapaaehtoistoiminnan tunnustuspalkinnon 

saajasta voi tehdä tästä.  Tunnustuspalkinto luovutetaan kansainvälisenä 
vapaaehtoistoiminnan päivänä 5.12. Lisätietoja tästä. 
Hashtagit:#vapaaehtoistenviikko ja #vapaaehtoistenpäivä 

 
Tekojen tiistai 3.12.2019.  
− Tavoitteena on kohdistaa huomio yhteisöön ja hyvän levittämiseen tekojen 

kautta. Tavoitteena on yhdistää ihmisiä lisäämällä tietoisuutta auttamisesta, 
antamisesta ja lahjoittamisesta. Lisätietoja tästä. 

https://fi.surveymonkey.com/r/VET-palkinto-19
https://www.ykliitto.fi/tapahtumat/yk-paivat/kansainvalinen-vapaaehtoistoiminnan-paiva
https://www.tekojentiistai.org/
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2. Lounais-Lappi yhdistys- ja vapaaehtoistoiminnan liite 11.9.  kokemuksia 
− Majakan tietotiimi on koostanut liitteen kokoajan näkökulmasta 

huomioitavia asioita: 
▪ jatkossa tulee painottaa vielä tehokkaammin, että materiaali tulee 

toimittaa valmiina, varaus on sitova ja se laskutetaan etukäteen.  
▪ jatkossa tulee tiedottaa yhdistysten varaaman tilan suuruus tarkemmin 

kuin esim. ½, ¼ jne. Jatkossa laitettava varatun tilan koko millimetreinä, 
käytettävä fontti ja fonttikoko. 

▪ ¾ tilan varaus haasteellinen, koska yhdistykset eivät välttämättä 
halunneet olla samalla sivulla, josta olisi ollut yhdistyksen lisäksi yksi ¾ 
mainos. 

▪ liitteen kokoaminen käynnistettävä aikaisemmin. Ensimmäisen liitteen 
materiaalin työstö ja taitto veivät työaikaa noin 2 kk.  

− käytiin keskustelua liitteestä ja todettiin, että jatkossa laaditaan selkeät 
ohjeet ja lehdelle valitaan kokoava teema. Myös liitteen painojälki on ollut 
ajoittain huono. Päätettiin toteuttaa Lounais-Lappi lehteen yhdistys- ja 
vapaaehtoistoiminnan liite syyskuussa 2020.  

 
3. Järjestötieto.fi palvelun vapaaehtoistoiminnan sivuston yhteiskehittäminen.   

− Hiiop100.fi linkitetty sivustolle. Sen kautta voi  hakea vapaaehtoistoiminnan 
tehtäviä ja yhdistykset ilmoittaa omat vapaaehtoistehtävänsä. Kokeillaan 
toimivuutta ja palataan asiaan. 

 
4. Vapaaehtoistoiminnan seminaari 2020 (Liite 1) 

− Päätettiin toteuttaa vapaaehtoistoiminnan seminaari 18.11.2020. 
Paikkana Peräpohjolan opisto, Tornio. Seminaarin teemaan palataan 
seuraavassa Valikko – verkoston kokouksessa 20.11. 
http://www.kansalaisareena.fi/tietoa-meista/valikkoverkosto/  

 
5. Kansainvälinen vertaistuen päivä 17.10. (lokakuun 3.torstai) 

− http://www.kansalaisareena.fi/vertaistuen-paiva/  
              Hashtagit: #suurkiitos ja # vertaistuki 

 
6. Tapahtumat ja teemapäivät  

− Valikko verkoston esittely Mehiläinen Länsi-Pohja Järjestötietopisteellä 
− Suomen luonnon päivän Metsäkävely Kallinkankaalla, Keminmaassa 

 
 

3) VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN VIRKISTYS JA TYÖNOHJAUS 
 
− Seuraavan virkistyspäivän vapaaehtoisille organisoivat 

           Meri-Lapin Mielenterveysseura ry ja Yhdessä ry keväälle 2020. 

https://www.järjestötieto.fi/vapaaehtoistoiminta
https://www.järjestötieto.fi/vapaaehtoistoiminta
http://www.kansalaisareena.fi/tietoa-meista/valikkoverkosto/
http://www.kansalaisareena.fi/vertaistuen-paiva/
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3. Muut ajankohtaiset asiat 
 

− 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 
 

4. Materiaalia 
− Vapaaehtoistoiminnan kurssiopas. Linkki kurssirunkoon ja opettajan oppaaseen. 
− Nuorten vapaaehtoistoiminnan käsikirja. Linkki käsikirjaan. 
− Tulossa Vapaaehtoistoiminnan arvo julkaisu 16.12. 
 
Lisätietoja tapahtumista ja tilaisuuksista Järjestötieto.fi – sivustolta 
 

 

5. Muut esille tulevat asiat 
 

6. Verkoston vuoden 2019 tapaamiset 
− ke 20.11. klo 12.00-14.00 

 
7. Kokouksen päättäminen 

 
Päätettiin kokous klo 11 

 
 

 
 
 

 

http://www.kansalaisareena.fi/ka2016/wp-content/uploads/2019/01/Vapaaehtoistoiminnan-kurssi_WEB.pdf
http://www.kansalaisareena.fi/ka2016/wp-content/uploads/2019/01/Opettajien-opas_FINAL_nettiversio_20092018.pdf
http://www.kansalaisareena.fi/aineistoa/nuorten-vapaaehtoistyon-kasikirja/

