
 
 

 

Pohjoisen yhteisöjen tuki – Majakka ry 
 

Järjestötieto.fi 

 

 
MERI-LAPIN JÄRJESTÖJEN NUORTEN ELÄMÄNKAARIVERKOSTO 

MUISTIO 1/2020 
 
Aika:  Tiistaina 8.1.2020 klo 10:00-12:00 
 
Paikka: Ohjaamo Kemi, Sauvotalo, 5. krs, Valtakatu 22, 94100 Kemi 
 
 
Läsnä Nimi Organisaatio 

x Tiina Hanhela, Marja Viinikka, 
Julia Blomster 

Kemin kaupunki/Kohtaamo-hanke  

  Luotolan nuoret ry 

  Kemin Lämärit ry 

  Kemin Palloseura ry 

  Meri-Lapin Mielenterveysseura ry 

x Marko Vapaa Suunta 2000 ry 

  CP-yhdistys/ Kemin seudun invalidit 

  Toivola-Luotolan Setlementti ry 

x Janne Olsen Oulun Nuorisoasuntoyhdistys ry 
(Vapaana-hanke) 

  RIKU -rikosuhripäivystys 

  Pohjantähti -opisto 

  Meriva sr 

  Keminmaan etsivä nuorisotyö 

  Simon etsivä nuorisotyö 

  Tornion etsivä nuorisotyö 

  Ylitornion etsivä nuorisotyö 

  Kemin etsivä nuorisotyö 

  Tervolan etsivä nuorisotyö 

  Vihreä ja kestävä Kemi -hanke 

  Tornion Latu ja Polku ry 
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  Partiolippukunta Pohjan tytöt ja sissit ry 

  Simon 4H ry  

  Tervolan 4H ry 

  Tornion 4H ry 

  Järjestöyhdyshenkilö Keminmaa 

  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,  

Tuomas Kukkonen 

Pohjoisen yhteisöjen tuki Majakka ry 

 
Asiat: 

1. Kokouksen avaus 
Kokous avattiin klo 10:15 
 

2. Yhdistysten ajankohtaiset kuulumiset 
 
Käytiin paikalla olleiden kuulumiset lyhyesti. 
 

 
3. Ohjaamo Kemi: toiminnan esittely 

 
Marja Viinikka esitteli tilastotietoa Ohjaamo Kemin toiminnasta. Ohjaamon mallia on 
kehitetty edistyksellisesti puolitoista vuotta. Suppeat resurssit ovat pakottaneet niiden 
tehokkaaseen uudelleenjärjestelemiseen tulosten saavuttamiseksi. Nuorten 
työttömyysasteessa on tapahtunut viime vuosina laskua Kemin parantuneen 
työtilanteen johdosta. Ohjaamo on tavoittanut toimintansa aikana 400-500 nuorta. 
Nämä kontaktit tapahtuvat mm. eri tapahtumien kautta, joissa on tavoitettu noin 300 
nuorta. Henkilökohtaisia tapaamisia on järjestetty 200 asiakkaan kanssa. Asiakkaista 
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40% on hankkiutunut töihin tai koulutukseen. Kemiläisistä nuorista 320-350 nuorta 
työttömänä työnhakijana, trendi on laskeva: 2018 ohjaamomallin käynnistäminen 
näyttäytyy myös työttömyysasteessa, kun voimia yhdistetään. 20-24 -vuotiaiden 
työllistettyjen määrä laskenut. Tvp -toimenpiteisiin osallistuminen kasvanut. 
Ohjaamotoiminnan jalkauttaminen 2020 vuoden aikana osaksi kaupungin 
palvelukonseptia. Ohjaamon rooli nuorten työllisyyden hoidossa koordinoitu, 
hallinnollisesti kaupungin työllisyyspalveluyksikössä. 
 
Ohjaamot toimivat Kemissä ja Rovaniemellä. Ohjaamohankkeille olisi kysyntää myös 
lähipaikkakunnilla. Nuorille suunnatut palvelut nähdään tarpeellisina säilyttää 
mahdollisimman avoimina sekä helposti lähestyttävinä. Selkeyttä sekä 
helppokäyttöisyyttä korostettiin tavoiteltavina piirteinä.  Kemin kaupunki haluaa 
Ohjaamon toiminnalla olevan selkeitä tuloksia. Viestintä viranomaisten kesken ja 
viestintä asiakkaan suuntaan on keskiössä, yhden luukun periaate. Laajemman 
yhteistyön tavoite katkaista palvelukierre. Onnistumisen kokemukset, vastuuttaminen, 
asioiden vieminen loppuun tärkeinä tavoitteina. Järjestelmä on haasteellinen nuorten 
näkökulmasta. Yleinen esille nostettu ongelma oli, miten nuoria pyrittäisiin 
tavoittamaan muuttuneessa asiointikulttuurissa. Somepalveluiden merkitys nuorten 
saavuttamiseksi korostui. Nuoret kokevat digitaalisten sovellusten käytön 
mutkattomampana kuin perinteiset kontaktimenetelmät. Eritoten kaikkien 
palveluiden keskittäminen yhteen pisteeseen saa nuorilta kehuja. Ohjaamossa nuorille 
pyritään tarjoamaan onnistumisen tuntemuksia sekä tunne eteenpäinmenosta.   
Säännöllisillä kokoontumisilla pyritään yhdistämään palveluita tehokkaasti. Lisäksi 
sillä vältetään järjestöjen palveluiden risteämistä. Kemin harrastemahdollisuudet ovat 
usein tuntemattomia nuorille.  Kohderyhmän asioita ajavien tahojen toimintaa tulisi 
pyrkiä rakenteellistamaan. 

 
Ohjaamon profiloituminen: koulutus, työelämä ja osallisuus -kärki edellä. Hankkeen 
päätavoite on työllisyyden edistäminen toimintalinjan mukaisesti, jossa kaupunki on 
isona toimijana mukana ja edellyttää tuloksia. Meriva toimii Ohjaamon 
pääyhteistyökumppanina järjestöjen osalta. Järjestötyöllistämisen osalta keskusteltiin, 
että järjestöjä alueella vähän, jotka työllistävät.  
 

 
4. Vuoden 2020 yhteiset tavoitteet ja painopistealueet (3) 

 
 
Verkoston yhteisiksi tavoitteiksi ja niistä johdetuiksi toimenpiteiksi vuodelle 2020 
esitettiin keskustelun pohjalta seuraavia:  

 
Tavoite 1) Asiakaslähtöisyys yhdistystoiminnan viestinnässä ja 
markkinoinnissa. 
Haaste: Nuoret eivät tiedä mitä voi harrastaa ja sähköistä alustaa Järjestötietoa ei 
tunneta vielä foorumina ja hakupalveluna, josta yhdistysten ja järjestöjen toimintaa voi 
hakea ja jonne yhdistykset voivat vapaasti ilmoittaa toiminnastaan. Keskusteltiin, että 
parempi ymmärrys nuorten mielipiteistä olisi tärkeää saavuttaa, johon käytettäisiin 
apuna some-kyselyitä sekä yleistä verkostoitumista. Ehdotuksena tuotiin esille esim. 
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liikuntaseteli, jonka nuori saa käyttää vapaasti. Majakan tulisi saada liikuntajärjestöt 
tiiviimmin toimintaan mukaan.  

 
Toimenpide1) järjestötieto.fi palvelun tehokkaampi markkinointi sekä yhdistyksille, 
muille toimijoille että yhdistyksistä kiinnostuneille harrastustoiminnan 
mahdollisuuksien esittelemiseksi. Järjestötoiminta on oltava muutakin kuin 
järjestötoiminnan ylläpitämistä. On tiedettävä, ketkä ”hengittäviä ja eläviä” toimijoita. 
Kysytään asiakkailta itseltään mitä halutaan ja toivotaan. Järjestötoiminta on nuorille 
usein vierasta. 

 
 

Tavoite 2) Neo-verkoston kasvattaminen: kaikki yhteiskehittämisestä 
kiinnostuneet nuorisojärjestöt mukaan verkoston toimintaan (sekä sote, kulttuuri, 
liikunta- että muut järjestöt) 
 
Toimenpide 2) kysely nuorisotoimijoille kiinnostuksesta verkostomaiseen toimintaan. 
Millaista sisältöä verkostolta toivotaan. Miten verkostotoiminta voisi parhaiten 
palvella nuorisotoimijoita, mitä yhteistyötä voisimme tehdä. 

 
 
 

5. Seuraava kokous 
 
 

Kaikki tahot olivat samaa mieltä siitä, että järjestöjä tulisi saada mukaan kokouksiin. 
Haasteena saada uusia toimijoita mukaan, koska kokousten päiväaika ei välttämättä 
sovi monelle yhdistykselle, jotka toimivat vapaaehtoispohjalta. Lisäksi tarvitaan tietoa, 
kuinka moni haluaa olla verkoston toiminnassa mukana. Doodlekysely seuraavasta 
kokousajankohdasta ja kiinnostuksesta verkoston toimintaan, jonka pohjalta sovitaan 
kokous toukokuulle 2020. Syksyn kokousajankohdat päätetään seuraavassa 
kokouksessa.  
Seuraava kevään 2. kokous ehdotetaan pidettäväksi Majakassa. Verkostokokoukset 
voidaan järjestää missä tahansa Meri-Lapin kunnassa ja toiveita ja esityksiä syksyn 
kokousten osalta otetaan vastaan.  

   
 

6. Kokouksen päättäminen 
 
Kokous päättyi klo 11.30 

 
 

Muistion kirjasivat Aila Rytkönen ja Tuomas Kukkonen, Majakka ry 
 

 
 


