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MERI-LAPIN LASTEN JA PERHEIDEN HYVINVOINTIA TUKEVIEN JÄRJESTÖJEN 
ELÄMÄNKAARIVERKOSTO 

MUISTIO 1/2020 
 
Aika:  tiistai 28.1.2020 klo 14-16 
 
Paikka: Kokoustila Messi, Kansalaistoiminnan keskus - Majakka 
  Pohjoisrantakatu 14, 2. krs, Kemi 

 
Läsnä Nimi Organisaatio 

  Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry 

x Marko Vapaa Suunta2000 

x Merja Frantti Tornion Perheiden talo ry 

  Tornion Perheiden talo ry, Kamraatti-hanke 

x Merja Halttunen Meri-Lapin mielenterveysseura/Turvapoiju 

  Kemin seurakunta 

  Keminmaan seurakunta 

x Marika Rahkonen Tornion seurakunta 

  Simon seurakunta 

x Minna Juvani Ylitornion seurakunta 

  Tervolan seurakunta 

  Kemin Pelastakaa lapset ry 

x Riikka Korhola Pelastakaa Lapset ry 

  Suomen Unicef ry Kemi 

  Nuorten ystävät/ Jokirinne  

  Lassilan koulun vanhempainyhdistys ry 

x Jonnamari Kentala MLL Lapin piiri 

  Tervolan MLL  

  Kemin MLL 

  Tornion MLL 

  Ylitornion MLL 
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  MLL Simon paikallisyhdistys ry 

   Luotolan nuoret ry/Kemin Pelastakaa lapset ry 

  Arjen tuki ry 

  Keminmaan naisvoimistelijat 

  Pohjantähti-opiston kannatusyhdistys  

  Elo ry 

  Ylitornion Voimistelu ja Liikunta YliVoLi 

  Leijonaemot ry 

  Toivola-Luotola Setlementti ry 

  Hilma-kylät ry, Keminmaa 

  Kantojärven kyläyhdistys ry 

  Paakkolan kyläyhdistys ry 

  Etelä-Portimojärven kyläyhdistys ry 

  Napapiiri-Juoksengin kyläyhdistys ry 

  Tervolan kunta, pakolaistyö 

  Kemin kaupunki 

  Kemin kaupunki, maahanmuuttajien sosiaali- ja 
terveyspalvelut 

  Kallin Hiihtokeskus Oy 

x Markku Iso-Heiko (etä) Yhden vanhemman perheiden liitto YVPL ry 

x Eeva Syynimaa Järjestöyhdyshenkilö Kemi 

  Järjestöyhdyshenkilö Tornio 

  Järjestöyhdyshenkilö Keminmaa 

  Järjestöyhdyshenkilö Ylitornio  

  Järjestöyhdyshenkilö Simo  

  Järjestöyhdyshenkilö Tervola 

x Aila Rytkönen, Tuomas 
Kukkonen 
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Asiat: 

1. Kokouksen avaus 
Kokous avattiin klo 14:05. 

 
2. Yhdistysten ajankohtaiset kuulumiset 

 
Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Lapin piiri, Jonnamari Kentala: Stea-
rahoitteinen 3-vuotinen Kaverina Lapissa-hanke (kohderyhmänä mm. 
maahanmuuttajaäidit) alkaa maaliskuussa, yhteistyötä myös Meri-Lappiin. 
Perhekummitoimintaa, vertaistukea, kaveritoimintaa, yksinäisyyttä vastaan. 
Toimialueena koko Lappi. Aloitetaan Kemin alueelta.  
 
Pelastakaa Lapset ry, Pohjois-Suomen Lapin aluetoimisto Rovaniemi, Riikka 
Korhola: tehty yhteistyötä Länsi-Lapin mm. Tervolan kanssa. Pääsääntöisesti 
tukiperhe- ja tukihenkilötoimintaa yhteistyössä sosiaalitoimien kanssa. Kemissä on 
paikallisyhdistys.  
 
Kemin kaupungin järjestöyhdyshenkilö, Eeva Syynimaa: perustyön ohella toimii 
järjestöyhdyshenkilönä. Kaupungin työsuojelupäällikkönä.  
 
Marko Vapaa, Suunta2000 ja Majakan hallitus: SM-kisat maaliskuussa, noin 300-
400 osallistujaa. Pääpaino kesässä: Hippo-suunnistus ja muut yksittäiset 
tapahtumat. Kemin seudun ainoa suunnistusseura, Torniossa Alatornion Pirkat. 
Tänä vuonna ei Kemin kaupunki jaa avustuksia. Syrjäytymisvaarassa olevien lasten 
ja nuorten tukeminen liikuntasetelillä olisi tärkeää.  
 
Kriisikeskus Turvapoiju/ Meri-Lapin Mielenterveysseura ry, Merja Halttunen: 
Yhteistyö Mikserin kanssa maahanmuuttajaäitien kotouttamishankkeessa; 
esitykset, luennot ja toiminta maahanmuuttajaäitien kanssa. Työtä tehdään kuuden 
kunnan alueella. Asiakkaina myös perheet. Lapset puheeksi-menetelmän koulutus 
on kahdella työntekijällä. Eroperheiden auttaminen. Vanhemman neuvo- 
menetelmän ohjaajien koordinointi. Eroneuvo-iltoja ei tänä vuonna pidetä 
osallistujapulan vuoksi. Matalan kynnyksen kriisiauttamista eri elämäntilanteissa. 
Koulutetut tukihenkilöt toimivat mummoina/vaareina.   
 
Tornion Perheiden talo, Merja Frantti: Perheiden talolla toimitaan kumppaneina 
Tornion kaupungin, MLL:n, seurakunnan, neuvoloiden ja 4H:n kanssa. 
Toimintakeskus ja kohtaamispaikka. Toimintaa aamusta iltaan. Eri perheitä viime 
vuonna noin 300 osallistunut toimintaan. Kaikki ovat tervetulleita mukaan. Tarjolla 
on myös ammatillista apua. Kamraatti-hanke menossa viimeistä vuotta, tukea 
kiusatuille ja yksinäisille lapsille sekä 2 krt/v. harrastemessut. Asiakkaina 
monenlaisia perheitä. Uutena alkaa ADHD-lasten vanhempien vertaisryhmä. Avoin 
kaikille myös Tornion ulkopuolelta. 
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Tornion seurakunta, lapsi- ja perhetyö, Marika Rahkonen: 7 lastenohjaajaa 
Torniossa, toimipisteitä 8. Päivä- ja perhekerhoa, vauvakerho perheiden talolla. 
Tulossa yksinhuoltajaperheiden tukiverkostoa. Kotiapu kaupungin perhetyön 
kanssa.  
 
Ylitornion seurakunta, Minna Juvani: Heidän työnsä käsittää 20% vanhuksista, 
joille järjestetään virikkeellistä toimintaa. Kerran kuussa pidetään Ikinuoret 
nimistä ohjelmaa. Seurakunta on ollut paljon yhteistyössä kunnan kanssa, mutta 
järjestöjen kanssa sitä on ollut vähän. MLL:ään uusi yhteys henkilöstövaihdosten 
vuoksi. 
 
Yhden vanhemman perheiden liitto, Markku Iso-Heiko: YVPL järjestää uusia tiloja 
Kuusamoon kuluvan vuoden aikana. Tiloja on jo Kemissä lasten 
kulttuurikeskuksessa. Valtakunnallisesti Yhden vanhemman perheiden liitolla on 
suunnilleen sata olohuonetta ympäri Suomen. Monilla paikkakunnilla on omat 
yhdistyksensä, joissa vanhemmat pääsevät keskustelemaan ja hengähtämään. 
Verkostopalaverin aikana jaettiin järjestön esitteitä osallistujien kesken. Mainittiin, 
että liitolla on paljon mainoksia Facebookissa ja Majakan uutiskirje nostettiin myös 
esille. Kaikki ryhmät löytyvät liiton nettisivuilta 
 
 
 
 

 
3.  Järjestöverkosto sopii toimenpiteet vuodelle 2020  

 
Esitys: 
Verkoston kokouksessa 4/2019 päätettiin verkoston painopistealueiksi:  

1 Viestintä ja tiedottaminen 
2 Yhteinen koulutus 
3 Kuntien hyvinvoinnin- ja terveyden edistämistyöhön osallistuminen 
4 Tarpeesta lähtevä toiminta eli tartutaan yhteiskehittäen ajankohtaisiin 

haasteisiin  
 
Päätös:  
Edellä asetetuista tavoitteista johdetaan kokouksessa yhteisen keskustelun pohjalta 
seuraavat yhdessä toteutettavat toimenpiteet vuodelle 2020: 
 

1 Viestinnän ja tiedottamisen tehostaminen 
Haasteet: Toimijoilla paljon eri tapahtumia, jotka eivät välity kaikille 
kiinnostuneille, sen osalta viestinnässä on kehitettävää. Esim. perheidentalon 
viikkokalenteri hyvä esimerkki toimivasta viestinnästä, jota toteutetaan 
viikottain fb:ssä. Seurattavia toimijoita on paljon. Tiedonhakuun käytetty aika on 
rajallinen kaikilla. 
Toimenpide: Tehostetaan olemassa olevien kanavien käyttöä, 
markkinointi. Esim. Majakan uutiskirje kuntiin ja kuntien sivuille. Kemin 
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kaupungin järjestöyhdyshenkilö selvittää asiaa Kemin osalta. Olemassa olevien 
tiedotuskanavien markkinointi ja käyttö. Järjestötieto.fi  
 

2 Yhteinen koulutus. Yhteistä koulutusta toivotaan viestintään, hyödynnetään 
toisten yhdistysten järjestämiä koulutuksia ja tiedotetaan niistä aktiivisesti 
Majakan tiedotuskanavia hyödyntäen: Perheille mielenterveyden 
ensiapukoulutuksia, joita Turvapoiju/Meri-Lapin Mielenterveysseura voi 
järjestää. Visuaalisten ja nykyaikaisten helppojen tiedotteiden tekemisen 
opetteluun liittyvä koulutus: miten oma yhdistys saadaan näkyväksi. Pohjat, joita 
voi hyödyntää. Päivittäisilmoitusten tekeminen, graafinen suunnittelu. Voi olla 
kokouksessa mukana olleiden mukaan myös maksullinen koulutus 
(toimittaja/graafikko kouluttamaan?). Canva? Toimenpide: Majakka selvittää 
lyhytkoulutukseen liittyviä koulutusmahdollisuuksia vuodelle 2020.  
 

3 Kuntien hytetyöhön osallistuminen: jatkuu, hyte-työhön osallistutaan nyt 
seuraavasti: tiedottamista, koulutusta ja yhteistyökumppanina toimimista. Esim. 
kunnan/kaupungin työyhteisökriisissä auttamistyö. Sopimuksellisuus MLL, 
tiedottaminen kunnissa. Hyvien toimijoiden ja kontaktien nostaminen esille ja 
”elvyttäminen”. Palvelusetelitarve. Järjestötieto.fi Pienryhmät: esim. johtava 
lastenvalvoja koonnut Rovaniemellä yhteen erotyötä tekevät. Palveluohjaus 
pienemmät ryhmät. Alueellinen tupatiimi eroperheiden tukemiseen toimivana 
esimerkkinä. Yhteinen vapaaehtoistyön koulutus. Syksyn asia, seuraavassa 
kokouksessa esille. Toimenpiteenä esitetään, että toteutettaisiin kaikkien 
tukihenkilötoimintaa toteuttavien yhdistysten koonti.  

 
4 Yhteiskehittäminen: liittyy edellä esiteltyihin kolmeen tavoitteeseen ja niistä 

seuraaviin toimenpiteisiin läpileikkaavana toimintamallina.  
 
 
 

4. Muut esille tulleet asiat 
 
Uusien toimijoiden tavoittaminen tiedottamalla verkoston kasvattamiseksi.  
 

5. Seuraava kokous 
 

28.4. klo 13-15 Majakka (etäyhteysmahdollisuudet) 
25.8. klo 13-15 
24.11. klo 13-15 

 
6. Kokouksen päättäminen 

 
Kokous päättyi klo 15:55 
 
 

Muistion kirjasi Aila Rytkönen ja Tuomas Kukkonen, Majakka ry 


