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Meri-Lapin vapaaehtoistoiminnan (Valikko) verkosto 2/2020
Aika:

keskiviikko 1.4.2020 klo 9–10.37

Paikka:

Teams etäyhteys

Meri-Lappi

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
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2. Valikon yhteiset painopisteet ja toimenpiteet vuodelle 2020
1)VAPAAEHTOISTOIMINNAN KOULUTUKSEN YHTEISKEHITTÄMINEN

1 Vapaaehtoistoiminnan koulutus
− syksyn koulutuksen osalta palataan asiaan myöhemmin.
2) VAPAAEHTOISTOIMINNAN NÄKYVYYS JA IMAGOTYÖ

1 Vapaaehtoistoiminnan seminaari ja Järjestömessut 18.11.2020
− käytiin keskustelua seminaarin ohjelmasisällöstä. Ideat ja ajatukset on
päivitetty liitteeseen 1.Tilat tapahtumalle ovat varmistuneet Lapin
AMK:sta
2 Vapaaehtoistoiminnan vaikuttavuuden esille nostaminen
− Majakan tietotiimi on laatinut verkoston toiveiden pohjalta kyselyrungon,
jolla kartoitetaan Meri-Lapin alueella toimivien yhdistysten
vapaaehtoistyöhön/ talkootyöhön osallistujien määrää ja
vapaaehtoistyön/talkootyön tuntien määrää vuodelta 2019. Käytiin
keskustelua kyselystä ja tehtiin muutosehdotukset sisältöön.
Linkki kyselyyn alla:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScuNwXlfvQYtRoGlp8SAECnLB3WCbJIs
8-FWRVstQkBQ7USbw/viewform

3 Lounais-Lappi lehden vapaaehtoistoiminnan liite 9/2020
− liitteen teemana kunta-järjestöyhteistyö
− käytiin keskustelua edellisen 9/2019 toteutetun liitteen toteutuksen
aikaisista kokemuksista. Seuraavaa liitettä varten laaditaan selkeät ohjeet.
− Majakan tietotiimi laatii 8-sivuisen liitteen pohjaluonnoksen sisällön
suunnitteluun verkostolle.
− liitteeseen ehdotettiin mm. kuntien järjestöyhdyshenkilöiden
esittäytymistä ja juttuja kuinka kunta edistää yhdistysten
toimintaedellytyksiä ja näkyvyyttä sekä erilaisia tarinoita käytännön
yhteistyöstä yhdistysten ja kunnan välillä.
− esille nousi myös Lappian ja Lapin AMK opiskelijoiden hyödyntäminen
yhdistysten juttujen tekijöinä. Päätettiin kartoittaa tätä mahdollisuutta.
− todettiin, että yhdistyksillä oltava myös mahdollisuus mainostilan
varaamiseen.
4 Tapahtumat ja teemapäivät
− Vapaaehtoistoiminnan viikko 29.11.-5.12
 Meri-Lapin vuoden vapaaehtoinen 2020.
▪ päätettiin tunnustuspalkinnon saajan kriteereistä, jotka on päivitettynä
liitteeseen 2.
▪ tietotiimi laatii sähköisen lomakkeen, jonka jälkeen pyydetään
seutukunnan yhdistyksiä nimeämään ehdokkaansa perusteluineen
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palkinnon saajasta 31.8. mennessä. Tämän jälkeen järjestetään
yleisöäänestys 15.10. saakka. Tämän jälkeen Valikko verkosto koostaa
esityksen erilliselle tuomaristolle tunnustuspalkinnon saajista.
Erilliseksi tuomaristoksi ehdotettiin mm. Meri-Lapin
Järjestöneuvottelukuntaa. Asiaan palataan myöhemmin.
Hashtagit: #vapaaehtoistenviikko #vapaaehtoistenpäivä
#vapaaehtoistoiminnantunnustuspalkinto #merilappi

− Suomen luonnon päivää vietetään 29.8. Tarkoituksena on järjestää Hyvän
Mielen metsäkävely Kallinkankaalla, Keminmaa. Asiaan palataan
myöhemmin.
3) VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN VIRKISTYS JA TYÖNOHJAUS

1 Seuraavan virkistyspäivän vapaaehtoisille organisoivat
Meri-Lapin Mielenterveysseura ry ja Yhdessä ry keväälle 2020.
Virkistyspäivä oli sovittu 25.5. klo 17–20, mutta korona epidemia tulee
muuttamaan ajankohtaa. Asiaan palataan myöhemmin. Esille nostettiin myös,
että voisiko vapaaehtoistoiminnan virkistyspäivää pitää Hyvän Mielen
metsäkävelyn yhteydessä.
3. Muut ajankohtaiset ja esille tulevat asiat
Tornion Perheiden talo ry:
tulossa 4.–5.9. harrastemessut Putaan liikuntahallilla Torniossa yhteistyössä Lappian
kanssa.
Yhdessä ry:n Klubitalo:
Klubitalo on kiinni korona epidemian vuoksi. Korvaavaa toimintaa suunnitellaan ja
henkilöstä on työpaikalla. Verkkotoimintaa kehitetään, puhelinrinkiä ja ateriapalvelua
on myös tarkoitus suunnitella.
Toivola-Luotola Setlementti ry/ Mikseri
Mikseri, Äiti -hankkeen ja Maahanmuuttaja ohjaamon tilat ovat kiinni koronan takia,
ainakin 31.5 asti. Koko henkilöstö on tavoitettavissa etätöissä ja kaikkia palveluja
voidaan jatkaa etänä. Äiti -hankkeen ryhmät ovat jatkuneet sähköisesti Zoomissa, ja
Mikserin toimintaa on myös Zoomissa. Olemme aktiivisia somessa!
Meriva sr./ Kemikammari:
Kemikammari on kiinni epidemian vuoksi ja koko henkilöstö lomautetaan 3 kk:ksi 8.4.
lukien.
Luotolan Nuoret ry:
Luotolan tilat ovat kiinni ja henkilöstö tekee etätöitä koronan vuoksi. Verkkotyötä
lisätty yhteistyössä kunnan kanssa ja vapaaehtoisia tavattu etäyhteyden välityksellä.
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Tornion asuntopalvelusäätiö sr./Meän talo:
Meän talo on kiinni ja henkilöstö työskentelee talolla ja etänä.
Osna ry / Vapaana-hanke:
Vapaana hankkeessa työskennellään koronan vuoksi etänä ja asiakkaita tavataan
etäyhteyden välityksellä.
Majakka ry / Meri-Lapin Järjestökeskus
Järjestökeskus on kiinni ainakin 31.5.2020 saakka. Tämä tarkoittaa, että myös tiloissa
kokoontuvien yhdistysten ja sidosryhmätoimijoiden kokoontumiset eivät ole
keskuksessa mahdollisia. Majakan henkilöstö työskentelee etänä ja heidät tavoittaa
sähköpostin ja puhelimen välityksellä yhdistystoimintaan liittyvissä ohjauksen, tuen ja
neuvonnan tarpeissa.
4. Verkoston vuoden 2020 tapaamiset
− keskiviikko 27.5. klo 13–15
− keskiviikko 26.8. klo 13–15
− keskiviikko 28.10. klo 13–15
− torstai 26.11. klo 13–15
Lisätietoja tapahtumista ja tilaisuuksista Järjestötieto.fi – sivustolta

Muistion laati: Tuula Huttunen Koivumaa
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