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ASIAT: 
 

1. Tervetuloa ja toimijoiden esittelykierros 
 

Tuula Huttunen Koivumaa kertoi, että Meri-Lapin järjestöstrategiaan liittyvä yhteistyö 

oppilaitosten kanssa on jäänyt liian vähälle huomiolle resurssien vähyyden takia. 

Tämän vuoksi on päätetty elvyttää uudelleen järjestöt oppimisympäristönä verkoston 

toiminta tiivistämään järjestöjen ja oppilaitosten yhteistyötä ja kumppanuutta. 

Linkki Järjestöstrategiaan alla: 

https://www.xn--jrjesttieto-l8a3v.fi/jaerjestoetietopalvelu/verkostot/1424-
meri-lapin-jaerjestoeneuvottelukunta-2 
 
Käytiin läpi osallistujien esittelykierros. 
 
2. Oppilaitosten ja yhdistysten  kuulumiset ja ajatukset järjestö-

oppilaitosyhteistyölle 
 

Lapin AMK:n  hoitotyön koulutus (sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajakoulutus) on 

muuttanut keväällä 2020 opetussuunnitelmaansa koskien erityisesti käytännön 

harjoittelua ja harjoittelujen kestoa. Harjoittelupaikaksi käy myös sosiaali- ja 
terveysalan järjestö. Oppilas voi itse ottaa yhteyttä järjestöön eikä järjestöllä 
tarvitse olla palkattua työvoimaa.  Opiskelijalla on vuosi aikaa harjoittelun 
tekemiseen ja harjoittelu voi koostua esim. erinäisistä jaksoista. Harjoittelun 
lopuksi yhdistys antaa opiskelijalle todistuksen harjoittelusta.  Haastetta on ollut 
opiskelijoiden harjoittelupaikoista. 
 
Linkki Lapin AMK tiedotteeseen yhdistyksille: 
https://www.xn--jrjesttieto-l8a3v.fi/jaerjestoetietopalvelu/tiedotteet/1654-
tiedote-jaerjestoeille-lapin-amk-sta 

 
Lapin AMK:n sosiaalialan opetuksessa on tehty paljon yhteistyötä yhdistysten 
kanssa. Ajatuksena on ollut hyvinvointipysäkin toiminnan laajentaminen 
palvelemaan myös sosiaalialan koulutusta. 

 
Lappialta kerrottiin, että yhteistyötä yhdistysten kansa on tehty. Yhdistykset ovat 
olleet yhteydessä suoraan oppilaitokseen, mutta haasteena on ollut usein liian 
lyhyt varoitusaika. Harjoittelupaikoista pitäisi tietää ajoissa ja opiskelijoiden 
kummipäivät voisivat olla esimerkiksi yhdistysten kerhojen pitämistä. Tärkeäksi 
nähtiin myös kokemustoimijoiden välittämä tieto erilaisista asiakasryhmistä. 
Myös Lapin AMK käyttää koulutuksessaan kokemustoimijoita kuukausittain. 
Elävä kirjasto tapahtumat oppilaitoksissa ovat olleet opiskelijoita kiinnostavia 
tapahtumia, joita olisi hyvä järjestää jatkosakin säännöllisesti syksyisin.  
 
Yhteistyön määrä yhdistysten ja oppilaitosten välillä riippuu paljon myös alasta. 
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Pohjantähti- opistolla on jo olemassa olevaa yhteistyötä lähihoitajakoulutuksen 
kanssa muun muassa työharjoittelussa.  
 
Oppilaitosten edustajat nostivat esille  , että verkostoituminen ja tiedon 
löytyminen yhdistysten tarjoamista mahdollisuuksista opiskelijoille on 
haasteellista. Yhdistyskenttä on tuntematon toimija oppilaitoksissa ja tämän 
vuoksi tarvitaan yhdistysten toiminnan tunnetuksi tekemistä henkilöstölle.  
 
Yhdistykset voisivat myös ottaa ajoissa omissa vuosisuunnitelmissaan huomioon 
eri harjoittelumahdollisuudet. Yhteistyön muodoista nostettiin esille myös 
yhteistyö paljon tukea- ja apua tarvitsevien opiskelijoiden osalta. 
 
Yhdeksi haasteeksi nousi opiskelijoiden ja yhdistysten saattaminen yhteen. Tällä 
hetkellä Lappia toteuttaa vuosittain Mätsätään ja räätälöidään messut, joihin 
myös yhdistykset voivat osallistua. Myös Lapin AMK:n hyvinvointipysäkillä 
toteutettavat yhdistysten info-päivät voisi sisällyttää toiminnan vuosikelloon. 
 
Esille nousi infopäivien pitäminen Lapin AMK kampuksella, Lappialalla ja muissa 
oppilaitoksissa. Esille nousi myös yhteinen keskitetty paikka, tietopiste verkkoon 
esim. Järjestötieto.fi -palveluun. Tietopisteeseen olisi koottuna kaikki 
yhdistyksissä olevat harjoittelupaikat, opinnäyte- ja selvitystyöaiheet sekä 
yhteiset tapahtumat ja seminaarit, josta ne olisivat kootusti opiskelijoiden ja 
opettajien löydettävissä. 
 
Keskusteluissa nousi esille lisäksi  järjestöyhteyshenkilöiden nimeäminen 
oppilaitoksiin. Tällöin yhdistykset voisivat olla suoraan yhteydessä ko. henkilöön 
omissa yhteistyötarpeissaan ja voisivat tiedottaa toiminnastaan yhden 
yhteyshenkilön kautta koko koulutusorganisaation toimijoille. 

 
Lapin AMK:sta ehdotettiin yhteistä hanketta yhdistys-
oppilaitoisyhteistyörakenteen ja toiminnan kehittämiseksi. 
Hankeideointipalaveri kannattaisi pitää jo ennen kesälomia. Ehdotus sai 
kannatusta kaikilta toimijoilta. Päätettiin, että Lapin AMK kutsuu 
hankesuunnitteluryhmän koolle ennen kesälomia. 

 
3. Seuraava kokous ja kokouksen päättäminen 

 
       Päätettiin kokous klo 11.15.  
      
       Verkoston seuraavat kokous ajat: 
       ke 2.9. klo 9–11, Lapin AMK? 
       ke 4.11. klo 9–11, Lappia?       

       
       
 
      Muistion laatija: Leena Huttunen 


