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Meri-Lapin vapaaehtoistoiminnan (Valikko) verkosto 2/2020 
 
Aika:  keskiviikko 27.5.2020 klo 13–14.30 
 
Paikka: Teams etäyhteys 

                          
 Verkoston toiminta on avointa kaikille vapaaehtoistoiminnan kehittämisestä kiinnostuneille 

tahoille. Kokouksiin voi osallistua myös etäyhteyden välityksellä. 

 
TOIMIJAT  
Merja Halttunen 
Marja-Riitta Saares 

MIELI Meri-Lapin Mielenterveys ry 

Arja Prykäri 
Marja Ylitalo 

Tornion Asuntopalvelusäätiö sr/ Meän talo 

Riikka Rajala 
Johanna Axelsson 

Toivola-Luotola Setlementti ry 

Jenni Kreivi SMS  Rikosuhripäivystys 
 

 RIKU – Rikosuhripäivystys 
Päivi Syväjärvi 
Matti Virtasalo 

Luotolan Nuoret ry / Aikuiskaveritoiminta 

Sinikka Kähkönen MIELI Suomen Mielenterveys ry 
Merja Frantti 
Mira Karhu 

Tornion Perheidentalo ry 

Marko Vapa Suunta 2000 ry 
Janne Olsen Oulunseudun nuorisoasuntoyhdistys ry / Vapaana -hanke 

Riikka Vuoristo Meriva sr/ Kemikammari 
Suvi Hiltula 
 

Yhdessä ry 

Sanna Toivainen Lapin Sovittelutoimisto 
Anu Rastas 
Mia Pallari 
 

Kivirannan Senioritalo ry / Senioripiste 

Erika Keinänen 
 

Karungin Palvelukoti ry / Torniotupa 

Päivi Nevanperä 
Annina Häkkilä 
 

Suomen Karva-Kaverit ry  

Tuula Huttunen Koivumaa 
 

Pohjoisen yhteisöjen tuki-Majakka ry 
 

 
 
ASIAT 

 
1. Kokouksen avaus ja tervetuloa  

 
Meän talon, Perheiden talon, Kemikammarin ja Luotolan Nuoret , Mikserin matalan 
kynnyksen toimintaa ollaan käynnistymässä 1.6. alkaen suositusten sallimissa rajoissa. 
Meri-Lapin Järjestökeskus on kiinni vielä 31.7.2020 saakka. 

  

Meri-Lappi 
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2. Valikon yhteiset painopisteet ja toimenpiteet vuodelle 2020 

 
1) VAPAAEHTOISTOIMINNAN KOULUTUKSEN YHTEISKEHITTÄMINEN 

 

1 Vapaaehtoistoiminnan koulutus 
− tavoitteena on ollut järjestää yhteistä vapaaehtoistoiminnan peruskoulutusta 

Meän talon koordinoimana Torniossa yhteistyössä Luotolan Nuoret ry ja 
Osna ry:n Vapaana-hankkeen kanssa syksyllä 2020. Korona epidemian 
aiheuttaman tilanteen vuoksi koulutuksen toteutuminen on vielä auki. 

− keskustelua käytiin myös koulutuksen järjestämistä etäyhteyden välityksellä. 
Mieli ry:ssä on toteutettu vapaaehtoistoiminnan koulutus etänä. Merja lupasi 
laittaa asiasta tietoa.  
 

− Majakan tietotiimi kartoittaa ja laatii paraillaan yhdistyksille koostetta etä- ja 
digimenetelmien hyödyntämistä yhdistys- ja vapaaehtoistoiminnassa. Myös 
koulutusta yhdistyksille on tulossa heti kesän jälkeen. 

 
 

2) VAPAAEHTOISTOIMINNAN NÄKYVYYS JA IMAGOTYÖ 
 

1 Vapaaehtoistoiminnan seminaari ja Järjestömessut 18.11.2020 
− käytiin keskustelua seminaarin ja järjestömessujen toteutuksesta ja 

järjestömessuista (Liite 1). Toiveena nousi esille, että tapahtuma voitaisiin 
järjestää livenä, jos korona tilanne sen sallii. Päätettiin palata asiaan elokuun 
verkostokokouksissa. 

 
2 Vapaaehtoistoiminnan vaikuttavuuden esille nostaminen 

− Majakan tietotiimi on laatinut verkoston toiveiden pohjalta kyselyn, jolla 
kartoitetaan alueella toimivien yhdistysten vapaaehtoistyöhön/ talkootyöhön 
osallistujien määrää ja vapaaehtoistyön/talkootyön tuntien määrää vuodelta 
2019. Linkki kyselyyn: https://forms.gle/WUo29NvxSPJi8iGh8  

 
3 Lounais-Lappi lehden vapaaehtoistoiminnan liite 9/2020   

− Majakan tietotiimi on laatinut 8-sivuisen liitteen pohjaluonnoksen 
suunnittelun apuvälineeksi ja ohjeistuksen yhdistyksille (Liite 2).  
Liitteen teemana on kunta-järjestöyhteistyö. 

− yhdistyksiä on tiedotettu uutiskirjeessä ja ma 1.6. on lähdössä laajempaa 
tiedotetta yhdistyksille.  

− käytiin keskustelua teemaan liittyvästä sisällöstä: toivotaan tarinoita 
yhdistysten ja kuntien yhteistyöstä, yhteistä koontia kunta-
järjestöyhteistyöstä ja yhdistys- ja vapaaehtoistoiminnan sekä matalan 
kynnyksen kohtaamispaikkojen volyymista 

https://forms.gle/WUo29NvxSPJi8iGh8
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4 Järjestötieto.fi – palvelun VET-alusta  
− Kansalaisareena ja Kirkkopalvelut ry ovat yhdistäneet osaamisensa ja 

yhteistyökeskustelujen tuloksena on syntynyt päätös luoda uusi 
valtakunnallinen vapaaehtoistehtävien välitysalusta, joka palvelee 
vapaaehtoistoimijoita yli sektorirajojen. Visiona on Auttamalla toisiamme, 
Suomi on parempi paikka kaikille 

− Kansalaisareena ry:n ylläpitämä Hiiop100 – vapaaehtoistyön välityspalvelu 
on linkitetty myös Järjestötieto.fi – verkkosivustolle. 
https://www.xn--jrjesttieto-l8a3v.fi/vapaaehtoistoiminta  
 

5 Tapahtumat ja teemapäivät  
− Vapaaehtoistoiminnan viikko 29.11.–5.12. 

 Meri-Lapin vuoden vapaaehtoinen 2020.  
tietotiimi on laatinut sähköisen lomakkeen. 
Linkki ilmiannon tekee: 

       https://forms.gle/34y5NTCBSfXbtZ7MA  
 

 Hashtagit: #vapaaehtoistenviikko #vapaaehtoistenpäivä 
#vapaaehtoistoiminnantunnustuspalkinto #merilappi 
 

− Suomen luonnon päivää vietetään 29.8. Tarkoituksena on järjestää Hyvän 
Mielen metsäkävely Kallinkankaalla, Keminmaa. Asiasta tiedotetaan 
myöhemmin lisää. 
 

 
3) VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN VIRKISTYS JA TYÖNOHJAUS 
 

1 Seuraavan virkistyspäivän vapaaehtoisille organisoivat 
           Meri-Lapin Mielenterveysseura ry ja Yhdessä ry keväälle 2020.  

Virkistyspäivä oli sovittu toukokuulle, mutta korona epidemia on muuttanut 
suunnitelmia. Virkistyspäivä tullaan todennäköisesti toteuttamaan Hyvän Mielen 
metsäkävelyn yhteydessä elokuussa. Asiasta tiedotetaan myöhemmin lisää. 

 
 

3. Muut ajankohtaiset ja esille tulevat asiat 
 

− M-L järjestöt oppimisympäristönä verkosto hankesuunnittelupäivä 9.6. klo 13 
− Lisätietoja Valikkoverkostojen toiminnasta ja seminaareista löytyy alla olevien linkkien 
   välityksellä: 

http://www.kansalaisareena.fi/tietoa-meista/valikkoverkosto/ 
http://www.kansalaisareena.fi/tapahtumapaikat/kategoriat/valikkoverkosto/ 
http://www.kansalaisareena.fi/tietoa-meista/valikkoverkosto/valikkoverkoston-
seminaarit/ 

− Lisätietoja muista alueen tapahtumista ja tilaisuuksista Järjestötieto.fi – sivustolta 
 

https://www.järjestötieto.fi/vapaaehtoistoiminta
https://forms.gle/34y5NTCBSfXbtZ7MA
http://www.kansalaisareena.fi/tietoa-meista/valikkoverkosto/
http://www.kansalaisareena.fi/tapahtumapaikat/kategoriat/valikkoverkosto/
http://www.kansalaisareena.fi/tietoa-meista/valikkoverkosto/valikkoverkoston-seminaarit/
http://www.kansalaisareena.fi/tietoa-meista/valikkoverkosto/valikkoverkoston-seminaarit/
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4. Verkoston vuoden 2020 tapaamiset 
− keskiviikko 26.8. klo 13–15 
− keskiviikko 28.10. klo 13–15 
− torstai 26.11. klo 13–15  

  
 
 
 
 
Muistion laati: Tuula Huttunen Koivumaa 
 
 

 
 
 
  
 


