Pohjoisen yhteisöjen tuki – Majakka ry

Meri-Lapin vapaaehtoistoiminnan (Valikko) verkosto 4/2020
Aika:

keskiviikko 7.10.2020 klo 13–15

Paikka:

Teams etäyhteys tai Järjestökeskus Majakka

Meri-Lappi

Verkoston toiminta on avointa kaikille vapaaehtoistoiminnan kehittämisestä kiinnostuneille
tahoille. Kokouksiin voi osallistua myös etäyhteyden välityksellä.
TOIMIJAT
Merja Halttunen
Marja-Riitta Saares
Arja Prykäri
Marja Ylitalo
Riikka Rajala
Johanna Axelsson
Jenni Kreivi
Päivi Syväjärvi

MIELI Meri-Lapin Mielenterveys ry
Tornion Asuntopalvelusäätiö sr/ Meän talo
Toivola-Luotola Setlementti ry
SMS Rikosuhripäivystys
RIKU – Rikosuhripäivystys
Luotolan Nuoret ry / Aikuiskaveritoiminta

Sinikka Kähkönen
Merja Frantti
Mira Karhu
Marko Vapa
Janne Olsen

MIELI Suomen Mielenterveys ry
Tornion Perheidentalo ry

Riikka Vuoristo
Suvi Hiltula

Meriva sr/ Kemikammari
Yhdessä ry

Sanna Toivainen
Anu Rastas
Mia Pallari

Lapin Sovittelutoimisto
Kivirannan Senioritalo ry / Senioripiste

Erika Keinänen

Karungin Palvelukoti ry / Torniotupa

Päivi Nevanperä
Annina Häkkilä

Suomen Karva-Kaverit ry

Tuula Huttunen Koivumaa
Annemari Kallio

Pohjoisen yhteisöjen tuki-Majakka ry

Suunta 2000 ry
Oulunseudun nuorisoasuntoyhdistys ry / Vapaana -hanke

ASIAT
1. Kokouksen avaus ja tervetuloa
Tuula Huttunen-Koivumaa avasi kokouksen ja totesi läsnäolijat.
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2. Valikon yhteiset painopisteet ja toimenpiteet vuodelle 2020
1)VAPAAEHTOISTOIMINNAN KOULUTUKSEN YHTEISKEHITTÄMINEN

1 Vapaaehtoistoiminnan koulutus
Järjestöt järjestivät vapaaehtoistoiminnan peruskoulutuksen yhteistyössä
Torniossa Meän Talon koordinoimana. Kokemus yhteiskoulutuksesta oli pääosin
myönteinen ja toimintaa aiotaan jatkaa yhteisesti myös jatkossa. Koulutus
pystyttiin järjestämään turvavälein fyysisenä tilaisuutena ja uusia vapaaehtoisia
saatiin mukaan järjestöjen toimintaan.
Koulutus on tarkoitus järjestää vuorotellen Kemissä ja Torniossa koko
seutukunnan potentiaalisille vapaaehtoistoimijoille ja seuraavan kokonaisuuden
suunnittelu alkaa 16.10. klo 9 Turvapoijussa (yhteydenotot
merja.halttunen@turvapoiju.fi). Seuraava peruskoulutus on määrä järjestää
alkuvuodesta koronatilanteen mukaisin järjestelyin.
2) VAPAAEHTOISTOIMINNAN NÄKYVYYS JA IMAGOTYÖ

1 Vapaaehtoistoiminnan seminaari ja Järjestömessut 18.11.2020
Tuula Huttunen-Koivumaa kertoi, että verkoston toiveiden mukaisesti
seminaari ja messut päätettiin siirtää, sillä laajamittaisen
virtuaalitapahtuman järjestäminen olisi vaatinut aikaa. Kansalaisareenan
Valikko toiminnan tukemisessa Meri-Lapin verkosto on vuoden 2021
tapahtumajärjestäjänä varasijalla. Kokouksen osanottajat totesivat päätöksen
oikeaksi, sillä virtuaalisia tapahtumia on tällä hetkellä todella paljon.
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. Kysely on auki 31.10. saakka ja verkostoon osallistujien toivottiin
levittävän sanaa kyselyyn vastaamisesta ja siitä, kuinka tärkeää on saada
tilastotietoa paikallisen vaikuttamisviestinnän tueksi.
Linkki kyselyyn: https://forms.gle/WUo29NvxSPJi8iGh8
− Lounais-Lappi lehden vapaaehtoistoiminnan liite
Majakan tietotiimi on laatinut 8-sivuisen liitteen pohjaluonnoksen
suunnittelun apuvälineeksi ja ohjeistuksen yhdistyksille
Liitteen teemana on kunta-järjestöyhteistyö.
Kokoukseen osallistujat totesivat yhteisesti, että suunniteltua ajankohtaa on
syytä siirtää myöhemmäksi. Liitteeseen mahdollisesti osallistuvat järjestöt
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odottavat vielä päätöksiä rahoituksestaan, joten myöhäisempi julkaisuaika
mahdollistaa useamman osallistujan mukana olon. Päätettiin yhdessä siirtää
liitteen julkaisu helmikuun loppuun 2021. Majakka tiedottaa Lounais-Lappia
asiasta ja aloittaa käytännön järjestelyt liitteen osalta.
3 Järjestötieto.fi – palvelun VET-alusta
Esiteltiin järjestötieto.fi:hin integroitua https://vapaaehtoistyo.fi/fi/ sivustoa, jonne järjestöt voivat ilmoittaa omia vapaaehtoistoiminnan
tehtäviään ja josta potentiaaliset toimijat voivat niitä etsiä. Keskusteltiin
mahdollisuuksista kehittää vapaaehtoistyön markkinointia opiskelijoiden ja
projektiluonteisesta vapaaehtoistyöstä kiinnostuneiden suuntaan
(esimerkiksi tapahtumien järjestäminen).
4 Tapahtumat ja teemapäivät
− Vapaaehtoistoiminnan viikko 29.11.–5.12.
 Meri-Lapin vuoden vapaaehtoinen 2020.
tietotiimi on laatinut sähköisen lomakkeen, joka on avoinna 31.10.2020
saakka. Ilmiantoja vapaaehtoisista on tullut edellistä vuotta vähemmän,
minkä arveltiin johtuvan koronakeväästä: vapaaehtoistoimintakin oli
vähäistä eristäytymisen takia. Tehostetaan markkinointia. Lopullisen
päätöksen palkinnon saajasta tehdään Meri-Lapin
järjestöneuvottelukunnassa 25.11. Valikko verkoston esityksen pohjalta.
Linkki:
https://forms.gle/34y5NTCBSfXbtZ7MA


Hashtagit: #vapaaehtoistenviikko #vapaaehtoistenpäivä
#vapaaehtoistoiminnantunnustuspalkinto #merilappi

3) VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN VIRKISTYS JA TYÖNOHJAUS

1 Virkistyspäivän vapaaehtoisille
Vapaaehtoisten virkistyspäivä siirtyi keväältä syksyyn koronatilanteen takia.
Tapahtuma toteutettiin Kallin luontopolulla elokuussa Meri-Lapin mielenterveys
ry:n vetovastuulla osana Suomen luonnon päivän metsäkävely-teemaa.
Osallistujia oli kaikkiaan parisen kymmentä.
Sovittiin, että verkoston jäsenet pohtivat vuoden loppuun mennessä, kuka ottaa
vetovastuun seuraavasta virkistyspäivästä, joka on suunniteltu toukokuulle
2021.

Järjestötieto.fi

Pohjoisen yhteisöjen tuki – Majakka ry

3. Muut ajankohtaiset ja esille tulevat asiat
− M-L järjestöt oppimisympäristönä verkoston seuraava kokous on 4.11.
Keskusteltiin verkostossa nousseesta hankeaihiosta, jossa järjestöjen
työmahdollisuuksia selvitetään ja kootaan oppimisympäristöiksi eri alojen
opiskelijoille.
− Lisätietoja muista alueen tapahtumista ja tilaisuuksista Järjestötieto.fi – sivustolta
4. Verkoston vuoden 2020 tapaamiset
− keskiviikko 28.10. klo 13–15
− keskiviikkona 2.12. klo 13–15.

Muistion laati Annemari Kallio
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