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Meri-Lapin vapaaehtoistoiminnan (Valikko) verkosto 4/2020 

 

Aika:  keskiviikko 11.11.2020 klo 13–14.17 

 

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 

 

Päivi Syväjärvi 

Anu Rastas 

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 

Mia Pallari 

 

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 

 

 

 

ASIAT 

 

1. Kokouksen avaus ja tervetuloa  

 

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

 

 
1) VAPAAEHTOISTOIMINNAN KOULUTUKSEN YHTEISKEHITTÄMINEN 

 

1 Vapaaehtoistoiminnan koulutus 

Seuraava peruskoulutus on määrä järjestää alkuvuodesta 6 järjestön kesken. 

Koronatilanteen vuoksi koulutus alkaa helmikuussa. Majakan tietotiimin päivittää 

esitteen.  

 

 

2) VAPAAEHTOISTOIMINNAN NÄKYVYYS JA IMAGOTYÖ 

 

Vapaaehtoistoiminnan vaikuttavuuden esille nostaminen 

Esitys: Majakan tietotiimi on laatinut verkoston toiveiden pohjalta kyselyn, jolla 

kartoitetaan alueella toimivien yhdistysten vapaaehtoistyöhön/ talkootyöhön 

osallistujien määrää ja vapaaehtoistyön/talkootyön tuntien määrää vuodelta 2019. 

Kuullaan kyselyn tuloksista. 

 

Kyselyyn on saatu vastaukset yhteensä 11 yhdistykseltä. Näissä yhdistyksissä 

vapaaehtoistoimijoita oli 312 henkilöä ja tehtyjä vapaaehtoistyön tunteja 6609. 

 

Keskusteluissa nousi tiedottamisen merkitys (vaikuttavuusviestintä)  ja kyselyn 

merkityksen ja hyödyn esille nostaminen (mitä hyötyä kyselyyn vastaamisesta on). 

Useat yhdistykset raportoivat toiminnastaan kuntiin ja valtakunnallisille liitoille. 

Miten yhdistykset saadaan samassa yhteydessä ilmoittamaan seurantatietonsa myös 

Järjestötieto.fi -verkkopalvelussa olevan lomakkeen kautta Majakkaan. 

 

Esille nostettiin myös toimivat raportointi keinot eli olisiko yhdistyksillä tarvetta. 

Suomen Karvakavereilla on käytössä Hobbydeat alusta, jossa on myös alueryhmille 

omat kohdat. 

 

 

Lounais-Lappi lehden vapaaehtoistoiminnan liite 

Esitys: Kuullaan ajankohtainen tilanne liitteen valmistelusta. 

 

Liite on suunniteltu ilmestyvän helmikuussa 2021 ja liitteen teemana on järjestö-

kuntayhteistyö. Lappiasta saadaan opiskelija auttamaan yhdistyksiä artikkeleiden 

työstämisessä.  
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Järjestötieto.fi – palvelun Vapaaehtoistoiminnan sivusto 

Asiaan palataan vuoden 2021 ensimmäisessä tapaamisessa. 

 

 Hashtagit: #vapaaehtoistoiminta #vapaaehtoistoimintanakyvaksi #jarjestotieto.fi 

#merilappi 

 

Meri-Lapin vuoden vapaaehtoistoiminnan tunnustuspalkinto 

Käytiin  keskustelua Meri-Lapin vuoden vapaaehtoistoiminnan tunnustuspalkinnon 

saajista tehtyjen esityksen pohjalta (Liite 1). 

 

Päätettiin esittää Meri-Lapin Järjestöneuvottelukunnalle vapaaehtoistoiminnan 

tunnustuspalkinnon saajiksi Elina Viisasta  (Tornioravat ry, Tornion jujutsuseura) ja 

Meri-Lapin Meripelastajat ry:tä.  

 
”Elina Viisanen toimii aktiivisesti kiipeily- ja kamppailukeskuksella, jota on ollut myös alun 

perin perustamassa ja rakentamassa, sekä jujutsun että kiipeilyn parissa ja on molempien 

seurojen (Tornioravat, Tornion jujutsuseura) hallituksessa, ja myös Putaan hallin 

kiipeilyseinä kuuluu toimintakenttään. Elina on seurojen puolesta valmis osallistumaan 

messuille, harraste-esittelyihin ja aktiivisesti kouluttaa esimerkiksi seinäkiipeilyyn väkeä. 

Hänellä on yksilöä kunnioittava, voimauttava ja kannustava ote vapaaehtoistoiminnassa: 

kaikki ovat tervetulleita ja ihan kaikilla on oikeus harrastaa. Elina luo iloa ja valoa 

harrastajien keskuuteen olemalla helposti lähestyttävä, joustava ja huumorintajuinen pitkän 

linjan vapaaehtoistoimija. Työnsä kautta Elina levittää harrastamisen ilon merkitystä myös 

nuorille ja nuorille aikuisille. Ennakkoluuloton Elina edistää toiminnallaan torniolaisen 

harrastuskulttuurin kehittämistä ja elävöittämistä ja hän uskoo toiminnan voimaan” 

 
”Meri-Lapin Meripelastajat ry tekee vapaaehtoista meripelastustyötä yhteistyössä Länsi-

Suomen Merivartioston, Lapin Pelastuslaitoksen sekä muiden toimijoiden kanssa. 

Tärkeimpänä tehtävänä on auttaa vesilläliikkujia hätä- ja häiriötilanteissa, pelastaa 

ihmishenkiä ja lisätä tietoisuutta veneilyturvallisuudesta. Meri-Lapin Meripelastajat ry:llä on 

kaksi pelastusasemaa, jotka sijaitsevat Torniossa ja Kemissä.” 

https://meripelastus.fi/meri-lappi/ 

 

Tunnustuspalkinnon luovutustilaisuus järjestetään vapaaehtoistoiminan viikolla 49 

(29.11.-5.12) torstaina 3.12. alkaen klo 13 livenä Majakan Facebookissa. Tiedote 

medialle lähtee viimeistään 30.11. Majakan puolesta tulevat kunniakirjat ja 

teräslyhdyt. 

 

 Hashtagit: #vapaaehtoistenviikko #vapaaehtoistenpäivä 

#vapaaehtoistoiminnantunnustuspalkinto #merilappi 

 

 

 

 

 

 

 

https://meripelastus.fi/meri-lappi/


 
 

 

Pohjoisen yhteisöjen tuki – Majakka ry 
 

Järjestötieto.fi 

3) VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN VIRKISTYS JA TYÖNOHJAUS 

 

Virkistyspäivän vapaaehtoisille  

Esitys: Edellisessä verkoston tapaamisessa sovittiin, että verkoston jäsenet pohtivat 

vuoden loppuun mennessä, kuka ottaa vetovastuun seuraavasta virkistyspäivästä, joka 

on suunniteltu toukokuulle 2021. 

 

3. Muut ajankohtaiset ja esille tulevat asiat 

 

− Lapin Järjestöfoorumi 13.11.2020 

− Kemin Toimijatreffit 27.1.2021 klo 17.20-20 

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

 

 

4. Kokouksen päättäminen ja seuraava tapaaminen 

− päätettiin tapaaminen klo 14.17 

− seuraava tapaaminen keskiviikkona 2.12. klo 13–15.   

    Tällöin suunnataan katse vuoden 2021 toimintaan. 

  

 

 Muistion laati: Tuula Huttunen Koivumaa 


