Pohjoisen yhteisöjen tuki – Majakka ry

Meri-Lapin vapaaehtoistoiminnan (Valikko) verkosto 6/2020
Aika:

keskiviikko 3.12.2020 klo 13

Paikka:

Teams etäyhteys

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
Anu Rastas
Sinikka Kähkönen
Merja Frantti
Mira Karhu
Marko Vapa
Janne Olsen

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

Riikka Vuoristo
Suvi Hiltula

Suunta 2000 ry
Oulunseudun nuorisoasuntoyhdistys ry /
Vapaana -hanke
Meriva sr/ Kemikammari
Yhdessä ry

Sanna Toivainen
Mia Pallari

Lapin Sovittelutoimisto
Kivirannan Senioritalo ry / Senioripiste

Juuli Rimpisalo
Outi 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

Järjestötieto.fi

Pohjoisen yhteisöjen tuki – Majakka ry

2. Valikon yhteiset painopisteet ja toimenpiteet vuodelle 2021
Käytiin keskustelua Valikkoverkoston toiminnan yhteisistä painopistealueista vuodelle 2021
1

Vapaaehtoistoiminnan koulutus
Seuraava peruskoulutus järjestetään koronatilanteen vuoksi helmikuussa yhdistysten
yhteistyönä. Majakan tietotiimin päivittää toimitetun materiaalin pohjalta esitteen.
Koulutuksen järjestäminen yhteistyössä usean yhdistyksen toimesta on koettu
hyväksi. Myös koulutuksen toteutus viikonloppuna on koettu hyväksi. Koulutuksen
avulla on saatu yhdistyksiin rekrytoitua uusia vapaaehtoisia. Tavoitteena
tulevaisuudessa on järjestää vapaaehtoistoiminnan koulutusta alueen kaikissa
kunnissa.

2

Vapaaehtoistoiminnan näkyvyys ja imagotyö

Käytiin keskustelua vapaaehtoistoiminnan vaikuttavuuden esille nostamisesta.
Vuoden 2020 aikana on ollut avoinna kysely yhdistysten vapaaehtoistoimijoiden ja
talkootyöntekijöiden määristä ja tehdyistä vapaaehtoistyön- ja talkootyön tunneista.
Kartoitukseen vastanneiden ja nimensä jättäneiden kesken arvotaan mediapad
joulukuun loppuun mennessä. Päätettiin aukaista kartoitus uudelleen tammikuussa
2021 ja tiedottaa yhdistyksiä vastaamisen tärkeydestä.
Lounais-Lappi lehden vapaaehtoistoiminnan liite on suunniteltu julkaistavaksi
helmikuussa. Asiaan palataan STEA päätösten jälkeen.
Järjestötieto.fi – palvelun Vapaaehtoistoiminnan sivuston yhteiskehittäminen on
jäänyt toteutumatta vuoden 2020 aikana. Kehittämistyöhön pureudutaan vuoden 2021
aikana.
Keskusteluissa esille nousi vapaaehtoistoiminnan seminaarin ja messujen
toteuttaminen livenä loppusyksystä. Myös videoiden tekeminen vapaaehtoistyön
tekijöistä ja vapaaehtoistoiminnan vuosikellon laatiminen yhdistyksille nousivat
esille. Päätettiin, että laaditaan Padlet pohja toimintasuunnitelman ideointia varten.
3

Vapaaehtoistoimijoiden työnohjaus, virkistäytyminen ja palkitseminen

Kevään vapaaehtoistoimijoiden virkistyspäivän vetovastuun lupautui ottamaan
TornioTuvan toimijat yhteistyössä Tornion Senioripisteen kanssa.
Meri-Lapin vuoden vapaaehtoistoiminnan tunnustuspalkinto 2021 ehdotuslinkki
päivitetään ja avataan toukokuussa.



Hashtagit: #vapaaehtoistoiminta #vapaaehtoistoimintanakyvaksi #jarjestotieto.fi
#merilappi
Hashtagit: #vapaaehtoistenviikko #vapaaehtoistenpäivä
#vapaaehtoistoiminnantunnustuspalkinto #merilappi

Järjestötieto.fi

Pohjoisen yhteisöjen tuki – Majakka ry

3. Muut ajankohtaiset ja esille tulevat asiat
▪ Koronatilanne vaikuttaa yhdistysten matalan kynnyksen toimintaan alueella.
Tornion Meän talon ovet ovat auki, mutta ryhmät eivät toimi. Kemikammari on auki,
mutta viranomaisten rajoituksia osallistujamääristä noudatetaan. Senioripisteen ryhmät
eivät toimi 13.12. saakka. Tornio Tupa on avoinna klo 11-14, yksittäisiä kävijöitä voi
käydä alle 10 ja maskit ovat käytössä. Lapin sovittelutoimisto on siirtynyt etäyhteyksiin ja
Luotolan nuorten toiminta toteutetaan etänä, mutta nuorisotila on avoinna suositukset
huomioon ottaen.
▪
▪
▪
▪

https://kansalaisareena.fi/ammattilaiselle/valikkoverkosto/valikkoverkoston-seminaarit/
Valtakunnallinen vapaaehtoistoiminnan syyswebinaari 3.12. klo 10-15.
Hyvinvointia ja imua vapaaehtoistoimintaan webinaari 8.12. klo 17-19 (liite)
Tulevaisuuden sote-keskus - ja Sote-rakenneuudistus Lapissa -hankkeen
aloitustilaisuuden ma 7.12. tai to 17.12. klo 13-16. Päivien tarkemman ohjelman
osallistumislinkkeineen löydät alta ja osoitteesta eKollega.fi.
▪ lisätietoja muista alueen tapahtumista ja tilaisuuksista Järjestötieto.fi – sivustolta

4. Kokouksen päättäminen ja seuraava tapaaminen
Seuraava tapaaminen pidetään ke 20.1.2021 klo 13-15

Muistion laati: Tuula Huttunen Koivumaa

Järjestötieto.fi

