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Järjestötieto.fi 

 

 
Meri-Lapin vapaaehtoistoiminnan (Valikko) verkosto 1/2021  

Aika: keskiviikko 20.1.2021 kello 13-15 

Paikka: Teams etäyhteys  

 

Verkoston toiminta on avointa kaikille vapaaehtoistoiminnan kehittämisestä kiinnostuneille  
tahoille. Kokouksiin voi osallistua myös etäyhteyden välityksellä.  
Taustalla Meri-Lapin kansalaisjärjestöstrategia 2030 ja siihen liittyvä ”Luovalla kumppanuudella” 
toteutussuunnitelma 2014  
 
Verkoston visiona on, että  
Vapaaehtoistointa näkyy ja kuuluu kaikille. Vapaaehtoistoiminta on arvostettu osallisuuden muoto, 
jonka kautta tuetaan rohkeasti kuntalaisten hyvinvointia ja arjen palveluiden turvaamista.   
 
 
TOIMIJAT  

x Merja Halttunen/ x Marja-Riitta Saares MIELI Meri-Lapin Mielenterveys ry  

 

x Arja Prykäri /Marja Ylitalo  Tornion Asuntopalvelusäätiö sr/ Meän talo  

 

Riikka Rajala/xJohanna 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  

 

x Marko Vapa  

 

Suunta 2000 ry  

 

Janne Olsen  

 

Oulunseudun nuorisoasuntoyhdistys ry/Vapaana -hanke  

 

Riikka Vuoristo/ x Susanna Ukonaho 

 

Meriva sr/ Kemikammari  

 

x Suvi Hiltula  

 

 

Yhdessä ry  

Sanna Toivainen  Lapin Sovittelutoimisto  

 

Mia Pallari/ x Seija Sipola 

 

Kivirannan Senioritalo ry / Senioripiste  

x Juuli Rimpisalo/Outi Keinänen  Karungin Palvelukoti ry / Torniotupa  

 

Päivi Nevanperä/ Annina Häkkilä/  

 

Suomen Karva-Kaverit ry  

 

Tuula Huttunen Koivumaa/ x Annemari Kallio 

 

x Sari Pulakka 

x Susanna Ukonaho 

Pohjoisen yhteisöjen tuki-Majakka ry 

 

Ehyt ry 

 

 

 

 

  

 



 
 

 

Pohjoisen yhteisöjen tuki – Majakka ry 

 

Järjestötieto.fi 

ASIAT  

1. Kokouksen avaus ja tervetuloa  

Avattiin kokous kello 13.  

 

2. Valikkko-verkoston yhteiset painopisteet ja toimenpiteet vuodelle 2021  

 
1 Vapaaehtoistoiminnan näkyy ja kuuluu kaikille  

Vapaaehtoistoiminnan tunnettavuuden ja tavoitettavuuden lisääminen  

- Päätettiin, että Majakka selvittää erilaisia vuosikellomalleja vapaaehtoistoiminnan yhdistyksille. 

Kelloon toivottiin upotettavaa mallia, joka voisi olla Valikko-verkoston sivulla ja jokaisen toimijan 

sivulla. 

- Päätettiin siirtää vapaaehtoistoiminnan webinaari yhteistyössä vapaaehtoistoiminnan VARES-

keskuksen kanssa aikaan, jolloin tapahtuman voi toteuttaa fyysisellä osallistumisella. Mikäli 

mahdollista, yhtä aikaa Järjestömessujen kanssa viikolla 49. 

- Toteutetaan vapaaehtoistoimijoiden videoesittelyiden sivustolle ja sosiaaliseen mediaan. Majakassa 

on media-alan opiskelija, joka auttaa järjestöjä toteuttamaan videot. 

- Palataan Vapaaehtoistoiminnan liitteeseen Lounais-Lapissa syksymmällä.   

 

Vapaaehtoistoiminnan vaikuttavuuden esille nostaminen  

− avataan kysely yhdistysten vapaaehtoistoimijoiden ja talkootyöntekijöiden määristä ja tehdyistä 

vapaaehtoistyön- ja talkootyön tunneista tammikuussa 2021 ja tiedotetaan yhdistyksiä vastaamisen 

tärkeydestä.  

#vapaaehtoistoiminta #vapaaehtoistoimintanakyvaksi #jarjestotieto.fi #merilappi #vapaaehtoistenviikko 

#vapaaehtoistenpäivä #vapaaehtoistoiminnantunnustuspalkinto #merilappi  

 
2 Vapaaehtoistoiminnan koulutus  

Vapaaehtoistoiminnan peruskoulutuksen toteutuksen yhteiskehittäminen alueellisesti kattavaksi Meri-

Lapissa.  

- Helmikuun koulutus Kemissä vapaaehtoistoimintaan on jo täynnä. Tämä on erittäin positiivista. 

- Jatketaan hyväksi havaitulla mallilla, jossa kevään koulutus on Kemissä ja syksyn Torniossa. 

 

 
3 Vapaaehtoistoimijoiden työnohjaus, virkistäytyminen ja palkitseminen  

Tukea ja vahvistaa vapaaehtoistoimijoita heidän arjessansa  

− Kevään vapaaehtoistoimijoiden virkistyspäivän toteutuksesta vastaavat TornioTuvan toimijat yhteistyössä 

Tornion Senioripisteen kanssa. Sovittiin alustavasti päiväksi 20.5. ja aktiviteetiksi ulkoilua 

− Meri-Lapin vuoden vapaaehtoistoiminnan tunnustuspalkinnon vuoden 2021 ilmiantolinkki on päivitetty, 

löytyy järjestötieto.fi-sivustolta.  

 

3. Kokouksen päättäminen ja seuraava tapaaminen  

 

− keskiviikko 17.3. klo 13  

− keskiviikko 19.5. klo 13  

 

 


