Pohjoisen yhteisöjen tuki – Majakka ry

Meri-Lapin vapaaehtoistoiminnan (Valikko) verkosto 2/2021
Aika: keskiviikko 17.3.2021 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.

________________________________________________________________________________

Microsoft Teams -kokous

Liity tietokoneella tai mobiilisovelluksella
Liity kokoukseen napsauttamalla tätä
Lisätietoja | Kokousasetukset

Nimi
Arja Prykäri, Tornion Asuntopalvelusäätiö / Meän talo
Marja Ylitalo, Tornion Asuntopalvelusäätiö / Meän talo
Johanna Axelsson, Toivola-Luotola Setlementti ry
Riikka Rajala, Toivola-Luotola Setlementti ry x
Jenni Kreivi, Rikosuhripäivystys
Marjo-Riitta Saares, Meri-Lapin Mielenterveysseura ry
Anu Rastas, Luotolan Nuoret ry
Marko Vapa, Suunta 2000 ry x
Sinikka Kähkönen, Suomen Mielenterveysseura
Merja Frantti, Tornion Perheiden talo ry
Anneli Paldanius, Keminmaan Martat
Riikka Vuoristo, Meriva sr/Kemikammari x
Kirsi Anttila, Yhdessä ry
Suvi Hiltula, Yhdessä ry x
Janne Olsen, Oulunseudun Nuorisoasuntoyhdistys ry
Hilkka Rantamölö, Tornion Sydänyhdistys ry
Sanna Toivainen, Lapin Sovittelutoimisto x
Outi Keinänen, Karungin Palvelukoti ry/Torniotupa
Erika Keinänen, Karungin Palvelukoti ry/Torniotupa
Juuli Rimpisalo, Karungin Palvelukoti ry/Torniotupa x
Marja-Riitta Tervahauta, Kivirannan Senioritalo ry / Senioripiste
Seija Sipola, Kivirannan Senioritalo ry / Senioripiste x
Mia Pallari, Kivirannan Senioritalo ry / Senioripiste x
Päivi Nevanperä, Suomen Karvakaverit ry
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Annina häkkilä, Suomen Karvakaverit ry
Sari Pulakka, Ehyt ry Kemin toimintaryhmä
Annemari Kallio, Pohjoisen yhteisöjen tuki – Majakka ry x
Mirka Peurasaari, Majakan harjoittelija x

ASIAT
1. Kokouksen avaus ja tervetuloa
2. Kuulumiskierros
Riikka/Kemi-kammari
Uusilla rajoituksilla auki, neljä saa tulla. Voi vain jutustella maskin kanssa.
Vapaaehtoistyön koulutus onnistui hyvin Turvapoijun kanssa. Kahdeksan uutta
vapaaehtoista tuli! Mietitään mitä tekemistä voisi olla vapaaehtoisille, ulkoilua,
laavuretkeä. Pari ihmistä haluaa antaa digiopastusta vapaaehtoisena.
Suvi/Yhdessä ry
Kemin sosiaalitoimesta saatu kangasmaskeja. Maskipakko ollut viime syksystä. Helppoa ei
ole ollut, mutta onnistuu. Ryhmät eivät pyöri nyt. Harjoitteluista ei ole tullut nyt mitään
pienten kokoontumisrajoitusten takia. Ihmisiä pelottaa korona, ovatko ehkä tippuneet
toiminnasta. Suunnitellaan kevättä, ulkoilua ja EU-ruoan jakoa.
Juuli/Torniotupa
Samanlaista kuuluu kuin muuallekin – kokoontumisrajoitukset. On opiskelija
harjoittelussa tällä hetkellä. Ma, ke, pe ulkoilut viiden seniorin voimin + työntekijä.
Ryhmäpuhelut ovat toimineet hyvin. Kesää suunnitellaan. Osallistutaan STEA:n pilottiin.
On tehty kotipaketteja, joista tekemistä kotiin (haku/toimitus).
Marko/Suunta2000
Kisat jouduttiin perumaan, AVI ei antanut lupaa. Seuralla on peruttu kahdet isot kisat
peräkkäisinä vuosina. MM-kisat on sitten seuraavana vuonna. Uusi johtokunta,
täydennetään edelleen. Suuntarastit alkavat toukokuussa, omatoimirastit toimivat viime
kesän pilotin malliin.
Seija+Mia/Senioripiste
Etäryhmiä on vedetty, uutiskirjeen kautta tiedotettu kävijöitä, on menossa kuntoiluhaaste.
Ollaan saatu Teamsilla kävijöitä. Unto Matinlompolon Teams-vierailu tulossa. Musiikki
vetää hyvin. STEA:n pilotissa mukana. Vapaaehtoistoiminta on vielä vähän lapsenkengissä,
suunnitelmia on vapaaehtoistoiminnan puitteissa.
Riikka/Toivola-Luotolan Setlementti
Hirveän huonosti uskaltaa liikkua ihmiset. Uudenlaista toimintaa joka päivälle tulossa,
voidaan jakaa ihmisiä pieniin ryhmiin. Palveluohjausta ja neuvontaa on päivittäin.
Vapaaehtoistoiminta on jäissä, kun aktiiviset vapaaehtoiset ovat riskiryhmäläisiä. Ollaan
kokeiltu etähommia, mutta ei asiakaskunta oikein jaksa enää vapaa-ajalla olla etänä.
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Sanna/sovittelutoimisto
Työskennellään 18 kunnan alueella, 50 vapaaehtoista sovittelijaa ympäri Lappia.
Tapaamiset ja koulutukset Teamsissa. Sovitteluja livenä+Teamsissa, asiakkaat
suhtautuneet positiivisesti. Vaihtuvat paikkakunnat ja erilaiset koronatilanteet haasteena
livesovittelussa. Kemin kaupunki on taustaorganisaatio, soster.
3. Valikko-verkoston yhteiset painopisteet ja toimenpiteet vuodelle 2021
- Vuosikellon tilanne: ei saisi maksaa mitään. Tehdään selvitystä, löytyykö useammalle
verkkosivulle upotettava linkki-versio. Ellei, mietitään uudelleen, miten voisimme
keskitetysti kertoa vapaaehtoistoiminnasta ulospäin.
Sisäiseen Valikko-verkoston tiedonjakoon luodaan tiimi Teamsiin. Majakka kutsuu
halukkaat tiimiin jäseniksi. Kevyt pilotti tietojen jakamisesta: mitä eri toimijoilla on
tulossa, voi päivittää ja kommentoida reaaliajassa.
-

Videoesittelyt (Majakan työssäoppija Mirka Peurasaari esittäytyi. Hän on valmiina
tekemään esittelyvideot)
Mikserissä on valmiina video. Riikka lähettää Majakkaan – liitteenä muistioon ja
julkaistaan Majakan Youtube-kanavalle.
Video:
Torniotuvalla haluttaisiin vapaaehtoisryhmistä video, miten toteutuu rajoituksesta
huolimatta? Mirka ottaa yhteyttä.

-

Yhdistysten vapaaehtoistoimijoiden ja talkootyöntekijöiden sekä tehtyjen tuntien
kyselyn tilanne. Muistioon linkki:
Riikka/Kemikammari: Miten kannattaa kirjata?
Riikka/Toivola-Luotola: Vapaaehtoisille oma kirjaus, joka kerätään säännöllisesti.

-

Vapaaehtoistoiminnan koulutuksen kuulumiset ja siellä mahdollisesti havaitut tarpeet
yhteiskehittämisen tarpeet.
Kemikammarille kahdeksan uutta, Turvapoijulle seitsemän, josta kuusi jäi. Oli hyvä,
että oli yhteiset ja erilliset ryhmät. Olisi hyvä, että olisi vielä enemmän tahoja
järjestämässä. Olisi mielenkiintoista ja opettavaista, kun erilaiset
vapaaehtoisorganisaatiot ja erilaiset vapaaehtoiset kohtaavat. Toivotaan, että syksyllä
olisi uusi koulutus.

-

Kevään vapaaehtoistoimijoiden virkistyspäivä (TornioTupa, Tornion Senioripiste).
20.5. iltapäivä/ilta kello 17-19, mahdollisuus työssäkävijöille. Kesäolympialaiset
Pohjan Stadionilla. Erilaisia rasteja, yhdessä tekemistä ja ulkona oloa. Alkujumppa.
Suojautuminen on huomioitu.
Tarjoilut: yksittäispakattuna.
- Millaisella budjetilla Valikko-verkoston jäsenet osallistuvat tarjoilukustannuksiin per
oma vapaaehtoinen?
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-> ilmoita juuli.rimpisalo@hopeahovi.fi 23.4. 2021 mennessä. Näin varmistetaan,
millaiset tarjoilut voidaan vapaaehtoisille järjestää.
- Ennakkoilmoittautuminen määrän ennakoinnin vuoksi pe 7.5:
1) kuinka monta järjestöä on tulossa järjestämään toimintaa/rasteja?
2) Kuinka monta vapaaehtoista on tulossa?
-

Meri-Lapin vuoden vapaaehtoistoiminnan tunnustuspalkinnon vuoden 2021
ilmiannon tilanne. Linkki ilmiantoon:

-

Vapaaehtoistoiminnan julkaisun mahdollinen tuottaminen omana julkaisuna, ei
liitteenä.
• Yhdessä tekemistä: ajaton aikakausijulkaisu/lehtinen.+ sähköinen versio
• Hintakilpailutus: paino+jakelu
• Selvitetään asiaa seuraavaan kokoukseen mennessä.

4. Hyvien käytänteiden selvittäminen muiden seutukuntien toimijoilta
- Pyydetään joku puhumaan Rovaniemeltä Vapaaehtoistoiminnan keskuksesta seuraavan
kokoukseen.
- Kootaan muidenkin alueiden yhteisiä toimintoja seuraavaan kokoukseen.
5. Seuraava tapaaminen 18.5. klo 13-15
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