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Meri-Lapin vapaaehtoistoiminnan (Valikko) verkosto 4/2021 
 
Aika:  Torstai 12.8.2021 klo 13-15 
 
Paikka: Teams etäyhteys   

 
 

________________________________________________________________________________  

Microsoft Teams -kokous  
Liity tietokoneella tai mobiilisovelluksella  
Liity kokoukseen napsauttamalla tästä  
Lisätietoja | Kokousasetukset  
________________________________________________________________________________  
 
 

                   Verkoston toiminta on avointa kaikille vapaaehtoistoiminnan kehittämisestä kiinnostuneille 
tahoille. Kokouksiin voi osallistua myös etäyhteyden välityksellä. 
 
Yhdistys Nimi 
Tornion Asuntopalvelusäätiö / Meän talo Arja Prykäri 
Tornion Asuntopalvelusäätiö / Meän talo Marja Ylitalo 
Toivola-Luotola Setlementti ry Johanna Axelsson 
 Riikka Rajala 
Rikosuhripäivystys Jenni Kreivi 
Meri-Lapin Mielenterveysseura ry Maria-Riitta Saares 
Luotolan Nuoret ry Anu Rastas 
Suunta 2000 ry Marko Vapa 
Suomen Mielenterveysseura Sinikka Kähkönen 
Tornion Perheiden talo ry Merja Frantti 
  
Keminmaan Martat Anneli Paldanius 
Meriva sr/Kemikammari  Nelli Tiitinen 
Yhdessä ry  Kirsi Anttila 
 Suvi Hiltula 
Oulunseudun Nuorisoasuntoyhdistys ry  Janne Olsen 
Tornion Sydänyhdistys ry Hilkka Rantamölö 
Lapin Sovittelutoimisto Sanna Toivanen 
Karungin Palvelukoti ry/Torniotupa Outi Keinänen 
 Erika Keinänen 
 Juuli Rimpisalo 
Kivirannan Senioritalo ry / Senioripiste Marja-Riitta Tervahauta 
 Seija Sipola 
 Mia Pallari 
Suomen Karvakaverit ry Päivi Nevanperä 
 Annina häkkilä 
Ehyt ry Kemin toimintaryhmä Sari Pulakka 
Pohjoisen yhteisöjen tuki – Majakka ry  Annemari Kivivuori 
Eväitä Reppuun -hanke/Rovaniemen Neuvokas Hannele Mäkiollitervo 
  
  
  
  
  

Meri-Lappi 
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ASIAT 

 
1. Kokouksen avaus ja tervetuloa  

Nelli Tiitinen on tullut Kemikammarille, Hannele Mäkiollitervo Eväitä Reppuun -hankkeeseen. 
Sanna Toivainen kertoi, että Lapin sovittelutoimisto on saanut Facebook-sivut.   
 

2. Vapaaehtoisten virkistyspäivän tilanne 
Vapaaehtoistoimijoiden virkistyspäivä on 16.9. klo 17-19 Pohjan Stadionilla Torniossa. 
Vapaaehtoiset ilmoittautuvat edelleen suoraan omiin järjestöihinsä ja järjestö ilmoittaa osallistuja 
SenioriPisteelle ja TornioTuvalle. Ohjelmassa leikkimielistä ulkoilua.  
 
Keskusteltiin syyskuun tilanteesta, Torniotuvalle tai Senioripisteelle ei ole tullut ilmoittautumisia. 
Kemikammarin vapaaehtoiset ovat aktiivisia. Järjestöt markkinoivat aktiivisesti vapaaehtoisille. 
Ilmoittautumiset järjestöiltä to 9.9. Juuli Rimpisalolle juuli.rimpisalo@hopeahovi.fi 
Koronatilanne mietityttää vapaaehtoisia sekä Turvapoijulla että Toivola-Luotolan Setlementillä. 
Meän Talon vapaaehtoiset ovat olleet myös varovaisia, on ollut kuitenkin ulkotilaisuuksia. 
Pohjan Stadion on paikkana hyvä, sillä on laajat ulkotilat.  
 
 

 
3. Ilmoitetut vapaaehtoistyön tunnit 

Vapaaehtoistyön tunteja oli ilmoitettu vuodelta 2020 heinäkuun loppuun mennessä 1900 tuntia ja 
toimijoita oli kuusi. Alun perin tunteja ryhdyttiin keräämään, jotta vapaaehtoistyön tunnettavuus 
ja vaikuttavuus tulisi näkyväksi. Kysely ei kuitenkaan selvästi toimi, koska osallistujamäärät ovat 
jo toista vuotta peräkkäin hyvin pieniä. Jo alkuvuodesta verkostossa keskusteltiin siitä, että 
yhdistykset raportoivat jo tunnit rahoittajille ja pääjärjestöille.  

 
Verkoston keskustelee, mitä kyselylle tehdään tulevaisuudessa. Vaihtoehtoina ovat a) lopettaa 
kysely b) yhdistää kysely muihin järjestökyselyihin seutukunnallisesti c) tehdä yhdessä muiden 
toimijoiden kanssa maakunnallinen kysely d) pyytää jo valmiiksi raportoituja tunteja ympäri 
vuoden (lähetä kun sinulle sopii) sähköpostitse. 
 
Valikko-verkoston jäsenet kannattivat sitä, että jatketaan kyselyn tekemistä. Tehdään paluuviesti, 
jolla varmistetaan, että perillepääsystä tulee kuittaus. Avataan kysely uudestaan, jotta puuttuvat 
tiedot voidaan tallentaa.  

 
4. Ilmianna Meri-Lapin vuoden vapaaehtoinen ja Tehemä pois -palkinnot  

Tällä hetkellä avoinna ovat sekä Meri-Lapin Vuoden vapaaehtoinen ja vapaaehtoisteko että 
Tehemä pois -palkintojen linkit. Kannustamme yhdistyksiä ehdottamaan molempiin toimijoita 
mahdollisimman pian.  
 
Meri-Lapin Vuoden vapaaehtoinen ja vuoden vapaaehtoistoiminta -palkinnot on jaettu yleensä 
joulukuussa. Tehemä pois -palkinto on Lapin Järjestöneuvottelukunnan palkinto, joka 
luovutetaan tänä Lapin Järjestöfoorumissa Torniossa 26.-27.11. 
 
Verkosto pohti, että viikon välein on aika tiiviisti. Aikataulun puolesta kävisi hyvin 
Järjestöfoorumissa. Voisi saada lisää näkyvyyttä vapaaehtoistyön viikolle. AMK kysyy, sopiiko 
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samassa tilaisuudessa luovuttaa palkinto. 
 
https://www.xn--jrjesttieto-l8a3v.fi/images/tehem%C3%A4_pois-palkinto.pdf 
 
https://forms.office.com/r/GQYXZf8qgr 

 
5. Vapaaehtoistoiminnan liite 

Verkosto päättää, toteutetaanko Kotikulmilta-lehden mukainen liite vapaaehtoistoiminnan 
liitteenä vai tekeekö Majakka yleisemmän yhdistysliitteen. Majakan ehdotus on, että liite 
toteutetaan siten, että se saadaan jakoon Torniossa järjestettävään Lapin Järjestöfoorumiin. 
Samalla siihen voidaan ennalta tehdä jutut Vuoden vapaaehtoisesta ja Vuoden 
vapaaehtoistoiminnosta ja mainostaa vapaaehtoistyön viikkoa.  
 
Päädyttiin tähän ratkaisuun. 
 

6. Vapaaehtoistoiminnan messut, koulutukset, työnohjaus ja virkistyspäivät  
Keskustellaan syksyn aikatauluista ja mahdollisuuksista toteuttaa otsikon mukaista toimintaa. 
 
Arja Prykäri: Torniossa on Piot-valotapahtuma 6.11. Suunnitteilla on ollut järjestöjen ja 
vapaaehtoisten kanssa yhteinen lyhtykulkue. 7 toimijaa on jo ilmoittautunut mukaan – järjestöt 
valon tuojana.  
Maria-Riitta Saares: On hirveän epävarmaa järjestää isompia tapahtumia, jotka ovat sisätiloissa. 
Raskasta on sekin, jos joudutaan taas perumaan.  
Nelli Tiitinen: Voisiko olla hybridi-malli, on jonkin verran kokemusta sellaisten järjestämisestä. 
Voisiko kuvata tietoiskuvideoita, joissa tehdään vapaaehtoistyötä näkyväksi.  
Sanna Toivainen: Voisiko siirtää vielä ensi kevääseen oikeat messut – ihmisillä on 
turnausväsymystä Teamsiin.  
Maria-Riitta Saares: Videoita voisi tehdä, ollaan näkyvillä kuitenkin.  
 
Maria-Riitta Saares: Vapaaehtoistoiminnan työnohjaukseen ollut kyselyitä Turvapoijulle, 
resurssien mukaan ollaan kyetty ottamaan vastaan.  
 

7. Ehyt ry:n päihdepalvelujelppari-koulutus 
Saija Himanka Ehyt ry:ltä esittelee vapaaehtoisillekin sopivaa Päihdejelppari-koulutusta. 
 

8. Meri-Lapin Järjestökeskus Majakan uuden verkostokoordinaattorin esittely  
Sinikka Kähkönen aloittaa Meri-Lapin Järjestökeskus Majakassa verkostokoordinaattorina 
1.9.2021. 
 

9. Muut esille tulevat asiat 
Turvapoiju ja Kemikammari päättivät selvittää mahdollisuutta järjestää yhdessä alkuvuodesta 
jälleen vapaaehtoisten koulutusten starttia, Toivola-Luotolan Setlementti jäi vielä selvittämään 
asiaa. Samoin Tornion toimijat aikoivat lokakuussa järjestää yhteisen startin, sillä se on havaittu 
hyväksi ja sitä mielellään jatketaan. Toimijat organisoivat asian keskenään.  
Hannele Mäkiollitervo: Minuun voi olla yhteydessä, jos omassa yhdistyksessä tulee mieleen 
toimintoja, joihin Eväitä Reppuun -hankkeen nuoria voisi ohjata tai kokee muuten hankkeen 
toiminnot sellaisiksi, että haluaisi kuulla niistä lisää. Tulen mielelläni kertomaan enemmän. 
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10. Kokouksen päättäminen ja syksyn tapaamiset 

 
13.10. klo 9-11 

 
 
 

 
 
 


