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Meri-Lapin vapaaehtoistoiminnan (Valikko) verkosto 5/2021 

 

Aika:  Torstai 3.11.2021 klo 14.00 – 15.30 

 

Paikka: TEAMS etäyhteys   

 
 

 Läsnä: Erika Keinänen, Tornion Tupa 

Maria-Riitta Saares, MIELI Meri-Lapin Mielenterveys ry. Kriisikeskus 

Turvapoiju 

Kirsi Anttila, Yhdessä ry 

Sinikka Kähkönen, Majakka  

ASIAT 

 

1. Kokouksen avaus ja osallistujien kuulumiset 

Tornion Tuvan Erika Keinänen kertoi Torniossa aiemmin syksyllä pidetystä yhteisestä 

vapaaehtoiskoulutuksesta. Seniorien olohuoneen toiminta on käynnistynyt ja osallistujia on 

ollut mukavasti.  

Yhdessä ry: Kirsi Anttila kertoi vuosikokouksesta, jossa pitkäaikaiselle, entiselle 

puheenjohtajalle on myönnetty kultainen ansiomerkki. Heikki Rönkä on toiminut 

puheenjohtajana 13 vuotta ja ollut toiminnassa mukana koko yhdistyksen toiminnan ajan. 

Klubitalon ryhmät ovat käynnistyneet ja toiminta on ollut aktiivista.  

Kriisikeskus Turvapoiju: Maria-Riitta Saares kertoi kriisikeskuksen toiminnan vilkastuneen ja 

asiakkaita on riittänyt. Vapaaehtoistoiminta on myös ollut aktiivista. 

Majakka: Sinikka Kähkönen kertoi Majakan kuulumisista. Tiedotusvälineissä on tiedotettu 

Majakan toimintaan liittyvistä STEAn selvityksestä ja sen tuloksesta. STEAn selvitys on tulossa 

verkkoon julkisesti nähtäväksi. Tarkemmin asiasta tiedottaa Majakan toiminnanjohtaja.  

 

2. Vapaaehtoisten päivä 3.12. klo 13.00 – 15.00 Yhdessä ry:n tiloissa 

 

Kokouksen pääteema oli Vapaaehtoisten päivän suunnittelu. Sovittiin, että 3.12.2021 klo 13 – 

15. vietetään vapaaehtoisten päivää Yhdessä Ry:n Klubitalossa, osoitteessa Keskuspuistokatu 

21. Samassa yhteydessä pidetään yhdistyksen avoimet ovet ja julkaistaan Meri-Lapin 

vapaaehtoistoiminnan palkinnon saaja. Palkinnon jakajat tulevat Majakasta ja Yhdessä ry:stä. 

Palkinnonjako tilaisuus striimataan facebookin kautta, striimauksesta huolehtii Majakan 

tietotiimi. Tilaisuudessa on musiikkiesitys. Majakka laatii ohjelman ja lähettää tiedotusvälineille 

tiedotteen palkinnosta ja sen saajasta. Yhdessä ry. järjestää tarjoilut ja Majakka hankkii 

palkinnon ja kunniakirjan. Tilaisuus on kaikille avoin.  

 

3. Ilmianna Meri-Lapin vuoden vapaaehtoinen  

Ilmianna Meri-Lapin vapaaehtoinen linkki on alla, se on avoinna 24.11. saakka. Kokouksen 

jälkeen Majakan tietotiimin kanssa sovittiin, että suljetaan kysely 24.11. Valikko-verkosto 

kokoontuu torstaina 25.11 klo 9 päättämään vapaaehtoisten palkinnon saajan. 

 

https://forms.office.com/r/GQYXZf8qgr 

 

 

Meri-Lappi 

https://forms.office.com/r/GQYXZf8qgr
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4. Yhteinen vapaaehtoistoiminnan koulutus 

 

Valikko toimijoilla on hyviä kokemuksia aiemmilta vuosilta vapaaehtoistoiminnan 

koulutuksista, joita on pidetty useamman taustayhteisön voimin. Torniossakin on hyviä 

kokemuksia yhteisistä ve-koulutuksista. 

 

Kokouksessa sovittiin: Alustavasti suunniteltiin yhteisen vapaaehtoisten koulutuspäivän 

aloituspäiväksi lauantai 19.2.2022, koko päivä. Maria-Riitta Saarekselle voi ilmoittautua 

suunnitteluryhmään, jos haluaa mukaan tähän yhteiseen vapaaehtoiskoulutukseen. Koulutuksen 

kulku menisi niin, että aluksi on kaikkien yhdistysten vapaaehtoisten koulutuspäivä ja sen 

jälkeen kukin taustayhteisö eriytyy omien vapaaehtoisten kanssa omaan  jatkokoulutukseen.  

 

Suunnitteluryhmä kokoontuu Turvapoijuun torstaina 18.11. klo 9. Ilmoittautuminen 

sähköpostilla: maria-riitta.saares(at)turvapoiju.fi 

 

 

5. Vapaaehtoistoiminnan messut – Tornion järjestö- ja seniorimessut 

Tornion järjestö- ja seniorimessut Lappiassa 18.12. klo 13-16. Messujen suunnittelupalaveri on 

8.11. klo  10. Hopea Hovin tiloissa Torniossa. 

 

6. Muut esille tulevat asiat 

 

Toimintatodistus vapaaehtoiselle 

Keskusteltiin vapaaehtoistoiminnan todistuksen pohjan laatimisesta. Majakka tekee 

yhdistystoimintaan sopivan toimintatodistuksen pohjan, johon voi liittää yhdistyksen logoja ja 

tunnuksia. Todistuksen vapaaehtoistoiminnasta yhdistys voi antaa omalle vapaaehtoiselle, joka 

voi liittää sen työtodistusten jatkoksi esim. CV:n ja hyödyntää toimintaa työssä ja opiskelussa. 

Majakan tietotiimi voi auttaa todistuksen laatimisessa niin, että omat logot ja tunnukset tulevat 

todistukseen, toimitiloista löytyy myös kopiokone, jolla todistuksen voi tulostaa.  

 

 

7. Kokouksen päättäminen ja seuraava kokous 

 

Seuraava Valikko-kokous on jo 25.11. klo 9 – 10 etäkokokusena.  

Asialistalla on vuoden 2021 Meri-Lapin vapaaehtoisen valinta.  

 

Muistion kirjasi Sinikka Kähkönen, verkostokoordinaattori, Majakka 

 
 

 

 


