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Meri-Lapin vapaaehtoistoiminnan (Valikko) verkosto 6/2021 

 

Aika:  Torstai 25.11.2021 klo 9.00 – 10.15 

 

Paikka: Etäyhteys   

 

 

                   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  

Toivola-Luotola Setlementti ry  

  

Rikosuhripäivystys  

Meri-Lapin Mielenterveysseura ry Maria-Riitta Saares 

Luotolan Nuoret ry  

Suunta 2000 ry  

  

Tornion Perheiden talo ry  

  

Keminmaan Martat  

Meriva sr/Kemikammari   

Yhdessä ry  Kirsi Anttila 

  

Oulunseudun Nuorisoasuntoyhdistys ry   

Tornion Sydänyhdistys ry  

Lapin Sovittelutoimisto  

Karungin Palvelukoti ry/Torniotupa  

  

  

Kivirannan Senioritalo ry / Senioripiste  

  

  

Suomen Karvakaverit ry  

  

Ehyt ry Kemin toimintaryhmä  

Pohjoisen yhteisöjen tuki – Majakka ry  Sinikka Kähkönen 

  

  

  

  

  

  

Meri-Lappi 
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ASIAT 

 

1. Kokouksen avaus ja tervetuloa  

 

2. Meri-Lapin vapaaehtoistoiminnan tunnustuspalkinnot 2021 

 

Käytiin läpi ehdotukset, joita oli tullut 16 kpl verkossa jaetun linkin kautta, yksi ehdotus tuli 

paperilomakkeella. Kahdeksaa eri henkilöä ehdotettiin vapaaehtoistoiminnan palkinnon 

saajaksi. Yhtä toiminnan muotoa ehdotettiin kolmessa eri vastauksessa. Vapaaehtoistoiminnan 

tunnustuspalkinnon saajaa ehdottaa Valikko -verkosto Meri-Lapin järjestöjen 

neuvottelukunnalle.  

 

Palkinto jaetaan Yhdessä ry:n klubitalossa 3.12.2021 klo 13. alkavassa tilaisuudessa. Tilaisuus 

striimataan Majakan facebookin kautta. Palkinnon saajien mediatiedote lisätään 

kokousmuistioon.  

Esitys:  

Valikko verkosto ehdottaa vapaaehtoistoiminnan palkinnon saajaksi kahta henkilöä, joista 

lopullisen päätöksen tekee Järjestöjen neuvottelukunta. Ehdotuksissa ehdotettiin yhtä 

toiminnanmuotoa, jota päädyttiin esittämään neuvottelukunnalle. 

 

 

3. Kokouksen päättäminen ja seuraava kokous 

 

Päätettiin seuraava kokousajankohta: 

  

 ti 8.2.2022 klo 9.00 – 10.30 

Muistion kirjasi Sinikka Kähkönen, verkostokoordinaattori Majakka 
 

 

 
TIEDOTE     Julkaisuvapaa 3.12.2021 
 
 

Meri-Lapin vuoden 2021 vapaaehtoistoiminnan tunnustuspalkinto Pia Salmelalla, 
vapaaehtoistoiminnan muodoksi Yhdessä ry:n Klubitalo 
  
 
Meri-Lapin vuoden vapaaehtoistoiminnan tunnustuspalkinto myönnetään tänä vuonna Pia 
Salmelalle. Vuoden vapaaehtoistoiminnan muodoksi puolestaan nimetään Yhdessä ry Klubitalon 
vapaaehtoistoiminta.  
 
Vapaaehtoiset palkitaan vapaaehtoisten päivänä, perjantaina 3.12.2021 kello 13 Yhdessä ry:n 
Klubitalolla. Koronatilanteesta johtuen tilaisuus järjestetään pienimuotoisena, mutta sitä on 
mahdollista seurata Meri-Lapin Järjestökeskus Majakan Youtube-kanavalle. 
 
Vapaaehtoistoiminnan tunnustuspalkintoa on jaettu vuodesta 2007 alkaen. Meri-Lapin 
vapaaehtoistoiminnan verkoston koordinoima ja Meri-Lapin Järjestöneuvottelukunnan 
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myöntämä tunnustus nostaa näkyviin sitä työpanosta, jonka tuhannet ihmiset Meri-Lapissakin 
vuosittain antavat vapaaehtoistoimintaan. 
 
Jokaisella merilappilaisella on ollut tilaisuus esittää tunnustuspalkinnon saajia avoimella 
lomakkeella. Perusteluissa puhuttelee vahva hyvän tekeminen ja toisten tukeminen. Osallisuus, 
osallistuminen ja vapaaehtoistyössä mukana oleminen tuo merkityksellisyyttä ja iloa myös 
vapaaehtoiselle itselleen. On aika kiittää vapaaehtoisia! 
 
Meri-Lapin Vuoden 2021 vapaaehtoistoiminnan tunnustuspalkinnon saaja Pia Salmela 
 
Pia Salmela on aktiivinen vapaaehtoistoimija, joka osallistuu moniin erilaisiin tehtäviin 
yhdistyksissä. Hän on aloittanut vapaaehtoistoiminnan jo nuorena ja on mukana mm. 
Veitsiluodon Kisaveikkojen toiminnassa. Hän toimii Epilepsia-yhdistyksessä järjestämällä 
kaverikahvilatoimintaa, on aktiivinen Mannerheimin Lastensuojeluliiton (MLL:n) toimija ja 
osallistuu myös yksinhuoltajien yhdistyksen sekä SPR:n toimintaan. Metsästysseuran toimintaa 
hän tukee sihteerinä ja rahastonhoitajana.  
 
”Mahtava sydämellinen tehopakkaus. Tekee pyyteettömästi vapaaehtoistyötä, on 

useassa mukana, mutta hoitaa kaiken hyvin ja perhettä unohtamatta sekä ystäviä. ” 

 
Yhdessä ry:n Klubitalon vapaaehtoistoiminta saa toimintamuodon tunnustuspalkinnon  
 
Perusteluissa kerrotaan, että Klubitalon kokemusasiantuntijat ja vapaaehtoiset ovat toiminnan 
kantavia voimia ja mahdollistaneet talon avoimena olon henkilökunnan poissa ollessa, toimivat 
somettajina, toiminnan esittelijöinä ja aktiivisia arjen auttajina. Ilman vapaaehtoisia talon 
toiminta jäisi toteuttamatta.  
 
”Mielenterveyden- ja päihdetoipujien kohtaamispaikka, josta on muodostunut tärkeä 

avokuntoutumisen ja osallisuuden koti lukuisille toipujille. Tämä näkyy kävijämäärässä 

ja kehityksessä. Osa toipujista on kouluttanut itsensä auttamaan toisia mm. 

vertaistukihenkilönä tai liikuntaohjaajana. Klubitalo on tärkeä yhteistyökumppani 

viranomaisten, seurakunnan ja järjestöjen kanssa.” 

 
 
Linkki suoraan Meri-Lapin Järjestökeskus Majakan Youtube-kanavalle:  
https://www.youtube.com/channel/UCM6wP4hyGo0Tw9ALlcKkxvQ 
 
 
Lisätiedot 
 
Annemari Kallio 
Toiminnanjohtaja 
+358 50 475 4340 
annemari.kallio@pyt.fi 
järjestötieto.fi 
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