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Meri-Lapin vapaaehtoistoiminnan (Valikko) verkosto 1/2022 

 

Aika:  8.2.2022 klo 9.00 – 10.30 

 

Paikka: TEAMS  

 
 

                   Verkoston toiminta on avointa kaikille vapaaehtoistoiminnan kehittämisestä kiinnostuneille 

tahoille. Kokouksiin voi osallistua myös etäyhteyden välityksellä. 

 
Yhdistys Nimi 

Tornion Asuntopalvelusäätiö / Meän talo  

Tornion Asuntopalvelusäätiö / Meän talo Marja Ylitalo 

Toivola-Luotola Setlementti ry  

 Riikka Rajala 

Rikosuhripäivystys  

Meri-Lapin Mielenterveysseura ry Maria-Riitta Saares 

Luotolan Nuoret ry  

Suunta 2000 ry  

  

Tornion Perheiden talo ry  

  

Keminmaan Martat  

Meriva sr/Kemikammari  Nelli Tiitinen 

Yhdessä ry  Kirsi Anttila 

  

Oulunseudun Nuorisoasuntoyhdistys ry   

Tornion Sydänyhdistys ry  

Lapin Sovittelutoimisto  

Karungin Palvelukoti ry/Torniotupa  

  

  

Kivirannan Senioritalo ry / Senioripiste  

 Seija Sipola 

  

Suomen Karvakaverit ry  

  

Ehyt ry Kemin toimintaryhmä  

Pohjoisen yhteisöjen tuki – Majakka ry  Sinikka Kähkönen 

  

Järjestökeskus Neuvokas Maarit Kulju 

Eväitä reppuun -hanke Hannele Mäkiollitervo 

  

  

  

       

       

         

        

          

        

Meri-Lappi 
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ASIAT 

 

1. Kokouksen avaus ja tervetuloa  

 

2. Neuvokkaan vapaaehtoistoiminta 

 

Rovaniemen Järjestökeskus Neuvokkaan ohjaaja Maarit Kulju kertoi Neuvokkaan 

vapaaehtoistoiminnasta. Menossa on 27. toimintavuosi.  Neuvokkaalla on 18 erilaista 

vapaaehtoistoiminnanmuotoa. Viimeisimmän tilaston mukaan Neuvokkaassa on 210 

vapaaehtoista. Vapaaehtoistoiminnan tunteja on kertynyt edellisenä vuonna 9500. Vuonna 2019 

toimintaan tuli 36 uutta vapaaehtoista. Puskaradion kautta moni kuulee ja innostuu toiminnasta. 

Uusista vapaaehtoiskoulutuksista saa tietoa myös Facebookista ja lehtien järjestöpalstoilta. 

Vapaaehtoisten työnohjausryhmiä on 12. Korona-aikana työnohjausta on pidetty etäyhteyden 

välityksellä. Lisätietoa Neuvokkaan toiminnasta saa alla olevan linkin kautta.  

 

https://www.kansalaistalorovaniemi.fi/vapaaehtoistyonkeskus-neuvokas/mitavoitmeillatehda/ 

 

 

3. Kuulumiset 

 

Yhdessä ry:n Klubitalon kuulumiset 

Toiminta on käynnistynyt hieman hiljaisempana koronasta johtuen. Osallistujamääriä on 

rajoitettu suositusten mukaan. Hävikkiruokaa on jaettu toimijoille Klubitalolla. Viisi 

vapaaehtoista on käynyt Mieli Maasta ry:n ryhmänohjaajakoulutuksen. Mieli Maasta-ryhmiä on 

alkamassa. Toimintaa pyritään normaalistamaan ja retkisuunnitelmia tehdään. Annika 

Peurasaari jatkaa toisena työntekijänä Klubitalolla, jossa Muisti-Luotsi-toiminnan kanssa 

yhteistyössä on lauantaisin kokoontunut Äijäryhmä.  

 

MIELI Meri-Lapin Mielenterveys ry, Kriisikeskus Turvapoiju 

 

Kriisikeskus on saanut uuden Mitä mies? Stea-hankkeen, johon on valittu työntekijäksi 

psyk.sairaanhoitaja Asmo Anttila, hän aloittaa 1.3. Itsemurhien ehkäisyn ITRO-hanke jatkuu 

edelleen.Vapaaehtoisten koulutus on käynnistymässä lähiaikoina. Pariin vuoteen nyt ei ole ollut 

yhtään miestä vapaaehtoiskoulutuksissa.  Vapaaehtoiset toimivat kriisipuhelimessa, Solmussa 

chatissa ja Tukinetissä. Lisäksi henkilötukisuhteita on muutama. Kaikille tarjotaan työnohjaus. 

Vapaaehtoisten huolenpito on tärkeä. Vapaaehtoisille lähetetään viikoittain viikkokirje 

sähköpostilla ja kerran kuukaudessa pidetään työnohjaus ja kuukausipalaveri. Kelo-ryhmä on 

vapaaehtoisten ryhmä, joka on tarkoitettu pitkään toiminnassa oleville vapaaehtoisille. 

 

Eväitä Reppuun -hankkeesta 

Hanketyöntekijä Hannele Mäkiollitervo siirtyy 1.4. alkaen MIELI Meri-Lapin mielenterveys 

ry:n toiminnanjohtajaksi. Eväitä Reppuun hanke jatkuu. Nuorten tavoittaminen koronastakin 

johtuen on haastavaa, kohderyhmä on 16 – 29  vuotiaat syrjäytymisvaarassa olevat nuoret. 

Jonkin verran nuoria on tavoitettukin. Uuden hanketyöntekijän rekrytointi on menossa ja 

https://www.kansalaistalorovaniemi.fi/vapaaehtoistyonkeskus-neuvokas/mitavoitmeillatehda/
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Suvimaria Saarenpäähän voi ottaa yhteyttä tehtävään liittyen. Yhteystiedot 

suvimaria.saarenpaa(at)rovaniemenneuvokas.fi.  

 

Meän Talon kuulumiset 

Koronasta johtuen toimita on ollut tavallista hiljaisempaa. Pienryhmät ovat toimineet. Mutta 

esim. musiikkiryhmä ei ole alkanut. Normaalisti ryhmissä on 20 osallistujaa, nyt 6 osallistujaa. 

Keikka-apupyyntöjäkin tulee vähemmän. Rajoituksesta johtuen ryhmänohjaajat on kutsuttu 

erikseen, omaa pienryhmään. Tästä on hyviä kokemuksia, pienryhmä toimii hyvin 

työnonohjauksellisena tilaisuutena jakaa kokemuksia. Neuvokkaan Puhelin-ryhmä oli 

kiinnostava. Tornio viikko ja Tornio päivä on tulossa toukokuussa.  

 

Seija Sipola Senioripiste 

Tammikuu on mennyt pääasiallisesti etänä. Live tilaisuuksiin on ollut vähän osallistujia, niitä 

on kuitenkin aloitettu. Terveysturvallisuus ohjeet ovat olleet esillä. Uutena ryhmänä Ruotsi-

piste, joka on hybriniä, etänä ja läsnä. Ryhmä keskustelee ruotsin kielellä. Pari ryhmää 

kokoontuu vapaaehtoisten vetämänä, muutoin ryhmät toimivat työntekijävetoisesti. 

Korjausneuvoja Vanhustyönkeskusliitosta on kiertänyt kohtaamispaikat. Käynti ja neuvonta on 

maksuton. Ikääntyvät saavat maksutonta korjausneuvontaa, joka tukee kotona asumista. 

Neuvoja on Rovaniemellä, mutta käy viikoittain Meri-Lapissa.  

 

Nelli Tiitinen Kemin Kammari 

Kohtaamispaikka on luokiteltu julkiseksi paikaksi (Taskilan lupa), toimintaa on ollut rajoitukset 

huolellisesti huomioiden. Bingo-suosituin. Lumivisio -tapahtumassa Kemin Kammari on 

mukana. 2.3. tapahtumapäivää varten on saatu mm. makkarat lahjoituksena. Vapaaehtoiset 

käyvät päivittäin. Ulkoilukäynnit ovat jatkuneet.  

 

4. Järjestöliite Kotikulmilta lehteen 

 

Keskusteltiin järjestöliitteen tekemisestä Kotikulmilta lehteen. Lehdestä on tullut tarjous, jossa 

tarjotaan 8-12 -sivuista kokonaisuutta lehden sivuille hintaan 550 € + alv/sivu. Jos mukaan 

lähtee 6 järjestöä niin siinä tapauksessa liite saadaan toimitettua. Selvitellään vielä asiaa ja 

keskustellaan liitteestä seuraavassa kokouksessa. 

 

 

5. Tiedotus asiat 

 

Kokemusasiantuntijakoulutus keväällä 

Lapin alueella Majakan koordinoiman kokemustoimijoiden ohjausryhmän ja 

kokemustoimintaverkoston kanssa yhteistyönä järjestetään tänä keväänä 

kokemusasiantuntijakoulutus. Alla olevassa linkissä lisätietoa ja jäsenjärjestöt. Yleensä 

jäsenjärjestö maksaa osallistujien maksun, joka on noin 80 €/osallistuja. Kouluttajat tulevat 

valtakunnallisesta kokemustoimintaverkostosta. Kouluttajat ovat etänä, mutta osallistujat voivat 

olla yhteisessä tilassa.   

 

https://kokemustoimintaverkosto.fi/verkosto/ 

https://kokemustoimintaverkosto.fi/verkosto/jasenjarjestot/ 

 

 

https://kokemustoimintaverkosto.fi/verkosto/
https://kokemustoimintaverkosto.fi/verkosto/jasenjarjestot/
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Webinaari Osallisuudesta ja Kallin kevätrieha 

Kehitysvammaisten palvelusäätiön ATAK-hake järjestää webinaarin Osallisuus – tietoa 

osallisuudesta ja sen edistämisestä 25.2. klo 12 – 15. Ohjelma muistion liitteenä. Hanke 

järjestää myös tukea tarvitseville ja SOTE-alan opiskelijoille Kallin Kevätrieha 31.3. Ohjelma 

liitteenä. 

 

 

6. Kokouksen päättäminen ja seuraava kokous 

 

Seuraava kokous sovittiin pidettäväksi etänä 

 

 tiistaina 15.3. klo 9.00 – 10.30 

 

Muistion kirjasi verkostokoordinaattori Sinikka Kähkönen, järjestökeskus Majakka 


