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Meri-Lapin Järjestöt oppimisympäristönä -verkosto 1/2021 MUISTIO 
Aika: Torstai 18.2.2021 kello 9-11 
 
Verkoston tavoitteena on kehittää yhdessä järjestöjen ja koulutusorganisaatioiden yhteistyötä ja 
kumppanuutta. Verkoston toimintaan ovat tervetulleita kaikki oppilaitosyhteistyöstä kiinnostuneet 
järjestöjen ja oppilaitosten toimijat. 
 
Paikalla: 
 
Heidi Pyyny, Lapin Ammattikorkeakoulu 
Hannele Kauppila, Lapin Ammattikorkeakoulu 
Essi Ojanperä, Pohjantähti-opiston kannatusyhdistys ry 
Satu Peurasaari, Mieli – Suomen mielenterveys ry 
Annemari Kallio, Pohjoisen yhteisöjen tuki – Majakka ry 
Raimo Toratti, Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia 
 
 
ASIAT 

1. Kokouksen avaus ja tervetuloa.  
Annemari Kallio avasi kokouksen kello 9.11. Todettiin, että Järjestöt oppimisympäristönä 
verkoston kokous sattui päällekkäin ATAK-verkoston avauswebinaarin kanssa, mikä osaltaan 
söi osallistujamäärää.  
 

2. Katsaus oppilaitosten ja järjestöjen toimintaan vuonna 2021 
Käytiin osallistujien kesken kuulumiskierros.  
- Essi Ojanperä Pohjantähti-opistolta kertoi koronarajoitusten aiheuttavan sen, ettei 

opiskelijoita voitu juuri opistolle ottaa. Läsnäolevilla opiston opiskelijoilla on monella 
henkilökohtainen avustaja, jolloin ryhmäkoko täyttyy nopeasti.  

- Samaa kertoi myös Satu Peurasaari Mieli ry:stä. Mieli ry:n ja sen pyörittämän Turvapoijun 
toimintaan ei ole nyt otettu opiskelijoita, koska ryhmämuotoista toimintaa ei ole ollut.  

- Hannele Kauppila ja Heidi Pyyny Lapin Ammattikorkeakoululta muistuttivat, että 
opiskelijoita voi ja kannattaa ottaa harjoitteluun myös etätyöaikana. 
Ammattikorkeakoululla on parhaillaan alkamassa sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden 
järjestöharjoittelu, johon tässä vaiheessa on pulaa harjoittelupaikoista. Vaikka kyseessä on 
käytännön asiakastyön harjoittelu, voi jakso sisältää myös suunnittelua ja muuta 
järjestöjen toiminnassa ajankohtaista. Mahdollisia kiinnostuneita järjestöjä innostettiin 
olemaan yhteydessä Lapin AMK:hon. 

- Raimo Toratti kertoi, että Ammattiopisto Lappian puolelta on kiinnostusta kehittää 
järjestöoppimisen malleja myös niille koulutusaloille, joihin järjestöissä tehtävä työ ei 
perinteisesti ole näyttäytynyt mahdollisena osaamisen kehittämisen paikkana. Mm.  
metalli- ja autopuolen opiskelijat voisivat suorittaa yhteisten tutkinnonosien osia 
järjestöharjoittelun avulla.  

- Annemari Kallio Pohjoisen yhteisöjen tuki – Majakka ry:stä kertoi Meri-Lapin 
Järjestökeskus Majakan ottaneen harjoittelijoita myös etäaikana. Harjoittelijoita on ollut 
Ammattiopisto Lappiasta sekä liiketoiminnan että median ja kuvallisen ilmaisun puolelta. 
Opiskelijat ovat suorittaneet harjoittelunsa hybridimallilla. 
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- Lisäksi Kallio kertoi yhdistyksen solmineen kumppanuussopimuksen Kemi-
Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappian kanssa. Kumppanuussopimuksen taustalla 
on yhteinen halu kehittää järjestöissä hankitun osaamisen hyödyntämistä ammatillisissa 
opinnoissa ja luoda Meri-Lapin Järjestökeskus Majakkaan suunnitelmallinen 
järjestöoppimisen prosessi. 
 

 
3. Järjestöjen ja oppilaitosten yhteistyön kehittäminen 

Käytiin läpi nyt haussa olevat JOP-verkostoon liittyvät hankkeet.  
- Pohjoisen yhteisöjen tuki – Majakka ry:n hallinnoima Eväitä Reppuun – osaamista ja 

osallisuutta järjestöistä on saanut ESR-rahoituksen ja odottaa enää STEA:n 
omavastuuosuutta. Rahoituksen varmistuttua hanke alkaa 1.7.2021. Hankkeen keskiössä 
on tukea ja tekemistä tarvitsevien alle 30-vuotiaiden integroiminen järjestötoimintaan ja 
mielekkään tekemisen löydyttyä järjestöissä hankitun osaamisen hyödyntäminen opin- tai 
työpolulla. 

- Lapin AMK:n hallinnoima ja kolmen järjestön osatoteuttama USVA – uusia valmiuksia 
työelämään järjestöyhteistyöllä -hanke oli kokousaikaan lähdössä ESR-rahoittajalle ja 
myös STEA-omarahoitusosuudet olivat haussa. Hankehakemukseen on kirjoitettu Järjestöt 
oppimisympäristönä -verkoston strateginen kehittäminen, agiilin oppimismallin luominen 
Meri-Lapin järjestökentälle ja vuorovaikutteisen tietopankin luominen järjestötieto.fi-
sivustolle. 

 
4. Järjestöt oppimisympäristönä -verkoston yhteiset painopisteet ja toimenpiteet 2021 

- Sovittiin, ettei asiaa käsitellä näin pienellä osallistujamäärällä. AM Kallio lähettää muistion 
yhteydessä linkin Mentimeteriin, johon verkoston jäsenet voivat käydä kirjaamassa 
ajatuksiaan ennen seuraavaan kokousta.  

- Keskusteltiin siitä, että alkavat hankkeet ovat kuluvan vuoden toiminnan keskiössä. 
Tärkeää on myös saada jo olemassa oleva Lapin AMK:n järjestöharjoittelu täysillä käyntiin 
ja järjestöt mukaan. 
 

https://www.menti.com/yfmczu1knf 
 

5. Kokouksen päättäminen ja seuraava tapaaminen 
- Sovittiin, että AM Kallio lähettää muistion yhteydessä kyselyn siitä, miten verkosto kokee 

tapaamisajat. Verkostolla on mahdollisuus kokoontua myös iltaisin, mikäli se koetaan työn 
järjestämisen kannalta helpommaksi.  

- Alla olevasta linkistä voi kertoa itselleen sopivimmat kokousajat. Lähetämme kutsun 
enemmistön mielipiteen perusteella. 

 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=_2rBSHbPwkeBJoA6gRe68R-
24v75ia5AoPjFwVwe6mBUNzhOV1gwWkZUNkFZN1FYNUNYWDdKOU40OS4u 
 


