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Meri-Lapin järjestöjen työllisyysverkosto   Muistio 
 
Aika: Keskiviikko 17.2021 klo 9-11 
Paikka: Etäyhteydellä 
Läsnä:  
Annemari Kallio/Pohjoisen yhteisöjen tuki – Majakka ry 
Taija Halme/Kehitysvammaisten palvelusäätiön ATAK-verkosto 
Hanna Ranta-Pitkänen/VATES 
Hanna Rääpysjärvi-Kangas/Tornion kaupungin työllisyyspalvelut 
Hilkka Halonen/Meriva sr 
Mirja Tuomela/Kemin kaupungin työllisyyspalvelut  
Riikka Vuoristo/Kemi-kammari 
Johanna Sirviö /Lapin TE-palvelut  
Sirpa Tuokko/Lapin TE-palvelut  
Susanna Ukonaho/Kemi-kammari 
 
ASIAT 

1. Kokouksen avaus ja tervetuloa 
Annemari Kallio avasi kokouksen kello 9 ja esitteli verkostoon vierailemaan tulluut Hanna Ranta-
Pitkäsen (VATES) ja Taija Halmeen (KVPS).  
 

2. Organisaatioiden kuulumiskierros 
Hanna Rääpysjärvi-Kangas kertoi Tornion kuntakokeilun aloittamisesta. Mirja Tuomela siirtyy 
Kemin kaupungin hankkeeseen koordinaattoriksi, mutta toimii edelleen työllisyyden parissa. 
Johanna Sirviö toimii Lapin te-palveluissa nyt työkykykoordinaattorina ja Sirpa Tuokka 
vaikeammin työllistettävien parissa. Susanna Ukonaho siirtyy maaliskuussa Merivan Kemi-
kammarilta Kemin työllisyyspalveluihin.  
 

3. Ajankohtaista 
Kallio kertoi ja kutsui mukaan maakunnallisen järjestötyöllistämisen verkoston työpajaan 
19.2.2021 klo 9-11.30. Verkostoa luodaan Jokos-hankkeen kautta ja sen tarkoituksena on toimia 
tulevaisuudessa alueellisena ylätason toimijana välityömarkkinoilla. Verkostoa käynnistää Jokos-
hankkeen projektipäällikkö Liisa Väänänen. 
 
Lisäksi Kallio kertoi Lapin järjestökeskusten alustavasta ajatuksesta hakea satelliitti-hankkeina 
yhteistä järjestöjen työllistämishanketta. Malli poikkeaisi Rovaniemen seudulla hyvää palautetta 
saaneesta Jokoksesta siinä, että jokaiselle seudulle määriteltäisiin omat painopistealueet ja 
toimenpiteet, jotka täydentäisivät toisiaan. Järjestökeskusten taustayhdistykset voisivat toimia 
päätoteuttajina omalla alueellaan ja ottaa osatoteuttajiksi 1-3 muuta yhdistystä. Ajatus sai 
kannatusta ja Kallio lupasi hahmotella alustavaa hankeideaa tarkemmin seuraavaan verkoston 
kokoukseen. Hän myös pyysi verkostoa pohtimaan, millainen hankekokonaisuus hyödyntäisi juuri 
Meri-Lappia parhaiten. 
 
Taija Halme Kehitysvammaisten palvelusäätiöstä kertoi Meri-Lapissa toimintaansa aloittelevan 
ATAK-verkoston (Aktiivisen tuen alueellinen kehittäminen) tarkoituksesta ja toimenpiteistä. 
Ensimmäinen tapaaminen on torstaina 18.2.2021 klo 9:30 alkaen. Hankkeen toiminta on pyritty 
rakentamaan siten, että sitä voi hyödyntää myös STEA:n raportoinnissa. Liitetään esittely mukaan 
muistioon.  
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4. Esittelyssä Vatesin aluetoiminta ja sen mahdollisuudet seudullisesti 

Aluekoordinaattori Hanna Ranta-Pitkänen kertoi Vatesista ja sen toiminnasta. Meri-Lapin alueella 
alueyhdyshenkilöitä ovat Annemari Kallio ja Hilkka Halonen. Sovittiin, että Ranta-Pitkänen 
selvittää, missä määrin Vatesin kyselystä voi ottaa ulos seudullista tietoa. Teknisesti se niinkin on 
mahdollista, mutta vastausprosentit ovat olleet heikohkoja. 
 
Liitetään Vatesin diat muistioon. 
 

5. Meri-Lapin järjestöjen yhteiset painopisteet ja toimenpiteet 2021 
Sovittiin yhdessä verkoston painopistealueet vuodelle 2021. Käytiin keskustelua eri vaihtoehtoista 
ja päädyttiin seuraaviin:  
 
1. Järjestötoiminnan opinnollistaminen.  

- oppimisympäristöjen tunnistaminen ja niissä hankitun osaamisen tunnistaminen ja 
tunnustaminen 
- oppisopimustoiminnan kehittäminen kolmannella sektorilla 
- Silpputyön tunnistaminen ja kokoaminen järjestöissä 
- Hankeyhteistyö aiheessa (OSTE, Eväitä Reppuun, USVA, Työtä Kemissä) 

2. Järjestöjen työnantajaosaamisen kehittäminen.  
 -  Vastuu ja velvollisuudet 
 - Hallitustyöskentely 
 - Ohjausosaaminen, coaching 

- Hyödynnetään Vatesin materiaaleja ja koulutuksia -> jakoon.  
3. Verkoston kuvaaminen seudullisesti 

 -  Verkostolle useamman vuoden toimintasuunnitelma 
 - Kuvataan roolit, vastuut, työnjako, asiakkaan prosessit polulla 
 - Myös suhteessa maakunnallisiin toimijoihin 
 - Hyödynnetään välityömarkkina-työryhmän havaintoja  

 
6. Kokouksen päättäminen ja seuraava tapaaminen 

Sovittiin, että selvitetään mahdollisuuksia järjestää kokouksia tulevaisuudessa myös iltaisin. Tämä 
mahdollistaisi pienempien järjestöjen mukaan pääsyn.  
 
Linkki kokousaikojen kyselyyn ohessa:  
 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=_2rBSHbPwkeBJoA6gRe68R-
24v75ia5AoPjFwVwe6mBURTVBWDBCNEtRU1NUSlI3Rk1PTkpLMFlURC4u 
 


