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Puheenjohtajan palsta
Kohtaamisia
Ihminen on sosiaalinen eläin, jonka yksi elinehto on vuorovaikutus lajitoverien kanssa.
Tuo kohtaaminen voi tapahtua monella tavalla. Tämänhetkisessä maailmassa kohtaamistilanteet ovat hyvin ristiriitaisia. Lähi-idän konfliktit, erityisesti Syyrian tilanne, toteuttavat väkivaltaisen kohtaamisen traditiota=sota. Näistä kriisitilanteista poikii paradoksaalista kyllä – myös auttamisen, tuen, empatian ja ymmärtämisen kohtaamisia.

”Kuinka usein
meillä on aikaa
kohdata toinen
ihminen? Eikä
vain tavata.”

Olemme valmiit kohtaamaan erilaisuutta useimmiten silloin, kun se on riittävän kaukana meistä. Vilkas, äänekäs ja eksoottinen yöelämä voi viehättää silloin kun se tapahtuu Välimeren rannikolla tai Karibian kuumassa yössä. Suomalaisessa kerrostalossa tai rauhallisella omakotitaloalueella tällaisesta yöelämästä on eksoottisuus kaukana. Samalla katoaa valmius tutustua ja kohdata erilaista.
Yhdistysten, järjestöjen, yritysten, viranomaisten ja samanlaisia asioita kokeneiden
ihmisten tapaaminen, keskustelut ja verkostojen rakentaminen rakentavat pohjaa
erilaisuuden, erilaisten näkemysten ymmärtämiselle, mutta myös samankaltaisuuksien arvostamiselle. Korostamme usein eriarvoisuuden merkitystä rikkautena, mutta
lähes yhtä usein unohdamme yhteisten tekijöiden merkityksen oman identiteettimme
vahvistamisessa. Molempia tarvitaan.
Toisen ihmisen tapaaminen on arkipäiväinen tapahtuma. Kuinka usein kohtaamme
tavatessamme? Kuinka usein olemme valmiita kuuntelemaan ihmistä, jolla on muutakin sanottavaa kuin, että ”hyvin menee”? Kuinka usein olemme valmiita kertomaan
toisillemme asioista, jotka meitä askarruttavat? Kuinka usein olemme valmiita antamaan jotakin itsestämme? Kuinka usein meillä on aikaa kohdata toinen ihminen? Eikä
vain tavata. Nämä ovat kysymyksiä, joita on toisinaan hyvä pohtia.
Kohtaaminen on henkilökohtainen kokemus. Tilaisuuksien luominen kohtaamisten
mahdollistamiseksi on tärkeää. Valtakunnalliset kohtaamispaikkapäivät on tällainen
kohtaamisia tukeva tapahtuma. `Rajattoman tapahtuman` järjestelyistä rajalla vastaavat Pohjoisen yhteisöjen tuki - Majakka ry yhteistyössä Meän Talon, Perheiden Talo ry:n, Tornion Järjestötalon, SenioriPisteen, Tornion kaupungin, sekä Lapin ammattikorkeakoulun kanssa.
Haluankin toivottaa kaikki lukijat tervetulleiksi Valtakunnallisille kohtaamispaikkapäiville Meri-Lappiin 31.3.-1.4.2016.

Kari Lunnas
puheenjohtaja
Pohjoisen Yhteisöjen Tuki – Majakka ry
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Toiminnanjohtajan terveiset
Yhteistyötä kiitos!
Viime vuodet Majakassa on paiskittu hartiavoimin töitä Meri-Lapin kansalaisjärjestöstrategian eteen, jolla luotiin mm. toimenpideohjelmat kuntien, järjestöjen, oppilaitosten ja yritysten yhteistyön kehittämiselle. Maaliskuussa Majakan väki starttaa vuosittaisen kuntakierroksensa, jossa kuntien ja järjestöjen yhteistyö saa uutta voimaa, kun
kokoonnumme järjestö- ja kuntaväen kanssa saman pöydän äärelle ja keskustelemaan
yhteisistä asioista.
- Meri-Lapin järjestöstrategialla pyrittiin vaikuttamaan pääsääntöisesti kunta-järjestö
yhteistyöhön, joten sen myötä on luontevaa lähteä rakentamaan yhteistyökuvioita aluksi
kuntaan päin. Mitään yhteistyömuotoja ei kuitenkaan pidä arvottaa keskenään, vaan
kaikki ovat yhtä tärkeitä niin kunta-järjestö kuin järjestöjen välinenkin yhteistyö, summaa Pohjoisen yhteisöjen tuki - Majakka ry:n toiminnanjohtaja Tuula HuttunenKoivumaa.
Kuntakierrosten aikana pyritään rohkeasti löytämään toimintamalleja joissa erityyppiset yhteisöt voivat olla tukemassa toistensa toimintaa.
- Koko ajan mennään pienin askelin järjestöstrategian tavoitteita kohti, HuttunenKoivumaa toteaa.
Vuosi 2016 tuo varmuudella yhdistyksiin uusia tuulia tavalla tai toisella. Järjestökentän
tulee vastata muuttuvan yhteiskunnan vaatimuksiin ja kehittyä mukana. Oman lusikkansa soppaan heittää paljon puhuttanut Sosiaali- ja terveydenhuoll0n uudistus, jonka
malli tuntuu muuttuvan kokoajan ja on hyvin vaikea lähteä ennakoimaan ja arvailemaan millaisia sisältöjä se aikanaan tuo mukanaan. Yksi asia on kuitenkin varmaa, ilman vahvaa yhteistyötä alueen järjestökenttä tulee olemaan tukalassa tilanteessa
muutosten edessä.
- Majakka hoitaa uudistusta varten oman roolinsa järjestöjen kokoavana tahona. Majakan kautta järjestöillä on mahdollisuus olla mukana luomassa alueen palvelurakenteita ja
olla kehittämässä niiden toimintaa. Tarjoamme vahvan yhteistyöverkoston kolmannen
sektorin toimijoille, päättää toiminnanjohtaja Huttunen- Koivumaa.

Majakan jäsenyhtöisöt nauttivat eduista
Liity Majakan jäseneksi!
Majakan varsinaisia jäseniä ovat yhdistykset. Majakan palveluiden hyödyntäminen oman
yhdistyksen toimintaedellytysten vahvistamiseksi ei edellytä Majakan jäsenyyttä, mutta
liittymällä jäseneksemme saat alennuksia palveluistamme. Jäsenyhdistyksenä pääset
nauttimaan vuokratiloistamme aiempaakin huokeampaan hintaan. Lisäksi mm. kopiointipalvelut ovat jäsenyhdistyksille edullisemmat.
Olitpa jäsen tai et, Majakkatalosta löytyy monenkokoisia vuokratiloja kaikille tahoille yhdistyksistä yrityksiin ympäri vuoden. Tilaisuutesi onnistumiseksi palveluihimme kuuluu
kahvitusten lisäksi videotykin tai videoneuvottelulaitteiston vuokrausmahdollisuus.
Tule tutustumaan!

Teksti
Janne Hallikainen
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Majakan suuntaviivat ovat selkeät

”Jos joku maalaa
sormiväreillä ja
nauttii siitä, saa
siitä sielunravintoa, niin silloin se voi näkyä
esimerkiksi mielenterveyspalvelu
iden vähentymisenä. Järjestötoiminta ja erityisesti sen tukeminen voi tuottaa
selkeää säästöä
kuntien rahoittamissa palveluissa. Tämän vuoksi yhdistystoimintaa kannattaa ehdottomasti
tukea kuntien
toimesta.”

Koko ikänsä yhdistysten parissa toiminut
Kari Lunnas on ollut mukana Majakan taipaleella alusta saakka. Hän muistaa suunnitelleensa Majakan toimintaa, ja pohtineensa kehittäjäorganisaation merkitystä,
toiminnanjohtaja Tuula HuttunenKoivumaan kanssa jo ennen Majakan virallista perustamista, viime vuosituhannen
puolella. Viimeiset kuusi vuotta hän on
luotsannut Majakan suuntaviivoja vetävää
hallitusta toimien kolmen kauden ajan
puheenjohtajana. Kevään myötä koittaa
kuitenkin uudet haasteet ja puheenjohtajan pesti siirtyy, tai siirretään, seuraavalle
vastuunkantajalle.
Monessa mukana
Paljon on ehtinyt tapahtua sinä aikana
jonka Kari Lunnas on Majakan hallitustyön
parissa viettänyt. Monenmoista asiaa on
ollut linjattavana ja päätettävänä pohjoissuomalaisten yhdistysten hyväksi.
- Puheenjohtajakausien alussa tehtiin paljon työtä yhdistyksen organisoitumisen
eteen, muistelee väistyvä puheenjohtaja.
Tärkeimmiksi kehityskohteiksi kausiensa
ajalta Lunnas nostaa erityisesti Majakan
rahoitus- ja jäsenjärjestöpohjan laajentamisen. Aiemmin Majakka on nojannut vahvasti RAY:n rahoitukseen, mutta viime
aikoina taloutta on saatu vahvistettua
myös ESR -rahoituksen myötä, sekä myöhemmässä vaiheessa mahdollisesti myös
Leader -rahoituksella.
- Nämä ovat tärkeitä asioita tulevaisuutta
ajatellen, sillä enää Majakka ei seiso yhden
jalan varassa. Aina pitää olla jokin palikka
joka jää jos muut murtuvat, toteaa Lunnas.
Rahoituspohjan lisäksi myös jäsenjärjestöjen kirjo on monipuolistunut.
- Majakka ei ole vain sosiaali- ja terveysalan
järjestöjen tukiyhdistys, vaan kaikkien yhdistysten edunvalvontaorganisaatio. On
tärkeää että mukana on monenlaisia yhdistyksiä eri toiminnankentiltä. Tällöin verkostotkin monipuolistuvat, jatkaa Lunnas.
Lunnas näkee mielellään Majakan jäsenyhteisöissä monimuotoista toimintaa, sillä
useiden eri tyyppisten järjestöjen myötä

toimintakin monipuolistuu ja verkostot
kasvavat.
Yhtälailla tärkeäksi Lunnas nostaa pari
vuotta sitten esitellyn Meri-Lapin kansalaisjärjestöstrategian, jonka keskeisenä
toimintamallina on yhteistyön kehittäminen, erityisesti kuntayhteistyön. Lunnas
kuitenkin muistuttaa, että vallitsevaan
aikaan on pystyttävä mukautumaan.
- Järjestöstrategian toteutuksessa on osattava ottaa huomioon yhteiskunnassa tapahtuvat muutokset. Strategian pitää pystyä mukautumaan vallitseviin olosuhteisiin,
jotta se tukisi yhdistystoimintaa mahdollisimman tehokkaasti, huomauttaa Lunnas.

Kari Lunnas (oik.) linjaamassa Majakan toimintaa hallituksen kanssa.

Selkeät suuntaviivat
Yhdistyksen tulevaisuudesta puhuttaessa
Lunnas määrittää selkeästi tulevaisuuden
suuntaviivat.
- Ainoa suuntaviiva jonka annan on se, että
kuunnellaan Majakan toiminnassa järjestöjä
ja yksittäisiä toimijoita niissä. Ei pidä lähteä
rajoittamaan yhdistysten kehityskaarta
millään muotoa, vaan tukea niitä toiminnassa, se on Majakan päätehtävä. Samalla
kuunnellaan yhteiskuntaa ja reagoidaan
siinä vallitsevaan tilanteeseen ja pohditaan
mihin suuntaan pitäisi mennä ja millaisiin
asioihin edunvalvontaorganisaationa pitäisi
puuttua. Majakan on toimittava yhdistysten herkkänä korvana ja valvovana silmänä
yhteiskunnallisessa kehityksessä, päättää
Lunnas.

Teksti
Janne Hallikainen
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Majakan viestinnänvälineet yhdistysten
käyttöön
Pohjoisen yhteisöjen tuki - Majakka ry
tarjoaa yhdistyksille monimuotoista tukea yhdistystoimintaan. Kansalaistoiminnan keskus Majakkatalosta löytää avun
moniin arjen haasteisiin.
Viime vuonna Majakka teetti verkostolleen kyselyn, jossa selvitettiin millaisissa
asioissa yhdistykset haluaisivat apua. Yksi
vastaus nousi ylitse muiden. Erityisesti
viestintä ja yhdistysten näkyvyyden parantaminen koettiin tärkeäksi verkoston
keskuudessa. Yhdistykset haluavat äänensä kuuluviin.
Tämän vuoksi olemmekin laittaneet hihat
heilumaan viestinnän osalta tarjotaksemme asiakkaillemme entistäkin monipuolisempaa palvelua.

Järjestötietopalvelu uudistumassa
Järjestötietopalvelu ja sen edeltäjä Lapin
yhdistysnetti on usean vuoden ajan toiminut yhdistysten tiedonvälityskanavana.
Siellä on rekisteröitymisen jälkeen voinut
maksutta julkaista tiedotteita yhdistyksen tilaisuuksista ja toiminnasta ja mainostaa tapahtumia laajassa tapahtumakalenterissa. Toimivasta alustasta hyötyvät
niin yhdistykset, ammattilaiset, oppilaitokset, kuin kuntalaisetkin.
Vaikka Järjestötietopalvelu on ajanut
asiansa hyvin, niin tuotetta voi aina hioa
paremmaksi, siksipä olemmekin aloittaneet Järjestötietopalvelun uudistamisen.
Uudistuksella pyrimme entistä parempaan käytettävyyteen ja näyttävyyteen.
Uusittuun palveluun käyttäjät pääsevät
tutustumaan loppuvuodesta.
Tarpeen vaatiessa Majakan osaava ITryhmä tukee asiakasta palvelun käytössä
ja on apuna tiedotteiden ja tapahtumien
julkaisussa.

Ulkoasullisista uudistuksista huolimatta
uutiskirjeen toimintaperiaate pysyy samana. Tiedotamme verkostollemme omasta
toiminnastamme ja koulutuksistamme,
sekä Järjestötietopalvelussa julkaisemistanne tapahtumista. Muutoksen myötä
luomme uutiskirjeestämme entistä kattavamman. Uudistuksella pyrimme palvelemaan teitä entistä monipuolisemmin ja
helpottamaan uutiskirjeen seuraamista.
Nykyisestä poiketen tulemme poimimaan
uutiskirjeeseemme sisältöjä myös blogistamme majakkablogi.wordpress.com,
joka on muiden viestintävälineidemme
tapaan yhdistysten vapaassa esittäytymiskäytössä, sekä youtube-tililtämme,
jossa julkaisemme videosisältöjä yhdistyksistä ja yhdistystoimintaan liittyvistä tapahtumista.
Yhdistyksillä on mahdollisuus ”lainata”
majakkablogia esittäytymistä varten ja
levittää tietoa toiminnastaan sen välityksellä.

Tukea ja turvaa viestintään
Liittyipä yhdistyksenne viestinnälliset ongelmat esitteiden laatimiseen, tiedotteen
muotoiluun, Järjestötietopalvelun, tai
esimerkiksi Facebookin julkaisualustoihin,
niin ole rohkeasti yhteydessä. Yhdessä
luovimme läpi karikkojen ja parannamme
yhdistyksenne viestintäsisältöjä.
Muotoilemme yhdistyksenne esitteen, tai
tiedotteen kanssanne ja avustamme julkaisussa tarpeen mukaan.
Parhaiten tavoitat meidät puhelimitse
numerosta 0501234567 tai sähköpostitse
osoitteesta viestinta@majakkatalo.fi.

Uutiskirje monipuolisemmaksi
Järjestötietopalvelun uudistuessa myös
yhdistyksille tuttu, lähes 1500 lappilaiselle
yhdistystoimijalle toimitettava, majakkaverkoston uutiskirje kokee uudistuksia.

Teksti:
Janne Hallikainen
Viestintäkoordinaattori
Pohjoisen yhteisöjen tuki - Majakka ry
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Majakan tietotiimi vahvistuu
Tietokoordinaattori Jorma Vettainen esittäytyy
Täytyy heti alkuun tunnustaa, että olen
huono tässä, siis itsensä esittelyssä. Jätän
siis sen osion mahdollisimman lyhyeksi ja
kirjoitan enemmän Majakasta ja siitä mitä
sain tulla Majakkaan tekemään.
Kuka?

www.jarjestotietopalvelu.fi

Olen 43-vuotias Kemiläinen. Kotona työpäivän päätteeksi odottaa 5 lasta, 2 kissaa
ja rakas vaimoni Sanna, jonka kanssa
olemme taivaltaneet yhdessä jo 25 vuotta.
Kaiken näköistä olen jo elämässäni saavuttanut ja tehnyt, mutta edellä mainittu on
asia, josta olen kiitollinen. Kiitos siitä Sannalle.
Pienempi saavutukseni on se, että otin
näin vanhempana vielä itseäni niskasta
kiinni ja opiskelin Lapin AMK:ssa Tietojenkäsittelyn Tradenomiksi suuntana Webasiantuntija. Hain Majakkaan töihin, koska
työnkuva vastasi hyvin pitkälti sitä mitä
olin opiskellut ja jonkin verran jo työksenikin tehnyt eli rakentanut verkkosovelluksia. Nyt eri vaiheiden jälkeen olen iloinen
saadessani olla nyt osa Majakkaa.
Majakka
Alku Majakassa on mennyt perehtyessä
talon tapoihin ja IT-tuen asioihin. Haastavaa on ollut se, ettei minulla ole ollut järjestötoimimisesta tai isommista hankkeista juurikaan kokemusta. Infotulva on ollut
valtava ja välillä olen tuntenut itseni lumiukoksi, ukoksi joka on ihan pihalla. Onneksi työtoverini ovat auttavaisia ja kärsivällisiä, kyllä se vanhempikin koira oppii,
vaikka joku kasku toista väittääkin.
Majakan tietotiimiin kuuluu tällä hetkellä
minun lisäkseni 3 henkilöä. Jos tietotiimistä on aikaisemminkin asiantuntemusta
löytynyt, niin löytyy sitä varmasti jatkossakin. Tähän haluankin mainita, että tietotiimihän tarjoaa edelleen Majakan jäsenyhdistyksille tietoteknistä apua ilmaiseksi,
olipa kyse sitten tietokone- tai ohjelmistoongelmista, tulostin tai puhelinongelmista.

Hyvinvointia yhteistyöllä Meri-Lapissa
Päätehtäväni Majakassa on olla mukana
Hyvinvointia yhteistyöllä Meri-Lapissa
-hankkeessa toteuttamassa teknistä ratkaisua sähköisestä hyvinvointitarjottimesta. Hyvinvointitarjottimen kautta nuoret ja
julkisen sektorin ammattilaiset löytävät
yhdistysten tarjoamia matalan kynnyksen
toimintamuotoja ja palveluita. Koska
hankkeen välittömänä kohderyhmänä on
alle 29-vuotiaat, haastavimpana työssäni
koen sen, että hyvinvointitarjottimen tulee olla nuoria kiinnostava, tiedon pitää
löytyä tavallistakin nopeammin ja helpommin sekä sovelluksen tulee toimia monilla
eri alustoilla. Alustoilla tarkoitan eri laitteita, sovelluksia ja käyttöjärjestelmiä. Nykyäänhän nuoret käyttävät tietokoneen lisäksi tabletteja ja älypuhelimia yhä enemmän.
Järjestötietopalvelu
Erilaiset palvelut siirtyvät yhä enenevässä
määrin verkkoon, tykkäsimme siitä taikka
emme. Sähköiset palvelut kasvavat ja kehittyvät nykyään kovaa vauhtia.
www.jarjestotietopalvelu.fi on ollut jo pitkään maksuton tiedotus- ja kohtaamispaikka Pohjois-Suomen yhdistyksille. Järjestötietopalvelukaan ei jää laakereille lepäämään vaan kehittyy, jotta voisi palvella
yhdistyksiä entistäkin paremmin. Järjestötietopalvelun kehitys on paraikaa käynnissä ja julkaistaan näillä näkymin vielä tämän
vuoden loppupuolella. Kehitysideoita järjestötietopalveluun otamme mielellämme
vastaan ja niitä voi laittaa Majakan viestinnän sähköpostiin
viestinta@majakkatalo.fi.
Lopuksi haluan vielä kiittää koko Majakan
henkilökuntaa, he ovat ottaneet minut
hyvin vastaan ja on ollut helppo sopeutua
tähän porukkaan. Eli kiitos ja kumarrus
siitä heille.
Aurinkoista kevättä myös kaikille Ankkuripaikan lukijoille, etenkin niille jotka jaksoivat lukea koko juttuni haukottelematta :)
Teksti
Jorma Vettainen
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Järjestökoordinaattori esittäytyy
Iloinen tervehdys
Talon tuore järjestökoordinaattori esittäytyy; nimi on Anne Oikarinen ja aloitin vuoden 2016 alusta tässä työssä. Ennen omistautumistani järjestötyöhön opiskelin Tradenomiksi (AMK) suuntautumisena tuotekehittely & kansainvälinen markkinointi ja
Geronomiksi (AMK), geronomi on sosiaalija terveysalan monialainen tutkinto jonka
päätavoitteena on kouluttaa vanhustyön
asiantuntijoita. Näiden ammattien lisäksi
olen käynyt noin vuoden kestävän projektihallinnankoulutuksen ja suorittanut maaseudun kehittäjän erikoisammattitutkinnon.
Vapaa-aikani kuluu suurimmalta osin arjen
pyörittämisessä, ostin viime kesänä omakotitalon ja kaikki vanhan talon omaavat
yhtyvät varmaan huokaisuun, että tekemistä sen parissa riittää. Perheeseeni kuuluu 9-vuotias poika joka pitää huolen siitä,
että vauhtia ja vaarallisia tilanteita riittää
kotonakin, aina iloinen perheenjäsenemme on minimallinen mäyräkoira/pinseri,
jonka kanssa lenkkeilen iltaisin. Rakas harrastukseni on jooga, tämän kokonaisvaltaisen harrastuksen parissa hiljennyt, huolehdin hyvinvoinnistani ja palaudun arjen
kiireistä. Arvostan Meri-Lapin kaunista
luontoa ympärilläni ja hakeudunkin sinne
aina kun ehdin, lähellä asuinpaikkaani on
marjamaita, luontopolkuja, hiihtolatuja ja
meri.
Majakka ei suinkaan ole minulle uusi tuttavuus. Aloitin täällä muutama vuosi sitten
osa-aikaisena työntekijänä hankevalmistelutehtävissä. Monet hankkeet ovat alussa
ideoita, hykerryttäviä mahdollisuuksia ja
tiedon etsintää. Onkin ollut inspiroivaa
nähdä, kuinka se taustatyö jota pari vuotta sitten tein, on kehittynyt ja jalostunut
eri toimijoiden sitä yhteistyössä muokatessa. Yhteistyössä on voimaa ja tuntuu etuoikeutetulta olla mukana vaikuttavassa
työssä tekemässä kansalaisten hyvinvointia edistäviä hankkeita. Maaliskuussa 2015
aloitin Hyvinvointia yhteistyöllä MeriLapissa- hankkeen projektikoordinaattorina. Erittäin opettavainen vuosi, oli hienoa
olla työssä tässä hankkeessa, jossa yhteis-

kuntarakenteita ja tärkeää järjestö-kunta
yhteistyötä kehitetään. Viime vuoden aikana moni toimija ja toimintamalli tulivat
tutuksi, joten siirtyminen järjestökoordinaattorin tehtäviin ei tuntunut kovin
suurelta loikalta tuntemattomaan.
Majakan perustehtävä on lisätä terveyttä
ja hyvinvointia edistämällä järjestöjen yhteistyötä, vahvistamalla toimintaedellytyksiä ja tukemalla vapaaehtoistoimintaa.
Tähän työhön olen sitoutunut ja teen sitä
yhdessä talossa olevien osaavien toimijoiden kanssa. Meri-Lapin alueella on reilu
2000 yhdistystä, olisipa mukavaa tutustua
näihin kaikkiin. Tähän mahtuu urheiluseuroja, lintubongaajia, karvakavereita, sosiaali- ja terveysalan järjestöjen kirjavaa
joukkoa, joten voit kuvitella, että järjestökoordinaattorin työtehtävätkin ovat monipuolisia. Työ Majakassa on tähän mennessä sisältänyt mm. asiakaspalvelua, palveluohjausta, markkinointia, organisaation
esittelyjä, verkostoyhteistyötä, hankesuunnittelua, tuotteistamista, kokouksia,
koulutuksia, kuvauksia, pipareiden koristelua ja hiihtelyä nurmikolla. Nii-in, luit ihan
oikein; viime kesänä Majakka voitti kesähiihdon MM-kisat, mitähän tämä vuosi tuo
tullessaan.
Tällä hetkellä minua työllistää maalishuhtikuun vaihteessa Torniossa järjestettävät valtakunnalliset XI - kohtaamispaikkapäivät. Mahtavaa, että näin merkittävä
tapahtuma saatiin isännöitäväksi tänne
Meri-Lappiin. Päivän teemana on yksinäisyys, jota lähestymme myötätunnon kautta. Tapahtuma on perinteisesti koonnut
yhteen 200-300 osallistujaa ympäri Suomen.
Osallistujat ovat järjestökentän ammattilaisia, vapaaehtoistyöntekijöitä, matalankynnyksen kohtaamispaikkojen asiakkaita
ja työntekijöitä ym. järjestökentän osaajia
ja asiasta kiinnostuneita.
Kohdattaisiinko siellä?

Yhteistyöterveisin
Anne
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Liikunta- ja kulttuurikaverit kouluttautuvat
Talkootyö, naapuriapu ja vapaaehtoistoiminta kuuluvat Suomessa vahvasti jokapäiväiseen elämään. Useissa kohteissa ja
toiminnoissa yhteiskuntamme nojaa voimakkaasti vapaaehtoisten toimintaan.
Suomalaisten osallistuminen vapaaehtoistoimintaan on aktiivista. Siitä kertovat useat tutkimukset joiden mukaan
joka kolmas suomalainen tekee vapaaehtoistyötä. Työtä tehdään keskimäärin 18
tuntia kuukaudessa. Tärkein suomalaisia
vapaaehtoistoimintaan motivoiva tekijä
on halu auttaa muita. Työntekijä saa
usein merkityksellistä sisältöä elämäänsä
toiminnasta. Puolet tehdystä työstä tapahtuu järjestön tai jonkin yhteisön organisoimana.

Kulttuuri lisää hyvinvointia
Kulttuuri- ja liikuntakaverit ovat erityisen
tarpeellinen ja tärkeä palanen ennaltaehkäisevän työn näkökulmasta. Aktiivisen
kulttuuriharrastuksen on todettu olevan
yhteydessä hyvän elämän kokemuksiin ja
sitä kautta koettuun terveyteen. Kulttuuritoimintaan osallistuminen lisää usein
yhteisöllisyyttä ja vahvistaa luottamusta.
Tutkitun tiedon mukaan kulttuuritapahtumiin osallistuminen edistää terveyttä.
Terveyden kannalta olennaisimmaksi
asiaksi kulttuuriharrastuksissa nousee
yhdessä toimiminen. Nyt koulutetut vapaaehtoiset kulttuuri- ja liikuntakaverit
ovat omalla panoksellaan vahvasti tukemassa ennaltaehkäisevää työtä.

Suurimpia vapaaehtoistoiminnan kenttiä
ovat liikunta ja urheilu, lasten ja nuorison
parissa tehtävä työ, sekä ikääntyvien parissa tehtävä työ.

Kemissä kouluttauduttiin vapaaehtoistoiminnan tehtäviin
Helmikuun alussa Majakan tilat täytti iloinen toimijajoukko, kun parinkymmenen
hengen ryhmä oli kokoontunut päivittämään tietouttaan vapaaehtoistoiminnan
saralla.
Samassa tilaisuudessa koulutettiin Majakan kulttuuri- ja liikuntakavereita, sekä
kriisipuhelimen tukihenkilöitä.

Vastavalmistuneet kulttuuri- ja liikuntakaverit
ovat valmiina uusiin kohtaamisiin.

Kulttuuririentoihin uuden kaverin
kanssa

Voit tarvita apua liikkumiseen Meri-Lapin
Aiempina vuosina Majakassa on keskityt- kulttuuritapahtumissa tai haluat juttuseuty vahvasti kulttuurikaveritoiminnan kou- raa päiväkävelylle, kulttuuri- ja liikuntakaverit ovat kaikkien käytettävissä. Aktiivilutukseen, mutta Miehinen juttu hankkeen aloitteesta päädyttiin tällä ker- sena liikkujana voit saada uuden juttukataa ujuttamaan mukaan myös liikunnalli- verin vaikka jokaiselle päivälle. Mikäli kiinnostuksesi heräsi, tai tiedät jonkun jolle
suuden teema.
toimintamallista voisi olla apua arkeen,
Liikunnallisuuden mukaan tuominen toi ole rohkeasti yhteydessä järjestökoorkouluttajajoukolle myös iloisen yllätykdinaattori Anne Oikariseen.
sen, sillä mukaan uskaltautui myös aiemanne.oikarinen@majakkatalo.fi
paa suurempi määrä miehiä ja nuoria.
050 440 8969

Kriisikeskus Turvapoijun Toiminnanjohtaja
Kaisa Lauri opastamassa mm. kulttuuri- ja
liikuntakavereiksi kouluttautuvien vapaaehtoisten joukkoa.

Teksti
Janne Hallikainen
Kuvat
Anne Oikarinen
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Hyvinvointia yhteistyöllä Meri-Lapissa
Hyviksen mukana
Mikä ihmeen Hyvis? Hyvis on lyhennys Hyvinvointia yhteistyöllä Meri-Lapissa hankkeen nimestä. Hankkeen merkittävä kohderyhmä on nuoret, mikä antoi meille sysäyksen ottaa hankkeelle lempinimi. Nykyisin on tapana lyhentää kaikki, niin miksei tätäkin nimihirviötä. Hyviksessä on tapahtunut henkilöstömuutos ja tiimiin on
vaihtunut hankekoordinaattori eli Marika

Mathlein on astunut remmiin
tammikuun alusta. Samaan hengenvetoon myös Hyvistiimi on vahvistunut ja mukaan on ja saatu
ICT-koordinaattori Jorma Vettainen.

Teksti
Hyvis -tiimiläiset
Marika Mathlein ja
Maarit Pulkkinen

Syksyllä 2015 Hyvis kohtasi paljon järjestöjen edustajia ja erilaisia aktiivisia toimijoita. Mukaan on mahtunut perinteisten sosiaali- ja terveysjärjestöjen lisäksi myös liikunta- ja nuorisojärjestöjä. Nuorten elinkaariverkosto on aloittanut toimintansa ja
sähköisen alustan kehittäjäryhmäkin kokoontuu säännöllisesti ja pohtii nuorille
suunnattuja palveluja ja tukimuotoja. Hyvisläiset ovat olleet myös onnekkaita, sillä
olemme saaneet kohdata nuoria. Hyviksessä lyötiin hynttyyt yhteen nuorten työ-

pajojen kanssa ja yhteistyöllä suunnitelmat ovat edenneet toteutuksen asteelle.
Simossa työpajanuorille on jo toteutettu
muutama järjestökohtaaminen ja yhteistyön tuloksena Majakkaan on saatu mm.
nuoren valokuvanäyttely. Myös Ylitorniolla ja Torniossa ovat suunnitelmat mallillaan ja kevään korvalla ”homma etenee”.
Nuoret – järjestöt - yhteinen toiminta, miten järjestöt voisivat tuoda sisältöä nuorten arkeen –sitä me yhdessä pohdimme.

Hyvis oli mukana toteuttamassa Kemin
terveyden edistämisen päivää
#9hankiomaelämä ja kohtasi kaikki Kemin
ysiluokkalaiset toiminnallisissa ja leikkimielisessä hengessä. Hienosti nuoret taipuivat
käsien heiluttamiseen, arvovalintoihin sekä palapelin tekemiseen. Nuoret ovat ihan
oma rotunsa ja heistä pitää olla aidosti
kiinnostunut. Hyvis suosittelee jokaiselle
tutustumismatkaa nuorten elämään.
Kevät etenee ja hankkeen toiminnot sen
mukana. Tulemme tapaamaan Meri-Lapin
kunnissa järjestö- ja kuntaedustajia Majakan Road Tripin aikana. Toivottavasti tapaamme myös sinut.
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Meri-Lapin kohtaamispaikat
Vuosittain kohtaamispaikkojen edustajat,
työntekijät ja vapaaehtoiset kokoontuvat
yhteen valtakunnallisille kohtaamispaikkapäiville. Lähestymme jälleen tuota hetkeä
ja tällä kertaa kohtaamispaikkapäivät järjestetään Meri-Lapissa. Pohjoisen yhteisöjen tuki – Majakka ry on koordinoinut useiden yhteistyötahojen kanssa Torniossa
pidettävien kohtaamispaikkapäivien rakentumista. Meri-Lappi on alueena on monipuolinen ja yhtä monipuolinen on myös
alueen kohtaamispaikkojen verkosto.

Meri-Lapin kohtaamispaikkoja
Meri-Lapissa, kahden kaupungin ja kolmen
kunnan alueella, on useita kohtaamispaikkoja kuntalaisten käytettävissä. Kohtaamispaikat palvelevat monipuolisesti ympäröivää yhteiskuntaa ja väestöä. Jokainen
kohtaamispaikka alueella on erilainen,
mutta ne ovat tiiviisti verkostoituneet keskenään.

Mikä on kohtaamispaikka?
Kaikentietävä vapaa verkko tietosanakirja
Wikipedia kuvailee kohtaamispaikkaa seuraavalla tavalla:
- Kohtaamispaikaksi kutsutaan kaikille kansalaisille avointa, mahdollisesti jollekin ihmisryhmälle suunnattua, tilaa, jonka pääasiallisena tarkoituksena on tarjota kansalaisille mahdollisuus vapaamuotoiseen kohtaamiseen.
Osa kohtaamispaikoista on tarkoitettu yleisesti kaikille kansalaisille ja osa taas on
suunnattu palvelemaan joidenkin erityisryhmien, esimerkiksi mielenterveyskuntoutujien, työttömien tai vammaisten henkilöiden
tarpeita.
Luonnehdinta pätee myös merilappilaisiin
kohtaamispaikkoihin. Alueellamme on lukemattomia paikkoja joihin kuntalaiset
voivat kokoontua. On yleisiä kohtaamispaikkoja, sekä tietylle kohderyhmälle
suunnattuja tiloja. Aina kohtaamispaikka
ei tarvitse tiettyä tilaa, toriparlamentit kokoontuvat kahvikupin äärelle milloin missäkin, tai toimintamalliin pohjautuva kohtaamispaikka voi kiertää alueella. Jokaiselle käyttäjäryhmälle löytyy laajasta verkostosta varmasti oma kohtaamispaikkansa.

SenioriPiste

Torniossa Meän Talolla kokoontuu useita
pienryhmiä kodinomaisessa tilassa josta ketään ei käännytetä ovelta.

Torniossa lähes 20-vuotta, vuodesta 1998
saakka, yhteisöä palvellut Meän Talo kokoaa kattonsa alle monenlaista toimintaa.
Kodinomaisessa kohtaamispaikassa kokoontuu pääsääntöisesti kaikille avoimia
pienryhmiä. Talolla pidetään tiukasti kiinni
pienryhmätoiminnasta, sillä tällöin jokainen asiakas voidaan kohdata yksilönä ja
huomioida halutulla tavalla. Tarpeen vaatiessa talolla saa olla täysin rauhassa, mitään ei tyrkytetä eikä mihinkään ole pakko
osallistua jollei tahdo. Toimintamalli on
ollut useille kävijöille mieleen, sillä asiakaskyselyiden mukaan kävijöiden ystäväpiiri
on laajentunut, yksinäisyys vähentynyt,
sekä tyytyväisyys elämänlaatuun parantunut talolla käymisen myötä.
Talo kätkee sisäänsä monenlaisia toiminnan mahdollisuuksia. Vierailija voi esimerkiksi hiljentyä kirjan pariin BookCrossing -
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Tornion Järjestötalolla voi kokoontua arkisin lounaan ääreen,
sekä järjetää monenlaisia juhlatilaisuuksia ja tapahtumia monenlaisissa tiloissa.

pisteessä, osallistua pienen keittiön toimintaan, mennä mukaan käsityökerhoon
tai tehdä puutöitä kellarin verstaassa.
Toisenlaisen vaihtoehdon kohtaamiselle
Torniossa tarjoaa työväen järjestötaloksi
vuonna 1962 valmistunut Tornion järjestötalo joka on osa EHYT ry:n kohtaamispaikkaverkostoa ja seurantalojen yhteisöä.
Talolla kokoontuu ajoittain suuriakin ryhmiä, sillä tilat ovat hulppeat. Tiloja vuokrataankin monenlaisiin juhlatilaisuuksiin kohtaamispaikkatoiminnan ohella.
Järjestötalolla kohtaamispaikan sydämenä
toimii arkipäivisin pyörivä ruokala, jonka
toimintaperiaatteena on tuottaa laadukasta ruokalapalvelua yleishyödylliseltä pohjalta voittoa tavoittelematta. Järjestötalo
tarjoaa tilat myös Arjen tuki ry:lle joka
koordinoi vähävaraisten ruoka-avun jakamista Tornion alueella. Ruokalatoiminnan
lisäksi talolla kokoontuu vahvasti kulttuuripainotteisia ryhmiä ja toimijoita teatteriryhmistä karaokelaulajiin ja kaikkeen siltä
väliltä lapsista senioreihin.
Kemissä Pohjoisen yhteisöjen tuki - Majakka ry tarjoaa kuntalaisille samankaltaisen
mahdollisuuden kohtaamisiin kuin edellä
mainitut tahot Torniossa. Vuosituhannen
taitteessa perustettu yhdistys ylläpitää
kansalaistoiminnankeskus Majakkaa, joka
kokoaa kattonsa alle useita yhdistys- ja
vapaaehtoistoimijoita.
Kansalaistoiminnankeskus Majakka on
kaikille avoin kohtaamispaikka ja infokeskus kansalaisille, yhdistyksille ja kaikille
yhdistys- ja vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneille.

Kohtaamispaikka Poijussa voi lukea päivän
lehdet, vaihtaa ajatuksia, nauttia kupposen kahvia ja käyttää ilmaiseksi asiakaspäätettämme. Yleisötilaa onkin käytetty
lisäksi esittelytilana esimerkiksi valokuanäyttelyille.
Näiden lisäksi Meri-Lapissa toimii monia
kohtaamispaikkoja jotka ovat osa vahvaa
verkostoa.

Yhteistyöllä ja vapaaehtoisvoimin
Kohtaamispaikat, järjestö- ja vapaaehtoistoiminnan keskukset ovat kansalaisten
avoimia kohtaamispaikkoja osallistumista
ja vaikuttamista varten. Yksi niiden keskeisistä tavoitteista on yhteistyön kehittäminen eri toimijoiden välillä. Jokaisella alueen kohtaamispaikalla on käyttäjäkuntansa ja jokainen on käyttäjäkunnallensa tarpeellinen, kysyntä ja tarjonta kohtaavat
toivotulla tavalla. Kohtaamispaikat ovat
verkostoituneet Meri-Lapissa hyvin ja ympärillä on vahva toimijakenttä joka tukee
toisiansa haasteiden kohdatessa.
Ihmiset hakeutuvat kohtaamispaikkoihin
paitsi tapaamaan muita ihmisiä myös saamaan konkreettista apua ja tukea tai auttamaan muita. Kohtaamispaikkojen verkoston myötä alueella toimii myös vahva
vapaaehtoisten verkosto. Vapaaehtoistoiminta ja vertaistuki ovat kohtaamispaikkojen voimavara. Verkosto ei kuitenkaan
toimi ilman kunnollista koordinaatiota,
siksi alueen kohtaamispaikkojen kannattaakin jatkossa tiivistää yhteistyötään entisestään, jotta vapaaehtoistoiminnasta
kehittyisi entistäkin suurempi voimavara
Meri-Lappiin.

Teksti
Janne Hallikainen
Kuvat
Meän Talo,
Tornion Järjestötalo
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Kansalaistoiminnankeskus Majakassa tapahtuu
Majakan jäsenyhteisöjen
yhdistysiltamat

Majakan avoimet ovet

Majakan Avoimet ovet 13.5.2016
Majakan ensimmäisiä Jäsenyhdistysiltamia Majakka esittelee omaa toimintaansa ja
vietetään 12.5.2016. Luvassa ohjelmaa,
kutsuu eri kohderyhmiä vierailulle klo 10tarjoilua ja mukavaa yhdessäoloa.
14 välisenä aikana.
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Majakka kouluttaa
Viestintäpäivä 2016
Pohjoisen yhteisöjen tuki - Majakka ry:n
verkostolleen teettämien kyselyiden mukaan järjestöt kaipaavat tukea erityisesti
viestinnän sisältöihin.
Majakka vastaa järjestökentän huutoon ja
järjestää ensimmäistä kertaa viestintäpäivän 16.4.2016 erityisesti Meri-Lapissa toimiville järjestöille.
Viestintäpäivänä yhdistyksillä on mahdollisuus perehtyä viestintänsä toimivuuteen
ammattilaisten opastuksella. Mukana koulutuksessa on alan rautaisia ammattilaisia
Pohjolan Sanomista, sekä Yle Kemin toimituksesta.
Koulutuksessa käydään läpi mm. median
sisältövaatimuksia, tiedotteen laatimista ja
julkaisua, sekä sosiaalista median hyödyntämistä toiminnassa.

Nappaa mukaan tablettisi, älypuhelimesi
tai tietokoneesi. Paikalla myös Majakan ITtuki opastamassa laitteen käytössä.
Päivän teemat:
- Paikallinen media viestin välittäjänä
- Näkökulman valinta
- Sisältö on tärkein
- Tiedotteen laatiminen ja julkaisu
- Sosiaalinen media osana yhdistyksen
viestintää
- Sosiaalisen median hyödyt ja haitat
- Sosiaalisen median mahdollisuudet
- Laitteisto tutuksi
- Viesti älypuhelimella, tabletilla tai tietokoneella
Yhdistyksiltä pyydetään sitovaa ilmoittautumista 8.4.2016 mennessä osoitteessa
https://fi.surveymonkey.com/r/QK3V8TT

Viestintäpäivä pidetään Kansalaistoiminnan keskus Majakkatalossa
(Pohjoisrantakatu 5, 2. kerros, Kemi).

Osallistu koulutukseen ja päivitä osaamistasi viestinnän saralla!

Velkaneuvontaa Majakassa

Koulutus järjestetään 30.3.2016,
klo 17:00–19:00 Pohjoisen yhteisöjen tukiMajakka ry:n tiloissa (Pohjoisrantakatu 5,
2.krs, Kemi).

Takuu-Säätiö on valtakunnallinen sosiaalialan järjestö, joka auttaa velkakierteessä
ja taloudellisesti haavoittuvassa elämäntilanteessa olevia ihmisiä. Takuu-Säätiö kouluttaa vapaaehtoistoimintaa toteuttavien
järjestöjen vapaaehtoisia talous- ja velkaasioista sekä niiden ratkaisukeinoista.
Talous- ja velkainfo on tarkoitettu vapaaehtoisille, jotka tarvitsevat vapaaehtoistyössään tietoa talous- ja velkaongelmista.
Koulutuksen tavoitteena on antaa vapaaehtoiselle valmiuksia ottaa raha-asiat puheeksi asiakkaidensa kanssa sekä ohjata
heitä tarvittaessa auttavien tahojen piiriin.
Maksuttomiin koulutuksiin ovat tervetulleita myös yhteistyökumppaneiden ja
sidosryhmien ammattilaiset sekä muut
asiasta kiinnostuneet.
Koulutuksessa käsiteltäviä asioita:
- Takuu-Säätiön palvelut
- Perustietoa talous- ja velka-asioista
- Miten tunnistaa ylivelkaantumisen riskit
- Talous- ja velkaongelmissa auttavat tahot
- Taloudenhallinta

Koulutusterveisin,
Taina Rajanen
taina.rajanen@takuu-saatio.fi,
046 8514529
Ilmoittautuminen 24.3.2016 mennessä.
Sinikka Kähkönen
sinikka.kahkonen@mielenterveysseura.fi,
040 7703 009
tai
Anne Oikarinen
anne.oikarinen@majakkatalo.fi,
050 44 08 969
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Järjestö– ja hankekuulumisia
Pohjois-Suomen Syöpäyhdistys ry
Kemin Seudun Osasto

Pohjois-Suomen Syöpäyhdistys ry:n
Kemin Seudun Osasto palkittiin
Meri-Lapin Vuoden 2015 Vapaaehtoistoiminnan muoto huomionosoitus myönnettiin Pohjois-Suomen Syöpäyhdistys
ry:n Kemin Seudun Osastolle.

Tähän voimme osaston puolesta yhtyä
täysin, sillä kokoontumiskertoja kertyi
vuonna 2015 yhteensä 27, joihin on osallistunut 24 – 35 henkilöä. Kokoontumisten sisällöt ovat olleet vaihtelevia, on saatu tietoa mm. Sote-asiasta, Eu-asiasta,
Sibeliuksesta, Tove Janssonista, sukututkimuksen tekemisestä, sekä ajankohtaista asiaa syöpäpoliklinikalta ja PSSY;n Rovaniemen toimistolta. Olemme tutustuneet Kemin Historialliseen museoon, tehneet retken Tervola-Varejoelle ja vierailleet Tervolan kirkoissa. Ohjelmaan on
myös kuulunut jumppaa ja rentoutusta.
Lisäksi olemme kauden aikana vierailleet
teatterissa eikä pikkujouluakaan, johon
osallistui 35 henkilöä, sovi unohtaa.
Osallistujilta on saatu palautteena kiitosta toiminnan monipuolisuudesta ja aiheiden erilaisuudesta. Mukaan on saatu
myös läheisiään tukevia henkilöitä, joilla
itsellään ei ole ollut vakavaa syöpäsairautta.

Koska useimmilla on taustalla vakava sairaus, koetaan toiminnassa mukana oleminen tärkeäksi. Se mahdollistaa vertaistuen antamisen ja saamisen, lisää tietoa ja
tukea tarvitsevat saavat sitä tukihenkilöiltä.
Tärkeintä maailmassa ei ole se, missä
olemme, vaan mihin olemme menossa.
Satamaan päästäksemme on meidän purjehdittava joskus tuulen mukana ja joskus
sitä vastaan, mutta purjehdittava meidän
on, ei ajelehdittava eikä seisottava ankkurissa.

Pohjois-Suomen Syöpäyhdistys ry:n Kemin Seudun Osasto vastaanotti Vuoden 2015 Vapaaehtoistoiminnan muoto -tunnustuksen 3.12.2015
Vapaaehtoisten päivänä Kansalaistoiminnankeskus Majakassa.
Teksti
Sirkka Lind

www.pssy.org
www.cancer.fi

Huomionosoituksen myöntämisen perusteena oli Kemin Seudun Osaston aktiivinen, pitkäjänteinen ja monipuolinen vapaaehtois- ja yhdistystoiminta.

Kemin Seudun Osasto on perustettu v.
1978 ja toimintaa on ollut koko ajan. Täten huomionosoituksen kriteerit täyttyvät myös toiminnan pitkäjänteisyydellä.
Kiitos tästä kuuluu kaikille vuosien varrella mukana olleille.
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Länsi-Pohjan Muistiyhdistys ry
Länsi- Pohjan Muistiyhdistys ry on perustettu vuonna 1989, menossa on siis 27 toimintavuosi. Yhdistyksemme kotipaikka on
Kemi ja toimialueena kunnat, Kemi- Tornio- Keminmaa- Ylitornio- Tervola ja Simo.

www.facebook.com/LansiPohjanMuistiyhdistys/

Länsi- Pohjan Muistiyhdistys on Muistiliitto
ry: n jäsenjärjestö ja yhdistyksellämme on
yhteistyösopimus Lapin Muistiyhdistys
ry:n hallinnoiman Lapin Muistiluotsin kanssa.
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää
muistisairaiden ja heidän omaistensa ja
läheisten elämänlaatua sekä edistää aivoterveyttä tiedottamalla ja valistamalla terveistä elämäntavoista.
Muistiviikolla syksyisin olemme järjestäneet yleisöluentoja, joissa on ollut asiantuntija kertomassa muistisairauksiin ja
muistisairaiden kohtaamiseen liittyvistä
aiheista. Olemme myös käyneet alueemme yhdistyksissä luennoimassa aivoterveydestä vastavuoroisuuden periaatteella.
Tervetuloa tutustumaan toimintaamme,
kevään toimintakalenteri muotoutuu pikkuhiljaa, vertaistuki ja jumpparyhmien lisäksi on paljon muutakin yhteistä toimintaa. Käymme teatterissa, elokuvissa sekä
järjestämme ulkoilu- ja virkistyspäiviä ja
Maarit jumpalta on suunnitellut jo keilailua
ja makkaranpaistoretkeä kevään korvalle.
Suunnitelmissa on myös kesän kynnyksellä
järjestää koko jäsenistöllemme yhteinen
virkistyspäivä, johon sisältyy mukavaa yhdessäoloa ulkoilmassa ja sisällä, sekä tietysti rantasaunaa ja hyvää ruokaa. Näistä
ilmoittelemme toiminnassamme, kun se
on ajnkohtaista.
Tuettu muistiloma Lepolassa Perämeren
rannalla Kaakamossa on 18- 23.7, haku Hyvinvointilomien kautta ajalla 19.2- 19.4.
2016.
Toimntaamme osallistuminen on täysin
maksutonta, mutta toivomme vertaistukiryhmiin osallistuvien maksavan pienen
kahvirahan, jotta voimme sitä kahvia ja
nisua tarjota seuraavallakin kerralla. Maksullisten retkien, teatterin jne. osalta jäsenemme saavat jäsenalennuksen. Jäsenmaksu on vuodelle 2016 20 euroa varsinai-

nen jäsen ja perhejäsen 10 euroa. Liittyä
voi Muistiliiton sivulta tai ottamalla yhteyttä yhdistykseemme. Kannattajajäsenyydellä, yksityinen henkilö, 20 euroa tuet toimintaamme ja yhteisöjäsenyyden alin
maksu on 50 euroa, ylärajaa ei ole.
Teemme muistityötä alueellamme täysin
vapaaehtoispohjalta, joten toimintaa on
niissä kunnissa, mistä löytyy sitoutuneita
vapaaehtoisia. Tervetuloa mukaan vapaaehtoiseksi, me tarvitsemme juuri sinua
vaikkapa keikkaluontoisesti tuomaan iloa
ja toimintaa muistisairaille ja heidän lähiihmisilleen.

Kemin Muistikahvila
parillisen viikon maanantai klo 14.00- 15.30
Majakkatalo, Pohjoisrantakatu 5, Kemi
Kemin jumppakerho
keskiviikkoisin klo 13.00- 13.45 (Kemin kaup.
Soveltava liikunta)
Sauvosali, Valtakatu 22, Kemi
Tornion muistikahvila
parittoman viikon maanantai klo 14.0015.30
Suensaaren Palvelukeskus, kerhohuone,
Keskikatu 36, Tornio
Ylitornion Muistikerho
kuukauden viimeinen maanantai klo 13.00
Ylitornion Yritystalo, Alkkulanraitti 97 Ylitornio
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Työväen Sivistysliiton Kemin Opintojärjestö ry
Mistä löytyy koneella Shift ja mikä oli
se Enter?
Kas siinäpä hyviä kysymyksiä joita Tietokone tutuksi ikäihmisille -kurssilla on opeteltu. TSL:n Kemin opintojärjestö on järjestänyt jo usean vuoden ajan ikäihmisille tarkoitettuja tietokoneen peruskursseja.
Järjestäähän niitä toki moni muukin taho,
mutta meillä opetus perustuu siihen, että
jokainen oppilas ohjataan henkilökohtaisesti tietokoneen ihmeelliseen maailmaan
juuri hänen omalla koneellaan. Koneita on
monenlaisia ja käyttäjiä myös, mutta aina
kurssin aluksi jokainen kone käydään läpi
niin että jokainen saa juuri hänelle räätälöidyn opetuksen.

Meillä on opettajina sekä vanhempia että
nuoria ihmisiä ja se on tosi hyvä yhdistelmä. Jokainen kurssilainen saa henkilökohtaista ohjausta ja nuoret saavat hyvin
luontevaa kanssakäymistä ikäihmisten
kanssa omalla vahvuusalueellaan. Näin
syntyy monesti ihania hetkiä kun ollaan
saman asian äärellä eikä ikä merkitse mitään.
Eräällä kurssikerralla oli omien opettajien
lisäksi hyvin tervetullut vieras, Janne Rytkönen Niskalan Radio-Sähköstä. Janne
opetti meille esimerkiksi mitä tietokoneen
sisällä on ja mihin kaikki tieto tallentuu.
Käsite pilvitallennus tai työpöytä saivat
ihan uudella tavalla näkyvyyttä, kun asiantuntija niistä kertoi. Opittiin myös se, että

Jannelta saatiin myös tietoa uudesta Windows10 versiosta, jota aktiivisesti on tarjottu käyttäjille ilmaiseksi. Nyt moni epäröivä varmaan uskaltaa jo ladata sen koneelleen ja taas hommat helpottuu. Hetki
käytettiin myös tulostinten tarpeellisuuteen ja Janne kertoi eri vaihtoehdoista.
Kaiken hämmentävän uuden tiedon jälkeen kaikki totesivat, että olipa hyvä juttu.
En tiennyt sitä enkä tiennyt tuota. Ja varmaan meillä kurssin opettajillakin olisi jäänyt moni asia kertomatta ellei tätä erityisiltaa olisi ollut. Nyt palataan taas perusasioihin ja etsitään sieltä näppäimistöltä
se Enter.

TSL:n Kemin Opintojärjestö ry:n Tietokone tutuksi ikäihmisille -kursseilla on opiskeltu ahkerasti tietokoneen käyttöä.

Teksti
Maire Pallas

www..tslkemi.com

Kemin Eläkkeensaajat on ollut ydinryhmänä ja liikkeelle panevana voimana tälle
kurssitoiminnalle. Juuri tämän ikäiset ihmiset ovat vaarassa pudota pois kelkasta,
kun tietoyhteiskunta rymistää vauhdilla
eteenpäin. Ei ole tarpeen osata kaikkea
eikä tietokone monellekaan korvaa henkilökontakteja kuten nykynuorisolle tuntuu
riittävän. Kyllä me ikäihmiset haluamme
puhua vielä aidolle ihmiselle, kone on aina
kone. Silti on lähes välttämätöntä osata
asioida netissä pankkiasioissa ja sähköpostikin on kiva. Myös monet palvelut hoituvat näppärästi kun uskaltaa vain niitä käyttää.

läheskään kaikkeen ei saa vastata kyllä,
varsinkaan jos ei oikein ymmärrä mistä on
kyse. Koneen turvallisuus lähteen siitä
penkin ja koneen välistä eli käyttäjästä.
Virustorjunta on ehdottomasti laitettava
kuntoon mutta myös omalla toiminnalla
on aina hyvin suuri merkitys.
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Crohn ja Colitis ry
Crohn ja Colitis ry on 1984 perustettu valtakunnallinen IBD:tä (Inflammatory Bowel
Diseases) tai muuta suolistosairautta sairastavien ja heidän läheistensä etujärjestö.
Suomessa on tällä hetkellä melkein 45 000
IBD:tä sairastavaa. Uusia tapauksia todetaan vuosittain yli 2 000. Jäseniä yhdistyksessä on yli 7 000.

www.crohnjacolitis.fi

IBD:n syytä ei vielä tiedetä. Alttius sairastumiseen on liitetty muutamiin geeneihin,
mutta sairauden puhkeamiseen epäillään
liittyvän myös joitain ympäristötekijöitä.
Koska IBD on yleisempää länsimaissa kuin
kehittyvissä maissa, on syitä etsitty mm.
ruokavaliosta, antibioottien käytöstä sekä
hygieniatasosta. On myös todettu, että
alhaiset D-vitamiinitasot liittyvät alttiuteen sairastua IBD:hen, mutta vielä tutkijat eivät osaa sanoa, kumpi on syy ja kumpi seuraus.
Aluetoiminnasta vertaistukea
Aluetoiminnan muotoja ovat mm. aluetapaamiset, tiedotustilaisuudet, ja erilainen
virkistystoiminta. Aluetoimintaa järjestävät yhdistyksen vapaaehtoiset usealla
paikkakunnalla. Crohn ja Colitis ry:n vapaaehtoiset ovat itse sairastavia tai sairastavien läheisiä. Toimimme ryhmässä tavallisen
ihmisen taidoin. Tavoitteenamme on tukea IBD:tä sairastavien ja heidän läheistensä hyvinvointia ja elämänlaatua, sekä mahdollistaa heidän kohtaaminen ja kokemusten vaihtaminen.
Länsi-Pohjan alueella tämänhetkinen vertaistoiminta on aloitettu keväällä 2014.
Tänä aikana olemme viettäneet aikaa yhdessä mm. keilaillen, makkaranpaistoretken tehden ja teatterissa käyden. Ryhmässämme on vieraillut psykoterapeutti ja IBD
-hoitaja. LAMK:sta kävi opiskelijoita tekemässä meille rentouttavaa jalka- ja käsi-

hierontaa. Osa kerkesi nauttia käden kosketuksesta myös niskahartiaseudulla. Vertaistoiminnan tärkeimmät asiat: tuki, kokemusten vaihtaminen ja läsnäolo ovat
toteutuneet ryhmässämme hyvin.
Toivotan kaikki IBD:tä tai muuta suolistosairautta sairastavat ja heidän läheiset
tervetulleeksi, vielä pienilukuisen mutta
mukavan, vertaistukiryhmän tapaamisiin.
Tapaamisistamme (1x/kk) saat tietoa mm.
yhdistyksen ja Majakka ry:n sivuilta.

Teksti ja kuvat:
Crohn ja Colitis ry
Länsi-Pohjan vertaistukiryhmä
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Keminseudun Reuma ry
ran viikossa maanantaisin. Virkistystoimintana järjestämme retkiä ja teatterimatkoja, sekä yhteistapaamisia kuukausittain.

Keminseudun Reuma ry on perustettu
1949. Toimialueena ovat Kemi, Keminmaa
ja Simo, jäseniä on noin 400. Yhdistykseen
voi liittyä kuka tahansa toimintaperiaatteet hyväksyvä henkilö.

Keminseudun Reuma perusti 65 juhlarahaston jonka peruspääoma muodostuu
omarahoitteiseksi. Rahaston varoja käytetään hakemuksesta yhdistyksen toimialueella reumalasten- ja nuorten harrastustoimintaan ja opiskelun tukemiseen. Hakuaika on tänä vuonna 1.8.-30.9.2016 välisenä
aikana.
Yhdistyksellämme on vilkasta toimintaa,
mm. vesiliikuntaryhmät Kemin uimahallissa viikoittain ja Länsi-Pohjan keskussairaalan fysioterapiaosastolla jumpataan ker-

Lisätietoja toiminnastamme saa osoitteista: www.keminseudunreuma.fi, sekä reumaliiton sivuilta www.reumaliitto.fi. Sähköpostiosoitteemme on
kemreu@luukku.com

Teksti
Keminseudun Reuma ry
Kuva
Marketta Häkkinen

Keminseudun Reuma ry:n hallitus 2015.

www.keminseudunreuma.fi

Toimistomme sijaitsee Kemin keskustassa
Keskuspuistokatu 28, toisessa kerroksessa
jonne on helppo myös liikuntarajoitteisen
tulla, sillä talossa on hissi. Toimistomme
vietti helmikuussa kymmenvuotisjuhlia
kakkukahvien merkeissä.

Naisten kerho kokoontuu joka toinen
keskiviikko yhdistyksen toimistolla. Yhdistyksemme kautta on mahdollista saada
koulutetut tukihenkilöt eri sairausryhmille
ja kokemuskouluttajat oppilaitoksiin luennoimaan. Jäsenistölle on myös tarjolla siivousapua pientä korvausta vastaan.
Kattojärjestömme on Suomen Reumaliitto
ry, johon kuuluu 165 jäsenyhdistystä
ja noin 45000 henkilöjäsentä. Yhdistyksemme tarkoituksena on työskennellä
tuki- ja liikuntaelinsairauksien (TULES) eli
reumatautien ehkäisemiseksi. TULES on
yleisin kipua aiheuttava ja eniten työstä
poissaoloon johtava pitkäaikaissairauksien
ryhmä.
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Mannerheimin Lastensuojeluliiton Kemin yhdistys ry
Mannerheimin Lastensuojeluliiton
Kemin yhdistys ry, 95 vuotta toimintaa lasten ja perheiden hyväksi
Mannerheimin Lastensuojeluliiton (MLL)
Kemin yhdistys viettää toukokuussa 95vuotis syntymäpäivää. Se on Suomen viidenneksi vanhin ja Lapin vanhin MLL:n
yhdistys.

www.kemi.mll.fi

"Työn määränpäänä olkoon, että jok'ainoa
Suomen lapsi äidinkohdusta lähtien ja kautta koko kasvinaikansa saa oikeutetun osansa siitä hellyydestä ja huolenpidosta, joka
yksinään voi laskea pohjan nuorten kehitykselle hyviksi ja hyödyllisiksi kansalaisiksi".
Näillä tänäkin päivänä ajankohtaisilla sanoilla kutsui kenraali Mannerheim vuonna
1920 kansalaisia mukaan työhön lasten
olojen parantamiseksi.
Kemissä yhdistyksen ensimmäisiä toimintamuotoja 1920-luvulla olivat muun muassa maatalouskerhot, tyttöjen käsityökerhot ja pojille järjestetyt kätevyys-, liikunta, ja kasvatuskerhot sekä kesäsiirtola- ja
leikkikenttätoiminta. Moni näistä toiminnoista elää tänäkin päivänä aikaan toimivaksi muokkaantuneena. Myös Kemin ensimmäinen kouluhoitaja v. 1924 ja ensimmäinen kodinhoitaja v. 1947 on palkattu
yhdistyksen toimesta.
MLL:n Kemin yhdistys ja Mannerheimin
Lastensuojeluliiton keskustoimisto ovat
osallistuneet Kemin lastenneuvolan rakennus- ja kalustokustannuksiin merkittävillä rahasummilla vuosien 1931-1944 aikana ja aloittanut lastenneuvolatoiminnan
Kemissä. 1950-luvulla Kemin yhdistys on
kustantanut ensimmäisenä Suomessa
kouluikäisille hammashuoltoa, 1960luvulla koulujen terveyssisartoimintaa.
MLL:n Lapin piirin ja Kemin yhdistyksen
palkkaama silmälääkäri kiersi koululla ja
kuvasi 263:n oppilaan silmät.
1970-luvulla Kemin yhdistys aloitti tukioppilastoiminnan, joka oli voimissaan vielä
2000-luvun alkupuolella. Vuosikymmenien
saatossa tehdyn monipuolisen työn luetteloa voisi jatkaa loputtomiin. Tehdyt asiat onkin syytä ylpeydellä, vuosikymmen-

ten saatossa mukana olleita toimijoita
kiittäen, muistaa.
Tämän hetkiset toimintamuodot eivät
ehkä mullista maailmaa samalla tavoin,
kuin edellä kerrotut esimerkit, joiden ansiosta osittain nykyinen palveluverkostommekin on muovautunut. Toimintamuodot
on kuitenkin pyritty valikoimaan aikaan
sopiviksi ja pienellä yhdistystoimijaporukalle toteutettavaksi. Temppulauantai on
järjestetty reilun vuoden verran kerran
kuukaudessa Syväkankaan koululla yhteistyössä Luotolan Nuorten kerhonohjaajien
kanssa. Suomen Kulttuurirahaston aloittama Terhokerho kokoontuu vaihtuvin teemoin joka toisen viikon torstaina. Lastenparkki avataan kerran kuukaudessa lauantaisin. Olemme mukana kauppojen ylijäämäruoanjaossa yhdessä SPR:n Lapin piirin, Kemin seurakunnan ja Kemin helluntaiseurakunnan kanssa. Järjestämme kaksi kertaa vuodessa kirppistapahtuman
jossa on lapsille suunnattua toimintaa,
kuten esiintyjiä, esim. Nelli ja Niilo -pellet,
Oulun tähtisirkus tai Ilmapallomies. Lisäksi
järjestämme retkiä, vierailemme elokuvissa tai teatterissa sekä osallistumme yhteistyökumppaneidemme järjestämiin
tapahtumiin. Kemin kaupunki on ainoa
Meri-Lapin kunnista, joka mahdollistaa
MLL:n lastenhoitajan työpanoksen ostamisen koteihin. Kesällä palkkasimme kaksi
nuorta ensimmäiseen oikeaan työhönsä
Osuuspankin tuella. Valistustyötä yhdistys
tekee jakamalla materiaalia ja tilaamalla
Lapsemme -lehteä Kemin neuvoloihin ja
kirjastoon.
Yhdistyksellä ei ole palkattua henkilöstöä,
joten toimintaa pyöritetään puhtaasti vapaaehtoisvoimin. Vuonna 2015 aktiivimme
tekivät yhteensä yli 1700 vapaaehtoistyön
tuntia. Yhdistyksellä on tällä hetkellä 149
jäsentä. Kiitämme yhteistyökumppaneitamme ja tukijoitamme ja toivotamme
kaikki tervetulleiksi juhlimaan kanssamme
95-vuotista taivaltamme ja antamaan
oman panoksenne lasten hyvinvoinnin
eteen osallistumalla tapahtumiimme kävijänä, toimijana tai tukijana.
Teksti ja kuva
MLL:n Kemin yhdistys ry
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Kemin vammaisjärjestöjen neuvottelukunta
Kemin vammaisjärjestöjen neuvottelukunta esittäytyy
Kemin vammaisjärjestöjen neuvottelukunta on 15:n kansanterveysyhdistyksen yhteisö, jossa katsellaan Kemin vammaisia yhteiskunnassa vaikeuttavia asioita suurennuslasin läpi.
Haluamme edistää Kemissä ja sen ympäristössä asuvien sairastuneiden ja vammautuneiden henkilöiden hyvinvointia ja
saada yhteiskunnan virheet korjattua niin
että ne eivät estäisi sairaiden ja vammaisten tasavertaisuutta yhteiskunnassa muiden ihmisten kanssa tasavertaisiksi. Olemme joukko ihmisiä jotka haluavat nostaa
esille yhteiskuntamme epäkohtia, joita
parantamalla sairastuneet ja vammaiset
pystyvät elämään oma-aloitteista ja itsenäistä elämää ilman turhia esteitä.

Mukana toiminnassa on Kehitysvammaistuki 77 Kemi ry, Keminseudun Reuma ry,
Kemin seudun Invalidit ry, Kemin Seudun
kuulo ry, Kemin Seudun Näkövammaiset
ry, Meri-Lapin Meniere-yhdistys ry, Kemin
seudun Sydänyhdistys ry, Pohjois-Suomen
syöpäyhdistys ry Kemin osasto, LänsiPohjan Omaishoitajat ja läheiset ry, Yhdessä ry, Kemin Seudun Diabetesyhdistys ry,
Meri-Lapin CP-yhdistys ry, Länsi-Pohjan
MS-yhdistys ry, Länsi-Pohjan Muistiyhdistys ry ja Peräpohjolan Epilepsiayhdistys ry.
Puheenjohtajana on Kristiina Niskanen.
Meissä on voimaa - kun yritämme yhdessä.
Vammais- ja kansanterveysjärjestöjä olemme valmiit ottamaan mukaan!
Voit ottaa yhteyttä neuvottelukunnan sihteeriin Paula Soutukorvaan p. 0407579789
tai paula.soutukorva@gmail.com.

Haluamme olla näkösällä, olla valvomassa
etuja ja olla vertaistukena monelle joka
joutuu kokemaan samaa mitä meistä moni
on jo joutunut kokemaan.

Teksti
Paula Soutukorva

Simon Työväen Urheilijat
Simosta ponnistaa 70-vuotias
kyläseura
Viantiellä vuonna 1946 perustettu ja alueella edelleen toimiva Simon Työväen Urheilijat on kylän oma urheiluseura.
Nykyinen nimi Simon Työväen Urheilijat
on ollut käytössä vuodesta 1980 saakka.
Tätä ennen toimintaa vietiin eteenpäin
Simon Salamana vuodesta 1946. Toimintaa on kuitenkin ollut vuodesta 1926 asti,
ensimmäiset 20-vuotta seura toimi Kemin
Innon alaisuudessa, kunnes koitti itsenäistymisen aika.
Vuosien saatossa STU:lla on ollut aktiivista
toimintaa monen lajin saralla niin yksilölajeissa kuin joukkuelajeissakin. STU on tarjonnut kylän asukkaille mahdollisuuden
kilpailla muun muassa yleisurheilussa, hiihdossa, painissa, jalkapallossa, jääpallossa,
lentopallossa ja kaukalopallossa, jossa se
on saavuttanut C-junioreiden SM-pronssia

2009. Nykyisellään aikuisten toimintaa
viedään eteenpäin pitkälti kuntoilumielessä kaukalopallon ja lentopallon merkeissä.
Lapsille tarjotaan mahdollisuus hiihto ja
yleisurheiluharrastukseen.
Aktiivisten harrastajien määrä on hiipunut
huippuvuosista, mutta 70-vuotias seura
porskuttaa yhä menemään pyrkien tarjoamaan kyläläisille harrastusmahdollisuuksia. Tavoitteena Simon Työväen Urheilijoilla on saada mahdollisimman moni liikkumaan. Toimintaan toivotaan mukaan uusia, ja miksei vanhojakin, naamoja.
Lisätietoja Simon Työväen Urheilijoista
löytyy osoitteesta webbisivu.com/simontu
sekä puheenjohtaja Seppo Lämsältä numerosta 0400580791.

Teksti
Janne Hallikainen
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Järjestötietopalvelu.fi

Tietoa yhdistyksistä ja niiden toiminnasta
Sivut on tarkoitettu alueen yhdistysten, kansalaisten ja muiden toimijoiden käyttöön.
Sieltä löytyy tietoa yhdistyksistä ja niiden järjestämästä toiminnasta. Voit rekisteröidyttyäsi lisätä tietoja yhdistyksesi toiminnasta ja tapahtumista.

Tule ja osallistu - Me välitämme!

Toimisto:
Kansalaistoiminnan keskus - Majakka:
Pohjoisrantakatu 5, 94100 KEMI
S-posti: info@majakkatalo.fi
Puh: +358 50 409 9683
facebook.com/kansalaistoiminnankeskusmajakka

