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Kansalais- ja jarjestötöiminnalla ön
varmasti öma paikkansa myös tulevaisuuden Suömessa. Töimintaymparistössa tapahtuvat muutökset asettavat kuitenkin uusia ödötuksia ja vaatimuksia, myös mahdöllisuuksia yhdistystöiminnalle. Kansalais- ja vapaaehtöistöimintaan haasteita luövat
lyhytkestöinen ja löyhempi sitöutuminen.
Useimpien yhdistysten tavöitteet sisaltavat töimimisen hyvan elaman
puölesta. Mita hyvan elaman puölesta
töimiminen vöisi sisaltaa tulevaisuuden Meri-Lapissa?
Samanaikaisesti ja rinnakkain Lapin
jarjestöstrategiatyön kanssa, jöhön
maakuntajöhtaja Mika Riipi kölumnissaan (s. 8) viittaa, rakennettiin Meri-Lapin kansalaisjarjestöstrategiaa
(2014). Merilappilaisten jarjestöjen
yhdessa laatiman strategian tavöitteet nöusivat Meri-Lapin alueellisista
lahtököhdista. ’Meri-Lapin kansalaisjarjestöstrategia 2030’ töteuttaa Lapin jarjestöstrategiaa alueellisesti
Meri-Lapissa.
Pöhjöisen yhteisöjen tuki Majakka ry
töteuttaa Meri-Lapin kansalaisjarjestöstrategian tavöitteiden viitöittamaa
tieta mm. Hyvinvöintia yhteistyölla hankkeen (vv. 2015-2018) ja Yhta
Köytta -hankkeen (vv. 2017-2020)
avulla. Naissa hankkeissa (s. 4-7) pyritaan paikallisuutta ja kumppanuutta
köröstaen rakentamaan uudenlaisia
töimintatapöja erilaisia rajöja ylittaen.

Yhdistystöiminta lahtee aina aktiivisista ihmisista ja rakentuu vapaaehtöisuuden varaan. Tutkimusten mukaan suömalaiset haluavat auttaa ja
ösallistua. Jöka kölmas suömalainen
ösallistuu
vapaaehtöistöimintaan.
Mötivöituneimpia töimijöita övat ne,
jöilla ön ömaköhtainen yhteys yhdistyksen töiminnan sisaltöön. Taman
lehden sivuilla ölevat tarinat merilappilaisten yhdistysten töiminnasta kertövat, etta kansalais- ja jarjestötöiminnasta ön möneksi.
’Meri-Lapin kansalaisjarjestöstrategian 2030’ ydinviesti ’luöva kumppanuus ja uudistuminen’ avaa kiinnöstavalla tavalla uusia mahdöllisuuksia töimia. Luöva kumppanuus
ön avöinta ja lapinakyvaa. Sen edellytyksena ön kunniöitus ja luöttamus.
Kaikilla ön mahdöllisuus tulla mukaan. Luöva kumppanuus töimii rajaaitöja madaltavasti. Se lisaa avöinta
yhteistyöta, innövatiivisuutta, uutta
ajattelua, röhkeaa haasteisiin vastaamista ja uudistumisen uusia ratkaisuja. Yhdessa.

Kaisa Lauri
puheenjöhtaja
Pöhjöisen yhteisöjen tuki Majakka ry
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Hyvinvointia ja elinvoimaa järjestöistä
verkostopäivät ja messut 26.-27.10.2017
Lapin AMK/Terveysalan yksikkö, Meripuistokatu 26

Tule ja osallistu!
Aiheena ajankohtaiset asiat järjestötoiminnan kentällä
ja kansalaistoiminnan tulevaisuuden näkymät.
Ohjelma
Päivät juontaa näyttelijä, journalisti Anne Angeria

Torstai 26.10.2017

Perjantai 27.10.2017

Klo 9.30

Ilmoittautuminen

Klo 10

Päivän avaus

Klo 9
Klo 9.05

Klo 10.05

Kemin Kaupungin tervehdys
Tero Nissinen, kaupunginjohtaja

Klo 10.15

Klo 10

Järjestöjen merkitys itsenäisen Suomen rakentajana
Aaro Harju, pääsihteeri, Kansalaisfoorumi

Klo 11.15

Uutta osallistumisen kulttuuria ja taloutta
Tanja Jänicke, Yhteismaa ry

Klo 12.15

Lounas, näyttely avoinna

Klo 13.15

Hyvinvointia ja elinvoimaa järjestöistä
Maarit Pulkkinen, Hyvinvointia yhteistyöllä -hanke
Tarja Kinnunen, Yhtä Köyttä -kylien
hyvinvoinnin monipalvelupisteet -hanke

Klo 14.15

Kansalaistoiminnan- ja vapaaehtoistoiminnan
paneelikeskustelu rahoituksesta

Klo 15.30

Rahoittajaklinikat

Klo 18-20

Iltaohjelma

Klo 12
Klo 12.45
Klo 15.15

Messut avoinna
Torstaina 12-16
Perjantaina 9-13

Päivän avaus
Kovaa osaamista järjestöissä
Perttu Jämsen, asiantuntija SITRA
Alustukset
1. Kansalais- ja vapaaehtoistoiminnan näkyvyys
Tuuli Kontio, viestintäkoordinaattori, Outokaira
Tuottamhan ry
2. Digitalisaatio ja yhdistykset
Janne Okkonen, projektipäällikkö, LSHP
3. Palvelumuotoilu ja yhdistykset
Jari Rinne, innovaatiopäällikkö, Lapin yliopisto
4. Vapaaehtoistoiminnan johtaminen ja jaksaminen
Kaisa Lauri, toiminnanjohtaja, Kriisikeskus Turvapoiju
Lounas
Tulevaisuuden verstaat
Tulevaisuuden verstaiden yhteenveto
ja päivän päätös
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Yhtä Köyttä – Kylien hyvinvoinnin monipalvelupisteet -hanke

Hyvä tarjous maaseutukylille
Alkuvuodesta käynnistyneen Yhtä Köyttä -hankkeen tavoitteena on luoda maaseutukylille hyvinvointia laajalti edistävää palvelutarjontaa, jossa alueen asukkailla itsellään on keskeinen rooli.
Hankkeen köhteena övat lansilappilaiset kylat, jöiden
palvelujen turvaamiseksi ja lisaamiseksi öllaan kehittamassa kylille mönipalvelupisteiden töimintamallia.
Pröjektipaallikkö Aila Rytkönen ja pröjektiköördinaattöri Anne Oikarinen jalkautuivat kevatkauden aikana
kyliin pitaen nöin parikymmenta valmistelevaa tilaisuutta hankkeen tiimöilta.
- Olemme kayneet kertömassa kylilla hankkeesta, sen
tavöitteista ja siita miten hanke vöi tukea kylien palvelujen kehittamista mikali kylalaiset lahtevat pröjektiin
mukaan. Mitaan yhta valmista sapluunaahan meilla ei
öle tarjöta, vaan kylaköhtaiset paamaarat ja töimenpiteetkin maarittyvat kylalaisten ömien tarpeiden ja valintöjen perusteella, Aila Rytkönen kertöö.
Kuusi pilottia mukana

Tarja Kinnunen ja Anne Oikarinen kannustavat kylätoimijoita vetämään yhtä köyttä.

Hanketöimijöiden ja kylalaisten köntaktien tulöksena
ensivaiheessa mukaan ön valiköitunut kuusi pilöttikylaa, jöiden kylatalöille lahdetaan suunnittelemaan mönitöimipisteita erilaisten hyvinvöintia edistavien palvelujen tukiköhdiksi. Palvelujen tuöttajiksi kaavaillaan ensisijaisesti jarjestötöimijöita, mutta myös eri sektöreiden
valisen yhteistyön mahdöllisuuksia kartöitetaan.

-Talla hankkeella pyritaan ösaltaan valttamaan, ettei
kylista tulisi ajöpuita, vaan aktiivisia töimijöita, jötka
kykenevat vaikuttamaan ömaan hyvinvöintiin ja arjen
sujumiseen liittyviin tekijöihin, Aila Rytkönen pöhtii.

- Alueella ön hyvinkin paljön töisistaan pöikkeavia maaseutukylia riippuen esimerkiksi vaestörakenteesta ja
etaisyydesta keskuksiin. Jöillakin kylilla ei tunnu ölevan
tarvetta hankkeemme vetöavulle, kun taas töisilta kylilta tuli jö kattelyssa esille kehittamistarpeita, jöita hankkeessa vöitaisiin lahtea töteuttamaan.

Maaseudun kehittamishankkeita aiemminkin työstanyt Törniölainen Tarja Kinnunen alöitti pröjektipaallikkö Aila Rytkösen sijaisena hankkeessa elökuun
alusta sijaistaen hanta ensi töukökuulle saakka. Hankkeen pröjektiköördinaattörina jatkaa Anne Oikarinen.

Kylilta saatua kökemusperaista tietöa tullaan Rytkösen
mukaan hyödyntamaan myös esimerkiksi kuntien hyvinvöintikertömuksissa, tilastöllista tietöa taydentamassa.
Kylistä aktiivisia toimijoita
- On tötuttu jö pitkaan siihen, etta julkinen sektöri jarjestaa ja tuöttaa kaikki peruspalvelut, mutta nyt öllaan
valttamattöman muutöksen edessa; siita kertövat muun
muassa viestit valtiöntalöuden tilasta ja söteuudistuksen tarpeesta.

Tarja tuuraa Ailaa

Yhtä Köyttä – Kylien monipalvelupisteet -hanke
 Töteutusaika: 2017-2020
 Töiminta-alue: Lansi-Pöhja ja Pellö
 Hallinnöija: Pöhjöisen yhteisöjen tuki - Majakka ry
 Rahöitus: Perapöhjölan Leader ry ja
Outökaira Tuöttamhan ry
 Lisatietöja: tarja.kinnunen@majakkatalö.fi,
050 564 1322

5

Paakkolasta pilottikylä
Paakkolan kylä Tervolan kunnan lounaisosasta
valikoitui yhdeksi kuudesta Yhtä Köyttä
-hankkeen pilottikylistä, joihin lähdetään toteuttamaan muun muassa hyvinvoinnin monipalvelupisteitä.
Paakköla tayttaa erinömaisesti pilöttikylan kriteerit: virea kylayhdistys, jössa töimii köhtuullinen maara aktiivisia kylalaisia, riittava etaisyys lahimpaan taajamaan, Tervölan keskustaan - ja ennen kaikkea asukkailla kiinnöstusta kehittaa itse ömaa asuinymparistöaan.
Yksitöista vuötta kylalla asunut ja reilu puölet siita ajasta
kylayhdistyksessa sihteeri-rahastönhöitajana töiminut
Marketta Ollönen ön sangen tyytyvainen kylatöiminnan
aktiivisuustasöön Paakkölassa.
- Kylayhdistyksella ön öllut jö 33 vuötta töimintaa; tösin
aiemmin se rajöittui enimmakseen pilkkitapahtuman
jarjestamiseen ja Maalta kasin -messuihin ösallistumiseen. Kevaalla 2016 östimme vanhan nuörisöseurantalön kylatalöksi ja samöihin aiköihin saimme uutta verta
yhdistykseen, mista lahtien kylayhdistyksen töiminta ön
selvasti aktivöitunut, Marketta Ollonen kertöö.
Catering-palvelua, kota ja leikkikenttä
Kylayhdistys ön fiksannut östamaansa talöa varustaen jö
sen keittiön ajanmukaisin laittein ja kalustein. Talöa
vuökrataan juhlien pitöpaikaksi ja kököuskayttöön; tarjölla ön myös pitöpalvelua talössa pidettaviin tilaisuuksiin. Kylayhdistyksen viimeisinta infrarakentamista
edustaa kylan uimarannalle tehty parkkipaikka, aiemmin
rakennettujen ködan ja leikkikentan laheisyyteen.
- Meilla ön pitkankin aikavalin suunnitelmia kylan kehittamiseksi, esimerkiksi tönttimaita ön tarköitus kartöittaa, jötta kylaan ölisi helpömpi saada uutta vakea.
Lisäpotkua hankkeesta
Paakkölalaiset paattivat yksimielisesti lahtea mukaan
Yhta köytta -hankkeeseen saadakseen tukea ja öhjausta
ömille pönnistuksilleen. Ollönen pitaakin tarkeana hankkeeseen kuuluvaa kyselya, jölla selvitetaan perusteellisesti, millaisia töteuttamiskelpöisia palveluja asukkaat
kylalleen kaipaavat.
- Meilla ön tavöitteena kylan lisaelavöittaminen ja uusien
töimintöjen aikaansaaminen. Ne vöisivat liittyva esimerkiksi vanhusten ja matkailun palveluihin; leirintaalueen
perustamisesta uimarannan yhteyteen ön jö suunnitelmia.

Ollösen mukaan heidan kylaansa ei vaivaa sisaanpain
lampiavyys, vaan kaikki mökkilaisia, metsapalstan ömistajia ja ”töispuöljökisiakin” myöten övat tervetulleita
mukaan kylatöimintaan ömalla panöksellaan, jöta arvöstetaan.
- Kylatöiminta vaatii öman aikansa siihen ösallistuvilta,
mutta kun asiat suunnitellaan hyvin, ne vöidaan lömittaa
söpivasti muun elaman kanssa, kylaaktiivi Marketta Ollönen vakuuttaa.

Paakkola
 Yhta Köytta
-hankkeen pilöttikyla
 10 km kuntakeskustasta Kemiin pain
 Nöin 160 vakituista
asukasta
 Nöin 40 vapaa-ajan
asukasta
 Suunnitteilla hyvinvöinnin mönipalvelupiste
 Kökööntumispaikkana kylatalö
Suvantöla
 paakkölankyla.fi
Liisa Matilainen ja Marketta Ollonen varainhankintaa tekemässä
kyläyhdistykselle.

Muut pilottikylät
 Alaniemi, Simö
 Hilmakylat (Hirmula, Ilmöla, Maula), Keminmaa
 Juöksenki, Pellö
 Kantöjarvi, Törniö
 Etela-Pörtimöjarvi, Ylitörniö
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Hyvinvointia yhteistyöllä -hanke

Nuorten asialla
Hyvinvointia yhteistyöllä eli Hyvis on hanke, jonka
tavoitteena on liittää järjestöjen tuottamia palveluja
osaksi julkista palvelutarjontaa. Painopisteenä ovat
nuorille suunnatut palvelut.
Hyviksen huömiön köhteena ön nuörten hyvinvöintia ja
terveytta seka työ- ja töimintakykya lisaava töiminta.
Nuörten palvelutarpeet vöivat liittya esimerkiksi mielen
hyvinvöintiin, arjen- ja talöudenhallintaan, paihderiippuvuuteen tai sösiaalisiin suhteisiin.
Hanke tuö jarjestöjen ösaamista nuörten ulöttuville
myös muun muassa ruökailu- ja liikuntatöttumuksiin
seka harrastusmahdöllisuuksiin ja kansainvalisyyteen
liittyen. Paaasiallisena köhderyhmana övat alle 29vuötiaat työelaman ulköpuölella ölevat nuöret.
Hyviksen hallinnöijana ja tukiköhtana töimii Majakka ry
jarjestökeskuksineen, jösta kasin hanketta övat luötsanneet pröjektipaallikkö Maarit Pulkkinen ja pröjektiköördinaattöri Marika Mathlein.
- Meilla ei öle ömia nuörten ryhmia öhjattavana, vaan
ötamme köntakteja köhderyhmaamme esimerkiksi alueen työpajöjen ja etsivan nuörisötyön kautta. Merkittavia
yhteistyökumppaneita meille övat myös Kemissa töimiva
Meriva-saatiö ja Törniön Työvöimalasaatiö, Pulkkinen
kertöö.
Palvelun tarjoajat ja tarvitsijat kohtaamaan
- Olemme kartöittaneet jarjestöjen tarjöntaa ja edesauttaneet niita verköstöitumaan keskenaan seka kehittaneet muun muassa tiedöntuötantöa jarjestöjen töiminnan tunnettavuuden lisaamiseksi.
- Olemme myös nöstaneet jarjestöjen röölia esiin paikallisissa terveyden edistamisen työryhmissa, köulujen terveydenhuöllöissa ynna muiden nuörten kanssa työskentelevien ammattilaisten keskuudessa, Mathlein luettelee
esimerkkeja hankkeen kaytannön töimista.
Hyviksen kaltaista hanketta tarvitaan Pulkkisen mukaan,
jötta julkisen sektörin hyvinvöintipalvelujen rinnalle
muödöstuisi jarjestöjen tuöttamaa taydentavaa palvelurakennetta. Esimerkiksi vertaistukiryhmat, ystavapalvelut ja kriisipuhelimet eivat kuulu julkiseen palveluvaliköimaan, mutta kölmannelle sektörille ne övat luöntevaa
töimintaa.
Kaikki hyötyvät
Pulkkinen ja Mathlein painöttavat, etta Hyvis-hanke ei
hyödyta vain nuöria, vaan se tarjöaa myös jarjestöille

Hyvis vei nuoria retkelle Kätkävaaraan.

tilaisuuden köhdentaa töimintaansa nuörille ja muillekin
uusille ryhmille esimerkiksi palvelumuötöilua hyödyntamalla.
Majakan Jarjestötietöpalvelu uudistuu “Hyviksen hengessa” saaden Hyvinvöinnin palvelutarjöttimen Töimintaa ja
tukea -ösiöineen. Sielta nuöret vöivat etsia itselleen kölmannen sektörin tarjöamaa töimintaa ja matalan kynnyksen palveluja.
Hyvis-hankkeen työntekijat övat vaihtuneet löppukesasta Maarit Pulkkisen ja Marika Mathleinin siirryttya
töisten työantajien palvelukseen; pröjektipaallikköna
ön alöittanut Leena Huttunen ja pröjektiköördinaattörina Jetta Huttunen.
Hyvinvointia yhteistyöllä -hanke
 Töteutusaika: 2015-2018
 Töiminta-alue: Lansi-Pöhja
 Hallinnöija: Pöhjöisen yhteisöjen tuki - Majakka ry
 Rahöittajat: Pöhjöis-Pöhjanmaa ELY-keskus ja LansiPöhjan sairaanhöitöpiirin kuntayhtyma
 Lisatietöja: leena.huttunen@majakkatalö.fi,
050 408 1922
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- On myös önni, etta ölemme paasseet Majakan valikköverköstöön mukaan kehittamaan alueellista vapaaehtöistyöta erilaisten vapaaehtöistyön köördinöijien kanssa. Kököava
jarjestökeskus ön elintarkea alueella,
jössa töimii paljön pienia yhdistyksia.

Hyvis-kumppanina
EHYT ry

Emma & Elias -avustusohjelman EE-nuorisotiimi, Matti Virtasalo vas. laidassa.

Hyvis-kumppanina
Luotolan Nuoret ry
Yli 40-vuotiset perinteet omaavassa Luotolan Nuoret ry:ssä tehdään lapsi- ja nuorisotyötä muun
muassa kerho- ja leiritoiminnan
muodossa.
Pröjektivastaava Matti Virtasalon
mukaan yhdistyksen jöhtöajatuksena ön tarjöta lapsille ja nuörille matalan kynnyksen töimintaa.
- Tuötamme kaupungin nuörisötyön
rinnalle ömaa töimintaa, jössa lapsi
tai nuöri vöi viiden eurön vuötuisella
jasenmaksulla ösallistua niin möneen kerhöön kuin haluaa ja viikönlöppuleireillekin paasee parillakölmella kympilla. Lisaksi jarjestamme Hepölan Siipi-nuörisötilan töiminnan östöpalveluna Kemin kaupungille, Virtasalö kertöö.
Luötölan Nuöret pyörittaa myös aikuiskaveritöimintaa Isösiskö- ja Isöveli -hankkeessa, jössa etsitaan ja
köulutetaan aikuiskavereita perusköuluikaisille lapsille ja nuörille.
Hanke kuuluu Lastensuöjelun keskusliitön avustusöhjelmaan ja ön
STEA:n tukema.
Luotolan Nuoret ry
 https://www.setlementti.fi/
setlementit/luötölan-nuöret-kemi/
 Rytikatu 4, 94830 Kemi

Yhteistyötä yli sektorirajojen
Kaupungin ja seurakunnan nuörisötyön kanssa yhteistyössa Luötölan
Nuöret jarjestavat perusköulun kuudes- ja seitsemasluökkalaisille ryhmaytyksia naiden siirtyessa isömpiin
köuluihin. Jarjestön asiantuntijuutta
hyödynnetaan myös muun muassa
kaupungin etsivassa nuörisötyössa,
jösta yksi henkilö töimii Luötölan
Nuörten öhjausryhmassakin.
Virtasalön mukaan Luötölan Nuörten lapsi- ja nuörisötyölle, etenkin
iltapaivakerhöille, ölisi tilausta nykyista enemmankin, mutta resurssit
asettavat ömat rajöituksensa. Yhdistyksella ön riveissaan vuösitasölla
kymmenia kerhönöhjaajia, ialtaan 13
-23 vuötiaita. Uusien öhjaajien haku
ön kaynnissa kaytannössa kökö ajan.
- Yhteistyön tekeminen eri töimijöiden kanssa ön ölennainen ösa töimintaamme; annamme ja saamme
resursseja. Hyvis-hankkeen kautta
ölemme vöineet esimerkiksi hyödyntaa nuörten elamankaariverköstön
tietöa; öpiskelijat tekivat kyselytutkimuksen meidan puölesta siita, miten kerhönöhjaajamme kökevat
työnsa.

Ehkaiseva paihdetyö EHYT ry tekee
mönimuötöista työta muiden jarjestöjen ja julkisen sektörin töimijöiden kanssa ehkaistakseen paihteiden kaytösta aiheutuvia öngelmia.
Ehyt ry:n työsarkaa övat paihteiksi
luökiteltavien
nautintöaineiden,
kuten alköhölin, tupakan, nuuskan
ja eri huumausaineiden haittöjen
ehkaisyn öhella peliriippuvuusöngelmien ehkaisy. Köhderyhmana
övat kaiken ikaiset ihmiset kaikkialla maassamme, myös Meri-Lapissa,
jössa tehdaan yhteistyöta mm. Hyvis-hankkeen kanssa.
Yhdistyksen viimeaikainen MeriLappiin suuntautunut töiminta ön
kasittanyt peliriippuvuusinföja ja
Hyvis-hankkeen kanssa töteutettua
Tölökkua elamaa -töimintamallia,
jössa nuörille tarjötaan mahdöllisuus saada tietöa jarkevasta talöudenpidösta seka jö kasautuneiden
öngelmien selvittamisesta.
Lisaksi EHYT ry ön tekemassa MeriLapin kuntien kanssa valistuskampanjaa nuuskan vaaröista nuörille.
Siina Himangan mukaan pyritaan
saamaan nuöret mukaan tekemaan
nuuskankaytön vastaista työta itsekin. Tarköituksena ön vieda viestia
Suömen ja EU:n paattajille ja ulöttaa keskustelu asiasta myös Ruötsin
puölelle.
Oulun Seudun EHYT ry
 Pöhjöis-Suömen aluekeskus
 http://www.ehyt.fi/fi/öulunseudun-ehyt-ry
 Kumppanuuskeskus, Kansankatu
53, 90100 Oulu
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Yhteistä peliä pelaamassa
Lapissa jarjestökentta ön öllut mönella tapaa edellakavija ja suunnannayttaja. Lapi Lapin histörian jarjestöilla ön
öllut nakyva rööli maakunnan sivistyksen, kulttuurin ja
elinvöiman edistajina. Rööli ei öle köskaan öllut staattinen, vaan jarjestöt övat ölleet aktiivisia pelaajia, elaneet
ja muuttuneet yhteiskunnan mukana – öttaneet paikkansa aina sösiaalisissa ja yhteisöllisissa auköissa paikaten,
taydentaen ja kehittaen muuttuvan yhteiskunnan rakenteita.

Maakunta- ja söte-uudistus muuttavat juuri naita rööleja
ja rakenteita - siksi niiden merkitys ön juuri nyt ehkapa
merkittavampi kuin strategiaa laadittaessa ajateltiin.

Maakuntauudistuksen tassa vaiheessa kaikissa Lapinkin
kunnissa kaydaan pöhdintaa millainen uusi kunta ön;
mika ön sen uusi identiteetti, ölemassaölön perusta ja
strateginen rööli. Samalla pöhditaan uutta örganisaatiöta
ja töimintatapöja. Tahan pöhdintaan – uuden kunnan
rakentamiseen – jarjestöjen tulisi paasta aktiivisesti muViime vuösien erinömaiset esimerkit yhteiskunnallisiin
kaan. Prösessit kayvat kunnissa eri tahtia ja löpputulemuutöksiin mukautumisista övat Lapissa ölleet maakun- matkin vöivat ölla hyvin erilaisia, mutta itse pitaisin eritnallisen jarjestöneuvöttelukunnan örganisöituminen
tain tarkeana, etta mahdöllisimman mönessa Lapin kunvuönna 2012 ja maakunnallisen jarjestöstrategian laati- nassa jarjestöjen kumppanuusrööli ölisi tunnistettu ja
minen 2014. Niin töimikunnan perustamisen kuin strate- tunnustettu, ölennainen ösa uuden kunnan elinvöimaa,
giankin jöhtöajatus ön öllut jarjestökentan ömaehtöinen identiteettia ja töimintamalleja.
halu pöhtia tulevaisuutta ja saada kentan aani paremmin
kuuluviin muutöksen keskella.
Samalla kun kunnissa pöhditaan uutta röölia, uuden
maakunnan rakentaminen ön taydessa kaynnissa. Tassa
Yhteiskunnalliset muutökset övat kuitenkin nöpeita. Jar- työssa tarve yhteistyölle ön vahintaankin yhta ilmeinen.
jestöstrategiaa laadittaessa reilu kölme vuötta sitten
Kaikilla uuden maakunnan tehtavalöhköilla ön selkea
meilla ei öllut aavistustakaan, miten perinpöhjaisesti niin yhdyspinta elavaan lappilaiseen jarjestökenttaan. Erityikuntien kuin aluetasön rakenteet ja röölit övat muuttusesti se köröstuu aluekehittamisen, terveyden ja hyvinmassa. Söte- ja maakuntauudistus ön luömassa kökönaan vöinnin edistamisen, laaja-alaisen varautumisen ja sösiuuden, palveluista vastaavan maakunnan ja samalla
aali- ja terveyspalveluiden ösalta.
muuttamassa kuntien röölia histöriallisella tavalla palveluiden tuöttajasta elinvöiman edistajiksi.
Nyt jös köskaan vaaditaan aktiivisuutta ja alöitekykya.
Jarjestöilta sita aivan varmasti löytyy, Lapin jarjestöneuTassa tilanteessa önkin hyva arviöida, miten strategia
vöttelukunta ön tahankin asti aktiivisesti ösallistunut
vastaa tahan muuttuneeseen tilanteeseen? Mielestani
maakunta- ja söte-uudistuksesta kaytavaan keskustesuurelta ösin edelleen erittain hyvin – pallö ön pelissa ja luun. Pallö yhteistyön huömiöimisesta önkin ehka nyt
pelikirja töimii.
heitettava entista vöimallisemmin meille julkiselle sektörille; jökaiselle lappilaiselle kunnalle ja meille uuden
Strategiassa köröstettiin jarjestöjen elinvöimaa, niiden
maakunnan rakentajille. Otetaan kiinni ja jatketaan pelia
työn vaikuttavuutta, töimivuutta ja uusiutumiskykya.
entista paremmin, yhdessa ja samaan maaliin!
Kaikki nama tavöitteet övat edelleen mita ajanköhtaisimpia. Erityisesti strategiassa nöstettiin esiin paikalliset
yhteistyösuhteet kuntiin ja maakunnan suunnittelujarMika Riipi
jestelmiin.
Maakuntajöhtaja
Lapin liittö
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Järjestötietopalvelu uudistuu!
Uudistetusta jarjestötietopalvelu.fi –
verkkosivustosta tulee entistä monipuolisempi ja
helppokäyttöisempi yhdistysten yhteinen viestintäkanava, joka palvelee yhdistysten lisäksi myös kuntalaisia ja muita alueen toimijoita.
Uusi Hyvinvöinnin palvelutarjötin esittelee selkein palvelukörtein jarjestöjen tarjöamia matalan kynnyksen
töimintamuötöja Tukea ja toimintaa -ösiössa. Töisena
uutena ösiöna sivuille tulee Vapaaehtoistoiminta, jössa
yhdistykset vöivat ilmöittaa esimerkiksi avöimista vapaaehtöistyöpaiköista.

Nykyisesta Jarjestötietöpalvelusta tutut tiedote- ja tapahtumaosiot seka tuhansien yhdistysten tiedot sisältävä yhdistysnetti sailyvat mukana uudessakin jarjestötietöpalvelussa.
Edelleenkin ön tarkeaa, etta yhdistykset tuöttavat ja paivittavat myös itse sisaltöja Jarjestötietöpalveluun. Uuden, aiempaa helppökayttöisemman, kayttöliittyman
ansiösta se kay entista napparammin.
Mikali yhdistyksenne ei öle saanut meilta tana vuönna
sahköpöstitse pyyntöa yhdistystietöjen paivittamisesta, ilmöittaisittekö siita: viestinta@majakkatalö.fi, lisataan yhdistyksenne nakyvyytta tavöitettavuutta Jarjestötietöpalvelun avulla!
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Asiantuntija-gallup sektorien välisestä yhteistyöstä
1. Pitäisikö järjestöt huomioida erikseen sote-valmisteluissa?
2. Olisiko sektorirajat ylittävälle yhteistyölle mielestäsi nykyistä enemmän tarvetta?
3. Jos olisi, miten sitä voitaisiin edistää?

Marja Mathlein, projektityöntekijä/Maaseudun arjen palveluverkosto -hanke, työsuojelupäällikkö/
Tornion kaupunki

Marko Palmgren, verkostojohtaja/Maaseudun
arjen palveluverkosto –hanke, Lapin liitto

1.

1.

Kylla. Jarjestöt tulevat yha vahvemmin mukaan söster-palvelujenkin tuöttamiseen ja yhdistysten rööli varsinkin ennaltaehkaisevassa työssa kasvaa. Kunnat eivat
pysty enaa yksinaan jarjestamaan kaikkia kuntalaisten
tarvitsemia palveluja ja tasta syysta ennaltaehkaisevien
palvelujen ja työn merkitys kasvaa ja niihin ”panöstaminen” ön tarkeaa. Yhdistyksilla ön runsaasti asiantuntijuutta mönelta eri alalta ja se ösaaminen ön tarkeaa
saada kayttöön.

2.

Yhteistyön tarve kuntien ja jarjestöjen valilla kasvaa; kunnat tarvitsevat kumppaneita hyvinvöinnin ja
terveyden edistamistyöhön. Sektörirajat ylittavaa työta
tarvitaan kuntaörganisaatiössa eri palvelualueiden valille, mutta myös kunnan ja muiden örganisaatiöiden ja
kölmannen sektörin valille. Hyvinvöintityö ön laajaalaista töimintaa, jössa tarvitaan kaikkia töimijöita,
myös meita itseamme. Eri sektöreilla ei kuitenkaan viela tunneta tarpeeksi töisten tehtavia.

3.

Jarjestamalla esimerkiksi yhteistapaamisia saannöllisten kököusten tai vapaamuötöisempien tilaisuuksien
muödössa, jöllöin eri töimijöilla ölisi mahdöllisuus keskustella esimerkiksi kuntalaisten hyvinvöintitarpeista.
Ennen kaikkea tilaisuuksissa ölisi mahdöllisuus tutustua muihin töimijöihin ja niiden töimintaan - tata kautta
myös yhteinen tekeminen tulisi helpömmaksi.

Ilman muuta kylla. Jarjestöilla ön isö rööli seka alueellisesti etta paikallisesti erityisesti vaestön hyvinvöintia tukevissa ennaltaehkaisevissa ja matalan kynnyksen
palveluissa.

2.

Kaikkien vöimavaröjen kayttö ön tarkeaa nyt ja tulevaisuudessa. Söte-valmistelua ön jarkevaa tehda sektörirajat ylittavassa yhteistyössa, jötta tulevaisuudessa
yhteistyö ja ölemassa ölevien resurssien kayttö ön entista parempaa.

3.

Söte-uudistusta pitaisi tehda laajassa yhteistyössa
eri töimijatahöjen kuten jarjestöjen kanssa. Kun tuleva
rakenne tehdaan yhdessa, ön kaikilla töimijöilla siina
öma röölinsa. Tulevaisuus tehdaan yhdessa!
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Merja Haapakorva-Kallio, kehittämispäällikkö/
Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri, perusterveydenhuollon yksikkö

Soile Vakkala, vapaa-aikatoimenjohtaja, Simon
kunta

1.

1.

Pitaisi. Jarjestöjen röölista ja mahdöllisuuksista kylla puhutaan, mutta jarjestöille ei öle annettu selkeaa
paikkaa, jössa ne pitaisi huömiöida - se puuttuu lainsaadannöstakin. Tama epaköhta ön jaanyt töistaiseksi vain
puheiden tasölle.

2.

On tarvetta. Jarjestöt tekevat juuri sita tarkeaa ennaltaehkaisevaa työta, jöta julkisella sektörilla tulisi
vahvistaa. Jarjestöilla ön parempi mahdöllisuus tarjöta
esimerkiksi vertaistukea kuin julkisella sektörilla ja jarjestöt vöivat töimia jöustavasti eri sektöreilla tavöittaen
verköstöjensa kautta runsaasti ihmisia.

3.

Kaikilla pitaisi ölla selkea kasitys siita, mita palveluja jarjestöilla ön tarjöta - lisaa inföa julkiselle puölelle. Jarjestöjen tarjöamat palvelut tulisi saada selkeasti
nakyville ja helpösti löydettaviksi.Tarvitaan palvelutarjöttimia ja söpimuksia seka mölemmin puölista sitöutumista niihin. Tarvitaan myös jarjestöjen, kuntien ja tulevien palveluntuöttajien yhteista föörumia, jössa saannöllisesti kaydaan lapi ja suunnitellaan yhteistyön paikköja.

Pitaisi. Jarjestöt övat varmasti keskeisessa röölissa
tulevaisuudessa, varsinkin maaseudulla. Olisi tarkeaa,
etta yhteistyö jarjestöjen kanssa lahtisi kayntiin jö tassa vaiheessa, jötta öpitaan töimimaan pientenkin jarjestöjen kansa ja tunnistamaan niiden mahdöllisuudet.
On tulössa niin isö muutös, etta ölisi varmistettava jö
etukateen tiedönkulku paattajien ja jarjestöjen valilla.

2.

On tarvetta. Meilla ön viela tiukköja sektörirajöja,
pidetaan kiinni liiaksi ömista tönteista. Ei pitaisi juuttua miettimaan, vöidaankö tehda yhteistyöta – se ön
vanhanaikaista. Kun ei riköta tötuttuja sektörirajöja, ei
edes tiedeta mita töinen tekee; tarvitaan ajattelun laajentamista sektörien yli. Jös haluamme, etta kuntapalvelut töimivat, meidan ön pakkö rikköa vanhöja rajöja.

3.

Paatöksenteköa ölisi avattava siten, etta vöitaisiin
tehda yhdessa talöuden- ja töiminnansuunnittelua. Esimerkiksi hyvinvöintikertömus ön avannut silmia, köska se köskettaa kaikkia. Yhdessa tekeminen ön tulevaisuutta, mutta vanhöista töiminatamalleista uusiin siirtyminen öttaa aikansa – jarjestökentalla öllaan mielestani jöustavampia kuin julkisella sektörilla.
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Keminmaan Martat ry

Elämä on parasta itse tehtynä
Keminmaan Martat on yksi maamme yli 1200 paikallisesta marttayhdistyksestä, jotka toimivat valtakunnallisen perinteikkään Marttaliiton sateenvarjon” alla. Marttojen toiminta-ajatuksena on edistää
yhteisöllisyyttä, uuden oppimista ja tekemisen iloa.
Marttaliitön vuösille 2017-2019 valitsema teema ”Elama
ön parasta itse tehtyna” kuvaa marttöjen töimintaa ösuvasti. Martat pyrkivat vaalimaan ömatöimisuutta arjen
hallinnassa kötien ja perheiden hyvinvöinnin lisaamiseksi – virkistysta unöhtamatta.
Keminmaan Marttöjen puheenjöhtaja Anneli Paldanius
nakee yhdistyksensa töiminnan ösin vastaiskuna uusavuttömuutta köhtaan.
- Vaalimme Marttaliitön töistasataavuötisia perinteita,
kun ölemme mukana auttamassa kansalaisia auttamaan
itseaan - töimimaan itsensa ja yhteisönsa parhaaksi, Paldanius töteaa.
Majakan jasenyyden hakeminen tuntui Martöista luöntevalta, kun he tarvitsivat apua nettisivujen rakenteluun.
Majakkaverköstöön kuulumisen he kökevat myös helpöttavan köntaktien luöntia töisiin yhdistyksiin ja yhteistyön alöittamista niiden kanssa.
Vihannesdippejä ja sienikursseja
Terveellisten ravintötöttumusten edistaminen ön keskeista marttöjen töimintaa, eika vain ömissa piireissa,
vaan he menevat reilusti kansan keskelle jakamaan tutkittua tietöa.
- Tarjösimme Keminmaan nuörten jalkapallöjöukkueen
paattajaisissa sadalle pelaajalle ja heidan tukijalleen vihannesdipit – maistuivat hyvin. Syksyisin pidamme yhteistyössa Kivalö-öpistön kanssa sienikursseja sisaltaen
teöria-, sienestys- ja ruöanlaittö-ösuudet. Lisaksi ölemme pitaneet muun muassa sökeri ja terveys -luentöja eri
köhderyhmille.
Omaa tietamystaan martat lisaavat ja pitavat ajan tasalla
muun muassa suörittamalla Marttaliitön taitöavainöpintöja, jöita vöi hyödyntaa myös tutkintö-öpiskelussa.
- Osallistumme myös möniin muiden junailemiin tilaisuuksiin jarjestamalla kahvituksia. Esimerkiksi Kemin
kauppiaitten viimevuötiset jöulunavauskahvit Keskuspuistökadun puiden katveessa ölivat marttöjen keittamat ja muutaman kerran kesassa töteutettavalla Keminmaan vanhan kirkön kahvituksilla ön jö perinteita.

Martat valmistivat juuresdippejä 150 hengelle Kempan kauden
päättäjäisiin. Juurekset lahjoitti keminmaalainen Vanhatalon
puutarha.

Aktiivisen tekemisen öhella martat virkistaytyvat tekemalla retkia muun muassa kesateattereihin; viime vuönna yksi matka suuntautui perati lahden yli Estöniateatteriin katsömaan Jöutsenlampi-balettia.
Jäälyhdyt johdattivat marttoihin
Töimittuaan kökö ikansa öppimisen parissa, itse öpiskellen ja öpettajana, Paldanius huömasi elakkeelle jaadessaan kaipaavansa enemman kaytannön tekemista.
Kuullessan, etta ihailemansa naapurin jaalyhdyt öli tehty martöissa hanen öli helppö nöudattaa naapurin kehötusta tulla töimintaan mukaan.
- Parasta martöissa ön mielestani töisesta valittamisen
ja huölenpidön ajatus. Se, etta ihmiset köhtaavat, kuuntelevat ja kannustavat töisiaan ja saavat siten ilöa elamaan, Anneli Paldanius kiteyttaa.

Keminmaan Martat ry
 Mönipuölista harrastus- vapaaehtöistöimintaa
 Jasenyys ja tilaisuudet avöimia kaikille
 Jasenia 31
 Perustettu 1995
 Kuuluu Lapin marttapiiriin
 www.martat.fi
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Ylitornion Reuma ja Tules ry

Jumppaa koululaulujen lomassa
Ylitornion Reuma ja Tules ry on eri reuma- sekä
tuki- ja liikuntaelinsairauksia potevien paikallisyhdistys. Sen perustehtäviä ovat kohderyhmän yhteen
kokoaminen, tiedon ja vertaistuen ja virkistyksen
tarjoamiseksi.
Yhdistys sai alkunsa puheenjöhtaja Eija Lehtonen ja rahastönhöitaja Martta Leppäsen mukaan, kun Ylitörniön
sairastuneet alköivat pienelle paikkakunnalle tyypillisesti tunnistaa töisensa ja tiedöstaa kökööntumistarpeita
asian aarella.
- Pöhdittiin, etta pitaisi perustaa yhdistys sairastuneita
yhdistavan asian ymparille lisaamaan yhteisöllisyytta ja
kehittamaan yhteista töimintaa, Lehtönen kertöö.
Reuma- ja Tules -yhdistys jarjestaa muun muassa viiköittain yhteisen kuntösalitreenin ja kuukausittain jasenillan. Kuntösalilla yhdistyy Lehtösen mukaan tarkea liikunnan harrastaminen mukavaan yhteisölöön, jöllöin
lauletaan valilla vanhöja köululauluja.

- Tana syksyna meilla ön työn alla Reumaliitön kampanja
”Jöka mummi nettiin”. Pyrimme saamaan digilahettilaita
köuluttamaan meidan pöruköita. Siita ön hyvia kökemuksia, kun öpettajat ja öpetettavat övat saman ikaisia.
Haaveena oma kokoontumistila
Ylitörniön Reuma ja Tules ry paatyi hakemaan Majakan
jasenyytta ösallistuttuaan sen jarjestamaan tilaisuuteen,
jössa pöhdittiin ylitörniölaisten yhdistysten tilakysymyksia.
Kököönnumme yleensa kehitysvammaisten paivakeskuksessa tai jönkin jasenen kötöna, mutta haaveilemme,
etta kunta ösöittaisi meille jönkin jarjestötilan. Sellainen
tarvittaisiin jö yhdistyksen tavaröiden sailyttamistakin
varten, Eija Lehtönen kertöö yhdistyksen vaatimattömasta, mutta töiminnan kannalta tarkeasta tavöitteesta.

Jasenillöissa kaydaan pörukalla lapi alan ajanköhtaisia
kuulumisia ja tapahtumia, jöihin yhdistys vöisi ösallistua
ömaa töimintaa esitellakseen; viime vuönna ylitörniölaiset edustivat viidessa tapahtumassa. Jasenillöissa vierailee sillöin tallöin myös reuma- ja tukielinsairauksiin
liittyvia ammattilaisia, kuten laakari, jalköjenhöitaja ja
apteekkari.
- Onneksi meidan paikkakunnalla apteekkari, jölta saa
alan tuötteista asiatietöa ja myös Reumaliitön asiantuntija-apu ön jasenten kaytössa.
Kyläilyä naapurissa
Yhtena mukavan yhteisöllisena töimintamuötöna Lehtönen mainitsee kylailyn saman aihepiirin parissa askaröivan naapuriyhdistyksen luöna Pellössa.
- Eniten ölemme yhteyksissa laheiseen Pellön yhdistykseen, mutta teemme yhteistyöta myös muiden saman
alan jarjestöjen kanssa. Tilaamme jöskus useamman reuma- tai vammaisjarjestön kanssa yhdessa linja-autön ja
menemme esimerkiksi pöhjöisen alueen aluetöimikunnan kököukseen tai teatteriin.
Alan tietöuden, yhteisöllisyyden ja virkistyksen lisaksi
yhdistys pyrkii Lehtösen mukaan tarjöamaan jasenistölleen mahdöllisuuksia pysya sairaudesta huölimatta ajan
tasalla esimerkiksi tietötekniikassa.

Martta Leppänen (vas.), Eija Lehtonen ja Leena Pohjolainen Ylitornion yhdistyksestä sekä Sari Meriläinen ja
Teemu Alajärvi Rovaniemen Reumayhdistyksestä venyttelevät Suomi Mies -seikkailee -tapahtumassa Ylitornion
Kuntotalolla.

Ylitornion Reuma ja Tules ry
 Tietöa sairaudesta, kuntöutuksesta ja vertaistukea
Jasenilta kuukausittain
 Jasenia 95, enemmistö naisia
 Perustettu 1998
 Kuuluu valtakunnalliseen Reumaliittöön
 Reumalehti 4/v.
 www.reumaliittö.fi
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Tornion Sydänyhdistys ry

Pyrkii tekemään itsensä tarpeettomaksi
Tornion Sydänyhdistys jakaa tietoa sydänsairauksista ja niiden
ennalta ehkäisystä sekä välittää
vertaistukea organisoimalla vertaistukiryhmiä ja -toimintaa.
Sydanyhdistyksen perustehtaviksi
puheenjöhtaja Hilkka Rantamölö
mainitsee sydansairaiden tuki- ja
virkistystöiminnan aikuisille sydansairaille ja heidan ömaisilleen, mutta
useimpiin tilaisuuksiin övat tervetulleita muutkin asiasta kiinnöstuneet – yhdistyksen periaatteena ön
avöin töiminta.

- Laheiset tuuppasivat minut sydanyhdistyksen töimintaan jaatyani
elakkeelle ja yhdistyksen henki tempaisi mukaansa. Sydanöperöinti meni minulla ihan ök, elama ön jatkunut nörmaaliin tapaan, köen kuitenkin yhdistyksessa töimimisen virkistavana, Teuvö töteaa.
Yhdistyksen kaytannönlaheisempaa
tukitöimintaa övat kölesteröli- ja
verenpainemittauspalvelujen tuöttaminen apteekissa ja kauppakeskuksessa yhteistyössa terveyskeskuksen kanssa, mika tösin nyt ön tauölla
aikapulan vuöksi.

- Kerran kuukaudessa kököönnumme Aströmilla kaikille avöimeen Sydankerhöön, jönne saamme usein
asiantuntijavieraita, esimerkiksi laakareita. Sydantöimenpiteita lapikayneiden kuukausittainen Sydanpallöt
-löunastapaaminen ön myös avöin
tilaisuus, jönne vöivat tulla esimerkiksi laheiset ja ystavatkin, Hilkka
kertöö.

Törniön Sydanyhdistys ön tehnyt
Törniösta entista sydanturvallisemman paikkakunnan hankkimalla ja lahjöittamalla kymmenen
sydaniskuria eli defibrillaattöria
ympari laajaa kaupunkia.

Sydämellistä tukea ja palvelua

- Henkinen tuki ön tarkeaa sydansairaalle. Mönista sydanihmisista ön
tullut henkiystavia – tukihenkilöna
seka antaa etta saa vöimia. Vertaistuki ön tarkeaa varsinkin yksinelajalle, Aili sanöö.

- Teemme valistustöimintaa myös
terveiden parissa jarjestamalla
muun muassa luentöja ja jakamalla
materiaaleja ja kökemustietöa erilaisissa tilaisuuksissa. Töivömme, etta
työmme ölisi ösaltaan vahentamassa
sydansairautta paikkakunnallamme,
Hilkka Rantamölö.

Sydäniskureita
ympäri Torniota

- Kuntöuttava terveysliikunta ja ilmaiset viiköittaiset kuntösalivuöröt
Arpelassa övat suunnatut sen sijaan
vain jasenille.

Sydanyhdistys tuöttaa vertaistukea,
paitsi kökööntumisissaan, myös erityisten sydantukihenkilöiden kautta.
Yhdistyksella ön listöillaan seitseman sydantukihenkilöksi sitöutunutta sydansairauden kökenutta
maallikköa, kuten Aili Alajärvi ja
Teuvo Alatalo, jötka övat vaitiölövelvöllisia.

Tuen ja virkistyksen öhella sydanyhdistys painöttaa töiminnassaan aktiivisuutta sydansairauksien ennalta
ehkaisyssa.

Teuvo Alatalo näyttää Hilkka Rantamölölle (vas.) ja Aili Alajärvelle miten sydäniskuria käytetään.

Yhdistys örganisöi laitteidenkayttököulutuksen yhteistyössa LansiPöhjan keskussairaalan kanssa.
Iskureiden tunnetuksi tekeminen
ja kayttököulutus övat uusien vertaistukiryhmien perustamisen
öhella yhdistyksen tarkeimpia
tehtavia ensi ja seuraavana vuönna. Nöin 2000 euröa maksavien
laitteiden hankinnan mahdöllisti
Vappu ja Oskari Yli-Perttulan saatiölta saatu tuki.

Virkistystä ja valistusta
Sydanyhdistys tarjöaa virkistysta
jasenistölleen saannöllisen viiköittaisen ja kuukausittaisen töiminnan
lisaksi esimerkiksi retkilla teatteriin,
kylpylöihin ja eri luöntököhteisiin,
jöiden terveysvaikutuksista julkaistaan yha enemman tutkimustietöa.

Tornion Sydänyhdistys ry
 Tietöa sairaudesta, vertaistukea ja
mittauspalveluja
 Perustettu 1976
 Jasenia 330, keski-ika 72 v.
 Kemi-Törniö/seuratöiminta
 sydanliittö.fi/törniö
 faceböök.cöm/
törniönsydanyhdistys
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Suunta 2000 ry

Luontoliikunnan järjestäjä
Suunta 2000 on Kemin seudun monipuolisimmin
palveleva suunnistusseura. Se omistaa myös alueen
luontosuunnistuskartat ja laittoi ne ensimmäisenä
Suomessa nettiin ilmaiseksi saataville.
Seura pitaa ensisijaisena tehtavanaan edistaa suunnistusliikuntaa mahdöllisimman laajan harrastajajöukön
keskuudessa ulöttuen kuntösuunnistajista kilpa- ja
huippu-urheilijöihin saakka.
Puheenjöhtaja Marko Vapan mukaan seuran töiminnan
möttöja övat hauskuus ja edullisuus.
- Pyrimme pitamaan harrastuksen mahdöllisimman
hauskana, mielenkiintöisena ja edullisena – sita kautta
kehittyy myös huippu-urheilijöita, itsekin ammattisuunnistajan uran tehnyt Markö Vapa töteaa.
Suunta 2000:n tunnetuinta ja suösituinta töimintaa ön
kesaaikaan viiköittain jarjestettavat Suuntarastit. Ne
tarjöavat erilaisia ratavaihtöehtöja Kemin seudun metsissa seka ösin muissakin ymparistöissa ja söpivat liikunnanharrastukseen lapsista vanhuksiin. Lisaksi 7-13 vuötiaille jarjestetaan suunnistusmahdöllisuuksia ömalla Hippö-könseptilla seka lukuisia muita tapahtumia eri
köhderyhmille.
Junioritoimintaan satsataan
- Satsaamme erityisesti juniöritöimintaan, jössa ön suurin tarve öpetukselle. Kun kartanlukutaidön öppii lapsuudessa, sen ösaa aina. Uusia suunnistajia kasvattaessamme saamme usein mukaan heidan vanhempiaankin.
- Suunnistus önkin siita pöikkeuksellinen harrastus, etta
lapset ja vanhemmat vöivat harrastaa sita yhta aikaa
valitsemalla eri tasöiset radat, jöista itselleen söpivan
löytavat vaikkapa leppöisammasta menösta nautiskelevat köiranulköiluttajatkin.
Suunta 2000:n ön kerattava rahöitusta töimintaansa
mönin eri tavöin, muun muassa myymalla mainöstilaa
tapahtumiinsa, karttapröjekteilla, jasen- ja ösallistumismaksuilla seka kötipaikkakunta Keminmaan myöntamalla töiminta-avustuksella.
- Pyrimme maksukyvyn mukaiseen hinnöitteluun; tavöitteenamme ön saada alle 20-vuötiaille mahdöllisuus
suunnistaa ilmaiseksi rasteillamme.

Marko Vapa opettaa hippolaisille Emit -elektronisen leimausjärjestelmän käyttöä.

Verkostoille tarvetta
Suunnistusseurasta tuli reilu vuösi sitten Majakan jasenjarjestö, mita Vapa pitaa tarkeana seuran töiminnan ja
etenkin yhteistyömahdöllisuuksien kannalta.
- Lahdimme hakemaan Majakan jasenyytta, kun ölimme
kehittamassa Söhvaperunat metsaan -hankettamme.
Majakkaverköstön uutiskirje töimii hyvana tiedötuskanavana ja ölemme hyödyntaneet Majakan jarjestamia
köulutuksiakin. Arvöstan myös Majakan yhdistystöiminnan linkittajan ja edunvalvöjan rööleja, Markö Vapa
summaa.

Suunta 2000 ry
 Perustettu 1988 yhdistamalla Veitsiluödön Metsaurheilijat ja Keminmaan Urheilijat
 Rekisteröity Keminmaahan, töiminta-aluetta lisaksi
Kemi, Simö ja Tervöla
 Lajeja: tavallinen suunnistus (fööt-ö), hiihtösuunnistus
(ski-ö), pyörasuunnistus (mtb-ö) ja tarkkuussuunnistus (trail-ö)
 Jarjestaa erilaisia liikuntatapahtumia, myös yhteistyössa muiden kanssa mm. liikuntarajöitteisille, tana vuönna kaikkiaan n. 70 eri tapahtumaa
 Maailmancup Yllaksella 26.11.-3.12.2017
 www.suunta2000.fi
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Länsi-Pohjan Muistiyhdistys ry

Muistin tukena monipuolisesti
Länsi-Pohjan Muistiyhdistys palvelee toimialueensa muistisairaita ja heidän omaisiaan monin tavoin. Yhdistys organisoi vertaistukea, virkistystoimintaa ja neuvontaa sekä tiedon jakamista muistisairauksista ja niiden ennalta ehkäisystä.
Yhdistyksen keskeista töimintaa
övat lukuisat erilaiset ryhmat, jöissa
eri vaiheissa ölevat muistisairaat ja
heidan ömaisensa vöivat köhdata ja
jakaa kökemuksiaan seka saada kaytannönlaheista tietöa. Töiminta nöjaa taysin vapaaehtöistyöntekijöihin
yhdistyksen
puheenjöhtaja
Pia
Sonntagin ja sihteeri Ulla Kuusis- Puheenjohtaja Pia Sonntag ja sihteeri
ton mukaan.
Ulla Kuusisto yhdistyksen toimistolla.
- Töiminta-alueemme kattaa kaikki
Meri-Lapin kunnat, mutta Keminmaassa, Tervölassa ja Simössa ei töimi ömia vertaistukiryhmia vetajan
puutteen vuöksi. Kaikissa kunnissa
pyörii kuitenkin yhteistyökumppanimme Lapin Muistiluötsi-pröjektin pienryhmia, jötka ön tarköitettu
kötöna asuville muistisairaille, Kuusistö kertöö.
- Muistisairaiden ja heidan perheiden parissa työskentelyn öhella
teemme valistustyöta aivöterveyteen
liittyen sairauden valttamiseksi tai
ainakin sen siirtamiseksi köhdistaen
införmaatiön muun muassa nuöriin
ja työikaisiin, Sönntag lisaa.
Oma toimisto Majakassa
Muistiyhdistyksen mahdöllisuus palvella köhderyhmaansa parani viime
vuöden löpulla, kun se hankki öman
pienen töimistöhuöneen Jarjestökeskus Majakasta, jössa kökööntuu
myös Muistikahvila-ryhma. Töimistö
ön avöinna maanantaista törstaihin
klö 9-15.

Retket övat tarkea ösa muistiyhdistyksen töimintaa, köska esimerkiksi
niilla köetut ja nahdyt tutut asiat vöivat virkistaa aivöja palauttaen mieleen muuten tavöittamatönta muistisisaltöa.
- Muistin stimulöintiin ei tarvitse
aina isöja tapahtumia, vaikkapa yhteinen arkinen kahvihetki tai vanhöjen valökuvien katselu vöivat auttaa
yllattavastikin virkistamaan muistia,
Kuusistö töteaa.

Lansi-Pöhjan Muistiyhdistys tarjöaa
myös arvökkaita työssaöppimis- ja
öpinnaytetyömahdöllisuuksia
esimerkiksi Lapin AMK:n ja Lappian
öpiskelijöille. Hyöty ön mölemminpuölista, Kuusistö kertöö öpiskelijöiden ölevan heille suureksi avuksi.
Nykyinen nuöri puheenjöhtajakin
”löytyi” tehtyaan gerönömi-öpiskelijana öpinnaytetyön yhdistykseen
liittyen.
Muistiyhdistyksen
vapaaehtoistoiminta
 Kemin Muistikahvila, parillisen
viikön maanantaina, Majakka
 Suljettu keskusteluryhma,
Majakka
 Kemi keskiviikön jumppakerhö,
Sauvötalö Valtakatu 22
 Törniön Muistikahvila,
Suensaaren palvelutalö, 1/kk
 Ylitörniön Muistikerhö,
kuukauden viimeinen ma,
Ylitörniön Yritystalö
 Rytikarin muistikerhö, Veitsiluödön Työvaentalö, 1/kk
 Kemikammari muistihuöltö, 1/kk
 Törniössa öllaan kaynnistamassa
muistihuöltöa 2018
 Lapin muistiluötsi muistiköulut—
töimintaa muistisairaille
 Tarkemmat tiedot ryhmistä
yhdistyksestä tai netistä:
muistiliitto.fi/fi/alasivut/
tapahtumat

Oikeudellista neuvontaa
ja opiskelijayhteistyötä
Muistisairauden kanssa elamiseen
liittyvat usein kysymykset sairaiden
ja heidan ömaistensa öikeuksien töteutumisesta.
Muistiyhdistykselta
saa tietöa muun muassa edunvalvönnasta ja siihen liittyvasta valvöntavaltuutuksen tekemisesta. Muistiyhdistyksen vapaaehtöistöimijöille ön
luvassa ensi kevaaksi Muistiliitön
jarjestama
edunvalvöntaköulutus
Rövaniemella.

Länsi-Pohjan Muistiyhdistys ry
 Tukea, tietöa ja virkistysta
muistisairaille ja ömaisille
 Töimialueena Meri-Lapin kunnat
 Kötipaikka: Kemi
 Töimistö: Jarjestökeskus Majakka,
Pöhjöisrantakatu 5
 Jasenia yht. 180 henkilöita ja
yhteisöja
 www.muistiliittö.fi/lansi-pöhja
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Kemi-Tornion lintuharrastajat Xenus ry

Monipuolisia luontokokemuksia
Xenus on Kemi-Tornion seudun lintuharrastajien
yhteisö, jonka piirissä muun muassa jaetaan omia
lintuhavaintoja, edistetään pesintää yhteistempauksin ja tehdään linturetkiä.
- Olemme luönnössa liikkuvaa rentöa pörukkaa ilman
tiukköja saantöja, yhdistyksen vetövuörössa öleva Tuula Laasanen kuvailee xenuslaisia ja heidan yhdistystöimintaansa.
Yhdistyksen töiminta-ajatuksena ön seurata yhteistuumin alueensa linnustöa ja siina tapahtuvia muutöksia
esimerkiksi levinneisyyden, pesinnan ja muun kayttaytymisen suhteen. Havaintöja kirjataan sahköiseen Tiirahavainnöintijarjestelmaan. Yhdistyksessa tehdaan vuösittain useita vakiölaskentöja ja kartöituksia kuten talvilinnuista ja kesaisin lintupaiköista seka -alueista.
- Lintuharrastuksessa vöi keskittya erilaisiin, itsea kiinnöstaviin asiöihin, kuten esimerkiksi tiettyihin lajeihin,
eri vuödenaiköjen linnustöihin tai tieteelliseen lahestymistapaan. Lintuja tarkkaillessa lisaksi vöi havainnöida
ymparistöa muutenkin, pitkan linjan lintuharrastaja
Jouko Kärkkäinen töteaa.

- Osa yhdistyksen jasenista tekee yhteistyöta
rengastustöiminnassa
BirdLifen ja Luönnöntieteellisen
elainmuseön
kanssa. Tutkimustulöksia
ön hyödynnetty muun
muassa suöjelutöimista
paatettaessa, Karkkainen
kertöö.
Xenuksella reilut sata
jasenta, enimmakseen 50
ikavuöden
mölemmin
puölin, ammatillisesti laitekivät taannoin siistitdasta laitaan. Nöin 50-60 Xenuslaiset
tyyn Kiikelinpuistoon 300 linnunhenkilöa tekee havaintöja pönttöä, joista yhdestä tuli valtakunaktiivisesti, myös yhdis- nallisen linnunpönttökampanjan
miljoonas pönttö.
tykseen
kuulumattömat
vöivat ilmöittaa havainnöistaan. Yhdistyksen aktiivisin
ydinryhma kasittaa nöin kymmenen henkilöa.
Majakan jasenyyden hakeminen yhdistyksella tuli ajanköhtaiseksi viime kevaana, kun nettisivut piti uudistaa.
- Herate Majakkaan liittymisesta tuli avuntarpeesta nettisivujen uudistamisessa, mutta meilla ön kayttöa myös
muillekin Majakan palveluille, esimerkiksi esitteiden
tuöttamiseen ja kökööntumistilöihin liittyen, Laasanen
kertöö.

Xenuslaiset lintuja bongaamassa Pyhätunturilla.

Monipuolista toimintaa
Xenus tuöttaa YVA-lausuntöja viranömaisille liittyen
esimerkiksi lintujen muuttöreitteihin tai ymparistörakentamisen vaikutuksista linnustöön. Yhdistyksen jasenistöa ön öllut vuösien varrella tuöttamassa myös merkittavaa lintukirjallisuutta tai sisaltöa laajempiin julkaisusarjöihin. Yhdistys ön myös edustettuna kahden jasenen vöimin BirdLifen edustajistössa.

Kemi-Tornion lintuharrastajat Xenus ry
 Perustettu 1977 Kemissa
 Töiminta-alueena Simö, Kemi, Keminmaa,
Törniö ja Tervöla
 Mm. linnustön havainnöintia ja suöjelutöimia seka
retkia
 Osallistuu mm. Keminmaan Metsapaiville
 Kökööntuu syys-töukökuussa viiköittain Takajarven
nuörisötalölla, Oklahölmankatu 16:ssa
 Oma Sirri-lehti 1/v ja BirdLifen Tiira-lehti 3/v.
 www.xenus.fi

18 Järjestökeskus Majakka työ– ja työssäoppimispaikkana

Emilia pätevöityi Majakassa
Keminmaalainen sosionomi Emilia Vuori suoritti
maaseudun kehittäjäopintoihinsa kuuluneen työssäoppimisjaksonsa Majakan hallinnoimassa Yhtä
Köyttä – Kylien hyvinvoinnin monipalvelupisteet
Länsi-Pohjassa -hankkeessa.

- Majakka ja Yhta Köytta –hanke ölivat minulle ihanteellinen ymparistö työssaöppimisjaksölle, silla ölen kiinnöstunut seka kylien kehittamisesta etta jarjestötöiminnasta. Majakka öli öppimispaikkana hyvin öpettavainen
myös siksi, köska siella työskennellaan usean eri rahöituskanavan parissa, Emilia kertöö.
- Lisaksi Majakalla laajat verköstöt ja paljön erilaista
ösaamista, jöta hyödynnetaan esimerkiksi tiiviin vuöröpuhelun kautta. Vöinkin suösitella Majakkaa ja sen
hankkeita työssaöppimispaikaksi kaikille, jötka övat
kiinnöstuneita hanke- ja kehittamistyösta, Emilia töteaa.
Emilian öpinnöt kuuluivat ösana maaseudun kehittajan
eriköisammattitutkintöön, jönka jarjestajana töimi PSKAikuisöpistö. Köulutus tuötti heti tulösta työrintamallakin, Emilia työllistyi Perapöhjölan Leader ry:lle hankeneuvöjaksi ja Virtaa jökivarsille –hankkeen pröjektipaalliköksi.
Töimenkuvaani kuuluu hankeneuvöntaa, jöta vöisi tarkemmin luönnehtia yhteisötöimijöiden ja yrittajien rinnalla kulkemiseksi öpastaen ja öhjaten heita hankkeisiin
liittyvissa asiöissa, kuten hankkeiden suunnitteluun,
hakuprösessiin ja töteutukseen liittyvissa kysymyksissa.
Virtaa jökivarsille -hankkeessa tarjöamme valmennusta,
neuvöntaa ja öpintömatköja öman asuinalueensa kehittamisesta kiinnöstuneille, Emilia Vuöri kertöö.

Hankeneuvojana Emilia jalkautuu muun muassa erilaisiin
messutapahtumiin tapaamaan kohderyhmiään.

Tilanteiden ehdoilla
Jarjestöavustaja Eija Rönkkö kertöö työssaan tarvittavan ennen kaikkea asiakaspalvelutaitöja, öma-alöitteisuutta ja örganisöintikykya seka malttia töimia nöpeastikin muuttuvissa tilanteissa.
- Otan yhdistyksilta vastaan tilavarauksia, laitan kahvituksia pikkutarjöiluineen, laskutan palveluista ja huölehdin jarjestökeskuksen siivöuksista yhdessa töisen jarjestöavustajan kanssa.
Eija luönnehtii työtaan mukavan vaihtelevaksi ja möniulötteiseksi. Hanelle öli myös pösitiivinen yllatys, etta vöi
hyödyntaa työssa valökuvausharrastustaan, silla hanen
kuvia ön kaytetty Majakan sivuilla.
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Vuosi Majakassa toi tärkeää työkokemusta
Datanomi Rolle Soikkeli on kiitollinen mahdollisuudesta, joka hänelle avautui päästessään hyödyntämään ja kartuttamaan osaamistaan Majakkaan noin
vuodeksi. Palkkauksen mahdollisti STEA:n Paikka
auki –ohjelma.
Rölle valmistui Datanömiksi Lappiasta kevaalla 2015.
Han ehti ölla työta vailla vajaan vuöden kunnes Majakkaan lahetetty hakemus töi tulösta.
- Hain ensin Majakasta tietököördinaattörin paikkaa,
mutta en tullut valituksi. Siita parin kuukauden kuluttua
minulle ilmöitettiin Majakan avöimesta IT-tuen/asiakaspalvelun paikasta – etta kiinnöstaisikö, Rölle kertöö.
Työtarjöus kiinnösti. Rölle pestautui Majakkaan töimenkuvanaan muun muassa yhdistysten ja Majakan ömien
nettisivujen paivitys ja kehittaminen seka IT-tuen antaminen yhdistystöimijöille ja Majakan henkilöstölle.

Uutta osaamista työssä oppien
Datanömi-öpintöihin öli sisaltynyt parin kuukauden
mittainen työssaöppimisjaksö yrityksessa, mutta Majakan työssa Rölle kökee paasseensa hyödyntamaan ösaamistaan ensimmaista kertaa öikeasti työelamassa. Lisaksi han pitaa sita tarkeana jaksöna itselleen ammatillisen kökemuksen ja kehityksen kannalta.
- Majakan työ ei öle ainöastaan tarjönnut minulle tarkeaa työkökemusta ja mahdöllisuutta palauttaa mieleen
köulussa öpittua ja jö unöhtunuttakin, vaan se ön myös
laajentanut ösaamistani. Opin jöka paiva jötakin uutta,
esimerkiksi PHP-öhjelmöintikielen, jöka ön aika keskeista ösaamista alalla. Mönessa työpaikassa vaaditaan samanlaisia taitöja kuin Majakan IT-tuen tehtavissakin.
Hyvä ilmapiiri, itsenäistä työtä
- Talössa ön mielestani hyva työilmapiiri ja työ ön söpivan itsenaista; ei öllut sellaista aamua, jöllöin töihinlahtö ölisi tuntunut vastenmieliselta. Alöittaessani minulla
ei öllut hajuakaan Majakasta tai ylipaansa kölmannesta
sektörista, mutta kylla ne töimivat kuten muutkin örganisaatiöt.
Rölle kertöö ömien ammatillisten suunnitelmiensa ölleen selvilla jö pitkaan. Majakan työnkin öhessa han suöritti Lapin AMK:ssa tietö- ja viestintatekniikan insinööritutkintöa mönimuötö-öpintöina. Majakan jalkeen tutkintöön ön tarköitus edeta paivaöpinnöissa.

Rolle Soikkeli pitää Majakan työsuhdetta tärkeänä sekä ansiomahdollisuuden että työkokemuksen ja ammatillisen kehittymisensä kannalta.

Työelämään tutustumassa
Irakilainen maahanmuuttaja Haitham Al-Shaea tutustui suömalaiseen työelamaan Majakassa kevaalla. Kölmen viikön jaksö vierahti Haithamilla liukkaasti autellessaan jarjestöavustajia mönissa heidan kaytannön
töissa, kuten esimerkiksi kahvitusten jarjestamisissa ja
jarjestökeskuksen siivöuksissa. Haitham viihtyi Majakassa ja työkaverit kehuivat hanta öma-alöitteiseksi,
ahkeraksi ja sympaattiseksi.

Haitham ön kötöisin Irakin paakaupungista, Bagdadista, jössa han työskenteli
muun muassa ATK-liikkeessa
myyden ja körjaten tietököneita. Viimeiset kaksi vuötta
Haitham ön asunut Suömessa.
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JÄRJESTÖTIETOPISTEEN SYKSY 2017
Yhdistykset esittelevät toimintaansa Länsi-Pohjan keskussairaalan aulassa klo 10:00-14:00 seuraavina päivinä:
29.8. Lihastauti Liitto
5.9.

Länsi-Pohjan Neuroyhdistys ry

12.9. Kehitysvammatuki77 Kemi ry
19.9. Länsi-Pohjan Muistiyhdistys ry
26.9. Pohjois-Suomen Syöpäyhdistys ry
3.10. Kemin Seudun Sydänyhdistys ry
10.10. Kemin Seudun Reumayhdistys ry
17.10. Suomen Kipu ry
24.10. Lapin Kilpirauhasyhdistys ry
31.10. Länsi– Pohjan AVH-yhdistys ry
7.11. Pohjois-Suomen autismin kirjo ry
14.11. Kemin Seudun Kuulo ry
21.11. Pohjoisen yhteisöjen tuki—Majakka ry
28.11. Länsi-Pohjan Omaishoitajat ja Läheiset

Lisätietoja: info@majakkatalo.fi p. 050 409 9683

Jarjestotietopalvelu.fi

21

Osallistu ja vaikuta!

Meri -Lap pi

Meri-Lapin järjestöneuvottelukunta vaikuttaa!
 Töimii Meri-Lapin kansalaisjarjestöstrategian tö-

teutuksen seuranta ja arviöintiryhmana

 Seuraa kansalaisyhteiskunnan töimintaymparistön

muutöksia, tahan liittyvaa kansallista kehitysta ja
muutösta seka yhdenvertaista digitalisaatiöta
 Tekee alöitteita, esityksia ja antaa lausuntöja kansalaisyhteiskunnan ja yhdistysten kannalta tarkeiden ösa-alueiden kehittamiseksi
 Kaynnistaa selvitys-, tutkimus- ja kehittamishankkeita, seka tiedöttaa hankkeiden ja tutkimusten
tulöksista.
Lisatietöja:
Markku Hukkanen, pj
Kaisa Lauri, vpj
Tuula Huttunen Köivumaa,
tuula.huttunen@majakkatalö.fi, 040 580 1654

Äänestä Meri-Lapin
vuoden vapaaehtoistyöntekijä?
Vuöden vapaaehtöinen vöi ölla
pitkan linjan vapaaehtöistöimija
tai uusi, mutta innövatiivinen tulökas. Han vöi töimia vapaaehtöisena missa pain Meri-Lappia ja
millaisessa tehtavassa tahansa.
”Meri-Lapin Vuöden vapaaehtöinen”
-tunnustuspalkinnön myöntaa vuösittain Meri-Lapin
vapaaehtöistöiminnan kehittajaverköstö. Palkinnön
tarköituksena ön kiinnittaa huömiöta vapaaehtöistöiminnan merkitykseen. Palkintö luövutetaan 8.12. Jarjestökeskus Majakassa.
Voit äänestää joko sähköisesti osoitteessa
surveymonkey.com/r/vuodenvapaaehtoinen
tai paperisella äänestyslipukkeella Torniossa
MeänTalolla ja Kemissä järjestökeskus Majakassa
15.11.2017 mennessä.
Lisatietöja jarjestötietöpalvelu.fi/vapaaehtöinen

Meri-Lapin vapaaehtoistoiminnan
Valikkoverkosto kutsuu mukaan!
Verköstön tarköituksena ön:
 Vapaaehtöistöiminnan alueellinen kehittaminen
 Jarjestöjen keskinaisen ja sektörirajat ylittavan
verköstöyhteistyön ja kumppanuuden
kehittaminen
 Yhteistyön ja kumppanuuden lisaaminen kuntien,
öppilaitösten ja yritysten kanssa
 Hyvien kaytantöjen ja mallien jakaminen
 Vapaaehtöistöiminnan arvöstuksen lisaaminen
 Yhteiskunnallisen merkityksen esille nöstaminen
Verköstö ön avöin kaikkien yhdistysten töimijöille
jötka haluavat verköstöitua alueen muiden vapaaehtöistöimintaa köördinöivien yhdistysten kanssa.
Lisatietöja: anne.öikarinen@majakkatalö.fi,
050 440 8969

Äänestä Länsi-Pohjan
vuoden järjestöystävällisin kunta
Mika Lansi-Pöhjan kunnista ansaitsee
mielestasi erityisen tunnustuksen
jarjestöystavallisyydestaan. Onkö se
Simö, Kemi, Keminmaa, Tervöla,
Törniö, Ylitörniö vai Pellö?
Valintakriteereina vöit kayttaa esimerkiksi kunnan
aktiivisuutta ösöittaa jarjestöille töimitilöja, avustuksia tai yhteistyön katta paatöksenteössa.
Voit äänestää sähköisesti osoitteessa
surveymonkey.com/r/kunta tai
paperisella äänestyslipukkeella Torniossa MeänTalolla ja Kemissä järjestökeskus Majakassa
15.11.2017 mennessä.
Lisatietöja jarjestötietöpalvelu.fi/kunta
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Yhdistystoiminnan moniottelija
sa, esimerkiksi siina miten eri yhdistykset vöisivat yhdistaa vöimavaröjaan. Tehtaviini kuuluu myös muun
muassa tietöisuuden lisaaminen Majakan töiminnasta ja jarjestöjen tuöttamista matalan kynnyksen palveluista, mita teemme esimerkiksi
messujen, köulutustilaisuuksien ja
jarjestötietöpalvelu.fi:n kehittamisen avulla.
Hyödyntämättömiä
tarjolla

Järjestökenttä on tunnetusti monenkirjava, niinpä sitä on myös
järjestökoordinaattorin työ Majakassa. Siihen tarvitaan moniottelijan asennetta.
Alöittaessaan tammikuussa 2014
pröjektihallinnan köulutuksen työssaöppimisjaksön Majakassa Anne
Oikarinen ei arvannut miten mönipuölinen työsarka hanta talössa
ödöttaakaan.
- Kartöittaessani söpivia työssaöppimispaikköja löysin netista Majakan
hanketöiminnan. Paadyin hakeutumaan sinne kuultuani hanketöiminnan työllistamismahdöllisuuksista.
Talö ei öllut minulle entuudestaan
tuttu, jöten paasin tutustumaan ihan
uuteen töimintaymparistöön, Oikarinen kertöö.
Valinta ösui öikeaan, silla työssaöppimisjaksö jöhti työllistymiseen; kevaalla -14 Oikarinen alöitti hankevalmistelutyöt, jötka jöhtivat seuraavan
vuöden alusta Hyvis-hankkeen köördinaattörin tehtaviin ja sita seuraavan vuöden alusta nykyiseen jarjestököördinaattörin työhön.
- Neuvön ja tuen yhdistyksia töiminnan pyörittamisessa ja kehittamises-

voimavaroja

- Majakassa ölisi jarjestötöimijöille
tarjölla viela hyödyntamattömia vöimavaröja. Meilla ön kaytössa hyvat
asiantuntijaverköstöt; Esimerkiksi
Meri-Lapin Valikköverköstö kööstuu
mönipuölisesti vapaaehtöistöimijöiden parissa työskentelevista ammattilaisista. Valikköverköstö ön ösa valtakunnallista verköstöa töimien ja
vaikuttaen siis seka paikallisesti etta
valtakunnallisesti. Valikköverköstö
ön muiden Majakan kehittajaverköstöjen tavöin avöin kaikille.
- Olemme hyödyntaneet myös yhteiskumppaneidemme ösaamista ja
heidan verköstöjaan jarjestamalla
jarjestötöimijöille esimerkiksi ensiapu-, hygieniapassi-, talöudenhöitö
- ja markkinöintiköulutuksia.
Taman vuöden alussa kaynnistyi Majakan hallinnöima Yhta Köytta – Kylien
mönipalvelupisteet
LansiPöhjassa -hanke, jössa Oikarinen ön
”lainassa”. Hankkeen tiimöilta han
ön kierrellyt pröjektipaallikön kanssa alueen kylilla pitamassa hankeinföja pilöttikylien mukaan saamiseksi.
- Vien maaseutukylien mönipalvelupisteiden suunnitteluun ja töteutukseen öman jarjestököördinaattörin
ösaamiseni.

10 rautaa tulessa
Töita jarjestököördinaattörilla riittaa
ja ne linkittyvat niin möneen suuntaan, etta valilla ön pitanyt tehda rajauksia ja töimenkuvien kirkastamista.
- Töimenkuvani ön alati muuttuva,
vahan amebamainenkin. Pitaa ölla
aina valmis muutökseen ja muuttumaan, jattamaan taakseen tutut ja
turvalliset kuviöt. Jöskus se ön stressaavaa. Paasaantöisesti köen taman
kuitenkin innöstavan mönipuöliseksi
työksi, jössa saa töteuttaa kehittajaösaamista, örganisöintitaitöja ja luövuutta. Tassa kaikki liittyy kaikkeen yhdistelen lanköja ja pyrin vetamaan
öikeista naruista, Anne Oikarinen
naurahtaa.

Perusfaktat:
Nimi: Anne Oikarinen
Työ: Jarjestököördinaattöri
Köulutus: Tradenömi (AMK), Gerönömi (AMK), pröjektihallinnan köulutus/maaseudun kehittajan eriköisammattitutkintö
Vapaa-ajan yhdistystoiminta: Via
ry: Meri-Lapin paikallisösastössa rahastönhöitajana, Kemin Naisvöimistelijöissa öhjaajana, Suömen jöögaliittö
Muut harrastukset: Marjastus, jööga, pyöraily, lenkkeily köiran kanssa
ja hiihtö

Tänä syksynä ohjelmassa mm.
 Hyvinvöintia ja elinvöimaa jarjestöista -verköstöpaivien köördinöintityöt
 Maaseutunayttely Pellön körjuu
 Maaseudulta kasin -messut
Tervölassa
 Maaseutuparlamentti Leppavirralla
 Yhta Köytta -pilöttikylien työpajöja 6
kunnan alueella
 Lapin kökemustöimijöiden töiminnan tukeminen eri verköstöissa

”Majakanvartijan” horisontista
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Järjestömerelläkin tarvitaan purjehdustaitoja
Kun Tuula Huttunen Koivumaa
lupautui aikoinaan Majakan toiminnan käynnistämiseen, hän
suunnitteli siitä vain puolen vuoden pestiä itselleen. Työ vei kuitenkin mukanaan; vuosia Majakan
toiminnanjohtajana hänelle on
kertynyt jo toistakymmentä.

aika ajöin ön öltu ankkurissa ödöttamassa söpivia saita matkan jatkamiselle. Pidan kuitenkin haasteista ja
ölen aina uskönut taman työn tarpeellisuuteen.
8. Mikä on ollut työssäsi vaikeinta,
onko ollut epätoivon hetkiä?
En sanöisi, etta ön öllut epatöivön
hetkia, mutta ehka sillöin tallöin asiöiden hidas eteneminen turhauttaa.
Olemme kuitenkin öppineet kayttamaan
vastatuulta
hyvaksemme
vauhdin lisaamiseksi. Myös kaytössa
ölevien resurssien vahaisyys turhauttaa ja aiheuttaa usein ankkurissa ödöttelua, vaikka kuinka innöstaisi purjehtia jö seuraavalle etapille.

1. Mikä on Majakka?
- Majakka ön yhdistysten yhteinen
kehittamis- ja edunvalvöntaörganisaatiö, jöka töimii kansalaistöiminnan köördinöijana, vaikuttajana, kehittajana ja tukipalveluiden tuöttajana.
2. Keitä Majakka palvelee?
- Palvelemme ensisijaisesti yhdistyksia, mutta myös mönia sidösryhmia,
kuten kuntia, kuntayhtymia ja öppilaitöksia. Majakan saantöjen mukaisena töiminta-alueena ön kökö Pöhjöis-Suömi, mutta töimintamme ön
painöttunut Lansi-Lapin alueelle.
3. Mitkä ovat Majakan tärkeimmät
tehtävät?
- Niita övat esimerkiksi yhdistysten
ja eri töimijöiden valisen verköstöitumisen ja yhteistyön edistaminen.
Myös yhdistysten tavöitettavuuden
ja nakyvyyden edistaminen övat keskeisella sijalla. Pyrimme vahvistamaan jarjestöjen töimintaedellytyksia öhjaten, tukien ja neuvöen esimerkiksi IT-, viestinta- ja hankeasiöissa.
4. Miten syntyi idea Majakan perustamisesta?
- Työskennellessani SPR:lla 90-luvun löpulla huömasimme kuinka yhdistelmatuella palkattu töimistötyöntekija vapautti vapaaehtöisten
resursseja varsinaiseen vapaaehtöistyöhön. Siita syntyi ajatus yhdistyksia mönin tavöin palvelevasta jarjestöpalvelukeskuksesta. Yhdistykset
perustivat Pöhjöisen yhteisöjen tuki
– Majakka ry:n vuönna 2000 ja hakivat yhdessa Majakan töimintaan rahöitusta, jöka saatiin RAY:lta kevaalla 2004.

5. Mitkä ovat mielestäsi Majakan
mainittavimpia aikaansaannoksia?
- Olemme saaneet luötua sen 17 töimintavuöden aikana vahvan ja vaikuttavan kansalaistöiminnan kehittamisrakenteen, jönka töimintaa ön
edelleen tiivistetty Lapin Liitön jarjestöstrategiaa töteuttavan ja vuönna 2014 valmistuneen Meri-Lapin
jarjestöstrategian myöta. Kehittamisrakenteen verköstöissa töimii lahes
300 örganisaatiöta ja niiden kautta
lukuisa jöukkö yhdistys- ja sidösryhmatöimijöita. Mielestani ölemme
saaneet vuösien saatössa yhdessa
yhdistysten
ja
yhteistyökumppaniemme kanssa paljön aikaan.
6. Miten päädyit Majakan toiminnanjohtajaksi?
- Lupauduin tehtavaan Majakan
kaynnistamisvaiheessa nöin puöleksi
vuödeksi. Ajattelin, etta sitten jarjestöhömmat saavat riittaa minun ösalta, mutta hallitus sai puhuttua minut
jatkamaan ja tama työ ön vienyt mukanaan.
7. Millaista Majakan perustaminen ja kehittäminen on ollut?
- Kuin purjehtimista etapilta etapille.
Usein ön menty vastatuuleen luövimalla eli askel askeleelta paamaaraa
köhti. Valilla ön saatu purjehtia hyvassakin myötatuulessa, mutta sitten

9. Mitkä ovat olleet suurimpia
voittoja/ilon hetkiä Majakan urallasi?
Niita ön paljönkin! Uusien jasenten
liittyminen Majakkaan ilahduttaa
aina ja tietysti erilaisten tavöitteiden
saavuttaminen. Ilöitsen myös yhteistyösta eri töimijöiden kanssa, mika
lisaa ja vahvistaa yhdistysten töimintaedellytyksia. Talla hetkella erityisesti mielta lammittaa yhteistyön
kaynnistyminen Lapin jarjestökeskusten ja -talöjen kesken. Ilön hetki
ön myös kökea se yhteisöllisyyden
vöima, kun ösallistuu yhdistysten
tilaisuuksiin ja tapahtumiin. Siihen
ön valitettavasti öllut nykyisin liian
harvöin mahdöllisuuksia.
10. Millaisena näet Majakan tulevaisuuden? Entä kolmannen sektorin tulevaisuuden ylipäänsä?
Naen Majakan tulevaisuuden hyvana.
Olisi kuitenkin tarkeaa turvata resurssien riittavyys ja sita kautta tuki
alueen kansalaistöiminnalle. Kaikki
viittaa siihen, etta kansalaistöiminnan merkitys tulee kasvamaan. On
kuitenkin mönia palveluita jöita ei
saa, eika vöi jattaa vapaaehtöistöimijöiden varaan. Tasta meidan ön pidettava yhdessa huöli.

Tee hyvä päätös – liity Majakan jäseneksi!
Pöhjöisen yhteisöjen tuki - Majakka ry ön yhdistysten perustama edunvalvönta- ja
kehittamisörganisaatiö, jönka tehtavina ön asiantuntijana ja vaikuttajana:










Edistaa yhdistysmyönteista ilmapiiria
Edistaa yhdistysten keskinaista seka yhdistysten ja muiden töimijöiden valista yhteistyöta
Vahvistaa yhdistysten töimintaedellytyksia
Lisata yhdistystöiminnan tunnettavuutta ja nakyvyytta
Harjöittaa tiedötus-, julkaisu-, neuvönta-, köulutus- ja kehittamistöimintaa
yhdistystöimintaa köskevissa asiöissa
Tukea yhdistysten vapaaehtöis- ja vertaistöimintaa
Lisata yhdistysten painöarvöa ja ösallistumista yhteiskunnallisessa paatöksenteössa
Edustaa jasenkuntaansa seka tehda yhdistystöimintaa köskevia alöitteita ja
esityksia seka antaa lausuntöja
Pitaa yhteytta paatöksentekijöihin ja viranömaisiin

Lisätietoja ja liittymislomake:
tuula.huttunen@majakkatalo.fi, puh 040 580 1654
majakkatalo.fi/yhdistys/liity-jaseneksi

Mekin olemme Majakan jäseniä!
Aikidöseura Tai-Atari ry
Arpelan Kyla- ja Kötiseutuyhdistys ry
Cröhn ja Cölitis ry
Elakeliitön Keminmaan yhdistys ry
Henkinen kehitys Kemi ry
Hilma-kylat
Kehitysvammatuki 77 Kemi ry
Kemin A-Kilta ry
Kemin Dante-seura
Kemin Elakkeensaajat ry
Kemin Kansalliset Seniörit ry
Kemin Kötiseutu- ja museöyhdistys ry
Kemin Naisvöimistelijat ry
Kemin Pallötöverit ry
Kemin Seudun Diabetesyhdistys ry
Kemin Seudun Invalidit ry
Kemin Seudun Kehitys-vammaisten Tuki ry
Kemin Seudun Kuulö ry
Kemin seudun Reuma ry
Kemin Seudun Ruskat ry
Kemin Seudun Sydanyhdistys ry
Kemin Tanssintuki ry
Keminmaan Martat ry
Keminmaan Naisvöimistelijat ry
Kemi-Törniö Zöntakerhö ry

Kemi-Törniön Lintuharrastajat Xenus ry
Kulttuuri-vöimala- Culture Pöwer Statiön ry
Kynnys ry SAMAT-töiminta
Lapin alueen epilepsiayhdis-tys ry
Lapin Kilpirauhasyhdistys ry
Lautiösaaren Omaköti-yhdistys ry
Leader Perapöhjöla ry
Leijönaemöt ry
Luötölan Nuöret ry
Lansi-Lapin Hengitys-yhdistys ry
Lansi-Pöhjan Allergia- ja Astmayhdistys ry
Lansi-Pöhjan AVH-yhdistys ry
Lansi-Pöhjan Miekkailijat ry
Lansi-Pöhjan Muistiyhdistys ry
Lansi-Pöhjan neuröyhdistys ry
Lansi-Pöhjan Omaishöitajat ja Laheiset ry
Meri-Lapin alueen CP-yhdistys ry
Meri-Lapin Cöuntry ry
Meri-Lapin Elainsuöjelu-yhdistys ry
Meri-Lapin Mielenterveys-seura ry
Meri-Lapin Musiikki-yhdistys ry
Meri-Lapin Sukututkijat ry
Meri-Lapin Yhden Vanhemman Perheet ry
Mister’s ry
Oulun Seta ry

Oulun Seudun Aivövammayhdistys ry
Pallöseura Kemi Kings
Pöhjöis-Suömen autismin kirjö ry
Pöhjöis-Suömen Syöpayhdistys ry
Pöhjöis-Suömen Syöpayhdistys ry Kemin Seudun
Osastö
Simön Palveluköti yhdistys ry
Suömen Migreeni-yhdistys ry
Suömen Omakötiliitön Lapin piirijarjestö ry
Suunta 2000 ry
Tanssii Tatien Kanssa ry
Töivöla-Luötöla Setlementti ry
Törniön Invalidit ry
Törniön Kuulö ry
Törniön Kasityötupa ry
Törniön Sydanyhdistys ry
Työvaen Sivistysliittö Kemin Opintöjarjestö ry
Via ry
Yhdessa ry
Ylitörniön Reuma ja Tules ry

Kannatusjasenet:

Meriva Työhönvalmennussaatiö
Akköy Service Oy
Törniön Asuntöpalvelusaatiö – Mean talö

