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Meri-Lapin vapaaehtoistoiminnan (Valikko) verkosto 2/2022 

 

Aika:  15.3.2022   klo 10.00 – 11.30 

 

Paikka: TEAMS  

 
 

                   Verkoston toiminta on avointa kaikille vapaaehtoistoiminnan kehittämisestä kiinnostuneille 

tahoille. Kokouksiin voi osallistua myös etäyhteyden välityksellä. 

 
Yhdistys Nimi 

Tornion Asuntopalvelusäätiö / Meän talo  

Tornion Asuntopalvelusäätiö / Meän talo  

Toivola-Luotola Setlementti ry  

  

Rikosuhripäivystys  

Meri-Lapin Mielenterveysseura ry Maria-Riitta Saares 

Luotolan Nuoret ry  

Suunta 2000 ry Marko Vapa 

  

Tornion Perheiden talo ry  

  

Keminmaan Martat  

Meriva sr/Kemikammari   

Yhdessä ry  Kirsi Anttila 

  

Oulunseudun Nuorisoasuntoyhdistys ry   

Tornion Sydänyhdistys ry  

Lapin Sovittelutoimisto  

Karungin Palvelukoti ry/Torniotupa  

  

  

Kivirannan Senioritalo ry / Senioripiste Seija Sipola 

  

  

Suomen Karvakaverit ry  

  

Ehyt ry Kemin toimintaryhmä  

Pohjoisen yhteisöjen tuki – Majakka ry  Sinikka Kähkönen 

  

Järjestökeskus Neuvokas  

Eväitä reppuun -hanke Hannele Mäkiollitervo 

  

  

  

       

       

         

        

          

        

Meri-Lappi 
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ASIAT 

 

1. Kokouksen avaus ja tervetuloa  

 

2. Kuulumiset 

 

Yhdessä ry:n Klubitalon kuulumiset 

 

15 ryhmää on käynnissä viikoittain. Naisten ryhmä suunnitteilla psyk.pkl:n kanssa, aloite tullut 

poliklinikalta. Ylijäämäruokaa on toimitettu seurakunnalta ja Vihreä Kemi -hanke on myös 

toimittanut hävikkiruokaa. Toiminta on ollut innostava ja ruoka on haettu. Ilta-aukiolo on 

tulossa joka toinen keskiviikko, sunnuntaikaraoke on alkanut.  

 

MIELI Meri-Lapin Mielenterveys ry, Kriisikeskus Turvapoiju 

 

Mitä Mies- hanke käynnistynyt maaliskuun alussa. Työntekijä Asmo Anttila. Pyydetään 

seuraavaan Valikko-kokoukseen hanke-esittely. Kriisipuhelimessä paljon yhteyden ottoja, 

Ukrainan tilanne huolestuttaa soittajia. Uusien vapaaehtoisten koulutus on menossa. Mental 

Health Art -veek-toiminta viikko on tulossa jälleen viikolla 21. Kemissä ja Torniossa 

järjestetään samana päivänä 25.5 klo 12 - 15 tilaisuudet taidemuseoissa. Kävijöille 

kahvitarjoilu, tilaisuus on maksuton. 

 

Itsemurhien ehkäisy ITRO-hanke jatkuu, ammattilaisille ja vapaaehtoisille järjestetään 

koulutuksia ja Sururyhmiä käynnistellään. Vertaisohjaajille tarjotaan koulutusta. 

 

https://www.mielenterveysseurat.fi/merilappi/2022/02/28/vertaistukiryhma-itsemurhaa-

yrittaneiden-nuorten-vanhemmille-13-4-alkaen/ 

 

Vertaisohjaajille tarjotaan koulutuksia, linkki alla. 
Surunauhan koulutukset kevät 2022.pdf 

 

 

 

Suunta 2000 ry 

Hiihtosuunnistuksen MM-kisat ja nuorten EM-kisat ovat paraikaa käynnissä. Vapaaehtoisia on 

mm. Keminmaan Eläkeläisiltä, Keminmaan naisvoimistelijoilta ja Keminmaan Lions-klubilta. 

Vapaaehtoisten panos on ollut huomattava.  

 

Eväitä Reppuun -hankkeesta 

Hankkeessa on muutosvaihe menossa. Hannele Mäkiollitervo siirtyy MIELI Meri-Lapin mieli 

ry:n kriisikeskukseen johtajaksi. Uusi työntekijä Anu Rastas aloittaa Eväitä Reppuun 

hankkeessa huhtikuun alussa. AMK:n ryhmä Torniossa on viritteillä. Järjestökysely on tehty ja 

osaamismerkkiä kehitetään. Kuntien Toimijatreffit ovat olleet onnistuneita hankkeen kannalta.  

 

 

https://www.mielenterveysseurat.fi/merilappi/2022/02/28/vertaistukiryhma-itsemurhaa-yrittaneiden-nuorten-vanhemmille-13-4-alkaen/
https://www.mielenterveysseurat.fi/merilappi/2022/02/28/vertaistukiryhma-itsemurhaa-yrittaneiden-nuorten-vanhemmille-13-4-alkaen/
../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/TSMETOEI/Surunauhan%20koulutukset%20kevÃ¤t%202022.pdf
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Meän Talon kuulumiset 

Kuulumiset sähköpostilla: Meän Talon toiminta pyörii kuin ennenkin, tosin koronan vuoksi 

pienemmällä liekillä. 
https://www.meäntalo.fi/index.php/viikko-ohjelma 

 

Seija Sipola Senioripiste 

Leffatreffeillä yli 50 osallistujia, oma näytös Senioripisteen väelle. Tulossa huhtikuussa myös 

oma näytös Huonot Naiset esitykselle. Lapin Pelastuslaitoksen asiantuntija kiertävät 

senioripisteillä ja kertovat arjen turvallisuuteen liittyvistä asioista. Myös Liikenne Turvan 

tilaisuuksia tulossa. Luontoryhmä kokoontuu 4 kertaa keväällä. Lapin AMK:n 

Hyvinvointipysäkin TEAMS-tilaisuus tulossa, aiheena ihon hoito. Lounastreffit ovat olleet 

myös suosittuja. 

 

Lisätietoja  

https://senioripiste.com/tapahtumat/ 

 

Järjestökeskus Majakka 

 

Yhteistyönä Irtisanomisesta selviytymiseen hankkeen (Veitsiluodon tehtaan lakkauttaminen) 

kanssa järjestetään tilaisuus 22.3. klo 18.00 hybrininä. Järjestöt voivat esitellä toimintaa ja 

kuulla hankkeen tarpeista ja tavoitteista. Kokouskutsun liitteenä ohjelma.  

 

Hyvinvointi terveys ja turvallisuus (HyTeTu-) työryhmä kuulumiset. Laaja kooste järjestöjen 

roolista näkemyksistä maakunnalliseen Hyvinvointialueeseen ja kuntaan. Lisätietoa Lapin 

Hyvinvointialueesta alla olevien linkkien kautta. 

 

https://www.facebook.com/lapinhyvinvointialue 

https://lapha.fi/ 

 

 

3. Kokemusasiantuntijakoulutus – suunnittelu keväällä, koulutus syksyllä 

 

Lapin alueella Järjstökeskus Majakan koordinoiman kokemustoimijoiden ohjausryhmän ja 

kokemustoimintaverkoston kanssa yhteistyönä järjestetään tänä syksyllä kokemustoimija 

peruskoulutus. Koulutuksen suunnittelu ja koordinointi on keväällä ja itse koulutus heti kesän 

jälkeen syksyllä. Alla olevassa linkissä lisätietoa kokemustoimintaverkostosta ja 

jäsenjärjestöistä. Kokemustoiminta verkoston työntekijät ovat koulutuksen 

sisältöasiantuntijoita.  

 

https://kokemustoimintaverkosto.fi/verkosto/ 

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

 

 

4. Järjestötoiminnan esittely Kotikulmilta lehteen 

 

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

tarjotaan 2 – 8 sivuista kokonaisuutta lehden sivuille hintaan 550 € + alv/sivu. Sivun hinnaksi 

tulee noin 700 €. Keskusteltiin ja sovittiin, että mitään erityistä teemaa sivulle ei tule ja 

https://www.meäntalo.fi/index.php/viikko-ohjelma
https://senioripiste.com/tapahtumat/
https://www.facebook.com/lapinhyvinvointialue
https://lapha.fi/
https://kokemustoimintaverkosto.fi/verkosto/
https://kokemustoimintaverkosto.fi/verkosto/jasenjarjestot/
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yhdistykset voivat ilmoittaa itselleen parhaaksi näkemistään asioista. Yläotsikko on Meri-Lapin 

yhdistystoiminnan tiedote. Tarjotaan kaikille Meri-Lapin yhdistyksille mahdollisuutta osallistua 

sivuille. Päätettiin myös, että kevään aikana kootaan sivujen sisältö ja se julkaistaan elokuun 

loppupuolella tai syyskuun alussa Kotikulmilla lehdessä.  

 

Sovittiin, että Majakan seuraavaan Luotsi Uutiskirjeeseen laitetaan tiedote asiasta. 

Tiedotteeseen tulee linkki, jonka kautta yhdistys voi ilmoittautua mukaan. Majakan Tietotiimi 

voi auttaa ilmoituksen tekemisessä.  

 

 

5. Kokouksen päättäminen ja seuraava kokous 

 

Seuraava kokous sovittiin pidettäväksi etänä 

 

 keskiviikkona 27.4. klo 13.00 – 15.00 

 

Muistion kirjasi verkostokoordinaattori Sinikka Kähkönen, järjestökeskus Majakka 


