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Järjestöjen vaikuttamismahdollisuudet ovat joukkovoimassa  
ja vuorovaikutuksessa. 

Osallisuus on käsite, joka on seurannut osallistaminen -käsitettä. Osallistaminen puo-
lestaan on valtion ja kuntien lanseeraama käsite, jolla pyritään ottamaan yhteiskun-
nan vapaaehtoinen toimintakenttä haltuun. Vaikuttaminen on perinteisesti käsitetty 
poliittisten kanavien kautta tapahtuvana pyrkimyksenä vaikuttaa yhteiskunnalliseen 
päätöksentekoon. 

Demokraattisen yhteiskunnan suuria haasteita on päätöksenteon etääntyminen ta-
vallisesta ihmisestä. Päätöksistä tiedotetaan ahkerasti, mutta suurin osa ihmisistä voi 
vaikuttaa niihin vain kerran neljässä vuodessa. 

Nykyisen some –aikakauden ytimessä voisi olla järjestelmä, jonka kautta poliittista 
resistanssia voisi hallitusti vähentää. Sen ei kuitenkaan pidä olla kaikkien mielipiteiden 
hyväksymistä ja toteuttamista. Todellinen vaikuttaminen on sitä, että ihmiset saavat 
sosiaalista oikeudenmukaisuutta toteuttavat vaatimuksensa nopeasti yhteiskunnalli-
seen keskusteluun, mutta myös nopeita päätöksiä. 

Yhdistystoiminta ulottuu syvälle ihmisten elämään. Se on monipuolinen vapaaehtoi-
sen auttamisen ja harrastamisen kenttä. Yhdistykset ovat myös monelle työpaikka. 
Yhdistysten muodostama järjestökenttä on oivallinen kanava sekä osallistumiseen, 
oikeudenmukaisen osallisuuden edistämiseen että vaikuttamiseen. Tämän kanavan 
onnistunut käyttö edellyttää yhdistysten huomioimista päätöksenteossa nykyistä va-
kavammin. 

Järjestökentällä on sen luonteen vuoksi sellaista osaamista, jota viranomaisilla ja hal-
lintokoneistoilla ei koskaan voi olla. Mielenkiintoista on, että viranomaisen roolissa 
ihminen joutuu toteuttamaan tarkasti annettuja normeja ilman kritiikkiä. Monesti sa-
moilla henkilöillä on yhdistyksissä toimiessaan hyvin erilaiset ajatukset ja toiminnan 
tavoitteet kuin viranomaisina. 

Osallisuuden ja vaikutusmahdollisuuksien suurin este on ylimitoitettu ja –normitettu 
hallintokoneisto, jossa sekä inhimillinen että järkevä ajattelu katoaa byrokratian syö-
vereihin. 

 

Kari Lunnas 
Pohjoisen yhteisöjen tuki - Majakka ry 
puheenjohtaja 

Puheenjohtajan tervehdys 
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Vetovoimaisella talousalueelle on  omi-
naista asiakaslähtöinen palveluvarustus, 
viihtyisä ympäristö, tasokas koulutus- ja 
tutkimusjärjestelmä, monipuolinen yritys-
rakenne ja toimiva liikennejärjestelmä 
sekä monipuolinen ja vireä järjestökenttä.  
Tällainen  ennakkoluuloton, uudistusha-
luinen ja moniarvoinen seutukunta Meri-
Lappi on aina  ollut ja haluaa olla  jatkos-
sakin. 

Tämä meidän maakuntakeskuksemme, 
Meri-Lappi, tarvitsee  edelleen kehittyäk-
seen ennen kaikkea yhdessä näkemistä ja 
tekemistä.  mutta ennen kaikkea vakaata 
kuntataloutta sekä lisäksi elinvoimaa, ky-
kyä sopeutua ympäristössä tapahtuviin 
muutoksiin ja uudenlaisiin vaatimuksiin. 
Tässä erittäin haastavassa työssä tarvi-
taan saumatonta ja tuloksellista kuntien, 
yritysten, koulutusorganisaatioiden sekä  
järjestöjen ja yhdistysten välistä yhteis-
työtä. 

Toukokuun lopussa aloittaneen pääminis-
teri Juha Sipilän hallituksen ohjelman nimi 
on Ratkaisujen Suomi. Siinä tavoitteeksi 
on asetettu, että Suomi vuonna 2025 on 
uudistuva, välittävä ja turvallinen maa, 
jossa jokainen meistä voi kokea olevansa 
tärkeä. Yhteiskunnassamme vallitsee 
luottamus. Kaikkihan me tietysti olemme 
noiden linjausten kannalla. 

Kunnille hallitusohjelman tavoitteet mer-
kitsevät suurta muutosta. Pitkään suunni-
teltu sosiaali-  ja terveyspalvelujen uudis-
tus tarkoittaa kuntien palvelujärjestel-
mään kokonaan uutta rakennetta. Alueen 
kannalta ensiarvoisen merkittävä oli halli-
tuksen päätös ryhtyä  valmistelemaan  
SOTE-laki  kuntaa suurempien itsehallinto-
alueiden pohjalta. Alueita on yhteensä 
enintään 19, ja ne  vastaavat sosiaali- ja 
terveyspalveluiden järjestämisestä alueel-
laan.  SOTE-alueita johtavat vaaleilla vali-
tut valtuustot ja ne tuottavat alueensa 
palvelut tai voivat käyttää palveluiden 
tuottamiseen yksityisiä tai kolmannen 
sektorin palveluntuottajia. Tämä jo nyt 
toimivaksi yhteistyöksi koettu linja saa 
lisää vastuuta palvelujen tuottamisessa. 

Järjestöjen kannalta on merkittävää ha-
vaita, että hallitusohjelmassa on lisäksi 
määritelty , mikä on  tulevaisuuden kunta. 
Hallitushan katsoo, että  tulevaisuuden 
kunnan päätehtävä on huolehtia asukkai-
den, yritysten ja yhteisöjen elämisen mah-
dollisuuksista. Se merkitsee kunnan roolin 
muuttumista palvelujen järjestäjästä yhä 
vahvemmin alueensa elinvoiman, yrittä-
jyyden ja työllisyyden edistäjäksi.  

Palvelujen kehittämisessä keskeistä on 
niiden saaminen asiakaslähtöisiksi. Tätä 
näkökulmaa on korostettu myös hallitus-
ohjelmassa, jossa kärkihankkeena on jat-
kossa painottaa varhaista tukea, ennalta-
ehkäisevää työotetta ja vaikuttavia asia-
kaslähtöisiä palveluketjuja yli hallinnonra-
jojen. Lisäksi vahvistetaan kokemusasian-
tuntemuksen käyttöä ja ihmisten osalli-
suutta. Muutoksen perustana on kump-
panuus valtion, kuntien, järjestöjen, yksi-
tyisen sektorin, seurakuntien sekä työelä-
män toimijoiden kesken. Tämäkin tavoite 
ja toimintatapa merkitsee järjestöjen roo-
lin kasvamista palvelujen tuottamisessa. 

Meri-Lapissa on tehty kuntien sekä kunti-
en,  elinkeinoelämän ja järjestöjen välistä 
yhteistyötä yli 45 vuotta. Tuloksia on saa-
tu aikaan, mutta tulevaisuuden haasteet 
talousalueemme kehittämiseksi ovat niin 
suuret, että tarvitsemme voimakkaampaa 
luovaa kumppanuutta ja uudistumista, 
kuten te olette omassa strategianne ydin-
viestissä määrittäneet. Se merkitsee, ku-
ten olette todenneet, lisää avointa yhteis-
työtä, innovatiivisuutta, uutta ajattelua ja 
rohkeaa haasteisiin vastaamista ja uudis-
tumisen uusia ratkaisuja. 

Kiitänkin teitä,  Meri-Lapin järjestökentän 
toimijat,  erittäin hyvästä yhteistyöstä ja 
merkittävästä panoksesta talousalueem-
me kehittämisessä  ja samalla toivotan 
teille kaikkea hyvää myös uusien tulevai-
suuden haasteiden kohtaamisessa. 
 
Martti Ruotsalainen 
Toimitusjohtaja  
Meri-Lapin Kehittämiskeskus 
 

Meri-Lapin kehittämiskeskuksen terveiset  järjestökentälle 
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Majakkaverkostossa kuuluu ja tapahtuu 

Hyvät lukijat! 

Kesän kynnyksellä Suomeen saatiin uusi 
hallitus. Mediassa kiivaana pyörinyttä ja 
tunteita herättänyttä keskustelua on käy-
ty Sipilän hallituksen hallitusohjelmasta, 
Kreikan tukipaketista, yhteiskuntasopi-
muksesta, maahanmuuttopolitiikasta ja 
monikulttuurisuudesta.  Keskustelua on 
leimannut voimakas vastakkainasettelua 
”hyviin ja huonoihin” mielipiteisiin.  
 
Suomi on demokraattinen maa. Meille on 
opetettu, että jokaisella on oikeus sanalli-
seen, kirjalliseen ja kuvalliseen sananva-
pauteen ja omaan mielipiteeseen. Maail-
maan mahtuu väkivallatonta ääntä, mutta 
siitä huolimatta tuntuu aika ajoin siltä, et-
tä vielä tänä päivänä sananvapaus käsit-
teenä on tuntematon. Miksi se, että sanoo 
suoraan, mitä mieltä on ja mihin uskoo, on 
muille joskus niin vaikeaa hyväksyä. Mutta 
eikö juuri osallisuuteen ja vaikuttamiseen 
kuulu myös sananvapaus ja oman mielipi-
teen ääneen lausumisen oikeus?  
 
Keskustelu on saanut minut pohtimaan 
suvaitsevaisuuden käsitettä. Puhutaan 
suureen ääneen suvaitsevaisuudesta, mut-
ta olemmeko sitä todella?      

Toivon, että me kaikki muistaisimme ai-
dosti kuunnella, olla rohkeita ja avarakat-
seisia, kunnioittaa erilaisuuta ja myös eri-
laisia mielipiteitä.  Olkaamme siis suvaitse-
vaisia! 
 

Majakka hakee uutta ilmettä ja  
toimintamallia 

Yhdistysten yhteisenä edunvalvonta ja 
kehittämisorganisaatio – Pohjoisen yhtei-
söjen tuki – Majakka ry:n hallitus linjasi 
huhtikuisessa kokouksessaan, ettemme 
päivitä erillistä Majakkastrategiaa, vaan  

yhdistys toteuttaa Meri-Lapin ”Yhdessä 
innostuen – Rohkeasti kehittäen” Kansa-
laisjärjestöstrategiaa omana strategia-
naan.  

Uuden toimintamallin myötä tulemme 
jatkossa paneutumaan entistä enemmän 
edunvalvontaan ja vaikuttamiseen.  Alu-
een yhdistysten ääni alueellisessa ja maa-
kunnallisessa päätöksenteossa tulee saa-
da paljon vahvemmaksi. Tällä hetkellä se 
ei toteudu toivotulla tavalla Lapin Liiton 
järjestöneuvottelukunnan kautta, jonka 
katse toiminnassa on usein Rovaniemen ja 
pohjoisen suutaan. Tähän haasteeseen 
vastaamme käynnistämällä vuonna 2005 
perustetun Meri-Lapin järjestöneuvottelu-
kunnan toiminnan uudelleen marraskuun 
11.päivä. 

Kansalaisjärjestöstrategian toteutukseen 
liittyvät yksittäiset seudulliset ja koko alu-
etta koskettavat verkostohankkeet ja pro-
jektit tulevat jatkossakin olemaan yksi ke-
hittämistyön välineistä. Meri-Lapin kansa-
laisjärjestöstrategian asiantuntija- ja seu-
rantaryhmänä jatkaa alueen keskeisistä 
toimijoista koostuva Majakan johtotiimi.  
Johtotiimin kokoonpanoa täydennetään 
tällä hetkellä mm. alueen kuntien järjes-
töyhdyshenkilöillä. 
 

Tässä lehdestä Meri-Lapin kehittämiskes-
kuksen toimitusjohtaja Martti Ruotsalai-
sen lähettää terveiset alueen yhdistysken-
tälle. Majakan puitteissa yhteistyömme on 
jatkunut lähes 14 vuotta. Haluan kiittää 
Marttia yhteistyötä ja toivottaa hänelle  
antoisia eläkepäiviä. 
 
Toivotan Teille kaikille oikein vaikuttavaa ja  
osallistavaa syksyä! 

Tuula Huttunen Koivumaa 
Pohjoisen yhteisöjen tuki - Majakka ry 
Toiminnanjohtaja 

YHTÄ 

KÖYTTÄ—

yhdistykset 

ja kunnat 

hyvinvoin-

tia edistä-

mässä 
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Oletko mukana tärkeässä toiminnassa, joka 
ansaitsee arvostusta ja näkyvyyttä? 
Tiedätkö ryhmää, joka edistää merkittävästi 
ihmisten jaksamista ja hyvinvointia? 

Meri-Lapissa on myönnetty vuosittain Meri-
Lapin vapaaehtoispalkinto ansiokkaasta va-
paaehtoistoiminnasta. Tänä vuonna Meri-
Lapissa etsitään vuoden 2015 vapaaehtoistoi-
minnan muotoa, joka on merkittävää ja tärke-
ää alueen ihmisille tai toiminnan kohderyh-
mälle.  

Vapaaehtoistoiminnan muodon palkitsemi-
sen tärkein kriteeri on, että järjestön tai ver-
koston toiminta edistää merkittävästi alueen 

ihmisten hyvinvointia. 

Palkinnon tavoitteena on tehdä arvokasta 
vapaaehtoistoimintaa näkyväksi. Vuoden va-
paaehtoistoiminnan muoto voi olla pitkän 
linjan toimintaa tai uutta ja innovatiivista yh-
dessä tekemistä. Toimintaa voi olla missä 
päin Meri-Lappia tahansa. 

Vuoden vapaaehtoistoiminnan muodon haku 
käynnistyy syyskuussa. 

Meri-Lapin Vapaaehtoisverkosto valitsee eh-
dotetuista vapaaehtoistoiminnan muodoista 
tunnustuspalkinnon saajan, joka luovutetaan 
saajalle kansainvälisenä vapaaehtoisten päivä-
nä 3.12.2015  

ILMIANNA vuoden 2015 Meri-Lapin Vapaaehtoistoiminnan muoto! 

Meri-Lapin kansalaisjärjestöstrategian 
alueelliset kehittäjäverkostot kokoavat 
osaajia 

Olemme käynnistäneet ja käynnistämässä 
kansalaisjärjestöstrategiaan liittyviä kehittäjä-
verkostoja, joissa pureudumme laajalla rinta-
malla kunta-, oppilaitos- ja yritysyhteistyö-
hön, vapaaehtoistoiminnan toimintaedelly-
tysten vahvistamiseen, viestintää sekä järjes-
töjen työllistämismahdollisuuksien paranta-
miseen.  

Alueen yhdistykset ja yhteistyökumppanit 
ovat lämpimästi tervetulleita kehittämään 
vaikuttavaa ja osallistavaa merilappilaista 
yhdistyskenttää. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Valtakunnalliset kohtaamispaikka – päivät Meri-Lapissa 17.–18.3.2016  

Meri-Lappi 

 

Järjestötietopiste -päivät syksylle: 

http://goo.gl/FWFKkc 
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Osallistaminen ja osallistuminen SOTE 
palvelurakenteen kehittämiseen 

Länsi-Pohjan alueella on vahva tahtotila 
muodostaa oma sote-tuotantoalue.  
Sote-tuotantoalue-valmistelun ohjausryh-
mä on linjannut valmistelun yhdeksi keskei-
seksi asiaksi asiakas- ja kansalaisnäkökul-
man huomioimisen, mitä varten vuodelle 
2015 on suunniteltu paljon kuntalaisia ja 
palvelujen käyttäjiä osallistavia menetel-
miä.  

”Asukkaiden marraskuu” -tapahtumassa 
sote-kehittäjät jalkautuvat kansalaisten ja 
järjestöjen pariin tavoittaakseen mahdolli-
simman laajan yleisön ja kuullakseen niin 
kuntalaisten kuin järjestöjen näkökulmia 
sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämi-
seen. Asukkaiden marraskuussa kierretään 
kaikki Länsi-Pohjan kuusi kuntaa järjestäen 
tilaisuuksia henkilökunnalle ja asiakkaille 
sekä osallistuen järjestöjen normaaliin toi-
mintaan. 

Lisäksi eri palvelujen kokemusasiantuntijat 
rikastuttavat keskustelua tuomalla esiin 
omakohtaisia kokemuksia, jotka muuten 
saattaisivat jäädä huomaamatta ja huomi-
oimatta. Kokemusasiantuntijoilla on usein 
syvällistä tietoa palvelun käyttäjän tarpeis-
ta ja tuntemuksista, mikä on tärkeää kehi-
tettäessä entistä parempia ja vaikuttavam-
pia palveluita. 

Kaikille avoimelle otakantaa.fi sivustolle 
avataan erittäin matalan kynnyksen palau-
tekanava sosiaali- ja terveyspalveluiden 
kehittämiseen. Länsi-Pohjan sote-
kehittämissivusto avataan marraskuun 
alussa. Sivustolla voi käydä nimettömästi 
antamassa kehittämisehdotuksia ja -ideoita 
eri sosiaali- ja terveysalan asiakokonaisuuk-
sista oman mielenkiinnon mukaan. Otakan-
taa.fi sivusto tarjoaa helpon tavan kansa-
laisosallistumiseen ja vaikuttamiseen.  

Kaikki mukaan kehittämään sosiaali- ja ter-
veyspalveluita! 

 

Yhteistyöterveisin  

Pertti Sakaranaho, Maritta Rissanen, Teija 
Horsma 
Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin peruster-
veydenhuollon yksikkö 

Maria Vaittinen 
Pohjoinen Sote ja tuottamisen rakenteet –
hanke 

7-8.10. Uutta yhteiskuntaa etsimässä! 

SOSTEtalk! on uusi, yllättävä ja inspiroiva kohtaamispaikka, 

joka kokoaa kaikilta toimialoilta yhteen meidät, jotka jollakin 

tavalla edistämme ihmisten hyvää elämää. 
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Majakan arkeen kuuluu monipuolinen 
projektitoiminta. Majakassa on kehitetty 
järjestöjen toimintaa hankkeiden avulla 
kautta aikojen ja toiminnan kehittämiseen 
on hyödynnetty pääasiassa Raha-
automaattiyhdistyksen rahoituksia. Nyt 
kuitenkin Majakassa puhaltaa uusia tuulia, 
sillä organisaation ensimmäinen ESR-
rahoitteinen hanke on käynnistynyt ke-
vään 2015 aikana. 

Hankkeen rahoittajina ja tukijoina toimi-
vat Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Länsi
-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 
sekä Meri-Lapin kehittämiskeskus. Hanke 
on ESR:n toimintalinja 5 mukainen, jonka 
erityistavoitteena on sosiaalinen osalli-
suus ja köyhyyden torjunta. Hankkeen 
päätavoitteena on vahvistaa nuorten hy-
vinvointia, lisätä yhteisöllisyyttä, ehkäistä 
syrjäytymistä sekä parantaa työ- ja toimin-
takykyä järjestöjen, julkisen sektorin ja 
koulutusorganisaatioiden yhteistyönä. 
Hankkeen välittömänä kohderyhmänä 
ovat työikäiset, mutta työelämän ulko-
puolella olevat alle 29-vuotiaat nuoret. 
Hankkeen alueena on Meri-Lapin kaikki 
kuusi kuntaa Kemi, Keminmaa, Simo, Ter-
vola, Tornio ja Ylitornio.  

Hankkeessa kehitetään järjestöjen ja julki-
sen sektorin yhteistyötä rakentamalla 
hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen 
yhteistyörakenteen alueellinen toiminta-
malli. Lisäksi kootaan järjestöjen nuorten 
hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen 
matalan kynnyksen palvelut hyvinvointi-
tarjottimeksi sekä integroidaan järjestö-
jen nuorten palvelut osaksi hyvinvoinnin 
ja terveyden edistämisen palveluraken-
netta. Hankkeen aikana laaditaan järjestö-
jen käyttäjälähtöisen ja kokemuksellinen 
tiedonkeruunsuunnitelmaa ja kerätty tie-
to sovitetaan yhteen täydentämään kun-
tien sähköisiä hyvinvointikertomuksia. 

Haasteena tämän päivän järjestö-
kuntayhteistyössä on osallisuus. Kuuluu-

ko kohde- ja asiakasryhmän ääni riittäväs-
ti kehittämistyössä. Huomioidaanko yksi-
lölliset tarpeet, ennen ratkaisujen teke-
mistä. Hyvinvointia yhteistyöllä Meri-
Lapissa hankkeen avulla osallistavia me-
netelmiä käyttämällä tuotetaan tietoa, 
joka on hyödynnettävissä uusia toiminta-
malleja suunniteltaessa.  

Hankkeessa kutsutaan alueen sosiaali- ja 
terveysalanjärjestöt mukaan kehittämis-
työhön. Alueen järjestöt ovat vastanneet 
kyselyyn, jolla kartoitetaan heidän tuotta-
mia palveluja nuorille sekä yhteistyötä 
julkisen sektorin kanssa. Hankeen tulok-
sena tuodaan esille Meri-Lapin alueen kol-
mannen sektorin toimintaa ja tehdään 
näkyväksi järjestöjen nuorille tuottamat 
matalankynnyksen palvelut, jotka täyden-
tävät julkisen sektorin palvelurakennetta. 
Yhteistyötä kehittämällä palvelut tulevat 
tutuiksi ja tiedostetuiksi kohderyhmän 
keskuudessa ja ne ovat helposti nähtävillä 
sähköisen hyvinvointitarjottimen avulla, 
asuitpa sitten kaupungissa tai maaseudul-
la. Palvelujen helppokäyttöisyys madaltaa 
entisestään kynnystä tarttua olemassa 
olevaan tietoon ja näin saada sellaisia pal-
veluja, jotka edistävät nuorten elämänhal-
lintaa ja luovat sisältöä arkeen. Julkisen 
sektorin ammattilaiset löytävät myös jär-
jestöjen tuottamat palvelut samaiselta 
alustalta ja asiakkaiden ohjaaminen niiden 
pariin helpottuu. 

Hanke on Meri-Lapin järjestöstrategian ja 
Lappi-sopimuksen mukaista toimintaa, 
jolla tuetaan ja varmistetaan matalan kyn-
nyksen palveluiden saatavuutta myös tu-
levassa SOTE-uudistuksessa. Hankkeessa 
työskentelevät projektipäällikkö Maarit 
Pulkkinen ja projektikoordinaattori Anne 
Oikarinen. 

 

 
Yhteistyöterveisin 
Maarit Pulkkinen 

Hyvinvointia yhteistyöllä Meri-Lapissa  

Yhteystiedot: 

Maarit Pulkkinen 

Projektipäällikkö 

050 408 1922 

Anne Oikarinen 

Projektikoordinaattori 

050 911 8490 

Sähköpostit: 

etunimi.sukunimi 

@majakkatalo.fi 

Hyvinvointia yhteistyöllä 

Meri-Lapissa -hankkeen 

vetäjät Maarit Pulkkinen 

(edessä) ja Anne Oikari-

nen ovat valmiina vahvis-

tamaan nuorten hyvin-

vointia. 



 

Tukea yhdistysviestintään Majakasta 

Tietotiimi on ollut osa Majakan työyhtei-
söä ja organisaatiota vuodesta 2008. Tieto-
tiimi tekee työtä taustalla, huolehtien ja 
turvaten Majakan arkipäiväisen tietotekni-
sen toiminnan sujuvuuden. Tietotiimin luo-
na käyneille ja tukea hakeneille Mikko Kal-
tiola on jo tuttu kasvo. Viimeisimpänä ryh-
män vahvuuteen on astunut Timo Peso-
nen. Tietotiimi ohjaa ja opastaa yhdistys-
toimijoita kaikenlaisissa tietoteknisissä on-
gelmissa, olipa sitten kyseessä toimisto-
ohjelmien käyttö, kopiokoneen tulos-
tusongelmat tai puhelimeen liittyvät kysy-
mykset. 

Pohjoisen yhteisöjen tuki – Majakka ry 
panostaa entistä vahvemmin yhdistys-
viestinnän tukemiseen Meri-Lapissa 

Elokuun alussa Pohjoisen yhteisöjen tuki – 
Majakka ry päätti tehdä panostuksen jolla 
toivotaan olevan vaikutuksia paikalisen 
yhdistystoiminnan näkyvyyteen Meri-
Lapissa. Panostuksen myötä yhdistyksille 
tarjottavien tietoteknisten palveluiden rin-
nalle palkattiin tietotiimiin viestintäkoor-
dinaattori, jonka tavoitteena on tukea alu-
eellista yhdistysviestintää monipuolisesti. 

Tuore viestintäkoordinaattorimme Janne 
Hallikainen on useille yhdistysaktiiveille 
tuttu naama jo parin vuoden ajalta, jonka 
hän on viettänyt Majakan tietotiimissä 
opastamassa ja avustamassa yhdistyksiä 
tietotekniikan ongelmissa, sekä hoitanut 
yhdistyksemme viestinnällisiä toimia. Tar-
peen vaatiessa Janne on ottanut osaa 
myös muiden yhdistysten viestinnän tuke-
miseen it-tuki työn ohella. Yhdistysten 
kanssa on yhdessä työstetty muun muassa 
käyntikortteja, esitteitä, jäsenkirjeitä ja 
lehtiä ja tuotu järjestöjen toimintaa esille 
heidän tarpeidensa mukaan. 

Nyt on kuitenkin aika kääntää uusi sivu. 
Majakan oman viestinnän kehittämisen 
ohella tarkoituksena on entistä vahvem-
min olla yhdistysten tukena viestinnällisis-
sä asioissa ja samalla pyrkiä parantamaan 
toiminta-alueemme laajan yhdistyskentän 
näkyvyyttä viestinnällisin keinoin. Yhdis-
tyksille on Majakan kautta tarjolla siis tutut 
ja turvalliset ratkaisut oman toimintansa 

esille nostamiseen, mutta myös mahdolli-
suus kehittää näkyvyyttään uusin keinoin.  

Järjestötietopalvelu 

Yhdistysten takuuvarmana tiedotus-
kanavana on jo pitkään toiminut Järjestö-
tietopalvelu, joka on Lapin yhdistyksille ja 
ihmisille suunnattu ilmainen tiedottamis- ja 
kohtaamispaikka verkossa osoitteessa 
www.jarjestotietopalvelu.fi. Palveluun re-
kisteröitymisen jälkeen yhdistyksillä on 
mahdollisuus tiedottaa omista tapahtumis-
taan, olivatpa ne sitten yhdistyksen sisäisiä 
tai laajemmalle yleisölle tarkoitettuja julki-
sia tapahtumia. Järjestötietopalvelun tie-
dotteisiin yhdistys voi myös lisätä omia 
tiedotteitaan. 

Uutiskirje ja muu viestintä 

Uutiskirjeeseen kerätään yhdistyksien il-
moittamia tapahtumia ja nostetaan esille 
tapahtumia ja tiedotteita Järjestötietopal-
velusta. Uutiskirje tiedottaa yhdistysken-
tän tapahtumista laaja-alaisesti ja sektori-
rajat ylittävästi lähes 1500:lle yhdistysken-
tän toimijalle tai sidosryhmän edustajalle. 
Majakkaverkoston uutiskirje on yksittäis-
ten yhdistysten käytössä Majakan jäsenyy-
destä riippumatta. 

Viestintäkoordinaattori ja Tietotiimi tuke-
vat yhdistyksiä monipuolisesti viestinnälli-
sissä ongelmissa. Esitteiden tekeminen tai 
jäsentiedotteen suunnittelu voi olla haas-
teellinen työ. Käyntikorttien tekeminen 
saattaa viedä sormen suuhun. Ryhmämme 
mielellään opastaa ja neuvoo yhdistyksiä 
graafisen materiaalin suunnittelussa ja 
työstössä. Viestinnällisten ongelmatilantei-
den kohdatessa voit kääntyä Jannen, Mi-
kon ja Timon puoleen halusitpa sitten hyö-
dyntää sosiaalista mediaa toimintanne esil-
le nostamisessa, luoda yhdessä yhdistysak-
tiivien kanssa esittelyvideon toiminnastan-
ne tai blogata yhdistyksenne viimeisimmät 
kuulumiset sidosryhmille. Neuvonta ja 
opastus on kaiken lisäksi maksutonta. 

Yhdessä tehden saamme näkyvyyttä! 

Teksti: 

Janne Hallikainen, 

Timo Hietala 
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Janne Hallikainen aloitti 

elokuun alussa viestin-

täkoordinaattorina 

Majakassa. 
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Pohjoisen yhteisöjen tuki - Majakka ry on 
perustettu vuonna 2000 lisäämään kansa-
laisten osallisuutta ja hyvinvointia edistä-
mällä yhteistyötä, vahvistamalla järjestöjen 
toimintaedellytyksiä ja tukemalla järjestö-
jen vapaaehtoistoimintaa. Yhdistys ylläpi-
tää Kansalaistoiminnan keskus Majakkaa, 
osoitteessa  Pohjoisrantakatu 5, toinen ker-
ros, Kemi. Kansalaistoiminnan keskus on 
kaikille kansalaisille avoin kohtaamispaikka.  

Kansalaistoiminnan keskus 

Kansalaistoiminnan keskus Majakka on jär-
jestöjen ja kansalaisten tarpeesta syntynyt 
kohtaamispaikka, meidän kaikkien yhtei-
nen olohuone. Yksi keskuksen tavoitteista 
on yhteistyön kehittäminen eri toimijoiden 
välillä. Majakka tarjoaa osallistumisen ja 
mahdollisuuden vaikuttamiseen 

Kansalaisten yhteisessä olohuoneessa voi 
esimerkiksi käydä lukemassa päivän lehdet 
kahvikupin äärellä, keskustelemassa päivän 
polttavista asioista ja viimeisimmistä tapah-
tumista, työskennellä yleisökoneella tai 
vaikkapa tutustua yhdistystoimintaan. Kes-
kuksen yhteispalvelupiste on matalan kyn-
nyksen kohtaamispaikka joka on tarkoitet-
tu kansalaisille, yhdistyksille ja kaikille yh-
distys- ja vapaaehtoistoiminnasta kiinnos-
tuneille. 

Kansalaistoiminnan keskus Majakasta löy-
tyy myös kirjanvaihtopiste Puukstaavi, jon-
ne voi tuoda kirjoja ja ottaa niitä luettavak-
seen maksutta, sekä Puukstaavin tavoin 
toimiva levynvaihtopiste Levylaari, josta 
löytyy sekä cd että dvd-levyjä. Info-
pisteestä löydät esimerkiksi yhdistysten 
esitteitä ja myymälässä on myynnissä 
muun muassa yhdistysten käsitöitä ja ad-
resseja. Keskuksessa sijaitsee myös velka-
neuvonnan kylmäasema. 

Kansalaistoiminnan keskuksen pitkää käy-
tävää ja seiniä yhdistykset voivat hyödyn-
tää ilmaiseksi yhdistyksensä toiminnan esit-
telyissä, ja Poiju-yleisötilaa voi käyttää esi-
merkiksi valokuvanäyttelypaikkana. 

Keskuksen tiloissa toimii Majakka ry:n toi-
mistojen lisäksi Länsi-Lapin Hengitysyhdis-
tys ry:n, Länsi-Pohjan Omaishoitajat ja Lä-
heiset ry:n ja Suomen Mielenterveysseuran 
Pohjois-Suomen aluetoimiston toimitilat. 

Vuokraa myös kokoustilat yhdistyksesi 
käyttöön 

Pohjoisen yhteisöjen tuki – Majakka ry 
vuokraa keskuksesta eri kokoisia kokousti-
loja 8-30 hengelle. Vuokratilojen käyttö 
keskuksessa on mahdollista aamusta iltaa 
niin arkisin kuin viikonloppuisinkin. Tilat 
ovat esteettömiä ja vuokratiloista suurin 
on varustettu induktiosilmukalla. Kokous- 
ja koulutustiloja on käytössä yhteensä nel-
jä. Kokoustilojen vuokraan sisältyy tarvitta-
essa videoprojektorin, sekä Arctic Com-
municatorin videoneuvottelulaitteen käyt-
tö ja maksuton nettiyhteys. Tietoteknisten 
ongelmien yllättäessä tilavuokraajan apuna 
toimii Majakan tietotiimi. Tilavuokraukses-
ta ja vapaista tiloista voi tiedustella Maja-
kan info-pisteestä. 

Tervetuloa poikkeamaan kansalaistoimin-
nan keskus Majakkaan. Kiitos, että tulet 
tuoksutta. 

Kansalaistoiminnan keskus - Majakka matalan 

kynnyksen kohtaamispaikkana 

Teksti 
Janne Hallikainen 

Yhteystiedot: 

Pohjoisrantakatu 5, 2. kerros, Kemi 

Esteetön kulku Keskuspuistokatu 6:n kautta  

info@majakkatalo.fi 

050 409 9683  
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Vuosien varrella Pohjoisen yhteisöjen tuki 

– Majakka ry on tarjonnut lukuisille nuoril-

le ja hieman varttuneempaankin ikään jo 

ennättäneille henkilöille oivia työ- ja har-

joittelumahdollisuuksia. Vuosittain yhdis-

tyksemme tiloissa työhön ottaa tuntumaa 

useita henkilöitä joiden lähtökohdat ja 

urapolut voivat olla hyvinkin erilaiset. Osa 

voi olla tutustumassa työelämään, toiset 

taas suorittamassa opintojensa työhar-

joitteluosuutta. Majakka tarjoaa myös 

työkokeilumahdollisuuksia esimerkiksi 

pitkäaikaistyöttömille. Lähtökohtana on 

kuitenkin aina, että jokaiselle löydetään 

mielekästä, sekä koulutusta vastaavaa 

työtä. 

Kevään aikana kansalaistoiminnan kes-

kuksessa on aloittanut työnsä Humansti-

sesta ammattikorkeakoulusta valmistu-

nut 24-vuotias vapaaehtoistyön ohjaaja 

Niina Irva ja työharjoittelussa on käynyt 

aikuiskoulutustaan Lapin ammattikorkea-

koulun sosionomiopintoja suorittava Jaa-

na Lauronen. Jaana tuli taloon opintojen-

sa velvoittamaan työharjoitteluun ja Niina 

saatiin työllistettyä Raha-

automaattiyhdistyksen Paikka auki  -

avustusohjelman rahoituksella, jota RAY 

jakaa sosiaali- ja terveysalan järjestöille. 

Järjestöt voivat hakea rahoitusta uuden, 

korkeintaan 29-vuotiaan työntekijän palk-

kaamiseen. Avustusohjelmalla taistellaan 

alati pahenevaa nuorisotyöttömyyttä vas-

taan. 

- Aloitin työni maaliskuussa 2015. Työ on 

ollut pitkälti tutustumista järjestötyöhön, 

joka itselleni on ollut outdompi maailma 

vaikka olenkin aktiivinen vapaaehtois-

työntekijä. Olen ollut mukana erilaisten 

tapahtumien suunnittelussa, saanut tu-

tustua erilaisiin hankkeisiin, tehnyt yhteis-

työtä monien eri tahojen kanssa. Työ on 

ollut todella monipuolista ja olen saanut 

tutustua järjestötyöhön todella monelta 

eri kantilta, kertoo Niina Irva. 

- Työharjoitteluni kuluessa olen saanut 

runsaasti tietoa järjestötoiminnasta ja 

hanketyön merkityksestä yhteiskunnas-

samme. Majakkatalossa harjoitteluni aika-

na järjestötoiminta sai omalla kohdallani 

aivan uudenlaisen merkityksen, vaikka 

olen ollut jo entuudestaan mukana järjes-

tötoiminnassa. Itse järjestötyö on kiinnos-

tanut minua jo pitkään, ja sainkin siihen 

liittyen hyödyllistä tietoa, mainitsee Jaana 

Lauronen. 

Kansalaistoiminnan keskuksessa vallitsee 

miellyttävä työilmapiiri. Työtä pelkämä-

tön pääsee osaksi monipuolista yhdistys-

toimintaa ja mukaan monenlaisiin projek-

teihin. Jokaiselle työntekijälle ja harjoitte-

lijalle löytyy vastuualueensa kunhan työn-

tekijä osoittaa kiinnostuksensa järjestö-

kentän asioita kohtaan. Työ tekijäänsä 

opettaa. 

- Majakassa minut on otettu vastaan 

avosylin. Työympäristö on miellyttävä ja 

koen olevani työyhteisön tasavertainen 

jäsen. Koen tekeväni merkittävää työtä 

yhdistysten hyväksi ja se auttaa viihty-

mään työssä. Omat kokemukseni Paikka 

auki - avustusohjelmasta ovat olleet posi-

tiivisia. Ennen kaikkea olen päässyt kiinni 

takaisin työn makuun ja kartutan lisää 

työkokemusta, maalailee Irva. 

- Työharjoittelujakson aikana olen saanut 

olla mukana positiivisessa työyhteisössä. 

Haluan lausua kiitokset kaikille Majakka-

talon työntekijöille mukavasta kokemuk-

sesta järjestötoiminnan parissa.Toivonkin 

heille paljon työntäyteisiä ja vauhdikkaita 

päiviä tämän hankkeen kimpussa kesän 

mittaan, toteaa Lauronen. 

Teksti 

Niina Irva, 

Jaana Lauronen, 

Janne Hallikainen 

Paikka oli auki - Majakassa 
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Meri-Lapin Vapaaehtoistoiminnan resurs-
sikeskus kulkee nimellä VAAPPU –KESKUS . 

Vaapusta saavat neuvontaa ja tukea niin 
yhdistykset, vapaaehtoiset, oppilaitokset, 
yritykset kuin ammattilaiset. 

Vaappu-keskus tarjoaa tietoa, tukea, ja 
neuvontaa vapaaehtoistoiminnasta ja 
opastaa merilappilaisille vapaaehtoistoi-
minnan askeleet: kuinka löytää itselle mie-
luinen vapaaehtoistoiminnan muoto ja 
miten päästä mukaan toimintaan. Järjes-
tötietopalvelu.fi –verkkosivuston uudis-
tuksen myötä tarjoamme tulevaisuudessa 
helposti vastauksia vapaaehtoistoimin-
taan liittyviin kysymyksiin, mutta myös 
henkilökohtainen yhteydenotto Vaap-
puun kannattaa. Meidän avullamme löy-
dät itsellesi sopivan keinon osallistua va-
paaehtoistoimintaan ilman, että sinun täy-
tyy sitoutua pitkäksi aikaa jonkun yhdis-
tyksen toimintaan. Tärkeintä on osallistu-
minen ja mielekäs toiminta! 

Yhdistyksille VAAPPU—keskus tarjoaa 
tukeaan monipuolisesti, kuten apua uusi-
en ryhmien käynnistämiseen sekä tapah-
tumien järjestämiseen, yhteistyömahdolli-
suuksia esimerkiksi muiden yhdistysten 
sekä oppilaitosten kanssa, ohjausta ja 
neuvontaa sekä ajankohtaista tietoa yh-
distystoiminnan trendeistä. Olemme myös 
kiinnittäneet huomiota vapaaehtoisten ja 
yhdistystoimijoiden hyvinvointiin, joten 
tarjoamme myös tukea heidän jaksami-
seensa. Yhdistyksillä on mahdollisuus osal-
listua koulutuksiin, löytää keskuksen kaut-
ta kouluttajia ja myös tarjota omaa osaa-
mistaan muiden käyttöön sekä hyödyntää 
alueen työnohjaajia. Sosiaali- ja terveys-
alan yhdistyksiä palvelee myös Vaappu-
keskuksen koordinoima Järjestötietopis-
te, joka sijaitsee Länsi-Pohjan keskussai-
raalan aulassa. Järjestötietopisteellä poti-
lasjärjestöt voivat esitellä toimintaansa 
sairaalan asiakkaille ja henkilökunnalle ja 
näin luoda uusia kontakteja ja tuoda näky-
väksi yhdistyksen toimintaa. 

Oppilaitoksille ja opiskelijoille Vaappu tar-
joaa opinnäytetyöaiheita. Lisäksi oppilai-

toksilla ja opiskelijoilla on mahdollisuus 
saada tietoa alueen yhdistyksistä ja yhteis-
työmahdollisuuksista. Järjestökenttää 
kannattaa hyödyntää opinnoissa, sillä se 
kehittää ja monipuolistaa ammatillista 
osaamista sekä voi tulevaisuudessa myös 
työllistää opiskelijan. 

Vaappu-keskus haluaa tarjota jotain myös 
yrityksille. Yritykset voivat hyödyntää mm. 
vapaaehtoistoiminnan infoja eläkkeelle 
jääville työntekijöille ja myös työikäisille. 
Vaappu tarjoaa myös työyhteisön vapaa-
ehtoistoiminnan ideointia. 

Vaappu-keskus koordinoi myös Meri-Lapin 
kansalaisjärjestöstrategiaan liittyvän va-
paaehtoistoiminnan kehittäjäverkoston 
toimintaa. Kehittäjäverkoston tavoitteena 
on mm. kehittää vapaaehtoistoimintaa 
alueellisesti, lisätä järjestöjen sektorirajat 
ylittävää yhteistyötä, verkostoitumista ja 
kumppanuutta sekä jakaa hyviä käytäntö-
jä ja malleja ja vaikuttaa yhteiskunnallises-
ti. Verkosto haluaa kehittää yhteistyötä 
kuntien, oppilaitosten ja yritysten kanssa. 
Tärkeitä kehittämisen kohteita ovat va-
paaehtoistoiminnan viestinnän ja markki-
noinnin kehittäminen, koulutuksen ja kou-
lutusyhteistyön kehittäminen, vapaaeh-
toistoiminnan jaksamisen tukeminen.  

Haluamme tehdä vapaaehtoistoimintaa 
näkyväksi, innostaa merilappilaisia osallis-
tumaan yhdistystoimintaan ja kehittää 
merilappilaista järjestötyötä. Kannustam-
mekin merilappilaisia ottamaan rohkeasti 
yhteyttä Vapaaehtoistoiminnan resurssi-
keskus—Vaappuun - kaikki ideat, ajatuk-
set, toiveet ja tarpeet ovat tärkeitä ja nii-
den kautta merilappilaista vapaaehtoistoi-
mintaa voidaan kehittää sellaiseen suun-
taan, että siitä voi jokainen olla ylpeä!  

Kiitos kaikille yhteistyöstä - jatketaan sitä 
tästä eteenpäinkin.  

 
Vaapun työntekijät toivottavat kaikille 
hyvää syksyä! 
Sini ja Niina 

Meri-Lapin Vaappu-keskus tukee ja osallistaa 

Yhteystiedot: 

Sini Hölttä 

050 440  8969 

Niina Irva 

050 501 7717 

Sähköposti: 

etunimi.sukunimi 

@majakkatalo.fi 
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Järjestö– ja hankekuulumisia 

Peräpohjolan kehitys ry on kyli-
en, yhteisöjen ja yritysten tuke-
na kehittämässä Lapin elinvoi-
maisuutta  

Lapissa toimii viisi Leader-ryhmää, joista 
Peräpohjolan kehitys on yksi. Leader-
toiminnan kantavana ajatuksena on maa-
seudun elinvoimaisuuden kehittäminen ja 
asukkaiden omaehtoisen kehittämistyön 
tukeminen. Jokaisella on varmasti hyviä 
ideoita, miten omaan kylään tai asuinalu-
eelle saataisiin lisää toimintaa, tapahtumia 
tai vaikka harrastusmahdollisuuksia. Perä-
pohjolan kehitys ry:n henkilöstö ja hallitus 
auttavat näiden ideoiden eteenpäin viemi-
sessä ja ideoiden jalostamisessa hank-
keeksi, jonka toteutukseen voidaan myön-
tää rahoitusta EU:n maaseuturahastosta. 

Peräpohjolan kehityksen toiminta-
alueeseen kuuluvat Simo, Tervola, Kemin-
maa, Kemi, Ranua ja Rovaniemi. Kemin ja 
Rovaniemen keskusta-alueet on rajattu 
tuettavan toiminnan ulkopuolelle. Toimis-
tomme sijaitsee Ranualla. Yhdistyksen 
toiminnanjohtaja Laura Vilander auttaa ja 
neuvoo niin yhdistystoimijoita kuin yritys-
toimintaa suunnittelevia tuen hakemises-
sa ja hankkeen suunnittelussa. Toiminta-
periaatteisiimme kuuluu, että tulemme 
tutustumaan paikan päälle suunnitelta-
vaan hankkeeseen. 

Peräpohjolan kehitys ry myöntää tukea 
sekä yleishyödyllisiin investointi- ja kehit-
tämishankkeisiin että yritysten investoin-
teihin. Tärkeää on, että hankkeet liittyvät 
kiinteästi Peräpohjolan kehityksen strate-
gisiin painopisteisiin. Painopisteet liittyvät 
yrittämiseen ja elinkeinoihin, yhteisöllisyy-
teen, biotalouteen sekä ympäristöön ja 
hyvinvointiin. Toiminnan tavoitteena on, 
että hankkeiden myötä kylillä ja niiden 
asukkailla on paremmat toimintaedelly-
tykset ja että kylät pysyvät asuttuina. Esi-
merkiksi hyvin hoidettu kylämaisema ja 
lasten leikkikenttä saattavat houkutella 
kylään uusia asukkaita. Tukea voi siis ha-
kea esimerkiksi maisemanhoitohankkee-
seen tai lasten leikkikentän perustami-

seen. Erilaiset yhteiseen käyttöön tulevat 
harrastusvälineet tai vaikka yhteistä kult-
tuuritoimintaa tukevat laitteet ja hankin-
nat ovat myös mahdollisia. Kylä voi tehdä 
omasta kulttuurihistoriastaan myös näy-
telmän tai musikaalin muodossa esitettä-
vän tarinan ja hakea tähän työhön tukea. 
Hakijan tulee vastata tuettavan kohteen 
ylläpidosta myös hankkeen päätyttyä. Tu-
kea voivat hakea rekisteröityneet toimijat, 
kuten yhdistykset, säätiöt, järjestöt ja mik-
royritykset. Hakijalla tulee olla myös y-
tunnus, sillä asiointi tapahtuu sähköisessä 
Hyrrä-palvelussa, joka edellyttää y-
tunnusta.  

Hankkeille myönnettävä tuki vaihtelee eri 
hanketyyppien mukaan. Yleishyödylliseen 
investointiin voidaan myöntää tukea 65 % 
ja loppu 35 % on hakijan omaa yksityistä 
rahoitusta. Kehittämishankkeiden tuet 
vaihtelevat sisällön ja kohderyhmän mu-
kaan ollen 60 – 80 %. Yritysten investointi-
tuki on 35 %. 

Hankkeet edellyttävät usein runsaasti tal-
kootyötä ja yhteen hiileen puhaltamista. 
Jokaisesta kylästä löytyy varmasti eri alo-
jen osaajia ja ammattitaitoa, jota voidaan 
hankkeissa hyödyntää. Kannattaakin jo 
hankkeen suunnitteluvaiheessa ottaa laa-
jempi porukka mukaan suunnittelutyöhön 
ja jakaa hankkeen toteutusvaiheessa työ-
tehtäviä ja vastuita.  

Paikallista lähidemokratiaa 

Leader-toiminta antaa jokaiselle mahdolli-
suuden vaikuttaa siihen, miten omaa 
asuinaluetta kehitetään. Yhdistyksen halli-
tus on muodostettu kolmikantaperiaat-
teen mukaisesti, ja yksi kolmasosa halli-
tuspaikoista on varattu aktiivisille kunta-
laisille. Toinen kolmasosa muodostuu yh-
distysten ja järjestöjen edustajista ja kol-
mannes kuntien nimeämistä jäsenistä. Jos 
olet halukas osallistumaan Leader-työhön, 
ota rohkeasti yhteyttä toiminnanjohtaja 
Laura Vilanderiin ja liity yhdistyksen jäse-
neksi. 

Yhteystiedot: 
toiminnanjohtaja 
Laura Vilander 
040 544 1164 
laura.vilander 
@perapohjoa.fi 
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Teksti 

Laura Vilander 

mailto:laura.vilander@perapohjoa.fi
mailto:laura.vilander@perapohjoa.fi
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Kemin Kotiseutu- ja museoyhdistys otti 
kotisivut aseeksi hiljenevää toimintaa ja 
laskevaa jäsenmäärää vastaan. Kemin Ko-
tiseutu- ja museoyhdistys ry liittyi syksyllä 
2014 Majakan jäseneksi. Uudet kotisivut 
avattiin keväällä 2015. 

Kemin Kotiseutu- ja museoyhdistys on 
perinteinen, jo vuonna 1938 perustettu 
yhdistys, joka tekee kotiseututyötä Kemin 
alueella. Yhdistys julkaisee Jatuli-nimistä 
kotiseutujulkaisua joka toinen vuosi. Jou-
luksi 2015 julkaistaan jo Jatuli numero 33. 
Yhdistyksen muu toiminta on hiipunut 
vuosien kuluessa ja sen jäsenmääräkin on 
hiljalleen tippunut huippuvuosista. 

”Nettinäkyvyys ja tiedottaminen on en-
tistä tärkeämpää nykyaikana”, Kotiseu-
tuyhdistyksen puheenjohtaja Pentti 
Hiukka kiteyttää yhdistyksen ongelman. 
”Samoin jäsenhuolto ja kiinteämpi yh-
teydenpito jäseniin on entistä tärkeäm-
pää nykyaikana. Jatkossa saadaan jä-
sentiedotteet sähköisinä ja muutenkin 
toiminta siirtyy aktiivisempaan suun-
taan.” 

”Samojen ongelmien kanssa painiskele-
vat toki muutkin yhdistykset, olivatpa 
sitten yhdistyskentän millä alueella hy-
vänsä. Nuoriso ei tunnu olevan kiinnos-
tunut yhdistystoiminnasta, eikä varsin-
kaan yhdistystoimintaan toki oleellisena 
osana kuuluvista kokouksista ja muusta 
sellaisesta. Halutaan enemmän elämyk-
siä ja toimintaa, tekemistä”, Hiukka jat-
kaa. ”Se kieltämättä asettaa haasteita 
toiminnalle”. 

”Nuoriso on netissä ja sinne pitää yhdis-
tystenkin mennä. Kotiseutuyhdistyksen 
toiminta on ollut aikaisemmin ehkä lii-
kaa kiinni menneessä. Vaikka vanhoja 
asioita harrastaakin, niin eihän se tarkoita, 
etteikö voisi käyttää nykyaikaisia viestin-
nän keinoja asiansa esiintuomiseen”, yh-
distyksen sihteeri Timo Hietala huomaut-
taa. Sen olemme huomanneet, että ylei-
nen tiedottaminenkin vaatii nykyisin läs-
näoloa netissä. Vaihtoehtona olivat toki 
esimerkiksi Facebook-sivut. 

Viestinnän ohella myös erilainen yhteistyö 
on nykyisin entistä tärkeämpää. Kotiseu-
tuyhdistys onkin tehnyt yhteistyötä esi-
merkiksi Meri-Lapin Sukututkijoiden kans-
sa järjestämällä yhteisiä luentoja ja matko-
ja. Haemme yhteistyötä laajemminkin, 
esimerkiksi Majakan kautta. Kun yhdistyk-
semme liittyi viime syksynä Majakan jä-
senjärjestöksi, niin Majakan kautta järjes-
tyivät myös kotisivut yhdistykselle aika 
kivuttomasti. Ne löytyvät nyt osoitteesta  
kotiseutu.jarjestotietopalvelu.fi. 
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Kemin Kotiseutu- ja museoyhdistys ry 

Teksti: 

Timo Hietala 

 

Yhteystiedot: 

Puheenjohtaja 

Pentti Hiukka 

040 593 082, 

pentti.hiukka@pp.inet.fi 

http://www.vapaaehtoisverkosto.fi/vapaaehtoistoiminta/
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Me Leijonaemot olemme erityislasten 
vanhempia, riippumatta lasten 
diagnoosista. 

Leijonaemot ry viettää tänä vuonna 10-
vuotisjuhlaansa ja juhlavuoden suojelijana 
toimii tasavallan presidentti Sauli Niinistö. 
Juhlan kunniaksi järjestettiin yhdistyksen 
jäsenille valokuvauskilpailu, jonka aiheena 
oli kuvata erityislapsiperheiden arkea 
iloineen ja huolineen vanhemmuuden 
näkökulmasta. Valokuvanäyttely kiertää 
ympäri Suomea ja Kemin 
kaupunginkirjastoon se saadaan esille 
tammikuuksi 2016. Yhdistyksen toimintaa 
rahoittaa RAY. 

Leijonaemojen toimintaan kuuluu mm. 
kuukausittain kokoontuvia 
vertaistukiryhmiä ympäri Suomen, oma 
suljettu Facebook-ryhmä ja Leijona-chatin 
keskusteluryhmiä. Järjestämme myös 
Voimaannuttava Vertaistuki -päiviä ja -
viikonloppuja. Yksi Leijonaemojen 
toimintamuoto on Leijonapartio, jossa 
apua saa mm. valitusten tekemiseen tai 
käytännön kotiapuun tilanteen niin 
vaatiessa.  

Meri-Lapin emot 

Meri-Lapin emot on aloittanut 
toimintansa keväällä 2011. Olemme 
Suomen pohjoisin vertaisryhmä, jolla 
onkin jäseniä kaikista Meri-Lapin kunnista, 
yhteensä noin 50. Vertaisryhmässä Kemin 
Digipoliksessa toisiaan tapaa 
kuukausittain noin 10–15 van-hempaa. 
Tapaamisiin osallistuakseen ei tarvitse olla 
Leijonaemot ry:n jäsen, vaan riittää, että 
perheessä on erityistä tukea tarvitseva 
lapsi. Ryhmän vetäjinä toimii kaksi 
vapaaehtoista vertaisohjaajaa. 

Vertaistuki on korvaamatonta. Vaikka 
lapsillamme on useita erilaisia 
diagnooseja, vanhemmat käyvät läpi 
samoja tunteita, samoja ongelmia ja 
haasteita. Ryhmässä ei tarvitse selittää, 
miksi joskus ahdistaa tai tuntuu, ettei 
jaksa. Useinkin joku tulee tapaamiseen 
väsyneenä tai allapäin, mutta kotiin 
lähdetään ihan eri mielellä, 

voimaantuneena ja virkistyneenä. 
Tapaamisissa mm. juttelemme 
ajankohtaisista asioista, kerromme 
kuulumisia sekä jaetaan tietoa käytännön 
asioista. Muutamassa tapaamisessa 
vuosittain käy myös joku erityisperheiden 
elämään liittyvä tai heitä varten olemassa 
oleva asiantuntija.  

Ryhmä, jossa käy myös isiä, kokoontuu 
ajoittain tapaamisten ulkopuolellakin 
yhdessä harrastamaan tai vaikka 
talkoilemaan. Kesällä 2014 kunnostimme 
Kemin kaupungin talkooavustuksen 
kannustamana Ruutinpuiston 
leikkikentän. Saamamme avustus 
käytettiin ryhmän virkistys- ja 
vaellusreissuun Kuusamossa.  

Kemissä on järjestetty nyt kahtena 
peräkkäisenä keväänä Voimauttava 
Vertaistuki – viikonloppu. Ohjelmassa on 
ollut mm. koulutusta, tutustumista 
nähtävyyksiin, musiikkia, joogaa ja 
rentoutumista, hyvää ruokaa ja seuraa 
sekä omaa aikaa. Kemin kaupunki ja 
muutama paikallinen yritys ovat 
ilahduttaneet viikonloppuun osallistujia 
pienillä lahjoituksilla.  

Meri-Lapin emot tekevät mielellään 
yhteistyötä eri organisaatioiden ja 
toimijoiden kanssa. Meri-Lapin 
vertaisryhmän toimintaa voit tukea esim. 
tulemalla vapaaehtoiseksi lastenhoitajaksi 
vertaisryhmän kokoontumisen ajaksi. 
Toimintaa voi tukea myös 
rahalahjoituksella tilille FI78 1419 3000 
7243 74, viestikenttään ”Meri-Lapin 
toiminta”.  

Mikäli kiinnostuit ryhmän toiminnasta, 
perheessäsi on erityislapsi ja haluat tulla 
mukaan paikalliseen toimintaamme, 
lisätietoja saa sähköpostitse osoitteesta 
kemiryhma.leijonaemot@gmail.com tai 
vertaistuki@leijonaemot.fi. 

Meri-Lapin emot osana Leijonaemot ry:n toimintaa 

Teksti 

Niina Hietala 

mailto:kemiryhma.leijonaemot@gmail.com
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Yhdistyksemme perustettiin vuonna 2002 
palvelemaan perinteisen countrytanssin ja 
–musiikin ystäviä. Olemme alan rautaisia 
ammattilaisia, jotka tuntevat vastuunsa 
tämän hienon harrastuksen eteenpäin vie-
miseksi. Päätoiminta-ajatuksemme on 
countrytanssiopetus  perinteisiin country-
musiikkikappaleisiin sekä countrymusiikki 
itsessään. Kaikkein tärkein johtoajatuksem-
me on iskulauseemme "Tavallisille ihmisil-
le". Tämä tarkoittaa kaikkia ihmisiä iästä, 
näöstä, koosta tai muista ominaisuuksista 
riippumatta. 

Countryrivitanssi opetus alkaa Keminmaas-
sa syyskuun alussa alkeiskurssilla ja  Kemis-
sä  alkeis tasolla, välikeli ja jatkotasolla. 

Meri-Lapin Country ry järjestää pieniä kai-
kille vapaita tapahtumia ympäri vuoden. 
Näissä tapahtumissa voi muun muassa ko-
keilla helppoja countrytansseja tai nauttia 
tanssiesityksistä, hyvästä seurasta ja musii-
kista. Yhdistys on järjestänyt viikonlopun 
mittaisen Meri-Lapin Country Camp nimi-
sen tapahtuman jo viisi kertaa. Tapahtu-
massa nautitaan elävästä musiikista, tanssi-

taan countrytansseja ja katsellaan ja/tai 
osallistutaan erinäisiin kisoihin. 

Meidät voi tilata opettamaan countryrivi-
tanssia esimerkiksi häihin, polttareihin ja 
tyky-iltoihin. Lähes mikä vain tilaisuus on 
sopiva countryrivitanssiopetukselle, tapah-
tui se ulkona tai sisällä. Tanssinohjaajina 
toimii yhdistyksen jäsenistöstä Sari Karhu, 
Päivi Perttula, Marjo Kalla, Satu Karjalainen 
ja Tuuli-Maria Järvenlahti. 

Countryrivitanssissa yhdistyy hyvä musiikki, 
mukava liikunta ja sosiaalinen kanssakäymi-
nen. Olet tervetullut joukkoomme! 

Meri-Lapin Country ry 

Kuvassa osa Meri-Lapin Country ry:n aktiiviporukasta. 
Takana Markus ”Jenkki” Hintikka, keskirivi vasemmalta: Päivi Perttula vpj - 
tanssiohjaaja, Jari Korhonen pj, Elina Perttula, Tuuli-Maria Järvenlahti – pr 
henkilö, Piia Rautio sihteeri /varajäsen, alhaalla vasemmalta: Sari Karhu 
rahastonhoitaja – tanssiohjaaja, Jarmo Erkinmikko – hallituksen jäsen ) 

Teksti: 

Päivi Perttula 
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Ota yhteyttä 

Sari 040 410 7393 
Päivi 040 412 7953  
merilapincountry@hotmail.com 
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Suomen Migreeniyhdistys ry 

 

Meri-Lapin vertaistukiryhmä kovista 
päänsäryistä kärsiville 

Sysäyksen ryhmän perustamiselle antoi 
sairastumiseni harvinaiseen Hortonin neu-
ralgiaan eli sarjoittaiseen päänsärkyyn. 
Saimme LKT ja neurologi Hannele Havan-
gan luennoimaan Kemiin syksyllä 2013 har-
vinaisista päänsäryistä ja sain idean laittaa 
kiertämään listan mahdollista halukkaista 
osallistua vertaistukiryhmään. Osallistuji-
en nimiä oli kiitettävän paljon suhteellisen 
pienellä alueella. 

Ryhmässämme on tällä hetkellä mig-
reeniä, sarjoittaista päänsärkyä sekä kol-
moishermosärkyä sairastavia henkilöitä. 
Harvinaisia päänsärkyjä on toki vielä mui-
takin, mutta tällä hetkellä heitä ei ole ryh-
mässä. Mikäli heitä on Meri-Lapin alueella, 
he ovat lämpimästi tervetulleita ryhmään 
mukaan. 

Kokoonnumme  2-3 kertaa lukukaudessa 
eli noin 1,5 kk välein ja ryhmän ihmiset 
ovat kokeneet tämän hyväksi tapaamisvä-
liksi. Tapaamme  Majakkatalossa, Pohjois-
rantakatu 5, 2. kerros. Etukäteen ilmoit-
tautumalla myös liikuntaesteisillä on mah-
dollisuus osallistua tapaamisiin. 

Ryhmässä olemme tutustuneet toisiimme 
ja kertoneet omista kokemuksistamme, 
vaikka meillä kaikilla on eri pään alueen 
sairauksia, kipu on meille kaikille yhteinen 
tekijä. On tärkeää, että jokainen saa jakaa 
kokemuksensa esimerkiksi vertaisensa 
kanssa, koska sellaisten ihmisten, joilla 
näitä edellä mainittuja sairauksia ei ole, on  

 

 

 

 

 

hyvin vaikea ymmärtää, mitä jatkuva kipu 
on. 

Ryhmässämme on vieraillut myös useita 
asiantuntijoita eri alueilta. Kipupsykologi 
Marika Harila Oulusta kävi keskustelemas-
sa kanssamme kivun hallinnasta. Yliopis-
ton Apteekin edustaja on käynyt kerto-
massa lääkkeisiin liittyvistä asioista kuten 
rinnakkaislääkkeet ja korvauskäytänteet. 
Tämän kevään viimeisessä tapaamisessa 
vieraili vyöhyketerapeutti Leila Karjalai-
nen, joka kertoi vyöhyketerapiasta yleen-
sä ja antoi meille tehokkaat rentoutushar-
joitteet, joita jokainen meistä voi tehdä 
kotona itsenäisesti. 

Tänä syksynä jatkamme taas kokoontumi-
sia ja ensimmäinen tapaaminen on keski-
viikkona 9.9.2015 klo 17.30 Majakkatalon 
Kajuuttakabinetissa. Ryhmässämme ei ole 
jäsenmaksua, ainoa pieni kuluerä on kah-
viraha jota keräämme. Mikäli haluat tulla 
mukaan ryhmäämme, ota yhteyttä alla 
olevaan sähköpostisoitteeseen tai puhe-
linnumeroon (klo 16-20 välisenä aikana). 

Yhdessä olemme vahvempia ja jaksam-
me! 

Teksti 

Teija Hautala-Allén 

Yhteystiedot: 

Vertaiskoordinaattori 

Teija Hautala-Allén 

teija1112@hotmail.com 

0400 885 414 
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Oulun Seudun Aivovammayhdistys ry on 
vireä 21-vuotias yhdistys jonka toiminta-
alue on Pohjois-Suomi. Jäsenmäärä on kas-
vava ja tällä hetkellä noin 270. Olemme yksi 
kahdeksasta Suomessa toimivasta Aivo-
vammaliiton paikallisyhdistyksestä. Toimin-
tamme keskittyy Ouluun ja kolme toiminta-
ryhmäämme ovat Ylivieskassa, Kemissä ja 
Rovaniemellä. OSA ry tukee aivovamman 
saaneita henkilöitä ja heidän läheisiään. 
Tapaamme Oulussa kuukausittain, järjes-
tämme vertaistukitoimintaa, asiantuntija-
luentoja, erilaisia tapahtumia ja retkiä sekä 
tutustumiskäyntejä. Sporttipoppoo ko-
koontuu viikoittain kesällä frisbeegolfin ja 
talvella boccian merkeissä. Nuorten aikuis-
ten ryhmä kokoontuu sopimuksen mu-
kaan. Kolme toimintaryhmäämme toimivat 
itsenäisesti järjestäen tapaamisia ja erilaisia 
tapahtumia. 

Syyskaudella 2014 yhdistyksemme järjesti 
sekä vammautuneille että omaisille kah-
deksan kertaa kokoontuvan vertaistukiryh-
män, tulevaisuudessa ryhmiä järjestetään 
tarpeen mukaan. Tuuppa Mukkaan -
tapahtuma keräsi Hietasaareen 45 vam-
mautunutta ja läheistä mukavan yhdessä-
olon merkeissä. Jäsentapaamisten lisäksi 
kokoonnuimme yhteiselle joulupäivälliselle 
Oulun Hotelli Edeniin. 

Kevätkaudella 2015 olemme kokoontuneet 
kuukausittain jäsentapaamisissa ja OSA ry 
oli aktiivisesti mukana kevään Aivoviikon 
tapahtuman järjestämisessä. Kesällä olem-
me kokoontuneet kerran kuukaudessa Hie-
tasaaressa viettäen aikaa yhdessä. Elokuun 
alussa yhdistys järjesti valtakunnallisen fris-
beegolf ”Heitä kiekkua” -kilpailun ja elo-
kuun lopulla Sadonkorjuujuhla -
tapahtuman. Syyskuussa käynnistyvät kuu-
kausittaiset jäsentapaamiset avoimena ver-
taisryhmänä joka kuun viimeisenä keskiviik-
kona. Aivovammaviikolle on jälleen suun-
nitteilla asiantuntijaluento. 

Kemin toimintaryhmällä on kaksi uutta 
ja aktiivista vetäjää 

Harri Hyvärinen on ollut  liikenneonnetto-
muudessa vuonna 1991 ja saanut aivovam-
man. Hän on toiminut vertaistukiryhmän 
ohjaajana kuuden vuoden ajan. Hän toimii 
myös aivovammaliiton kokemuskouluttaja-
na ja osallistuu Elämä jatkuu –kampanjaan. 

Nina Reivonen on terveydenhuoltoalan 
ammattilainen. Hän on elämysliikunnan 
ohjaaja ja kokenut ryhmänohjaaja. Hänellä 
on myös aivovammaliiton omaisten vertais-
tukiryhmän ohjaajan koulutus. Ninan sy-
däntä lähellä on luonto ja ulkona liikkumi-
nen.  

Harrin ja Ninan ryhmä kokoontuu ensim-
mäisen kerran ke 26.8. klo 16.00 alkaen. 
Syksyn 2015 muut tapaamiskerrat ovat kes-
kiviikkoisin 23.9., 28.10., 18.11. ja 9.12. klo 16 
alkaen. Tapaamispaikka on Kemin Panora-
ma Café, kaupungintalon yläkerrassa, 13. 
kerros, Valtakatu 26. Ryhmänohjaajien yh-
teystiedot:  puh. 045 617 4140, 
hh.aivovammaliitto@gmail.com. 

Voit olla yhteydessä myös muihin toi-
mintaryhmiimme 

Rovaniemen toimintaryhmän yhteyshenki-
lö Jaana Vähänikkilä, puh. 050 572 9173, 
jaana.vahanikkila@gmail.com. 
Ylivieskan toimintaryhmän yhteyshenkilö 
Asto Myllylä, puh. 050 553 0606, astojan-
ne@gmail.com. 
Oulun seudun Aivovammayhdistys ry Pu-
heenjohtaja Eila Sääskö, 040 765 6989 
eila.saasko@gmail.com, tiedottaja Asta 
Hietanen 040 411 1671 hiasta@hotmail.fi. 

 

Toivotamme tervetulleeksi kaikki uudet ja 
vanhat jäsenet! 

Oulun Seudun Aivovammayhdistys ry 
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Teksti: 

Asta Hietanen 

mailto:jaana.vahanikkila@gmail.com
mailto:astojanne@gmail.com
mailto:astojanne@gmail.com
mailto:eila.saasko@gmail.com
mailto:hiasta@hotmail.fi
http://www.aivovammaliitto.fi/
https://www.facebook.com/oulunseudunaivovammayhdistysry
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Kemin Seudun Osasto esittäytyy 

Kemin Seudun Osasto on perustettu v. 
1978, joten menossa on 37. toimintavuosi. 
Osasto o toiminut aktiivisena kaikkina vuo-
sina. Osaston toiminnan tarkoitus on luoda 
yhteisötunnetta sairastavien ja heidän lä-
heistensä kesken, antaa tukea tarvitseville 
sekä luoda kontakteja yhteiskuntaan. 

Toiminnan rahoitus tapahtuu pääasiassa 
omana rahoituksena kahvi ja arparahojen 
muodossa. Lisäksi olemme osallistuneet 
seniorimessuille ja myyjäisiin. Suoritamme 
lipaskeräyksiä, josta saamme osan palaut-
teena osastomme käyttöön, muu osa me-
nee Pohjois-Suomen Syöpäyhdistys ry:n 
Oulun toimiston käyttöön ja sitä kautta 
mm. tutkimustyön tukemiseen. Kemin kau-
punki tukee toimintaamme yleisavustuksel-
la. Arpavoittoja ovat lahjoittaneet kemiläi-
set liikkeet sekä yksityishenkilöt. Sääntöjen 
mukaan osastomme voi ottaa vastaan lah-
joituksia ja testamentteja. 

Kemin Seudun Osasto kuuluu Pohjois-
Suomen Syöpäyhdistys ry:hyn, jonka pää-
toimipaikka on Oulussa. Vuonna 2014 Ke-
min Seudun Osastossa oli 309 jäsentä Ke-
mistä ja Keminmaasta. Jäseneksi voi liittyä 

syöpää sairastavien lisäksi myös terveet 
henkilöt. Jäseneksi liittyneelle tulee Syöpä-
lehti, joka ilmestyy 5-6 kertaa/vuosi. 

Kokoonnumme parillisten viikkojen tiistai-
sin Majakan kokoushuoneessa, os. Pohjois-
rantakatu 5, toinen kerros kello 13. Ko-
koontumisissa käsitellään eri aiheita syöpä-
asiantuntijoiden opastuksella. Tapaamisis-
ta ilmoitetaan Lounais-Lapin seuratoimin-
tapalstalla. Kokoontumisten lisäksi teem-
me retkiä muun muassa teatteriin. Olemme 
vierailleet myös Rovaniemellä syöpäyhdis-
tyksen toimistossa tapaamassa järjestösih-
teeriä joka vastaa myös Kemin Seudun 
Osaston asioista. 

Tukihenkilötoiminnalla on tärkeä osuus 
toiminnassamme. Tukihenkilöt ovat yleen-
sä itse sairastaneet syövän. Koulutuksen 
saaneilta tukihenkilöiltä saa vertaistukea ja 
tietoa, joka on monesti tarpeen erityisesti 
taudin alkuvaiheessa. Jos tunnet tarvetta 
saada tietoa tai vertaistukea voit kääntyä 
tukihenkilön puoleen. 

Pohjois-Suomen Syöpäyhdistys ry järjestää 
myös muuta koulutusta tarpeen mukaan. 

Tervetuloa mukaan yhdistystoimintaan. 

Pohjois-Suomen Syöpäyhdistys ry 
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Yhteystiedot: 
 

puheenjohtaja 
Helmi Aavio 
040 769 1198 
 

varapuheenjohtaja 
Hans Regelin 
050 373 0605 
 

sihteeri 
Sirkka Lind 
0400 581 297 

Osaston toimihenkilöitä 
palkittiin ansiomerkeillä 
toukokuussa 2015. Kuvassa 
ansiomerkin saajat. Ylhäältä 
vasemmalta: Sirkka Lind, 
Helmi Aavio, Elvi Dianoff, 
Maila Matinmikko, Terttu 
Kekonen. 
Edessä Hans Regelin. 

Teksti 

Sirkka Lind 
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Olemme Kemin Seudun Invalidit ry, toimin-
takeskuksemme Koivuranta sijaitsee Ajok-
sen Korostenokalla kauniissa merenranta 
maisemassa Etappitie 41, 95900, Kemi. Toi-
minta-alueenamme on Kemin lisäksi Ke-
minmaa, Simo sekä Tervola. 

Kesäisin pidämme tiistaisin peli-iltoja joissa 
pelaamme pääasiassa Bocciaa, mutta har-
rastamme myös tikanheittoa, jousiammun-
taa sekä ilmakivääriammuntaa. Peli-iltojen 
lomassa paistamme rannassa kauniilla sääl-
lä muurikkalettuja ja kahvittelemme ul-
kosalla. 

Talvisin kokoonnumme joka toinen tiistai-
ilta Koivurantaan kerhoilun merkeissä. Mu-
kana on Invalidiliiton järjestämän liikunta-
kurssin käynyt vertaisohjaaja, joka vetää 
istumajumppaa kerhoillan aluksi ja uutena 
liikuntamuotona on myös ilmapallo-
istumalentopallo pelit. Talvisin sisätiloissa 
voi myös harrastaa koronapelin peluuta ja 
puhallustikkaa. Lisäksi talvikausien ajaksi 
olemme varanneet Tervahallilta salin Bocci-
an peluuta varten joka torstai-ilta klo 15.30-
17.00. 

Koivurannan avoimet ovet, joissa myymme 
leipomiamme leivonnaisia ja valmistamiem-
me käsitöitä, järjestämme joka kevät ja syk-
sy. 

Invalidiliiton järjestämiin koulutuksiin/
kurssitoimintaan, joista useista saa niin sa-

notusti potkua yhdistyksiin, jäsenemme 
osallistuvat aika-ajoin. 

Yhdistyksessämme piisaa talkoohenkeä, 
kun kesäisin miehet tekevät takkapuita 
koko talven varalle. Talvisina kerhoiltoina 
aktiiviset miehet pitävät tulta takassa ja 
paistavat makkaroita kaikille jotka niitä ha-
luavat. 

Vuokraamme toimintakeskustamme erilai-
sia juhlia varten, kuten häitä, syntymäpäi-
viä, saunailtoja, muistotilaisuuksia varten. 
Isolle saunaosastolle sopii noin 10 saunojaa 
yhtä aikaa. Saliin taas sopii lähes 100 hen-
keä juhlatilaisuuksiin ja keittiössä on nyky-
aikaiset pesukoneet, sekä tarpeelliset as-
tiastot edellä mainitulle henkilömäärälle. 

Tervetuloa kaikki Ankkuripaikka-lehden 
lukijat tutustumaan Toimintakeskus Koivu-
rantaan ja näkemään aktiivisia, iloisia jäse-
niämme. 

Yhteystiedot: 
Puheenjohtaja Jouko Kilpeläinen 050 435 
0780 
Sihteeri Timo Villanen 040 521 7294 
Paikallinen neuvova puhelinpalvelu Seppo 
Lämsä 0400 580 791 

Kemin Seudun Invalidit ry 

Teksti 

Airi Heiskari 
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http://www.perapohjola.fi
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Hankkeen toiminnan kohderyhmänä ovat 
18-30-vuotiaat sosiaalista kuntoutusta tar-
vitsevat nuoret. Tarkoituksena on kehittää 
lappilaista toimintatapaa nuorten sosiaali-
sen kuntoutuksen edistämiseksi, lisätä 
osallisuutta ja asiakaslähtöisyyttä nuorten 
ohjauksessa, edistää uuden sosiaalihuolto-
lain mukaisten aktiivisuussuunnitelmien 
tekemistä ja toteuttamista sosiaalisen kun-
toutuksen paikallisissa monialaisissa ver-
kostoissa sekä kehittää tätä systeemiä 
koordinoivaa kokonaisjärjestelmää. Lapin 
ammattikorkeakoulun hankekumppaneina 
ovat Meri-Lapin työhönvalmennussäätiö 
Kemissä, Seita-säätiö Sodankylässä ja Lapin 
yliopiston sosiaalityön yksikkö.  

Nuoria tukevaa palvelujärjestelmää suunni-
tellaan valtakunnallisestikin uudistettavak-
si lähivuosina merkittävästi. Kehittämisen 
yhteisenä päämääränä on palveluintegraa-
tio ja palvelujen pirstaleisuuden ongelman 
ratkaiseminen joko panostamalla yhteis-
työhön tai viemällä kaikki tarvittavat palve-
lut saman katon alle. SOKU-hankkeessa on 
Kemiin ja Sodankylään perustettu POTKU-
RI- palvelupisteet, joiden muotoa ja toimin-
taa suunnittelevat ja toteuttavat nuoret 
yhdessä projektityöntekijöiden ja yhteis-
työkumppaneiden kanssa.  Palveluyhteis-
työ on avain aitoon yhteiseen toimintaan 
eri organisaatioiden ja palvelujen tuottaji-
en kesken. Sillä kehitetään toimintatapoja 
yhdessä.  

SOKU- hankkeen toiminta on käynnis-
tynyt Kemissä ja Sodankylässä kevään 
korvalla 

Projektityöntekijät suunnittelivat kesätoi-
mintaa yhdessä nuorten asiakkaiden kans-
sa kiinnittäen ja sitouttaen näin nuoret 
osalliseksi hankkeeseen. Monenmoista on 
puuhasteltu ja harrastettu iloisella mielellä. 
Osallistujien toiveesta on laavuiltu makka-
raa paistellen ja musiikkia kuunnellen, käy-
ty hevosajelulla, pelaamassa frisbeegolfia, 
kalareissuilla. Tietysti on myös yhdessä si-
sustettu ”Potkuri” toimipistettä.  

Edistämällä nuoren osallisuutta hänen 
omassa arjessaan ja  asiassaan voidaan 

vahvistaa hänen yhteiskunnallisen osalli-
suuden edellytyksiä. Kokemus siitä, että 
voi itse vaikuttaa harrastuksiin, tekemiseen 
ja valintoihin, antaa nuorelle ihmiselle us-
koa omaan toimintaan ja rohkaisee vaikut-
tamaan asioihin. Pienikin muutos on suuri 
askel eteenpäin. 

Kesäkuun aikana yhteistyökumppaneiden 
ja asiakkaiden kontaktointi ja hankkeen 
esitteleminen on ollut ensiarvoisen tärkeää 
ennen lähestyviä lomia. Heinäkuun toimin-
nan kannalta oli tärkeää ehtiä esittelemään 
hanketta mahdollisimman monelle ja saada 
osallistujia mukaan hankkeeseen. Yhteis-
työkumppanit kertoivatkin tällaisen hank-
keen olevat erittäin tervetullut. 

Katse syksyyn 

Hankkeen teknisenä osana toteutetaan 
työelämäosallisuutta parantava, osallistava 
ja valmennuksen osa-alueita tukeva web-
järjestelmä. Järjestelmän tavoitteena on 
saada mobiilijärjestelmän kautta näkyviin 
pientöitä, joita ei viranomaistoiminnan tai 
rekrytoinnin kautta välitetä. Pientöiden 
välittämisen lisäksi mobiilialusta tarjoaa 
uudenlaisen mahdollisuuden kehittää nuo-
rille suunnattuja palveluohjaus- ja kuntou-
tuspalveluja sekä toimia viestintä- ja vuoro-
vaikutuskanavana. 

Toiminnan ollessa nyt jalalla, on hyvä jat-
kaa  nuorten kanssa POTKURI-
palvelupisteiden toiminnan sisällön muo-
touttamista hakemalla  paikallisia ratkaisu-
ja nuorten aktivoitumisen ja osallistumisen 
edistämiseksi . Yhteistyökumppaneiden 
kanssa lähdetään luomaan asiakkaan tar-
peista lähtevä vastuuhenkilömallia. Nuor-
ten vertaistukitoimintaa ja work shop - 
työskentelyä toteutetaan perustamalla 
nuorten toiminnallisia vertaistukiryhmiä  
nuorten tarpeiden, intressien ja harrastus-
ten  mukaisesti. Jokaista nuorta autetaan 
asiakassuunnitelmien toteutumisen var-
mistamiseksi rakennettavan tukiverkoston 
hankkimisessa. 

Nuorten työelämäosallisuuden ja sosiaalisen 

kuntoutuksen kehittäminen -hanke  

Teksti  

Rauni Räty  
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Osallisuus ja vaikuttaminen Miehinen Juttu -hankkeessa 

Hankkeen tarkoituksena on edistää nuor-
ten miesten ja aikamiesten (16-29- ja yli 60-
vuotiaat) osallisuutta oman hyvinvointinsa 
lisäämiseksi. Tavoitteena on ehkäistä syr-
jäytymistä kehittämällä alueellista yhteis-
työtä, vahvistamalla ennaltaehkäisevää 
toimintaa ja saattamalla varhaisen puuttu-
misen ja tuen menetelmät laajasti yhtei-
seen käyttöön. Lisäksi tarkoituksena on 
hyödyntää alueella jo tehdyn kehittämis-
työn tuloksia. 

Hankkeen toiminnat painottuvat yksilön 
hyvinvoinnin edistämiseen kannustamalla 
kuntalaisia osallistumaan aktiivisesti tarjol-
la oleviin toimintoihin ja tapahtumiin. Lisäk-
si henkilöstön osaamista ja palvelujen toi-
mivuutta on tavoitteena kehittää ja hyö-
dyntää kuntien hyvinvointikertomuksia. 
Hankkeessa on mukana Lapin AMK, jonka 
kanssa yhteistyönä valmistuu mm. Miehi-
nen Juttu -käsikirja, jossa on hankkeeseen 
liittyviä teemoja kuvien, äänen ja tekstin 
muodossa. Hankkeen hallinnoija on Länsi-
Pohjan sairaanhoitopiiri ja rahoittajana on 
THL. Kunnista mukana on Simo, Kemi, Ke-
minmaa, Tornio, Tervola ja Ylitornio.   

Miten tavoitteet näkyvät käytännössä? 

Huhti-kesäkuussa pidettiin kohderyhmille 
työpajat, joiden tuotoksena saatiin tietoa, 
mitä kohderyhmät toivovat hankkeelta. 
Elintapoihin vaikuttamisen toivottiin tapah-
tuvan yhteisten toimintojen kautta, kuten 
teemapäivien, tietoiskujen, kokkikerhojen 
ja ravitsemusinfojen kautta. Yhteistyössä 
yhteistyökumppaneiden kanssa järjeste-
tään ryhmätoimintaa, jossa hyvinvointi on 
teemana. Siten tietotaitoa viedään sinne, 
missä tavoitetaan kohderyhmä.   

Niin kohderyhmälle kuin terveyden- ja hy-
vinvoinnin alalla toimiville sekä kaikille ai-
heesta kiinnostuneille on tarjolla koulutuk-
sia, jotka alkavat elokuussa. Koulutukset 
ovat maksuttomia ja niistä tiedotetaan 
mm. paikallisissa lehdissä ja hankkeen net-
tisivuilla. Koulutusten punaisena lankana 
toimii terveysyhteistyö, varhainen puuttu-
minen ja miestyö. Koulutuksella pyritään 
yhtenäistämään miestyön toimintamallia ja 
yhteistyön rakennetta.  

Miesten huoltopäivät  

Hankkeessa tuetaan kohderyhmään kuulu-
vien miesten hyvinvointia järjestämällä ter-
veyden edistämisen tilaisuuksia ja tapahtu-
mia hyödyntämällä Terveys- ja hyvinvointi-
auto ONNIa ja Hyvinvointipysäkkiä. Terve-
ystapahtumissa tehdään kunto- ja terveys-
mittauksia ja annetaan tarvittaessa ohjaus-
ta elintapamuutosten tekemiseen  sitä ha-
luaville. ONNI-auto liikkuu hankevuosina 
Meri-Lapin kunnissa yleisötilaisuuksissa 
kuten messuilla ja markkinoilla, mutta kai-
kissa kunnissa sellaisissa paikoissa, joihin 
kohderyhmän on helppo saapua. Terveys-
tapahtumista tiedotetaan hankkeen net-
tisivuilla ja paikallislehdissä. Ravitsemuste-
rapeutin yksilöohjausta on tarjolla kohde-
ryhmän miehille kaikkien kuntien terveys-
keskuksissa. Ravitsemusterapeuttia voi 
myös pyytää mukaan ryhmiin ja erilaisiin 
tilaisuuksiin keskustelemaan ravitsemuk-
sesta ja terveydestä.  Palvelut ovat  asiak-
kaille ilmaisia. 

Osallisuus ja vaikuttaminen hankkees-
sa 

Hankkeen lähtökohtana ovat kohderyh-
män toiveet hyvinvointinsa edistämiseksi, 
joten ota rohkeasti yhteyttä halusitpa mu-
kaan toimintaan tekijäksi tai osallistujaksi.  
Voit olla suoraan yhteydessä hankkeen 
työntekijöihin, koskipa asiasi koulutustoi-
veita, yksilötapaamisia tai ryhmään tulemis-
ta – toteutamme hanketta yhdessä! Hanke 
ottaa mielellään vastaan opiskelijoita niin 
harjoitteluihin kuin tekemään opinnäyte-
työtä. 

Teksti 

Lea Leminaho 

Yhteystiedot: 

Lea Leminaho 
projektipäällikkö / KL 
040 567 3071 
lea.leminaho@lpshp.fi 

Sari Alakärppä 
projektityöntekijä / ravitsemusterapeutti 
040-192 4427 
sari.alakarppa@lpshp.fi 

mailto:lea.leminaho@lpshp.fi
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Pohjantähti-opiston syksyn tuulet  

Pohjantähti-opiston syksy tuo tullessaan 
erilaista toimintaa. Opiston kahden opinto-
linjan lisäksi toimintaansa laajentaa tammi-
kuussa alkanut ESR- hanke Erityistukea elä-
mään. Hanke on lähtenyt hyvin käyntiin, ja 
luvassa on erilaisia toimintoja osatyökykyi-
sille, heidän omaisilleen ja ammattilaisille. 

Hanke tekee paljon henkilökohtaista asia-
kastyötä, mutta suunnitelmaan kuuluvat 
myös erilaiset koulutukset ja muut tilaisuu-
det. Esimerkkinä voidaan mainita Suomen 
ensimmäisen liikuntavammaisen kilpamo-
toristi Ulla Kuljun vierailu Kemin kulttuuri-
keskuksessa 8.10. Tilaisuudessa Ulla kertoo 
elämästään, ja paikalle ovat tervetulleita 
kaikki kiinnostuneet!  

Syyskuun 29. ja 30. päivä hanke järjestää 
ammattilaisille TOIMI- toimintakyvyn mitta-
uksen koulutuksen, jossa kouluttajana toi-
mii Lapin AMK: n lehtori Rauni Räty. Koulu-
tuksessa käydään läpi kyseisen mittausme-
netelmän eettiset periaatteet, menetel-
män käyttö, sekä tehdään myös käytännön 
harjoituksia. Mikäli koulutukselle on kysyn-
tää, järjestetään uusi koulutuskierros ke-
väällä 2016.  

Erityistukea elämään- hanke järjestää 22.- 
24.10. yhteistyössä Meri- Lapin Mielenter-
veysseuran kanssa Mielenterveyden en-
siapu I- kurssin, johon ovat tervetulleita 
kaikki mielenterveyden edistämisestä kiin-
nostuneet. Kouluttajina toimivat hankkeen 
projektityöntekijä Teija Karisaari-Kittilä se-
kä Satu Peurasaari Meri-Lapin Mielenterve-
ysseurasta. 

Kolmas koulutus, jonka hanke syksyllä 2015 
järjestää, on osatyökykyisten oppisopimus-
koulutukseen liittyvä koulutusseminaari. 
Seminaari järjestetään 4.11. ja siellä kerto-

massa omasta näkökulmastaan oppisopi-
muskoulutuksesta ovat muun muassa am-
mattiopistot Lappia ja Luovi, Lapin TE- toi-
misto sekä Kehitysvammaliiton KIT- hanke.  

Erityistukea elämään- hanke tekee myös 
paljon vaikuttavuustyötä, jonka tavoittee-
na on parantaa vammaisten ihmisten pal-
veluiden saantia, työllistymistä sekä opis-
kelua. Hanke puuttuu aktiivisesti havaitse-
miinsa epäkohtiin, ja pyrkii vaikuttamaan 
niin päättäjiin, työnantajiin kuin oppilaitok-
siin. Jos hankkeen toiminta kiinnostaa, voi 
olla yhteydessä Pohjantähti-opiston henki-
lökuntaan. 

Pohjantähti-opiston opintolinjojen uusi 
lukukausi alkoi 10.8. Linjoja on tällä hetkel-
lä kaksi. Arjen Eväät- linja on suunnattu 
kehitysvammaisille henkilöille, ja linjalla 
opiskellaan perusaineita, arjen hallintaan 
liittyviä asioita sekä taideaineita. Oppilaita 
linjalla aloitti 7, mutta mukaan mahtuu vie-
lä. Linjan toiminnasta vastaa yksi opettaja 
sekä yksi ohjaaja. Lisäksi linjalla on silloin 
tällöin opiskelijoita Lapin AMK:sta sekä 
Lappiasta työharjoittelussa.  

Avain Ammattiin -linjan kohderyhmänä 
ovat peruskoulun päättäneet nuoret, jotka 
tarvitsevat tukea ja ohjausta opintojen ja 
tulevaisuutensa suunnitteluun sekä maa-
hanmuuttajat, jotka haluavat opiskella suo-
men kieltä. Linjasta vastaa kaksi ohjaajaa 
sekä heidän lisäksi avustavissa tehtävissä 
on työharjoittelijoita pitkin vuotta. Linjan 
opiskelijoilla on mahdollisuus korottaa pe-
ruskoulun arvosanoja, opetella arjen taito-
ja sekä parantaa suomen kielen taitojaan. 
Linjalle on jatkuva haku, joten mukaan pää-
see myös kesken lukuvuoden. Vielä ei ole 
myöhäistä aloittaa opiskelua kansanopis-
tossa! 

Teksti  
Teija Karisaari-Kittilä 

Kuva 
Päivi Sarviaho  
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Erityistukea elämään -hanke  



 

SOPPI -hankkeen kuulumisia 

Sosiaalista osallisuutta parantavat palve-
luinnovaatiot seuratyössä (SOPPI) -hanke 
pyörähti käyntiin keväällä 2015. ESR -
hankkeessa on mukana Kemin Lämärit, 
Rovaniemen Kiekko ja Oulun Kärpät sekä 
seurojen kotikaupungit. Hankkeen tarkoi-
tuksena on osallistaa 15–29 -vuotiaita nuo-
ria seuratoimintaan mukaan ja parantaa 
nuorten työelämävalmiuksia, sekä auttaa 
heitä koulutukseen liittyvissä asioissa.  

”Kesällä meillä on jo ollut nuoria maalaus- 
ja huoltotöissä Kemin jäähallilla sekä ohjaa-
massa kiekkojunioreiden kesäharjoittelua.” 
Kertoo Kemin Lämäreiden hanketyöntekijä 
Janne Salmela. 

Lämäreiden, Kemi-tiimin ja Kemin kaupun-
gin toteuttamassa pomppulinnatoiminnas-
sa Täikön torilla on myös ollut nuoria koko 
kesän töissä. Nuoret ovat olleet myös mu-
kana suunnittelemassa ja toteuttamassa 
ensimmäistä kertaa pomppulinnan yhtey-
dessä järjestettävässä Valtakatutalent -

kilpailussa. Valtakatutalentin osallistunei-
den tuotoksiin voi käydä tutustumassa 
osoitteessa www.instagram.com/
valtakatutalent.  

Elokuussa Kemin jäähallissa käynnistyy jäl-
leen jääurheilutoiminta. Jääkiekon ja taito-
luistelun lisäksi uutena mahdollisuutena voi 
tulla kokeilemaan curlingia. Hankkeen nä-
kökulmasta jäiden tulo tarkoittaa myös 
muun oheistoiminnan alkamista. Lämäreis-
sä on siis paljon muutakin toimintaa kuin 
jäällä tapahtuva harrastaminen. Tämä on 
hieno mahdollisuus varsinkin nuorille har-
joitella erilaisia työelämätaitoja. Nuoren 
toimenkuva voi olla seurassa esimerkiksi 
kahviotyöntekijä, ohjaaja, huoltaja, järjes-
tysmies tai sosiaalisen median eri tehtävät. 
Tärkeintä on räätälöidä nuorten lähtökoh-
dista käsin heille sopivat ja mielekkäät teh-
tävät, jotka auttavat heitä tulevaisuuden 
työ- ja koulutuspoluilla.  

Sosiaalista osallisuutta parantavat palveluinnovaatiot 
seuratyössä -hanke 
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Teksti 

Janne Salmela 

Janne Salmela häärii 

hanketyöntekijänä Ke-

missä kolmen seuran 

organisoimassa 

SOPPI -hankkeessa. 

http://www.instagram.com/valtakatutalent
http://www.instagram.com/valtakatutalent


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

Tietoa yhdistyksistä ja niiden toiminnasta 
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Järjestötietopalvelu.fi 

Toimisto: 

Kansalaistoiminnan keskus - Majakka: 

Pohjoisrantakatu 5, 94100 KEMI 

S-posti: info@majakkatalo.fi 

Puh: +358 50 409 9683 

facebook.com/kansalaistoiminnankeskusmajakka 

Tule ja osallistu - Me välitämme! 

 


