JÄRJESTÖVERKOSTO
Aika

27.01.2020 klo 11.30 – 13.20

Paikka

Rovaniemen Kansalaistalo, kokoustila Väärti, Rovakatu 23.

Osallistujat:
Minna Muukkonen
Anne Aspelund
Anneli Sundström
Anne-Marie Haavikko
Anni Alatalo
Ari Geselle
Eija Peteri
Petteri Huhtamella
Hannele Kymäläinen
Hiltunen Tiina
Jaana Rossi
Jenna Körkkö
Juho Hiltunen
Kaisa Pahtakari
Markku Iso-Heiko
Milla Vedenoja
Paula Tolonen
Pertti Huhtala
Raija Yrjänheikki
Ritva Mäcklin
Tuula Lautala
Satu Saari
Sanna Ollila
Pertti Ollonen

Rovaniemen Invalidit ry
Rovalan Setlementti ry/ MoniNet
Lapin Muistiyhdistys ry
MLL Rovaniemen yhdistys ry
Lapin Sydänpiiri Ry
Rovaniemen Reumayhdistys
Lapin mielenterveysomaiset - FinFami ry
Erityislasten Omaiset ELO ry
Lapin Psoriasisyhdistys ry
Suomen Dystonia-yhdistys ry. /Lapin vertaistukiryhmä
Nuorten Ystävät ry/Klubitalo Roihula
Opiskelija/Nuorten Ystävät ry/Klubitalo Roihula
Lapin Näkövammaiset ry
Pohjois-Suomen Syöpäyhdistys
Yhden Vanhemman perheiden Liitto ry
Työkokeilija Nuorten Ystävät ry/Klubitalo Roihula
Pohjois-Suomen Syöpäyhdistys Rovaniemen osasto
Kuvataideyhdistys Maahiset
Lapin munuais- ja maksayhdistys ry
Rovaniemen Keliakia yhdistys
Napapiirin Hengitysyhdistys / Rovaniemen seudun
Terveys ry
Lapin Kilpirauhasyhdistys ry
Lapin Ensi- ja Turvakoti ry
Lapin CP-yhdistys

1. Verkoston puheenjohtaja avaa kokouksen
Puheenjohtaja Raija Yrjänheikki avasi kokouksen

2. Johtoryhmän jäsenten nimeäminen seuraavalle toimikaudelle
Rovaniemen Neuvokkaan toiminnanjohtaja Suvimaria Saarenpää esitteli asian.
Rovaniemen Seudun Mielenterveysseura ry:n / Rovaniemen Neuvokkaan sääntöjen
mukaisesti vuosikokous valitsee hallituksen. Rovaniemen Neuvokkaan järjestöjen
verkoston toiminnan läpinäkyvyyttä ja tiedonkulkua varmistaa johtoryhmä, joka
koostuu yhteistyöjärjestöjen, kaupungin ja Rovaniemen Neuvokkaan
vapaaehtoisten edustajista sekä Rovaniemen Seudun Mielenterveysseuran
puheenjohtajasta.
Johtoryhmä osallistuu toiminnan kehittämiseen ja sen arviointiin sekä seuraa
asetettujen tavoitteiden toteutumista ja tekee esityksiä yhdistyksen hallitukselle
toiminnan kehittämiseksi. Johtoryhmän jäsenet tiedottavat toiminnasta ja sen
sisällöistä omille taustatahoilleen. Ensimmäiset erovuorossa olevat edustajat
arvotaan. Johtoryhmässä on 10 varsinaista jäsentä ja se kokoontuu 2-3 kertaa
vuodessa ja/tai tarvittaessa. Johtoryhmän toimintakausi on kolme vuotta, jonka
jälkeen puolet järjestöjen edustajista on erovuorossa. Ensimmäiset erovuorossa
olevat edustajat arvotaan. Johtoryhmässä on 10 varsinaista jäsentä, 2020 vuoden
alusta on 11 jäsentä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, ja se kokoontuu 2-3 kertaa
vuodessa ja/tai tarvittaessa.
Päätös:
Johtoryhmään nimettiin
Heikki Savukoski
Ari Geselle
Markku Iso-Heiko

3. Kansalaistalon toiminnasta
Rovaniemen Kansalaistalon ensimmäinen toimintakausi, syksy 2019 on saatu
päätökseen.
 Järjestöjenverkostossa tällä hetkellä 88 jäsentä
 Järjestöjen kaappeja tällä hetkellä 24 kpl
Tiloissa vuokralla on 12 eri tahoa;
Katutasossa
Asukastupa ja Neuvokas
Katutasossa sijaitsevat yhdistyksille tarkoitetut toiminta- ja kokoustilat.

2.kerroksessa
Monikulttuurikeskus Moninet
Kansalaisfoorumi
Kuurojen Liitto
Nuorten Ystävät
Lapin Luonnonsuojeluliitto
Pelastakaa Lapset
Rovalan Nuoret
SPR, Rovaniemen osasto
Lapin Vihreät
Lapin Kilpirauhasyhdistys
Toisessa kerroksessa sijaitsee myös Rovaniemen kaupungin kokoustila Hilla. Tila on
kaupungin työntekijöiden käytössä ja iltaisin yhdistyksillä on mahdollisuus varata
tilaa omaan käyttöönsä, jos se on vapaana.
Tilavarauksia pystyy edelleen tekemään sähköisesti www-sivujen kautta tai
soittamalla /sähköpostilla. Tilavarauksen yhteydessä olevaan lomakkeeseen on
lisätty kohta mm. tietokonekaapelia varten.

Viestinnällinen tuki yhdistyksille
Toimintakalenteri
Esiteltiin kevään toimintakalenteri, jossa on tällä hetkellä 95 sivua järjestöjen
matalankynnyksentoimintaa.
Sovittiin:
- Sanna lähettää tiistaina 28.1. järjestötoimijoille linkin, josta he voivat
tarkistaa oman toimintansa tiedot.
- Mahdolliset korjaukset pyydetään ilmoittamaan 31.1.2020 sähköpostilla
sanna.nurila@rovaniemenneuvokas.fi
 uusi toimintakalenteri löytyy sähköpostista linkkinä
Toimintakalenteriin ilmoitetut tiedot siirretään Kansalaistalon www-sivulle ja se
jaetaan Rovaniemen kaupungin ja LSHP:n intraan ja www-sivuille.

Kansalaistalon www-sivut
Kansalaistalon www-sivuilla on vuonna 2019 ollut 39 459 käyntiä ( 2018 ollut 28
020 käyntiä)

Virtu- sähköisen asioinninpiste
- On edelleen myös kansalaistalon järjestötoimijoiden ja jäsenten käytössä.
Digikaveri sekä taloustsempparit yhdistysten jäsenien käytössä
Taloustsempparit auttavat oman talouden pulmissa tai suunnittelussa.
Tsemppari voi lähteä mukaan esimerkiksi asioinnille virastoon ja auttaa
erilaisten lomakkeiden täyttämisessä.
Taloustsempparit ovat luotettavia ja koulutettuja vapaaehtoista ja toiminta on
kaikille avointa ja maksutonta.
Ajanvaraus Taloustsempparille 016 356 0337
Digikaverit auttavat tietokoneen, tabletin tai vaikka puhelimen käytössä.
Taloustsempparit ovat luotettavia ja koulutettuja vapaaehtoista ja toiminta on
kaikille avointa ja maksutonta.
Ajanvaraus Digikaverille 040 8604 645

4. Järjestölähtöinen hyvinvointipiste ”toimintatorstai” keväällä
2020
Ajatuksena on, että yhdistykset voisivat tämän kautta tuoda toimintaansa näkyville,
järjestää yhteisiä kohtaamisia, kokoontua toimintapäivän ympärille. Yhteinen
suunnittelu pidettiin 24.10.2019 ja alustavasti suunniteltu:

Toimintapäivä olisi torstai aikataulu klo 10-18 välillä.

Yhdistyksillä olisi mahdollisuus tehdä yhteistyötä ja järjestää yhdessä päiviin
toimintaa, keskustelutilauksia, luentoja yms.
Toimintatorstain periaatteita:
 Toiminta on kaikille avointa
 Maksutonta
 Voidaan toteuttaa vapaaehtoisten tai työntekijöiden toimesta
 On yhdistysten toteuttamaa
 Voi asioida nimettömänä ja ilman ajanvarausta
Järjestöt voivat lähettää sähköpostitse Riikka Wikströmille tiedot heitä koskevista
teemapäivistä. Teemapäivien pohjalta voidaan laatia toimintatorstain aikataulupohja
sekä suunnitella yhteistyötä eri järjestöjen sekä kaupungin toimijoiden kanssa.
Torstain ajoilla on vielä vapaita aikoja.

5.

Työnohjauksellinen tuki kokemustoimijoille
Vuonna 2020 työnohjaustapaamiset:
6.4.2020 klo 16.30-18
4.5.2020 klo 16.30-18
14.9.2020 klo 16.30-18
9.11.2020 klo 16.30-18

6. Vertaisryhmän ideapäivät ja työnohjaus keväällä 2020
Keväällä on ajatuksena toteuttaa ideapäivät sekä työnohjauskokonaisuus toteutetaan
iltaisin keväällä 2020 torstai illat
12.3.2020 klo 17.00-19.30
19.3.2020 klo 17.00-19.30
26.3.2020 klo 17.00-19.30
tästä jatkaa työnohjaukset
23.4.2020 klo 17.00-18.30
14.5.2020 klo 17.00-18.30

7. Tapahtumat
 Rasisminvastainen viikko 2020 alkaa 16.3.2020
Tule mukaan toteuttamaan kevään rasismin vastaista viikkoa!
ilmoittautumiset ja lisätietoa viikosta:
rasisminvastainen19@gmail.com

8. Muita asioita
 Järjestöverkoston kokoontumiset 2020
25.5.2020 klo 11.30-14.00
24.8.2020 klo 11.30-14.00
9.11.2020 klo 11.30-14.00

9. JÄRJESTÖILTÄ JÄRJESTÖILLE
 Kansalaistalon järjestöinfo järjestöille Järjestettiin 28.1.2020 paikalla oli 11
järjestöjen edustajaa
 LAPIN KILPIRAUHASYHDISTYS:
- Lääkehoidon päivä, 12.3.2020 klo 14.30-16.30, Rovaniemen Kansalaistalolla,
Väärti kokoustilassa. Lapin Kilpirauhasyhdistys ry ja Lapin Sydänpiiri ry
järjestävät yhteistyönä Lääkehoidon päivän luennon, jossa luennoimassa on
Vuoden Farmaseutti 2019 Maija Pirttijärvi. Tapahtuma on maksuton.
- ensitietopäivä yhdessä Sydänyhdistyksen kanssa 28.5.2020 osana
toimintatorstaita. Ohjelmassa toiminnanesittelyä, luentoja,
kokemustoimijatarina ja Sydänpiirin puheenvuoro.
- Suomen Kilpirauhasliitto, Lapin Kilpirauhasyhdistys ry ja KERRO JA
KUUNTELE -projekti järjestävät yhteistyössä Crohn ja Colitis ry:n TIISEhankkeen ensimmäisen Hyvän mielen päivän, 60 vuotta täyttäneille ja se
pidetään maanantaina 16.3. kello 10 – 15. Rovaniemellä, Kansalaistalolla,
osoitteessa Rovakatu 23, 2 krs, 96100 Rovaniemi. Päivän aikana on erilaisia
hyvään mieleen liittyviä harjoituksia ja keskustelutuokioita. Tapahtumassa
tarjotaan kahvit ja ohjelma on ilmainen (lounas omakustanteinen).
Ilmoittautumiset viimeistään 1.3. Crohn ja Colitis ry:n kotisivuilla osoitteessa
www.ibd.fi/tapahtumat. Lisätiedot maria.joutsen@ibd.fi tai 040 031 6575.
- Lapin Kilpirauhasyhdistys ry ja KERRO JA KUUNTELE -projekti järjestävät
KERRO JA KUUNTELE -seminaarin perjantaina 3.4.2020 klo 12.00 – 15.00
Rovaniemellä. Pitopaikka varmistuu lähempänä ajankohtaa. Ohjelmassa mm.
luento kilpirauhassairauksista, Ulla Slama, kilpirauhassairauksiin perehtynyt
yleislääkäri sekä ”Känkkäränkkä kilpirauhanen” Raili Kuusela,
kokemustoimija, Suomen Kilpirauhasliitto ry. Kilpirauhasseminaari on
tarkoitettu kaikille asiasta kiinnostuneille ja se on maksuton tapahtuma.
Etäyhteydellä osallistuminen mahdollista, alla olevan linkin kautta.
Ilmoittautumiset oheisen linkin kautta 20.3.2020 mennessä.
https://link.webropolsurveys.com/S/023E321288BB8B33
- Suomen Kilpirauhasliitto ry, Lapin Kilpirauhasyhdistys ry ja KERRO JA
KUUNTELE –projekti järjestävät Vapaaehtois- ja vertaistukitoiminnan
koulutuksen, 14.-15.3.2020 ROVANIEMELLÄ
- Kilpirauhasen monet kasvot 30.5.2020 klo 11-14, Lordi-aukio. Lapin
Kilpirauhasyhdistys ry ja KERRO JA KUUNTELE -projekti järjestävät
yhteistyössä Lapin Sydänpiiri ry:n, Rovaniemen keliakiayhdistyksen,
Rovaniemen reumayhdistys ry:n, Pohjois-Suomen Syöpäyhdistys ry:n ja Lapin

Neuroyhdistyksen kanssa Maailman Kilpirauhasviikon tapahtuman,
lauantaina 30.5.2020 klo 11-14, Lordi-aukiolla, Rovaniemellä. Potilasjärjestöt
esittelevät toimintaansa ja jakavat tietoa saisrauksista. Tervetuloa mukaan!
 NAPAPIIRIN HENGITYSYHDISTYS:
- Napapiirin hengitysyhdistyksen ja Napapiirin Omaishoitajat ry:n keskusteluilta
hengityssairauksista ja omaishoidosta sairastavan itsensä ja omaisten
näkökulmasta järjestetään Napapiirin Omaishoitajat ry:n tiloissa. Illan aikana
kuulet, millaista tukea yhdistykset tarjoavat ja mitä mahdollisuuksia
kiinnostavaan tekemiseen on olemassa.
Illan teemaan meidät johdattaa Hengitysliiton kokemustoimija Eeva-Liisa
Peltonen. Hän kertoo kokemuksiaan ja ajatuksiaan sairastamisesta ja läheisten
tuen merkityksestä elämän eri vaiheissa. Lämpimästi tervetuloa! Kahvitarjoilu!
 MLL ROVANIEMEN PAIKALLISYHDISTYS
- MLL täyttää tänä vuonna 100 vuotta, haluaisiko joku lähteä yhteisellä kojulla
mukaan Rovaniemen Wanhoille markkinoille?
Yhteisbudjetilla samaan kojuun? Kiinnostuneet Lapin kilpirauhasyhdistys ja
Rovaniemen Reumayhdistys tästä lisätietoa Anne-Marie Haavikolta
annemariehaavikko@gmail.com
- MLL:lällä koko vuosi lapsiperheidentuen vuosi

 MONINET:
- Kaikille avoimia kulttuuri-iltoja,joista lisätietoa Moninetin Facebook-sivuilta
 FINFAMI:
- Prospect koulutus:
-> infotilaisuus to 19.3.2020 klo 17.30-19 Rovaniemen Kansalaistalolla
-> Prospect-kurssi v.2020 Rovaniemellä: pe 27.3. klo 17-20.30, La 28.3. klo 1018, Pe 17.4. klo 17-18.30 ja La 18.4. klo 10-15. Ryhmä on osallistujille maksuton
sisältäen kahvit, lounaan/ aamu/iltapalan. Kurssille voidaan ottaa maks. 12
osallistujaa. Kurssipaikka ilmoitetaan lähemmin. Hae kurssille viim. 19.3. tämän
linkin kautta: https://link.webropolsurveys.com/S/EBF85228C6052D3B
Kurssitiedustelut p. 0400-274 624 / Vaula Ollonen, sähköposti:
vaula.ollonen@finfami.fi
- Kansalaistalolla maanantaisin Mielekäs maanantai- ryhmä
 YHDEN VANHEMMAN PERHEIDEN LIITTO RY
- toimintana mm. saunailtoja, yhteinen olohuone, kaikille avoimia iltoja,
- vanhempien eron ABC- illat kerran kuukaudessa kaikille avoimia iltoja,
joissa käydään läpi peruskäsitteitä ja lakimiehelle voi esittää kysymyksiä

- Toiminta Pirkkakatu 2, MLL perhetoimintakeskuksessa
- Toiminta on tarkoitettu kaikille: yksinhuoltajat, yhteishuoltajat, lesket
 POHJOIS-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS
- 10.3. Naisten Syöpien ilta
- 30.3 minä syöpä ja työ ilta korkalonkadulla
- Yhdistyksellä on Korkalonkadulla tyhjänä 2 toimistotilaa joista voi olla
yhteydessä Järjestösihteeri/neuvontahoitaja Kaisa Pahtakari puh. 0400 944 267
tai kaisa.pahtakari@pssy.org

