
 

 

      29.8.2022 

SYKSYINEN TERVEHDYS NEUVOKKAASTA!  
Tähän infokirjeeseen olemme koonneet ajankohtaisia asioita. Jenni Rauhala on aloittanut 

työskentelyt Neuvokkaassa elokuun lopulla. Jenni työskentelee vapaaehtoistiimissä ja hänen 

tehtäviinsä kuuluu asioimisrenkaan keikkapyyntöjen vastaanotto ja tehtävien välitys 

vapaaehtoisille. Alla vapaaehtoistoimintaan liittyvät yhteystiedot ja tehtävien jako 

helpottamaan yhteydenottoja. Tapahtumissa ja tempauksissa olemme kaikki mukana erillisen 

työnjaon mukaan.  

 

Vapaaehtoistoimintaan liittyvät yhteystiedot ja tehtävät:   

Marika Ahola p. 040 199 4600, marika.ahola@rovaniemenneuvokas.fi 

Maarit Kulju p. 040 860 4645, maarit.kulju@rovaniemenneuvokas.fi 

- Tukihenkilötoiminta, Mitä Sinulle kuuluu -toiminta, kriisipuhelinpäivystäjät, 

kulttuurikaverit, Walk in Talk -toiminta, taloustsempparit 

Elina Vieno p. 0400 821 950, elina.vieno@rovaniemenneuvokas.fi  

- Ohjelmarengas, kohtaamispaikat, päiväkoti- ja koulukummit, lukumummit, riksapyörä -

toiminta, varainhankinta 

Mika Törmänen p. 050 454 4604, mika.tormanen@rovaniemenneuvokas.fi  

- Ruokarinki, maskien pakkaus ja jako, infopisteen vapaaehtoiset 

Jenni Rauhala, p. 040 529 6800 

- Asiointirengas 

Miia Angeria p. 040 128 1819, miia.angeria@rovaniemenneuvokas.fi  

- Digikaverit  

Päivi Meiros p. 040 529 6800, paivi.meiros@rovaniemenneuvokas.fi  

- Vapaaehtoisten raportit ja matkalaskut  

Järjestöavustaja p. 0400 514 510, jarjestoavustaja@rovaniemenneuvokas.fi  

 

Syyskuun kuukausi-info ti 13.9.2022 klo 17.00–18.00  

Kuukausi-infon aiheena: Hyvinvointia taiteesta. Aiheesta kertomassa Rovaniemen 

Taidemuseon amanuenssi Anniina Koivurova.  

 

Koulutuksia ja virkistystä vapaaehtoisille  

 

Kaikille avoin lukupiiri käynnistyy syyskaudella, aloitus ti 27.9. klo 13.00-14.30 

Kaikille avoin lukupiiri on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita kirjoista ja 

lukemisesta. Ryhmä kokoontuu kolme kertaa syyskauden aikana: ti 27.9., to 27.10 ja to 

1.12.2022 klo 13-14.30. Jokainen kerta on oma itsenäinen kertansa. Ensimmäisen kerran 

aiheena on ”oma lempikirjani”. Tuo lempikirja mukanasi joko mielessäsi tai ihan konkreettisesti 

kirjana. Tutustumme toisiimme kirjojen avulla vapaasti keskustellen. Ensimmäisellä kerralla 

sovimme myös seuraavaan kertaan yhteisesti luettavasta kirjasta. Ohjaajana Tuula 

Saraniemi.  Ilmoittautumiset ja lisätietoja p. 0400 514 510/Jaana.  Ryhmän koko max. 10 hlöä.  

                     

käännä → 
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Kaikille avoimet runopajat syyskaudella 

Runopaja – oho, yllättäen syntyi runo! Kaikille avoimet runopajat syyskaudella: to 15.9. klo 14–

16, to 13.10. klo 14–16 ja ma 21.11. klo 14–16 Miten runot syntyvät? Meissä kaikissa elää 

runo, joka on piilossa. Yllättäen niitä on vielä monta. Tule mukaan löytämään omat runosi. Et 

tarvitse aiempaa kirjoitus- tai runokokemusta. Jokainen kerta on oma itsenäinen 

kertansa.  Ryhmän koko max. 10 hlöä. Ohjaajana Tuula Saraniemi. Ilmoittaudu mukaan p. 

0400 514 510/Jaana.  

 

Vapaaehtoistyön peruskurssi lokakuussa 2022 

Vinkkaa lokakuun kurssista tuttavallesi ja houkuttele hänet mukaan mukavaan toimintaan 

vapaaehtoistyön pariin. Kurssi on kolmipäiväinen. Kurssipäivät ja -ajat ovat seuraavat: pe 7.10. 

klo 16-19, la 8.10. klo 9-14 ja to 13.10. klo 16-19. Kaikki vapaaehtoistyöstä kiinnostuneet 

haastatellaan ennen koulutuksen alkamista. Ilm. ke 28.9. mennessä p. 016 356 0337.  

 

Muita asioita 

Vapaaehtoistyötä lasten viikonloppuleireillä syksyn aikana 

Parasta Lapsille ry järjestää lasten leirejä syyskaudella 2022 Lomakeskus Palojärvellä.  Leirit 

on pilkottu kahden viikonlopun kokonaisuuksiksi, joten vapaaehtoiset voivat osallistua joko 

kahteen tai halutessaan kaikkiin neljään viikonloppuun syksyn aikana. Liitteenä esite 

toiminnasta sekä leirien päivämäärät. Tehtävään on oma perehdytys. Seuraavat ohjaajien 

peruskoulutukset ovat etänä Teams-yhteydellä la 3.9. klo 9-15 ja la 1.10 klo 9-15. Lisätietoja 

p. 040 860 4645/Maarit  

 

Tule mukaan jatkamaan Lapin Hyvinvointialueen verkkosivujen kehittämistä 14.9.2022 

Tule mukaan työpajoihin kehittämään Lapin Hyvinvointialueen verkkosivuja. Ensimmäiset 

työpajat ke 14.9. klo 11-12, klo 12-13 ja klo 13-14 Kansalaistalolla. Tervetuloa mukaan 

antamaan kommentteja ja vinkkejä verkkosivuista käyttäjien näkökulmasta. Lisätietoja ja 

ilmoittautumiset 8.9. mennessä p. 0400 514 510/Jaana.  

 

Talouskahvila 8.9.2022 klo 9.00-12.00 Kansalaistalolla  

Talouskahvila tarjoaa monitoimijaista talousneuvontaa ja tukea talousasioiden hoitoon ilman 

ajanvarausta. Tule porisemaan talousasioista asiantuntijoiden kanssa. Kahvitarjoilu.  

 

Vapaaehtoisten tekemät auttamistyöntunnit tammi-kesäkuussa 2022 

Jaksolla tammi-kesäkuu 2022 vapaaehtoiset ovat tehneet upeat 5 262 tuntia vapaaehtoista 

auttamistyötä. Nämä tunnit on tallennettu teidän palauttamistanne raporteista. Kiitos kaikille, 

että jaksatte tehdä tärkeää työtä! Huomasimme, että osalta on jäänyt palauttamatta raportit 

alkuvuodelta. Mutta ei hätää, tammi-kesäkuun raportit voi yhä toimittaa meille! Jokainen tehty 

tunti on tärkeä raportoida, jotta saamme teidän vapaaehtoisten tekemää tärkeää työtä 

näkyväksi mm. toimintaamme rahoittaville tahoille. Heinä-syyskuun raporttien palautus ti 

11.10. mennessä. Tästä muistutamme vielä lähempänä ajankohtaa.  

 

Mukavaa syksyn alkua,  

toivottelee Neuvokkaan tiimi 


