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Joulumerkkikotilapset ry
Joulumerkkikotilapset ry on yhdistys, jonka tavoitteena on edistää suomalaisten joulumerkkikotien
kulttuurihistoriaan liittyvien tietojen hakua, jakamista ja arkistointia. Yhdistys on perustettu
joulukuussa 2014 ja sen tarkoituksena on toimia joulumerkkikodeissa olleiden aikuisten
yhteistyöelimenä ja vertaistuen mahdollistavana verkostona. Yhdistys on rekisteröity tammikuussa
2015 ja sen kotipaikka on Tampere.
Joulumerkkikotilapset ry:n tavoitteena on mahdollistaa vertaistuen antaminen ja voimaannuttava
muistelutyö joulumerkkikodeissa olleille aikuisille ja heidän läheisilleen. Yhdistyksen tehtävänä on
joulumerkkikodeissa olleiden tietojen ja kulttuurihistoriallisesti merkittävien valokuvien
tallentaminen ja arkistointi.
Yhdistys järjestää kokouksia ja tapaamisia joulumerkkikodeissa olleille, heidän läheisilleen ja
muille asiasta kiinnostuneille. Tavoitteena on toteuttaa vertaistukitoimintaa, johon sisältyy ryhmien
perustaminen ja joulumerkkikoteihin liittyvä muistelutyö. Tapahtumiin kutsutaan erityisesti
joulumerkkikodeissa olleita aikuisia ja heidät pyritään tavoittamaan yhdistyksen koti- ja FaceBook
sivujen sekä lehti-ilmoitusten avulla. Joulumerkkikodeissa olleet aikuiset ovat eri ikäisiä, 1930–
1970-luvuilla syntyneitä. Vertaistukiryhmät ovat kokoontuneet jo vuodesta 2016 alkaen mm.
Tampereen, - Kouvolan, - Hämeenlinnan - ja pääkaupungin seudulla. Tapaamisiin voi ilmoittautua
ottamalla yhteyttä eri alueiden koollekutsujiin. Heidän tietonsa löytyvät jäsensivujen etusivulta.
Yhdistyksellä on kotisivut, jotka ovat kaikille avoimet. Kotisivuilla on erilliset jäsensivut, jonne on
pääsy vain yhdistyksen jäsenillä. Lisäksi yhdistyksellä on Facebook -sivusto
”Joulumerkkikotilapset ry”, joka on julkinen ja kaikille avoin. Keskustelua varten FaceBook:ssa
on suljettu ”joulumerkkikoti” -ryhmä, johon voi liittyä. Kyseessä olevan sivun ylläpitäjät
hyväksyvät jäsenpyynnöt.
Yhdistyksen jäseniksi ja toimintaan mukaan voivat liittyä joulumerkkikodeissa olleet ja muut
aiheesta kiinnostuneet henkilöt, esimerkiksi tutkijat ja joulumerkkikodeissa työskennelleet.
Joulumerkkikotilapset ry:n hallituksen jäsenet vuonna 12.9.2020 alkaen – 2021 (alkuvuosi):
Pauli Marttila, puheenjohtaja ja verkkovastaava
Jorma Huttunen, varapuheenjohtaja, tiedottaja
Tiina Hautamäki, sihteeri
Heli Mattila, rahastonhoitaja ja jäsenvastaava
Kaija-Leena Lindroos, varajäsen
Helena Miettinen, varajäsen
Jaana Lindell, varajäsen
Eeva Perola, varajäsen
Toimet:
Leena Kunttu, valokuvavastaava
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Omat tiedot kansallisarkistosta
Joulumerkkikodeissa olleiden tiedot on siirretty Filha ry:ltä Kansallisarkistoon. Omista hoitoajan
tiedoista voi tehdä tietopyynnön Kansallisarkistoon. Alla on kopio kotisivullamme olevasta ohjeesta
sen tekemiseen: https://www.joulumerkkikotilapset.fi/jmklry/omat-tiedot-kansallisarkistosta/
Tietopyynnön voi tehdä kolmella eri tavalla:
1. Lähettämällä täydellisen nimen ja tarkan syntymäajan sisältävän vapaamuotoisen tietopyynnön
sähköpostitse osoitteeseen: kirjaamo@arkisto.fi.
2. Kansallisarkiston kotisivulla astia-verkkopalvelussa:
(Vaatii käyttäjätunnuksen. Sen saa tunnistautumalla ja rekisteröitymällä palveluun.
Tunnistautuminen esim. pankkitunnuksilla ja rekisteröityminen vetuma-tunnuksella)
•
•
•
•

Avataan sivu asiakirja- ja tietopyynnöt
Valitaan esillä olevasta valikosta viimeinen rivi -Muu tietopyyntö
Kirjaudutaan palveluun ja
Täytetään tilauslomake

Selvitetään millaisia tietoja pyydetään ja annetaan oma nimi (myös aiemmat nimet,
syntymäaika ja -paikka.
3. Puhelimella, Faksilla tai kirjeellä
•
•
•

Puhelin: 029 533 7400 (puhelinpalvelu arkisin klo 10-15)
Faksi: (09) 176 302
Kirje osoitteeseen:
Kansallisarkiston kirjaamo
PL 258
00171 Helsinki
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