Alkuperäinen opas ja koonti: Koonti paikallisista koulu-yhdistys-yhteistyön mahdollisuuksista 2014,
Joensuun seudun nuorisoasuntoyhdistys Josna ry, Mari Kirjavainen
Yhdistysten ja koulujen yhteistyön mahdollisuuksia Pohjois-Karjassa koonti ja päivitys 10/2016:
Mirva Hämäläinen, Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys
Hanna Kääriäinen, Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys
Kuvitus: Sanna Hukkanen
Kuvien väritys: Sunday Ngakama Mpanduji
Taitto: Elisa Valjakka, Pohjois-Karjalan Kansanterveyden keskus
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Lukijalle
Tässä oppaassa pohjoiskarjalaiset yhdistykset esittelevät, millaisia toimintoja ja yhteistyön muotoja sekä oppimisympäristöjä
heillä on tarjota alueen oppilaitoksille, erityisesti peruskouluille,
lukioille ja ammattikouluille.
Oppaan tavoitteena on yhdistysten ja koulujen sekä oppilaitosten yhteistyön vahvistuminen, laajentuminen ja monipuolistuminen sekä pohjoiskarjalaisten yhdistysten ja järjestöjen
tunnettuuden lisääntyminen.
Oppaan kokoamisesta vastaa Pohjois-Karjalan Järjestöasiain
neuvottelukunta JANE. JANE on maakunnan eri järjestöjen
yhteistyörakenne, joka toimii järjestö- ja yhdistystoiminnan
asiantuntijana maakuntaliitossa. JANE tuo näkyväksi ja tunnetuksi järjestötoimintaa eri toimialoilta, luo uusia toimintamahdollisuuksia ja – muotoja järjestötoiminnalle, sekä vahvistaa
järjestöjen roolia maakunnan kehittämisessä. Lisätietoja
www.jelli.fi/jane
Tämä opas löytyy myös pdf-tiedostona osoitteesta: www.jelli.fi
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Enon 4H-yhdistys
Tietoa yhdistyksestä
4H-harrastuksessa lapsi ja nuori kasvaa kohti vastuullista ja yritteliästä aikuisuutta. Lapsen ja nuoren kehitysvaiheet huomioon
ottavassa toiminnassa opitaan itse tekemällä.
4H-kerhossa omaksutaan käytännön taitoja ja tietoja koulutetun ohjaajan tuella.
4H-työelämäkurssit ja Ajokortti työelämään – kurssit syventävät nuoren osaamista. Innostunut nuori voi perustaa oman 4H-yrityksen yritysohjaajan tukemana. Toiminnassa saadaan valmiuksia yrittäjyyteen ja työelämään.

Oppilaitosyhteistyö
Enon 4H-yhdistys tarjoaa oppilaitosyhteistyöhön:
• oppitunnit
• kierrätys
• perinnekäsityöt
• metsäkurssit, marja, yrtti - ja sienikurssit
• linkit/materiaalit
• ajokortti työelämään
www.eno.4h.fi

Lisätietoja
Enon 4H-yhdistys toimii entisen Enon kunnan alueella. Toiminnasta osa on maksutonta ja osa maksullista. Säännölliseen kerhotoimintaan osallistuville on jäsenmaksusuositus. Jäsenmaksut ovat: yksilöjäsen 35 euroa/jäsenmaksukausi ja perhemaksu 70
euroa/ jäsenmaksukausi. Jäsenmaksukausi on 1.9 -31.8.

Yhteystiedot
Enon 4H-yhdistys
Enontie 50, Ekokeskus, 81200 Eno
Tuula Nuutinen
050 0168 801
tuula.nuutinen@4h.fi
www.eno.4h.fi
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Joensuun Nuorisoverstas ry
Tietoa yhdistyksestä
Joensuun Nuorisoverstas ry tukee nuorten arjenhallintaa ja koulutukseen sekä työelämään osallistumista. Yhdistyksen toimintamuotoina ovat nuorten työpajatoiminta, etsivä nuorisotyö ja kehittämishankkeet.

Oppilaitosyhteistyö
Yhdistys tarjoaa Etsivän nuorisotyön palveluja nivelvaiheen nuorille ja Nuorten työpajatyötä ilman opiskelupaikkaa oleville ja
työttömille nuorille.
Tarjoamme myös mielenkiintoisia aiheita nuorten parista opiskelijoille, jotka ovat jo edistyneet opinnoissaan opinnäytetyövaiheeseen,ja otamme vuosittain muutamia nuoria opintoihin liittyviin projekteihin, tai harjoitteluihin.

Lisätietoja
Koulu- ja oppilaitosyhteistyön painopiste on nivelvaiheen nuorten ohjauksessa ja valmennuksessa.
Kehitämme myös opinnollistettua työpajatoimintaa.
Toimimme seuraavien kuntien alueelle: Joensuu, Liperi, Outokumpu ja Kontiolahti.
Ota yhteyttä paikalliseen valmentajaan, jonka yhteystiedot löydät nettisivuiltamme.

Yhteystiedot
www.nuorisoverstas.fi
Ulla Mänttäri-Tikka
ulla.manttari-tikka@nuorisoverstas.fi
050 492 3306
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Joensuun seudun nuorisoasuntoyhdistys ry,
Nuorisoasuntoliitto ry
Tietoa yhdistyksestä
Joensuun seudun nuorisoasuntoyhdistys (Josna) on Nuorisoasuntoliiton (NAL) paikallisyhdistys.
Josna vuokraa asuntoja alle 30-vuotiaille työelämään hakeutuville tai töissä käyville nuorille. Lisäksi Josna tuottaa asumisen tukipalveluja, toimii nuorten asumisen edunvalvojana, tarjoaa asumisneuvontaa sekä yhteistyössä muiden tahojen kanssa kehittää
keinoja nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Josna suunnittelee ja tuottaa asumiseen liittyviä koulutuksia nuorille ja nuorten
kanssa toimiville tahoille. Toiminnan tavoitteena on tehdä nuorisoasumista tutuksi ja parantaa alle 30-vuotiaiden Joensuun
seudun nuorten asuinoloja.

Oppilaitosyhteistyö
Nuorisoasuntoliiton linkkejä ja materiaaleja opettajien käyttöön
www.asumisenabc.fi:
• Tuntimateriaalia + tehtäviä asumisesta
www.josna.fi  materiaalit  oppilaitosyhteistyö:
• Tuntimateriaalia + tehtäviä asumisesta, taloudenhallinnasta ja yhteiskunnan tukiverkosta
• Vanhempainiltamateriaalia 9-luokkalaisten vanhemmille itsenäistymisestä
• Pohdintatehtäviä asumisen ongelmatilanteista
Josna kouluttaa pyynnöstä opettajia ja koulun muuta henkilökuntaa Asumisen ABC-kokonaisuuteen
• materiaalien käyttöön opastaminen
• asumistietouden oppituntien suunnitteleminen
Joensuun seudun nuorisoasuntoyhdistys tarjoaa oppilaille Asumisen ABC-kokonaisuuden, joka sisältää mm. seuraavia asioita
• asunnon hankkiminen
• asumiseen liittyvät raha-asiat
• vuokralaisen oikeudet ja velvollisuudet
Katso myös www.nal.fi

Yhteystiedot
Joensuun seudun nuorisoasuntoyhdistys, Josna ry
Kauppakatu 35 3. kerros, 80100 Joensuu
Ilpo Simonen
toiminnanjohtaja
050 5596 750
ilpo.simonen@josna.fi
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Kotikartanoyhdistys ry
Tietoa yhdistyksestä
Kotikartanoyhdistys ry on vuonna 1996 perustettu yleishyödyllinen yhdistys Hukanhaudalla, joka tarjoaa ihmisläheisen toimintaympäristön kansalaisille, jäsenjärjestöille ja monille muille toimijoille Joensuun seudulla ja koko Pohjois-Karjalassa. Yhdistystä
ylläpitävät yli 50 jäsenjärjestöä. Kotikartanoyhdistys tarjoaa kokoontumistiloja, ryhmä- ja kurssitoimintaa, ohjausresursseja ja välineistöä koulutuksiin ja tapahtumiin toimialan puitteissa. Lisäksi Kotikartano järjestää työllistymistä tukevia ja edistäviä palveluja.

Oppilaitosyhteistyö
Tarjoamme tiloja ja toiminnallista tekemistä ryhmille (esim.)
• Kädentaitoja
• Ruoan laittoa ja leivontaa
• Atk:ta
• Majoitusmahdollisuus
Kauttamme saatavilla välineistöä lainaan, esim. lumikenkiä, jumppakuminauhoja, pilkkijakkaroita, nokipannuja, pulmapelejä,
mölkkyjä, kyykkä, ruokailu- ja tarjoiluastiastoja…
Voit tiedustella meiltä TET- ja työharjoittelupaikkoja.
Olemme mielellämme mukana tukemassa vanhempainyhdistyksen toimintaa.
Toteutamme yhteistyössä (esim.)
• Leirikoulut / yökoulut / retket
• Iltapäiväkerhotoimintaa
• Vertaisryhmätoimintaa
• Tapahtumat ja teemapäivät
• Työhyvinvointipäivät ja -tapahtumat
•
Järjestämme kursseja, joita voidaan toteuttaa kohdennetusti tarpeen mukaan
• Tukihenkilötoiminta
• Vapaaehtoistoiminta
• Ryhmänohjaajan valmiudet
Järjestämme työllistymiseen ja työelämään liittyviä koulutuksia ja kursseja (esim.)
• Työnhakuvalmiuksien edistäminen (CV, hakemus, haastattelu, työpaikan löytäminen)
• Työkykytalo-malli ja sen käyttöönotto
• Atk-koulutusta eri teemoilla

Lisätietoja:
Tarvittaessa tuomme toimintoja koko maakunnan alueelle.
Jäsenyhdistyksille tai muutoin yhteistyökumppanina toimiville tahoille tuotamme palveluja lähtökohtaisesti maksutta tai materiaalikustannushinnoin.
Toiminnot räätälöidään tarpeen mukaan.
Ota rohkeasti yhteyttä ja kysy lisää, niin katsotaan kuinka voimme auttaa!

Yhteystiedot
Kotikartanoyhdistys ry
Kartanotie 9, 80230 Joensuu
Teija Sivonen, vs. toiminnanjohtaja
050 550 5944
teija.sivonen@kotikartanoyhdistys.fi
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Nunnanlahden kyläyhdistys ry
Tietoa yhdistyksestä
Nunnanlahden kyläyhdistys. Nunnanlahden kylä on noin 10 - 15 kilometriä Juuan kirkolta Joensuuhun päin. Kylän halki kulkee
valtatie-6. Asukkaita Nunnanlahdessa on 480 henkilöä ja savuja loma-asunnot mukaan lukien 220. Yritystoimintaa on kiviteollisuudessa, maa- ja metsätaloudessa, kalataloudessa, kaupassa ja palveluissa. Nunnanlahdessa ja sen liepeillä on yli 30 yrittäjää ja
palveluvalikoima on monipuolinen. Kylän työpaikkaomavaraisuusaste on yli 100 %.
Juuan kunnan Yhess-hankkeessa v. 2013 aloitetussa ja Juuan Vanhustetaloyhdistyksen Kaari-hankkeessa jatkettu Nunnanlahden
koulun ja ikäihmisten yhteistä kummimummi/ukki-toimintaa, jossa tavoitteena on kehittää lasten, nuorten ja ikäihmisten välistä
vastavuoroista, mukavaa yhdessäoloa.
Kyläkyselyn 2016 pohjalta kyläilloissa käsitellään palvelutarpeita, turvallisuutta ja muita esille tulleita ideoita. Osallistutaan
kyläkaupan tapahtumiin ja Ellin Hölkkään. Yhdistyksen kotisivua kehitetään, kylätiedote jaetaan muutaman kerran vuodessa,
postilaatikkojen nimitarroja uusitaan ja kehitetään varainhankintaa.

Oppilaitosyhteistyö
Kummimummit/ukit ovat olleet apuna esikoulussa, alaluokilla käsityötunneilla ja iltapäiväkerhossa.
Lisäksi yhdistys on mukana/järjestämässä retkiä, piirakkatalkoita, itsenäisyyspäivänä, joulujuhlajärjestelyissä, ommeltu verhoja ja
muissa koulun toivomissa aktiviteeteissa. Toiminta on vapaaehtoista, kertaluontoista tai viikoittaista.
4H- kerho kokoontuu koululla.
Nunnanlahden Martat ovat aktiivisessa yhteistyössä koulun kanssa järjestäen monia tapahtumia.
Nunnanlahden Viesti on rakentanut koululle kodan ja huolehtii koulun ladun ja kaukalon lumitöistä.

Yhteystiedot
Nunnanlahden Kyläyhdistys ry
Mäkeläntie 3, 83940 Nunnanlahti
www.nunnanlahti.fi
www.facebook.com/nunnanlahti
Seppo Kettunen, puheenjohtaja
044 2627 889
Merja Kärkkäinen, sihteeri
050 407 4533
etunimi.sukunimi@oyk.fi
Kummimummi/ukki toiminta
Tuula Ikonen-Graafmans
040 0674 062 tuula.ikonengraafmans@gmail.com
Nunnanlahden koulu
Nunnanlahdentie 963, 83940 Nunnanlahti,
050 5919 820
vs. koulunjohtaja Johanna Kurki
va luokanopettaja Mari Summala
Kaari-hanke
http://www.juuka.fi/files/file/Kaari-hanke%20esite.pdf
www.juuka.fi  ikäosaamiskeskus Ellinkulma (kansalais -, yhdistys-, yritystupa ja it–neuvonta)
4H
http://juuka.4h.fi
Nunnanlahden Martat
www.martat.fi/piirit/pohjois-karjala/yhdistykset/nunnalahden-martat-ry
Nunnanlahden Viesti
http://nunnanlahdenviesti.sporttisaitti.com/
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Pohjois-Karjalan Martat
Tietoa yhdistyksestä
Pohjois-Karjalan Martat ry on kansalaisjärjestö, joka edistää kotien ja perheiden hyvinvointia sekä kotitalouden arvostusta.
Piirin alueella toimii 112 marttayhdistystä ja 10 toimintaryhmää. Yhdistyksissä jäseniä on n. 4 100. Piiri tarjoaa asiantuntevaa kotitalousneuvontaa, elämyksiä ja iloista yhdessäoloa. Yhdistykset järjestävät monipuolista järjestötoimintaa.

Oppilaitosyhteistyö
Ammatillinen kotitalousneuvonta
Ruoka ja ravitsemus
• Piirakkakoulu (20 euroa/hlö)
• Syö hyvää – tietoiskut
• Oletko sokerista?-sokerinäyttely
• Suolaa, suolaa, liikaa suolaa?
• Välipalavinkit
• Makukoulu
• Syö hyvää – luennot Ravitsemussuositukset tutuiksi
• Paikoillanne, valmiina keittiöön! -välipalakurssit ja luennot
• Luennot 80 €/45 min + matkakulut
• kurssit 365 €+raaka-aineet + matkakulut
Puutarha, ympäristö, kodinhoito ja kodintalous (60 euroa/tunti)
• Kukkolan näytepuutarhan esittelykierrokset (toukokuu ja elo/syyskuussa)
• Isoäidin siivousvinkit
• Vuoden sienen, marjan, yrtin ym. esittely
• Sienineuvonta kauden sienillä
• Nuorten talousneuvontaa
Yhdistystoiminta
Useat paikalliset marttayhdistykset järjestävät yhteisiä tapahtumia koulujen kanssa, riippuen yhdistyksien jäsenten harrastuneisuudesta ja mahdollisuudesta
• Mm. leivontaa, ruokien maistatusta ja käsityöpajoja
• Kysy lisää paikalliselta Marttayhdistykseltäsi!
Pohjois-Karjalan marttayhdistykset:
http://www.martat.fi/piirit/pohjois-karjala/yhdistykset/
Hyödyllisiä linkkejä:
www.martat.fi
www.facebook.com/Pohjois-Karjalan Martat vinkkaa
www.facebook.com/martatvinkkaa
www.pikkukokki.fi
www.youtube.com/martattv

Lisätietoja
Pohjois-Karjalan Martat toimivat koko maakunnan alueella. Piirin ammatillinen kotitalousneuvonta on pääsääntöisesti maksullista. Paikalliset marttayhdistykset voivat tarjota oman alueensa kouluille maksutonta tai edullista ohjelmaa omien vahvuuksiensa
mukaan.

Yhteystiedot
Pohjois-Karjalan Martat ry
Katja Kolehmainen, toiminnanjohtaja
0400 179 095
katja.kolehmainen@martat.fi
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Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry
Tietoa yhdistyksestä
Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys on maakunnallinen sosiaali- ja terveyspoliittinen vaikuttaja ja kehittäjä.
Toimintamme painopisteitä ovat:
Järjestöt: Rakennamme järjestöjen ja julkisen sektorin yhteistyötä. Tuemme järjestöjen työllistymistä ja monikulttuurisuutta.
Edistämme järjestöjen toimintaedellytyksiä ja viestintää.
• Työllistämisen tukena Kajo-keskus ja Kaiku, maahanmuuttajatyön tuki, koulutukset, Järjestötietopalvelu Jelli,
vapaaehtoistoiminnan kehittäminen
Osallisuus: Kuuntelemme ihmisten ääntä ja välitämme sitä eri tasoille. Edistämme ihmisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia.
• Foorumit, kyselyt ja kokemustieto, kansalaistoiminnan tuki
Yhteiskuntapolitiikka: Vaikutamme alueelliseen sosiaali- ja terveyspolitiikkaan ja muihin politiikan lohkoihin. Toimimme alueellisen ja valtakunnallisen vuoropuhelussa.

Oppilaitosyhteistyö
Yhdistyksestä saatavilla aineistoa ja materiaalia aiheista:
monikulttuurisuus, osallisuus, asukkaiden ja kansalaisten kuuleminen sekä yhdistys- ja järjestötoiminta
Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys tarjoaa
koulutusta aiheista:
• monikulttuurisuus
• osallisuus
• asukkaiden ja kansalaisten kuuleminen
• yhdistys- ja järjestötoiminta
• projektityö
opiskelijoille:
• harjoittelupaikkoja
• opinnäytetöiden/kehittämistöiden aiheita
Hyödyllisiä linkkejä ja koottuja materiaaleja
Osallisuuteen liittyvää aineistoa kootusti:
www.jelli.fi/osallisuus
JELLI-järjestötietopalvelu: www.jelli.fi, kattavasti tietoa alueemme yhdistysten toiminnasta.
Vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksia Joensuussa: www.jelli.fi/vapaaehtoistoiminta
Vertaistoimintaa Joensuun alueella- opas: www.jelli.fi/vertaistoiminta
Apua ja ohjeita järjestötoimintaan -sivusto: www.jelli.fi/jarjestotoiminta,
Käytännön työvälineitä, menetelmiä ja malleja yhdistysten ja muiden toimijoiden käyttöön.

Lisätietoja
Toimialueena koko maakunta.

Yhteystiedot
Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry
Siltakatu 20 A 11 80100 Joensuu
www.pksotu.fi
Elina Pajula, toiminnanjohtaja
050 558 7460, elina.pajula@pksotu.fi

Ville Elonheimo,
monikulttuurisen järjestötoiminnankehittäjä
045 116 2060, ville.elonheimo@pksotu.fi
Johanna Seppänen, projektipäällikkö
(KAJO-keskus, työllisyys)
050 4670 356, johanna.seppanen@pksotu.fi

Anne Pyykkönen, erikoissuunnittelija
045 117 9340, anne.pyykkonen@pksotu.fi
Hanna Kääriäinen, vapaaehtoistoiminnan kehittäjä
044 715 2060, hanna.kaariainen@pksotu.fi
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Suomen Punainen Risti SPR
Tietoa yhdistyksestä
Punainen Risti auttaa ihmisiä katastrofien ja onnettomuuksien sattuessa ja kouluttaa heitä varautumaan niihin. Järjestö kannustaa ihmisiä hoitamaan terveyttään ja pitämään huolta toisistaan.
Punaisen Ristin vapaaehtoiset toimivat Suomessa yli 500 paikallisessa osastossa. Autamme onnettomuus- ja kriisitilanteisissa,
tuemme viranomaisia turvapaikanhakijoiden vastaanottamisessa ja työllistämme pitkäaikaistyöttömiä. Perinteisiä toimintamuotojamme ovat mm. ensiapu-, ystävä- ja maahanmuuttajatoiminta. Toiminnan laajuus ja sisältö vaihtelevat osastoittain.

Oppilaitosyhteistyö
Suomen Punaisen Ristin kouluyhteistyö koostuu mm.
• kummiluokkatoiminnasta,
• erilaisista kampanjoista,
• keräystoiminnasta sekä
• ensiapu- ja valmiusharjoituksista
Oppilaitosten käyttöön valmista materiaalia löydät SPR:n nettisivuilta: punainenristi.fi/koulusivut
Tiedustele yhteistyön mahdollisuuksia SPR:n paikallisosastolta.

Yhteystiedot
https://www.punainenristi.fi/toimipisteet/savo-karjalan-piirijoensuun-toimisto
savo-karjala@punainenristi.fi
Vaihde: 040 015 8390

Koulujen ja yhdistysten yhteistyömahdollisuuksia Pohjois-Karjalassa
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Kulttuuri & taide
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Eettisesti Innovatiiviset Kulttuurin
Uudistajat EIKU ry
Tietoa yhdistyksestä
EIKU ry:n toiminnan tarjoitus on auttaa lupaavia kulttuurikykyjä siivilleen tuottamalla yhteistyössä kulttuurialan opiskelijoiden
ja harrastajien kanssa vuosittain 1-3 uutuusproduktiota. Vuodesta 2007 lähtien on toteutettu useita erilaisia konsertteja, puhenäytelmiä, lastenooppera-, kirkko-ooppera- ja pienoisoopperaesityksiä, tanssiteoskiertue ja lyhytelokuvatuotanto. Tuotantoja on
toteutettu omassa maakunnassa, valtakunnallisesti ja ulkomaan vierailuina. Vuodelle 2017 on suunnitteilla Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaan hyväksytty multigenrespektaakkeli kiertue.

Oppilaitosyhteistyö
EIKU ry:n nettisivut:
www.eikury.com
EIKU ry tarjoaa kulttuurialoja harrastaville tai opiskeleville lapsille ja nuorille mahdollisuuksia osallistua tuotantoihinsa. Mukaan
voi päästä ottamalla yhteyttä yhdistyksen toiminnanjohtajaan ja kertomalla omista kiinnostuksen kohteista ja kulttuurialan
kokemuksista.

Lisätietoja
Osallistuminen toimintaan on ilmaista ulkomaan kiertueita lukuun ottamatta ja onnistumisista voidaan palkita stipendein.

Yhteystiedot
Paavo Joensalo
paavo.joensalo@pp.inet.fi
0400 838 268

Koulujen ja yhdistysten yhteistyömahdollisuuksia Pohjois-Karjalassa
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Liperi-Seura ry
Tietoa yhdistyksestä
Liperi-Seura pitää yllä monipuolista Liperin Maaseutumuseota, johon kuuluu 6 erillistä museorakennusta ja laaja, eri aihekokonaisuuksista koostuva esineistö. Tähkä-hallin tiloissa on mahdollisuus mm. video- ja Power Point- esitysten järjestämiseen.

Oppilaitosyhteistyö
Tarjoamme koululuokille joko yleisiä museovierailuja tai sitten tiettyyn aiheeseen liittyviä teemoitettuja oppitunteja. Tällaisia
voivat olla esim.
• Historian opetukseen liittyvät teemat, esim.: ”elämää 50-luvulla”, ”sähkön käyttöönoton historiaa”, ”Enwald-kotimuseo”, ”maanviljelyn historiaa eri vuosikymmeninä”.
• Fysiikan opetukseen liittyvät teemat: sähkön tuottamiseen, siirtoon ja käyttöön liittyvät aihekokonaisuudet.
• Kotitalouden opetus: esim. vertaileva esittely eri vuosikymmeniltä teemoina ravinteiden kierrätys, elintarviketurvallisuus,
valmistustavat, raaka-aineet....
• Kuvaamataiteen opetus: museo tarjoaa hyviä kohteita esim. valokuvaukseen.
Tietoja museon tiloista ja esineistöstä saa nettisivuilta ja yhteyshenkilöltä.
Lisätietoja osoitteessa www.liperi-seura.fi

Lisätietoja
Jos vierailijaryhmä toivoo museoesittelyyn jotakin erityistä aihepiiriä, niin laadimme vierailun ohjelman toivomustenne
mukaiseksi.
Liperiläisille koululuokille esittely on ilmainen, muilta ryhmiltä perimme esittelystä 50€.

Yhteystiedot
Pentti Kuokkanen
pentti.kuokkanen@pp.inet.fi
puh. 045-1315156
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Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys
Tietoa yhdistyksestä
Joensuun kaupunginteatteri / Pohjois-Karjalan alueteatteri on Suomen itäisin ammattiteatteri, jota ylläpitää Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys -niminen rekisteröity yhdistys.
Joensuun kaupunginteatteri toimii Eliel Saarisen suunnittelemassa linnamaisessa Joensuun kaupungintalossa (Rantakatu 20).
Suurella ja pienellä näyttämöllä pyörii vuosittain useita erilaisia tuotantoja sekä vierailuesityksiä. Ohjelmistoon sisältyy myös
lapsille suunnattuja teatteriesityksiä ja esityksiä, joita voi tilata asiakkaan omiin tiloihin.
Näytäntöjä on vuosittain reilut 200 ja kävijämäärä pyörii 30 000 hujakoilla. Näyttämöitä on kaksi; suuri ja pieni näyttämö – vaihtuvia kiertuenäyttämöitä voidaan pitää kolmantena näyttämönä.
Tule tutustumaan 100-vuotiaan Joensuun kaupunginteatterin historialliseen miljööseen ja nauttimaan teatterielämyksistä - vaikkapa omissa toimitiloissasi!

Lisätietoja
Joensuun kaupunginteatterin kiertäviä esityksiä voi tilata pääsääntöisesti Itä-Suomen alueelle, laskemme mielellämme tarjoushinnan – tapauskohtaisesti myös kauemmaksikin.
Voimassa olevan hinnastomme löydät seuraavasta osoitteesta www.joensuu.fi/kaupunginteatteri

Oppilaitosyhteistyö ja yhteystiedot
Ryhmäliput
050 437 0970
teatteri@jns.fi
Ryhmäalennuksia jo viiden hengen ryhmille!
Yksityisnäytännöt teatterissa TAI tilaajan omissa tiloissa
050 409 9971
jaana.valkila@jns.fi
Kierrätykset teatterissa, teatteriharjoitusten seuraaminen yms.
- mahdollisuuksien mukaan teatteri@jns.fi
Teatterisalien vuokraus
050 310 9451
marko.polonen@jns.fi
HUOM!
Päivitetyin tieto Joensuun kaupunginteatterista ja
sen toiminnasta löytyy seuraavasta osoitteesta:
www.joensuu.fi/kaupunginteatteri
Liity ystäväksemme myös facebookissa

Koulujen ja yhdistysten yhteistyömahdollisuuksia Pohjois-Karjalassa
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Runo- ja laulumaailma ry
Tietoa yhdistyksestä
Liperiläinen monikulttuuriyhdistys, joka tarjoaa musiikki- ja runotapahtumia myös siellä, mistä on vaikea lähteä kulttuuria etsimään (vammaislaitokset, vanhusten palvelukodit, jne). Tilaisuuksiin on vapaa pääsy, jotta kulttuurista nauttiminen mahdollistuu
tasapuolisesti kaikille.

Oppilaitosyhteistyö
Kouluihin on mahdollista tilata oppitunteja tai runo- ja lauluesityksiä sekä runon tai laulelman maailmaan tutustumishetkiä (matkakulut ja kulukorvaus yhdistykselle)

Lisätietoja
Toimimme pääosin Joensuun seudulla. Päiväaikaista toimintaamme rajoittaa osan aktiivijäsenten työssäkäynti klo 8-16 välillä.
Kannattaa kuitenkin kysyä ja sovitella erityisjärjestelyistä, jotka ovat yleensä onnistuneet.

Yhteystiedot
Virpi Eronen
runojalaulumaailma@gmail.com
040 825 6858
https://www.facebook.com/Runojalaulumaailma/?fref=ts

21

Koulujen ja yhdistysten yhteistyömahdollisuuksia Pohjois-Karjalassa

Lapset, nuoret, perheet
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Joensuun alueellinen vanhempainyhdistys
Jova ry
Tietoa yhdistyksestä
Alueyhdistys tarjoaa koululaisten ja päiväkoti-ikäisten lasten vanhemmille tilaisuuden verkostoitumiseen. Voit osallistua vain
facessa tai tulla tapaamisiimme. Liity jäseneksi lähettämällä meille sähköpostia. Ei jäsenmaksua, ei velvoitteita. Olemme Suomen
Vanhempailiiton jäsenyhdistys.

Oppilaitosyhteistyö
Muiden vanhempien tuen ja tietoa siitä minkälaista vanhempien arki on. Yhdessä olemme myös vaikuttajia, sillä Joensuun
kaupungin varhaiskasvatus- ja koulutuspalvelukeskus tukee toimintaamme. Olemme siirtämässä tiedottamista ja yhteydenpitoa
faceen, mutta lisätietoja meistä löytyy edelleen täältä: http://jovajoensuu.blogspot.fi/

Lisätietoja
Myös Joensuun ympäristökuntien vanhemmat ovat tervetulleet verkostoon!

Yhteystiedot
Leena Leskinen
jovajoensuu@gmail.com
050 583 3809
https://www.facebook.com/Joensuun-alueellinen-vanhempainyhdistys-JOVA-ry-179635752368455/?fref=ts
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Joensuun Pelastakaa Lapset ry
Tietoa yhdistyksestä
Joensuun Pelastakaa Lapset ry tekee paikallista työtä lasten oikeuksien ja lasten edun toteutumisen puolesta. Näkyvin työmuoto on lasten ja nuorten pienryhmätoiminta.
MINÄ OLEN TÄRKEÄ – pienryhmät tarjoavat turvallisia onnistumisen kokemuksia erityisesti yksinäisille tai kaverisuhteissa ongelmia kokeville lapsille. Pienryhmät on tarkoitettu 4-9 – luokkalaisille.

Oppilaitosyhteistyö
Joensuun Pelastakaa Lapset ry tarjoaa oppilaitosyhteistyöhön
• Tietoa Lasten oikeuksista
• Koulunkäyntiä tukevia pienryhmiä lasten vapaa-ajalle
Toivotaan yhteydenottoja esim. oppilashuoltoryhmältä.
Näin voidaan yhteistyössä suunnitella räätälöityjä, lasten vapaa-ajalla toimivia ryhmiä.

Lisätietoja
Yhdistys toimii Joensuun alueella.

Yhteystiedot
Joensuun Pelastakaa Lapset ry
Perheentalo, Rantakatu 15, 80100 Joensuu
Kaisa Kontkanen, pienryhmätoiminnan vastaava
kaisa.kontkanen.pelastakaalapset@kolumbus.fi
050 431 0535
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Joensuun Setlementti ry
Tietoa yhdistyksestä
Joensuun Setlementti ry on sitoutumaton sosiaali- ja sivistysalan kansalaisjärjestö, joka tekee työtä erilaisissa toimintaympäristöissä lasten, nuorten, perheiden ja ikäihmisten kanssa. Joensuun Setlementin nuorisotyöhön kuuluu Tyttöjen Tuvan avointa toimintaa, tyttöjen ja poikien pienryhmiä, tapahtumatoimintaa, sekä Isosisko- ja Isoveli - vapaaehtoistoimintaa. Teemme sosiaalista
ja sukupuolisensitiivistä nuorisotyötä, joka tukee lasten ja nuorten hyvinvointia ja toimijuutta.
Setlementtityö on toimintaa ihmisten keskellä – ihmisten kesken.

Oppilaitosyhteistyö
Tyttöjen Tupa on kohtaamispaikka, joka on auki ti 15-19 (9-16-vuotiaat) ja to klo 15-19 (yläkouluikäiset). Toimintaan kuuluu
mm. työpajoja tai teemapäiviä. Aukioloissa voi tutustua uusiin ystäviin, jutella luottamuksella ohjaajan kanssa, ja viettää aikaa
haluamallaan tavalla. Tupatoiminta on kävijöidensä näköistä ja Tuvalla tulee kuulluksi ja nähdyksi omana itsenään. Ryhmät ovat
tervetulleita tutustumaan!
Isosisko tai Isoveli toimii luotettavana aikuisystävänä 7-16-vuotiaalle tytölle tai pojalle. Toiminta on ammatillisesti ohjattua.

Tarjoamme kouluille:
Toiminnalliset ja vuorovaikutteiset koulutukset (45-90 min)
• Tunnetaidot - Tunteiden ymmärtäminen, ilmaiseminen ja säätely
• Suoraa puhetta kiusaamisesta - Faktaa ja pohdintaa kiusaamisesta, sen vaikutuksista ja kiusaamisen ehkäisemisestä
• Seksuaalinen minä - Seksuaalikasvatusta nuorille
• Kaikki omanlaisiaan - Sukupuolirooleista erilaisten olemisen tapojen rikkauteen
• Mun talous - Nuorten talousosaamisen edistäminen ja talousongelmien ehkäiseminen
Pienryhmät (n. 6 x 90 min)
• Voimaneidot - Voimautumista, itsetuntemusta ja tunnetaitoja edistävä tyttötyön ryhmämalli
• Seksuaalinen minä - Seksuaalisuuteen ja itsetuntemukseen syventyvä ryhmämalli tyttö- tai poikaryhmille
Toteutamme räätälöidyt pienryhmät tarpeen mukaan yhteistyössä opettajien ja oppilashuollon henkilöstön kanssa.
Järjestämme myös koulutuksia opettajille sukupuolisensitiivisestä työotteesta.

Lisätietoja
Teemme kouluyhteistyötä Joensuun alueella. Koulutuskokonaisuuksista muualla Pohjois-Karjalassa on mahdollista sopia erikseen. Pienryhmätoiminta on kouluille maksutonta ja koulutukset maksullisia.

Yhteystiedot
OTA YHTEYTTÄ JA KYSY LISÄÄ!
Annika Hyttinen, koordinaattori
045 163 3380
annika.hyttinen@setlementtijoensuu.fi
Joensuun Setlementti ry
Siltakatu 4 A (31.1.saakka) / Niskakatu 4 (1.2.2017 alkaen), 80100 Joensuu
www.setlementtijoensuu.fi
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Joensuun seudun erilaiset oppijat ry
Tietoa yhdistyksestä
Joensuun Seudun Erilaiset Oppijat ry (JOSE) on paikallinen lukijärjestö, joka tarjoaa tietoa, ohjausta ja tukea oppimisen haasteissa. Järjestämme erilaisia kursseja, koulutuksia, harrastustoimintaa ja tapahtumia, joissa huomioidaan erilaiset oppimisen
haasteet. Nuorille (15-29v.) erilaisille oppijoille (NEO) on myös omaa toimintaa.

Oppilaitosyhteistyö
Yhdistys jakaa tietoa mm. oppimisvaikeuksista, oppimisen apuvälineistä ja opiskelumenetelmistä. Voimme järjestää henkilökunnalle/vanhemmille koulutuksia aiheeseen littyen. Oppilaille voidaan pitää lukirasteja, joissa harjoitellaan lyhyiden työpajojen
kautta erilaisia oppimistyylejä.

Lisätietoja
Yhdistys tarjoaa toimintaa Joensuun seudulla (Joensuu, Kontiolahti, Outokumpu, Liperi, Polvijärvi, Ilomantsi). Yhdistyksen perustoiminta on maksutonta ja kaikille avointa. Koulutuksiin ja kursseille on yleensä pieni osallistumismaksu. Jäsenille suurin osa
toiminnasta, mukaanlukien koulutukset ja kurssit, ovat maksuttomia. Toimintamme on RAY:n tukemaa.

Yhteystiedot
www.lukijose.fi
Mirka Taavetti
mirka.taavetti@lukijose.fi
044 282 0029
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Mannerheimin Lastensuojeluliitto, JärviSuomen piiri ry
Tietoa yhdistyksestä
Piirin neljä vapaaehtoiskeskusta sijaitsevat Joensuussa, Jyväskylässä, Kuopiossa ja Mikkelissä. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Järvi-Suomen piiri ry toimii MLL:n aluejärjestönä Etelä-Savon, Keski-Suomen, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon maakuntien
alueella. Piirin alueella toimii yli sata paikallisyhdistystä.
Piirin tarkoituksena on edistää toimialueellaan lasten, nuorten ja lapsiperheiden perusturvallisuutta, hyvinvointia ja tervettä
kehitystä. Toiminnan lähtökohtana ovat perheiden tarpeet; lapsiperheiden arki sen haasteet ja ilonaiheet. Päämääränä on edistää
maakuntien lasten hyvinvointia ja turvallisia elinoloja. Piiri toimii lasten, nuorten ja lapsiperheiden oikeuksien edistäjänä sekä
yhteiskunnallisena vaikuttajana.

Oppilaitosyhteistyö
Tukioppilastoiminta
Tukioppilas on tavallinen, vapaaehtoinen oppilas, joka haluaa parantaa kouluhenkeä ja auttaa muita oppilaita. Tukioppilaat
järjestävät erilaisia tapahtumia, pitävät oppitunteja kummiluokkalaisille ja toimivat keskustelukumppaneita. Tukioppilaat saavat
koulutuksen ja jatkuvaa ohjausta koulunsa tukioppilasohjaajalta. Tukioppilaiden toiminta perustuu vertaistukeen ja sen tarkoituksena on parantaa kouluilmapiiriä ja vähentää koulukiusaamista.
Piirin kautta voi tilata tukioppilaiden perus- ja jatkokoulutuksia. Lisäksi piiri järjestää ohjaajille ohjaajapäiviä ja -koulutusta.
http://jarvi-suomenpiiri.mll.fi/toiminta/tukioppilastoiminta/
Vanhempain- ja koko perheen illat
MLL:n Järvi-Suomen piiri järjestää tilauksesta vanhempain- ja koko perheen iltoja monista teemoista, kuten mediakasvatus, vanhemmuus, itsetunto ja sen kehittyminen, sekä kiusaamisen ennaltaehkäiseminen.
Lisätietoja: Anitta Pykäläinen
050 587 4488
anitta.pykalainen@mll.fi
MLL:n paikallisyhdistykset Pohjois-Karjalassa
Paikallisyhdistykset järjestävät monenlaista toimintaa omilla paikkakunnillaan: kerhoja, elokuvailtoja, tapahtumia…
Joensuu, Eno, Ilomantsi, Juuka, Kesälahti, Kiihtelysvaara, Kitee, Kontiolahti, Liperi, Nurmes, Outokumpu, Pielisjärvi, Pyhäselkä,
Reijola, Rääkkylä, Tuupovaara, Uimaharju, Valtimo, Värtsilä, Heinävesi, Tohmajärvi
http://jarvi-suomenpiiri.mll.fi/jarvi-suomen-piiri/paikallisyhdistykset/
Muita hyödyllisiä linkkejä
http://www.mll.fi/nuortennetti/
http://www.mll.fi/kasvattajille/

Yhteystiedot
Mannerheimin Lastensuojeluliiton Järvi-Suomen piiri ry
Kirkkokatu 16 c 35, 80100 Joensuu
Merja Korpi, koordinaattori, perhekeskustoiminta
0400 190 458
merja.korpi@mll.fi
Veera Kiiski, koordinaattori, tukihenkilötoiminta
050 346 7810
veera.kiiski@mll.fi
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ENO-verkkokoulun tuki ry
Tietoa yhdistyksestä
ENO-verkkokoulu (Environment Online) on kestävän kehityksen verkkokoulu, joka on perustettu vuonna 2000. Verkkokoulussa
opiskellaan ympäristöteemoja, jaetaan tietoa keskenään sekä nostetaan esille ajankohtaisia ympäristöasioita omassa lähiympäristössä. Vakioteemoja ovat ilmastonmuutos, metsät, kulutus ja kulttuuriteemat. ENO-verkkokoulussa korostuvat oppilaskeskeiset
työtavat ja aktiivinen kansalaisuus tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntäen. Toimintaan on osallistunut lähes 10 000 koulua 157
maassa (2013).

Oppilaitosyhteistyö
Yhdistys tarjoaa seuraavia palveluita:
• puunistutuskampanjapäivän 2 kertaa vuodessa
• oppimateriaalia internetissä
• verkostoitumismahdollisuuksia ympäristöteemojen kautta ympäri maailmaa
• kansainväliset ActNow! konferenssit ja työpajat 2 vuoden välein Joensuussa (2015 ja 2017)
• apua verkko-opetuksen kehittämiseen mm. kielissä ja luonnontieteellisissä aineissa
• mahdollisuus oppilaitosten kansainväliseen verkostoitumiseen
Linkkejä tutustumista varten:
http://enoprogramme.org
https://sites.google.com/a/enoprogramme.org/eno-verkkokoulun-tuki-ry/ajankohtaista
https://sites.google.com/a/enoprogramme.org/enotreeday/home
http://www.actnow.fi

Yhteystiedot
ENO-verkkokoulun tuki ry
Mika Vanhanen, toiminnanjohtaja
mika@enoprogramme.org
Ville Tahvanainen, assistentti
ville@enoprogramme.org
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Pursiseura Ilmarinen ry
Tietoa yhdistyksestä
Seuran tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä veneilyharrastuksessa kehittäen ja edistäen jäsentensä ja muiden vesillä liikkumisen
taitoja ja tietoja sekä veneurheilua.

Oppilaitosyhteistyö
Vesillä liikkumisen tietoa ja taitoa.
Purjehdus - ja nuorisojaosto:
Purjehdus- ja nuorisojaoston tarkoitus on valmentaa ja ohjata purjehduksesta kiinnostuneita purjehtimaan ja liikkumaan vesillä
turvallisesti. Seuralla on koulutus käyttöä varten neljä kevytpurjevenettä, kaksi on optimistijollaa, jolla nuorimmat voivat opiskella purjehduksen alkeita. Stil 525 on isompi ja täydellisen purjehdusvarustuksen omaava pursi.
www.pursiseurailmainen.fi

Lisätietoja
Seura toimii Kiteellä ja sillä on tukikohta Kiteen Heinoniemen Ahoniemessä.

Yhteystiedot
Helke Paakkunainen
hpaakku@mbnet.fi
050 074 7356
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Suomen luonnonsuojeluliitto, PohjoisKarjalan piiri & Suomen Luonto-Liiton SavoKarjalan luontopiiri Saka
Tietoa yhdistyksestä
Suomen luonnonsuojeluliiton luonnonsuojelu- ja ympäristötoimintaa toteuttavat maakunnassa Pohjois-Karjalan piiri ja kahdeksan paikallisyhdistystä (Eno, Ilomantsi, Joensuun seutu, Keski-Karjala, Kontiolahti, Lieksa, Outokumpu ja Ylä-Karjala). Lisäksi
Joensuussa toimii lasten ja nuorten luonnonharrastus- ja ympäristöjärjestö Luonto-Liiton Savo-Karjalan luontopiiri, tuttavallisemmin Saka. Yhdistykset toimivat monimuotoisemman luonnon ja puhtaamman ympäristön hyväksi ja niiden toiminta on avointa
kaikille. Yhdistykset järjestävät muun muassa retkiä, talkoita ja luentoja sekä osallistuvat ympäristöä koskevaan päätöksentekoon.

Oppilaitosyhteistyö
Yhdistykset voivat auttaa sinua perustamaan luontokerhon tai järjestämään opastetun luontoretken. Voit kysyä myös yhdistystemme aktiiveja kouluun kertomaan erilaisista luontoon ja ympäristöön liittyvistä teemoista.

Yhteystiedot
Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Karjalan piiri
pohjois-karjala@sll.fi
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Suomen Metsästäjäliiton Pohjois-Karjalan
Piiri ry
Tietoa yhdistyksestä
Piirin tarkoituksena on sopeuttaa maamme ikivanha eränkäynti ja sen perinteet nykyaikaan mukautuvaksi henkistä ja ruumiillista
kuntoa kehittäväksi ja luonnon läheisyyteen vieväksi urheilumuodoksi. Näitä päämääriä silmälläpitäen se vaalii eränkäyntikulttuuria, edistää ja kehittää alueensa metsästys- ja riistanhoito oloja ja on liiton ja niiden yhteisöjen ja henkilöiden yhdyssiteenä,
jotka harrastavat metsästystä ja riistanhoitoa sekä niiden edellyttämää luonnonsuojelua.

Oppilaitosyhteistyö
Suomen Metsästäjäliiton Pohjois-Karjalan piiri järjestää koulutuksia jäsenseurojensa tarpeiden mukaan. Vuoden alussa laaditaan
koulutuskalenteri, jota täydennetään jatkuvasti. Aiemmin järjestettyjä kurssien aiheita ovat olleet esimerkiksi: minkkiloukkujen
valmistus, patruunoiden lataus sekä metsästäjän hygieniakoulutus.
Mikäli teillä on toivomuksia koulutusten aiheista, ottakaa yhteyttä toiminnanjohtajaan.
http://pohjoiskarjala.metsastajaliitto.fi/node/19
http://pohjoiskarjala.metsastajaliitto.fi/

Lisätietoja
Piiri toimii nimensä mukaisesti koko Pohjois-Karjalan maakunnan alueella. Piiri tarjoaa koulutuksensa pääsääntöisesti maksutta
jäsenseuroilleen. Ulkopuolisten kouluttajien osaalta peritään maksu kustannuksia vastaavasti.

Yhteystiedot
Markku Kejonen
markku.kejonen@metsastajaliitto.fi
040 511 0298
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Monikulttuurisuus
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Joensuun seudun
monikulttuurisuusyhdistys JoMoni
Tietoa yhdistyksestä
Joensuun seudun monikulttuurisuusyhdistys ry (JoMoni) on vuoden 2009 alussa perustettu järjestö, joka edistää monikulttuurisuutta Joensuun seudulla. Olemme kaikki samanarvoisia.
JoMoni toimii rasismia vastaan ja valvoo maahanmuuttajien etuja. Haluamme edistää ihmisten välistä kunnioitusta ja vuoropuhelua. JoMoni on avoin kaikille. Se järjestää kulttuuritapahtumia ja liikuntamahdollisuuksia. JoMonin kautta saa tietoa siitä, miten
yhteiskunta toimii ja voi tulla mukaan kansalaistoimintaan. Maahanmuuttajat ovat itse aktiivisesti mukana päättämässä yhdistyksen toimintaan.

Oppilaitosyhteistyö
JoMoni ry tarjoaa oppilaitosyhteistyöhön
• Kulttuuriluennot
• Rasisminvastaiset kouluvierailu
• Tandem – kielenopetus
• Tet -viikot
• Harrastusmahdollisuudet
Lisätietoja osoitteessa www.jomoni.fi

Lisätietoja
JoMoni ry toimii Joensuussa ja lähialueilla. Kaikki toiminta on maksutonta.

Yhteystiedot
Joensuun seudun monikulttuurisuusyhdistys ry, JoMoni
Henna Middeke
Kehittäjä-koordinaattori
044 757 7682
Joensuun maahanmuuttajatyön keskus Silta
Koulukatu 24 B, katutaso
80100 Joensuu
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Suomen UNICEF ry
Tietoa yhdistyksestä
Suomen UNICEFin tehtävänä on kerätä varoja UNICEFin kehitysohjelmiin ja hätäapuun sekä tehdä monipuolista vaikuttamis- ja
tiedotustyötä lapsen oikeuksien puolesta. Vaikuttamistyömme tavoitteena on saada aikaan pysyviä muutoksia lapsen parhaaksi
sekä yhteiskunnan rakenteissa että ihmisten asenteissa.
Toimintaan kuuluu vahvasti myös yhteistyö koulujen kanssa; peruskouluille ja lukioille tarkoitettuihin varainkeruuta ja kansainvälisyyskasvatusta yhdistäviin tapahtumiin osallistuu vuosittain lähes
200 000 lasta ja nuorta.
Työmme perustana on YK:n lapsen oikeuksien sopimus, jonka tavoitteena on perusoikeuksien: terveyden, koulutuksen, tasa-arvon ja turvan takaaminen kaikille lapsille

Oppilaitosyhteistyö
UNICEF tarjoaa koulujen käyttöön laadukkaita ja maksuttomia oppimateriaaleja ja vierailee mahdollisuuksien mukaan kouluissa
kertomassa maailman lasten tilanteesta.
Yhteistyömuotoja ovat esimerkiksi UNICEF-kävely, päivätyökeräys sekä Anna & Toivo -nukkien ompeleminen.
UNICEFin Joensuun vapaaehtoisryhmän vapaaehtoiset tekevät mahdollisuuksien mukaan myös kouluvierailuja.
Linkkejä:
https://www.facebook.com/pages/Unicef-Joensuu/436198503143428
https://www.unicef.fi/unicef/tyomme-suomessa/
https://www.unicef.fi/koulut/
https://www.unicef.fi/vapaaehtoiset/paikallisryhmat/joensuu/

Yhteystiedot
Suomen UNICEF ry
Vaihde 09 584 501
information@unicef.fi
Lautatarhankatu 6, 00580 Helsinki
https://www.unicef.fi/unicef/ota-yhteytta/
UNICEFin Joensuun vapaaehtoisryhmä
Puheenjohtaja Tuula Nylander
040 704 6960
nylander.tuula@gmail.com
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Joensuun seudun Omaishoitajat ja Läheiset
ry
Tietoa yhdistyksestä
Joensuunseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry vuodesta 1998 lähtien on yksi Omaishoitajat ja läheiset liitto ry:n kuuluvista
71 paikallisyhdistyksistä. Jäsenmäärä on noin 300. Yhdistyksen tarkoituksena on toimia omaishoitajien sekä heidän läheistensä
aseman parantamiseksi ja tukemiseksi sekä kehittää heille palveluita ja tukitoimia. Yhdistys hallinnoi OmaisOiva – toimintaa,
jonka tavoitteena on turvata omaishoitoperheille mahdollisuuden saada ammattilista järjestölähtöistä tukea ja ohjausta sekä
kehittää erilaisia omaishoitajien voimavaroja tukevia toimintamuotoja. Teemme yhteistyötä kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon
ammattilaisten, oppilaitosten, järjestöjen sekä seurakuntien kanssa.

Oppilaitosyhteistyö
Tietoiskut ja oppitunnit opiskelijoille
• omaishoitajien tunnistaminen ja valmentaminen / omaishoitoperheiden tukeminen
• kehittämis - ja opinnäytetyöt
Yhdistys tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuksia:
• järjestää erilaisia virkistys- ja hemmottelupäiviä sekä ryhmätoimintaa omaishoitajille / hoidettaville.
• harjoittelu- ja työssäoppimispaikkoja omaishoitoperheissä
• opiskelijat voivat toimia myös vapaaehtoistoimijoina omaishoitajien tukihenkilöinä.
Kotisivut: http://joensuunseudunomaishoitajat.fi/
Facebook: https://www.facebook.com/JoensuunseudunOmaishoitajatJaLaheisetRy/

Lisätietoja
Yhdistyksen toimialuetta on Joensuu, Ilomantsi, Kontiolahti, Liperi, Polvijärvi ja Outokumpu.
Yhdistys on hyvin aktiivinen ja tekee syksyisin/keväisin omaishoitoperheitten kanssa retkiä ja tutustumismatkoja eri kohteisiin
sekä järjestää erilaisia tapahtumia ja vertaisryhmiä mm. Lukupiiri, Luovat kädet-, kuntosali- ja keilailuryhmiä.
OVET – omaishoitajavalmennus® on yksi OmaisOivan toimintamuoto. Valmennuksia pidetään keväällä ja syksyllä eri paikkakunnilla. Valmennuksiin on jatkuva haku, se on maksutonta toimintaa, ei vaadita jäsenyyttä eikä virallista omaishoitajan statusta.
Ovet-valmennukseen ovat tervetulleita kaikki, jotka auttavat apua tarvitsevaa läheistään. OVET -valmennuksen myötä omainen
saa tietoa: hoivatyön ja avustamisen perusteista, omaishoitajan fyysisestä ja henkisestä hyvinvoinnista ja sen vahvistamisesta
sekä sosiaaliturvasta ja omaishoitoa tukevista palveluista. Valmennuksen myötä omainen saa myös tukea: omien voimavarojen
tunnistamiseen, vahvistamiseen ja jaksamiseen sekä vertaisten kanssa käytyjä keskusteluja ja eväitä arkeen. Hakemuksia saa
netistä kotisivultamme tai toimistoltamme.
Toimintamme ovat tervetulleita kaikki erityislastaan, puolisoaan, sisarustaan tai muuta läheistään auttavat omaiset, jotka pitävät huolta läheisestään joka sairaudesta, vammaisuudesta tai muusta erityisestä hoivan tarpeesta johtuen ei selviydy arjestaan
omatoimisesti.

Yhteystiedot
Joensuunseudun Omaishoitajat ja läheiset ry
Koulukatu 24 b 23, 80100 Joensuu
Merja Tanskanen, omaistoiminnanohjaaja
044 544 244
merja.tanskanen@jnss-omaishoitajat.fi
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Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskus
Tietoa yhdistyksestä
Terveempi Pohjois - Karjala oli Pohjois - Karjala projektin ydin, ja samaa työtä Kansanterveyden
keskus jatkaa tänäkin päivänä. Järjestämme koulutuksia ja kampanjoita, teemme yhteistyötä
kuntien, järjestöjen ja yhdistysten kanssa sekä vaikutamme erilaisissa tapahtumissa. Kaiken
keskiössä on yksi tavoite: terveemmän arjen puolesta.

Oppilaitosyhteistyö
Tarjoamme seuraavia yhteistyönmuotoja oppilaitoksille:
• Savuttomuuden ja päihteettömyyden teematapahtumat oppilaille
• Nuorten savuttomuuden ja päihteettömyyden tukeminen, vanhempainillat
• Liikuntaviikkojen kampanjat, esim. LiikuNyt!-kampanja materiaaleineen
• Semppi-salkkujen lainaaminen terveyden edistämisen tapahtumiin kouluille ammattilaisten työn tueksi (teemat: ravitsemus,
savuttomuus, päihteettömyys, liikunta ja seksuaaliterveys)
Linkkejä ja materiaalia tutustuttavaksi:
Semppisalkkujen varaaminen, tästä löytyy myös salkkujen sisällysluettelot:
http://www.kansanterveys.info/semppi-terveyspisteet/semppisalkut/
LiikuNyt!-kampanja materiaalia (käytettävissä vain kampanjan aikana):
http://liikunyt.karjalainen.fi/

Lisätietoja:
Toimimme Pohjois-Karjalan alueella ja toimintamme on lähtökohtaisesti maksutonta.

Yhteystiedot
http://www.kansanterveys.info
Eeva Ruutiainen
044 719 0445
eeva.ruutiainen@kansanterveys.info
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Pohjois-Karjalan Mielenterveydentuki ry
Tietoa yhdistyksestä
Pohjois-Karjalan Mielenterveydentuki ry on mielenterveyskuntoutujien yhdyssiteeksi ja oikeuksien valvontaa varten vuonna
1971 perustettu yhdistys. Toimintamme rakentuu perustoiminnan osalta jäsenistön arjen aktivointiin, työtoiminnan kehittämiseen, ennaltaehkäisevän mielenterveystyön tiedottamiseen ja yhteistyötahojen kanssa toimimiseen. Lisäksi pyrimme korjaamaan
asenteita ja käyttämään sairastuneen omia voimavaroja toipumiseen. Toimintamme on jaettu kolmeen eri toimipisteeseen Joensuun kaupungin alueella. Kuntokievari ylläpitää Joensuun kaupungin järjestämää terapeuttista työtoimintaa erilaisten työpajojen
muodossa. Jokikievari ja Kotikievari tarjoavat yhdistyksen ylläpitämiä asumispalveluja, joissa asiakkaille tarjotaan tukea arjen
hallinnassa.

Oppilaitosyhteistyö
Yhdistys tarjoaa lähinna sosiaali- ja terveydenhuoltoalan- sekä (puualan) artesaaniopiskelijoille harjoittelupaikkoja.
Lisäksi on mahdollisuuksia järjestää erilaisia tapahtumia ja hemmottelupäiviä kuntoutujille, esimerkiksi peli-, musiikki- ja liikuntatapahtumia, hierontaa, käsi- ja jalkahoitoja, hiusten leikkuuta ym.
Opiskelijat voivat toimia myös vapaaehtoistoisina kuntoutujien tukihenkilöinä.

Lisätietoja
Yhdistys toimii Joensuussa.

Yhteystiedot
www.kotikievari.fi
Anni Pesonen
anni.pesonen@kotikievari.fi
044 760 5790
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Pohjois-Karjalan mielenterveysomaiset FinFami ry
Tietoa yhdistyksestä
Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on edistää mielenterveyskuntoutujien omaisten ja lähiverkoston hyvinvointia, toimia heidän edunvalvojanaan ja olla mukana kehittämässä mielenterveystyötä.
Toimintaan kuuluvat avoimet ja kohdennetut ryhmät, vertaistuki- ja kokemustoiminta sekä verkostotyö.
Lapsiomaistyön kehittämisprojekti yhteistyössä Joensuun Pelastakaa lapset ry:n kanssa on alkanut vuonna 2016. Projektin tarkoitus on lapsiomaisen varhaisempi ja parempi huomioiminen ja näin ongelmien ylisukupolvisen siirtymisen ehkäisy.

Oppilaitosyhteistyö
•
•
•
•
•

Mieletön Mahdollisuus - draamakokonaisuus tunne- ja mielenterveystaidoista ala- ja yläkouluille
(http://www.finfami.fi/45-uncategorised/629-draamamateriaali-alakouluille-on-nyt-tilattavissa)
Omakuva N.Y.T. - ryhmät 16 - 29 - vuotiaille nuorille. Ryhmässä käsitellään oman identiteetin kasvua ja kehitystä.
Työntekijöitämme voi kutsua esimerkiksi henkilökunnan- tai vanhempainiltoihin kertomaan yhdistyksen toiminnasta
Vertaisryhmätoimintaa perheiden tueksi
Koulujen kautta on mahdollista ohjata perheitä ja nuoria omaisneuvontaan

Lisätietoja
Yhdistys toimii Pohjois-Karjalan alueella.
Maksuttomassa omaisneuvonnassa perhe saa tukea ja apua huolestuttaviin kysymyksiin, kun perheessä tai lähipiirissä on mielenterveys - tai päihdeongelmia.

Yhteystiedot
Mari Eronen
mari.eronen@tukitupa.fi
050 308 6163
www.tukitupa.fi
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Urheilu & liikunta
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Joensuun Latu ry
Tietoa yhdistyksestä
Joensuun Latu ry on Pohjois-Karjalan suurin liikuntajärjestö, joka edistää terveysliikuntaa ja luonnossa liikkumista järjestämällä
retkiä, tapahtumia ja koulutusta. Jäseniä on noin 1800. Lajikirjoon kuuluvat mm.:
• patikointi ja vaellus
• melonta
• pyöräily
• hiihto
• lumikenkäily
• geokätköily
• retkiluistelu
• frisbeegolf

Oppilaitosyhteistyö
Yhteistyötä tapahtumissa esim. lumikenkäretkillä ja talvitapahtumissa
Koulutusta ja opastusta lumikenkäilyssä ja geokätköilyssä
Varustelainausta yhteistyötapahtumissa
Mahdollisuus käyttää Kuhasalossa olevaa Kuhamajaa

Lisätietoja
Yhdistys toimii lähinnä Joensuun seudulla. Toimintaa järjestetään vapaaehtoisvoimin.
Tapahtumat ovat maksuttomia tai omakustanteisia.

Yhteystiedot
Joensuun Latu ry
Liisa Oura
040 829 4239
liisa.oura@gmail.com
http://joensuunlatu.sporttisaitti.com
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Josba Juniorit ry
Tietoa yhdistyksestä
Josba Juniorit ry on vuonna 2010 perustettu joensuulainen junioritoimintaan erikoistunut salibandyseura. Kaudella 2016 - 2017
seuralla on joukkueita kaikissa ikäluokissa aina H1-ikäisiin (11-12-syntyneet). Pohjois-Karjalan suurimmassa salibandyseurassa
pelaa joensuulaisten lisäksi lapsia myös seudun muista kunnista.
Josbaan on hakeutunut Pohjois-Karjalan lahjakkaimmat A-, B- ja C- ikäiset, joilla on halu harjoitella ahkerasti ja pelata SM-sarjoissa ja miesten pääsarja tasolla. Perustamisvuodesta lähtien seuralla on ollut joka vuosi joukkueita junioreiden pääsarja tasolla.
Tyttösalibandy aloitettiin 2014 -03-08 ikäisille tytöille. Nuorimmat tytöt on 2012 syntyneitä.

Oppilaitosyhteistyö
Urheiluakatemia
• aamuvalmennus
• ilmaiset lajiesittelyt 1.-3. luokkalaisille tytöille ja pojille

Yhteystiedot
Josba Juniorit ry
Länsikatu 15, 80100 Joensuu
Janne Ruuskanen, junioritoimintavastaava
045 234 7484
toimisto@josba.fi
www.josba.fi
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Kontiolahden urheilijat ry
Tietoa yhdistyksestä
Kontiolahden Urheilijat on nuorekas urheiluseura. Vuonna 2006 seuralle tuli täyteen toimintavuosia pyöreät puoli vuosisataa,
mikä kertoo toiminnan vireydestä ja siitä, että kautta aikojen seuratoimijoita on riittänyt. Kontiolahden Urheilijat on yksi näkyvimmistä ja tunnetuimmista urheiluseuroista Pohjois-Karjalassa ja järjesti 2015 ampumahiihdon MM-kilpailut.
Seuran toimisto ja harrastuspaikat sijaitsevat ampumahiihtostadionilla, joka on Höytiäisen välittömässä läheisyydessä. Muutoinkin alueen luonto tarjoaa upeita elämyksiä sekä harrastelijoille että kilpaurheilijoille. Vuoden aikana myös nuorisotoiminta on
lisääntynyt huomattavasti ja seura tarjoaa monipuolista harrastus- ja kilpatoimintaa lapsille ja nuorille Kontiolahden ja Joensuun
alueella.

Oppilaitosyhteistyö
Ekoaseammunta
• Ammunnan perusteita
• Toteutus luokittain
Talviliikuntatapahtuma
• Suorituspaikat valmiina stadionilla
• Rastiperusteisesti mielekkäitä tehtäviä
• Pukuhuoneet/säilytystilat, ruokailutilat, kahvio
Kilpailujen järjestäminen
• Koulun omat kilpailut
• Maastohiihto, ampumahiihto (ekoase), maastojuoksu, suunnistus, ammunta (ilma-ase)
Hiihtokoulu
• Tekniikkaopetus
• Olosuhteet oltava kunnan/koulun puolesta valmiina
Hinta palveluille 1€/oppilas.
Monipuoliset liikunta-/pelikerhot
• Pelejä ja leikkejä
• Monipuolisesti erilaisia liikuntataitoja
• Koulutettu ohjaaja
Luokkaretki/leirikoulu
• Ekoaseammunta
• Oikealla ampumahiihtokiväärillä ammunta
• Polkupyöräily-/hiihtoreitit
• Seikkailurastit
• Uusi frisbeegolfrata
Hinta koulukohtaisesti
Ampumahiihtotutustuminen
• Ekoaseammunta (ammunnan perusteiden opetus)
• Oikealla ampumahiihtokiväärillä ammunta
• Toteutus luokittain
Hinta 1€/oppilas+panokset 0,20€/panos.

Lisätietoja ja tilaukset
Tomi-Pekka Riihivuori, toiminnanjohtaja
040 0128 140
PL 23/Napakympintie 24, 81101 Kontiolahti
www.biathlon-kontiolahti.fi
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Motora
Tietoa yhdistyksestä
Motora ry on nuorisoseura, joka järjestää kansantanssin taiteen perusopetusta ja kansanmusiikin opetusta Joensuussa. Motora
tarjoaa monipuolista, yhteisöllistä ja tavoitteellista harrastustoimintaa, painopistealueena karjalainen kansantanssi ja -musiikki.
Motoran toiminnassa on mukana noin 280 lasta, nuorta ja aikuista.
Seurassa toimii 11 taiteen perusopetukseen ryhmää, kaksi aikuisryhmää sekä kaksi alle kouluikäisten kerhoa Hammaslahdessa.
Näiden lisäksi toimivat myös kaikille avoimet FolkJam- ja EloFolkJam-tanssiliikuntaryhmät. Musiikkitoiminta aloitettiin syksyllä
2009. Opetusta annetaan sekä yksilöopetuksena että ryhmissä. Tavoitteena on kasvattaa nuorten tanssijoiden rinnalle osaavia
nuoria kansanmuusikoita. Muutaman vuoden yhdessä soittanut Palje-yhtye harjoittelee viikoittain ja säestää osaa ryhmistä konserteissa. Esikuvana nuorille soittajille on Motoran oma Rälläkkä-yhtye, joka taidokkaalla soitollaan varmistaa askelten osumisen
kohdalleen ja esiintymisten hyvän tunnelman.

Oppilaitosyhteistyö
Tarjoamme oppilaitosyhteistyöhön
• Ryhmiä esiintymään
• Näytetunteja kansantanssista kouluille
• Tyhy-toimintaa, esim. FolkJam -tanssiliikunta
• Tanssiliikunnan koulutusta opettajille
• Mahdollisuuden vuokrata Motti-salia ja Messi-toimiston kokoustiloja

Lisätietoja
www.motora.fi

Yhteystiedot
Nuorisoseura Motora ry
Papinkatu 5, 80110 Joensuu
Meri Syyslehto, toiminnanohjaaja
044 3577 011
meri.syyslehto@motora.fi
www.motora.fi
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Pohjois-Karjalan Liikunta ry
Tietoa yhdistyksestä
Pohjois-Karjalan Liikunta ry (Pokali) on maakunnallinen liikunnan ja urheilun asiantuntija-, kehittämis-, ja yhteistyöjärjestö,
jonka päätehtävänä on pohjoiskarjalaisten hyvinvoinnin edistäminen liikunnan ja urheilun avulla sekä liikuntakulttuurin elinvoimaisuuden ja monipuolisuuden varmistaminen.

Oppilaitosyhteistyö
Pohjois-Karjalan Liikunta ry tarjoaa oppilaitoksille ilmaiseksi
• Mentorointi ja tuki koulupäivän liikunnallistamiseksi
• Liikkuva koulu –työpaja, Liikunta työyhteisön tukena
• Tuki Lasten ja nuorten liikunnan paikallisen kehittämisavustuksen hakemiseksi
• Seminaarit koulupäivän liikunnallistamiseksi yhteistyössä Aluehallintoviranomaisen kanssa
Pohjois-Karjalan Liikunta ry tarjoaa oppilaitoksille maksua vastaan
• Opettajien koulutuksia
• Oppilaiden koulutuksia
• Kerho-ohjaajien koulutuksia
• Toiminnallisia vanhempainiltoja
• Vanhempainilta puheenvuoroja
• Lajivirikekoulutukset
Linkkejä ilmaisiin materiaaleihin
• sport.fi/koulu  tukipalveluja kouluille koulupäivän aktiivisuuden lisäämiseksi, kampanjoita, laji tutustumiset, artikkeleja,
aineistoja, liikuntavinkkejä
• tervekoululainen.fi  valmiita materiaaleja liikunnan edistämiseen
• liikkuvakoulu.fi

Lisätietoja
Pokalin toiminta-alueena on koko maakunta. Tarjoamme tukea kunnille ja yksittäisille kouluille.

Yhteystiedot
Annu Jantunen, lasten ja nuorten liikunnan kehittäjä
050 301 8415
annu.jantunen@pokali.fi
www.pokali.fi
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