MUISTIO: POHJOIS-KARJALAN VAPAAEHTOISTOIMINNAN VERKOSTON TAPAAMINEN 1/2019
Aika: ke 30.1.2019 klo 13.00
Paikka: Kotikartanoyhdistys ry, Kauppakatu 34, Joensuu
Paikalla:
Riitta Janhunen, Vapaaehtoistoiminta, Ikäihmiset, Siun sote
Tuula Nylander, UNICEFin Joensuun vapaaehtoisryhmä
Ringa Nenonen, Pohjois-Karjalan Martat
Minna Patama, Mannerheimin Lastensuojeluliiton Järvi-Suomen piiri
Marleena Laakso, Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry
Mia Kettunen, Pelastakaa Lapset ry
Leena Magya, Joensuun ev.lut seurakuntayhtymä
Teija Sivonen, Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry
Hanna Karvinen, Pelituki
Pesonen Katja, Pohjois-Karjalan Mielenterveysomaiset – FinFami ry
Veera Kiiski, Mannerheimin Lastensuojeluliiton Järvi-Suomen piiri
Riitta Karttunen, Kotikartanoyhdistys ry
Matleena Pekkanen, Kotikartanoyhdistys (sihteeri)

1. Vapaaehtoistoiminnan verkoston käytännöt 2019
-

-

-

Verkoston aiempia käytänteitä pidettiin hyvänä, ja päätettiin jatkaa samalla linjalla. Verkoston
koollekutsujana toimii Kotikartanoyhdistys, jonka henkilöstössä on tapahtunut muutos. Matleena
Pekkanen toimii nyt sijaisena Teija Sivoselle, jonka tavoittaa puolestaan Pohjois-Karjalan
Sosiaaliturvayhdistyksestä.
Sovittiin, että Matleena koordinoi verkostoa ja toimii sihteerinä kirjoittaen tapaamisista muistiot,
jotka lähetetään verkoston sähköpostilistalle; Marleena Laakso ja Teija Sivonen huolehtivat muistion
Jelliin.
Jos haluat mukaan sähköpostilistalle, laita viestiä matleena.pekkanen@kotikartanoyhdistys.fi.

2. Ajankohtaiset asiat ja tulevat tapahtumat
-

-

Keskusteltiin Kansalaisopiston kanssa yhteistyössä 13.2. klo 17.00-20.00 järjestettävästä
Vapaaehtoiseksi? –tilaisuudesta. Ohjelma löytyy osoitteesta:
https://www.opistopalvelut.fi/joensuu/course.php?l=fi&t=7775
Aiempien kokemusten myötä on havaittu, että paras puhuja on vapaaehtoistoimija; järjestöjen
kannattaa ottaa mukaan omia vapaaehtoisiaan.
On tärkeää, että kaikki puhujat ovat paikalla alusta loppuun. Tämä antaa viestiä siitä, että
arvostamme vapaaehtoistoimijoita, ja lopussa on mahdollisuus vielä keskusteluun.
Sovittiin, että kukin tiedottaa tapahtumasta omissa verkostoissaan. Lisäksi tiedotetaan Jellin, FBryhmien ja mediatiedotteiden kautta.
Matleena varmistaa vielä puhelimitse kunkin puhujan mukaan tulon.

Muita tulevia tapahtumia
-

Outokummussa vietetään osallisuusviikkoa 1.-8.2. Osallisuutta ovat edistämässä ensisijaisesti
Outokummun paikalliset yhdistykset.

-

Järjestöjen Ilmastoilta on 12.2.2019 klo 16.30–20 Kukkolan tilalla.

-

Järjestö-kouluyhteistyötä suunnitellaan Nepenmäen koululla 13.2. Kiinnostuneet voivat ottaa
yhteyttä Joensuun kaupungin opetus- ja koulutuspalveluiden Sanna Rätyyn.

-

Pelastakaa lapset järjestää 1.-2.3. Vapaaehtoisvalmennuksen perhekerhotoimintaan
Perheentalolla. Lisätietoa https://www.pelastakaalapset.fi/tapahtumat/vapaaehtoisvalmennusperhekerhotoimintaan-joensuu/

-

Fin Fami järjestää Perehdytyskoulutuksen lapsiomaistyöhön maahanmuuttajataustaisia perheitä
kohtaaville ammattilaisille tai vapaaehtoisille 19.3. ja 9.4. Ilmoittautumiset Mari Eroselle 11.3.
mennessä.

-

IHMA-työryhmä järjestää lapsiperheille Perheen Tarina – tapahtuman Perheentalolla 6.4.
Tapahtumasta tiedotetaan tarkemmin viikolla 11.

-

Joensuun Unicef järjestää lipaskeräystä 28.–30.4. Yhteisvastuukeräys, joka tukee lasten ja nuorten
koulutusta, alkaa 3.2. Vapaaehtoiset lipaskerääjät tervetulleita. Keskusteltiin siitäkin, että joskus
voitaisiin tempaista ja olla kerääjinä toinen toistemme joukoissa: verkoston toimijoita voi haastaa
mukaan!

-

Mahdollisuuksien tori järjestettäneen 11.5. ja Uuden suomalaisuuden juhla 12.5. Päivät ovat
alustavat, vahvistuvat helmikuun aikana. Molempia tapahtumia koordinoi Joensuun seudun
monikulttuurisuusyhdistys Jomonista Maria Korkatti.

-

Pelastakaa Lapset järjestää elokuussa ennen koulujen alkua perhetapahtuman ”Kaikkien lasten
juhlat”. Tästä lisätietoa myöhemmin.

-

Pohjois-Karjalan Maakuntapäivä vietetään 31.8. Tapahtuman rahoitushakemus on jo avoinna.
Tapahtumia saatetaan järjestää koko viikon aikana, ei vain yhtenä päivänä.

-

Martoilla on neljä alueellista perhekeskusta, jotka järjestävät syksyllä neljä eri
koulutuskokonaisuutta, joihin kutsutaan toimijoilta kaikilta sektoreilta, myös vapaaehtoistoimijoita;
näistä myöhemmin lisää. Martoilla on 120-vuotisjuhlavuosi.

3. Muut asiat
-

Keskusteltiin joulukuussa järjestetyistä Järjestöolympialaisista, joista on tullut hyvää palautetta niin
osanottajilta kuin järjestäjiltä. Toiminnallisuuden lomassa saatiin mukavasti jaettua järjestötietoa.
Hyväksi havaittuja elementtejä kannattaa hyödyntää tulevissa tapahtumissa.

-

Pelitukihankkeessa on tehty selvitys haitallisesta internetin käytöstä. Viekö netti liikaa -tiedote
löytyy hankkeen verkkosivuilta www.pelituki.fi

-

Marleena Laakso muistutteli järjestötietopalvelu Jellistä sekä Vapaaehtoistoiminta PohjoisKarjalassa FB-ryhmästä, joihin molempiin kannattaa jakaa omia tapahtumia ja koulutuksia. Uutena
asiana Jellissä on rajapintayhteys Joensuun kaupungin tapahtumakalenteriin eli Jellin tapahtumat
tulevat näkymään kaupungin tapahtumakalenterissa. Marleena tiedottaa tästä piakkoin toimijoita.
Keskusteltiin siitä, että Jellissä voi tiedottaa myös ennakoivasti: otsikkotiedon ja ajankohdan
tulevasta tapahtumasta voi lähettää sivuille jo varhaisessa vaiheessa ja täydentää
tapahtumakuvausta myöhemmin. Tämä voisi helpottaa tapahtumien suunnittelua
päällekkäisyyksien osalta.

-

Puhuttiin yleisesti FB-tiedotuksen voimasta. Kannattaa tykätä, kommentoida ja jakaa
vapaaehtoistoiminnan postauksia, niin ne nousevat esiin FB-algoritmissa.

-

Järjestöjen työpaikoista. Kotikartanoyhdistykseen haetaan toiminnanjohtajaa. Lieksan tukipiste
hakee vapaaehtoistyön toiminnanohjaajaa.

-

Keskusteltiin verkoston tulevien tapaamisten aiheista. Oppilaitosten kanssa tehtävä yhteistyö ja
oppilaitosten tiedotuskanavat kiinnostavat etenkin syksyn toimintaa ajatellen. Oppilaitoksissa on
ollut mm. hyvinvointiviikkoja. Matleena selvittää asiaa: UEF, Karelia Amk, Riveria ja Islo.

-

Hyväksi havaittu tiedotuskanava yliopisto-opiskelijoille on Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan
”viikkoärsyke”, jota voivat hyödyntää yliopiston sisäisen tiedotuksen lisäksi myös sidosryhmät ja
yhteistyökumppanit. Lisätietoa ja osoitteet, joihin tiedotusaineisto toimitetaan:
https://isyy.fi/ajankohtaista/wiikko-arsyke/ Tiedotuksessa yliopiston suuntaan kannattaa hyödyntää
myös oppiaineiden amanuensseja, jotka usein pyynnöstä välittävät tietoa eteenpäin opiskelijoille.

-

Vapaaehtoistoiminnan verkoston seuraava kokous järjestetään ke 13.3. klo 13 Kotikartanolla.
Asialistalle nostettavia asioita voit laittaa ennakkoon Matleenalle.

