MUISTIO: POHJOIS-KARJALAN VAPAAEHTOISTOIMINNAN VERKOSTON TAPAAMINEN 2/2019
Aika: ke 13.3.2019 klo 13.00
Paikka: Kotikartanoyhdistys ry, Kauppakatu 34, Joensuu
Paikalla:
Riitta Janhunen, Vapaaehtoistoiminta, Ikäihmiset, Siun sote
Tuula Nylander, UNICEFin Joensuun vapaaehtoisryhmä
Marleena Laakso, Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry
Leena Magya, Joensuun ev.lut seurakuntayhtymä
Teija Sivonen, Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry
Sara Hattunen, Pohjois-Karjalan Mielenterveydentuki ry
Leena Halonen, Joensuun Kotien Puolesta ry
Auli Ahtonen, Joensuun Kotien puolesta ry
Mirja Martiskainen, Taito Pohjois-Karjala ry
Iina Sippola, Pohjois-Karjalan Mielenterveydentuki ry (opiskelija)
Hanna Fabritius, Joensuun Pelastakaa Lapset ry
Henna-Elisa Hyvönen, Joensuun Pelastakaa Lapset ry
Päivi Tolvanen, Joensuun kaupunki
Kati Hakkarainen, Kotikartanoyhdistys ry
Matleena Pekkanen, Kotikartanoyhdistys ry (sihteeri)

1. Kukaan ei jää yksin -tempaus
-

-

-

-

Joensuun kaupunki on ollut yhteydessä yhdistyssektoriin: suunnitelmissa vapaaehtoistyön tempaus,
jossa kaupungin työntekijät voisivat työaikanaan osallistua muutaman tunnin
vapaaehtoistoimintaan.
Keskusteltiin kaupungin edustaja Päivi Tolvasen kanssa yhteistyömahdollisuuksista. Kaupunki
toteuttaa asiasta työntekijöilleen kyselyn, jossa selvitetään ihmisten kiinnostusta ja mielenkiintoa
asiaan. Lisäksi kaupungin edustajat miettivät resurssit ja ajanjaksot, jolloin tempaus voitaisiin
toteuttaa.
Kun kysely on tehty, Tolvanen on asia tiimoilta yhteydessä Marleena Laaksoon.
Vapaehtoistoiminnan verkostossa asiaan palataan tämän jälkeen.
Jos/kun tempaus toteutuu, perustetaan sen toteuttamiseksi työryhmä. Alustavasti mukaan tulossa
edustaja(t) Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksestä, Joensuun Pelastakaa Lapsista ja
seurakuntayhtymästä. Muitakin tarvitaan!
Tempaus vaatii paljon resursseja; ja esiin nousi monia käytännön asioita mietittäväksi. Asian
eteenpäin viemistä helpottaisi, jos koordinoijaksi saisi opiskelijan, tai jos kaupunki löytäisi tehtävään
työllistettävän työntekijän.

2. Kansalaisareenan ajankohtaiset asiat
-

-

-

Vapaaehtoistoiminnan verkoston jäsenet voivat halutessaan esitellä Kansalaisareenan toimintoja
paikallisissa tapahtumissa erikseen tai oman pöydän yhteydessä. Kansalaisareenalta saa tätä varten
esitteet sekä lainaan teltan, roll-Upin ja vapaaehtoistoiminnan onnenpyörän, jonka pyörittäjä saa
haasteen kokeilla jotakin vapaaehtoistehtävää. Yhteys: kampanja- ja tapahtumakoordinaattori
Maria Talvela, maria.talvela@kansalaisareena
Yhdistys on julkaissut Jeesaan -vapaaehtoistoiminnan pelin sekä uuden tietopaketin ja kurssirungon
vapaaehtoistoiminnan kurssin vetämiseksi oppilaitoksissa. Aineistot löytyvät osoitteesta:
www.kansalaisareena.fi/julkaisut
Vertaisfestari Helsingissä 24.4. https://www.yhteishyva.fi/reseptit/tofu-kasviscurry/0428
Kansalaisareenan jäseneksi voi liittyä yhdistys- ja henkilöjäseniä. Jäsenetuina mm. koulutuksia,
tapahtumia, vaikuttamista, matkatukea. http://www.kansalaisareena.fi/osallistu/jaseneksi/

3. Vapaaehtoiseksi -tilaisuus 13.2.2019
-

Keskusteltiin Kansalaisopiston kanssa yhteistyössä järjestetystä Vapaaehtoiseksi? –tilaisuudesta.
Paikalla oli puhujia seitsemästä eri yhdistyksestä, kolme vapaaehtoistoimijaa, yleisöä 31 henkilöä.
Paikkana Pääkirjaston Muikku-sali oli hyvä.
Jos tilaisuutta järjestetään jatkossa, voisi miettiä vapaaehtoistoiminnan vieläkin laajempaa esittelyä;
palautteessa toivottiin ns. miehisempiä tehtävien esiin nostamista esim. urheiluseurat,
vapaapalokunta.

4. Järjestöjen ja oppilaitosten yhteistyömahdollisuuksia
-

-

Käytiin läpi Itä-Suomen yliopiston, Karelia AMK:n, Itä-Suomen Liikuntaopiston ja Riverian ensi
lukukauden tapahtumia ja tilaisuuksia, joissa yhdistykset voivat halutessaan esittäytyä oppilaitosten
opiskelijoille. Nämä tiedot löytyvät muistion liitteenä olevista dioista, diat 9-16.
Islon liikunnan ammattitutkinnon opettaja Iina Potaseff on ehdottanut, että halukkaat järjestöt
voisivat tulle esittelemään toimintojaan heille ensi syksynä 29.8. Sovittiin, että verkosto palaa tähän
seuraavassa kokouksessaan.

5. Kulttuurikimppa -hankkeen kuulumisia
-

-

Hanke luo matalan kynnyksen kulttuurisia kohtaamisia ja kehittää kulttuurisen
vapaaehtoistoiminnan mallia Kulttuurikamu-toiminnan kautta.
Hanke järjestää kevään aikana neljä kulttuurikimppa -kokeilua:
o Joensuun kaupunginorkesterin avoin kenraaliharjoitus 11.4. klo 10 Carelia-salissa (vapaa
pääsy)
o Avoin lukupiiri Joensuun pääkirjastolla 24.4. klo 18
o Joensuun kaupunginorkesterin konsertti 9.5. klo 19 Carelia-salissa (pääsymaksullinen)
o Joensuun Taidemuseo Onni: Blue and red – Kaksi matkaa, Nanna Susi ja Canal CheongJagerroos touko-kesäkuussa; tarkempi ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.
Kokeilut jatkuvat syksyllä; syksyllä järjestetään myös toinen Kulttuurikamu -koulutus.

-

Hankekoordinaattori Tiia Turunen jalkautuu mielellään yhdistysten omiin tapaamisiin kertomaan
toiminnasta mahdollisille asiakkaille. Yhteys tiia.m.turunen@joensuu.fi p. 050 471 4658.

6. Ajankohtaisia tiedotteita
-

-

-

Pohjois-Karjalan Järjestökyselyyn, jonka avulla tehdään näkyväksi järjestöjen hyvinvointia ja
terveyttä edistävää toimintaa sekä selvitetään järjestöjen näkemyksiä järjestöjen ja kuntien
yhteistyöhön liittyvistä asioista, ehtii vastata 22.3. mennessä! Linkki kyselyyn löytyy PKSOTUn
etusivulta www.pksotu.fi.
Joensuun Pelastakaa Lapset pilotoi perheretkityötä, joka suunnattu perheille, joissa
jommallakummalla vanhemmalla päihdeongelma. Ensimmäinen retki järjestetään ensi syksynä.
Yhteistyöstä kiinnostuneet voivat olla yhteydessä Hanna Fabritiukseen.
Maakuntapäivän tapahtumien rahoitushaku avoinna 31.3. asti. Tukisummat 500-2000 €.
www.pohjois-karjala.fi/maakuntapaiva

7. Tulevat tapahtumat
-

Rasisminvastaisuus arjessa ja kansalaistoiminnassa -työpajat ja seminaari 21.3. Itä-Suomen yliopisto
Tulevaisuuden kulttuuritilat –keskustelutilaisuus Joensuussa 20.3. klo 10-12 Carelicum. Maakunnan
tilaisuudet: Kiihtelysvaara 18.3. Tuupovaara 26.3. Pyhäselkä 27.3. Eno 28.3.
18. maakunnallinen ihmisarvopäivä: Perheen tarina 6.4. klo 10-15 Perheentalolla
Mahdollisuuksien tori 11.5. (ohjelmatyöryhmä 20.3. klo 14; markkinointi- ja tiedotusryhmä 28.3. klo
14. Aava, Rantakatu 23 A 2; koordinaattorina Maria Korkatti)
Uuden suomalaisuuden juhla 12.5.

8. Muut asiat
-

-

Vapaaehtoistoiminnan verkoston seuraava kokous järjestetään ke 8.5. klo 13 Pohjois-Karjalan
Sosiaaliturvayhdistyksen kokoustila Helmessä (Rantakatu 23 B, käynti sisäpihan puolelta,
kellarikerros).
Matleena Pekkanen siirtyy Kotikartanolta toisiin tehtäviin. Vapaaehtoistoiminnan verkostoa
koordinoi edelleen Kotikartano. Verkoston asioissa voi olla yhteydessä Kati Hakkaraiseen
kati.hakkarainen@kotikartanoyhdistys.fi.

