MUISTIO: POHJOIS-KARJALAN VAPAAEHTOISTOIMINNAN VERKOSTON TAPAAMINEN 3/2019
Aika: ke 8.5.2019 klo 13.00
Paikka: Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys, kokoustila Helmi, Rantakatu 23 B, Joensuu
Paikalla:
Minna Takkunen, Kotikartanoyhdistys (sihteeri)
Riitta Janhunen, Vapaaehtoistoiminta, Ikäihmiset, Siun sote
Tuula Nylander, UNICEFin Joensuun vapaaehtoisryhmä
Anne Ilmakari, Itäinen tiimi ry
Päivi Hauta-Kasari, Itäinen tiimi ry
Minna Patama, Mannerheimin Lastensuojeluliiton Järvi-Suomen piiri
Marleena Laakso, Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry
Hanna Fabritius, Pelastakaa Lapset ry
Leena Magya, Joensuun ev.lut seurakuntayhtymä
Teija Sivonen, Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry
Kati Nygren, Ikäihmisten palveluohjaus
Katri Mäkisalo, Nuorisoseura PK

1. Vapaaehtoistoiminnan verkoston toimijoiden kuulumiskierros

Siun soten vapaaehtoistoiminta hyvällä mallilla, Jellin ilmoitus poikinut kiitettävästi yhteydenottoja.
Syksylle tulossa vapaaehtoiskoulutus seurakuntayhtymän kanssa.
Unicefin keräykseen ei valitettavasti Jellin kautta saavuttanut vapaaehtoisia kerääjiä.
7.9 on tulossa Joensuun Pela:n koulutus, pienryhmä-ohjaaja sekä 12.10 Perheretkityövapaaehtoiskoulutus (Jellistä löytyy tieto)
Seurakunnasta terveiset: seurakuntayhtymästä tullut tieto että 20 henkilöä (ulkomaalaisia, miehiä),
ilman asuntoa ja paikkaa ja etsivät vapaaehtoistyötä. Onko järjestöillä tarjota vapaaehtoistyötä,
mitä voisi tarjota? yhteistä kieltä ei ole. Yhteydenotot: Ulla Rissanen puh. 050 465 2434
Itäisen tiimin uusi työntekijä Päivi Hauta-Kasari toimistotyössä, toimisto@itainentiimi.fi
Kotikartanon terveiset: Kotikartanon järjestökoordinaattori toimii tällä hetkellä Minna Takkunen.
Kotikartanolla tulossa uusia tuulia; Kehittämisen kyselytunnit 15.5 sekä 13.6 klo. 15-16,
Kesäpäivä/avoimet ovet 11.6 klo 13-17 (järjestöt mukana esittäytymässä) ja jäsenjärjestöjen
”porina-illat” 1xkk klo. 16.30-18.00, alkaen 17.6.

2. Kukaan ei jää yksin- tempaus
Joensuun kaupunki järjestää henkilöstölleen vapaaehtoistoiminnan kampanjan kesä-lokakuussa.
Kampanjan aikana (1.6.-31.10.2019) kaupunki kannustaa henkilöstöään osallistumaan

vapaaehtoistoimintaan järjestöissä, Siun sotessa ja muissa vapaaehtoistehtäviä tarjoavissa
organisaatioissa. Mukaan on kampanjaan on jo ilmoittautunut lähes 50 työntekijää.

Haastamme nyt järjestöjä ilmoittamaan vapaaehtoistoiminnan paikat Jelliin, jotta mahdollisimman
moni kaupungin työntekijä löytäisi itselleen mieluisan tavan osallistua vapaaehtoistoimintaan.
Vapaaehtoistoiminta voi olla esimerkiksi:
• ikäihmisten kanssa seurustelua ja ulkoilua
• kerho- tai leiriavustajana toimimista
• ruokajakelussa auttamista, tapahtumien järjestämiseen osallistumista jne.
Vapaaehtoistoiminnan paikan tulisi olla kestoltaan rajattu (esim. 2-4 tuntia/päivä) ja luonteeltaan
sen kaltainen, että siihen voi osallistua ilman pitkää perehdytystä. Vapaaehtoistoiminnan tehtäviä
voi ilmoittaa kampanjaan koko kampanja-ajan. Jos teillä ei siis nyt tiedossa tehtäviä, niin voitte
ilmoittaa ne mukaan myöhemminkin.
https://www.jelli.fi/ilmoita-tehtava-joensuun-kaupungin-vapaaehtoistoiminnan-kampanjaan/
Marleena kertoi kaupungin kanssa yhteistyöstä, ja miten tästä lähdetään eteenpäin. Järjestöt
tiedottavat tästä eteenpäin. Jellin sivulta löytyvät vapaaehtoistoiminta-sivulta ja
vapaaehtoistehtävät olisivat myös kaikille tarjolla.
Keskustelua herätti, että onko tehtävät tarjolla Joensuun kaupungin alueella vai myös maakunnissa?
ei rajata aluetta, koska tehtäviä ja vapaaehtoisia on ympäri maakuntaa. Joensuun kaupungin kanssa
keskustellaan myös siitä, että tuleeko vapaaehtoistyöstä todistusta? Teija ja Marleena selvittelee.
Laitetaan yhteistyötahoille viestiä, ja pyydetään vapaaehtoistyöstä ilmoittautumista 20.5 mennessä.
Linkitetään myös Jellissä olemassa olevat vapaaehtoistehtävät kampanjan sivulle.

3. Kansalaisopiston kurssit, kevät 2020
Milloin kansalaisopisto kokoaa uudet kurssit? Kevään kurssit lyödään elokuussa lukkoon.
Kansalaisopistolla on ollut 2 eri tilaisuutta, jossa järjestöt tarjoavat vapaaehtoisille sekä millaisia
vapaaehtoistöitä on tarjolla. Molemmilla kerroilla oli runsaasti järjestöjä esittäytymässä, osallistujia
vaihdellen.
Minna selvittelee Kansalaisopistolta kurssimahdollisuutta.

4. Vapaaehtoisten päivä 5.12.2019
Yhdessä keskusteltiin, että haluamme vapaaehtoisten päivän järjestää ja pohdittiin, että
järjestetäänkö paikallisesti. Myös ajankohta päivälle on liukuva. Viime vuosina on ollut 4.12,
järjestöolympialaiset viime vuonna palloilukeitaalla. Keskusteltiin siitä, että järjestetäänkö tänä
vuonna yhdistysten vapaaehtoisille vai kaikille avoimet. Päädyttiin siihen, että tänä vuonna voisi olla
kaikille avoimet ja ehdotuksena nousi hyväksi vaihtoehdoksi Joensuun pääkirjasto ”Elävä kirjasto”idealla. Päivässä voisi olla järjestöjen esittelypisteitä, sekä toiminnallisia pistetä kirjaston tilat
monipuolisesti hyödynnettynä.

Päivämäärää ei vielä lyöty lukkoon, sillä päivä riippuu kirjaston tapahtumista. Keskusteltiin, että
järjestettävä vapaaehtoisten päivä voisi olla ajallisesti iltapäivä tai ilta-aika.
Minna lupasi selvitellä kirjastolta tätä mahdollisuutta.

5. Järjestöjen ja oppilaitosten yhteistyö
Matleenan materiaaleista poimittua, tulevia tapahtumia:
Itä-Suomen Yliopisto :
o
o

Kulttuuriviikko; ensi syksynä alustavasti 18.9.2019 klo 10–14.00
torityyppinen tapahtuma Carelian aulassa
vastaavana yo-kunnasta ella.partanen@isyy.fi

o
o
o
o

Hyvinvointiviikko viikolla 40
kaksipäiväinen hyvinvointitori 30.9. ja 1.10.2019
hyvinvointitorilla hyvinvointitoimijat voivat esitellä toimintaansa
2019 teemana fyysinen hyvinvointi; torille kutsutaan teemaan liittyviä toimijoita
vastaavana yo-kunnasta susanna.remes@isyy.fi

-

Yliopiston henkilökunnan järjestämistä sisäisistä tilaisuuksista voi tiedustella
opintopalveluiden johtaja Miia Turtiaiselta ja opiskelijapalvelujen päällikkö Tuija Pasaselta.
Tällä hetkellä ei ollut tiedossa yhteistyöhön sopivia tulevia tapahtumia
(etunimi.sukunimi@uef.fi).

Pohdittiin, että voisiko vapaaehtoistoiminnan verkosto toimia näissä yhteisen idean pohjalta ja näin
ollen saada vapaaehtoistoiminnan näkyvämmäksi tekemiseksi ?
6. Muut asiat
vk 47 Valtakunnallinen Mielenterveysviikko tulossa, ja kansainvälinen Mielenterveysviikko.
Mielenterveys-messut tulossa syksylle ja mahdollisesti yhteiskyydin mahdollisuus lähtijöille
(mielenterveyden keskusliitto)
Viikko alkaa Kynttilätapahtumalla, ja viikolla järjestöt järjestävät tahoillaan tempaisuja, avoimia ovia
ym.
Vapaaehtoistoiminnan verkoston sähköpostilista tarkoitettu vain tärkeiden tiedotteiden
lähettämiseen, ei jaeta ihan kaikkea.

7. Seuraava tapaaminen
Vapaaehtoistoiminnan verkoston seuraava kokous järjestetään 14.8. klo 13 Kotikartanolla.
Asialistalle nostettavia asioita voit laittaa ennakkoon Minnalle.

