MUISTIO: POHJOIS-KARJALAN VAPAAEHTOISTOIMINNAN VERKOSTON TAPAAMINEN 4/2019
Aika: 14.8.2019 klo 13.00
Paikka: Kotikartanoyhdistys ry, Piparkakkutalo, Kauppakatu 34, Jns
Paikalla:
Hanna Karvinen, Pelituki
Leena Magya, Joensuun ev.lut seurakuntayhtymä
Marleena Laakso, Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry
Minna Takkunen, Kotikartanoyhdistys (puheenjohtaja)
Pesonen Katja, Pohjois-Karjalan Mielenterveysomaiset – FinFami ry
Piia Toroskainen, Joensuun Pelastakaa Lapset ry.
Päivi Hautakasari, Itäinen tiimi
Sirja Tanskanen, Nuorisoseurat Pohjois-Karjala ry
Teija Simonen, Nurmeksen kaupunki (puhelin yhteydellä)
Teija Sivonen, Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry (sihteeri)
Tuula Nylander, UNICEFin Joensuun vapaaehtoisryhmä
Asialista
1. Kukaan ei jää yksin- tempaus /Päivi Tolvanen, Joensuun kaupunki
- Joensuun kaupunki järjestää henkilöstölleen vapaaehtoistoiminnan kampanjan (1.6.31.10.2019).
- Kampanjaan on palautteen perusteella osallistunut yhdeksän henkilöä
- Ensi viikolla kaupunki markkinoi sisäisesti vapaehtoistoiminnan kampanjaa uudelleen
- Sovittiin, että verkostonjäsenet ilmoittavat omat vapaaehtoistoiminnan mahdollisuudet
mahdollisimman pian Jelliin.
2. Vapaaehtoistoiminta Pohjois-Karjalassa-verkosto ja FB-sivut
- Pohjois-Karjalan vapaaehtoistoiminnan verkoston koollekutsunta ja –vetovastuu
Kotikartanoyhdistyksen järjestökoordinaattori on Pohjois-Karjalan vapaaehtoistoiminnan
verkoston (osa valtakunnallista Valikkoverkostoa) koollekutsuja, pääasiallinen asioiden
valmistelija ja vastuuvetäjä. Sovittiin, että vastuuta jaetaan siten, että muistion teko siirtyy
kiertäväksi muille verkostonjäsenille. Muistion kirjoittaja valitaan aina kokouksen alussa.
- Vapaaehtoistoiminta Pohjois-Karjalassa fb-sivut ja niiden ylläpito-oikeudet
Vapaaehtoistoiminta Pohjois-Karjalassa fb-sivut käyttää samaa logoa kuin Pohjois-Karjalan
vapaaehtoistoiminnan verkosto ja sivu on perustettu verkoston kautta. Päätettiin, että
koollekutsujana ja vastuuvetäjänä Minna Takkuselle annetaan sivulle ylläpito-oikeudet
Kotikartanoyhdistyksen järjestökoordinaattorin ominaisuudessa.
3. Kuulumiskierros/tapahtumat alueella
- Lasten oikeuksien päivä ”Kaikkien lasten juhlat” viikolla 47.
o Miia Kettunen / Perheentalo on sähköpostilla ilmoittanut, että verkosto voi halutessaan
järjestää ”Kaikkien lasten juhlat” tai muuta toimintaa Perheentalolla viikolla 47.

o Asian käsittely siirrettiin seuraavaan kokoukseen ja toivottiin, että kokoukseen paikalle
pääsee osallistumaan Perheentalon edustaja.
o Ko. viikko on myös valtakunnallinen mielenterveysviikko. Finfami järjestää Taiteista
Tunteisiin polun keskiviikkona ja mahdollisesti muuta ohjelmaa
- Maaseudun Sivistysliitto, Vapaan sivistystyön uuden lukutaitokoulutuksen kehittäminen
o Etsitään yhdistyksiä, joilla olisi mahdollisuus ottaa ryhmä maahanmuuttajia mukaan
joko omaan toimintaansa tai järjestää heidän kanssaan jotain yhteistä tekemistä.
o Suvi etsii ryhmää, jolle voisi tehdä työnohjausta osana hänen dialogisen ja
vuorovaikutteisen työnohjauksen opintoja. Lisätietoja: Suvi Kaljunen, p. 045 7731
0170, suvi.kaljunen@msl.fi Skype suvi.kaljunen66
- Kotikartanoyhdistys ry
o Kehitetää uudenlaisia tukimuotoja jäsenjärjestöille ja hakee yhteistyötä
jäsenjärjestöjen kanssa. Uusia yhteistyömahdollisuuksia haetaan myös verkostoista.
o Vapaaehtoistyön koulutus tulossa syksyllä ja porina-illat jatkuvat.
- Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry
o 17.9 Järjestöjen sote-tulevaisuus kiertue klo 12.00-16.00 Joensuussa.
Ilmoittautumiset ja lisätietoja:
https://www.soste.fi/tapahtuma/jarjestojen-sote-tulevaisuus-kiertue/
o 2.10 Osatyökykyisenä työelämässä -luento ja keskustelutilaisuus klo 13.00-16.00
Ilmoittautumiset: https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/5d1074c62ab7-4462-9161-1165bc46c7ef?displayId=Fin1805688
Lisätietoja: anne.pyykkonen@pksotu.fi
o 16.11 Järjestöpäivät, Utran Uittotupa
- Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunta JANE
o Kontiolahden kunnan järjestöyhteyshenkilönä toimii jatkossa Sakari Kela.
o Kontiolahdelle perustetaan paikallis-JANE seuraavassa järjestöillassa (19.9). Haku
paikallis-JANEn teemaedustajaksi on avoinna. Teemaedustajaehdotukset ja lisätietoja:
https://www.jelli.fi/pohjois-karjalan-jarjestoasiain-neuvottelukuntajane/ajankohtaista/
- Pelituki ry
o Hanna palaa entiseen työhön toiselle työnantajalle. Uuden työntekijän rekrytointi on
käynnissä. Toiminta Pelituella jatkuu normaalisti, mutta työntekijä vaihdos voi
aiheuttaa joitakin viivästyksiä toimintoihin syyskuussa. (Vapaaehtoistoiminnan
-

-

-

-

verkosto kiittää ja kumartaa ja toivottaa Hannalle kaikkea hyvää jatkoon
)
Pohjois-Karjalan Mielenterveysomaiset – FinFami ry
o Omaismentori koulutus yhdessä Muisti ry:n kanssa XXX. Koulutukseen voi osallistua
kuka tahansa ja ryhmiä voi sen jälkeen pitää vaikka oman taustayhdistyksen ryhmille.
Joensuun Ev. Lut. Seurakunta
o 22.10 (osa 1.) ja 29.10 17-19 (osa 2.) Vapaaehtoiseksi ikäihmiselle koulutus yhdessä
Siun soten kanssa. Koulutuspaikka: Joensuun ev.lut. seurakuntakeskus
Nuorisoseurat Pohjois-Karjala
o 14.-15.9 (osa 1. Joensuu) ja 26.-27.10 (osa 2. Kuopio) Knoppi perusohjaaja koulutus.
Nuorille tarkoitettu uuden ohjaajan peruspaketti.
Nurmeksen kaupunki
o Järjestöilta 4.9
o Jelli-Nurmes nettisivuja kehitetään toisiaan tukevaksi näkyvyyden parantamiseksi.

o
o
o

Potakka-päivään suunnitellaan järjestöjen toimintapistettä
31.8 Avointen ovien päivä vanhan kauppalan rakennuksessa.
Nurmeksen vapaaehtoispankissa on noin kymmenen vapaaehtoista ja noin 20
vapaaehtoistehtävää on ilmoitettu pankin kautta. Vapaaehtoisten lisärekrytointia
jatketaan.

4. Kansalaisopiston kurssit, syksy/kevät 2020
- Vapaaehtoiseksi? -koulutus 23.10 klo 17.00-19.45 (JYK:in ruokala Masuuni, Papinkatu 3)
- Kevään aikataulu sovitaan myöhemmin.
- Kurssi toteutetaan samalla tavalla kuin aiemmatkin yhteistyössä kansalaisopiston kanssa
toteutetut kurssit.
- Sovittiin, että aikataulusyistä syksyn tilaisuuteen halukkaita puhujia kysytään
vapaaehtoistoiminnan verkostosta ja keväälle voidaan avata laajempi haku.
o Etusijalla toimijat, jotka eivät vielä aiemmin ole saaneet mahdollisuutta esitellä
toimintaansa kyseisessä tilaisuudessa.
- Minna valmistelee tilaisuuden.
5. Vapaaehtoisten päivä ke 4.12.2019, Joensuun pääkirjasto, Muikkusali
- Keskusteltiin elävästä kirjastosta ”Lainaa vapaaehtoinen”
- Toiminnallista ja esittelyä yhdessä?
- Ketä tavoitellaan?
- Nurmeksessa esillä teksteinä kokemuksista vapaaehtoistoiminnasta Nurmeksessa.
o Otetaanko Joensuuhun sama malli?
- Vapaaehtoisten puheenvuoroja Muikkusalissa?
- ”Lähde kahville vapaaehtoisen kanssa?”
- Valokuvia ja tarinoita vapaaehtoisuudesta?
- Asia jätettiin seuraavaan kokoukseen.
- Minna tarkentaa tilakysymyksiä kirjastolta.
6. Kansalaisareenan kuulumiset
- Vuoden vapaaehtoinen 2019?
o Kampanja auki 21.8-21.9.2019
o Palkitseminen 5.12.2019
o http://www.kansalaisareena.fi/vapaaehtoinen/
- Kansalaisareenan materiaalia lainattavissa alueen tapahtumiin eli
o Onnenpyörä, pöytämalli: valmiiksi koottuja tehtäviä sekä lapsille suunnattuja pieniä
hyviä tekoja.
o Esitteitä Kansalaisareenan toiminnasta (sis. valikkotoiminta) ja lainata
Kansalaisareenan telttaa (3 x 3 m) ja roll-upia.
o Lisätietoja: maria.talvela@kansalaisareena.fi puh. 040 166 9914
Valikkoryhmien Puheenjohtajien kehittämispäivä 11.9.2019 Hki
o Minna on lähdössä kehittämispäivään.
o Keskusteltiin Pohjois-Karjalan halukkuudesta toimia vuoden 2020 syysseminaarin
järjestäjänä.
o Todettiin, että tällä hetkellä ei ole riittävän selkeää näkemystä teemasta ja puhujia
jouduttaisiin kutsumaan Helsingistä, josta johtuen Pohjois-Karjala ei hae seminaarin
järjestämistä itselleen. Mikäli Kansalaisareenan osallistuu kustannuksiin, niin asiaa
voidaan miettiä uudelleen.

-

Valikkoverkoston tulevat tapahtumat: etäosallistuminen mahdollista
o Palvelumuotoiltu vapaaehtoistoiminta - tutustu ja sovella omassa
vapaaehtoistoiminnassasi / OULU - 22.08.2019 - 10:00 - 15:30
o Vertaistuen päivän seminaari, HELSINKI - 08.10.2019 - 13:00 - 17:00
o Vapaaehtoistoiminnan arvo ja merkitys / RAUMA - 31.10.2019 - 11:30 - 15:00
o Valikkoverkoston syysseminaari: Uusia kohderyhmiä vapaaehtoistoimintaan /
LAHTI - 13.11.2019 - 09:00 - 16:30
o Voimavarana vapaaehtoinen / JÄRVENPÄÄ - 05.12.2019 - 14:00 - 17:00

7. Seuraava tapaaminen
- 9.9.2019 klo 13.00-15.00 Kotikartanoyhdistyksellä, Kauppakatu 34

