MUISTIO: POHJOIS-KARJALAN VAPAAEHTOISTOIMINNAN VERKOSTON TAPAAMINEN 4/2019
Aika: 9.9.2019 klo 13 - 15
Paikka: Kotikartanoyhdistys ry, Piparkakkutalo, Kauppakatu 34, Jns
Paikalla:
Minna Takkunen, Kotikartanoyhdistys (puheenjohtaja)
Leena Mgaya, Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymä (sihteeri)
Sirja Tanskanen, Nuorisoseura
Leena Halonen, Joensuun kotien puolesta ry
Pia Toroskainen, Joensuun pelastakaa lapset ry
Kaisa Makkonen, sosionomi-harjoittelija
Mia Jyrkinen, Mannerheimin lastensuojeluliitto, Järvi-Suomen piiri
Teija Sivonen, Pohjois-Karjalan sosiaaliturvayhdistys
Teija Simonen, Nurmeksen kaupunki
Niko Aromaa, Pohjois-Karjalan mielenterveyden tuki ry.

Asialista
1. Kuulumiskierros/tapahtumat alueella
o

Kotikartanoyhdistys ry
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

o

o

Nuorisoseurat Pohjois-Karjala
o Luova lava – toiminta ja sen levittäminen – ohjaajia kaivataan

o

Joensuun kotien puolesta ry
o arjen iloa lapsiperheille ja vanhuksille – pienet resurssit, halutaan kuitenkin olla
mukana isommassa verkostossa
o tutustuminen kirjastoon
o uusien toimijoiden ja jäsenten mukaan saaminen on haaste

o

Joensuun pelastakaa lapset ry
o kuusi (6) uutta vapaaehtoista saatu pienryhmien ohjaajiksi
o perheretkityön pilotti – vapaaehtoisia etsitään

o

Kotikartanoyhdistys
o tulossa vapaaehtoisten koulutus
o porinaillat
o

Mannerheimin lastensuojeluliitto, Järvi-Suomen piiri
o kaverikerho-toiminta
o perhekummitoiminta
o ystäväksi maahanmuuttaja-äidille

o

Pohjois-Karjalan sosiaaliturvayhdistys
o 17.9. järjestöjen sote-tulevaisuus kiertue
o 16.11. järjestöpäivä
o järjestö-stara-haku

o

Nurmeksen kaupunki
o vapaaehtoisten päivän suunnittelu – kirjastoyhteistyö
o enemmän näkyvyyttä vapaaehtoistoiminnasta kaupungin sivuille
o vapaaehtoispankki
o Siun Sote:n kanssa tehdään näkyväksi vapaaehtoistoimintaa

o

Pohjois-Karjalan mielenterveyden tuki ry
o muutto Aspitieltä keskustaan Kirkkokatu 18 A a-rappu
o kulttuuripaja-toiminta
o vertaisohjattu toiminta on vapaaehtoistoimintaa

2. Kansalaisopiston kurssit, syksy/kevät 2020
o
o

Vapaaehtoiseksi? -koulutus 23.10 klo 17.00-19.45 (JYK:in ruokala Masuuni, Papinkatu 3)
Kurssi toteutetaan samalla tavalla kuin aiemmatkin yhteistyössä kansalaisopiston kanssa
toteutetut kurssit.

o

o Ketä osallistuu? ilmoittautunut: Unicef, MLL kiinnostunut
o Olisi hyvä olla 5 organisaatiota esillä.
Odotellaan ketä vielä voisi tulla mukaan – ilmoitathan pian!
minna.takkunen@kotikartanoyhdistys.fi

3. Vapaaehtoisten päivä ke 4.12.2019, Joensuun pääkirjasto, Muikkusali
o
o
o

o

Muikkusali voisi olla 2. – 5.12. näyttelytilana (joitakin kirjaston omia kokouksia voi olla
näinä päivinä paitsi 4.12.), tilavuokraa ei peritä
ke 4.12. koko päivä meille varattu
ma-aamuna 2.12. näyttelyn rakentaminen
➔ ketkä voivat tulla 2.12. aamulla rakentamaan näyttelyn = ripustamaan esille
”kuvakollaasit” + tarinat
purku 5.12. klo 18 mennessä ( Puretaan näyttely ke 4.12. illalla)

o

Päivän sisältö 4.12.2019
o joulukuusi ja joulukortti ”Terveisesi vapaaehtoiselle” (Minna T. /kuusi & Teija S.
kortit)
o vapaaehtoisia ”juttele, lainaa kahvikaveriksi”
o Järjestöt esittäytyvät kuvien, tarinoiden välityksellä
o klo 10 – 13, klo 17 – 19.30 vapaaehtoisia mukaan
o klo 13 – 17 välille esim. tunnin vuorot niin, että joku on paikalla (Minna T. voi olla
paikalla n. 2 tuntia, Piia Toroskainen n. 1 tunti
o
o
o

työryhmät:
näyttely-työryhmä: Sirja Tanskanen, Leena Mgaya, Mia Jyrkinen
päivän aikataulu, vuorolista: Minna Takkunen + joku muu, Minna kysyy

4. Kansalaisareenan kuulumiset
o Vuoden vapaaehtoinen 2019?
o Kampanja auki 21.8-21.9.2019
o Palkitseminen 5.12.2019
o http://www.kansalaisareena.fi/vapaaehtoinen/
o 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
o Valikkoryhmien Puheenjohtajien kehittämispäivä 11.9.2019 Hki
o Minna on lähdössä kehittämispäivään.
o Keskusteltiin Pohjois-Karjalan halukkuudesta toimia vuoden 2020 syysseminaarin
järjestäjänä. -> Ei lähdetä ehdolle järjestämään syysseminaaria
o

Valikkoverkoston tulevat tapahtumat: etäosallistuminen mahdollista
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

5. Muut asiat
o ryhmätyönohjauksen mahdollisuus, 10 krt, vapaaehtoisille tai työntekijöille
Kati Kemppainen opiskelee työnohjaajaksi eli maksuton työnohjaus vuoden 2020 aikana –
ota yhteyttä! Kati Kemppainen, p. 043 8244389, kati.kemppainen@suomenlahetysseura.fi
o Lasten oikeuksien päivä – epäselvää onko ketä mukana vai ei?!
6. Seuraava tapaaminen
o 23.10.2019 klo 13.00-15.00 Kotikartanoyhdistyksellä, Kauppakatu 34

