MUISTIO: POHJOIS-KARJALAN VAPAAEHTOISTOIMINNAN VERKOSTON TAPAAMINEN 6/2019
Aika: 23.10.2019 klo 13 - 15
Paikka: Kotikartanoyhdistys ry, Piparkakkutalo, Kauppakatu 34, Joensuu
Paikalla:
Minna Takkunen, Kotikartanoyhdistys (puheenjohtaja)
Merja Tuominen, Kotikartanoyhdistys
Miia Pasanen, Karelia AMK (sihteeri)
Leena Mgaya, Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymä
Tuula Nylander, Unicef Joensuun vapaaehtoisryhmä
Lea Lihavainen, Opintokeskus Sivis ry
Riitta Janhunen, Siun sote ikäihmisten vapaaehtoistyön koordinaattori
Pia Toroskainen, Joensuun pelastakaa lapset ry
Marleena Laakso, Pohjois-Karjalan sosiaaliturvayhdistys
Sirja Tanskanen, Nuorisoseura & opiskelija
Minna Patama, Mannerheimin lastensuojeluliitto, Järvi-Suomen piiri
Satu Niiranen, Joensuun seudun erilaiset oppijat

Asialista

1. Kuulumiskierros/tapahtumat alueella

Kotikartano yhdistys
o

uusi työntekijä Merja Tuominen aloittanut Kotikartano yhdistyksellä. Yhteisiä toimintoja
kehitellään, tulossa mm. yhdistysten yhteiset pikkujoulut.

o

nenä-päivä tulossa 8.11., lipaskeräys Prismassa ja Sokoksella. 9.11. kv-ystävyysmessut.

Unicef

Opintokeskus- sivis
o

vapaan sivistystyön oppilaitos, SPR- ensiapukursseja jne. Vapaaehtoistyössä hankitun
osaamisen tunnistaminen.

Vapaaehtoistyön koordinointi, Siun Sote;
o

kotona-asuvien yksinäisten ikäihmisten toiveista käsin / kanta-kaupungin alue.

Joensuun pelastakaa Lapset ry
o

nenäpäivä, vapaaehtoisia lipaskerääjiä tarvitaan. Perheretki-toiminta, perheille joissa
vanhempi kohdannut jossain kohdin päihdeongelmaa.

PK- sotu
o

Jellissä on vapaaehtoistoiminnan tehtäviä ja koulutuksia. Joensuun kaupungin
vapaaehtoistoiminnan kampanja edelleen käynnissä /työntekijöillä mahdollisuus tehdä
vapaaehtoistyötä työajalla. Vapaaehtoisia kuitenkin tällä hetkellä tullut aika vähän.

Nuorisoseurat Pohjois-Karjala
o

koulutuksia tulossa 9.11. Klovnerian maailmaan, 7.12. paritanssi-työpaja ilmainen klo
13.30-18.00, luova lava – toiminnan laajentaminen (ohjaajia kaivattaisiin).

MLL/Järvi-Suomi
o

omat vapaaehtoistyön koulutukset kansalaisopistolla alkaa ensi viikolla, maakunnallisesti
joka paikkakunnalla kaivataan erityisesti perhekahvilaohjaajia.

Joensuun seudun erilaiset oppijat ry
o

oppimisen tukea, Aarresaari- tapahtuma (äitienpäivä- viikonloppu)

Joensuun Ev.lut. seurakunta-yhtymä
o

vapaaehtoiseksi ikäihmiselle koulutus (yhteistyössä Siun Soten kanssa) käynnistynyt, 12
vapaaehtoistyöntekijää tähän tullut.

Karelia-amk
o

2. Kansalaisopiston kurssi, avoin luento tänään
o

Vapaaehtoiseksi? -koulutus 23.10 klo 17.00-19.45 (JYK:in ruokala Masuuni,
Papinkatu 3)

o

Mukana luennolla verkostosta on Minna Takkunen Kotikartano-yhdistykseltä,
Tuula Unicefilta ja Heli Kanninen MLL:ta ilmoittautunut.
Vastaavia luentoja on ollut viime syksynä ja viime keväänä. Viime syksynä
osallistujamäärä oli pieni, keväällä oli taas Muikku-sali täynnä.
Marleena antaa mukaan Jellin vapaaehtoistyön sivustoista markkinointia.
Luennolla hyvä huomioida myös vapaaehtoistyö.fi – sivusto.

o
o

3. Vapaaehtoisten päivä ke 4.12.2019, Joensuun pääkirjasto, Muikkusali
Päivän sisältö 4.12.2019
Joulukuusi ja joulukortti ”Terveisesi vapaaehtoiselle” –Kortit on Minnalla (KK), Minna
hommaa kuusen.

Vapaaehtoisia ”juttele, lainaa kahvikaveriksi” – tarjotaanko kahvi? Kahvilan yrittäjä ei ole
vastannut vielä tähän.
Järjestöt esittäytyvät kuvien, tarinoiden välityksellä
Minna tilannut vapaaehtoistyön pyörä Kansalaisareenalta, mutta tässä tärkeää olla koko ajan
joku ihminen paikalla.

Näyttely-työryhmä: Sirja Tanskanen, Leena Mgaya, Mia Jyrkinen-> keräävät tarinat & huolehtivat
näyttelyn tekemisestä
Järjestöt keräämään omilta vapaaehtoisiltaan tarinoita omasta
vapaaehtoistyöstään.
Tarinat voivat olla esimerkiksi kertomuksia siitä, mikä on saanut lähtemään
mukaan vapaaehtoiseksi tai tarinoita mieleenpainuvimmista hetkistä
vapaaehtoistyössä. Tarinat saavat olla vapaamuotoisesti kirjoitettuja ja
kirjoittajansa näköisiä. Suosituspituutena on, että kuva ja tarina mahtuvat esille
näyttelyyn A4- tai A3 –paperille. Kuva voi olla kuva itse vapaaehtoisesta tai
vapaaehtoistyöstä.
Tarinat ja kuvat voivat olla esillä vapaaehtoisen nimen kera tai nimettömänä.
Tarinat ja kuvat toimitetaan 11.11 mennessä A4- tai A3- paperille tulostettuna
Miialle, Leenalle tai Sirjalle.

Saamme lahjoituksena Helios-valokuvaliikkeestä 15 kpl A 4 - kokoisia kuvia.
Löytyisikö teiltä kuva tällaiseen? Kuva voi olla vapaaehtoistoiminnasta,
tapahtumasta, tapahtuman rakentamisesta, vapaaehtoisporukasta jne. Kuvat
ovat
esillä
siellä
näyttelyssä
ja
sen
jälkeen
Pohjois-Karjalan
vapaaehtoistoiminnan verkoston "omaisuutta" eli niitä voidaan pitää esillä
myöhemmin esimerkiksi verkoston järjestämissä vapaaehtoistoiminnan
tapahtumissa.
Huomioithan kuvan julkaisulupaa kysyessä tuon, että kyseessä ei ole
kertaluontoinen kuvan julkaisulupa. Jos kuvia tulee paljon, niin sitten 15
ensimmäistä pääsee mukaan.
Lähetä kuva sähköisesti 14.11.2019 mennessä -> leena.mgaya@evl.fi

Keskusteltiin päivän aikataulusta ja sovittiin että päivä kestää klo 10-18. Keskusteltiin
työvuorolistasta ja tarinoista:
MLL:n organisaatiosta; lapsille oma piste klo 10-12 esimerkiksi joulukorttien
askertelua.
Erilaisten oppijoiden edustaja voi olla paikalla.
Siun Soten edustaja voisi tuoda musiikki- esityksiä jne.
Unicefilla toiminnallista työskentelyä (nuken vaatteiden kaavan väritystehtävä).
Suosikki nuken äänestys, suosikkinukke arvotaan, Sivis- kustantaa arvotun nuken.
Nuorisoseura; Askartelua lapsille.
Minna ja Merja klo 9- iltaan, tarpeen mukaan. Minna menee aamusta
valmistelemaan klo. 9- joulukuusi& vapaaehtoispyörä&rollupit ym..
Aamulla voi tuoda roll upit ja esitteet kirjastolle.

Työvuorot: Lähtökohtana on, että on kaksi toimijaa: toinen sisäänheittäjänä, toinen Muikkusalissa, vapaaehtoisia mukana mahdollisuuksien mukaan.
Tapahtumapäivä
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MLL:n organisaatiosta voisi olla kolme toimijaa mukana: ilmoitetaan Minnalle
myöhemmin moneltako.
Kaikki halukkaat ilmoittakaa Minnalle, pääsettekö tapahtumaan osallistumaan ja
millä ajalla.

Muut organisointiin liittyvät asiat:
Pohdittiin, tarvitaanko esittelypöytiä järjestöille. Tärkeä on olla tietoa osallistujille
järjestöistä. Sovittiin että laitetaan yhteinen pöytä. Aulassa on tärkeää olla joku
”sisäänheittäjä” Muikku-saliin.
Mehua ja pipareita tarjotaan kävijöille, Marleena hankkii ja hoitaa.
Tiedottaminen: keskustelua tiedottamisesta
Miksi ihmiset pysähtyisi, miksi ihmiset tulisi erikseen, mitä tehdään?
Näkyvälle joulukuusi, terveiset vapaaehtoisille – sisäänheittäjä- käy tutustumassa,
onnenpyörä.
Mainoksen tekeminen – olisi hyvä tiedottaa viikolla 47.
4. Kansalaisareenan kuulumiset
o Kansalaisareenan uudeksi toiminnanjohtajaksi on nimitetty FM Elina Varjonen 1.11.2019
alkaen. Hän on toiminut aikaisemmin Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksessa
STEAssa ja sitä edeltäneen Raha-automaattiyhdistyksen (RAY) avustusosastolla.
Järjestökokemusta hänelle on kertynyt monialajärjestö Suomen Setlementtiliitosta sekä
kehitysyhteistyön ja ihmisoikeuksien puolesta toimivista järjestöistä.
o

Vuodesta 2009 lähtien toiminut Eduskunnan vapaaehtoistoiminnan tukiryhmä on
saavuttanut paljon. 19.9. järjestetyssä kokouksessa edellisellä kaudella puheenjohtajana
toiminut Anne Kalmari kertoi saavutuksista tähän mennessä: verotusohjeita on selkeytetty,
oikeusministeriö on ottanut koordinaatiovastuun vapaaehtoistoiminnan kehittämisestä,
kansanedustajia on haastettu osallistumaan vapaaehtoistoimintaan muun muassa päivä
vapaaehtoisena -haastekampanjoilla, vapaaehtoisia on kannustettu lähettämällä Kiitos, olet
tärkeä -kortteja eduskunnasta, on vaikutettu siihen, että järjestötyö näkyisi budjetoinnissa,
on tehty vapaaehtoistyötä koskevia keskustelunaloitteita eduskunnassa, on järjestetty
yleisölle avoimia keskustelutilaisuuksia sekä tunnistettu vapaaehtoistoiminnassa
tapahtuvat muutokset ja uuden vapaan kansalaistoiminnan kehittyminen.
Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Pirkka-Pekka Petelius (Vihr.). Varapuheenjohtajiksi
valittiin Kike Elomaa (PS) ja Katja Hänninen (Vas.).

o

Valikkovarkoston tulevia tapahtumia:
Valikkoverkoston syysseminaari: Uusia kohderyhmiä vapaaehtoistoimintaan / LAHTI 13.11.2019 - 09:00 - 16:30
Voimavarana vapaaehtoinen / JÄRVENPÄÄ - 05.12.2019 - 11:00 - 15:00

2. Muut asiat
o Seuraava kokousaika 14.11. klo 13-15 Kotikartanoyhdistyksellä

