MUISTIO: POHJOIS-KARJALAN VAPAAEHTOISTOIMINNAN VERKOSTON TAPAAMINEN 7/2019
Aika: 14.11.2019 klo 13 - 15
Paikka: Kotikartanoyhdistys ry, Piparkakkutalo, Kauppakatu 34, Joensuu
Paikalla:
Minna Takkunen, Kotikartanoyhdistys (puheenjohtaja)
Riitta Janhunen, Siun sote ikäihmisten vapaaehtoistyön koordinaattori
Piia Toroskainen, Joensuun pelastakaa lapset ry (sihteeri) + Kaisa Makkonen, opiskelija

Asialista

1. Kuulumiskierros/tapahtumat alueella
- Joulukorttikampanja – epäselvää vielä, toteutuuko vai ei. Ei vielä päätöstä, onko Siun Sote
mukana.
- Kotikartanoyhdistys: avoimet ovet ja joulupuurotarjoilu 3.12. klo 15-17. Tämän jälkeen
jäsenyhdistysten yhteinen pikkujoulu.
2. 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. -> OK.
Vapaaehtoisia ”juttele, lainaa kahvikaveriksi” – tarjotaanko kahvi?
Kahvilan yrittäjä vastannut, että idea kuulostaa hienolta ja he ovat mukana. Kahvilayrittäjä
vastasi 14.11 illalla, että ”kahvi vapaaehtoiselle olisi hyvä!”. Joten vapaaehtoisia voisi viedä
lainata kahvikaveriksi, kun vaan saamme vapaaehtoisia.
Lisäksi voisi olla helpointa pysyä suunnitelmassa, että tarjotaan glögiä/mehua Muikkusalin
puolella.
Minna tilannut vapaaehtoistyön pyörä Kansalaisareenalta, mutta tässä tärkeää olla koko ajan
joku ihminen paikalla. Lisänä materiaalia (esim. pelikortit) vapaaehtoistyöstä. Myös roll upit
olemassa.
Saamme lahjoituksena Helios-valokuvaliikkeestä 15 kpl A 4 - kokoisia kuvia.
Lähetä kuva sähköisesti 18.11.2019 aamupäivään mennessä -> leena.mgaya@evl.fi
➔ Leenalta tullut viestiä, että kuvia ei ole tullut hänelle. Ensi maanantai-aamu viimeinen
päivä lähettää. Jos ei tule valokuvia, perutaan valokuvien osuus (Helioksen yrityslahja).
Pohdittu, josko otettaisiin kuvia ja saataisiin ne laminoitua – jatkohyödynnettävyys.

Näyttely-työryhmä: Sirja Tanskanen, Leena Mgaya, Mia Jyrkinen-> keräävät tarinat & huolehtivat
näyttelyn tekemisestä
Järjestöt keräämään omilta vapaaehtoisiltaan tarinoita omasta vapaaehtoistyöstään. -> Tarinoita tarvitaan!
Saisiko edellisenä iltana laitettua Muikkusaliin pöydät valmiiksi – 4.12. laittaisi aamulla vain esitteet
paikoilleen?
➔ Näyttelyn ja pöydät Muikku-saliin pääsee laittamaan 3.12 klo. 17-> vahtimestari on
apuna tässä (Kuka/ketkä hoitaa? Minna ei pääse)
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 Muikku-salissa,
vapaaehtoisia mukana mahdollisuuksien mukaan.
Tapahtumapäivä
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Kaikki halukkaat ilmoittakaa Minnalle, pääsettekö tapahtumaan osallistumaan ja
millä ajalla.

Kutsukaa vapaaehtoisia mukaan tapahtumapäivään!

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. -> Kansalaisareenan pyörä ovenpieleen, toimii
sisäänheittäjänä. Myös henkilö tähän, Muikkusali sivummassa. Riitta ja Minna
ainakin voivat olla tässä. Vapaaehtoisia voisi olla jalkautuneena kirjastoon ja toimia
näin osaltaan sisäänheittäjinä. Vapaaehtoisille vapaaehtoiskyltit.
Kotikartanoyhdistyksellä on muovilätkiä nimikylteille. Näihin voisi tulostaa
logon/nimen
–
vapaaehtoisille
”olen
vapaaehtoinen”
pinssit.
Kotikartanoyhdistykseltä Riitta hoitaa.
Mehua ja pipareita tarjotaan kävijöille, Marleena hankkii ja hoitaa. -> mehu vai
glögi?
Tiedottaminen: keskustelua tiedottamisesta
Mainoksen tekeminen – olisi hyvä tiedottaa viikolla 47. -> Marleena hoitaa.
Kotikartanoyhdistyksellä voidaan tulostaa.
Tapahtumamainos Jelliin & Menoinfoon + kirjastolle fyysinen mainos + olisiko
tapahtumapäivänä ständejä ulos? Sähköpostilla mainokset yhteisötalo Satamaan,
yhteistyökumppaniverkostoille ja yhdistyksille.
Minnalle ylläpitäjätunnukset vapaaehtoistyö
Tapahtumasta ei ole tietoa ryhmässä.

Pohjois-Karjalassa

facebook-ryhmään.

3. Kansalaisareenan kuulumiset
o

Valikkovarkoston tulevia tapahtumia:
Voimavarana vapaaehtoinen / JÄRVENPÄÄ - 05.12.2019 - 11:00 - 15:00

2. Muut asiat
Kansalaisopiston iltaan osallistunut 8 henkilöä.
Huomioitu täällä, että roll up ollut PK-Sotun. Pitäisikö roll up päivittää vapaaehtoistoiminnan logolla
– ei kulminoituisi yhteen järjestöön?
Kansalaisareenan sivustolla uutinen tuetusta vapaaehtoisuudesta. Käykää tutustumassa.
Keskusteltu vapaaehtoistoiminnan näkyvyydestä ja sen kehittämisestä. Alueellisesti koottu esite
vapaaehtoistyön mahdollisuuksista – sisältäisi yhdistyksen, vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksia

sekä yhteystiedot. Saataisiinko koottua tällainen? Pohdittu alustavasti, voisiko opiskelijoita
hyödyntää tässä + kyselytutkimusta kouluille (lukio, ammattikoulu, yläkoulu)
vapaaehtoistoiminnasta -> tästä jatkumona yhdistysten jalkautuminen kouluihin kertomaan
vapaaehtoisuuden mahdollisuuksista. (Kotikartano + Jns Pela?)
Käyty myös keskustelua verkoston osallistujien päivittämisestä/laajentamisesta; mm.
kulttuuritoimijoiden puolelle, yritystoiminta?, liikuntaryhmät jne.
Lisäksi keskusteltu järjestöjen yhteistoimijuudesta; yhteiset koulutukset vapaaehtoisille jne.
o

Seuraava kokousaika maanantaina 16.12. klo 13.30-15.00. Vuoden viimeinen verkosto
jouluisissa tunnelmissa, glögiä ja pipareita.

