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Asialista
1. Vapaaehtoiseksi?- koulutuksen palaute
Vapaaehtoiseksi?-luento kansalaisopistolla järjestettiin 23.10.2019. Järjestöistä oli mukana
Kotikartanoyhdistys, Unicef ja MLL, Joensuu.
Kuulijoita oli paikalla 14 henkeä, joista osa poistui luentojen jälkeen. Muutamia kiinnostuneita jäi
keskustelemaan ja kyselemään järjestöiltä vapaaehtoisuudesta.
➔ enemmän olisi voinut olla järjestöjä paikalla. Myös verkoston ulkopuolisia tahoja mietittiin, että
syksyllä 2020 järjestettävään luentoon pyydetään mukaan erilaisia yhdistyksiä. Ilmoittelua tulee
tehdä hyvissä ajoin. Keväällä 2020 ei järjestetä kansalaisopistolle luentoa.
2. Vapaaehtoisten päivä ke 4.12.2019, Joensuun pääkirjasto, Muikkusali
Vapaaehtoisten päivä onnistui kohtuullisesti. Keskusteltiin, että päivä on tärkeä ja päivän
tapahtumaan valmistautuminen täytyisi tehdä paremmin myös yhdistysten taholta. Paikkana
Muikkusali jakoi mielipiteitä, mutta ”sisäänheittäjien” ansiosta kävijöitä oli.
➔ enemmän yhdistyksiä osallistumaan päivään
➔ vetovastuu yhdellä ihmisellä, joka organisoi päivän. Mutta ei saa jäädä yhden ihmisen vastuulle
kaikki tekeminen.
3. Opiskelija-rekrytointi & oppilaitos-vierailut
Verkoston muutamilla yhdistyksillä ollut mahdollisuus käydä oppilaitoksilla järjestettävillä
tapahtumilla esittelemässä yhdistystä tai muuten osallistumassa, mietittiin ettei kaikille tietoa tule?
voisiko verkostossa jakaa tietoa, kun yhteydenottoja tai tietoa tapahtumista kouluilla on?

Verkostossa Matleena Pekkanen on koostanut oppilaitos-yhteystiedot, Minna tuo seuraavaan
verkoston tapaamiseen.

4. Verkoston toiminta ja tarkoitus
Kävimme keskustelua verkoston toiminnasta, ja tavoitteesta.
Verkoston toiminnassa tärkeänä pidettiin Vapaaehtoisten viikon tapahtuman järjestämistä,
vapaaehtoisten esitteen laatimista, verkostossa toimivien yhdistysten kuulumisten jakaminen ja
vapaaehtoisuuden näkyvyyden lisääminen.
Koettiin tärkeäksi, että verkoston sähköpostilista kootaan uudelleen. Nyt on paljon toimijoita
mukana, ketkä eivät osallistu ollenkaan toimintaan. Pyydetään myös mukaan monipuolisemmin
alueen yhdistyksiä, esim. kulttuuri- ja liikuntayhdistyksiä. Minna laittaa ”puhdistus”-viestin vuoden
2020 alussa, ja samalla tehdään esite verkostosta jaettavaksi tahoillamme eteenpäin eri
yhdistyksille.
Verkoston kokoustarpeita keskusteltiin, ja seuraavassa kokouksessa mietitään sopivaa kokousväliä.
Kuukausittain tapahtuvia kokouksia ei ole järkevää järjestää, mutta esim. joka toinen kk ja
tapahtumien lähestyessä tiiviimpi kokouskäytäntö.
Joensuun pelastakaa lapset ry:lle, Kotikartanoyhdistykselle ja Joselle tulossa sosionomiharjoittelijoita tammikuussa.
Pelan opiskelijat koostavat harjoittelussa vapaaehtoistoiminnan verkostolle esitteen, jossa
kuvataan yhdistysten vapaaehtoistyötä & yhteystiedot. Esitteestä tehdään tulostettava versio, joka
helppo päivittää ja tulostaa mukaan tarvittava määrä.
Kotikartanoyhdistyksen opiskelijat lähtevät selvittämään nuorten vapaaehtoisuutta ja halukkuutta
vapaaehtoistyöhön.
Josen opiskelijat lähtevät kehittämään Josen järjestämän Aarresaari-tapahtuman vapaaehtoisten
rekrytointia.
Seuraava tapaaminen 30.1.2020 klo. 15-17.00 Kotikartanoyhdistyksellä.

