MUISTIO: POHJOIS-KARJALAN VAPAAEHTOISTOIMINNAN VERKOSTON TAPAAMINEN 7/2020
Aika: Keskiviikko 28.10.2020 klo 11.00-11.45
Paikka: Teams-etäyhteys
Paikalla:
Kovalainen Kati, Joensuun Setlementti ry
Kurki Piia, Joensuun Setlementti ry (kokouksen sihteeri)
Laakso Marleena, Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry
Lihavainen Lea, Opintokeskus Sivis
Liiri-Turunen Henna, Nuorisoseurat Pohjois-Karjala
Lehikoinen Heini, Joensuun kaupunki
Mgaya Leena, Joensuun ev. lut. seurakuntayhtymä
Niiranen Satu, Joensuun Seudun Erilaiset Oppijat ry
Ollaranta Seija, Joensuun Seudun Omaishoitajat ry
Simonen Teija, Nurmeksen kaupunki
Sivonen Teija, Kotikartanoyhdistys ry
Tanskanen Sirja, MLL:n Järvi-Suomen piiri
Asialista
1. Vapaaehtoistenpäivä 2020 suunnittelu
Pyydetty tarjoukset edellisessä palaverissa sovittujen raamien perusteella (hintakatto arvonlisävero
mukaan luettuna 950€, 2 h:n asiantuntijaluento).
- tapahtuma-aika 8.12.2020 klo 17.00-19.00
- aihe: Innostaminen, sitouttaminen, palkitseminen, viestintä.
Miten minä vapaaehtoinen innostan, sitoutan ja palkitsen muita vapaaehtoisia?
Miten pidän omasta innostumisestani huolta?
Minä taustatahon viestinviejänä.
Tarjous Osana Oy:ltä saatu ehtojen mukainen tarjous:
Hinta 950 e sis. alv.
Tarjous käsittää yhden työntekijän, verkostolta tultava mm. it-tuki, osallistujamäärä rajattu 30
henkilöön.
Sitova 14 pv ennen tilaisuutta riippumatta osallistujamäärästä.
Koulutukseen sisältyy 50 minuutin luento.
Toteutusalustana Zoom.
Alkuperäiseen Osanan tarjoukseen verrattuna kaikki tarjouspyynnön ulkopuoliset asiat tiputettu
tarjouksesta pois. Hinta henkilöä kohden on tarjouksessa noussut pienennetyn mahdollisen
osallistujamäärän vuoksi.
Pyydetty tarjous Noon-Kollektiivilta, josta ilmoitettiin, ettei heille ehdotettu aika sovi ja heiltä ei
saatu tarjousta lainkaan.

Kolmas tarjous pyydettiin Radical Soul Oy:ltä.
Hinta 990€ + alv.
Sisältää Salla Saarisen pitämän 2 h:n luennon Miten luot imua ja huolehdit vapaaehtoisista?.
Tarjouksessa ei ehtoja henkilömäärästä.
Rahoittajana PK Sotu:n Kathy-hanke sekä Opintokeskus Sivis.
Käytiin läpi molempien tarjouksen sisältöä ja oltiin yksimielisiä siitä, että Osana Oy:n tarjous
hylätään, koska tarjous on riisutumpi versio aiemmasta saadusta tarjouksesta, joka ei vastannut
pyydettyä. Osallistujakohtainen hinta nousi jo kalliiksi koetusta alkuperäisestä tarjouksesta, johtuen
pienennetystä osallistujamäärästä.
Radical Soulin luennoitsija Salla Saarinen tunnettiin ja häntä pidetään osaavana ja innostavana
luennoitsijana. Päätettiin yksimielisesti hyväksyä Radical Soul Oy:n tekemä tarjous.
Vapaaehtoispäivän tarkempaa suunnittelua jatketaan pienryhmässä, johon valittiin Marleena
Laakso, Lea Lihavainen, Henna Liiri-Turunen sekä Teija Sivonen.
Teija Sivonen selvittää mainosten tekemistä, jotta ne saataisiin mahdollisimman nopeasti ulos.

2. Ilmoituksia tulevista tapahtumista
Opintokeskus Siviksen järjestämä webinaari 5.11
Millaisia valmiuksia järjestöissä jatkossa tarvitaan ja miten muutoksiin voi varautua? Entä miten
oman organisaation tulevaisuutta voi hahmottaa ja rakentaa?
Verkkoseminaari torstaina 5.11. klo 9.30‒14 Zoomissa.
Alustajina mm. apulaisprofessori, dosentti Arto O. Salonen sekä Osanan strategia- ja
muutosvalmentaja Petri Toikkanen ja ratkaisukeskeinen valmentaja ja fasilitaattori Lari Karreinen.
Lisätietoa:
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fsivisverkko.oksivis.fi%2F%3Ffbclid%3DIwAR3mNjMu_gG1aucTMDQP4iWTE2W5DfL3UWCsCjpY36JX5AbiuKrZsvIHbU%23%2Fkoulutus%2F31446&h=AT2M
ZGpaMg2XZg_Ux9gt9jXr2cNGNb68tOiUfxba0LCddWtdrapk4dYj1B1ICJjiUEI1yytKCBt_bsIfTW
7c7RJhJmDERxqzJQH99MyRkILcdslUVZ91k95Nez5BWaLgO6spnVp1EKpFFPSStj7T&__tn__
=-UKR&c[0]=AT0CFxGxInDuO4COMnEe0LXCWG_P8WPGEUmvlYO2KVzfwSXgIINWwAhYr48oR
GeYHUcFy51lSYv-olYkN1UMdOxGllTX-zMRv0XnGaYFUFgLwUeqqJt5Q5sh-Dlqad2KuKO9ukNMghvOap-K9ENREzQitckoyvzlMMaycOuucuLYS49JUdFeBI2vnLbBx8AKX1S8uo4_NZyGCH6Xv5PA

Yhdistystoiminnan Pöllyttämö – Vapaaehtoisuus yhdistysten ytimessä 19.11
Tule mukaan kuulolle, keskustelemaan ja ideoimaan yhdessä uusia ratkaisuja
vapaaehtoistoimintaan. Pohdimme yhdessä, miten motivaatio, palkitseminen, viihtyminen, vastuu
ja vapaus nivoutuvat yhdistysten vapaaehtoistoiminnassa.
Aiheesta keskustelemassa ovat:
Henna Liiri-Turunen, toiminnanjohtaja, Nuorisoseurat Pohjois-Karjala
Marjo Salmela, järjestöpäällikkö, Kansalaisareena ry
Anna Leino, harrastaja ja vapaaehtoinen, Jyväskylän Teatteriyhdistys Kulissi ry
Keskustelua fasilitoivat Kukka-Maaria Vuorikoski ja Mari Tapio Kansalaisfoorumista. Noin 45 min
pituisen alustuskeskustelun jälkeen aihetta jatkopöllytetään pienryhmissä.
Lisätietoa ja ilmoittautumisohjeet:
https://kansalaisfoorumi.fi/tapahtuma/yhdistystoiminnan-pollyttamo-vapaaehtoisuus-yhdistystenytimessa/

3. Seuraava kokous
Seuraavan kokouksen ajankohdasta keskusteltiin ja päätettiin, että seuraava kokous pidetään
vapaaehtoistenpäivän jälkeen. Kokous pidetään live-kokouksena, jos koronatilanne sen sallii.
Kokouksessa käytetään kasvomaskeja ja huolehditaan turvaväleistä. Myös etäyhteyden avulla
osallistuminen on mahdollista.
Seuraava kokous 14.12.2020 klo 13.00 Piparkakkutalon yläkerran iso kokoustila.
Teija lähettää kokouskutsun ja edellisen palaverin muistion.

