POHJOIS-KARJALAN VAPAAEHTOISTOIMINNAN VERKOSTON TAPAAMINEN 8/2020
Aika: Maanantai 14.12.2020 klo 13.00-14.30
Paikka: Kotikartanoyhdistys, Piparkakkutalo, Kauppakatu 34 ja Teams-etäyhteys
Paikalla:
Piparkakkutalo:
Kovalainen Kati, Joensuun Setlementti ry
Sivonen Teija, Kotikartanoyhdistys ry
Teams-yhteydellä:
Huusko Anu, Nurmeksen Kaupunki
Kurki Piia, Joensuun Setlementti ry
Laakso Marleena, Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry
Liiri-Turunen Henna, Nuorisoseurat Pohjois-Karjala
Lehikoinen Heini, Joensuun Kaupunki
Mgaya Leena, Joensuun ev.lut.seurakuntayhtymä
Niiranen Satu, Joensuun Seudun Erilaiset Oppijat ry
Tanskanen Silja, MLL:n Järvi-Suomen piiri
Asialista
1. Hyvinvointia ja imua vapaaehtoistoimintaan -webinaari 8.12.2020
Käytiin läpi webinaarista saatua palautetta. Webinaariin ilmoittautui 110 henkilöä ja osallistui 86
henkilöä. Kokoukseen alkuun mennessä 20 osallistujaa oli vastannut palautelomakkeeseen.
Palautekysely on auki joulukuun loppupuolelle asti.
Tähän asti koulutuksesta saatu palaute on ollut erittäin hyvää. Vastausten keskiarvo on 4.43 ja
mediaani 5. Kyselyyn vastaajista noin puolet toivoivat myös jatkossa webinaaria ja puolet
haluaisivat info-piste-tyylistä tapahtumaa, jossa olisi eri toimijoiden esittelypisteitä ja jossa voisi
tavata muita toimijoita ja käyttää sitä myös uusien vapaaehtoisten rekrytointiin. Ensi vuoden
puolella tehdään vielä tarkistus saatuun palautteeseen, onko esille noussut jotain uutta.
Webinaariin osallistuneet verkoston jäsenet pitivät Salla Saarista erittäin hyvänä luennoitsijana.
Hän on samanaikaisesti innostunut ja asiantunteva luennoitsija. Lisäksi Salla saarisen kanssa oli
helppo asioida ja asiakaspalvelu oli erittäin hyvää.
2. Yhteistyö Warkauden valikkoverkoston kanssa vuonna 2021
Keskusteltiin yhteistyöstä Warkauden valikkoverkoston kanssa. Esitettiin, että yhteinen Warkauden
valikkoverkoston kanssa sovittu tilaisuus, voisi olla ensi vuoden vapaaehtoisten päivän tapahtuma,
koska tilaisuus järjestetään loppuvuodesta. Tilaisuuteen voisi saada avustusta valtakunnallisen
Valikkoverkoston varoista. Samalla esitettiin myös, että jos resursseja ja voimavaroja riittää, niin
keväällä tai alkukesästä voisi järjestää live-tapahtuman.
Päätettiin jatkaa Warkauden valikkoverkoston kanssa tapahtuman työstämistä ja yhdistää se
vapaaehtoisten päivään sekä mahdollisuuksien mukaan järjestää keväällä live-tapahtuma.

3. Verkoston kysely
Linkki kyselyyn on tullut kokouksen asialistan mukana.
Keskusteltiin, mitä toiveita kokoukseen osallistujilla on verkostolle. Seuraavia toiveita nousi
keskustelussa esille:
- Vapaaehtoisten toiminnan markkinointi yhdessä. Miten pystyttäisiin tarjoamaan laaja
vapaaehtoistoiminnan tarjonta? Tiedottamisesta voitaisiin keskustella joskus yhdessä.
Keskustelussa nousi esille, että Vapaaehtoistoiminta Pohjois-Karjalassa Facebook-sivustolla
on yli 500 jäsentä. Jellin sivuilla on vapaaehtoiskoosteita. Tähän liittyen keskusteltiin myös
Jellin tavoittavuudesta ja Marleena lupasi selvittää seuraavaan kokoukseen Jellin sivujen
kävijämäärät. Vapaaehtoisten rekrytointikampanjoiden koettiin voivan olla pienempiä ja
tarkemmin kohdistettuja. Vapaaehtoisten rekrytoinnissa ongelmaksi koetaan myös
vaadittavat koulutukset. Miten matalan kynnyksen vapaaehtoistyöstä saisi houkuttelevan?
- Keskustelussa nousi esille mahdollinen mobiilisovellus vapaaehtoisille. Keskusteltiin
sovelluksen hyödyistä ja mahdollisista ongelmista. Pääasiassa sovellus koettiin nykyaikaan
kuuluvana ja mahdollisuuksien tarjoajana. Ongelmana voisi olla hinta ja ylläpito.
- Keskusteltiin mahdollisesta oppilaitos-/kouluyhteistyöstä. Anu Huusko kertoi Nurmeksessa
alkavasta selvityksestä mahdollisesta järjestöyhteistyöstä 2. asteen opiskelijoiden kanssa.
Kuinka vapaaehtoistyötä voitaisiin lähteä opinnollistamaan. Anu kysyi muilta
mahdollisuuksia/halukkuutta yhteistyöhön hankkeen puitteissa.
- Kokouksessa nousi esiin OKM:n Harrastamisen Suomen malli -hanke, josta keskusteltiin.
Päätettiin kutsua tammikuulle nuorisojärjestöjen yhteinen kokoontuminen asian tiimoilta.
Kati Kovalainen Setlementiltä lähettää kutsut kokoukseen. Joensuun kaupungilta kutsu
lähetetään Heini Lehikoiselle. Katille voi laittaa viestiä, jos on muita halukkaita
nuorisojärjestöjä, jotka voisivat osallistua kokoukseen.
- Kysely auki 6.1.2021 saakka ja siihen toivotaan vastauksia
https://webropol.com/s/pkvapaaehtoistoiminnanverkosto
4. Järjestäytyminen vuodelle 2021
Esitettiin, että Kotikartanoyhdistys jatkaisi Pohjois-Karjalan Vapaaehtoistoiminnan verkoston
vetäjänä vuonna 2021. Päätettiin, että Kotikartanoyhdistys jatkaa verkoston vetäjänä vuonna 2021.
Ehdotettiin ja hyväksyttiin, että Piia Kurki Joensuun Setlementistä jatkaa verkoston sihteerinä.
5. Toimijoiden kuulumiset
- Nuorisoseurat Pohjois-Karjala
• Henna siirtyy toisiin tehtäviin ja ensi verkostotoimintaan osallistuu uusi henkilö
Nuorisoseuroilta
• Nuorisoseuroilla toteutettiin ensimmäinen Facebookin kautta lähetetty livetapahtuma, joka oli oikein onnistunut.
- Nurmeksen Kaupunki
• Oppilaitosyhteistyön eteenpäin vienti
• Nurmeksessa järjestetään järjestöjen kuuleminen kaupungin
hyvinvointisuunnitelmaa varten.
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Joensuun Kaupunki
• Kaupungin nettisivuilla on auennut haku Sote-järjestöavustukseen. Haku on auki
20.1.2021 asti.
• Hyvinvointikertomus vuoteen 2025 asti on hyväksytty kaupungin valtuustossa.
Kertomuksessa on myös maininta viestinnän yhteistyöstä järjestöjen kanssa sekä
kohtaamispaikoistatiedottamisesta.
• Kaupungille ollaan palkkaamassa osallisuus- ja aluekoordinaattoria.
Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymä
• Vapaaehtoiset voimavarana -hankkeessa on tehty kysely. Vastaajina 120
vapaaehtoista ja 31 työntekijää. Raportti tuloksista on tulossa tammikuussa.
• Syksyllä 10.9.2021 järjestetään Kuopion hiippakunnan kuntien ja seurakuntien
vapaaehtoistoiminnan koulutus osoitteessa Kirkkokatu 28. Tammikuussa on
tapahtumaan liittyvää suunnittelua. Ideoita otetaan mielellään vastaan.
Tammikuun kokouksessa voisi olla esittelyä tilaisuudesta.
Joensuun Setlementti
• Isosisarustoiminta jatkuu ennallaan.
• Senioreiden vapaaehtoistoiminta jatkuu. Korona on vaikuttanut senioreiden
vapaaehtoistoimintaan.
• Talotsemppari-hanke alkaa tammikuussa. Kyseessä on 8 kuukauden hanke, jossa
pyritään aktivoimaan asukkaita vuokrataloyhtiöissä. Kyseessä on Ikäinstituutin
sapluuna, jota juurrutetaan Joensuuhun. Toimialueena hankkeessa on Rantakylä,
Utra, Noljakka ja Marjala.
Joensuun Seuden Erilaiset Oppijat
• Aarresaari-tapahtuma järjestetään ensi vuonna toukokuun alussa. Tapahtumaan on
alustavasti varattu Utran saaret. Tapahtumaan tarvitaan vapaaehtoisia.

6. Seuraava kokous
Seuraava kokous 18.01.2021 klo 8.30-10.00 Teams.
Teija lähettää kutsun edellisellä viikolla.

