POHJOIS-KARJALAN VAPAAEHTOISTOIMINNAN VERKOSTON TAPAAMINEN 2/2021
Aika: Perjantai 05.03.2021 klo 08.30-10.00
Paikka: Teams-etäyhteys
Paikalla:
Fabritius Hanna, Joensuun Pelastakaa Lapset ry
Korhonen Sini, Pohjois-Karjalan Nuorisoseurat
Kurki Piia, Joensuun Setlementti ry (kokouksen sihteeri)
Lehikoinen Heini, Joensuun kaupunki
Lihavainen Anu, Joensuun Setlementti ry
Sivonen Teija, Kotikartanoyhdistys ry
Tahvanainen Merja, Pelastakaa Lapset ry
Tikka Tarja, SiunSote
Asialista
1. Verkoston toiminnan tavoitteet
Keskusteltiin verkoston tavoitteista ja toiminnasta jatkossa, riittävätkö yksi tai kaksi tapahtumaa
vuodessa ja kuulumisten läpikäynti, ettei tulisi päällekkäisyyksiä toiminnoissa? Esille
puheenvuoroissa nousivat toiveet vapaaehtoistyön arvostuksen ja näkyvyyden lisäämisestä sekä
yhteistyön lisäämisestä niin pienempien kuin suurempien tapahtumien osalta. Todettiin, että
resurssit määrittävät paljon verkoston toimintaa.
Esille nousseiden toiveiden ja kysymysten pohjalta Teija laatii kysymyspatteriston, jolla saataisiin
mitattua, toteutuuko verkoston toiminnan tavoitteet. Teija tuo kysymyspatteriston myös verkoston
tarkasteltavaksi ennen kyselyn toteuttamista. Ensimmäinen kysely verkostolle voitaisiin toteuttaa
kesäkuussa.
Keskusteltiin, onko olemassa listaa, josta löytyisivät yhdistykset, joissa vapaaehtoistoimintaa on
tarjolla. Todettiin, että on olemassa Vapaaehtoistyö Joensuussa opas, mutta joka pitäisi päivittää.
Muistutettiin, että verkoston mainoksia (logot ym.) on saatavilla käyttöön Kotikartanolta. Jellistä
löytyy myös verkoston logoja (https://www.jelli.fi/vapaaehtoistoiminta-pohjois-karjalassa/pohjoiskarjalan-vapaaehtoistoiminnan-verkosto/vapaaehtoistoiminta-pohjois-karjalassa-logo/). Logoa saa
vapaasti käyttää tapahtumissa, kunhan toiminta on yhdistetty vapaaehtoistoimintaan.
2. Vapaaehtoisten päivä 2021 ja kevät 2021
Pohjois-Karjalan järjestöasiain neuvottelukunnan kokouksessa yksi aiheista oli vapaaehtoistoiminta.
Kokouksessa todettiin, että vapaaehtoistoiminta on Vapaaehtoistoiminta Pohjois-Karjalassa verkoston asia ennemminkin kuin Janekon.
Keskusteltiin järjestetäänkö vain yksi tapahtuma joulukuussa yhdessä Warkauden valikkoryhmän
kanssa valtakunnallisena vapaaehtoisten päivänä vai riittävätkö resurssit myös toiseen
tapahtumaan liittyen vapaaehtoisten rekrytointiin. Toisen tapahtuman ajankohdaksi toivottiin
syksyä, koska tällä hetkellä osalla yhdistyksistä toiminta on koronatilanteesta johtuen varsin

pienimuotoista. Tapahtuman sisällöstä keskusteltiin, pitäiskö tapahtuma keskittyä vapaaehtoisten
rekrytointiin vai koulutukseen, kuinka rekrytoida vapaaehtoisia yhdistykselle?
Päätettiin, että järjestetään toinen tapahtuma syyskuussa teemalla, kuinka rekrytoida
vapaaehtoisia yhdistyksille.
Keskusteltiin vapaaehtoisten virkistystilaisuuden järjestämisestä. Yhteinen tilaisuus voisi olla toukokesäkuussa, jotta tapahtuman voi järjestää ulkona. Tavoitteena on rakentaa kaikille vapaaehtoisille
avoin live-tilaisuus. Tulevaisuuden Sote-keskus-hankkeen puolelta oltiin kiinnostuneita
osallistumaan tapahtumaan ja sen järjestelyihin. 24.6.21 Joensuun torilla järjestetään PohjoisKarjalan Nuorisoseurojen 140-vuotisjuhlavuoden johdosta osallistava ja yhteisöllinen tapahtuma.
Jätettiin pohdintaan, voisiko nämä kaksi tapahtumaa yhdistää.
3. Valtakunnallisen valikkoverkoston terveiset
Warkauden valikkoryhmän ja Pohjois-Karjalan Vapaaehtoistoiminnan verkoston yhteiselle
joulukuiselle tilaisuudelle on varattu KansalaisAreenan budjetista alustavasti rahaa 600 €.
Warkauden ryhmän tämän vuoden tilanteesta ei ole tietoa. Teija pitää palaverin Warkauden
valikkoryhmää vetävän Heidin kanssa maalis-huhtikuussa.
Valikkoryhmien seminaarit ja tapahtumat löytyvät seuraavasta osoitteesta:
https://kansalaisareena.fi/tapahtumat/. Kevään kaikki tapahtumat, kuten myös pääosin
loppuvuoden tapahtumat, ovat webinaareja.
4. Muut asiat
Kotikartanoyhdistyksen yhdessä Honkalampisäätiön Perpe -keskuksen kanssa suunnittelema
vapaaehtoisten virkistyspäivä jouduttiin perumaan osallistujapulan takia. Tällä hetkellä tilaisuuksiin
on hankala saada osallistujia, jos kyseessä ei ole puhdas asiatilaisuus.
Kotikartanoyhdistys kuvaa järjestöjen matalan kynnyksen esittelyvideoita. Videot ovat mahdollisuus
kertoa omasta vapaaehtoistoiminnasta ja muusta toiminnasta. Kuvauksia on mahdollista tehdä, jos
toiminnassa toteutuu terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen näkökulma. Tämä liittyy Armihankkeeseen, jonka tavoitteena on, että SiunSoten henkilöstö osaisi ohjata asiakkaitaan
yhdistysten palveluihin. Videot julkaistaan Kotikartanoyhdistyksen Youtube-kanavalla. Tavoitteena
on, että olisi yksi paikka, josta voi selata tarjolla olevia toimintoja. Videot ovat olleet kestoltaan 317 minuuttia. Yleensä tiivis esitys on paras. Tekstitys videoihin tulee Kotikartanolta. On havaittu
paremmaksi, jos videolla esiintyy kaksi henkilö kuin yksi ja ote olisi rento eikä vain kuivan asiallinen.
Jos olet kiinnostunut videon kuvauksesta, ota yhteyttä Teijaan.
Joensuun Setlementin Lähiötyössä on vuoden alussa alkanut Kake-rahoitteinen Ikäinstituutin
Yhdessä Kotikulmilla -toimintamalliin pohjautuva TaloTsemppari-hanke. Hanketta toteutetaan
viidessä Joensuun lähiössä: Marjalassa, Noljakassa, Penttilässä, Rantakylässä ja Utrassa. Hankkeessa
etsitään aktiivisesti vapaaehtoisia alueen asukastoimintaan. Vapaaehtoiset talotsempparit saavat
koulutuksen ja aloituspaketin. Tähän mennessä hankkeesta on saatu erittäin hyviä kokemuksia
muun muassa terapeuttisen työtoiminnan seurauksena. Joensuun Setlementin toiminnanjohtajana
on maaliskuun alussa aloittanut Joensuun Setlementin hallituksessa toiminut Henna Karhapää 50 %
työajalla kesäkuun loppuun asti.

Tiistaina 2.3 järjestettyyn Joensuun järjestötapaamiseen osallistui 88 henkilöä. Järjestötapaamisen
diat ovat nähtävissä seuraavasta linkistä: http://bit.ly/jarjestotapaaminen_diat. Kaupunki-järjestöasiakirjan laadintaa varten on avattu kysely Webropoliin
https://link.webropol.com/s/kaupunkijarjesto. Kaupunki–järjestö-asiakirjan tavoitteena on tuoda
kootusti esille järjestöjen ja kaupungin välisen yhteistoiminnan periaatteita järjestöille, kaupungin
toimijoille ja kaupunkilaisille. Vastausaikaa on 19.3.2021 asti.
Järjestöfoorumi on alustavasti sovittu järjestettäväksi 24.4.2021.
Vapaaehtoistoiminnan verkostolle toivottiin perustettavan yhteinen foorumi, jossa tietoa voisi
jakaa ja joka sopisi erityisesti nopeaan tiedotukseen myös kokousten välissä. Päätettiin, että Teija
perustaa verkostolle Teams-tiimin, johon kutsuu verkoston jäsenet. Jatkossa muistiot ja esityslistat
laitetaan sinne. Tiimissä olevat henkilöt saavat sähköpostiin tiedon tiedon, kun tiimin alustalle
lisätään jotain.
5. Seuraava kokous
Seuraava kokous tiistaina 4.5.2021 Teams-yhteydellä.

