POHJOIS-KARJALAN VAPAAEHTOISTOIMINNAN VERKOSTON TAPAAMINEN 3/2021
Aika: Perjantai 04.05.2021 klo 08.30-10.00
Paikka: Teams-etäyhteys
Paikalla:
Fabritius Hanna, Joensuun Pelastakaa Lapset ry
Huusko Anu, Nurmeksen kaupunki
Korhonen Sini, Pohjois-Karjalan Nuorisoseurat
Kurki Piia, Joensuun Setlementti ry (kokouksen sihteeri)
Lihavainen Anu, Joensuun Setlementti ry
Mgaya Leena, Joensuun ev. lut. seurakuntayhtymä
Niiranen Satu, Joensuun Seudun Erilaiset Oppijat ry
Sivonen Teija, Kotikartanoyhdistys ry
Tahvanainen Mervi, Pelastakaa Lapset ry

Asialista

1. Verkoston mittaristo
Edellisessä kokouksessa sovittiin, että verkostolle laaditaan mittaristo toiminnan ja hyödyn
mittaamiseksi. Mittaristoa ei ole ehditty laatia, joten mittariston käsittely siirrettiin seuraavaan
kokoukseen.
2. Yhteinen vapaaehtoisten saunailta
Hukanhaudan asukasyhdistys ry on halukas olemaan mukana vapaaehtoisten yhteisen sauna -ja
virkistysillan järjestämiseksi. He antavat Koivuniemen tilaisuuden käyttöön. Päiväksi sovittiin 17.6 klo
17-20. Mukaan mahtuvien henkilöiden määrään vaikuttaa voimassa olevat koronarajoitukset. Tämän
hetkisten rajoitusten mukaan voidaan ottaa 50 henkilöä ulkotiloihin. Teija tekee tapahtumasta
mainoksen ja Webropol-ilmoittautumislinkin. Mainoksessa mainitaan, että tapahtuma on järjestetty
yhteistyössä Hukanhaudan Asukasyhdistyksen kanssa. Setlementillä on harjoittelussa arabiaenglannin kielen taitoinen henkilö, joka voi osallistua tapahtumaan ja tämän voi myös lisätä
mainokseen. Kotikartanoyhdistys, Joensuun Setlementti ja Nuorisoseurat Pohjois-Karjala ovat
luvanneet järjestää ohjelmanumeroita tapahtumaan. Jokainen järjestö voi osallistua tapahtumaan
sillä kapasiteetilla ja määrällä kuin pystyy.
3. Joulukuun tilaisuus yhdessä Warkauden valikkoryhmän kanssa
KansalaisAreenasta ei ole saatu vastausta mikä tilaisuuden budjetti on heidän suunnalta.
Ajankohta: 8.12.2021 ja kestoksi maksimissaan 2h.
Ehdotettu teema: Vapaaehtoistoiminnasta buustia työelämään
Tavoite: Tuoda näkyväksi, miksi vapaaehtoistoiminaan kannattaisi lähteä mukaan työelämään
kiinnittymisen ja osaamisen kartuttamisen näkökulmasta.
Kohderyhmä: opiskelijat, työttömät, alanvaihdosta kiinnostuneet, muut työelämän ulkopuolella
olevat
Rakenne: Henkilöcase, info, the puhuja, järjestöpuheenvuoroja

Puhujaksi ehdotettiin Arman Alizadia, aivotutkija Kaija Saariahoa ja Mikko Peltolaa. Puheen pituus
voisi olla noin ½ tuntia. Puhujan olisi hyvä olla innostava, kannustava ja sellainen, joka herättäisi
kiinnostusta.
Keskusteltiin osaamismerkeistä ja todettiin, että ne voitaisiin esitellä järjestöpuheenvuoroissa niitä
hyödyntävän järjestön toimesta.
Mahdollisia yhteistyökumppaneita ovat esimerkiksi oppilaitokset, te-palvelu, ohjaamo.

4. Muut asiat.
Perjantaina 10.9.2021 Joensuun seurakunta järjestää Ihmiseltä ihmiselle vapaaehtoisia
koordinoivien koulutustilaisuuden. Osallistumismaksu on 30€. Ilmoittautuminen tilaisuuten päättyy
27.8.2021. Alla ilmoittautumislinkki tapahtumaan. Lisätietoja liitteessä.
https://www.lyyti.fi/reg/Vapaaehtoistoiminnan_johtamisen_koulutuspaiva_6242
11.6.2021 Pohjois-Karjalan Nuorisoseurat järjestää kaupunkiseikkailun nuorille. Tarkoituksena on
tarjota nuorille perjantai-illaksi toimintaa. Tarkoituksena on tarjota matalan kynnyksen toimintaa
nuorille ja rastit ovat vapaamuotoisia. Mukaan haluavat voivat laittaa Sini Korhoselle viestiä:
sini.korhonen@nuorisoseurat.fi.
Joensuun Seudun Erilaiset Oppijat järjestää 7.5-6.6 lapsiperheille Utransaarilla Aarresaariseikkailun.
Seikkailumainos on muistion liitteenä.
Riveria on avannut koulutuksen kokemusasiantuntijuuteen. Se suoritetaan näyttötutkintona. Haku
koulutukseen on menossa. Arja Aalto on yhteyshenkilö Riverialla ja alla linkki Riverian koulutusta
koskeville sivuille.
https://www.riveria.fi/hakijalle/tutkinnon-osat/kokemusasiantuntijana-ja-vertaisohjaajanatoimiminen/
5. Seuraava kokous
Seuraava kokous päätettiin pitää tiistaina 10.8.2021 8.30-10 Teams-kokouksena.

