POHJOIS-KARJALAN VAPAAEHTOISTOIMINNAN VERKOSTON TAPAAMINEN 4/2021
Aika: Tiistai 10.08.2021 klo 08.30-10.00
Paikka: Teams-etäyhteys
Paikalla:
Fabritius Hanna, Joensuun Pelastakaa Lapset ry
Hjälm Heli, Pohjois-Karjalan Martat
Korhonen Sini, Pohjois-Karjalan Nuorisoseurat
Kurki Piia, Joensuun Setlementti ry (kokouksen sihteeri)
Laakso Marleena, Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry
Lehikoinen Heini, Joensuun kaupunki
Mgaya Leena, Joensuun ev. lut. seurakuntayhtymä
Niiranen Satu, Joensuun Seudun Erilaiset Oppijat ry
Nygren Kati, SiunSote
Sivonen Teija, Kotikartanoyhdistys ry
Tikka Tarja, SiunSote
Asialista
1. Verkoston mittaristo
● Keskusteltiin mittariston laadinnasta verkoston toiminnan ja hyödyllisyyden mittaamiseen.
● Päätettiin ottaa käyttöön Teijan hahmottelema tiivis kysymyspatteristo 1-5 mittaristolla
lisättynä tulevaisuuden näkymiä selvittävällä avokysymyksellä.
○ Asteikolla 1-5
1. Kuinka hyödyllisenä koet Pohjois-Karjalan Vapaaehtoistoiminnan
verkoston toimintaan osallistumisen?
2. Onko verkoston toiminta pystynyt lisäämään eri tahojen välistä
yhteistyötä?
3. Onko verkostossa toimiminen lisännyt edustamasi tahon yhteistyötä
muiden tahojen kanssa?
4. Onko verkoston toiminta vähentänyt päällekkäisiä tilaisuuksia ja
tapahtumia liittyen vapaaehtoistoimintaan?
5. Onko verkosto pystynyt lisäämään vapaaehtoistoiminnan näkyvyyttä
Pohjois-Karjalassa?
6. Kuinka merkityksellisenä koet verkoston keskitetyn vetovastuun?
○ Avokysymys:
7. Missä asioissa verkoston toiminnassa olisi kehitettävää?
● Kysely järjestetään ensimmäistä kertaa tänä syksynä, jotta saadaan vertailupohja.
2. Yhteinen vapaaehtoisten saunailta
● Teija esitteli vapaaehtoisten virkistysillasta saadun palautteen
○ 27-29 osallistujaa, tarkkaa osallistuja määrää on hankala sanoa, koska osa kävijöistä
oli paikalla vain vähän aikaa.
○ 14 henkilöä antoi palautetta. He edustivat 19 eri tahoa. 3 vastaajista oli miehiä ja
11 naisia.
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Vastaajista 8 koki, että tapahtuma tuki vapaaehtoistyössä jaksamista paljon, 4
mielestä jonkin verran ja 2 mielestä erittäin paljon.
○ Kysyttäessä mitä vapaaehtoisten virkistystilaisuuksilta toivottaisiin jatkossa saatiin
pääasiassa hyvin yleisluontoisia vastauksia. Toivottiin yhteisiä tilaisuuksia,
koulutuksia, retkiä ja tutustumista toisiin, mutta ei tarkennettu esimerkiksi, että
minkälaisia koulutuksia.
○ Risuissa, ruusuissa ja vapaan sanan kohdalla palautteissa toivottiin lisää nuoria
tapahtumiin ja toivottiin paikalla olevilta järjestöjen edustajilta aktiivisempaa
kyselyä, haluaisivatko tapahtumaan osallistujat osallistua myös muiden paikalla
olevien järjestöjen toimintaan.
Järjestelyissä mukana olleilta kokouksessa saatua palautetta ja huomioita:
○ Suhteellisen helposti hoidettu tapahtuma, joka ei rasittanut liikaa järjestäjätahoja.
○ Tapahtuman osallistujien keski-ikä oli suhteellisen korkea.
○ Voidaan jatkosssakin järjestää yhdessä tämän tyyppisiä järjestelyiltään kevyitä
vapaaehtoisten virkistymistapahtumia.
○ Osallistujilta saatiin palautetta jo tapahtuman aikana sekä sen jälkeen, joissa
toivottiin lisää yhteistä virkistäytymistä.
Voitiin todeta, että tilaisuus oli oikein onnistunut sekä saadun palautteen että järjestäjien
puolelta.
Palautteen pohjalta keskusteltiin, millaista toimintaa tapahtumissa olisi oltava, jotta nuoret
saataisiin osallistumaan niihin?
○ Keskusteluissa nousi esille, että aktiivinen toiminta vetää nuoria. Tapahtumassa
pitäisi ensin olla aktiivista toimintaa ja sitten vapaamuotoisempaa yhdessäoloa.
○ Pakohuoneet ova toimivia. Niissä on pakko keskustella ja sen jälkeen on helpompi
aloittaa muukin keskustelu. Pakohuonepelejä on mahdollista kehitellä itssekin.
Mm. Martat ovat kehittäneet viime keväänä kaksi pakohuonepeliä, mitä tehdä, jos
on vesi- tai sähkökatko. Martoilta voi tiedustella peleistä tarkemmin.
○ Ruoka mainittiin eri ikäluokkia yhdistävänä tekijänä.
○ Perinteiset pelit ulkona innostavat eri-ikäisiä.
Keskusteltiin, voisivatko nuoret olla erityinen kohderyhmä seuraavassa
virkistystapahtumassa. Asiaan päätettiin palata seuraavissa kokouksissa.

3. Joulukuun tilaisuus yhdessä Warkauden valikkoryhmän kanssa
● KansalaisAreenan budjetti tapahtumaan on 800€
● Ajankohta: 8.12.2021 ja kestoksi maksimissaan 2h.
● Ehdotettu teema: Vapaaehtoistoiminnasta buustia työelämään, jolla nimellä näkyy
kansalaisareenan tapahtumakalenterissa.
● Tavoite: Tuoda näkyväksi, miksi vapaaehtoistoiminaan kannattaisi lähteä mukaan
työelämään kiinnittymisen ja osaamisen kartuttamisen näkökulmasta.
● Kohderyhmä: opiskelijat, työttömät, alanvaihdosta kiinnostuneet, muut työelämän
ulkopuolella olevat
● Rakenne:
○ 1. Aihe: Vapaaehtoistoiminta hyvinvoinnin lisääjänä (30 min.)
■ Varkaudesta puhujaksi toivottiin Humakin opettajia. Puhuja voisi olla
Kristiina Vesanmaa Humakista.
○ 2. Henkilökohtaisia tarinoita siitä, mitä vaikutuksia vapaaehtoistyöllä on ollut
henkilön elämään? Puheenvuoroja olisi 2-3.
○ 3. Järjestöpuheenvuoroja, joita olisi 1-2.
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■ Pohjois-Karjalan Nuorisoseurat voisi olla toinen
puhuja. He voivat esitellä ja kertoa osaamismerkeistä.
○ 4. Te-palvelut tai työhönvalmentaja
■ Miten vapaaehtoistyö kannattaa huomioida töitä hakiessa?
■ Puhe positiivisen näkemyksen kautta ei uhkakuvia esitellen.
■ Varkaudesta on esitetty puhujaehdokasta tähän.
Alkuperäiset puhuja ehdotukset:
○ Arman Alizadia, budjetti ja hinta eivät kohdanneet
○ Mikko Peltola, ei vastausta useammasta tarjouspyynnöstä huolimatta.
○ Kaija Saariahoa ehdotettu, ei vielä kysytty
Tapahtuma järjestetään Teamsin välityksellä, josta Pohjois-Karjalan vapaaehtoisverkoston
on vastuussa. Tapahtuma alkaisi klo 16.30 ja kestäisi noin 2 tuntia.
Tapahtumasta tiedottaminen koettiin tärkeäksi erityisesti siten, että kohderyhmä
tavoitetaan. Markkinointia tehdään täsmä markkinointina niiden toimijoiden kautta, joilla
on toiminnassa kohderyhmäläisiä.
Tavoitteena on saada syyskuussa ohjelma ja mainokset valmiiksi, koska Varkauden
vastuuhenkilö on lomalla lokakuun.
Teija valittiin tilaisuuden juontajaksi yksimielisesti. Muut vastuut katsotaan lähempänä
tilaisuutta, koska tekninen puoli järjestetään Pohjois-Karjalan Vapaaehtoisverkoston
toimesta.

.
4. Muut asiat.
● Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymä:
○ Vapaaehtoistoiminnan päivät 10.-11.9 (mainos Teams:issä). 10.9 on yhteinen
koulutuspäivä kunnille, järjestöille ja seurakunnille. Myöhemmin päätös
järjestetäänkö etänä vai läsnä.
○ Lokakuussa järjestetään kahden illan vanhuksien kanssa vapaaehtoisina toimiville
yhdessä Kotikartanon kanssa.
● Joensuun Pelastakaa Lapset ry:
○ Syksyn pienryhmät ovat suunnitteilla. 7 ryhmää on tulossa, joista Niittylahdessa
alkaa uusi ryhmä.
○ 28.8 järjestetään vapaaehtoisten koulutuspäivä.
○ Perhetukitoiminta alkaa syyskuussa.
○ Yhdistykseltä voi tiedustella 50 €:n ruokalahjakortteja perheille.
● Joensuun kaupunki:
○ Kaupungilla on laadinnassa osallisuus- ja maaseutuohjelma. Tarkoitus on saada
ohjelmat päätöksenteko vaiheeseen vuodenvaihteen tienoille mennessä.
○ Tapahtumia:
■ 25.8 Enon uusi koulu -tilaisuus livenä klo 18 alkaen Enon liikuntahalli,
tilaisuuteen ennakkoilmoittautuminen
■ 9.9 Kiihtelysvaara järjestötapaaminen, paikan päällä klo 18-20.
■ 14.9 koko kaupungin jäjrjestötapaaminen klo 16-18, hybridi- tai
etätapaaminen
■ 20.9 Tuupovaaran järjestötapaaminen klo 18-20, hybriditapaaminen.
■ Lisää tietoa tapahtumista ja mahdollisista ilmoittautumisista kaupungin
verkkosivuilta.
● Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys
○ Päivittäkää Jellissä olevat tiedot yhdistyksestä ja pitäkää ne ajantasalla, jotta
sivusto palvelisi kaikkia mahdollisimman hyvin.
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○ Jellin laajamittainen uudistus on käynnissä.
Tarkoituksena on siirtyä maanlaajuisesti vastaavien sivustojen osalta yhdelle
alustalle.
Joensuun Seudun Erilaiset Oppijat ry:
○ Kurssit käynnistyvät joko livenä tai etänä koronarajoituksista riippuen.
○ Henkilöille, jotka kokevat oppimispulmia, käynnistyy vertaistukiryhmä, johon
kaivattaisiin toinen vapaaehtoisohjaaja. Voi ilmoitella, jos tiedossa olisi sopiva
henkilö.
Pohjois-Karjalan Nuorisoseurat:
○ On järjestetty Jännittävät juuret lasten tapahtumia, joista osa on vielä tulossa.
Tapahtumat ovat olleet osa maakuntapäivän juhlintaa.
https://pohjoiskarjala.nuorisoseurat.fi/juhlakiertue/
○ Syksyn koulutuksista lisää tietoa nettisivuilta.
Kotikartanoyhdistys ry:
○ To 2.9 Vapaaehtois digineuvojien virkistysilta
○ 29.9 Senioriliiton Joensuun tilaisuus, johon Teija menee puhumaan. Jos eläkkeelle
jääviä tarvitaan vapaaehtoistehtäviin, voi laittaa Teijalle tietoa ja Teija voi
tilaisuudessa kertoa näistä mahdollisuuksista.
○ 13.10 Vapaaehtoisille ryhmän ohjaajille vertaistukiryhmä, kaikille avoin.

5. Seuraava kokous
Seuraava kokous päätettiin pitää tiistaina 28.9.2021 8.30-10 Teams-kokouksena.

