Pohjois-Karjalan vapaaehtoistoiminnan verkoston tapaaminen 2/2022
Aika: 31.3.2022 klo 9-10
Paikka: Microsoft Teams -kokous
Paikalla:
Sini Korhonen, Pohjois-Karjalan Nuorisoseurat
Heini Manner, Joensuun Pelastakaa Lapset ry
Katri Silvonen, Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry
Jonna Taalikka, Joensuun Setlementti ry
Piia Jounila, Kotikartanoyhdistys ry
Marleena Laakso, Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry
Satu Niiranen, Joensuun Seudun Erilaiset Oppijat ry
Anne-Mari Järvelä, MLL Järvi-Suomen piiri
Leena Mgaya, Joensuun ev. lut. seurakuntayhtymä

1. Kerrattiin uusille verkoston jäsenille verkoston toiminta-ajatusta ja millaista toimintaa verkoston
toimesta on aiempina vuosina toteutettu
2. Verkoston puheenjohtajuus
• Keskusteltiin puheenjohtajuuden jakamisesta ja mahdollisuuksista verkoston
toiminnan pyörittämiseen jatkossa. Ainakin kevään ajan voidaan toimia tällä jaetun
puheenjohtajuuden mallilla.
3. Kuulumiskierros
• Marleena Laakso/PK Sotu:
• Muistuttelua Jellin tietojen ajan tasalla pitämisestä ja
Vapaaehtoistoiminta Pohjois-Karjalassa Facebook-ryhmästä
• Jelli uudistumassa valtakunnalliseksi lähellä.fi -palveluksi.
Muutosvaiheessa jokaisen yhdistyksen siirrettävä itse toimintansa
uuteen palveluun. Verkoston jäsenet voivat viedä tästä tietoa
eteenpäin.
•

Jonna Taalikka/Setlementti:
• Yhdessä vapaaehtoiseksi –hankkeessa Joensuun Setlementillä, yhdessä
Kotikartanoyhdistyksen Piian kanssa. Tuetun vapaaehtoistyön
toteuttaminen. Vapaaehtoistyössä toimimisen mahdollistaminen niille,
joilla tuen tarvetta. Toiminta Joensuun kantakaupungin alueella.

•

Piia Jounila/Kotikartanoyhdistys
• Projektipäällikkö Yhdessä vapaaehtoiseksi –hankkeessa.
• Hankkeen tiimoilta mielellään vieraillaan vapaaehtoistoimintaa
toteuttavissa järjestöissä. Työntekijät voivat jalkautua mukaan
yhdistyksen toimintaan, tukea tarvitsevien vapaaehtoisten tueksi.

•

Anne-Mari Järvelä/MLL
• Viimeinen kuukausi tässä pestissä käyntiin
• Selviydytään kiusaamisesta –projektia aloittanut Jannika Hyvönen.
Kiusaamista kokeneille nuorille teeman käsittelyn tueksi

•
•

(vertaisryhmiä, yksilöohjausta, verkkovertaisryhmän kehittämistä,
Selviytyjät -ryhmämallin menetelmäkoulutus ammattilaisille).
Tukihenkilökoulutukset (kaveri- ja perhekummitoiminta,
heppakavereita maakunnasta) verkossa piirin yhteistoteutuksena.
Ystäväksi maahanmuuttajaäidille koulutus tulossa huhtikuussa.
Vapaaehtoiset löytäneet toimintaan tasaista tahtia. Toiminnassa
valmistaudutaan Ukrainasta saapuvien perheiden tukemiseen.

•

Katri Silvonen/PK Sotu
• Monikulttuurisuustyön koordinaattori.
• Vapaaehtoistoiminnan Stea-hanke alkamassa: Kaksin – kohti
kaksisuuntaista kotoutumista. Hankkeessa tavoitetaan
maahanmuuttajia, joilla ei ole aiempaa kokemusta
vapaaehtoistoiminnasta. Kartoitetaan mielekkäitä vapaaehtoistyön
paikkoja ja tutustutaan yhdistyksiin. Omakieliset vertaisohjaajat
mukana tukemassa uusia vapaaehtoisia. Yhdistysten kouluttaminen
vapaaehtoistyön tehtävien suunnittelemisesta niille, joiden äidinkieli
muu kuin suomi.
• Tiimi rakentumassa: ainakin suomen ja arabian kieliset työntekijät.
• Stea-hankkeen lisäksi järjestöjen kokeilu yhdessä toteutettavan
kotoutumisen osalta. PK Sotu kouluttaa vapaaehtoisia uusien
kiintiöpakolaisten arjen asioinnin tueksi.
• Koulutusta mahdollista järjestää myös vapaaehtoistoiminnan
verkostolle

•

Leena Mgaya/SRK
• Työskentelee kuuden seurakunnan kanssa
• Vapaaehtoistyön nostoja mm. vapaaehtoiset arkunkantajat,
sairaalaystävät
• Heinäkuun alussa Joensuussa herättäjäjuhlat, joiden osana
vapaaehtoistoiminta näkyy isosti

•

Satu Niiranen/Erilaiset Oppijat
• Työtä pääasiassa aikuisten parissa, mutta myös lapsille kohdennettua
toimintaa
• Aarresaari-tapahtuma tulossa:
suunnitteluvaiheeseen osallistetaan vapaaehtoisia ja ilmoittautuminen
on käynnissä. Ei vielä päivämäärää tiedossa, tarkentuu suunnitelmien
edetessä.

•

Heini Manner/Jns Pelastakaa Lapset
• Pelastakaa Lasten 100v-juhlavuoden tiimoilta tulossa Joensuun alueen
vapaaehtoisten kiitosjuhla Kukkolan tilalla
• Syyskuussa seuraavat vapaaehtoisten koulutukset
pienryhmätoimintaan ja perheretkitoimintaan
• Kesäleiri 17.-19.6., jonne vapaaehtoisia tarvitaan

•

Sini Korhonen/Nuorisoseurat
• Seurojen tukeminen vapaaehtoistoimimisessa
• Nuoret vaikuttajat –toiminta
• Kesäleirit ja syksyn ohjaajakoulutukset työpöydällä

4. Ukrainan tilanne
• Nuorisoseuroilla varauduttu valtakunnallisesti
• Seurakunnan toiminnassa kartoitettu esimerkiksi majoitukseen soveltuvia tiloja ja
ohjattu vapaaehtoisia esimerkiksi lahjoitusten suhteen
• PK Sotulla otetaan tilanne huomioon viestinnässä venäjäksi ja ukrainaksi.
Tarvittaessa mukana fasilitoimassa saapuvien ukrainalaisten kuulemista.
Venäjänkielen taitoinen harjoittelija aloittaa.
• Pelastakaa Lapsilla kartoitettu mahdollisuuksia Lapsiystävällisten tilojen
järjestämiseen
• Varautumista ja kuulolla olemista verkostossa
SPR Savo-Karjalan piirin tiedote:
SPR on avannut infopisteen saapuville avuntarjouksille!
Ukrainan kriisi on herättänyt voimakkaan halun auttaa, minkä takia viranomaiset ja järjestöt
saavat runsaasti yhteydenottoja. Suomen Punainen Risti on perustanut
Maahanmuuttoviraston pyynnöstä valtakunnallisen infopisteen avuntarjoajille, joka kokoaa
tietoa tarjolla olevasta avusta ja välittää sitä eteenpäin avun koordinoimista varten.
Palvelu on suunnattu erityisesti yksityishenkilöille, yhteisöille ja yrityksille. Palvelu on avoinna
arkisin 9-16.
Suoralinkki infopisteen sivuilta löytyvään avun ilmoittamislomakkeelle
on https://link.webropolsurveys.com/s/avuntarjoukset
https://www.punainenristi.fi/infopiste-avun-tarjoajalle
5. Toimintasuunnitelma 2022
• Vapaaehtoisten päivä pe 2.12.2022
• Vapaaehtoistoimintaa koordinoiville työnohjauksellinen seminaaripäivä pitkittynyt pandemia ja sota vaikuttanut vapaaehtoisten rekrytointiin sekä
toimintaa koordinoivien jaksamiseen
• KansalaisAreenan taloudellinen tuki seminaareille on mahdollista saada
myös 2022. Rajoitteena on, että seminaarien aiheet/teemat tulee olla
vapaaehtoistoimintaa koordinoivien henkilöiden osaamisen ja
jaksamisen tukeen. Teema ei voi kohdistua suoraan vapaaehtoisiin.
•
•
•

Hybriditoteutus? Puhujan osuus striimauksella ja kuitenkin mahdollisuus
livekohtaamiseen.
Katri, Jonna, Heini, Sini ja Piia aloittavat yhdessä suunnittelun.

Vuoden vapaaehtoinen – kampanjasta viestiminen ja kannustaminen osallistumiseen
• Ehdotusten kerääminen 15.8.-5.9.2022
• Äänestys 3.–24.10.2022
•

Nostetaan esille verkoston kautta ja jos saadaan pohjoiskarjalainen vapaaehtoinen
mukaan niin buustataan viestinnässä

6. Muut asiat
• Valikkoverkoston avoimet webinaarit
https://kansalaisareena.fi/ammattilaiselle/valikkoverkosto/
• Vapaaehtoistoiminta Pohjois-Karjalassa –facebook

https://www.facebook.com/groups/1489322931356074
7. Seuraava kokous
•

28.4.2022 klo 9-10 Teams

