MUISTIO:
POHJOIS-KARJALAN VAPAAEHTOISTOIMINNAN VERKOSTON TAPAAMINEN 1/2021
Aika: Tiistai 8.2.2021 klo 8.30-10.00
Paikka: Teams-etäyhteys
Paikalla:
Hjälm Heli, Pohjois-Karjalan Martat ry
Korhonen Sini, Pohjois-Karjalan Nuorisoseurat (kokouksen sihteeri)
Laakso Marleena, Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry
Lehikoinen Heini, Joensuun kaupunki
Manner Heini, Joensuun Pelastakaa Lapset ry
Mgaya Leena, Joensuun ev. lut. seurakuntayhtymä
Niiranen Satu, Joensuun seudun Erilaiset oppijat ry
Saarinen Anne-Mari, MLL Järvi-Suomen piiri
Sivonen Teija, Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdisty ry
1. Verkoston puheenjohtajan valinta vuodelle 2022
• Työmuutosten vuoksi Teija Sivonen ei voi jatkaa verkoston vetäjänä.
• Päätettiin jaetusta puheenjohtajuudesta, kunnes työtilanteet selkiintyvät kevään
2022 aikana. Puheenjohtajuuden yhdessä jakavat Leena Mgaya, Sini Korhonen ja
Heini Myller.
2. 8.12. webinaarin palaute
• Palautteita ainoastaan viisi. Palaute oli yleisesti ottaen hyvää, erityistä kiitosta saivat
kokemuspuheenvuorot ja niitä toivottiin enemmän.
• KansalaisAreenasta ei ole saatu tietoa, kuinka hyvin maksettu somemarkkinointi
tavoitti ihmisiä.
3. Vuosi 2022
• 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. KansalaisAreenan Valikkoryhmien seminaarit löytyvät
https://kansalaisareena.fi/tapahtumat/
• Keskustelussa nousseita toiveita ja ajatuksia
➢ Esittelyjä menossa olevista vapaaehtoistoiminnan hankkeista ja
vapaaehtoistoiminnan muodoista
➢ Vapaaehtoisten takaisin herättely ja innostaminen mukaan toimintaan
koronan jäljiltä
➢ Joensuun kaupunki on kirjannut osallisuussuunnitelmaan järjestöjen
vapaaehtoistoiminnan tukemisen -> miten / mitä se voisi olla? Mihin olisi
tarvetta?

•

Päätettiin, että aiheen käsittely siirretään seuraavaan kokoukseen. Jokaisen
toivotaan miettivän omia resursseja ja toiveita tulevalle vuodelle. Ehdotuksia ja
ajatuksia toivotaan lähetettävän ennakkoon sini.korhonen@nuorisoseurat.fi

4. Kuulumiskierros
• Joensuun seudun Erilaiset oppijat
➢ Kevään kurssi-ilmoittautumiset ovat auki, saa mainostaa eteenpäin.
➢ Henkilöstöresurssit ovat tiukentuneet.
• Joensuun ev.lut seurakuntayhtymä
➢ Vapaaehtoistoiminnan rintamalla on ollut vaihtelevaa.
➢ Näkövammaisille lehden lukeminen on vetänyt hyvin, myös uusia
vapaaehtoisia.
➢ Sairaalaystävät joutui tauolle heti joulukuussa, mutta onneksi
vapaaehtoiset ehtivät kuitenkin aloittaa toiminnan.
➢ Herättäjäjuhlat tulee olemaan iso vapaaehtoistoiminnan ponnistus,
etenkin, jos juhlat toteutetaan livenä.
• Joensuun kaupunki
➢ Sosiaali- ja terveysyhdistysten järjestöavustusten hakuaika ehti jo
umpeutua.
➢ Hyvinvointialueiden kanssa aloitetaan pohdinta, kuinka jatkossa
yhdistysavustusten kanssa toimitaan.
➢ Joensuun kaupungin seuraava järjestöilta pidetään 1.3. klo 16.00 etänä.
• MLL Järvi-Suomen piiri
➢ Anne-Marin sijaisuus jatkuu huhtikuun loppuun.
➢ Selviydytään kiusaamisesta -toiminta alkaa Joensuussa.
➢ Kaveri- ja perhekummitoiminnoissa on menossa haku uusien kummien
osalta. Tilanne näyttää positiiviselta.
➢ Lasten kanssa on voinut puuhata ulkonakin, jolloin korona ei ole ollut niin
iso ongelma.
➢ Ystäväksi maahanmuuttaneille äideille on ollut hyvin vapaaehtoisia.
• Pohjois-Karjalan Martat
➢ Meidän päivä -hanke omaishoitajille käynnistyy. Toimintaan otetaan
mukaan vapaaehtoisia.
➢ Heli aloittaa maakunnan kierroksen yhdistyksiin, kentällä toivotaan live
kohtaamisia, teams toiminta – ja tapaamiset eivät oikein vedä.
• Joensuun Pelastakaa Lapset
➢ Lasten ryhmät ovat pyörineet viikoittain vapaaehtoisten avulla.
➢ Perheretki koulutus siirtyy syksyyn, nyt toiminnassa mukana opiskelijoita,
joiden avulla toiminta pyörii hyvin.
➢ Pelastakaa Lapset viettää 100 v. juhlavuotta. Siihen liittyvät tapahtumat
työllistävät ja toukokuulle tavoitteena järjestää kiitosilta vapaaehtoisille.
• Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys
➢ Jellissä käyttäjä- ja latausluvut hyviä, yli 300 000 latausta viime vuonna.

➢ Muistutetaan, että tapahtumia ja asioita kannattaa julkaista
Vapaaehtoistoiminta Pohjois-Karjalassa FB-ryhmään.
➢ Jelli siirtyy vuoden lopulla valtakunnallisen lahella.fi sivuston alle.
Siirtyminen aiheuttaa paljon työtä.

5. Muut asiat
• Ei muita asioita
6. Seuraava kokous
• 31.3. klo 9.00–10.00
• 28.4. klo 9.00–10.00

