Joensuussa on käynnistynyt vapaaehtoistoiminta ikäihmisten parissa. Mukana on reilut
viisikymmentä sitoutunutta. Todellinen lditollisuuden aihe! Kuitenkin tekijöitä tarvitaan lisää!
Eikä yksin Joensuun kaupungille vaan eri organisaatioiden vapaaehtoistoimintaan. Haasteista
suurin lienee tällä hetkellä pakolaisongelmaja SPR. Toki myös kaupungilla haasteita riittää:
yksinhuoltajaperheet ja yleensä lapsiperheiden vapaaehtoistuki, omaishoitajat, yksin asuvat
vanhukset, tukihenldlötarve esim. terveyskeskuskäynneille ja monet muut ryhmät ja tarpeet?

ALOITE: Vapaaehtoistyön peruskurssin käynnistäminen
Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Joensuun kaupungin
hallitus/kaupunginvattuusto valtuufiaisi työryhmän suunnittelemaan ja toteuttamaan
vapaaehtoistyöstä innostuneille suunnatun, käytännönläheisen peruskoulutuksen.
Jatkossa mukaan voisi ilmoittautua kaupungin sivuston kautta ja koulutus uusiifaisiin
aina tarpeen mukaan. Koulutetut ohjattaisiin kiinnostuksen mukaisesti edelleen joko
kaupungin, järjestöjen, seurakuntien tai muiden organisaatioiden toimintaan mukaan ja
sitä kautta “erikoistumaan” heidän antamansa lisäkoulutuksen kautta itse käytännön
työhön. Lisäksi esitämme, että suunnitelmaan kuulusi myös vapaaehtoistyön organisoitu
työnohjaus.

Nyt jokainen organisaatio pistää melkoiset taloudelliset voimavarat vapaaehtoisten
kouluttamiseen, vaikka käytännössä peruskoulutus on alasta riippumatta täysin samanlaista?
Kouluttautuminen hyväksi kuuntelijaksi on kaiken lähtökohta. Samoin auttamistyössä
tarvittavien ominaisuuksien kehittäminen ei eroa eri auttamistyömuodoissa. Miten kohtaan
vieraan ihmisen, miten toimin autettavan omassa kodissa, erilaisuuden hyväksyminen, omat
rajat ja j aksaminen, vuorovailcutustaidot, toisen ihmisen kunnioittaminen, vaitiolovelvollisuus,
luottamuksen rakentaminen jne.
Tänä päivänä vapaaehtoistyö ilman peruskoulutusta on jopa riskialtista?
Peruskoulutuksen kautta organisoitu vapaaehtoistyö säästäisi runsaasti euroja! Esimerkiksi osa
lääkärikäynneistä voisi jäädä toteutumatta? Vanhus voisi asua kauemmin kotonaan. Jopa
pelkän yksinäisyyden aiheuttamat pelastushenkilökunnan hälytykset voisivat vähetä? Ja paljon
muuta? Puolestaan koulutetut henkilöt voisivat sitoutua pitkäjänteisemmin työhönsä? Tieto,
miten toimia ongelmatilanteissa, myös silloin, kun henkilökemiat eivät kohtaa, luo
turvallisuutta? Koulutus rohkaisee aitoon, omana itsenä toimimiseen? Sietokyky
avuttomuudenkin keskellä kasvaa? Myös mahdolliset koulutustarpeet tulisi paremmin
huomioitua? Muutamia esimerkkejä mainitakseni.
Sananlaskukin sanoo: “Ei into auta, jos tietoa puuttuu.”
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6 KARJALAINEN

Kotmaa
Moni

Harmaantuva järjestökenttä
kantaa vastuuta yhteiskunnan
täydentävistä palveluista.
Esimerkiksi Suomen Punai
sen Ristin vapaaehtoistyönte
kijöissä suurin ikärylimä ovat
60-69-vuotiaat. SPR:n työhön
osallistuu kailddaan noin 80000
vapaaehtoista.
Jaijestöt eivät seMtä säannöl
lisesti vapaaehtoistensa ikära
kennetta, mutta yleinen käsitys
on, että tilanne on samansuun
tainen sosiaali- ja terveysalan
järjestöissä.
Johtaja Janne Juvakka Suo
men sosiaali ja terveys ry:stäva
roittaa, ettei kolmannen sekto

Vapaaehtoistyö
km vaatii tukea,
ha[Untoaja rahaa

j

Janne Juvakka, Soste ry

etäkeiässä

vapaaehtoinen

Vapaaehtoistyö: Palkaton
auttamistyö on jäänyt
ikääntyvien harteille.
Janne Laitinen

t:z jJ•1

töjen taloudellisesta asemasta
kuntauudistuksessa.
Tiedossa on tapauksia, joissa
avustustaso onjämähtänyt kun
taliitoksen jälkeen.
Hän huomauttaa, että pal
kaifisyhdistykset ovat vahvasti
riippuvaisia kunta-avustuksista.
Noin joka toinen pailcallisyhdis
tys sai 2012 kuntien toimintaavustusta.
luet ovat pieniä, keskimäärin
600 euroa, mutta yhdistyksille
tärkeitä tulonlähteftä.
Vapaaehtoistyökin vaatli tu
kea, hallintoa ja rahaa. Järjes
tötolminnan arvo pitäisi näh
dä paikallistasolla, Juvakka pai
nottaa.
—

Eri-Ikäisten osuus
yhdistysten vapaaehtoista

SPR:n jäsenten ikäjakauma

SPR:n vapaaehtoisten Ikäjakauma

12/2013 Lähde: Suomen Punainen Risd

Lähde: Suomen Punaisen Ristin kysely.

Suomen sosiaali Ja terveys ry, Järiestöbarometri 2008.
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Kunta-avustusten kehitys 2011—2012
Suomen sosiaali ja terveys ry, Järjestöbarometri 2013.
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Etenkin nuoria on vaikea saa
da sitoutumaan vapaaehtois
työhön. Kentällä on huomat
tu, että keräykset ja kampanjat
houkuttelevat enemmän kuin
pitkäjänteinen vanhus- tai vam
maistyö.
Uusffle Ihmisille on tarvetta
koko ajan ja kaikissa toiminta
muodoissa, sanoo SPR:n sosiaa
lisenhyvinvohminja seniorityön
asiantuntija Anita Hartikka.
Varainkeruun ohella SPR:n
vapaaehtoistyön muotoja ovat
ystävätolininta, enslapuryhmät
ja apu äkillisissä onnettomuustilanteissa.
Nykyään on suosittua ker
taluonteinen toiminta. Nuoria
on saatu mukaan esimerkiksI
vanhainkodin valtaukslin, jois
sa mennään vanhustentalolle ja
jäijestetään tapahtuma vanhus
ten iloksi, kertoo Hartikka.

Yhdistysten vuosina 2011 ja 2013 arvioi mat toiminnassa ja toiminta

RAY:n avustukset sosiaalija terveysjärjestöitte 2000—2014

Lähde: Suomen sosiaali Ja terveys ry, JärJestöbatometri 2013

Lähde: RAY, grafiikka: Anu Mattila

edettytykslssä kahden edeLlisvuoden aikana tapahtuneet muutokset
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Toimintaan aktiivisesti
osallistuvien määrä

2011
2013
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rin vastuuta esimerkiksi kuntien

täydentävistävanhuspalveluista
voida lisätä loputtomiin.
Kun kuntapuolella talous
sakkaa ja rahat menevät laki
sääteisiin tehtäviin, järjestöiltä
odotetaan yhä enemmän. Eivät
järjestöt voi noin vain ottaa uusia
tehtäviä, ellei raha lUku samalla.
-

Juvakan mukaan järjestöjen
odotetaan ottavan harteilleen
entistä enemmän vastuuta esi
merkiksi vanhusten tuki-, vir
kistys- ja liikunnallisissa pal
veluissa.
Juvakka on huolissaan järjes
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Vapaaehtoisten määrä
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Uudet mediat ja yhteisömuo

dot sekä ikärakenteen muutos
liaastavat järjestökentän uu
siuturniskykyä, Janne Juvakka
muotoilee asian.
Ollaan tilanteessa, jossa on
mietittävä, onnistutaanko pe
rinteisellä järjestötoiminnalla
saavuttamaan nuoria.
—
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Sosiaali- ja terveysjärjestöjen
vapaaehtoistyöhön osallistuu
vuosittain arviolta lähes mil
joona suomalaista.
Soste:n alaisissa järjestöissä on
arviolta noin 0 000 palkattua
työntekijää ja 1,3 miljoonaa jä
sentä.
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Avustukset muodostavat noin
neljänneksen sosiaali- ja terveysjärjestöjen rahoituksesta.
Raha-automaattiyhdistyksen
avustuksia ohjataan järjestöjen
työhön vuosittain noin 300 miijoonaa euroa.
Tämä on ollut ja on merkit-

2002

2004

2006

2008

tävä lisävoimavara kansainvälisessä vertailussa ainutlaatuinen, sanoo johtaja Päivi Vontilainen sosiaali- ja terveysministeriöstä.
Hän toteaa, että väestön ikärakenteen muutos heijastuu järjestöihin.
—

2010

2012

2014

Toisaalta nykyisillä eläkeläisillä on 20—30 vuotta elä
mää edessään. Vapaaehtolstyö
voi tarjota heille mielekästä tekemistä.
-Vapaaehtoistyöhön on oltava
syvä kiinnostus. Siihen on vai
kea pakottaa.
-

MIKKO AHVENAINEN

Nuoret olisivat todella
tervetulleita mukaan
nakin keräykset ja ensiaputoi
minta täytyy saada jäijestettyä,
Mäki listaa.
Mäen ja osaston sihteeri Seija
Suomen Punaisen Ristin Liek
kosen mukaan nuorten saa
Mik
ikesk
en
san osaston hallituks
aan vapaaehtoistoi
ikä lähentelee seitsämääkym minen muk
vaikeaa.
on
aan
mint
mentä vuotta.
nuori kysyy, että
nyky
i
Mon
villa
saata
olisi
ta
Meidän kaut
maksetaan, Mä
siitä
nko
monenlaista koulutusta, ja me paljo
aa.
huok
lU
eri
pystyisimme jaijestämään
laisia kerhoja, mutta toimin
taan pitäisi saada enemmän
väkeä. Valmiuksia olisi kyllä
vaikka mihin, jos olisi vetäjiä,
Lieksan osaston puheenjohta
ja Ritva Mäki sanoo.
Osastolla on parisataa jäsentä,
mutta aktiivisia toimijoita heistä
on vain viidennes, ja tehtävät ta
paavat kasautua aktiMsimmi]Ie.
Vuosittainen nälkäpäivä
keräys on meidän näkyvintä
toimintaa, ja siihen on toistai
n
seksi saatu hrvin kerääjiä. Ai Seija Mikkone

LIEKSA
Mikko Ahvenainen

-

-

Toimintaan
tuLee aina si[[oin
tättöin mukaan
nuoria, mutta kun
he Lähtevät opiske
Lemaan muuatte,
niin sitten se taas
hiipuu.

j

-

Toimintaan tulee aina sifioin
tällöin mukaan nuoria, mutta
kun he lähtevät opiskelemaan
toiselle paikkakunnalle, niin
sitten se taas huipuu, Mikko
nen sanoo.
Mikkonen on myös osaston
varapuheenjohtaja, ja toimii ak
tiivisesti vapaaehtoisessa pelas
tuspalvelussa. Viime vuoteen as
ti hän veti SPR:n vanhustenker
hoa, mutta se sai jäädä.
Tässä työssä on omat ilonsa
ja taakkansa, ja enempää taak
koja minä en enää halua. Teen
sen, mikä tuntuu kohtuudelta,
Mikkonen tuumaa.
Mikkosen mielestä vapaaeh
toisjäijestöiltä edellytetään yhä
enemmän.
Luulen, etteivät ihmiset jak
ttömästi, varsinkin kun
meifiä on paljon autettavia ja vä
estö vain ikääntyy.
-

—
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kinen paistoivat makka

onen ja Tuula Heik
önen jaSPR:n Lieksan osaston aktiivit Maire Hirv
Lieksan seurakunnan lapsityönohjaaja Riitta Mälkulkoitmatapahtumassa.
raa Lieksassa Lauantaina järjsestetyssä perheiden

k
—
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Vapaaehtoisia avuksi
OVYLOJ

Turvapaikanhakijat: Joensuun seudulla muutamiä yksityismajoituspaikkoja.
JOENSUU
Timo Riistaniemi

tNoa’
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Nuori nainen kysyy torstaina
joensuulaiseen kahvilaan ko
koontuneilta kansalaisaktivis
teilta:
Oletteko te turvapaikanlia
kijoita avustavia vapaaehtoisia?
Myönteisen vastauksen saa
tuaan Sini-Sofia Savola toteaa
napakasti.
Minä tulen messiin.
-

—

Paiholan vastaanottokeskus
avataan ensi viikolla, mutta jo
parin viikon ajan aktiiviset poh
joiskarjalaiset ovat rakentaneet
tänne tulevien ihmisten avuksi
vapaaehtoisten turvaverkkoja.
Neljän ihmisen joukosta läh
tenyt toiminta laajenee päivä
päivältä.
Refugee Welcome:nja Reifi
gee Hospitality Clubin toiminta
on Pohjois-Karjalassa alkanut,
Maria Jauhiainen kertoo.
Vapaaehtoistyö voi olla keik
kaluonteista, turvapaikanha
kijan kauppakäyntien avusta
mista.
—Yhteisön Facebook-ryhmäs
sä onjo noin 200 henkilöä mu
kana, Juudit Hurtig kommentoi.
Toiminnassa voidaan noja
ta Suomen Punaisen Ristin jo
vakiintuneeseen ystävätoimin
taan. Tällä kertaa ystävätoimin
nan kohteena ovat yksinäisten
ihmisten tai vanhusten sijasta
turvapaikanliakijat.
Kaikki ovat tervetullei
—

—

Miehiä tarvitaan
petikavereiksi
ja[kapa[[oon.

j

Mimmu Pirto

Vitma Reijonen (vas.), Maria Jauhiainen, Juudit Hurtig, Ville Etonheimo, Ville-Pekka Eerota ja ILkka Huhta ovat valmiita vapaaehtoistyöhön.
ta mukaan toimintaan, mutta
erityisesti kaivattaisiin mukaan
miehiä, Ksenia Peltovuon seu
rakuntayhtymästä kertoo.
Miehiä tarvitaan pelikave
reiksi jalkapalloon ja urheiluun
mutta myös tietokonepelien pe
laamiseen sekä ihan konkreet
tisesti avuksi kaupassakäyntiin.
Monissa teknisissä laitteissa ai
na pre paideista alkaen ohjeet
ovat suomeksi, joten teknistä
apua tarvitaan, Mimmu Piir
—

1’ •

to SPR:stä kertoo.
Vanhoja mutta toimivia pe
likoneita 4oivotaan lahjoituk
sina pakolaiskeskuksiin, Piir
to jatkaa.
Vapaaehtoisten apuverkko
jen lisäksi toiveissa on oikei
takin verkkoja.
Turvapaikanhakijoidenjou
kossa on innokkaita kalastajia,
joten kalakavereitakin tarvi
taan, Piirto huomauttaa.
Hän toivoo, että osakaskun
-

-

nat antaisivat kalavesiään maa
hanmuuttajien käyttöön.
Joensuun seudulla on var
ma yksityismajoituspaikka jo
neljälle tai yhdelle turvapai
kanhakijalle, kertoo tätä osaa
vapaaehtoistyöstä organisoiva
Mirka Seppälä.
Yksityismajoitukseen sitou
tuvat tarjoavat asuinpaikan ko
ko turvapaikanhakuprosessin
ajaksi eli ainakin kuudeksi kuu-

kaudeksi.
Kun turvapaikanhakija saa
terveys- ja sosiaalipalvelunsa
vastaanottokeskuksesta, olisi
paras mahdollinen majoitus
paikka lähellä vastaanottokes
kusta.
Lisätietoja: https://www.vapaaeh
toistyo.ti/joensuu, rhc.joensuu.ys
tavat©grnaiL.com, http://refugees
wekome.fWwww.ftcebookcom/Re
fugeesHospitalityPohjoisKarjata.

Kaupunginvaltuusto
Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto

§ 111
§ 55
§ 18

28.09.2015
15.02.2016
29.02.2016

Valtuutettu Marjatta Rädyn ynnä muiden valtuustoaloite vapaaehtoistyön peruskurssin
käynnistämisestä
6543/05.00/2015
KV 28.09.2015 § 111
Valtuutettu Marjatta Räty jätti 29.9.2015 kaupunginvaltuuston
puheenjohtajalle valtuustoaloitteen vapaaehtoistyön peruskurssin
käynnistämisestä.
Valtuustoaloitteen olivat allekirjoittaneet myös valtuutetut Jussi Wihonen,
Maija Martikainen, Pekka Kolehmainen, Matti Pesonen, Anni Järvinen, Pekka
Kukkonen, Petteri Tahvanainen, Hannu Holopainen, Hannes Rossi ja Osmo
Kokko.
Päätös:
Lähetettiin kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.
KH 15.02.2016 § 55
Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 5.10.2015 lähettää asian henkilöstöyksikön valmisteltavaksi.
Henkilöstöyksikkö ehdottaa, että kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle annettavaksi seuraavan vastauksen Marjatta Rädyn ynnä muiden
28.9.2015 allekirjoittamaan valtuustoaloitteeseen:
"Va. hoito- ja hoivapalvelujen johtaja, Seija Karukannas:
Joensuun kaupungin Ikäneuvola on järjestänyt Ikäihmisille suunnattua vapaaehtoistoimintaa elokuusta 2014 alkaen. Toiminnassamme on tällä hetkellä
mukana noin 70 vapaaehtoistoimijaa. Resurssina toiminnan järjestämiselle on
50 % palveluohjaajan toimesta.
Polku vapaaehtoistoimintaan haluaville on ikäneuvolassa tehty
mahdollisimman joustavaksi ja suunniteltu siten, että halutessaan
vapaaehtoinen pääsee heti toimintaan mukaan, eikä hänen tarvitse jäädä
odottamaan järjestettäviä suurempia koulutuskokonaisuuksia. Lisäksi
ikäneuvolan vapaaehtoisilla on tarvittaessa käytettävissään
vapaaehtoistoiminnan koordinaattorin henkilökohtainen tuki.
Ikäneuvolan vapaaehtoiseksi voi hakeutua ottamalla yhteyttä vapaaehtoistoiminnan koordinaattoriin tai ilmoittautua netissä E-palvelujen kautta.
Ikäneuvola osallistuu erilaisiin tapahtumiin, joissa rekrytoidaan uusia
vapaaehtoistoimijoita.
Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori haastattelee ja antaa henkilökohtaisen
perehdytyksen jokaiselle toimintaan mukaan tulevalle vapaaehtoiselle.

Lisäksi järjestetään säännöllisesti yhteisiä tapaamisia, joiden koulutukselliset
aiheet nousevat vapaaehtoisten toiveista ja tarpeista. Näitä koulutuksia ovat
olleet mm. apuvälineet ja niiden käyttäminen, muistiasiat sekä
vapaaehtoisen oma jaksaminen. Koulutuksia toistetaan säännöllisin väliajoin
tarpeiden mukaisesti.
Ikäneuvolan vapaaehtoistoiminta on verkostoitunut muiden organisaatioiden
ja kolmannen sektorin kanssa. Jake-hankkeessa (Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskuksen hanke) on alkanut vapaaehtoistoiminnan
koordinaattoreiden teemaryhmä. Koordinaattoreiden teemaryhmään ovat
tervetulleita kaikki tahot, jotka järjestävät vapaaehtoistoimintaa. Ikäneuvolan
yhteistyökumppaneina toimivat mm. Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys,
Setlementti ry, seurakunnat, Karelia-ammattikorkeakoulu sekä
Kotikartanoyhdistys ry. Lisäksi toiminnassamme on mukana kuntouttavan
työtoiminnan asiakkaita. Yhdistetyin ideoin ja resurssein olemme mm.
järjestämässä vapaaehtoisille suunnattua juhla-gaalaa huhtikuussa 2016 –
tarkoituksena kiittää näin vapaaehtoisia heidän arvokkaasta toiminnastaan.
Lisäksi teemaryhmän organisaatiot ovat ottaneet käyttöönsä yhteisen
Vapaaehtoistoiminta Pohjois-Karjalassa logon, jonka käyttöoikeutta voi
hakea Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistykseltä.
Helmikuussa - huhtikuussa 2016 Ikäneuvola järjestää yhdessä Joensuun evankelisluterilaisen seurakunnan ja Kotikartano ry:n kanssa
vapaaehtoistoimijoiden koulutusjakson. Koulutus lähtee liikkeelle
vapaaehtoistoiminnan perusperiaatteista ja koulutuskerrat ovat jaettu eri
aihealueisiin, joihin voivat osallistua myös jo toiminnassa mukana olevat
vapaaehtoiset. Koulutuksen sisältöjä ovat mm: vapaaehtoisena toimiminen,
vuorovaikutus ja kohtaaminen, muistisairaudet, apuvälineiden käyttäminen,
vapaaehtoistoiminnan toteuttaminen kotona ja laitoksissa sekä
vapaaehtoisuus ja hengellisyys. Näiden lisäksi jokainen vapaaehtoistoimintaa
koordinoiva taho voi tarvittaessa antaa kohdennettua koulutusta omiin
tarpeisiinsa.
Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa on tärkeä osa Ikäneuvolan vapaaehtoistoimintaa. Koulutusta ja vapaaehtoisten vertaistapaamisia tulemme
jatkossakin järjestämään yhteisvoimin. Asiakkaamme ovat meille kaikille
yhteisiä ja toteutamme vapaaehtoistoimijoiden ja ikäihmisten kohtaamisia yli
organisaatiorajojen.
Sosiaalipalvelujen johtaja Leena Korhonen:
Vapaaehtoistoimintaa on järjestetty sosiaalipalveluissa lasten ja perheiden
palveluissa sekä vammaispalveluissa.
Perhepalveluissa toimii tukiperheitä, joissa käy pienempiä lapsia ja lisäksi on
tukihenkilöitä lähinnä teini-ikäisille nuorille. Kaupungin
sijaishuoltotoimistossa on aikaisemmin ollut tukiperheiden koulutusta ja
samaan aikaan on Pelastakaa lapset (Pela) järjestänyt alueella tukiperheille
koulutusta. Vuoden alusta toimitaan yhteistyössä niin, että Pela järjestää
koulutuksen. Muu vapaaehtoistyö on lähinnä lastensuojelussa tarkoittanut
tukihenkilötoimintaa, joka on organisoitu lastensuojelun avohuollon
sosiaaliohjaajien toimesta. Tukihenkilökoulutuksia on järjestetty noin kerran
vuodessa, minkä lisäksi tukihenkilöille on järjestetty vertaistuki/virkistystoimintaa 1 - 2 kertaa vuodessa. Muuten vapaaehtoistoiminnassa on
tehty yhteistyötä järjestöjen kanssa: Rikosuhripäivystys (Riku), Pela, Mannerheimin lastensuojeluliitto (MLL), Suomen punainen risti (SPR), Setlementti.

Oman vapaaehtoistoiminnan järjestämistä ei ole nähty järkeväksi, koska
Joensuussa on paljon vapaaehtoista työtä järjestäviä tahoja. Tammikuun
2016 lopussa on viimeksi avattu tukihenkilöiden hakeminen; muun muassa
sunnuntaina 31.1.2016 oli Karjalaisessa koulutuksesta ilmoitus. Resurssien
järkevän käytön kannalta viisaampaa on ollut kaupungin toimijoiden ja
järjestöjen välisen yhteistyön tiivistäminen edelleen.
Tukihenkilötoiminta tulee jatkossa painottumaan enemmän varhaiseen
tukeen kuin lastensuojeluun. Lastensuojelun kautta tuleva
tukihenkilötoiminta on luonteeltaan pikemminkin ammatillista
tukihenkilötoimintaa kuin vapaaehtoistyötä, etenkin kun huomioidaan
sosiaalihuoltolain muutokset.
Vammaispalveluissa tukihenkilötoiminta on määrärahasidonnaista toimintaa,
joka myönnetään asiakkaalle aina kalenterivuodeksi kerrallaan.
Tukihenkilötoiminta on keskitetty nyt itsenäistyvien kehitysvammaisten
nuorten tarpeisiin
.
Vammaispalveluissa ei ole järjestetty tukihenkilökursseja, vaan tukihenkilöksi
on haettu opiskelijoita, Jellin kautta ja rekrytoimalla esim. Vapaaehtoistyön
päivillä. Työntekijät ovat käyneet markkinoimassa toimintaa kouluilla ja
tapahtumissa. Tukihenkilöille järjestetään tapaamisia 1-2 kertaa vuodessa.
Uudet tukihenkilöt haastatellaan ja perehdytetään yksilöllisesti tähän
toimintaan.
Tukihenkilötoimintaa kannatta jatkossa kehittää koordinoidummin,
esimerkiksi 3. sektorin avulla ja asiantuntemuksella. Esimerkiksi Eksotella
lasten ja perheiden tukihenkilötoiminta on kokonaan lasten ja perheiden
palveluissa.
Asiassa on hyvä huomioida ylipäätään se, että sosiaali- ja terveystoimen tai
Joensuun kaupungin ei ilmeisesti ole järkevää lähteä koordinoimaan vapaaehtoistyötä, koska se kuuluu lähtökohtaisesti järjestöille, joilla on mahdollista
saada siihen avustuksia samoin kuin vapaaehtoistenkoulutukseen esimerkiksi
Raha-automaattiyhdistykseltä."

Valmistelija: henkilöstöjohtaja
Kaupunginjohtajan päätösehdotus:
Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto päättää
merkitä edellä olevan vastauksena valtuutettu Marjatta Rädyn ynnä muiden
valtuustoaloitteeseen ja
todeta aloitteen loppuun käsitellyksi.
Päätös:
Keskustelun aikana Anni Järvinen esitti asian palauttamista uudelleen
valmisteltavaksi. Jussi Wihonen kannatti Järvisen esitystä.
Puheenjohtajan esityksestä päätettiin suorittaa asiassa
kättennnostoäänestys siten, että ne jotka kannattavat asian käsittelyn

jatkamista tässä kokouksessa äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat
Järvisen esitystä asian palauttamisesta uudelleen valmisteltavaksi äänestävät
EI.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin 8 JAA -ääntä (Kauppinen, Törmälä,
Paukku, Heikura, Ikonen, Tahvanainen, Pesonen ja Heinonen) ja 3 EI -ääntä
(Järvinen, Wihonen, Bogdanoff).
Kaupunginhallitus päätti siten jatkaa asian käsittelyä.
Hyväksyttiin yksimielisesti.
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Ehdotus:
Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto päättää
merkitä edellä olevan vastauksena valtuutettu Marjatta Rädyn ynnä muiden
valtuustoaloitteeseen ja
todeta aloitteen loppuun käsitellyksi.
Keskustelu:
Asiassa käytiin keskustelu, jossa yksi valtuutettu käytti puheenvuoron.
Keskustelussa ei tehty päätösehdotuksesta poikkeavia esityksiä.
Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.

