Valtuustoaloite
Vapaaehtoistyöntekij öiden vuosittainen muistaminen

Joensuussa on paljon vapaaehtoistoimintaa. Nämä vapaaehtoistyöntekijät,
jotka toimivat pyyteettömästi kaupunkimme hyväksi kaikkien ikäluokkien
parissa, mahdollistavat monenlaista vapaa-aj antoimintaa, kuten liikuntaa,
kerhotoimintaa, vertaistukea sekä sosiaalista kanssakäymistä. Tulevina
vuosina vapaaehtoistyönteldjöiden tarve tulee kuitenkin lisääntymään
merkittävästi väestön ikääntymisen myötä. Sen vuoksi tulemmekin
taiwitsemaan yhä enenevissä määrin auttavia käsiä.
Esitämme, että Joensuun kaupungin tulisi huomioida vapaaehtoistyöntekijöitä
järjestämällä vapaaehtoisten (1 -3henkilöältahoa) vuosittainen muistaminen,
joka osaltaan toimisi henkilökohtaisena kiitoksena, sekä toisaalta kannustaisi
ja rohkaisisi uusia vapaaehtoistyöntekijöitä lähtemään toimintaan mukaan.
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Valtuutettu Martti Surakan ynnä muiden valtuustoaloite vapaaehtoistyöntekijöiden vuosittaisesta
muistamisesta
7475/00.04.02/2016
KV 29.02.2016 § 19
Valtuutettu Martti Surakka jätti 29.2.2016 kaupunginvaltuuston puheenjohtajalle valtuustoaloitteen vapaaehtoistyöntekijöiden vuosittaisesta
muistamisesta.
Valtuustoaloitteen olivat allekirjoittaneet myös valtuutetut Hannes Rossi,
Tuula Parikka, Laura Jormanainen, Paula Puhakka, Katja Asikainen, Matti
Väistö, Kari Väkeväinen, Timo Puustinen ja Pekka Kukkonen.
Päätös:
Lähetettiin kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.
STLTK 17.05.2016 § 52
Aloitteessa esitetään, että Joensuun kaupunki huomioisi vapaaehtoistyöntekijöitä järjestämällä vapaaehtoisten (1-3 henkilöä/tahoa) vuosittaisen
muistamisen.
JAKE-hankkeessa (Pohjois-Karjalan Kansanterveyden keskuksen, PohjoisKarjalan Sosiaaliturvayhdistyksen ja Pohjois-Karjalan Kylien yhteinen hanke,
jolla edistetään järjestö- ja kansalaistoimintaa) perustettiin
vapaaehtoistoiminnan teemaryhmä keväällä 2014, johon kuuluu muun
muassa useita eri järjestöjä, SPR, Karelia ammattikorkeakoulu, hoito- ja
hoivapalveluista ikäneuvola ja sosiaalipalveluista vammaispalvelut. JAKEhanke koordinoi tätä ryhmää vuoden 2015 loppuun saakka. Nyt työryhmä on
jatkanut toimintaansa itsenäisenä Pohjois-Karjalan vapaaehtoistoiminnan
verkostona.
Palkitsemisen osalta tämä vapaaehtoistoiminnan verkosto järjesti
huhtikuussa 2016 vapaaehtoisille Kiitos-gaalan kaupungin museolla.
Tilaisuudessa ansioituneet toimijat saivat tunnustusta osallisuudestaan
vapaaehtoistyöhön ja samalla haluttiin myös nostaa vapaaehtoistoiminnan
profiilia. Joensuun kaupunki avusti tilaisuutta rahallisesti. Myös jatkossa
kaupungin tulisi huomioida vuosittain arvokasta vapaaehtoistoimintaa, joko
muistamalla yksittäistä henkilöä tai yhteisöä. Vapaaehtoistoimintaa tehdään
monella eri taholla, ei pelkästään sosiaali- ja terveydenhuollon alueella, jonka
vuoksi vapaaehtoisten muistaminen tulee olla kaupungin kustantamaa ja
järjestämää. Keskeisiä vapaaehtoistoiminnan alueita ovat kulttuuri- ja
liikuntapalvelut.
Sosiaali- ja terveydenhuollon siirtyessä Siun soten kuntayhtymään, vapaaehtoistyön muistaminen olisi syytä pitää peruskunnissa niin, että kunnat voivat

suunnata alueen ominaispiirteiden mukaisesti tukea ja palkitsemista vapaaehtoistyöhön.
Valmistelijat: hoito- ja hoivapalvelujen johtaja Seija Karukannas ja sosiaalipalvelujen johtaja Leena Korhonen
Sosiaali- ja terveysjohtajan päätösehdotus:
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää
antaa yllä olevan vastauksen aloitteeseen.
Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
KH 06.06.2016 § 210
Kaupunginsihteeri:
Sosiaali- ja terveyslautakunnan linjaus siitä, että vapaaehtoistyön
muistaminen kuuluu erityisesti peruskunnille on oikea, koska
vapaaehtoistyötä tehdään sosiaali- ja terveydenhuollon lisäksi merkittävästi
myös muilla toimialoilla.
Vapaaehtoistyön palkinto voisi olla vuosittainen ja sen päättäjäksi soveltuisi
ehkä parhaiten hyvinvointitoimialasta vastaava lautakunta. Tehtävän
sijoittuminen tarkentuu uuden hallintosäännön valmistuttua.
Kaupunginjohtajan päätösehdotus:
Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto päättää
merkitä edellä olevan vastauksena valtuutettu Martti Surakan ynnä muiden
valtuustoaloitteeseen ja
todeta aloitteen loppuun käsitellyksi.
Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
KV 20.06.2016 § 62
Ehdotus:
Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto päättää
merkitä edellä olevan vastauksena valtuutettu Martti Surakan 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.

