Hyvää alkanutta kevättä kaikille!
Kaunis kiitos kuluneesta vuodesta kaikille jäsenyhdistyksille ja yhteistyökumppaneille! Meillä on takana
jälleen toiminnantäyteinen vuosi sekä vakiintuneiden toimintojen, että uusien hankkeiden parissa.
Edessämme on historiamme 10:s vuosi ja sen myötä uusia tapahtumia sekä näkyvyyttä vapaaehtoistyölle ja
jäsenjärjestöillemme. Juhlavuoden loppuhuipentuma on marraskuun 1. päivä, joka kannattaa jo valmiiksi
merkata kalenteriin. Avoimet ovet uusissa tiloissamme pidimme 13.2 ja väkeä oli kiitettävästi paikalla sekä
meihin että talon muihin toimijoihin tutustumassa.

Uutisia vuodelle 2019
Vaasan Seudun Yhdistykset kokee 2019 juhlavuoden kunniaksi muodonmuutoksen ja samalla myös
nimenvaihdoksen. Vaasan Seudun Yhdistykset ry:n uusi nimi on jatkossa Pohjanmaan Yhdistykset ry –
Österbottens Föreningar rf, lyhenne POHY. Nimenvaihdolla haluamme yhdistää ja edistää vielä laajemmin
järjestöjen yhteistyötä koko Pohjanmaalla. Nimenmuutoksen myötä myös sähköpostiosoitteemme
muuttuvat lähiaikoina, mutta vanhoissa osoitteissa toimii siirto. Uusi sähköposti- ja kotisivuosoitteemme
tulee vaihdon jälkeen olemaan www.pohy.fi ja etunimi.sukunimi@pohy.fi.
Viestinälliseen uudistukseen kuuluu alustapalvelu SinneDit.fi-sivusto, johon tulevaisuudessa myös kaikki
yhdistykset voivat viedä omat tietonsa ja tapahtumat.
Järjestökeskukseen on muuttanut lisää väkeä ja tiloissamme tällä hetkellä toimistoaan pitävät järjestöt
löytyvät kotisivuilta. Kokouskäytännöistä tiedotamme lisää kotisivuillamme. Tässä vaiheessa tiedoksi, että
kokoushuoneiden määrä on lisääntynyt ja niitä on myös I kerroksessa. Uusien I kerroksen kokoushuoneiden
varaukset hoidetaan Ralfin kautta.
Jäsenkirjeen liitteenä vuosittainen jäsenkyselymme sekä jäsenyhdistyksille että yhteistyökumppaneillemme.
Jäsenyhdistyksiltä kysytään mm. tilastotietoa toimintamme rahoittaja STEA:lle. Kyselylomakkeiden
vastaukset pyydetään 8.3. mennessä.



Jäsenkysely
Yhteistyökumppanikysely

Ensitietopäiviä suunnitellaan yhdessä Vaasan keskussairaalan kanssa ja ensimmäisenä tullaan toteuttamaan
neurologisten sairauksien informaatiopäivä. Tapahtumasta tiedotetaan tarkemmin myöhemmin.
Tiedoksi: apurahoja myöntävät tahot.

Juhlavuoden tapahtumia kalenteriin merkittäväksi
28.02.
08.03.
14.03
19.04
24.-25.4
9.-10.5

Harvinaisten sairauksien päivä POHY
Naisten päivä POHY
Vaalipaneeli POHY
Potilaan oikeuksien päivä VKS
Osallisuusareena Vaasassa ALERE-Kampuksella, Vaasa
Kohtaamispaikkapäivät Porvoossa

Hankeuutisia
ESR-hanke
Osallisuuden askeleet työllistymispoluille hanke jatkuu ja siinä toiminnan painopiste on siirtynyt keskustaalueelle ja uusi hankkeen toimipiste ja kohtaamispaikka löytyy osoitteesta Olympiakatu 3. Lisätietoja
hankkeesta.
Järjestö 2.0
Järjestö 2.0 käy vuoropuhelua alueensa maakunnan ja kuntien kanssa, vahvistaa järjestöjen osaamista ja luo
yhteistyötä alueen toimijoiden kanssa. Hanke on osa valtakunnallista Järjestö 2.0 -kokonaisuutta. Hanke
järjestää 2019 vuoden aikana paljon mielenkiintoisia koulutuksia järjestöille, mm. Yhdistysvalmennusta,
Yhdistysosaajan ABC ja Yhdistysagentti-koulutusta.
Keikka-apu
Keikka-apu vapaaehtoistoiminta on vakinaistettu toimintamme. Kohderyhminä siinä ovat ikäihmiset +65 v,
maahanmuuttajat sekä pitkäaikaissairaat ja äkillisesti vammautuneet aikuiset.
Keikka-apu laajenee Pohjanmaan alueella ja tällä hetkellä toiminta on alkamassa Vöyrillä ja Maksamaalla.
Tarvetta on uusille vapaaehtoisille sekä Vaasassa, että Vaasan ulkopuolella ja myös lisää keikkoja mahtuu
tarjolle, jotta vapaaehtoisten osaaminen saadaan hyödynnettyä. Koordinaattori Marina Sippus tulee
mielellään yhdistyksen kerho- tai jäseniltaan kertomaan toiminnasta ja tarvittaessa hän myös järjestää
räätälöityjä koulutuksia.
OLKA-hanke
STEA on myöntänyt Pohjanmaan Yhdistykset ry:lle rahoituksen 3 vuotiselle OLKA-hankkeelle kahden
työntekijän palkkaamista varten. OLKA-hanke toteutetaan yhdessä Vaasan Keskussairaalan kanssa.
Työntekijöiden rekrytointi on käynnissä ja hankkeen käytännön työ pyritään käynnistämään maalishuhtikuussa. OLKA-toiminnasta tiedotetaan myöhemmin lisää.

Henkilökuntauutisia
Paikka-auki hankkeessa Tommy Nåhlsin työsuhde päättyi vuoden vaihteessa. Hankkeessa jatkaa vielä tämän
vuoden Liisa Koskiniemi. IT-tukihenkilönä työskentelee Arttu Roine. Jessica Åhman siirtyi syksyllä toisiin
tehtäviin ja uutena järjestökoordinaattorinamme aloitti elokuussa 2018 Kitty Rönnberg.

Henkilökuntamme palvelee ja auttaa mielellään teitä yhdistysasioissa!

Yhteystiedot
Pohjanmaan Yhdistykset ry
Ralf Fagerlund, järjestöassistentti
+358 44 709 1141
info@vaasanseudunyhdistykset.fi

Järjestö 2.0 – hanke
Pia Söderholm, hankekoordinaattori
+358 50 336 3382
pia.soderholm@vaasanseudunyhdistykset.fi

Kitty Rönnberg, järjestökoordinaattori
+358 44 7565 413
kitty.ronnberg@vaasanseudunyhdistykset.fi

Jussi Koiranen, hanketyöntekijä
+358 50 322 4248
jussi.koiranen@vaasanseudunyhdistykset.fi

Sofi Djupsjöbacka, vapaaehtoinen
+358 50 434 0069
sofi.djupsjobacka@vaasanseudunyhdistykset.fi

Jarno Mäkinen, IT-asiantuntija
+358 50 359 0988
jarno.makinen@vaasanseudunyhdistykset.fi

Elina Becker, harjoittelija
+358 50 325 3011
elina.becker@vaasanseudunyhdistykset.fi
Arttu Roine, IT-tuki
+358 50 466 8978
it-tuki@vaasanseudunyhdistykset.fi
Benigne Nyiramugisha, siivous ja
keittiötyöntekijä

Keikka-apu
Marina Sippus, koordinaattori
+358 44 974 7427
marina.sippus@vaasanseudunyhdistykset.fi

Paikka auki -hanke
Liisa Koskiniemi, hanketyöntekijä Paikka-auki hanke
+358 50 442 1719
liisa.koskiniemi@vaasanseudunyhdistykset.fi

Hallinto
Tuula Jäntti, toiminnan johtaja
+358 44 259 1159
tuula.jantti@vaasanseudunyhdistykset.fi
Markku Pulli, hallituksen puheenjohtaja
+358 50 303 7322
markku.pulli@vaasanseudunyhdistykset.fi

