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Hyvää alkanutta vuotta 2020
Kiitokset kaikille jäsenyhdistyksille ja yhteistyökumppaneille kuluneen vuoden yhteistyöstä. Viime vuonna tuli
kuluneeksi 10 vuotta siitä, kun Pohjanmaan Yhdistykset ry:n perustettiin ja juhlimme sitä 1.11.2019. STEA:n
ensimmäinen rahoitus toiminnallemme myönnettiin vuonna 2011 ja Filantropia Center hankkeen myötä
käynnistyi alueen järjestökeskuksen rakentaminen. On tullut inventaarion aika ja sen myötä peilaamme
mennyttä, strategiaamme uudistaen ja katsetta tulevaisuuteen suunnaten. STEA:n rahoitukset ovat
toimintamme elinehto ja niiden varassa voimme jatkaa perustoimintaamme ja toivon mukaan myös jatkossa
kehittää toimintaamme erilaisten hankkeiden kautta. Veikkauksen uudet linjaukset tuovat oman
jännitteensä siihen, miten peliautomaattien karsiminen vaikuttaa myös meidän alueen avustuksiin
tulevaisuudessa. Toki kunnatkin avustavat järjestöjä, joskin pienillä summilla, mutta sitäkin
merkityksellisimmillä erityisesti vapaaehtoisten toimijoiden varassa toimiville järjestöille. Isommat järjestöt
kaipaavat kuntien kumppanuussopimuksia, joiden varassa tulevaisuutta voidaan suunnitella hieman
kestävämmällä pohjalla.
Tulevaisuuden sote-hytekeskuksista tulee löytyä paikka myös järjestöille ja järjestöt tulisikin ottaa mukaan
suunnitteluun mahdollisimman varhaisessa vaiheessa keskusten rakentuessa.
Järjestöjä mietityttää toimintaedellytykset tulevaisuudessa sekä taloudellisesta että vapaaehtoistyön
näkökulmasta. Rahaa tarvitaan järjestöjen käytännön toimintaan ja uusia vapaaehtoisia toimintaa
jatkamaan. Järjestöjen toimintaa ja toimintaedellytyksiä kehitetään parhaiten yhteistyötä tekemällä, sitä
kehittämällä ja verkostoitumalla ja tähän POHY tarjoaa mahdollisuuksia. Suunnataan katse tulevaisuuteen ja
aktivoidutaan yhteistyöhön entistä tarmokkaammin vuonna 2020 ja tähän liittyen tulette pian saamaan
POHY:n vuosittaisen jäsenkyselyn.
Hyvää talvea ja kevään odotusta jäsenjärjestöille ja yhteistyökumppaneillemme!
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Keikka-apu
Keikka-apu vapaaehtoistoiminta on pysynyt vakaana ja kolmas AK-rahoituksen vuosi alkaa. Kohderyhmät
ovat ikäihmiset +65 v, maahanmuuttajat sekä pitkäaikaissairaat ja äkillisesti vammautuneet aikuiset.
Toiminnan alue on laajentunut ja tällä hetkellä Keikka-apu toimii myös Vöyrin kunnassa (Vöyri, Oravainen ja
Maksamaa). Keikka-avun tiedotus Pohjanmaalla jatkuu ja toiminnan toivotaan laajentuvan entisestään.
Tarvetta on uusille vapaaehtoisille sekä Vaasassa että Vaasan ulkopuolella ja myös lisää keikkoja mahtuu
tarjolle, jotta vapaaehtoisten osaaminen saadaan hyödynnettyä.
Tässä uusia Keikka-avun vapaaehtoistoiminnan muotoja, joista koordinaattori mielellään kertoo lisää.
Tarvittaessa voidaan järjestää myös räätälöityjä koulutuksia.
Kulttuuriluotsit ovat vapaaehtoisia, jotka toimivat rohkaisijoina, oppaana ja kaverina erityistä kannustusta
tarvitseville ihmisille, joiden ei muuten tulisi lähdettyä kulttuurikohteisiin. Kulttuuriluotsi menee mukaan
teatteriin, konserttiin, museoon tai näyttelyyn sekä erilaisiin tapahtumiin.
Liikuntaluotsit ovat vapaaehtoisia, jotka kannustavat omatoimisessa liikkumisessa tai liikunnan
harrastamisessa. Liikuntaluotsia voi pyytää kaveriksi eri liikunta-aktiviteetteihin, esimerkiksi ulkoiluun,
uintiseuraksi, ryhmäliikuntaan jne. Liikuntaluotsien kouluttaminen alkaa helmikuussa 2020.
Geronet-tuutori on vapaaehtoinen, joka auttaa ikäihmisiä tietotekniikassa, mm tietokoneen, älypuhelimen
ja tabletin käytössä. Tuutori toimii vertaisohjaajana kirjastossa, palvelutalossa, päiväkeskuksessa tai muussa
vastaavassa paikassa. Tuutori voi myös toimia opettajan apuna avoimilla GERONET-kursseilla, jotka Vaasan
kesäyliopisto järjestää. Tutortoiminta järjestetään yhteistyössä Vaasan kesäyliopiston ja POHY kanssa.

Hankeuutisia
POHY haki STEA:n rahoituksia ja saimme investointiavustuksen POHY:n ICT-intran rakentamiseen sekä
rahoituksen Paikka-auki hankkeelle.
Kevään aikana tulemme taas hakemaan avustuksia sekä STEA:lta että muilta avustuksia myöntäviltä
tahoilta. Tarkoituksenamme on kehittää POHY:ä enemmän jäsenjärjestöjä palvelevaksi ja siihen liittyen
tapaamme myös rahoittaja STEA:n edustajat helmikuussa. Samalla keskustelemme STEA:n näkemyksestä
kokemustoimijuuteen ja koordinaatioon, johon POHY on hakenut rahoitusta useampana vuotena.

Paikka-auki
POHY sai rahoituksen Paikka-auki hankkeelle, johon tulemme kevään aikana työllistämään alle 29 vuotiaan
nuoren järjestökeskukseen oppisopimuksella painottuen markkinointi- ja viestintätehtäviin.

Järjestö 2.0: Järjestöt mukana muutoksessa
Hankkeen toiminta jatkuu vuonna 2020. Uusi hankekoordinaattori Lotta Pitkänen aloitti marraskuussa ja
uusi hankesuunnittelija Toni Sjöblom syyskuussa 2019. IT-asiantuntijana jatkaa Jarno Mäkinen.
Hankkeessa jatketaan yhteistyötä järjestöjen, kuntien sekä maakunnan kanssa. Seuraa toimintaamme
Pohyn sivuilla www.pohy.fi ja uutiskirjeessä! Tilaa uutiskirje osoitteesta http://bit.ly/2rQkjYS.
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OLKA
OLKA toiminta Vaasan keskussairaalassa alkoi virallisesti 3.10.2019 ja OLKA-pisteen avajaisia vietettiin
24.10. OLKA-toimintaa on tällä hetkellä päivystyspoliklinikalla, onkologialla sekä sydänosastolla. OLKAtoiminta on otettu hyvin vastaan ja vuonna 2020 tulee monia uusia yksiköitä mukaan. OLKA tekee
yhteistyötä monien eri toimijoiden kanssa kuten sairaala, yhdistykset ja vapaaehtoiset. Loka-joulukuun
aikana OLKA-vapaaehtoiset tekivät 93 vuoroa, antoivat 300 tunnin työpanoksen sekä kohtasivat 700
potilasta. Sairaalan henkilökunta, vapaaehtoiset sekä potilaat ovat olleet tyytyväisiä.
2020 alkuvuodesta OLKA kouluttaa vertaistukijoita tammikuussa suomeksi ja helmikuussa ruotsiksi ja uudet
koulutukset järjestetään taas syksyllä. OLKA-sairaalavapaaehtoisen valmennukset järjestetään taas keväällä
ja syksyllä sekä tarvittaessa myös useammin. Vapaaehtoiset, olette meille tärkeitä!

ESR-hanke
Osallisuuden askeleet työllistymispoluille hanke on päättymässä ja tiedotamme sen tuloksista jäsenistölle,
kun hankkeen hallinnoijan Vaasan kaupungin laatima loppuraportti valmistuu.

Seitti
Nuorisoyhteistyö Seitti on neljän vammaisjärjestön yhteistyöverkosto. Toiminta on suunnattu 18-29
vuotiaille liikuntarajoitteisille. Toiminnassa voi olla mukana tapahtumien järjestäjänä tai osallistujana.
Paikallistoiminta perustuu nuorten omaehtoisuuteen: Seitti auttaa tapahtumien järjestämisessä, niin
tukemalla, ohjaamalla kuin rahoittamallakin. Tapahtuma voi olla esim. leffailta paikallisella järjestötalolla,
ruokailu, festarireissu tai tutustuminen pakopelihuoneeseen. Sinä päätät muiden nuorten kanssa.
Jos teidän yhdistyksessä on nuoria, jotka olisivat kiinnostuneita tällaisesta toiminnasta, tervetuloa mukaan!
Lisätietoja Seitti-toiminnasta Sofi Djupsjöbacka, POHY:n vapaaehtoistoimija

Tapahtumakalenteri
-

29.02.2020 Harvinaistenpäivä
04.03.2020 klo 12:00-15:30 STEA:n seuranta- ja arviointikoulutus (Folkhälsantalo Wasa)
10.03.2020 klo 15:00-18:00 järjestetään Naisten päivän (8.3.) kunniaksi hyvinvointitapahtuma
POHY:llä
22.04.2020 klo 09:00-18:00 Osallisuusareena Vaasan Yliopistolla
02-03.04.2020 Kohtaamispaikkapäivät Jyväskylässä

Apurahat
POHY:n sivuilta löytyy päivitetty apurahoja myöntävien tahojen tiedot: www.pohy.fi/fi/apurahat.
Lisäksi STEA:n hankeavustukset avautuvat alkukevään aikana.

Työntekijät
Kiitämme POHY:n IT-tuki Arttu Roinetta, Paikka-auki hankkeen Liisa Koskiniemeä sekä 2.0 hankkeen Jussi
Koirasta ja Pia Söderholmia työpanoksestanne POHY:lle.

Tässä POHY:n uusi hallitus 2020
Kiitokset edellisen hallituksen jäsenille ja toivotamme tervetulleiksi uudet hallituksen jäsenet. Uudet
asiantuntijajäsenemme löydät myös tältä listalta http://bit.ly/pohynhallitus.
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Yhteystiedot
Järjestökeskus
Ralf Fagerlund
Järjestöassistentti
+358 44 709 1141
info@pohy.fi

Kitty Rönnberg
Järjestöpäällikkö
+358 44 7565 413
kitty.ronnberg@pohy.fi

Sofi Djupsjöbacka
Vapaaehtoinen
+358 50 434 0069
sofi.djupsjobacka@pohy.fi

Benigne Nyiramugisha
Siivous ja keittiötyöntekijä

Toni Puukko
IT-tuki
+358 50 466 8978
it-tuki@pohy.fi

Keikka-Apu
Marina Sippus
Koordinaattori
+358 44 974 7427
marina.sippus@pohy.fi

Hankkeet
OLKA
Niina Hakala
Hankekoordinaattori
+358 40 7333 471
niina.hakala@pohy.fi

Malin Boholm
Hanketyöntekijä
+358 40 7333 437
malin.boholm@pohy.fi

Järjestö 2.0
Lotta Pitkänen
Hankekoordinaattori
+358 50 336 3382
lotta.pitkanen@pohy.fi

Toni Sjöblom
Hankesuunnittelija
+358 50 322 4248
toni.sjoblom@pohy.fi

Paikka auki
- Tehtävä auki

Hallinto
Tuula Jäntti
Toiminnanjohtaja
+358 44 259 1159
tuula.jantti@pohy.fi

Markku Pulli
Hallituksen puheenjohtaja
+358 50 303 7322
markku.pulli@pohy.fi

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

