Hyvät jäsenet!
Kiitokset kuluneesta keväästä jäsenyhdistyksille ja yhteistyökumppaneille. Jäsenyhdistysten määrä on tällä
hetkellä 74 ja yhteistyökumppaneiden ja verkostojen määrä on kasvanut tasaiseen tahtiin. Vuosi 2019 on
VSY:n juhlavuosi, täytämme 10 vuotta. Juhlatoimikunta miettii syksyllä tulevan vuoden teematapahtumia ja
loppuvuodesta tulemme tiedottamaan niistä tarkemmin. Nyt kohti kesälaitumia ja jatkamme syksyllä
aherrusta toivottavasti lämpimän ja rentouttavan kesän jälkeen.
Toimisto pidetään kiinni 2-31.7.2018, jolloin ei myöskään ole mahdollista pitää kokouksia VSY:llä.

Hankeuutisia:
•

STEA:n toukokuun haussa jätimme hakemuksen OLKA-toiminnan jalkauttamiseksi Vaasan
keskussairaalaan ja hakemuksen tueksi saimme yhteistyölausunnon nykyisessä palvelupisteessä
päivystäviltä yhdistyksiltä.

•

STEA:n rahoitus on myös luvassa syksylle, jolloin tarjoamme vuoden työsuhteen
osatyökykyiselle henkilölle PAIKKA-AUKI hankkeessa.

•

ESR-hanke Osallisuuden askeleet työllistymispoluille (OSAT-hanke) jatkuu ja hankealue on
laajentunut Ristinummesta ja Vähästäkyröstä myös suurkeskustaa koskevaksi. Lisätietoja
hankkeesta Marina Sippus.

•

Paikka-auki hankkeessa nuorisotyön ja OSAT-hankkeen parissa jatkaa vuoden loppuun Tommy
Nåhls.

•

Vaasan sairaanhoitopiiri, THL ja alueen järjestöjä on hakemassa rahoitusta terveyden
edistämisen hankkeelle. Hankehakemisessa on ollut koordinoivassa roolissa Järjestö 2.0 hanke.

•

Datero hakee STEA:lta hankerahoitusta ICT-taitojen opettamiseen ja kehittämiseen
erityisryhmille. Hanketta on valmisteltu yhdessä VSY:n ja Järjestö 2.0 hankkeen kanssa.

Tiedotettavaa ja kalenteriin merkattavaa:
Vertaistukihenkilökoulutus järjestetään VSY:llä 5.9 ja sen jatkoksi sairaalan täydentävä koulutus 19.9.
Koulutukset järjestetään ilta-aikaan. Koulutusmainos ja ilmoittautumiset elokuun aikana.
VSY ja Järjestö 2.0 hanke hankkivat järjestöjen käyttöön Toimeksi.fi alustapalvelun ja siihen liittyen lisää
tiedotusta jäsenistölle syksyn aikana.
Pohjanmaan liiton maakuntahallitus nimeää järjestöneuvottelukunnan ehdotusten pohjalta. Ehdotukset
jätettiin 30.4. Pohjanmaan liitto tiedottaa asiasta myöhemmin.
Lisäksi:
• Agoo festival 1.7
• 21.8 Työhyvinvointiverkoston valtakunnallinen verkostopäivä
https://koulutus.ttl.fi/Default.aspx?tabid=350&id=4643
• Järjestö 2.0 tarjoaa Työpaja 2: Maakuntavalmistelu ja kuntakierros ti 21.8.2018 klo 9 – 12
•

Yhdistysten päivä 30.8 Härmän kuntokeskuksessa. Ilmainen, ilmoittautuminen viim. 30.7:

•
•
•
•
•
•
•
•

puh 06 4831 600
Puutarhapäivä 1.9
Infotilaisuus 17.9: Psykiatrian kuulumiset Vaasan alueella
Järjestö 2.0 tarjoaa Työpaja 3: Vapaaehtoiset ke 24.10.2018 klo 9 – 12
Sairaalapäivä 25.10
Järjestö kotoutumisen tukena, Kototyöpaja 29.10 kl 12-16 Draama-Sali
Mielenterveysviikko vko 47, teemana Mun elämä, hyvä elämä
Järjestö 2.0 tarjoaa Työpaja 4: Koulutus, tarjonta ja tarpeet ke 7.11.2018 klo 9 – 12
Järjestö 2.0 tarjoaa Työpaja 5: Rahoitus ti 4.12.2018 klo 9 – 12

Muistathan jäsenjärjestöille suunnatut palvelumme:
IT-asioissa voit kääntyä Jyrki Vuorisen puoleen. Jyrki työskentelee VSY:llä lokakuun loppuun.
Harjoittelijamme Nina Söderholm auttaa järjestöjä kokousjärjestelyissä ja kahvituksissa ja Ninan
harjoittelu jatkuu niin ikään lokakuun loppuun. Molemmilta voi pyytää myös kopiointiapua, samoin kun
järjestöassistentti Ralf Fagerlundilta.
Tähtikortti on etukortti, jolla saat tuntuvia etuja vuoden ajan. Kortti toimii usealla paikkakunnalla Suomessa
ja yhteistyökumppaneita on tällä hetkellä jo 150. Vaasassa saat mm. alennuksia tuotteista ja palveluista,
kaksi ateriaa yhden hinnalla sekä alennettuja pääsymaksuja – ja kaikki etuja voi hyödyntää yhä uudestaan!
http://www.tahtikortti.fi/
Taikofon on eräänlainen tyyny, jossa sisäänrakennettu, ladattava äänilähde, äänten ja väristysten avulla
stimuloi monta eri aistia yhtäaikaisesti. Se voi auttaa sinua keskittymään, rentoutumaan, ja rauhoittumaan –
riippuen minkälaista musiikkia tai ääniä valitset kuunneltavaksi. Nyt on VSY:n jäsenjärjestöjen mahdollista
saada tyyny jopa kuukaudeksi itselleen lainaksi kokeiltavaksi.
Kokemuskoordinaatio järjestyy Vaasan kaupungin toimesta Seija Nyqvistin kautta. Hän toimii kaikkien
kokemustoimijoiden koordinaattorina ainakin vuoden 2018 loppuun. Yhteystiedot: seija.nyqvist@vaasa.fi
040 717 3005

Tapahtuu VSY:llä:
Strategian ja viestinnän parissa teemme tällä hetkellä paljon työtä. Haluamme luoda toimivia malleja ja tuoda
jäsenillemme relevanttia tietoa järkevästi paketoituna. Käynnistämme myös kokeiluna teemaryhmiä, jotta
vuorovaikutus teidän kanssanne olisi helppoa ja antoisaa molemmille osapuolille. Tämä tarkoittaa
käytännössä sitä, että jäsenistö jaetaan eri teemojen mukaan ryhmiksi, jotka kokoontuvat VSY:n johdolla
pohtimaan/kehittämään/kuulemaan juuri sille ryhmälle ajankohtaisia asioita. Katsotaan mitä tapahtuu!

Keikka-apu
Keikka-apu vapaaehtoisia koulutetaan tasaisesti ja keikkoja on tullut tasaisesti. Mainostamisen myötä on
tullut uusia asiakkaita. Uusia vapaaehtoisia on vaikea löytää, joten Keikka-apu laajentaa yhteistyötä muiden
vapaaehtoistoimijoiden ja koulujen kanssa. SenioriSurf on käynnistynyt yhteistyössä Vaasan kaupungin
kanssa. Vapaaehtoinen pitää ”vastaanottoa” Vaasan kaupunginkirjastolla kerran kuukaudessa, missä hän
auttaa ikäihmisiä tietokoneongelmien kanssa. Kulttuuriluotsi käynnistyy syksyllä, yhteistyössä Vaasan
kaupungin kulttuuritoimen kanssa. Keikka-apu koordinaattori on kouluttanut ruotsinkielisiä Seniorien

Hyvinvointitreeni ohjaajia keväällä ja uusi koulutus pidetään syksyn aikana. Syksyllä alkaa, yhteistyössä
Ikäkeskuksen kanssa, uusi Seniorien Hyvinvointitreeni ryhmän ohjaaminen.

Paikka auki-hanke
Tällä hetkellä on juuri starttaamassa Bestis verstaan kanssa suunniteltu yhteistyö. Tavoitteena on tavoittaa
työelämän ulkopuolelta henkilöitä ja harrastaa erilaisia aktiviteettejä, jotta saisimme heitä aktivoitua.
Ryhmän koko on noin 10 henkilöä ja ensimmäinen tapaaminen on 31.5 torstaina. Tavoite on jatkaa ryhmän
vetämistä vielä pari kertaa ennen kesälomia ja jatkaa syksyllä saman ryhmän kanssa mm. yritysvierailuilla ja
muilla mukavilla yhdessäolo aktiviteeteillä.

Järjestö 2.0-hanke
Vaasan kaupungin ja VSY:n sopimus
Vaasan kaupungilla, SOSTE:lla ja Vaasan seudun yhdistyksillä on ollut yhteistyösopimus kunnan, järjestöjen
ja vapaaehtoisten yhteistoimintaa jo vuodesta 2014. 2017 tämä sopimus uudistettiin vuosille 2017-2019
Sopimuksen konkretisoimiseksi ohjelmatyö ja tulevien rakenteiden ja toimintakäytäntöjen suunnitteluvaihe
käynnistyy syksyllä. Lisätietoja:
> Tuula Jäntti, 044 259 1159, tuula.jantti@vaasanseudunyhdistykset.fi
>> Pia Söderholm, 050 336 3382, pia.soderholm@vaasanseudunyhdistykset.fi
Digiä yhdistyksiin
Toimeksi.fi Pohjanmaalle
Vaasan seudun yhdistykset ry ja Pohjanmaan Järjestö 2.0 -hanke on sitoutunut rakentamaan maakuntaan
digitaalisen verkkoalustaa yhdistysten yhteistä näkyvyyttä varten. Alustalla esitellään hyvinvointia edistävää
yhdistystoimintaa ja toimijoita. on tulossa hyvinvointia edistävää yhdistystoimintaa ja -toimijoita.
Kyseessä on Toimeksi.fi -palvelun alueellisen näkymän luominen Pohjanmaalle. Työ alkaa 08/2018 >>
https://www.toimeksi.fi

Sociala Oy
Socialan missiona on mahdollistaa järjestöjen sote- ja kasvupalvelutuotanto maakunnille ja asiakkaille
toimien alustatoimijana palveluiden järjestämisessä. Tavoitteena on palvelutuotantojärjestöjen toiminnan
turvaaminen sote-uudistuksessa uudenlaisella yhteistyöllä, nopealla päätöksenteolla ja monipuolisella
alustapalvelulla, jolla kilpailla tasa-veroisena suurten yritysten kanssa valinnanvapauden markkinoilla.
Socialan varsinaisen alustan kehittämistyö käynnistyy 01/2019 >> http://www.sociala.fi

HYVÄÄ KESÄÄ KAIKILLE!

Markku Pulli
Hallituksen puheenjohtaja
050-303 7322
040-536 3784
markku.pulli@vaasanseudunyhdistykset.fi
Tuula Jäntti
Toiminnanjohtaja
044-259 1159
tuula.jantti@ vaasanseudunyhdistykset.fi
Ralf Fagerlund
Järjestöassistentti
044-709 1141
info@vaasanseudunyhdistykset.fi
Muun henkilöstön yhteystiedot tästä http://www.vaasanseudunyhdistykset.fi/fi/kontakta-oss

