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HYVÄÄ ALKANUTTA VUOTTA 2018

Suuret kiitokset kaikille kuluneen vuoden yhteistyöstä. Jäsenyhdistysten määrä on taas vuoden aikana
noussut ja joulukuussa jäsenyhdistyksiä oli 74. Tammikuun alussa on ehtinyt liittyä 2 uutta yhdistystä.
Toivotamme uudet jäsenemme tervetulleiksi mukaan toimintaan.
Viime vuonna aloittaneen Järjestö 2.0 hankkeen myötä toivomme jäseniltämme aktiivista yhteistyötä,
koska hankkeen kautta meillä on mahdollisuus vaikuttaa myös sote- ja maakuntauudistuksessa.
Viestitämme pääsääntöisesti sähköisesti viikkoviesteillä ja kotisivujemme kautta. Jäsenkirje tulee 2-3 kertaa
vuodessa. Jäsen- ja yhteistyökumppaneiden palautteita tarvitsemme taas alkuvuodesta toiminnan
kehittämiseksi ja myös rahoittajaa varten. Palautekyselyt lähtevät teille helmikuussa.
Tiedoksi vielä jäsenyhdistyksille: VSY:n toimistolla toimii it-tukihenkilönä Jyrki Vuorinen. Työaika arkisin klo
9-14. IT-tuki palvelee seuraavissa asioissa: Avustaa/opastaa tietokoneiden käytössä, esim. päivityksissä ja
tietoturva asioissa, office-ohjelmistojen käytössä (word/excel/powerpoint). Sähköpostien kanssa
ilmenevissä ongelmissa (outlook/mozilla thunderbird). Kotisivujen teko/päivitys.
Toivotamme kaikille jäsenyhdistyksille ja yhteistyökumppaneille hyvää kevättä ja työniloa!
KALENTERIIN MERKATTAVAKSI
• Liikkuminen kaupunkiympäristössä tilaisuus 31.1. klo 16.30-19.00 VSY:llä.
http://www.vaasanseudunyhdistykset.fi/sites/vaasanseudunyhdistykset.fi/files/2017_12_15_liikku
minen_kaupunkiymparistossa.pdf
• Harvinaisten sairauksien päivä 28.2. Lääkäriluento videon kautta Vaasan keskussairaala klo 9-12,
harvinaisten päivän teema sairaalan palvelupisteessä klo 12.30-14. Illalla VSY:n järjestökeskuksessa
harvinaista sairautta sairastavien vertaistapaaminen klo 17 alkaen.
• Toiminnanjohtaja, puheenjohtaja ja sihteeri päivä 6.3 VSY:llä klo 17 alkaen. Teemana Järjestö 2.0
hanke vaikuttamisen keinona.
• VATES-säätiö, tuetun työllistämisen verkoston muodostaminen, 15.2 klo 12-16 VSY:llä.
https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/6c924e17-af32-41e6-853933932cc7ac53?displayId=Fin1450369
• Kohtaamispaikkapäivät Tampereella 26.04.2018 - 27.04.2018.
https://www.artteli-ry.fi/kohtaamispaikkapaivat-26-27-4-18/
• Sairaalapäivä 25.10.

APURAHAT
STEA:n avustusten erillishaku helmi-maaliskuussa. Huomioikaa, haettavana myös pienille järjestöille
suunnattu järjestöjen pienavustus.
http://www.stea.fi/-/tulossa-avustusten-erillishaku-helmi-maaliskuussa
VSY:N HALLITUS
www.vaasanseudunyhdistykset.fi/fi/styrelse
KOKEMUSTOIMIJAPILOTTI
Vaasan kaupunki pilotoi VSY:n kanssa viime vuonna onnistuneesti kokemustoimijuuden yhteishanketta,
jossa kaupungilta sekä VSY:ltä kummaltakin oli osapäivänen työntekijä tehtävää hoitamassa ja
kokemustoimijoita tilaajille välittämässä. Toistaiseksi kokemuskoordinaatiotoiminnassa jatkaa kaupungin
työntekijä, johon voi olla yhteydessä kokemustoimintaan liittyvissä asioissa. Yhteystiedot: Seija Nyqvist,
puh. 040 717 3005, seija.nyqvist@vaasa.fi.
OSALLISUUDEN ASKELEET TYÖLLISTYMISPOLUILLE
VSY on osatoimijana Vaasan kaupungin hallinnoimassa ESR-hankkeessa. Lisää tietoa hankkeesta
https://www.vaasa.fi/osallisuuden-askeleet-tyoelamaan
KEIKKA-APU
Keikka-apu vapaaehtoistoiminta on vakiintunut saatuaan STEA:n AK-rahoituksen aluksi kolmeksi vuodeksi.
Kohderyhminä ovat ikäihmiset +65 v, maahanmuuttajat sekä pitkäaikaissairaat ja äkillisesti vammautuneet
aikuiset. Käytännön toiminta monipuolistuu ja mukaan kytkeytyy SenioriSurf- ja Kulttuuriluotsi toiminnat
sekä Seniori Hyvinvointitreeni toiminta.
Keikka-avusta informoidaan jatkossa koko Pohjanmaan alueella ja toiminnan toivotaan laajentuvan.
Tarvetta on uusille vapaaehtoisille sekä Vaasassa että Vaasan ulkopuolelta ja myös lisää keikkoja mahtuu
tarjolle, jotta vapaaehtoisten osaaminen saadaan hyödynnettyä.
Koordinaattori kertoo mielellään lisää toiminnasta ja voi tarvittaessa järjestää myös räätälöityjä
koulutuksia.
PAIKKA-AUKI HANKE
Hankkeessa tehdään yhteistyötä Nuorisoyhteistyö Seitin Vaasan paikallistoiminnan kanssa ja siihen liittyen
yhteistyökumppanina toimii VSY:n vapaaehtoistyöntekijä Sofi. Uusi Paikka-auki työntekijämme Tommy on
mukana erityisesti liikunnallisissa tapahtumissa. Jäsenyhdistyksien toivotaan aktivoivan toimintaan mukaan
omia nuoriaan (18-30 v). Lisätietoja hankkeesta Tommyltä.
JÄRJESTÖ 2.0: POHJANMAAN JÄRJESTÖT MUKANA MUUTOKSESSA -HANKE
Hanke on osa valtakunnallista Järjestö 2.0 -kokonaisuutta. Kokonaisuuteen kuuluu 17 maakunnallista
hanketta, seitsemän digihanketta sekä valtakunnallinen koordinaatiohanke. Hanke kestää vuoden 2020
loppuun. Hankkeen tarkoitus on vahvistaa järjestöjen roolia ja toimijaverkostojen muodostumista sote- ja
maakuntauudistuksessa sekä maakuntien ja kuntien sosiaalisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön
tukena.
Hankkeen uutiskirjeen ja lisätietoja löydät Vaasan Seudun Yhdistysten kotisivuilta Järjestö 2.0 -osiosta.

TYÖNTEKIJÄT
Kiitämme Sofia ja Darjania arvokkaasta työpanoksesta Paikka-auki hankkeessa. Samoin kiitämme Hannaa
hienosti hoidetusta kokemustoimijapilotin koordinoinnista. Onnea tulevaisuuteen ja uusien haasteiden
pariin. Uutena työntekijänä on aloittanut Jyrki Vuorinen it-tuessa ja Tommy Nåhls Paikka-auki hankkeessa.
YHTEYSTIEDOT
Markku Pulli
Hallituksen puheenjohtaja
050-303 7322
040-536 3784
markku.pulli@gmail.com

Tuula Jäntti
Toiminnanjohtaja
044-259 1159
tuula.jantti@vaasanseudunyhdistykset.fi

Jessica Åhman
Järjestösuunnittelija
044-756 5413
jessica.ahman@vaasanseudunyhdistykset.fi

Ralf Fagerlund
Järjestöassistentti
044-709 1141
info@vaasanseudunyhdistykset.fi

Marina Sippus
Keikka-apu
Koordinaattori
044-974 7427
marina.sippus@vaasanseudunyhdistykset.fi

Nina Söderholm
Harjoittelija/Oppisopimus
050-325 3011
harjoittelija@vaasanseudunyhdistykset.fi

IT-tuki
Tavoitettavissa ma-pe 9-14
050-466 8978
it-tuki@vaasanseudunyhdistykset.fi

Tommy Nåhls
Paikka-auki, hanke
Projektityöntekijä
050-354 1270
tommy.nahls@vaasanseudunyhdistykset.fi

Jussi Koiranen
Järjestö 2.0, hanke
Hanketyöntekijä
050-322 4248
jussi.koiranen@vaasanseudunyhdistykset.fi

Jarno Mäkinen
Järjestö 2.0, hanke
IT-asiantuntija
050-359 0988
jarno.makinen@vaasanseudunyhdistykset.fi

Sofi Djupsjöbacka
Vapaaehtoinen
050-434 0069
sofi.djupsjobacka@vaasanseudunyhdistykset.fi

