Vapaaehtoisten tiedote
syksy 2018
SYYSKUINEN TERVEHDYS MONINETISTÄ!
Kesän jäljiltä on palattu arkeen ja MoniNetissä on täydellä tohinalla suunniteltu tulevan kauden toimintaa. Tähän tiedotteeseen on koottu vapaaehtoistoimintaan liittyviä ajankohtaisia asioita. Jatkossa
saatte tiedotteen kaksi kertaa vuodessa, jotta tiedätte aina pääpiirteittäin mitä tulevan toimintakauden
aikana on luvassa ja voitte merkitä tärkeitä päivämääriä kalentereihinne hyvissä ajoin. Kaikkea syksyn
toimintaa ei ole vielä tässä vaiheessa lyöty lukkoon, joten esim. tapahtumista ja uusista vapaaehtoistehtävistä tiedotamme erikseen.

KAMRAATTI-HANKE ESITTÄYTYY
MoniNetissä käynnistyi maaliskuussa kolmivuotinen,
STEA-rahoitteinen monikulttuurisen vapaaehtoistoiminnan kehittämishanke Kamraatti. Hankkeen aikana
mm. kokeillaan ja kehitetään uusia monikulttuurisen
vapaaehtoistoiminnan muotoja sekä syntysuomalaisille
että maahanmuuttajille. Tavoitteena on kehittää myös
MoniNetin vapaaehtoistoiminnan organisointia ja vapaaehtoisten koulutusta, tukea ja virkistystä.

Sari
Tiina

Kamraatin työntekijät Tiina ja Sari ottavat mielellään
vastaan pitempään toimineiden vapaaehtoisten toiveita, ideoita, vinkkejä ja kehittämistarpeita toimintaan
liittyen.

VAPAAEHTOISTEN ILLAT SYKSYLLÄ 2018
Kaikille MoniNetin vapaaehtoisille avoimissa Illoissa pääset vaihtamaan kuulumisia ja kokemuksia
muiden vapaaehtoisten kanssa sekä kuulet ajankohtaisista asioista. Illoissa on lisäksi luvassa vaihtuvaa
ohjelmaa, esim. koulutusta, työpajoja, erilaisia teemailtoja tai yhteistä virkistäytymistä. Alla on syksyn
iltojen päivämäärät/alustavat ajankohdat - tiedot tarkentuvat kahden jälkimmäisen osalta myöhemmin.
ti 11.9. klo 17-19.30 Omat rajat ja jaksaminen vapaaehtoistoiminnassa (yhteistä työpajatyöskentelyä)
Arki-ilta vko:lla 43 klo 17-19.30 Päivämäärä ja sisältö tarkentuvat myöhemmin
ke 28.11. klo 17-19.30 Pikkujoulut

MUITA TAPAHTUMIA
MoniNetin avoimet ovet 5.-6.9. klo 12-18
Rovaniemi-viikon yhteydessä järjestettävien avoimien ovien ohjelmassa MoniNetin esittely klo 13 ja 17,
pientä toiminnallista ohjelmaa ja vapaaehtoistoiminnan esittelyä kiinnostuneille. Kahvi- ja mehutarjoilu.

Perheiden tori 6.10. klo 11-17
MoniNet on mukana Kauppakeskus Revontulessa järjestettävällä Perheiden Torilla esittelemässä perheille suunnattuja palveluja ja vapaaehtoistoimintaa muiden paikallisten toimijoiden kanssa.
Monikulttuurisen vapaaehtoistoiminnan koulutus 27.10. ja 30.10.
Järjestämme uusille vapaaehtoisille peruskoulutuksen lokakuussa. Lisätietoja voi kysyä Sarilta ja infoa
on tulossa myös MoniNetin nettisivuille ja Facebookiin piakkoin. Voitte vinkata koulutuksesta tutuillenne, jotka voisivat olla kiinnostuneita monikulttuurisesta vapaaehtoistoiminnasta!
Webinaareja kotouttamisen teemoista
Kotona Suomessa -hanke ja kotouttamisen osaamiskeskus järjestävät syksyn aikana webinaarisarjan
kotouttamisen teemoista. Kiinnostuneet voivat tulla seuraamaan haluamiansa webinaareja MoniNettiin
tai katsoa ne jälkikäteen verkossa (löytyvät Youtubesta Kotouttamisen osaamiskeskuksen kanavalta).
pe 7.9. klo 9-11 Uusi laki kotoutumisen edistämisestä
pe 5.10. klo 9-11 Kansainväliset osaajat ja työperusteiset maahanmuuttajat
pe 2.11. klo 9-11 Onko kulttuuritietoisuudella merkitystä asiakastyössä?
pe 14.12. klo 9-11 Kysy kotouttamisesta – asiantuntijat vastaavat

Energistä alkusyksyä ja tapaamisiin!
Terveisin,
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