
SATAKUNNAN 
VAPAAEHTOISTOIMINNAN VERKOSTO

1.12.2022 kello 9-11, teams

Materiaalit: annemari.hirsimaki@yhteisokeskus.fi



Tänään:

- Kv vapaaehtoisten päivä 2.12.

- Valikkojen kuulumiset

- Vuoden 2022 

toimintasuunnitelman läpikäynti

- Vuoden 2023 toimintasuunnitelma 

- työpajailua

- Palautekysely

- Muut asiat



Toimintasuunnitelmaan ideoita ja 
ajatuksia:
- https://link.webropolsurveys.com/S/1CD8FC931AE5DFD4

https://link.webropolsurveys.com/S/1CD8FC931AE5DFD4


Kansainvälinen vapaaehtoisten 
päivä 2.12.
- Jaetaan yhdessä tätä tapahtumaviikon vapaaehtoistoiminnan merkityksellisyys- videota. 

Löytyy täältä https://www.youtube.com/watch?v=ei6tU6QJq_A

- Sekä täältä voi ladata videon omalle 

koneelle: https://www.yhteisokeskus.fi/vapaaehtoistoiminta/

https://www.youtube.com/watch?v=ei6tU6QJq_A
https://www.yhteisokeskus.fi/vapaaehtoistoiminta/


Valikkojen 
kuulumiset

- Pohjois-Satakunta

- Rauma

- Pori

- Huittinen



Vuoden 2022 toimintasuunnitelma

- Löytyy täältä:

- https://www.yhteisokeskus.fi/satakunnanvapaaehtoistoiminnanverkosto/

https://www.yhteisokeskus.fi/satakunnanvapaaehtoistoiminnanverkosto/


Tavoite 1. Vapaaehtoistyön näkyvyyden, 
houkuttelevuuden ja saavutettavuuden 
lisääminen
- Vapaaehtoistoiminnan tapahtumaviikko (verkosto/valikot)

- Vapaaehtoistyo.fi palvelun käytön laajentaminen (pilottiryhmä)

- Tuettu vapaaehtoistoiminta – osallisuutta kaikille- webinaari (työryhmä)

- Kansainvälinen vapaaehtoisten päivä, yhteinen somekamppis

- Vapaaehtoistoiminnan infomateriaalin päivitys

- Vammaisneuvostoilta arvio vapaaehtoistoiminnan saavutettavuudesta alueella

- Asiantuntijan vetämä koulutus/työpaja vapaaehtoisten rekrytoinnista ja sitouttamisesta



Tavoite 2. Ikäihmisten innostaminen 
mukaan vapaaehtoistoimintaan

- Eläköitymispaketti - täyttä elämää eläkkeellä (SPR) -valmennusmallin laajentaminen



Tavoite 3. Nuorten innostaminen 
mukaan vapaaehtoistoimintaan
- Oppilaitosyhteistyön tiivistäminen



Tavoite 4. Vapaaehtoistoiminnan 
yhteistyörakenteiden kehittäminen
- Osallistujamäärän lisääminen Valikot ja verkosto (etenkin vapaehtoiset)

- Valtakunnallisen yhteistyön lisääminen verkostossa



Tavoite 4. 
Vertaistukijavalmennukset
- Viestitään tiedoksi verkoston tapaamisissa



Tavoite 5. Uusien 
digimahdollisuuksien lisääminen
- Kartoitetaan vapaaehtoistehtäviä tarjoavien toimijoiden koordinointijärjestelmiä

- Kartoitetaan digituen mahdollisuuksia vapaaehtoisille



Sanapilvi

- Sanapilvi aiheesta "Vapaaehtoistoiminta on parhaimmillaan"...



Työpajat:
Ensi vuosi

- Käydään pienryhmissä pohdintaa:

- Miten vapaaehtoistoimintaa tulisi kehittää 

yhdessä Satakunnan vapaaehtoistoiminnan 

verkostossa ensi vuonna?

- 1. Mitä (tavoite)

- 2. Miten (toimenpide)

- 3. Kuka (toteuttaja)

- 4. Koska (aikataulu)

- 5. Muut lisätiedot

Valitkaa ryhmästänne kirjuri, joka kirjaa 

keskustelun esim. Wordiin. Valmistautukaa 

esittelemään muille.



Pohdintaa: ensi vuosi

- Sanapilvi aiheesta "Vapaaehtoistoiminnan tulevaisuus".



Satakunnan vapaaehtoistoiminnan 
viikko 2023 - alatyöryhmän 
perustaminen

- Perjantaina 3.2.2023 kello 13 – 15 Teams.

- Roolit, vastuut, vapaaehtoistoiminnan viikon pohdinta

- Jos haluat mukaan, ilmoita itsesi: annemari.hirsimaki@yhteisokeskus.fi

mailto:annemari.hirsimaki@yhteisokeskus.fi


2023 verkostotapaamiset
- Parillisten kuukausien ensimmäiset torstait kello 9 – 11, Teams.

- To 2.2.2023.

- Asialistalla oppilaitosyhteistyön kehittäminen, vierailijana SAMK

- To 6.4.2023

- Vierailijana Pinja Nieminen Kansalaisareenalta

- To 1.6.2023

- Aiheena saattohoidon vapaaehtoistoiminnan kehittäminen, vierailijana Heli Lukka (evl), Sarianne 

Hartonen (SAAVA-hanke), Ritva Pihlaja ja Kristiina Niemelä (Lohtua läsnäolosta-hanke)

- To 3.8.2023

- To 5.10.2023

- To 7.12.2023



Verkostotapaamisiin osallistuminen 
ja materiaalit
- Suora osallistumislinkki löytyy osoitteesta https://www.yhteisokeskus.fi/tapahtumat/

- Kaikki verkostotapaamisten materiaalit löytyvät 

täältä: https://www.yhteisokeskus.fi/satakunnanvapaaehtoistoiminnanverkosto/

- Halutessasi voit myös liittyä Satakunnan vapaaehtoistoiminnan verkoston 

sähköpostilistalle, jonne toimitetaan linkki kalenterikutsuna sekä tapaamisissa esitellyt 

materiaalit.

- Ideat ja palautteet: annemari.hirsimaki@yhteisokeskus.fi

https://www.yhteisokeskus.fi/tapahtumat/
https://www.yhteisokeskus.fi/satakunnanvapaaehtoistoiminnanverkosto/


Palautekysely verkoston 
toiminnasta vuonna 2022
- Osoitteessa https://link.webropolsurveys.com/S/4A10247731097C59

- Vastausaikaa su 18.12.2022 asti.

- Kiitos palautteestasi!

https://link.webropolsurveys.com/S/4A10247731097C59

