
Tervetuloa!
Satakunnan vapaaehtoistoiminnan verkosto 2.6.2022

annemari.hirsimaki@yhteisokeskus.fi



Verkostosta lyhyesti

• Avoin kaikille vapaaehtoistoiminnan kehittämisestä kiinnostuneille.

• Kokoonnumme joka toinen kuukausi, parillisten kuukausien ensimmäinen torstai kello 9-11 
Teamsilla.

• Ei ennakkoilmoittautumista. Suora osallistumislinkki löytyy aina osoitteesta 
https://www.yhteisokeskus.fi/tapahtumat/

• Verkoston materiaalit löytyvät 
osoitteesta https://www.yhteisokeskus.fi/satakunnanvapaaehtoistoiminnanverkosto/

• Sivuilta löytyy tapaamisten diat sekä toimintasuunnitelma vuodelle 2022 (päivitetään 
tapaamisten jälkeen)

• Tapaamisissa vaihtelevia teemoja, toiveiden ja tarpeiden mukaan.

• Koollekutsujana toimii Satakunnan yhteisökeskus.

• Tulevat tapaamiset: 4.8., 6.10., 1.12.

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




Aiheet tänään:

• Valikkojen kuulumiset

• Vapaaehtoistyo.fi -pilottiryhmän terveiset

• Täyttä elämää eläkkeellä -valmennus syksyllä

• Vapaaehtoistoiminnan tapahtumaviikon kuulumiset ja markkinointi

• Nuorten innostaminen mukaan vapaaehtoistoimintaan

• Muut tulevat ajankohtaiset



Vapaaehtoistyo.fi pilottiryhmän terveiset

• Pilottiryhmä aloitti toimintansa syksyllä 2021 Länsi-Porin 
seurakunnan ja Satakunnan yhteisökeskuksen koollekutsumana.

• Tavoitteena oli koota yhteen kaikki vapaaehtoistyo.fi palvelun 
käytöstä kiinnostuneet ja kerätä kokemuksia. Jäseniä seurakunnalta 
ja järjestöistä.

• Ilmoitimme tarjolla olevia tehtäviä palveluun ja seurasimme 
vapaaehtoisten hakeutumista mukaan toimintaan

• Toteutimme markkinointikampanjan sosiaalisessa mediassa 
yhteistyössä vapaaehtoistyo.fi alustan ylläpitäjien kanssa. Lisäksi 
tiedottamisesta palvelusta suullisesti ja sähköpostitiedottein. 
Materiaali on kaikkien vapaasti käytettävissä.

• Vapaaehtoistyo.fi palvelua markkinoidaan myös tapahtumaviikolla.

• Kokemukset palvelun käytöstä positiivisia. Uusia hakemuksia saatiin 
ja ilahduttavasti myös muutamia nuoria. Palvelun käyttö oli helppoa 
ja maksutonta.

• Pilottiryhmän toiminta päättyy ja asia tuodaan säännölliseksi osaksi 
Satakunnan vapaaehtoistoiminnan verkoston tapaamisia.

• Kannustamme kaikkia ilmoittamaan omia tarjolla olevia tehtäviä 
osoitteessa https://vapaaehtoistyo.fi/fi

https://vapaaehtoistyo.fi/fi


Vapaaehtoistyo.fi pilottiryhmän terveiset



Täyttä elämää eläkkeellä -valmennus syksyllä 2022

• Ajatus juontaa juurensa vapaaehtoistoiminnan verkostossa käytyyn keskusteluun ikäihmisten 
innostamisesta mukaan vapaaehtoistoimintaan. Myös ollut puhetta Satakunnan alueella toimivien 
suurten työnantajien kanssa tehtävästä yhteistyöstä (eläkkeelle jäävät/jääneet)

• Suomen Punaisella Ristillä valmis valmennuspaketti "Täyttä elämää eläkkeellä" jo olemassa.

• SPR kouluttaa valmentajia pitämään täyttä elämää eläkkeellä - valmennuksia. Pakettia täydennetään 
vapaaehtoistoiminnan infomateriaalilla, eli tiedolla alueen vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksista.

• Valmentajavalmennus on kaksiosainen. Valmennuspäivät ovat 22.8. ja 28.8. Molemmat kello 13-16.

• -> ILMOITTAUTUMISOHJEET TULOSSA SÄHKÖPOSTILLA

• -> LISÄTIETOJA: anne-mari.hakuni@redcross.fi



Vapaaehtoistoiminnan tapahtumaviikko syksyllä 2022



• Onko sinulla suuri sydän? Kaipaatko mielekästä ja merkityksellistä tekemistä arkeen? Lähde mukaan 
vapaaehtoistoimintaan!

• Viikolla 37 (12. – 17.9.2022) ympäri Satakuntaa vietetään vapaaehtoistoiminnan tapahtumaviikkoa. Nyt sinulla on 
ainutlaatuinen mahdollisuus tulla tutustumaan oman alueesi auttamisen ja hyvän tekemisen mahdollisuuksiin. 
Viikon järjestää Satakunnan alueella toimivat Valikkoryhmät ja Satakunnan yhteisökeskus. Kurkkaa viikon ohjelma ja 
löydä vapaaehtoistoiminnan äärelle! Löydät tapahtuman myös Facebookista nimellä Suurella Sydämellä. 
Tapahtumaviikon ohjelma tarkentuu kesän 2022 aikana.





Muistiin: • Tapahtumaviikon markkinointi on käynnistynyt!

• Verkkosivut 

osoitteessa https://www.yhteisokeskus.fi/tapaht

umat/suurellasydamella/

• -> Verkkosivuilla koko ohjelma ajantasaisesti

• -> Verkkosivujen kautta voit ilmoittautua esittelijäksi 

viikon tapahtumiin

• Facebook-tapahtumasivu 

osoitteessa https://fb.me/e/2bGOCvpcP

• -> Tykätkää, jakakaa :)

• Hashtagit #vapaaehtoistoimintaa Satakunnassa 

#vapaaehtoistoiminta #suurellasydamella

https://www.yhteisokeskus.fi/tapahtumat/suurellasydamella/
https://fb.me/e/2bGOCvpcP


Korttelifestarit 
2022

(ent. Kävis-
tapahtuma)

• Tapahtumaviikko huipentuu lauantaina 17.9. Porin Kävelykadulla 
pidettäviin Korttelifestareihin

• Käynnistetty yhteistyö Porikortteleiden kanssa

• Kävelykadulla 17.9. kello 10-15 järjestö -ja vapaaehtoistoiminnan 
toimijoiden telttoja

• Lisäksi lavaohjelmaa aamukymmenestä iltakymmeneen

• Porikorttelit huolehtivat käytännön järjestelyt ja 
markkinoinnin. Vapaaehtoistoiminnan toimijoista muodostuva 
"Kävis-työryhmä" huolehtii sisällöt.

• 10 kpl telttoja tulossa avaimet käteen-periaatteella. Jaetaan 
arvalla telttavuorot ap ja ip-vuoroihin.

• Tulossa noin 40 esittelijää 3. sektorilta!

• Ilmoittautuminen telttaan ja lavaohjelmiin päättynyt. Ohjeistus 
ilmoittautuneille tulossa tapahtuma-avustuksen hyväksynnän 
jälkeen heinäkuun alussa.

• Työryhmän pj Elisa Singh (SMY), 
yhteisoohjaaja@monikulttuuriyhdistys.fi

mailto:yhteisoohjaaja@monikulttuuriyhdistys.fi


Nuorten innostaminen 
mukaan 
vapaaehtoistoimintaan

• Mitä, miten?

• Oppilaitosyhteistyö?

• Vapaaehtoistyo.fi? Muut nuoria 
tavoittavat kanavat?



Seuraava 
tapaaminen
4.8. kello 9-11

Aiheita?



Kiitos ja ihanaa kesää!!


