
Satakunnan vapaaehtoistoiminnan 
verkosto

6.5.2021 kello 9-11, Teams

Koonti: 
annemari.hirsimaki@yhteisokeskus.fi



Valikkoryhmien terveiset

• Porin Valikkojen kokoontuminen
2.6.2021 klo: 9.00-11.00. Kokouspaikka päätetään tautitilanteen mukaan 
verkkoon tai kasvotusten. Ota yhteyttä: elina.uusivuori@finfamisatakunta.fi

• Pohjois-Satakunnan valikkoryhmän kokoontumiset 11.5. klo 17-19, 
etäyhteydellä. Lisätietoja: edit.koskinen@evl.fi

• Huittisten alueen valikkoryhmän kokoontumiset 10.5. klo 16.30-
18.30. Järjestetään työpajana. Toiminnan suunnittelu, tavoitteet, 
tiedottaminen, vapaaehtoisten aktivoimisen keinot, koulutustarpeet 
jne. Lisätietoja: anu.karki@huittinen.fi

• Rauman alueen valikkoryhmän kokoontumiset 6.5. klo 13. Lisätietoja: 
virve.jarvinen@evl.fi

mailto:elina.uusivuori@finfamisatakunta.fi
mailto:edit.koskinen@evl.fi
mailto:anu.karki@huittinen.fi
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Vapaaehtoistyo.fi käyttökoulutus siirtyy

• Uusi aika 15.9. klo 13-15.30. 

• Voit ilmoittautua syyskuun päivään tästä: http://bit.ly/turku092021

http://bit.ly/turku092021


Vapaaehtoistoiminnan infomateriaalin kehittäminen
Tarkoituksena on kehittää jo olemassa olevasta materiaalista ajantasainen ja maakunnallinen pohja, jota kuka 
tahansa voi hyödyntää vapaaehtoistoiminnan sisäänheittokurssien materiaalina. Vuonna 2018 koottu materiaali 
löytyy osoitteesta yhteisokeskus.fi/vapaaehtoistoiminta/ . Käydään ehdotelma läpi 
kesäkuun verkostotapaamisessa.

Kehittämisestä keskustelua huhtikuun palaverissa:

• Sisällytetään lisää tunnepuhetta, innostavuutta ja keskustelevuutta

• Jokaiselta valikkoryhmältä 1 vapaaehtoinen, joka kertoo omilla kasvoilla lyhyesti miksi tekee vapaaehtoistyötä. 
Sisällytetään vapaaehtoisen kuva ja puhekupla dioihin.

• Korostetaan satakuntalaista vapaaehtoistoimintaa ja yhteistyötä. 
(Satakunnan vapaaehtoistoiminnan verkosto).

• Käytetään termiä vapaaehtoistoiminta termin vapaaehtoistyö sijaan.

• Diaesityksen loppuun selkeät ohjeet, miten vapaaehtoinen pääsee eteenpäin.

• Suositaan itse otettuja kuvia kuvapankkikuvien sijaan. Kuvausluvallisia kuvia voi toimittaa esim. Annemarille, 
jos niitä saa hyödyntää esityksessä.

• Vapaaehtoistoiminnan info- otsikon sijaan voisi käyttää jotain muuta. Esim. tervetuloa vapaaehtoiseksi vai 
joku muu? Nimen pitäisi olla houkutteleva.

• Loppudiaksi kaikkien valikkoryhmien puheenjohtajien (tai muun vastaava henkilön) yhteystiedot kuvalla.

• Korostetaan infon markkinoinnissa sitä, että paikalle tuleminen ei sido mihinkään.



Tuettu vapaaehtoistoiminta Satakunnassa -
rukkanen
• Ma 17.5. kello 13.30-14.30, Teams

• Mitkä ovat tuetun vapaaehtoistoiminnan tarpeet Satakunnassa tällä 
hetkellä?

• Mahdollisesti katsaus eri yhdistysten toiminnan tilojen 
esteettömyyteen ja viestinnän saavutettavuuteen.

• Sovitaan yhdessä jatkostepit ja tavataan tarpeen mukaan

- Ilmoittaudu tästä

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=QqUedZfZN0qBS3GXm-qNaxEWtzZ-hZ1Fu87E0uZZdyFUMjJTNTEyOVVZTzBFUjBJRVVUSjFVT1o3Qy4u


Osallisuus Satakunnassa-
asiakirjan päivitys 
vapaaaehtoistoiminnan 
osalta



Osallisuus Satakunnassa- asiakirjan päivitys, 
vapaaehtoistoiminta

• Euroopan parlamentin mietintö vuodelta 2008 määrittelee 
vapaaehtoistoiminnan olevan palkatonta ja kaikille avointa toimintaa, jota 
tehdään omasta vapaasta tahdosta ja joka hyödyttää perheen ja ystäväpiirin 
ulkopuolella olevaa kolmatta osapuolta. Jokaisella on oikeus osallistua 
tavallisen ihmisen tiedoin ja taidoin itselle merkitykselliseen 
vapaaehtoistoimintaan esimerkiksi iästä, asuinpaikasta, sukupuolesta, 
elämäntilanteesta tai kielitaidosta riippumatta. 

• Vuonna 2015 vapaaehtoistoimintaan osallistuikin Taloustutkimuksen mukaan 
Suomen aikuisväestöstä joka kolmas. Vapaaehtoistoiminnalla täydennetään, 
ei korvata, yhteiskunnan palveluita ja ammattityötä. Lisäksi toiminta nähdään 
merkittävänä sekä kansalaisten hyvinvointia edistävänä että osallisuuden ja 
yhteiskuntaan osallistumisen mahdollisuutena.

• Oikeusministeriö vastaa Suomessa vapaaehtoistoiminnan koordinaatiosta ja 
kehittämisestä. Keskeinen vapaaehtois- ja vertaistoimintaa edistävä ja 
kehittävä taho on myös Kansalaisareena ry.



Osallisuus Satakunnassa- asiakirjan 
päivitys, vapaaehtoistoiminta

• Kansalaisareena ry:n alaisia Valikkoverkostojaryhmiä on Satakunnassa 
kolme neljä: Huittinen, Pori, Rauma, Pohjois-Satakunta. Lisäksi itsenäinen verkosto 
Kankaanpäässä. Verkostot Ryhmät kehittävät alueellista vapaaehtoistoimintaa ja 
järjestävät säännöllisesti uusille vapaaehtoistoiminnasta 
kiinnostuneille Vapaaehtoistoiminnan Infoja "sisäänheittokursseja" yhteistyöllä 
luodun materiaalin pohjalta.

• Vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksia maakunnassa tarjoavat organisoidusti 
useat kunnat ja , seurakunnat sekä lukuisat järjestöt ja muut 
toimijat. Tilastokeskuksen Ajankäyttötutkimuksen mukaan vuonna 2009 Länsi-
Suomessa osallistuttiin vapaaehtoistoimintaan hieman aktiivisemmin kuin muualla 
Suomessa.

• Muita vapaaehtoistoimintaa kokoavia järjestöjä Satakunnassa ovat muun muassa 
kylätoimintaa tukeva SataKylät ry, maaseudun kehittämisyhdistykset eli Leader-
ryhmät, liikunta- ja urheiluseurojen LiikU ry ja maakunnalliset eläkeläisjärjestöt.



Osallisuus Satakunnassa- asiakirjan päivitys, 
vapaaehtoistoiminta (Satakylät)
• Satakunnassa on laskentatavasta riippuen noin 200 kylää tai kyläryhmää. 

Kylät toimivat luonnollisina ihmisiä kokoavina ja yhdistävinä yksiköinä. 19 
Kylissä vapaaehtoistoiminta kohdentuu suurelta osin vapaa-ajan 
palveluiden tuottamiseen, kohtaamispaikkojen ylläpitoon sekä 
naapuriapuun. Tapahtumilla ja säännöllisillä kokoontumisilla luodaan kylän 
asukkaille turvallisuuden, osallisuuden ja yhteisöllisyyden tunnetta. 
Naapuriapu taas on yksi iäkkäiden kyläläisten kotona asumisen 
mahdollistaja. Varovaisen arvion mukaan Satakunnan kylissä tehdään 
vuosittain vähintään 264 000 tuntia vapaaehtoistyötä. SataKylät ry on 
maakunnallinen kylien yhdistys, joka tukee ja neuvoo kylien yhdistyksiä, 
tiedottaa ajankohtaisista asioista, toimii eduntekijänä kyliin liittyvissä 
asioissa sekä koordinoi kylätoimintaa tukevia hankkeita.



Osallisuus Satakunnassa- asiakirja, 
vapaaehtoistoiminta (Leader)

• Satakunnassa toimii viisi Leader-ryhmää, joiden toiminta kattaa koko Satakunnan. Leader-toiminta perustuu 
siihen, että paikalliset ihmiset tietävät itse parhaiten, miten omaa kotiseutua tulisi kehittää. Leader-ryhmät ovat 
yhdistyksiä, jotka kannustavat asukkaita kehittämään omaa asuinympäristöään, harrastusmahdollisuuksiaan, 
hyvinvointia, palveluja ja erilaista toimintaa. Leader-ryhmät neuvovat ideoiden kehittelyssä ja valmistelussa. 
Tärkeänä tehtävänä on toimiminen eri tahojen, kuten kuntien, yhdistysten, asukkaiden ja yritysten yhdistäjänä 
sekä tietopankkina asioista, joita tarvitaan ideoiden toteuttamiseksi. Leader-ryhmät tarjoavat paikallisten 
verkostojen lisäksi mahdollisuuden tehdä yhteistyötä Euroopan yli 2500 Leader-ryhmän kanssa 
ruohonjuuritasolla. Suomessa on 54 Leader-ryhmää, joista jokainen myöntää rahaa paikalliseen 
kehittämistoimintaan oman strategiansa mukaisesti. Leader-ryhmät myöntävät Satakunnan maaseutualueille 
Leader-tukea yhteisöjen ja yritysten ideoiden toteuttamiseen. Päätöksen tekevät Leader-ryhmien hallitukset eli 
käytännössä paikalliset asukkaat, yhdistykset ja julkinen sektori päättävät yhdessä mitkä ideat parhaiten tukevat 
alueen elinvoimaisuutta ja hyvinvointia. Leader-tuki muodostuu EU:n, valtion ja kuntien rahoituksesta. 
Yhdistysten hankkeiden tulee olla yleishyödyllisiä. Näiden hankkeiden yksityisen rahoituksen osuutta voidaan 
kattaa pitkälle talkootyöllä. Talkootyö on vastikkeetonta työtä hankkeen hyväksi. Hankkeisiin liittyvä talkootyö on 
omiaan lisäämään yhteisöllisyyttä asukkaiden keskellä. Talkootyö antaa mahdollisuuden olla osa yhteisöä myös 
niille, jotka ottavat mielellään osaa yhdessä tekemiseen projektiluonteisesti. Leader-toiminnalla parannetaan 
Satakunnan asukkaiden palveluja, viihtyisyyttä, toimeentulomahdollisuuksia ja hyvinvointia. Leader-toiminta 
perustuu paikalliseen asiantuntemukseen ja osaamiseen oman alueen parhaaksi.



Osallisuus Satakunnassa- asiakirjan päivitys, 
vapaaehtoistoiminta (LiikU ry)
• Liikunnalliset harrastukset urheiluseuroissa lisäävät hyvinvointia 

monella tasolla. Kunnon kohottamisen ja ylläpitämisen lisäksi 
liikuntaharrastuksessa ja seuratoiminnassa on olennaista sosiaalinen 
ja yhteisöllinen, osallistava elementti. Urheiluseurojen toiminta nojaa 
pitkälti vapaaehtoisuuteen. LiikU ry on yleishyödyllinen järjestö, joka 
toimii Satakunnassa urheiluseurojen ja liikuntajärjestöjen toiminnan 
edistäjänä ja kehittäjänä. LiikUn palveluista hyötyy yhteensä yli tuhat 
seuraa Satakunnassa ja VarsinaisSuomessa. LiikUn tärkeimmät 
kohderyhmät ovat lapset ja nuoret sekä heitä liikuttavat aikuiset, 
työyhteisöt ja seurat. LiikU järjestää tapahtumia ja leirejä, joissa 
ihmiset voivat löytää oman harrastuksensa



Osallisuus Satakunnassa- asiakirjan päivitys, vapaaehtoistoiminta, 
eläkeläisjärjestöt

• Maakunnalliset Eläkeläisjärjestöt ovat Satakunnassa pitkään tehneet yhteistyötä ikäihmisten hyvinvoinnin ja 
edunvalvonnan puolesta. Maakunnassa toimii aktiivisesti ja säännöllisesti Satakunnan Eläkeläisjärjestöjen 
neuvottelukunta (SENK), jossa tällä hetkellä on mukana kuusi alueellista järjestöä. Maakunnalliset 
eläkeläisjärjestöt kattavat paikallisyhdistyksineen koko Satakunnan maakunnan. SENK seuraa aktiivisesti 
valtakunnallista, maakunnallista ja kunnallista päätöksentekoa ja sen valmistelua ikäihmisten elämää, 
toimeentuloa, palveluita ja toimintaympäristöä koskevissa asioissa. SENK on ottanut kantaa mm. 
maakuntalakivalmisteluun erityisesti maakunnallisten vanhusneuvostojen osalta ja ikäihmisten 
pankkipalveluiden heikentymiseen vetoamalla kansanedustajiin. Digiasiat yleensäkin ovat toiminnassa tällä 
hetkellä vahvasti esillä. Eläkeläiset tarvitsevat äänitorvikseen eläkeläisjärjestöjä, jotka ovat vertaisryhminä 
parhaita ikäihmisten asioiden kokemusasiantuntijoita. Ikäihmisillä on laajaan elämänkokemukseen 
perustuvaa osaamista ja kokemusta, jota tulee hyödyntää vertaistoiminnan ohella myös ikäpolvien välisessä 
yhteistyössä. Tärkeä asia on luoda ikääntymiseen myönteisesti suhtautuva ilmapiiri maakuntaan. Ilman, että 
ikäihmisiä arvostetaan ja heistä välitetään, on vaikea luoda aitoja osallistumis- ja vaikuttamiskanavia. 
Erityisenä huolenaiheena on vanhusten yksinäisyys, mikä heikentää heidän mahdollisuuksiaan kokea hyvää 
elämää. Monet eläkeläisjärjestöt toteuttavatkin omissa kunnissaan moninaisia tukimuotoja vanhusten 
virikkeellisen arjen turvaamiseksi. Avustetaan kaupassakäynnissä, käydään yhdessä ulkoilemassa ja 
harrastusten parissa, muistellaan yhdessä menneitä aikoja, kannustetaan osallistumiseen ja sosiaaliseen 
kanssakäymiseen sekä avustetaan palveluiden piiriin. Digiasioissa järjestetään koulutusta ja opastetaan 
kädestä pitäen. Useita projekteja on jalkautettu maakuntaan.



Osallisuus Satakunnassa- asiakirja, lisäykset 
edellisiin
• Vapaaehtoistoiminnan verkoston toiminta, sidosryhmäyhteistyö?

• Muuta?



Kansalaisareena: Hae mukaan sparrausryhmään nuorten 
vapaaehtoistoiminnan kehittämiseksi

• Kansalaisareena hakee Nuorten näköinen vapaaehtoistoiminta -hankkeeseen (2021–2023) sparrattaviksi 
vapaaehtoisorganisaatioita, jotka haluavat lisätä alle 18-vuotiaiden osallistumista 
vapaaehtoistoimintaan. Hankkeen tavoitteena on kehittää yhdessä nuorten sekä vapaaehtoistoiminnan 
tarjoajien kanssa vapaaehtoistoiminnasta houkuttelevaa ja helposti lähestyttävää 
nuorille. Sparrausryhmään otetaan mukaan 10 organisaatiota, joista osa on valittu jo hankkeen esitöissä.

• Sparrausjakson kesto on yksi vuosi (9/2021–6/2022). Sparraus tapahtuu pääasiassa ryhmätyöskentelynä. 
Vuoden aikana sparrausryhmä kokoontuu kahdeksan kertaa. Kokoontumisten välillä sparrausryhmään 
osallistuvat toteuttavat hankkeen tuella kokeiluja nuorten vapaaehtoistoiminnan edistämiseksi sekä luovat 
kumppanuuksia oman alueensa muiden toimijoiden kanssa (koulut, nuorisotoimi, seurakunnat, järjestöt 
ym.). Hanke järjestää yhdessä Valikkoverkoston kanssa nuorten vapaaehtoistoiminnasta myös kaikille 
avoimia koulutuswebinaareja, joihin sparrausryhmän jäsenten kannattaa osallistua.

• Hanke on valtakunnallinen, ja sparrausryhmään voi tulla mukaan mistä tahansa päin Suomea. 
Sparrausryhmä voi kokoontua sekä verkossa että fyysisesti, ja osallistujien toiveet otetaan tässä huomioon. 
Kansalaisareena kattaa sparrausryhmiin osallistuvien organisaatioiden mahdolliset matkakulut 
sparraustapaamisiin. Kansalaisareena kattaa myös hankkeeseen liittyvistä kokeiluista ja viestinnästä 
aiheutuvia kuluja. Kuluista sovitaan aina etukäteen.

• Hae mukaan 5.6.2021 mennessä!

• Hakulomake: https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/93cc6d7b-9aeb-459e-9189-
36cc3040631c?displayId=Fin2274699

• Lisätietoja: Marjo Salmela, Järjestöpäällikkö, Kansalaisareena ry, 044 9720754

https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/93cc6d7b-9aeb-459e-9189-36cc3040631c?displayId=Fin2274699


Somekampanja massarokotusten vapaaehtoistyöstä

• Käynnistyy viikolla 19

• Kampanjassa yhteistyössä Punainen Risti Satakunnan 
piiri ja Satakunnan yhteisökeskus

• Julkaistaan vapaaehtoisten tarinoita ja kokemuksia 
teemalla "tee sinäkin hyvä teko"

• Massarokotusten vapaaehtoistyötä koordinoi 
Punainen Risti

• Löytyisikö yhdistyksestäsi vapaaehtoisia mukaan 
massarokotusten vapaaehtoistyöhön?

• Lisätietoja: tiina.hiidenoja-siren@redcross.fi

mailto:tiina.hiidenoja-siren@redcross.fi


OLKA keskustelutilaisuus
• Tervetuloa keskustelutilaisuuteen: Olka-toiminta Satakunnassa 26.5. kello 9.00 - 11.00.

• Missä mennään Olka-toiminnan osalta Satasairaalassa?

• Mitä Olka-toiminnan jalkauttaminen perustasolle tarkoittaa

• ja miksi sitä ollaan toteuttamassa Satakunnassa?

• Satakunnan Olka-verkosto kutsuu järjestöjen, seurakuntien ja sidosryhmien edustajia 
mukaan keskustelutilaisuuteen, jossa kuullaan kolmannen ja julkisen sektorin välisen 
yhteistyön organisoinnista Satakunnassa. Olka-toiminnan jalkauttamisella perustasolle 
tavoitellaan yhteistyön ja vapaaehtoistoiminnan vahvistumista Satakunnan jokaisessa 
kunnassa.

• Ei ennakkoilmoittautumista. Tilaisuus on avoin kaikille asiasta kiinnostuneille. Lämpimästi 
tervetuloa!

• https://mailchi.mp/6148beaaa6d1/olkatoimintasatakunnassa

• Suora linkki löytyy myös osoitteesta yhteisokeskus.fi/tapahtumat/

• Tilaisuuden järjestää Satakunnan Olka-verkosto ja Satakunnan yhteisökeskus

https://mailchi.mp/6148beaaa6d1/olkatoimintasatakunnassa?fbclid=IwAR1l7bIpbCaq01YgaDlmarZ5xWqB1ej8Uu6MQCbmDrLp2WqE_w2AiQpi_rI


Saattohoidon 
vapaaehtoistyö 

Satakunnassa
heli.lukka@evl.fi

mailto:Heli.lukka@evl.fi


Seuraava tapaaminen 
3.6. kello 9-11

• Asialistalla:

• SPR massarokotusten 
ajankohtaiskatsaus

• Vapaaehtoistoiminnan messut, lokakuu 
2021 – sovitaan ajankohta ja rukkanen 
(huom. kokemustoiminnan messut 
17.11.)

• Maakunnallinen vapaaehtoistoiminnan 
sisäänheittokurssi, syys/lokakuu 2021 -
sovitaan ajankohta ja rukkanen

• Vertaistukiryhmän ohjaajien valmennus 
yhteistyössä Posan Valikot

• Satasote ja hae vapaaehtoiseksi-lomake

• Erätauko-koulutus


