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Vapaaehtoistoiminnan verkosto 
7.10.2021:
❑Valikkojen kuulumiset

❑Vapaaehtoistoiminnan infon päivitetty materiaali

❑Vapaaehtoistoiminnan tapahtumaviikko 2022

❑Tuettu vapaaehtoistoiminta- koulutus maaliskuussa 2022

❑Vapaaehtoistyo.fi pilotti

❑Vertaistukijoiden valmennukset ja koulutukset

❑Vapaaehtoisten kiitosjuhla

❑Oppilaitosyhteistyön tiivistäminen

❑Katsaus 2021 toimintasuunnitelmaan

❑Toimintasuunnitelma vuodelle 2022 - keskustelua



Valikkojen kuulumiset

Porin valikot:
◦ 9.11.2021 klo: 9.00-11.00, elina.uusivuori@finfamisatakunta.fi

Huittisten valikot
◦ 11.11.2021 kello 17.30, Huittisten yhdistysillan yhteydessä. anu.karki@huittinen.fi

Pohjois-Satakunnan valikot
◦ 15.11.2021 kello 15-17, Järjestötalo Kankaanpää. annemari.hirsimaki@yhteisokeskus.fi

Rauman valikot
◦ 12.10.2021 kello 12.30, Lokki-talo. Virve.jarvinen@evl.fi
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Vapaaehtoistoiminnan infojen päivitetty 
materiaali

Löytyy nyt osoitteesta https://www.yhteisokeskus.fi/vapaaehtoistoiminta/

saa ottaa käyttöön!

Muokattava versio toimitetaan Valikkoryhmille

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


Vapaaehtoistoiminnan tapahtumaviikko 
2022

Järjestetään viikolla 37 (12.9. - 17.9.)

Tuodaan esille Satakunnassa tarjolla olevia tehtäviä

Järjestäjinä Valikkoryhmät, myös muut ovat tervetulleita mukaan ohjelman suunnitteluun

Alustava ohjelma:
◦ Ma: OLKA-vapaaehtoistoiminta

◦ Ti: Pori

◦ Ke: Pohjois-Satakunta

◦ To: Rauma ja Huittinen

◦ Pe: Satakunnan syöpäyhdistys (Roosa Nauha)

◦ La: -

◦ Pohdittuna: webinaari yhteistyössä Kansalaisareenan kanssa

Jos haluat olla mukana suunnittelussa, ota yhteyttä haluamasi alueen Valikkoryhmään!



Tuettu vapaaehtoistoiminta-
verkkokoulutus

3.3.2022 iltapäivällä.

Mitä on tuettu vapaaehtoistoiminta? Vinkkejä saavutettavuuden ja esteettömyyden 
huomioimiseen vapaaehtoistehtävissä ja rekrytoinnissa. Yhteistä keskustelua ja pohdintaa.

Järjestäjänä Satakunnan vapaaehtoistoiminnan verkoston Tuettu vapaaehtoistoiminta-
työryhmä.

Lisätietoa tulossa!



Vapaaehtoistyo.fi pilotti

Pilottiryhmä kokoontuu Teamsilla 12.10. kello 12-13.30

Haluatko mukaan? Ota yhteyttä: annemari.hirsimaki@yhteisokeskus.fi tai aki-petri.heino@evl.fi

Pilottiryhmä kehottaa kaikkia vapaaehtoistehtäviä tarjoavia toimijoita ilmoittamaan tehtäviään 
osoitteeseen:

https://vapaaehtoistyo.fi/fi
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Vapaaehtoisten kiitosjuhla?



Oppilaitosyhteistyön tiivistäminen
SAMK?



Vertaistukijavalmennus 
etänä

Hakuaikaa 1.11.2021 asti

https://link.webropolsurveys.com/S/84632
9D6F5CDED85

https://link.webropolsurveys.com/S/846329D6F5CDED85


Etänä ja yhdessä - Verkkovälitteinen 
toiminta- koulutus vertaistukijoille
Verkkovälitteinen toiminta -koulutus on suunnattu 
kokemusasiantuntijoille/kokemustoimijoille ja vertaistukijoille, jotka ovat kiinnostuneita 
verkkovälitteisestä toiminnasta omissa tehtävissään. Koulutus sopii vähän tai ei ollenkaan TEAMS-
viestintätyökalua käyttäneille.

Kouluttajana toimii Satakunnan yhteisökeskuksen viestinnän asiantuntija Marika Westergård.

Koulutus on maksuton.

Koulutukset ovat saman sisältöisiä
• ti 9.11.2021 klo 13.00–16.00 (kokemusasiantuntijat/kokemustoimijat) tai
• ti 9.11.2021 klo 17.00–20.00 (kokemusasiantuntijat/kokemustoimijat)
• to 11.11.2021 klo 13.00–16.00 (vertaistukijat) tai
• to 11.11.2021 klo 17.00–20.00 (vertaistukijat)

https://www.yhteisokeskus.fi/verkkovalitteinentoimintakoulutus/
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Toimintasuunnitelma vuodelle 2022
Ajatuksia, ideoita, työskentelytapa?

Keskustelu: Toivotaan lisää toimijoita verkostoon. Sähköpostitiedote laajalla jakelulla. 
Verkostoon tervetulleita kaikki vapaaehtoistoiminnan asiasta kiinnostuneet. Ensi vuonna 
kokoontumisia harvemmin, joka toinen kuukausi?



Seuraavat verkoston tapaamiset
▪To 4.11. kello 9-11

▪To 2.12. kello 9-11

▪Huom! OLKA-toiminnasta kiinnostuneille:

▪OLKA-keskustelutilaisuus 25.10. Kello 14-15.30, Teams.

▪Suora osallistumislinkki https://www.yhteisokeskus.fi/tapahtumat/

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

