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Työn eteneminen
• Alueelliset sote-työpajat 1/2021 (Valikko-alueet: Pohjois-Satakunta, Rauma, 

Huittinen, Pori)
• Paikallisten tavoitteiden ja toimenpiteiden kartoittaminen ja koonti SWOT-

analyysimenetelmällä 

• Täydennetty ja päivitetty Satakunnan vapaaehtoistoiminnan verkoston 
tapaamisissa kuukausittain
• Kaikille vapaaehtoistoiminnan kehittämisestä kiinnostuneille avoin, vapaamuotoinen 

verkosto.
• Kokoontumiset joka kuukauden ensimmäinen torstai kello 9-11. Ei 

ennakkoilmoittautumista, suora osallistumislinkki 
osoitteessa https://www.yhteisokeskus.fi/tapahtumat/

• Kaikki verkostotapaamisten materiaalit nähtävissä ja tutustuttavissa Yhteisökeskuksen 
sote-sivuilla https://www.yhteisokeskus.fi/sote/

• Seuraava tapaaminen 5.8. kello 9, Teams

• Valikkoryhmät hyödyntävät toimintasuunnitelmaa oman työskentelynsä 
tukena haluamallaan tavalla.

• Toimintasuunnitelma kokonaisuudessaan löytyy siis sote-sivuilta!

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




Tavoitteet

1. Vapaaehtoistyön näkyvyyden, houkuttelevuuden ja 
saavutettavuuden lisääntyminen

2. Ikäihmisten innostaminen mukaan vapaaehtoistoimintaan

3. Vapaaehtoistoiminnan rakenteiden ja toimijoiden välisen 
yhteistyön kehittäminen

4. Vapaaehtoisten osallistaminen kehittämistoimintaan

5. Vertaistukijavalmennukset

6. Uusien digimahdollisuuksien hyödyntäminen ja 
vapaaehtoisten digiosaamisen lisääminen



1. Vapaaehtoistyön näkyvyyden, houkuttelevuuden 
ja saavutettavuuden lisääminen

• Verkoston alainen, tuettu vapaaehtoistoiminta- työrukkanen perustettu 
5/2021

• Vapaaehtoistoiminnan messut/maakunnallinen vapaaehtoistoiminnan 
info keväällä 2022. Työrukkasen aloitustapaaminen 11.8.2021.

• Vapaaehtoistoiminnan infomateriaalin ja "sisäänheittokurssin" 
kehittäminen valikkojen yhteistyöllä. Päivitetty versio käsitellään 2.9. 
verkostotapaamisessa.

• Hae vapaaehtoiseksi- palvelun kehittäminen ja markkinointi - keskeisenä 
Satasoten viestintä ja verkkosivut

• Vapaaehtoisten kiitosjuhla joulukuussa 2021? Käsitellään 5.8. verkoston 
tapaamisessa.

• Valikkojen vapaaehtoistoiminnan infot, pop upit, kampanjat, alueelliset 
tapahtumat, joissa vapaaehtoistoiminta esillä...



2) Ikäihmisten innostaminen mukaan 
vapaaehtoistoimintaan

• Suurten työnantajien kartoittaminen Satakunnan alueella –
kohdennetut vapaaehtoistoiminnan infot eläköityville tai 
eläköityneille - hyvien yhteistyömallien kehittäminen ja 
laajentaminen maakunnalliseksi (Rauman Valikot)

• Alueelliset yhteistyön muodot:
• K65-toiminta, Posa

• Hyvinvointikurssit, rohkeasti eläkkeelle- tapatuma, Rauma

• Ikäystävällinen Pori- hanke? Porin kaupungin vapaaehtoistoiminnan 
info?



3) Vapaaehtoistoiminnan rakenteiden ja 
toimijoiden välisen yhteistyön lisääminen
• Pohjois-Satakunnan ja Huittisten valikkoryhmätoiminnan käynnistyminen 3/2021

• Osallisuus Satakunnassa- asiakirjan päivitys, vapaaehtoistoiminnan alaluku. 
Nähtävillä sote-sivuilla ja kommentoitavana 18.7. asti os. 
annemari.hirsimaki@yhteisokeskus.fi

• Satakunnan järjestökyselyyn sisältyy selvitys vapaaehtoistoiminnan tilanteesta, 
käyty läpi 6/2021

• Saattohoidon vapaaehtoistoiminnan kehittäminen

• Vapaaehtoisten polun kuvaaminen (prosessi), Porin valikot

• Vapaaehtoistoiminnan verkoston ja valikkojen yhteistyötapojen selkiyttäminen 
ja kehittäminen

• Valikkoryhmissä mukana olevien toimijoiden määrän lisääntyminen

mailto:annemari.hirsimaki@yhteisokeskus.fi


4) Vapaaehtoisten osallistaminen 
kehittämistoimintaan

• Vapaaehtoisten asiakasraadin käynnistäminen ja pilotointi, 
Porin Valikot

• Erätauko- menetelmän koulutus 10/2021



5) Vertaistoimintavalmennukset

• Vertaistukijavalmennukset 2 kappaletta, OLKA Satasairaala ja 
Satakunnan yhteisökeskus
• Ensimmäinen pidetty 5/2021, toinen syksyllä

• Vertaistukiryhmän ohjaajan valmennus, yhteistyössä Posan 
valikot



6) Uusien digimahdollisuuksien hyödyntäminen 
ja vapaaehtoisten digiosaamisen lisääminen

• Vapaaehtoistyo.fi- alustan tarpeiden kartoittaminen ja 
käyttökoulutus
• Pilottiryhmä?



Syksyn ajankohtaiset!

• Satakunnan vapaaehtoistoiminnan verkosto 5.8. kello 9-11, Teams. 
Yhteisökeskuksen tapahtumat-sivu.

• Tuettu vapaaehtoistoiminta- työrukkanen 12.8. kello 9-11, Teams.
• Vapaaehtoistoiminnan messut keväälle 2022- työrukkasen 

aloitustapaaminen 11.8. kello 10-11.30, Teams.
• Valikkoryhmien tapaamiset:

• Pori 25.8.2021 klo: 10-12, elina.uusivuori@finfamisatakunta.fi
• Pohjois-Satakunta 8.9. klo 17-20. Paikkana Järjestötalo Kankaanpää. 

annemari.hirsimaki@yhteisokeskus.fi
• Huittinen 26.8. kello 17-20. Huittisten yhdistysillan yhteydessä. 

anu.karki@huittinen.fi
• Rauma 1.9. kello 13 alkaen. virve.jarvinen@evl.fi

mailto:elina.uusivuori@finfamisatakunta.fi
mailto:annemari.hirsimaki@yhteisokeskus.fi
mailto:anu.karki@huittinen.fi
mailto:virve.jarvinen@evl.fi


Ollaan yhteyksissä,

Annemari Hirsimäki

Vapaaehtoistoiminnan 
koordinaattori

annemari.hirsimaki@yhteisokeskus.fi

p. 044 7444 181

mailto:Annemari.hirsimaki@yhteisokeskus.fi

