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Valikkoryhmien kuulumiset

• Porin valikkoryhmä:
• 25.8.2021 klo: 10.00-12.00
• Toteutustapa varmentuu myöhemmin.

• Pohjois-Satakunnan valikkoryhmä: 
• 8.9. kello 17-20, Paikka: Järjestötalo Kankaanpää.
• Tavoitteena vuosikellon teko.
• Lisätietoja edit.koskinen@evl.fi tai annemari.hirsimaki@yhteisokeskus.fi.

• Huittisten valikkoryhmä:
• 26.8. kello 17-20.
• Kokoonnutaan Huittisten yhdistysillan yhteydessä työpajailun merkeissä.
• Lisätietoja: anu.karki@huittinen.fi

• Rauman valikkoryhmä:
• Seuraava kokoontuminen 1.9. kello 13 alkaen. Paikka vielä auki. Lisätietoja 

virve.jarvinen@evl.fi

mailto:edit.koskinen@evl.fi
mailto:annemari.hirsimaki@yhteisokeskus.fi
mailto:anu.karki@huittinen.fi


Punainen Risti Satakunnan Piiri ja 
massarokotusten vapaaehtoistoiminta
• Kari Petäjä esitteli massarokotusten vapaaehtoistoimintaa ja kertoi ajankohtaiset 

kuulumiset.

• Sujunut mukavasti, vapaaehtoiset saaneet kiitosta ammattilaisilta sekä 
asiakkailta.

• SPR välittää kiitokset yhteistyökumppaneille.

• Lisää vapaaehtoisia kaivataan varsinkin kesän tullessa.
• Mukaan pääsee oheisella lomakkeella:

• https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/10533?fbclid=IwAR1kGvaopYiEm7Tz
z1POlFopxUaD6bdmMk11Fg2phAc7uT-6HnTgprBtjIs

• Somessa meneillään kampanja, jossa nostetaan vapaaehtoisten tarinoita 
rokotusavusta. Laitathan jakoon myös omissa kanavissasi, kiitos!

• https://www.facebook.com/Punainen-Risti-Satakunnan-piiri-125052927551789

https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/10533?fbclid=IwAR1kGvaopYiEm7Tzz1POlFopxUaD6bdmMk11Fg2phAc7uT-6HnTgprBtjIs
https://www.facebook.com/Punainen-Risti-Satakunnan-piiri-125052927551789


Lisäykset Osallisuus Satakunnassa- asiakirjan 
vapaaehtoistoiminnan osuuteen?
• mitä vapaaehtoistoiminta on Satakunnassa (yleisesti, tilastoja hyödyntäen)?

• miten vapaaehtoistoiminta/vapaaehtoisuus vaikuttaa osallisuuteen ja mikä 
merkitys sillä on Satakunnan alueen asukkaille (vaikuttaminen, yhteisöllisyys, 
kokemusasiantuntijuus, ympäristö, kulttuuri)?

• mikä on valikkojen rooli vapaaehtoistoiminnassa ja sitä kautta osallisuuden 
mahdollistajana (nimenomaan vapaaehtoistoiminnan näkökulmasta)?

• Kokonaisuudessaan asiakirjaa voi kommentoida osoitteessa 
www.yhteisokeskus.fi/sote/

• Vapaaehtoistoiminnan osuudesta tulossa luonnos sote-sivuille katsottavaksi 
viimeistään viikolla 25. Asiakirjan vapaaehtoistoiminnan osuutta on päivitetty 
Satakunnan vapaaehtoistoiminnan verkoston kuukausittaisissa tapaamisissa.

http://www.yhteisokeskus.fi/sote/


Järjestökysely 2021
- 3.6. verkostotapaamisessa käytiin läpi luonnos 
vapaaehtoistoiminnan kysymysten osalta ja tehtiin 
muokkausehdotukset (mm. Tuettu vapaaehtoistoiminta-
tarpeiden selkiyttäminen sekä vapaaehtoisten toimintaan 
ohjautumisen/rekrytoinnin kanavat)



Vapaaehtoistoiminnan messut keväällä 2022?

• Vuonna 2020 suunnitelmissa oli pitää vapaaehtoistoiminnan messut 
Puuvillassa, jossa esittelijöitä yhdistyksistä, seurakunnilta ja muilta 
vapaaehtoistyötä tarjoavilta toimijoilta Satakunnan alueelta.

• Pohdintaan, järjestetäänkö maakunnallinen tapahtuma yhdessä 
paikassa (esim. Puuvilla), vai Valikko-alueittain samana päivänä.

• Oletko kiinnostunut tapahtuman suunnittelusta ja järjestelyistä?

• Ilmoittaudu mukaan osoitteessa https://strawpoll.com/fh6sc8ave , 
ehdota sinulle sopivat ajankohdat.

https://strawpoll.com/fh6sc8ave


Vapaaehtoistoiminnan mahdollisuudet 
Satakunnassa- info
• Sisällytetään messujen yhteyteen keväälle 2022.

• Jokainen valikkoryhmä valitsee 1 vapaaehtoisen mukaan kertomaan 
omista kokemuksistaan vapaaehtoisena?

• Kerrotaan vapaaehtoistyön perusperiaatteet, valikkoryhmien 
esittäytyminen, mihin voi ottaa yhteyttä, miten pääsee eteenpäin jne.

• Valikkoryhmät - pohditteko, kuka vapaaehtoinen teistä osallistuisi 
tähän?.

• Kaikille avoin, kutsutaan mukaan myös maakunnan yrityksiä.

• Tallennetaan?



Tuettu vapaaehtoistoiminta Satakunnassa-
työrukkasen kuulumiset
• Aloitustapaaminen 17.5.

• Mukana:
• Elina Kivelä-Peltorinne, Porin kaupungin vapaaehtoistoiminnan keskus Liisa
• Mirva Veneranta, Avustajakeskus
• Elisa Singh, Satakunnan Monikulttuuriyhdistys
• Sanna Leppäjoki-Tiistola, Invalidiliitto
• Asko Hosike, Huittisten Seudun diabetesyhdistys
• Annemari Hirsimäki, Satakunnan yhteisökeskus

• Toteutetaan kysely, jossa selvitetään tuetun vapaaehtoistoiminnan tarpeita 
Satakunnassa. Kyselyn vastausten perusteella toimenpiteet (koulutukset ym.). Kyselyn 
aikataulu alkusyksy 2021.

• Seuraava rukkasen tapaaminen 12.8.2021 kello 9-11, Teams.

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

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


Erätauko- koulutus

• Viikolla 41

• Erätauko- dialogin ohjaajakoulutus (6-7 tuntia). Menetelmän ohella 
perehdytään myös keskustelun ohjaamiseen, työkalujen käyttöön ja 
mietitään mihin osallistuja voisi omassa organisaatiossaan 
hyödyntää Erätaukoa.

• Siviksen jäsenjärjestöille 60e/h ja muille 100e/h.

• Ilmoita halukkuutesi tulla mukaan mahd. pian: 
annemari.hirsimaki@yhteisokeskus.fi

• Lisätietoja ilmoittautuneille tulossa viikolla 23!

mailto:annemari.hirsimaki@yhteisokeskus.fi


OLKA-toiminnan kuulumiset

• Keskustelutilaisuus pidetty 26.5. 2021, järjestäjinä Satakunnan OLKA-
verkosto ja Satakunnan yhteisökeskus. Vastaava järjestetään syksyllä 2021.

• Satasairaalassa vapaaehtoistoiminta käynnistymässä hiljalleen pitkän tauon 
jälkeen. Täysimittaisesti elo-syyskuussa.

• OLKA perusterveydenhuoltoon- jalkauttaminen etenee verkoston 
luoman toimintasuunnitelman mukaisesti. -> Otetaan 
vapaaehtoistoiminnan verkoston asialistalle ajankohtainen tilanne syksyllä.

• Toivo-vertaistukijavalmennus parhaillaan käynnissä. Seuraava valmennus 
käynnistyy syksyllä 2021.

• Yhteyshenkilö: annemari.hirsimaki@yhteisokeskus.fi



Satakunnan sote-uudistus ja 
vapaaehtoistoiminta
• Satasoten sidosryhmäyhteistyön osahankkeessa yhtenä keskeisenä 

toimenpiteenä vapaaehtoistoiminnan kehittäminen.

• Toimintasuunnitelma tarkoitus tuoda liitteenä osaksi 
hyvinvointialueen kanssa tehtävää kumppanuusasiakirjaa.

• Seuraava sidosryhmäyhteistyön työpaja 18.6. kello 10-12, Teams. 
Suora osallistumislinkki Yhteisökeskuksen sivuilta osoitteessa 
www.yhteisokeskus.fi/tapahtumat/

http://www.yhteisokeskus.fi/tapahtumat/


Vapaaehtoistyö Suomessa- tutkimusraportti, 
Kansalaisareena
• https://kansalaisareena.fi/aineistoa/tutkimukset-ja-selvitykset/

https://kansalaisareena.fi/aineistoa/tutkimukset-ja-selvitykset/


Syksyn vapaaehtoistoiminnan asioita kootusti

• Tuettu vapaaehtoistoiminta- rukkanen 12.8. kello 9-11, Teams.

• Vapaaehtoistoiminnan messut- rukkanen elokuussa. Tarkka ajankohta 
varmistuu viikon 23 aikana kyselyn pohjalta. Kysely sopivista 
ajankohdista: https://strawpoll.com/fh6sc8ave

• Vapaaehtoistoiminnan infomateriaalin kehittäminen 7.6.2021 klo 12-14, 
Teams (Satakunnan valikkoryhmät).

• Vapaaehtoistyo.fi käyttökoulutus Turun päivän yhteydessä 15.9.2021 kello 
13-15.30. Ilmoittaudu mukaan osoitteessa http://bit.ly/turku092021

• Satakunnan vapaaehtoistoiminnan verkoston syksyn tapaamiset:
• 5.8., 2.9., 7.10., 4.11., 2.12. Aina kello 9-11.

https://strawpoll.com/fh6sc8ave
http://bit.ly/turku092021


Tiedoksi webinaaritallenne

• https://stm.fi/tapahtumat/2021-06-03/ikakyvykkyytta-ikaohjelmalla-
webinaari

• Vapaaehtoistyöllä on vakiintunut asema ikääntyvässä yhteiskunnassa
Sini Lahdenperä, hankepäällikkö, oikeusministeriö (Vapaa! Fri!- hanke)

https://stm.fi/tapahtumat/2021-06-03/ikakyvykkyytta-ikaohjelmalla-webinaari


Seuraava tapaaminen

• 5.8. kello 9-11, Teams.

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

• Asialistalla mm.

• OLKA-verkosto Satakunta tilanne ja pth jalkautus

• Messut ja maakunnallinen vapaaehtoistoiminnan info

• Kiitosjuhlan suunnittelu

Rentouttavaa kesää!! :)

http://www.yhteisokeskus.fi/tapahtumat/

