
2.2.2022 kello 9-11, Teams

Koonnut: 
annemari.hirsimaki@yhteisokeskus.fi

Satakunnan 
vapaaehtoistoiminnan 

verkosto



Tervetuloa Satakunnan vapaaehtoistoiminnan 
verkostoon!
• Verkoston tapaamiset ovat avoimia kaikille vapaaehtoistoiminnan 

kehittämisestä kiinnostuneille.

• Ei ennakkoilmoittautumista, suora osallistumislinkki löytyy 
aina https://www.yhteisokeskus.fi/tapahtumat/

• Tapaamiset parillisten kuukausien ensimmäiset torstait kello 9-11.
• 7.4., 2.6., 4.8., 6.10., 1.12.

• Verkoston koollekutsuja: annemari.hirsimaki@yhteisokeskus.fi, 044 
7444 181

• Tänään kootaan toimintasuunnitelmaa vuodelle 2022

https://www.yhteisokeskus.fi/tapahtumat/
mailto:annemari.hirsimaki@yhteisokeskus.fi


Toimintasuunnitelma

2021 toimintasuunnitelma tutustuttavissa 
osoitteessa https://www.yhteisokeskus.fi/sote/

Toimintasuunnitelma ohjaa suunnitelmallista 
yhdessä kehittämistä, pääpainona koko maakunnan 

tasoiset teemat.

Valikkoryhmien vuosikellot ohjaavat alueellista 
kehittämistyötä

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


Valikkojen kuulumiset ja suunnitelmat 
vuodelle 2022

• Rauman valikot
• Kokous 3.3.
• Uusi pj Anniina Sillanpää (Rauman invalidit), toimisto@raumaninvalidit.com

• Huittisten valikot
• 7.2. kello 17-18.30, Teams
• Pj Anu Kärki, anu.karki@huittinen.fi

• Pohjois-Satakunnan valikot
• 5.4. kello 14-15.30, Teams
• Koollekutsuu: Annemari Hirsimäki, annemari.hirsimaki@yhteisokeskus.fi

• Porin valikot
• 8.2.2022 klo 12-14, Teams
• Pj Elina Uusivuori, elina.uusivuori@finfamisatakunta.fi



Toimintasuunnitelma 2022



Vuodelle 2022 - työryhmät

• Tuettu vapaaehtoistoiminta- työryhmä jatkaa
• Tuettu vapaaehtoistoiminta- osallisuutta kaikille webinaari 3.3. kello 14-16

• Vapaaehtoistyo.fi pilottiryhmä jatkaa
• Kampanja 1.2. alkaen

• Vapaaehtoistoiminnan tapahtumaviikko - työryhmä
• Viikko 37 (12.9. - 17.9.)

• Webinaari vapaaehtoistoiminnan merkityksellisyydestä, pop upeja ja 
esittelyitä



Tavoitteet (vuoden 2021 suunnitelmasta)
• Vapaaehtoistoiminnan näkyvyyden, houkuttelevuuden ja 

saavutettavuuden lisääminen

• Ikäihmisten innostaminen mukaan vapaaehtoistoimintaan

• Nuorten innostaminen mukaan vapaaehtoistoimintaan

• Vapaaehtoistoiminnan yhteistyörakenteiden kehittäminen

• Vertaistukijavalmennukset 

• Uusien digimahdollisuuksien hyödyntäminen



1) Vapaaehtoistoimin
nan näkyvyyden 
ja saavutettavuuden ja 
houkuttelevuuden 
lisääminen

Vapaaehtoistoiminnan tapahtumaviikko

Vapaaehtoistyo.fi palvelun laajentaminen Satakunnassa

Vapaaehtoistoiminnan infomateriaalin päivitys (tarvittaessa)

Tuettu- vapaaehtoistoiminta- työryhmän toiminta

Asiantuntijan vetämä koulutus/työpaja vapaaehtoisten 
rekrytoinnista ja sitouttamisesta (Satakunnan yhteisökeskus)



2) Ikäihmisten 
innostaminen mukaan 
vapaaehtoistoimintaa
n

Eläköitymispaketti 
(suuret työnantajat)



3) Nuorten innostaminen 
mukaan 
vapaaehtoistoimintaan

Oppilaitosyhteistyö



4) 
Vapaaehtoistoiminnan 
yhteistyörakenteiden 
kehittäminen

Satakunnan vapaaehtoistoiminnan 
verkoston ja valikkojen toiminnan 
markkinointi ja osallistujamäärän 
lisääminen (etenkin vapaaehtoiset)

Valtakunnallisen yhteistyön 
tiivistäminen (esim. 
Kansalaisareena)



5) 
Vertaistukijavalmen
nukset

Tuodaan verkostossa 
tiedoksi ja 
markkinoidaan



6) Uusien 
digimahdollisuuksien 
hyödyntäminen

Kartoitetaan satakuntalaisten 
yhdistysten käyttämiä 
koordinointijärjestelmiä

Kartoitetaan digituen 
mahdollisuuksia 
vapaaehtoisille ja 
vertaistukijoille



Toimintasuunnitelma 
ja työskentely

Käydään läpi verkostotapaamisissa 
joka toinen kuukausi ja päivitetään

Uusin versio sekä diat osoitteessa 
yhteisokeskus.fi/vapaaehtoistoiminta



Muut 
ajankohtaiset



Vertaisohjaajakoulutus

• Lisää teksti napsauttamalla



Webinaari

• Lisätiedot:

• https://www.yhteisokeskus.fi/tap
ahtumat/

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




Seuraava vapaaehtoistoiminnan 
verkosto

• 7.4.2022 kello 9-11, Teams


