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Yhteisöllisyyden webinaari 10.11.2021
Webinaari paikallisyhteisöllisyydestä
Miten paikallista yhteisöllisyyttä luodaan? Case-esimerkkejä yhteistyön
voimasta ja kunnan roolista yhteisöllisyyden edistäjänä.

Milloin? Keskiviikkona 10.11. klo 9-12.30
Missä? Tilaisuus järjestetään Teams-kokouksena. Hyppää siis kätevästi mukaan kuuntelemaan
koko homma tai sinua eniten kiinnostavat case-esimerkit! Tilaisuutta ei valitettavasti nauhoiteta.
Ilmoittautuminen: Lähetä viesti ilmoittautumisestasi tästä viimeistään perjantaina 5.11.2021.
Saat osallistumislinkin kätevästi sähköpostiisi juuri ennen tilaisuutta. Lisätietoja antaa Vapaa!Fri!-hankkeen hankepäällikkö Sini Lahdenperä, sini.lahdenpera@gov.fi, 050 4073119.
Mistä on kyse? Oikeusministeriössä käynnissä oleva vapaaehtoistoiminnan asemaa
ikääntyvässä yhteiskunnassa edistävä Vapaa!-Fri! –hanke järjestää yhteistyössä HYMY –
Hyvän elämän edellytysten varmistaminen maaseutualueilla –teemaverkoston ja OSPA Osallisuudella uusia palveluratkaisuja ja hyvinvointia Pohjois-Savoon -hankkeen kanssa
webinaarin paikallisesta yhteisöllisyydestä.
Webinaari on osa useampien keskustelutilaisuuksien sarjaa, jotka Vapaa!-Fri! –hanke, HYMYteemaverkosto ja OSPA-hanke järjestävät vuosien 2021 ja 2022 aikana. Tilaisuuksissa
käsitellään paikallista yhteisöllisyyttä eri näkökulmista tuoden yhteen niin vapaaehtoistoiminnan,
hyvän elämän edistämisen, asukkaiden hyvinvoinnin kuin osallisuudenkin teemoja. Marraskuun
tilaisuus avaa keskustelutilaisuuksien sarjan esittelemällä kahdeksan esimerkkitapausten
kautta, millä eri tavoilla yhteisöllisyyttä on eri puolella Suomea rakennettu ja mitä hyötyjä siitä on
ollut alueelle. Erityiseksi näkökulmaksi tilaisuuden puheenvuoroissa nousee kunnan rooli
paikallisen yhteisöllisyyden luomisessa ja vapaaehtoistoiminnan kentän tukemisessa.
Puhujat pohtivat puheenvuoroissaan sitä, miksi erilaisia toimintatapoja/malleja on lähdetty
kehittämään eri paikkakunnilla, ja mitä niistä on toiminnan aikana opittu. Samalla käännetään
katse tulevaisuuteen ja pohditaan, tulevatko toimintatavat jatkumaan tulevaisuudessa ja mitkä
seikat vaikuttavat toimintatapojen/mallien jatkuvuuteen.
Tilaisuuden loppuun on varattu aikaa Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry:n
toiminnanjohtaja Elina Pajulan kommenttipuheenvuorolle.
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Lisätietoa järjestäjätahoista
Vapaa!-Fri! –hankkeesta löydät lisätietoja:
https://oikeusministerio.fi/hanke?tunnus=OM011:00/2021
HYMY-teemaverkostosta löydät lisätietoja: https://uefconnect.uef.fi/tutkimusryhma/hymy-hyvanelaman-edellystysten-varmistaminen-maaseutualueilla-teemaverkosto/
OSPA-hankkeesta löydät lisätietoja: https://www.mansikkary.fi/fi/hankkeet/ospa-hanke/

Tilaisuuden ohjelma:
9.00-9.05

Tervetuloa

9.05-9.20

Lemin järjestöparlamentti
Katariina Ahonen, Lemin kunta

9.25-9.40

Pohjoisin Lappi ja kylien aktivoiminen ”uudisasukas”- toiminnalla
Tanja Sanila, Leader Pohjoisin Lappi

9.45-10.00 Rautalammin talkooperinne siivittää kaikkia yhteistyöhön
Pekka Seppälä, Rautalammen kunta ja Pekka Saarikko, paikallinen talkooaktiivi
10.05-10.20 Tähdenlennoista kestävään kylätoimintaan
Veli-Matti Karppinen, Kainuun Nuotta ry
10.20-10.30 TAUKO
10.30-10.45 Naapuruuspiiritoiminnassa valmennetaan työntekijöitä ja vapaaehtoisia
yhteistyöhön
Soile Atacocugu, Helsingin kaupunki
10.50-11.05 Evijärven kunta edistää yhteistyötä ”ristiinpölytys” –mallin avulla
Sanna Syrjälä, Evijärven kunta
11.10-11.25 Naapurusto arjen ja asumisen tukena Auttava yhteisö -hankkeessa
Maiju Teeriaho, Oulun kaupunki
11.30-11.45 Lapinjärvi ja ihmislähtöisen kunnan elementit
Tiina Heikka, Lapinjärven kunta
12.05-12.25 Kommentaattorin puheenvuoro
Elina Pajula, Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry, Maakuntien
verkostojärjestöjen neuvottelukunta
12.25-12.30 Kiitos ja sananen tulevista keskustelutilaisuuksista
12.30
.

Tilaisuuden lopetus

