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Visio välittämisen ja yhteisvastuun 
Suomesta 

Luovan välittämisen yhteisö

Suomi on välittämisen ja yhteisvastuun yhteiskunta, 

jossa kansalaiset ottavat henkilökohtaista vastuuta 

omasta ja lähimmäisten hyvinvoinnista 

sekä elinympäristöstään.



Siskot ja Simot – Luovan välittämisen yhteisö

JÄRJESTÄMME
pop up –tyyppisiä 

tapahtumia ja 

tempauksia

MAHDOLLISTAMME
Kohtaamisia 

sukupolvien välillä

TUOTAMME
iloa ja hyvää mieltä

www.siskotjasimot.fi

Pop up – vapaaehtoistoiminnan yhteistyöalusta ja brändiyhteisö 



Välittämisen keikka

Toteutetaan aina 

ryhmässä

Pop up –tyyppinen 

tapahtuma tai 

tempaus

Poppari-

vapaaehtoisena 

tavallisen ihmisen 

taidoin

www.siskotjasimot.fi

Keikan tavoitteena

ylisukupolviset 

antoisat 

kohtaamiset 



#kokosuomikeikalle



Mukaan Siskoksi tai Simoksi?

Kertaluontoisesti yhdelle keikalle

Et tarvitse vapaaehtoiskokemusta 

tai erityisosaamista

Vie vain pari tuntia aikaasi

Saat ideoida ja suunnitella

Tiimisi kanssa määrittelette 

toiminnan itse

Tehtäviä oman valinnan mukaan

TA P A H T U M AV A P A A E H T O I S E K S I TA P A H T U M AT I I M I I N

www.siskotjasimot.fi



Siskot ja Simot - toimintarakenne

Toimintaryhmät/vetäjät

• Ideointi

•Suunnittelu

•Organisointi

Pop up –vapaaehtoiset

•Tapahtumatehtävät

Toimiston työntekijät

•Tukea tapahtumien 
järjestämiseen, 
viestintään ja 
markkinointiin



Sitoutumisen tasot  Siskojen ja Simojen (pop up-) 

vapaaehtoistoiminnassa

Popparivapari ”Vakkaripoppari”

Kevyt kertakeikka Silloin tällöin Puolisäännöllisesti Toistuvasti Tapahtumatiimin 

jäsen

Tapahtumatiimin 

vetäjä



On hienoa, että saa osallistua 
vain kerran eikä tarvitse 

mihinkään sitoutua.

Tällainen sopii minulle, 
kun olen muuten 

kiireinen

On hienoa, kun voi 
ideoida ja minua 

kuunnellaan

Päällimmäisenä jäi 
mieleen rento- ja 

iloinen yhdessäolo

Tuntui, että kaikki oli 
hyvällä tuulella ja iloisia

Tässä tulee niitä 
ilon hetkiä

En ole tanssinut moneen 
kymmeneen vuoteen, 

tämä oli kivaa!

Ihanaa, kun on 
inhimillisyyttä ymmärtää 

vanhaa ihmistä. 
Tällaista tarvitaan lisää!

Mitä vapaaehtoiset Siskot ja Simot kertovat ?





Pop up -vapaaehtoisuudesta välittämisen 
kansanliike - mahdollisuudet ja haasteet

• Popparivapaaehtoisten tavoittaminen vs. kutsuminen ja innostaminen joka kerta erikseen > 

viestinnän eri keinot ja kanavat

• Vapaaehtoisten taustojen ja vahvuuksien huomioiminen> eri tapahtumateemat> eri yhteisöt

• Olemassa olevien tapahtumien hyödyntäminen

• Tapahtumatiimin/poppareiden varjelu ylikuormitukselta

• Pop up -toiminnan ylläpito ja vakiinnuttaminen > tapahtumatiimien vastuuvapaaehtoisten 

motivaation ylläpito ja tuki vs. palkatut työntekijät, yhteistyökumppanit

• Vetovoimaisen Siskot ja Simot -heimon ja spiritin luominen > iso kansallinen välittämisen 

tarina pop up- vapaaehtoistyöhön 



Kiitos!

#SiskotjaSimot #kokosuomikeikalle      #ihansimona

www.siskotjasimot.fi

Luovan välittämisen yhteisö

Siskot ja Simot

@siskotjasimot

@SiskotJaSimot

toimisto@siskotjasimot.fi



Pop up-demo: Joulupostia ikäihmisille 
#ihansimona!

• Kirjoita korttiin joulutervehdys

• Allekirjoita: t. Siskot ja Simot sekä oma nimesi

• Kortit toimitetaan Espoon ikäihmisille


