


Vapaaehtoistoimintaa suurella sydämellä-

tapahtumaviikko Satakunnassa

• Onko sinulla suuri sydän? Kaipaatko mielekästä ja 
merkityksellistä tekemistä arkeen? Lähde mukaan 
vapaaehtoistoimintaan!

• Viikolla 37 (12. – 17.9.2022) ympäri Satakuntaa 
vietetään vapaaehtoistoiminnan tapahtumaviikkoa. 
Nyt sinulla on ainutlaatuinen mahdollisuus tulla 
tutustumaan oman alueesi auttamisen ja hyvän 
tekemisen mahdollisuuksiin. Viikon järjestää 
Satakunnan alueella toimivat Valikkoryhmät ja 
Satakunnan yhteisökeskus. Kurkkaa viikon ohjelma ja 
löydä vapaaehtoistoiminnan äärelle! Löydät 
tapahtuman myös Facebookista nimellä Suurella 
Sydämellä. Tervetuloa mukaan!

• #vapaaehtoistoimintaasatakunnassa



Tapahtumaviikon ohjelma 12. - 17.9.

• ♥ Maanantai – Webinaari: Merkityksellistä vapaaehtoistoimintaa

• ♥ Tiistai – Porin alueen vapaaehtoistoiminta

• Aika: Tiistaina 13.9. kello 14-18, Paikka: Porin pääkirjasto, (Gallen-Kallelankatu 12)

• Lisätietoja: Porin valikkoryhmä paikalle kertomassa vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksista. Lisäksi järjestö -ja vapaaehtoistoimintaan liittyvä näyttely pääkirjastolla 6.9. – 17.9 välisen 
ajan.

• ♥ Keskiviikko – Kankaanpään alueen vapaaehtoistoiminta

• Aika: Keskiviikkona 14.9. kello 14-18, Paikka: Kankaanpään kaupunginkirjaston aula (Kangasmoisionkatu 1)

• Lisätietoja: Kankaanpään valikkoryhmä ja muut alueella vapaaehtoistoimintaa tarjoavat toimijat paikalla esittäytymässä. Tule kuulemaan lisää järjestötoiminnasta.

• ♥ Torstai – Huittisten alueen vapaaehtoistoiminta

• Aika: Torstaina 15.9. kello 14 – 18., Paikka: K-Supermarket Lautturi (Särmänkatu 1)

• Lisätietoja: Huittisten valikkoryhmä ja muut vapaaehtoistoimintaa tarjoavat toimijat paikalla esittäytymässä. Tervetuloa tutustumaan Huittisten alueen yhdistysten toimintaan ja 
vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksiin.

• ♥ Perjantai – Porin alueen vapaaehtoistoiminta

• Aika: Perjantaina 16.9. kello 12 – 16, Paikka: Kauppakeskus Puuvilla (Siltapuistokatu 14)

• Lisätietoja: Järjestötori ja lavaohjelmaa. Järjestäjänä Satakunnan syöpäyhdistys. Tilaisuuden juontaa Elina Wallin.

• ♥ Lauantai – Rauma (Silakkamarkkinat) ja Porin Kävelykatu (Korttelifestarit)

• Rauma.

• Aika: Lauantaina 17.9. koko tapahtuma-ajan. Paikka: Silakkamarkkinat

• Lisätietoja: Tervetuloa Silakkamarkkinoille tutustumaan Rauman alueen järjestö -ja vapaaehtoistoimintaan. Esittelijät ovat paikalla lauantaina 17.9. kello 9 – 17 ja sunnuntaina 18.9. 

kello 9 – 16 välisenä aikana. Mukana Valikko-koira vainuamassa vapaaehtoisia.

• Porin Kävelykatu:

• Aika: Lauantaina 17.9. kello 10 – 16 yhdistystelttoja. Lavaohjelmaa aamusta iltaan saakka! Paikka: Porin Kävelykatu. Esityksiä Satakieli-lavalla ja Eetunaukion lavalla.

• Lisätietoja: Korttelifestarit yhteistyössä Porikortteleiden kanssa. Päivän aikana yhdistystelttoja sekä viihdyttävää lavaohjelmaa tanssista musiikkiin. Tätä et halua missata!



Seuraa täällä:

• Verkkosivut (ohjelma, 
ilmoittautuminen): https://www.yhteisokeskus.fi/tapah
tumat/suurellasydamella/

• Facebook-tapahtuma: https://fb.me/e/2pa0IeQKj

• Korttelifestareiden Facebook-
tapahtumasivut: https://fb.me/e/22b5OO2dC

• Kiitos kun seuraat, tykkäät ja jaat!

• Käytä hashtageja: #suurellasydamella 
#vapaaehtoistoimintaasatakunnassa

https://www.yhteisokeskus.fi/tapahtumat/suurellasydamella/
https://fb.me/e/2pa0IeQKj
https://fb.me/e/22b5OO2dC


Lämpimästi 

tervetuloa mukaan!

Tehdään tästä 

yhdessä mahtava 
viikko!


