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YHTEISTYÖSSÄ ON VOIMAA!

HAASTE YHTEISEEN HYVÄÄN
Löytyykö sinulta hetki aikaa yhteiseen hyvään? Haastamme sinut mukaan
vapaehtoistoiminnan tempaukseen.
Vapaaehtoistoiminta on kullan arvoista. Ilman vapaaehtoisia moni yhteiskunnallisesti
tärkeä toiminta jäisi toteutumatta ja ihmisten yksinäisyys ja syrjäytyminen lisääntyisi.
Tällä tempauksella on tarkoitus nostaa esiin vapaaehtoistoiminnan arvoa ja saada
sille näkyvyyttä.
Sinä voit esimerkilläsi näyttää, kuinka helppoa vapaaehtoistoimintaan osallistuminen
on. Jo pienelläkin teolla on merkitystä J
Päijät-Hämeen vapaaehtoistoiminnan verkosto haastaa sinut osallistumaan
vapaaehtoistoimintaan.
- Osallistu vapaaehtoistoimintaan 1.8.-20.9.2017 välisenä aikana. Päivä tai
muutama tuntikin antaa jo paljon.
- Olisi hienoa, jos pääsisit kertomaan vapaaehtoiskokemuksestasi
vapaaehtoistoiminnan messuille Kasisalille to 21.9. klo 15-18 välillä.
Kirjeen kääntöpuolelta löydät listauksen muutamista vapaaehtoistoiminnan
mahdollisuuksista Päijät-Hämeen alueella. Voit myös itse ehdottaa jotain.
Allekirjoittamalla haasteen pääset mukaan upeaan tempaukseemme.
Medialle lähtee myös tieto haasteesta ja messuista.
Ilmoitathan haasteen antajalle mitä haluaisit tehdä ja mikä ajankohta sinulle sopisi,
niin järjestämme tilaisuuden puolestasi.

Sinua tarvitaan!
Ystävällisin terveisin,
Päijät-Hämeen vapaaehtoistoiminnan verkosto
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Tässä listaus vaihtoehdoista. Ruksaa itsellesi sopiva vaihtoehto.
-

Senioreiden ajelutus riksalla/ Palvelutaloyhdistys Huili ry Hollola
Katupartiointi/ Monon side ry
Nuorten iltaan osallistuminen/ Hollolan erityisnuorisotyö/ Nuorten tuki ja
palvelupiste mesta
Ruuan jakelu, bingo, levyraati tai karaoke vähävaraisille/ Elokolo
Palvelutalossa vierailu / Diakonilaitos/ Lahden Lähimmäispalvelu
Senioreille suunnattua nettiopastusta /Avainsäätiön ruutuystävät toiminta
Vie vanhus ulos-kampanja 5.9.-5.10./ Lahden liikuntapalvelut
Marian kammarin toiminta/Seurakuntayhtymä
Lastenhoitoapu/ Mannerheimin lastensuojeluliitto
Vauvanhoitoa ensi- ja turvakodilla tai lasten kanssa touhuamista perhetuvalla/
Lahden ensi- ja turvakoti ry
Tavaran lajittelua/jakelua asiakkaille / Hope yhdessä ja yhteisesti ry
Muistiyhdistyksen tapahtuma/ Päijät-Hämeen muistiyhdistys ry
Nuorten ja mentoreiden virkistysilta/ Dila
Säröperheiden tapahtuma/ Dila
Avuksi eläintalolle/ Päijät-Hämeen eläinsuojeluyhdistys ry
Muuta?____________________________________________

Otan haasteen vastaan.
__________________________________________________
Allekirjoitus
Vastaathan haasteeseen mahdollisimman pian palauttamalla kirjeen
allekirjoitettuna sinut haastaneelle henkilölle tai voit olla yhteydessä
Kirsi Hyväri
Päijät-Hämeen vapaaehtoistoiminnan alueellinen koordinaattori
Virtaa Vapaaehtoistyöhön-hanke
p. 0504362251
kirsi.m.hyvari@gmail.com

