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Messujen ohjelma:
Keskustelimme viime vuoden messuista ja niiden ohjelmasta. Päätettiin että, tänä
vuonna keskitytään vain vapaaehtoistoiminnan esittelyyn. Messuilla on vain lyhyitä
esityksiä, koska ne eivät välttämättä kuulu hyvin tai ne häiritsevät liikaa muuta
keskustelua näytteilleasettajien pöytien luona.
Näytteilleasettajien pisteille kannattaa kehittää jotain toiminnallista, joka houkuttaa
ihmisiä pysähtymään pisteelle. Messuilla olisi ns. messukahvila keskellä salia, jota
vapaaehtoiset organisoi/pyörittää. Laura selvittää pääseekö Marian kammarista
vapaaehtoinen keittämään kahvia. Lisäksi pyydetään eri tahojen vapaaehtoisia
pöytäemänniksi.
Varsinaista erillistä juontajaa ei messuille pyydetä tänä vuonna. Kirsi voi hoitaa
haastattelut ja esitysten juonnot tarvittaessa.
Ideoita messujen ohjelmaksi:
- Tanssiesityksiä
o Hämeen nuorisoseuraà Kirsi kysyy

-

o Tanssiopisto, Johanna StenlundàDILA selvittää
Muistilangat-kuoroà muistiyhdistys selvittää
Taika-jengi àmuistiyhdistys selvittää
Julkkisten haastattelut vapaaehtoistoiminnasta
Mahdollisuus kokeilla Hollolan huilin riksaa pihalla àElina Waajakoski selvittää
Palautetta antaneiden kesken arvotaan palkintoja.
Mahdollisuus osallistua sananmuodostuspeliin, eli eri pisteiltä pitäisi käydä
kysymässä kirjain, jotka yhdistämällä muodostuu joku sana. Sana kirjoitetaan lapulle
ja lapun palauttaneiden kesken arvotaan joku palkinto?

Messujen teema
Messujen teemaksi sovittiin ns.pop up-vapaaehtoisuus, johon pyritään haastamaan PäijätHämäläisiä. Teemaan liittyen Kirsi tekee haastekirjeen, joka annetaan noin kymmenelle julkisuuden
henkilölle Päijät-Hämeessä. Tarkoituksena on haastaa julkkis antamaan päivä tai muutama tunti
vapaaehtoistyölle ennen messuja. Pyritään haastamaan erilaisia julkkiksia, poliitikot, muusikot
urheilijat yms.
Kirjeessä on listattu valmiita vaihtoehtoja pop up-vapaaehtoisuuteen. Lisäksi haastamme muutaman
julkkiksen mukaan messuille kertomaan kokemuksestaan vapaaehtoisena. Teemaan liittyen
haastamme mukaan myös LAMK:n opiskelijoita sekä OP Pohjolan työntekijöitä. Kirsi on yhteydessä
LAMK:iin ja OP Pohjolan työntekijään. OP Pohjolan työntekijät voivat tehdä palkallisena päivän verran
vapaaehtoistyötä vuodessa.
Julkisuuden henkilöt joita kysytään:
- Ville Skinnari (kuka tuntee?) Kirsi kysyy?
- Sami Jauhojärvi (Elina Waajakoski kysyy)
- Aino-Kaisa Saarinen (Kuka tuntee, Elina?)
- Juha Rehula (Kuka tuntee?) Kirsi Kysyy?
- Jaakko Parkkali (Pirita kysyy?)
- Arttu Lindeman (Pirita kysyy?)
- Brädi (Riikka Neuvonen/Pauliina vaskin?)
- Konsta Hietanen (Riikka Savela?)
- Cheek ?
Ideoita Pop up-vapaaehtoistyöstä:
- ensikodilla vauvanhoitoa (ensi- ja turvakoti)
- tavaranlaittamista hyllyihin (hope)
- riksa-ajelu (Hollolan huili)
- mesta nuorten ilta (hollolan srk)
- Mentoreiden virkistysilta (Dila)
- Katupäivystys (mono)
- Nettiopastus (Avainsäätiö)
- Muistiyhdistyksen tapahtuma/markkinakahvit

-

Lastenhoitoapu
Palvelutalossa vierailu/Vanhustyö (Diakonilaitos, lähimmäispalvelu yms.)
Vie vanhus ulos-kampanja 5.9. alk. (liikuntapalvelut ja srk)
Elokolon ruuan jakeliu, bingo, levyraati, karaoke
Muita ideoita?

Markkinointi
Messujen markkinointi aloitetaan hyvissä ajoin jo elokuussa. Kirsi on yhteydessä toimittajiin ja tekee
tiedotteen julkkisten haastamisesta sekä messuista. Pyritään saamaan isompi juttu julkkiksen
tekemästä vapaaehtoistyöstä lehteen edellisellä viikolla.
Kirsi selvittää saisiko phvapaaehtoistoiminta.fi-sivuille pienen kyselyn aiheella ”mikä vapaaehtoistyö
sopii sinulle”. Kyselyä voisi markkinoida messujen kanssa.
Kirsi selvittää kesän aikana verkoston markkinointimateriaalin tilaamisen messuja ja muita
tapahtumia varten, mm. kasseja ja kyniä tilataan ainakin. Messuilla voidaan käyttää rekvisiittana
ilmapalloja, mutta verkoston puolesta niitä ei tule jaettavaksi.

Muita käytännön asioita
Näytteille asettajia on niin paljon ja tila on nyt isompi, niin tehdään messukartta, jossa näkyy kaikki
näytteilleasettajat. Messukartassa voisi olla myös tietoa ohjelmasta sekä mahdollisesti ilmoittaudu
vapaaehtoiseksi lappu (erillinen repäistävä osio)
Tapahtumassa on infopiste jossa Kirsi päivystää. Siihen tarvitaan myös joku toinen, koska Kirsi käy
välillä juontamassa. Infopiste kahvilan yhteyteen vai lähelle ovea?
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