
                                             Helsingin kaupungin Vapaaehtoistoiminta tiedottaa 
 

Ilmoittautumiset ja lisätietoa vapaaehtoistoiminta@hel.fi  

tai puhelimitse 09 310 64884 / 09 310 46940/ 09 310 58485    

Koulutuskalenteri 
kevätkausi 2019 

Vapaaehtois- ja vertaistoiminnan koulutukset ja luennot 

                       Tervetuloa! 
 

Vapaaehtoistoiminnan perusteet- koulutus  
ke 27.2 klo 17-19 Pasilan kirjaston Auditorio,  
Kellosilta 9, 00520 Helsinki.  
 
Avoin tilaisuus.  
 
 

Aulaopas-koulutus  
17.1.2019 klo 13-16 Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskus  
Työpajankatu 14 A, 00580 Helsinki. 
 
Vuosaaren perhekeskus ja terveys- ja hyvinvointikeskus sekä Kalasataman 
terveys- ja hyvinvointikeskus toivottavat uudet vapaaehtoiset tervetulleeksi 
mukaan toimintaan! 

Perhekeskuksista sekä terveys- ja hyvinvointikeskuksista löytyvät perheille 
suunnatut palvelut ja työikäisten terveys- ja sosiaalipalvelut. Palveluja on niin 
lapsille, nuorille kuin ikääntyneille. Aulaoppaat opastavat asiakkaita ja lisäksi 
auttavat pienissä pulmissa sekä tarjoavat juttuseuraa. Aulaoppaiksi toivomme 
henkilöitä, jotka ovat sosiaalisia ja tulevat toimeen erilaisten ihmisten kanssa. 
Toimintaan otetaan mielellään mukaan kansainvälisiä ja erilaisia 
kulttuuritaustoja ymmärtäviä vapaaehtoisia. 
 
Ilmoittautuminen 10.1.2019  mennessä 
 

mailto:vapaaehtoistoiminta@hel.fi
http://www.vaestoliitto.fi/monikulttuurisuus/yhteystiedot-ja-palaute/
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 Lisäkoulutuksia ja luentoja 
Muistiosaaminen Kansalaistaitona  
ma 29.4.2018 klo 17-18.30 Työväenopisto, Opistotalo Viipurin-
sali, Helsinginkatu 26, 00530 Helsinki.  
 
Luennoimassa Teija Mikkilä Alzheimer-yhdistys ry.  
 
Muistikummituokio, lisätietoa ja vinkkejä muistisairauksista. Muistisairaan  
ihmisen kohtaaminen lämpimästi ja ymmärtävästi on tämän päivän kansalais-
taito. Kummius kutsuu asettumaan muistisairaan rinnalle ja tekemään 
omassa lähipiirissä muistiystävällisiä tekoja.  
Avoin tilaisuus.  
 
 

Vertaisuuden voima 
ke 15.5 klo 17-18.30 Työväenopisto, Kulttuurikeskus Stoa,  
Turunlinnantie 1, 00900 Hki  
 
Helsingin kaupungin vapaaehtoistoiminnan kehittämisasiantuntija kertoo  
vapaaehtoistoiminnan nykytuulista ja Oona Vasko luennoi vertaisuudesta. 
”Vapaaehtoistoiminta, yhdistykset sekä terveydenhuolto käyttävät yhä enem-
män työssään vertaisosaajien tietämystä ja osaamista. Luennoimassa koke-
musasiantuntija, hän tuo näkökulmaa vertaistukityön merkityksellisyydestä 
myös omakohtaisten kokemusten kautta.”   
Avoin tilaisuus.  
 
 
Väkivallan ja kaltoinkohtelun kohteeksi joutuneiden 
ikääntyneiden tukeminen vapaaehtoistyössä- koulutus. 
to 21.3.2019 klo 17-19 Juhlasali, Kampin palvelukeskus,  
Salomonkatu 21B, 00100 Helsinki.  
 
Koulutus on osa Euroopan unionin rahoittamaa Tisova –hanketta.  
Kouluttajina ThM, esh Sirkka Perttu ja sosionomi YAMK Päivi Helakallio-
Ranta, Voimaa Vanhuuteen - osk VoiVa, www.voiva.fi 
 
Ilmoittautuminen 15.3.2019 mennessä(helmikuu 2019 alkaen myös puh. 040-4123829) 
Ilmoittautumislinkki: https://goo.gl/forms/UoyMBWSwSiFv3Fcr2   
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