
TIEDOTE 12.11.2015 

 

VUODEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN MUOTOA ETSITÄÄN HÄMEENLINNAN SEUDULLA  

 

Valtakunnallista vapaaehtoisten päivää vietetään torstaina 3. joulukuuta. Päivän kunniaksi 

Hämeenlinnan seudun vapaaehtoistoiminnan verkosto palkitsee vuoden vapaaehtoistoiminnan muodon 

ensimmäistä kertaa. Voittajan valitsee tuomaristo yleisön asettamien ehdokkaiden joukosta.  

 

Idea Oulusta, tavoitteena näkyvyys paikalliselle vapaaehtoistyölle 

 

Idea vuoden vapaaehtoistoiminnan muodon palkitsemisesta lähti Oulun seudulla toimivalta VARES-

verkostolta, joka on palkinnut erilaisia vapaaehtoistoiminnan muotoja jo vuodesta 2009. Hämeenlinnan 

seudun vapaaehtoistoiminnan verkosto palkitsee nyt vuonna 2015 ensimmäistä kertaa Hämeenlinnan 

seudun vuoden vapaaehtoistoiminnan muodon.  

 

Palkitsemisen tavoitteena on tuoda esille vapaaehtoistyön tärkeyttä ja merkitystä, sen erilaisia muotoja ja 

mahdollisuuksia, sekä kertoa paikallisia vapaaehtoistyön voimin toteutettuja menestystarinoita ja arjen 

pieniä auttavia tekoja. 

 

“Hämeenlinnan seudulla tapahtuvalle vapaaehtoistyölle on tärkeää saada näkyvyyttä ja tunnustusta. 

Työssäni vapaaehtoistyön parissa näen, kuinka pyyteettömästi ja suoraan sydämestä ihmiset tekevät 

hienoa työtä lähimmäisten ja yhteisen hyvinvoinnin hyväksi. Hienoa, jos saamme edes osan tästä työstä 

näkyville palkitsemisen kautta”, toivoo Hanna Nyholm, Hämeenlinnan seudun Setlementti ry:n 

kehittämispäällikkö. 

 

Kriteereinä laadukas ja tehokas vapaaehtoistyö Hämeenlinnan seudulla  

 

Hämeenlinnan seudun vuoden 2015 vapaaehtoistoiminnan muodon voittajan kriteerit ovat seuraavat: 

”Tämä vapaaehtoistoiminnan muoto toteuttaa laadukasta ja toimivaa vapaaehtoistoimintaa 

Hämeenlinnan seudulla vuonna 2015. Tämän vapaaehtoistoiminnan muodon resurssit hyödynnetään 

tehokkaasti, minkä seurauksena toiminnan muoto edistää näkyvästi paikallista hyvinvointia.”  

 

Palkittavaksi ehdotetut sähköpostiin, tuomaristossa paikallisia toimijoita ja vaikuttajia 

 

Vuoden vapaaehtoistoiminnan muodon ehdokkaita vastaanotetaan osoitteeseen 

hanna.nyholm@hmlsetlementti.net 24.11.2015 asti. Viestissä tulee mainita ehdokkaan tiedot 

(henkilön/yhdistyksen/yrityksen tms. nimi, toiminta-alue, toiminnan muoto, yhteystiedot mahdollista 

voiton ilmoittamista varten) sekä perustelut palkitsemiselle (miksi juuri tämä vapaaehtoistoiminnan muoto 

pitäisi palkita).  

 



Vuoden 2015 Hämeenlinnan seudun vapaaehtoistoiminnan muodon valitsee sähköpostiin vastaanotettujen 

ehdokkaiden joukosta tuomaristo, joka koostuu paikallisista toimijoista, vaikuttajista ja yksityishenkilöistä. 

Tuomaristoon kuuluvat Anu Mylläri (monikulttuurisuustoiminnan kehittäjä, SPR Hämeen piiri), Sirpa 

Ylikerälä (tilaajapäällikkö, Hämeenlinnan kaupunki), Päivi Lilja (toiminnanjohtaja, Kettuki ry), Eija Mäenpää 

(sosionomiopiskelija, HAMK), Mia Haapanen (suunnittelija, Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry) ja Pentti 

Lemmetyinen (toimitusjohtaja, Suomen Setlementtiliitto ry). Voittaja valitaan ja ilmoitetaan perjantaina 27. 

marraskuuta.  

 

Vapaaehtoisten päivä näkyy myös Hämeenlinnan seudulla 

 

Valtakunnallista vapaaehtoisten päivää vietetään 3. joulukuuta, jolloin ympäri Suomea järjestetään 

runsaasti aiheeseen liittyvää ohjelmaa ja kiinnitetään huomiota vapaaehtoistyön tärkeyteen. Päivä näkyy 

myös Hämeenlinnan seudulla. Esimerkiksi Hämeenlinnan seudun Setlementti järjestää yhdessä 

vapaaehtoistoiminnan verkoston kanssa kortti tuntemattomalle -tempauksen sekä iltatilaisuuden 

vapaaehtoisille. Iltatilaisuudessa palkitaan myös Hämeenlinnan seudun vuoden 2015 vapaaehtoistoiminnan 

muoto, ja tilaisuuteen kutsutaan myös muita kilpailun ehdokkaita.  
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