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Naapuruuspiiri on aktivoiva, kaikenikäisille 
suunnattu. Iäkkäimpien osallistujien ehdoilla :=)

Ehdottomasti 

kahvia, 

laulukin 

onnistuu !



Naapuruuspiiri on ketterää ihmisten 
lähelle vietävää toimintaa

Helsingissä on 20 
toimivaa 

Naapuruuspiiriä

Naapuruuspiirejä on 
ollut jo 10 vuotta! 
Toiminut ideana 
muillekin toimijoille..

Kokemusasiantuntija 
on ollut alusta asti 
kehittämissä 
toimintaa

1. Palkinto 2015



Vapaaehtoinen pärjää 
omin tiedoin ja taidoin, 
yhteystyöntekijä toimii 
taustatukena.

Kattaminenkin 

kuuluu 

kohtaamisiin 





Yhteistyötä! Naapuruuspiirit mahdollistuvat
alueen eri toimijoiden kanssa.

Me osataan 

verkostoitua 

:D



Naapuruuspiirissä tutustumme kahvikupin 
äärellä muihin asukkaisiin. 

10-

vuotisjuhlat 

oli sosiaalinen 

tapahtuma!



Tapaamisten sisältö piiriläisten toiveiden 
mukaan: Juttelua, vierailijoita, yhteisiä retkiä.

”Me olemme 

1. ja paras 

Naapuruus-

piiri 

Helsingissä”



….alusta aktiivisille senioreille

OmaStadi

suunnitelmia 

ja 

kannanottoja



Kohtaamisia kerhotiloista 
kokoushuoneisiin…onko vapaina?

Paikalla ollaan 

joka viikko



Vapaaehtoisia koulutetaan

Kulttuuri- ja 

vapaa-

ajantoimiala 

asialla



Naapuruuspiiri on asuinalueella toimiva
paikallinen olohuone 

• Piirit kokoontuvat viikoittain lähellä olevissa maksuttomissa tiloissa.

• Osallistuminen on maksutonta tai omakustannehintaista.

Me 

Seniorikeskuk

sista on 

haluttu toimia 

sen eteen 



Naapuruuspiirit 
tarvitsevat taustatukea

Naapuruuspiiri

Vapaaehtoiset ohjaajat

Yhteystyöntekijä alueelta

Ohjausryhmä

• Alueelta tila

• Aktiiviset kävijät

• Alueen eri toimijat vierailijoina

• Vapaaehtoistoiminnan koulutukset ja 
sopimukset yms.

• Tuki vapaaehtoisille

• Tuki ryhmälle

• Toiminnan kehittäminen on vahvasti osa 
yhdyskuntatyötä, seniorikeskuksia ja 
vapaaehtoistoimintaa



Tavataanko jatkossa sittenkin digisti?

• Ehdotettu Naapuruuspiireihin keväällä 2020 

kohtaamiset jatkuvat myös entiseen malliin!



• opinnäytetöitä

• lehtiartikkeleita 

• Teams työntekijöiden 

yhteydenpitoon, 

• Twitter- ja FB-tilit

• ohjausryhmä

• kokemusta jne. 

Näitä kaikkia löytyy jo 

Naapuruuspiiristä!

Näillä pääset alkuun. Käytettävissäsi on lisäksi:
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• käynnistämisopas

• vapaaehtoisen opas 

• vapaaehtoisen ja 

yhteystyöntekijän vastuusopimus 

(piirien käytännöistä)

• resepti 

• sponsorin hankintaohje

• lista toimijoista ja yhdistyksistä

joita voi pyytää vierailijaksi

Maksuton tila, yhteystyöntekijä ja 
vapaaehtoinen…

Näitä kaikkia löytyy 

Naapuruuspiiristä !



Käytettävissäsi !

Naapuruuspiirin ohjausryhmä:

• Inka Aronen

• Soile Ataçocuğu

• Päivi Kiuru

• Taija Savolainen

• Kristiina Stenman

• Tarja Taimisto

• Maria Baric
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