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lukijalle

Sinulla on nyt käsissäsi savonlinnan 

Yeesi-toiminnan vapaaehtoisen opas. 

Tämä opas kertoo sinulle sen, mitä 

tarvitset tietää Yeesi-toiminnasta 

alkuun päästäksesi. Opas on 

tarkoitettu Savonlinnan seudun 

Mielenterveysseura ry:n Yeesi- 

toiminnan vapaaehtoistoiminnasta 

kiinnostuneille.



yeesi-toiminta

Kaikille 13 – 30-vuotiaille avointa vapaaehtoistoimintaa 

 

 Mahdollisuuksia edistää omaa ja toisten nuorten mielen 

hyvinvointia   

 

 Nuoret suunnittelevat toimintaa nuorille - mahdollisuus 

toteuttaa itseään ja ideoitaan kannustavassa ilmapiirissä!   

 

 Osallistua voi omien resurssien ja kiinnostusten mukaan 

 



jokaisella on mielenterveys. 

Mielenterveyttä voi ylläpitää 

kasvattamalla omia voimavaroja. hyvä 

mielenterveys ylläpitää hyvää elämää. 

 

yeesi-toiminta on nuorten vapaaehtoisten 

verkosto jonka tarkoituksena on edistää 

mielenterveyttä positiivisen kautta! 

 

yeesi-toiminta on yksi savonlinnan seudun 

mielenterveysseura ry:n 

vapaaehtoistoiminnan muoto. toiminta 

tapahtuu yhdessä yeesi ry:n kanssa. 

 



mitä tarvitset

riittää että sinulla on kiinnostus 

nuorten mielenterveyttä edistävään 

vapaaehtoistoimintaan. tule omana 

itsenäsi joukkoomme! 

 

voit osallistua toimintaan kerran tai 

joka kerta. toivomme että saat 

toteuttaa itseäsi toiminnassa.



mitä saat

mahdollisuuden osallistua toiminnan 

suunnitteluun ja toteuttamiseen 

 

mahdollisuuden vaikuttaa 

 

mahdollisuuden käyttää luovuutta 

 

mahdollisuuden vastuullisiin tehtäviin 

 

kun osallistut, viet eteenpäin mielen 

hyvinvoinnin positiivista sanomaa niin 

savonlinnassa kuin yhteiskunnassakin! 



vapaaehtoistoiminnan muotoja
 

toiminnan suunnittelu 

 

toiminnan toteuttaminen 

 

viestintäkampanjoita mielenterveydestä 

 

oppilaitos- ja järjestöyhteistyötä 

 

blogitekstin kirjoittaminen 

 

instagramin päivittäminen viikko kerrallaan 

 

yeesi-tiimin jäsenyys, vastuunuoren pesti 



Savonlinnan seudun 

mielenterveysseura ry
 

tukee ihmisten arkea ja selviytymistä + tekee työtä hyvän 

mielen ja hyvän elämän edistämiseksi 

 

  ylläpitää Savonlinnan Kriisikeskusta, joka tarjoaa matalan 

kynnyksen keskusteluapua 

 

      järjestää Yeesi-toiminnan lisäksi myös muuta 

vapaaehtoistoimintaa, esimerkiksi tukikoirakkotoimintaa ja 

kriisipuhelinpäivystystä 

 

         on sitoutunut Suomen Mielenterveysseuran eettisiin 

periaatteisiin 



yeesi ry

yeesi ry on nuorten mielenterveysseura, joka on 

perustettu pääkaupunkiseudulla vuonna 2011. 

 

yeesi ry:n toimintaa ohjaa neljä tärkeää arvoa: 

-positiivisuus 

-matala kynnys ja joustavuus 

-ajankohtaisuus ja kehitysmyönteisyys 

-nuorilta nuorille 

 

yeesi ry koordinoi valtakunnallista yeesi-toimintaa 

 

 

 



käytänteitä

Jos ilmoittaudut johonkin toimintaan/tehtävään, muista 

ilmoittaa ajoissa mahdollisesta peruuntumisesta 

 

          Toiminnassa saatuja salasanoja ja muita tietoja on lupa 

käyttää vain Yeesi-toiminnan piirissä 

 

          Kaikissa Yeesi-toimintaan liittyvissä jutuissa, haasteissa ja 

hauskuuksissa, voit kääntyä Savonlinnan seudun Mielenterveysseuran 

yhdyshenkilön puoleen. Kriisikeskus tukee ja mahdollistaa toimintaa! 

 

          Teet arvokasta työtä vapaaehtoisena! Voit pyytää todistuksen 

vapaaehtoistoiminnasta yhdyshenkilöltä esimerkiksi työpaikkaa tai 

koulua varten. Kiitos sinulle! 

 



yhteystiedot

instagram yeesi.savonlinna 

facebook yeesi savonlinna 

email yeesi.savonlinna(ät)gmail.com 

 

toiminnasta vastaava työntekijä 

piia immonen 

puh/whatsapp 044 982 0565 

email piia.immonen(ät)slnkriisikeskus.fi


