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      Helsinki 18.3.2016 
 
Hyvä yhteistyökumppani ja vapaaehtoistoiminnan ja vertaistuen tulevaisuuden tekijä,  
  

Kohtaamispaikkapäivät XII: Etsintäkuulutus   
  

Ensi vuonna vietetään Suomi 100 vuotta – juhlia. Tällä hetkellä etsitään sopivaa 

yhteistyökumppania ensi vuoden Kohtaamispaikkapäivien järjestämisessä. 

Kiinnostuksensa voi ilmoittaa Kansalaisareenaan allekirjoittaneelle/ 

kansalaisareena(at)kansalaisareena.fi / tai muille valtakunnallisen verkoston jäsenille 

mielellään huhtikuun loppuun mennessä. Valtakunnallinen kohtaamispaikkaverkosto 

avittaa ohjelman rakentamisessa, tiedottaa ja tukee paikallista päivien järjestäjää. 

Tänä keväänä Kohtaamispaikkapäivät järjestetään Meri-Lapissa 31.3.-1.4.2016. 

Ohjelma löytyy täältä ja työryhmät täältä. Ilmoittautua voi 24.3. saakka täällä. 

Tarkista oman kohtaamispaikkasi tiedot rekisterissä ja ilmoita uusi kohtaamispaikka 

täällä . Aikaisempien kohtaamispaikkapäivien ohjelmiin ja esityksiin voi käydä 

tutustumassa täällä .  

  
Liikuta minua Kukanpäivänä 13.5.2016 – Kulttuuria, vuorovaikutusta, arjen auttamista 
  
Kukanpäivää vietetään kulttuurin, vuorovaikutuksen, arjen vapaaehtoisuuden, omaehtoisen 
auttamisen ja hyvän tekemisen merkeissä. Mukaan ovat tulleet jo Oulu, Kemi, Seinäjoki, Espoo, 
Helsinki ja Järvenpää. Myös sinut ja sinun yhteisösi on haastettu mukaan! Ilmoita tapahtumasi 
täällä! Lue lisää myös täällä www.kansalaisareena.fi/liikutaminua/ 
  
Kansallinen vertaistutkimus  
  
Tarjoaako sinun yhteisösi vertaistukea tai ammatillista tukea kansalaisille netissä? Tervetuloa 
mukaan levittämään kansallista kyselyä verkkopalvelujen kautta saadusta tuesta. Vastaaminen vie 
nettivertaistuen saajilta 10 – 20 minuuttia. Kysely löytyy täältä. Lisätietoja 
sakari.kainulainen(at)diak.fi.  
  
Toimijoiden kaupunki Kaupunkitutkimuspäivillä 28.-29.4.2016 – Vertaisaika, kokeilukulttuurit ja 
taiteen toiseus kaupungeissa 
  
Kaupunkitutkimuksen päivät järjestetään Tieteiden talolla Helsingissä 
(www.kaupunkitutkimuksenpaivat.net). Kansalaisareenan on mukana työryhmässä Vertaisaika, 
kokeilukulttuurit ja taiteen toiseus kaupungeissa.  
 
  

http://suomifinland100.fi/
http://www.kansalaisareena.fi/Kohtaamispaikkap_kutsu2016.pdf
http://www.kansalaisareena.fi/uudetsivut/wp-content/uploads/2016/03/TYÖPAJOJEN-KUVAUKSET.pdf
https://fi.surveymonkey.com/r/HQQP8FD
http://www.kansalaisareena.fi/index.php?sivu=kohtaamispaikat
http://www.kansalaisareena.fi/index.php?sivu=kohtaamispaikat
http://kansalaisareena.fi/liikutaminua/wp-content/uploads/2016/02/Liikuta-minua-2016-kutsu-2-1.pdf
https://www.webropolsurveys.com/Answer/SurveyParticipation.aspx?SDID=Fin1059613&SID=733af7a8-0f98-4794-b9a1-7cfe4b4d811b&dy=897538257
http://www.kansalaisareena.fi/liikutaminua/
https://www.webropolsurveys.com/Answer/SurveyParticipation.aspx?SDID=Fin871347&SID=9d8fa895-e081-4644-a2e2-85f4e4d67267&dy=1522761652
http://www.kaupunkitutkimuksenpaivat.net/
http://www.kaupunkitutkimuksenpaivat.net/tyoryhmat/vertaisaika-kokeilukulttuurit-ja-taiteen-toiseus-kaupungeissa/
http://www.kaupunkitutkimuksenpaivat.net/tyoryhmat/vertaisaika-kokeilukulttuurit-ja-taiteen-toiseus-kaupungeissa/
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Marjo Salmela on aloittanut Kansalaisareenan järjestöassistenttina   
  
Teologian maisteri Marjo Salmela aloitti 14.3. työn Kansalaisareenan järjestöassistenttina. Marjo on 

toiminut aiemmin pääsihteerinä Suomen Kristillisessä Ylioppilasliitossa ja pitkän linjan aktiivina 

Kirkon Ulkomaanavun nuorten vaikuttamisverkosto Changemakerissa. Kansalaisareenassa Marjon 

vastuulla on jäsentoiminta, Vapaaehtoistoiminnan messujen koordinointi ja yhteydenpito 

Kansalaisareenan omiin vapaaehtoisiin, minkä lisäksi hänen monipuoliseen työnkuvaansa kuuluu 

myös taloushallinnon, varainhankinnan ja viestinnän tehtäviä. Ota yhteyttä ja kerro toiveistasi! 

Marjo Salmela, 044 972 07 54, marjo.salmela(a)kansalaisareena.fi. 

  

Vapaaehtoistoimintaan liittyvistä verotuskysymyksistä eniten palautetta 
  
Vapaaehtoistoiminnan esteitä kartoittanut valtiovarainministeriön työryhmä sai Vapaaehtoistyö, 
talkootyö, naapuriapu – kaikki käy raportista runsaasti palautetta. Oikeusministeriö on jo 
aloittanut vapaaehtoistyön koordinoinnin ja luonut vapaaehtoistyön verkkosivun. Eniten 
muutoksia lausunnoissa toivottiin verolainsäädäntöön ja vero-ohjeiden tulkintaan haluttiin 
yhdenvertaisuutta. Työttömän velvollisuudesta ilmoittaa tekemästään vapaaehtoistyöstä TE-
toimistolle haluttaisiin luopua. Kaikki lausunnonantajat kannattivat työryhmän ehdotusta 
selkeyttää ohjeita ja lisätä tiedotusta työttömän oikeudesta tehdä vapaaehtoistyötä menettämättä 
työttömyysturvaa. Myös TE-toimistojen henkilökunnan koulutukseen ja ohjeiden tulkinnan 
yhdenvertaisuuteen toivottiin parannusta. Rahankeräyslain uudistamisesta on erilaisia mielipiteitä 
suurten ja pienten toimijoiden kesken. Työryhmän esitys aktiivisen kansalaisuuden opettamisesta 
ja tietoisuuden lisääminen yhteiskunnallisen toiminnan monimuotoisuudesta sekä koulujen ja 
järjestöjen yhteistyön edistämisestä sai laajasti kannatusta. Lausuntoyhteenveto ja taulukko 
toimenpiteistä löytyy täältä. Vapaaehtoistyö, talkootyö, naapuriapu – kaikkki käy raportti löytyy 
täältä.  
  

Juliste vapaaehtoistoiminnan markkinointiin  

http://sky-fks.fi/
https://www.changemaker.fi/
http://www.demokratia.fi/tietotori/vapaaehtoistyo/
http://vm.fi/documents/10623/2033991/Lausuntoyhteenveto+vapaaehtoisty%C3%B6ryhm%C3%A4n+ehdotuksista/6e0be70d-a0fe-4967-b56d-b4a8e854678c
http://www.kansalaisareena.fi/vapaaehtoistyonraportti.pdf
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Voit ladata julisteen, jolla markkinoida vapaaehtoistoimintaa esimerkiksi ilmoitustauluilla tai 
messuilla sivulla: http://www.kansalaisareena.fi/valikko/?page_id=204. Julisteet on tehty 
vapaaehtoistoiminnan koordinaattoreiden alueellisten verkostojen käyttöön, mutta niitä voivat 
hyödyntää muutkin. Oletko vapaaehtoistoiminnan koordinaattori, mutta et kuulu yhteenkään 
valikkoverkostoon? Eikö paikkakunnallasi ole vielä verkostoa? Ota yhteyttä valikkotoiminnan 
suunnittelijaan pinja.nieminen(at)kansalaisareena.fi.  

Vapaaehtoistyön työnohjauksen erityispiirteitä - kirja 
  
Suomen Mielenterveysseura on julkaissut kirjan, joka tarjoaa monipuolisen katsauksen 
vapaaehtoistyön työnohjauksen maailmaan. Kirja on tarkoitettu ensisijaisesti vapaaehtoistyön 
työnohjaajakoulutuksen oppimateriaaliksi ja tehtävässä jo toimivien työnohjaajien tueksi. Kirjasta 
tulee esittely seuraavaan VerkkoAreenaan. Lue lisää täällä. 
  
Opetus- ja kulttuuriministeriön lausuntopyyntö  
  
Opetus- ja kulttuuriministeriö on lähettänyt hallituksen esityksen uudesta, CIMOn ja opetushallituksen 

pohjalle muodostettavasta virastosta lausuntokierrokselle.  Esityksessä ei ole uudelle virastolle ole vielä 

esitetty nimeä, joten hyvät ideat ovat varmasti siinäkin suhteessa tervetulleita! Hallituksen esitys löytyy 

OKM:n  internetsivuilta täältä. Esityksestä voivat siis lausua myös tahot, jotka eivät ole lausuntopyyntöä 

erikseen saaneet. 
  

Vertaishässäkkä Helsingissä 
  

Avita Kaveria hanke yhteistyökumppaneineen järjestää #vertaishässäkkä tapahtuman Kallio Kukkii 

–viikon yhteydessä Helsingin Karhupuistossa 19.5. klo 15 – 17.30. Vielä voi ilmoittautua mukaan 

järjestämään tapahtumaa. Mikä vertaishässäkkä on, selviää täällä.   

  

  

Tutustu Kansalaisareenan toimintakertomukseen vuodelta 2015 täällä! Jäsenet ovat tervetulleita 

vuosikokoukseen 7.4.2016 klo 16 Kansalaisareenaan!  

  
Kansalaisareenan kotisivuilla tapahtumakalenterissa ja ajankohtaissivulla on lisää 
ajankohtaistapahtumia! Julkaisemme yleishyödyllisiä kansalais-, vapaaehtois- ja vertaistoimintaan 
liittyviä ajankohtaisuutisia viestintävälineissämme. VerkkoAreenassa julkaistaan myös laajempia 
juttuja ja dedline seuraavaan numeroon tuleville jutuille on 15.4.2016. Ota yhteyttä 
katja.reinikainen(at)kansalaisareena.fi.Kevään 2016 aikana Kansalaisareenan kotisivut uudistetaan 
kokonaan word press pohjaisiksi. 
  
Kansalaisareena ja Avita kaveria –hanke twitterissä. Seuraa meitä! @kansalaisareena 
@avitakaveria.  
  
Tätä viestiä saa mielellään levittää eteenpäin. Jos haluat postituslistalle tai pois listalta, laita viestiä 
kansalaisareena(at)kansalaisareena.fi 
  
Aurinkoista ja lämmintä kevättä toivottaa Kansalaisareenan väki 
 

http://www.kansalaisareena.fi/valikko/?page_id=204
http://kansalaisareena.fi/verkkoareena/
http://www.mielenterveysseura.fi/fi/materiaalit/kirjat
http://www.minedu.fi/OPM/Koulutus/koulutuspolitiikka/vireilla_koulutus/virasto/index.html
https://www.webropolsurveys.com/Answer/SurveyParticipation.aspx?SDID=Fin1092879&SID=c3c88621-006c-4607-91eb-6c5de0cd3712&dy=609574499
http://www.kansalaisareena.fi/avitakaveria/nakyvyys-media/vertaishassakka
http://www.kansalaisareena.fi/toimintakertomus2015.pdf
http://www.kansalaisareena.fi/index.php?sivu=kalenteri
http://www.kansalaisareena.fi/index.php?sivu=ajankoht
http://kansalaisareena.fi/verkkoareena/

