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   Helsinki 8.4.2016 

 
Hyvä yhteistyökumppani ja vapaaehtoistoiminnan ja vertaistuen aktiivi, 
  
Vapaaehtoistoiminnan hyvien käytäntöjen seminaari 2.5.2016 klo 13 – 15.30 
  
Vapaaehtoistoiminnan arvostus on nousussa suomalaisessa yhteiskunnassa. Vapaaehtoistoiminta 
on myös yksi kirkkohallituksen toiminnallisen osaston painopistealueista. Kirkkohallituksen 
Vapaaehtoistoiminnan kehittämistyötyöryhmä (Aaro Harju, pj, Anitta Raitanen, Ilkka Kalmanlehto, 
Irene Nummela,siht.) kutsuu maksuttomaan Vapaaehtoistoiminnan hyvien käytäntöjen 
seminaariin Kirkkohallitukseen. Ryhmä haluaa vahvistaa sektorirajat ylittävää yhteistyötä 
vapaaehtoistoiminnan kehittämisessä. Lue lisää ja ilmoittaudu.  
  
Kulttuuria, vuorovaikutusta, arjen auttamista - Liikuta minua Kukanpäivänä 13.5.2016  
  
Kukanpäivää vietetään kulttuurin, vuorovaikutuksen, arjen vapaaehtoisuuden, omaehtoisen 
auttamisen ja hyvän tekemisen merkeissä. Mukana ovat mm Oulu, Kemi, Seinäjoki, Espoo, 
Helsinki, Punkaharju, Järvenpää... Espoossa on ohjelmassa muun muassa Vertaiskuvanäyttelyn 
avajaiset Galleria Unelmassa klo 10. Myös sinut/yhteisösi on haastettu Kukanpäivän kampanjaan! 
Ilmoita tapahtumasi täällä! Lue lisää. 
  
Vertaistoiminnan kesäpäivät 9. -10.6.2016 Espoossa 
  
Avita kaveria -hankkeen ja Espoon Järjestöjen Yhteisön EJY:n Vertaisreseptihankkeen yhteinen 
vertaistoiminnan koulutustapahtuma järjestetään EJY: ssä Espoon Tapiolassa. Seminaari on 
tarkoitettu Avita kaveria -hankkeen kouluttajien lisäksi muille vertaisohjaajien kouluttajille ja 
kehittäjille. Haluaisitko tulla esittelemään vertaistoiminnan hyvää käytäntöä? Ehdota aiheita ja 
puhujia täällä. Lisätietoja heli.lumiaro(at)kansalaisareena.fi. 
  
Elokolo-kohtaamispaikkatoiminnan käsikirja 
  
EHYT on julkaissut Elokolo-kohtaamispaikkatoiminnan käsikirjan. Muun muassa Antti Maunun ja 
Jiri Sirosen toimittama käsikirja kuvaa Elokolojen ja ehkäisevän päihdetyön 
kohtaamispaikkatoiminnan keskeisimpiä muotoja. Käsikirja on kirjoitettu hyödyttämään kaikkia 
kohtaamispaikkoja ja se tarjoaa virikkeitä myös muille matalan kynnyksen toimintakeskuksille, 
asukastuville ja päiväkeskuksille. Elokolo – kohtaamispaikkatoiminnan käsikirja – julkaisu on 
saatavana myös ilmaisena verkkojulkaisuna. Lue lisää.  
  
 

http://www.kansalaisareena.fi/hyvat_kaytannot.pdf
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://kansalaisareena.fi/liikutaminua/
https://www.webropolsurveys.com/Answer/SurveyParticipation.aspx?SDID=Fin1104689&SID=339c1828-4653-422c-a0bb-554475d6df35&dy=1599937225
http://www.ehyt.fi/ehyt-julkaisi-elokolo-kohtaamispaikkatoiminnan-k%C3%A4sikirjan
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XI Kohtaamispaikkapäivien materiaalit You Tubessa 
  
Tutustu 31.3.2016 päivän materiaaliin täällä ja 1.4. päivän materiaaliin täällä. 
 
Päihdepäivien vertaisseminaari 10.5.2016 klo 15.30 – 16.30 
  
Kulttuuritalolla järjestettävien valtakunnallisten Päihdepäivien yhteydessä on maksuton seminaari 
Vertaisten ja ammattilaisten yhteistyöstä. Lue lisää 
  
Kansallinen vertaistutkimus 2016 – Auta tutkimuksen tekijöitä!  
  
Kansalliseen kyselyyn verkkopalvelujen kautta saadusta tuesta on tullut vastauksia 850, kertoo 
dosentti Sakari Kainulainen. Vastauksia toivotaan vielä lisää, joten vastausaikaa on jatkettu ja 
linkkiä toivotaan jaettavan edelleen. Linkki löytyy täältä.  
  
Toimijoiden kaupunki 28.-29.4.2016 – Vertaisaika, kokeilukulttuurit ja taiteen toiseus 
kaupungeissa 
  
Kaupunkitutkimuksen päivät järjestetään Tieteiden talolla Helsingissä 
(www.kaupunkitutkimuksenpaivat.net). Kansalaisareenan on järjestäjänä 28.4. kokoontuvassa 
työryhmässä 9, Vertaisaika, kokeilukulttuurit ja taiteen toiseus kaupungeissa. Tutustu 
abstrakteihin, lue lisää ja ilmoittaudu. 
  

 
Ohjelmahankkeiden uudet avustushaut käynnissä – hae nyt! 
  
Onko sinulla ohjelma-idea, joka tähtää Suomen tulevaisuuden vahvistamiseen tai toteuttaa 
juhlavuotta ulkomailla? Suomi 100 on avannut kohdennetun haun näitä ohjelman osa-alueita 
täydentäville uusille hankkeille. Hakuaika jatkuu 25.4.2016 asti – lue lisää. 
  
Vapaaehtoistoiminnan koordinaattoreiden valtakunnallinen syysseminaari 27.-28.10.2016 
Helsingissä 
  
Seminaari tarjoaa osallistujilleen erinomaisen verkostoitumismahdollisuuden 
vapaaehtoistoiminnan koordinoinnin ammattilaisten kesken. Seminaarissa on mahdollisuus 
pysähtyä hetkeksi oman työn kehittämisen pariin ja kuunnella asiantuntijoiden luentoja 
vapaaehtoistoiminnasta. Osallistujat pääsevät myös jakamaan omaa osaamistaan ja kuulemaan 
muiden koordinaattoreiden parhaita vapaaehtoisjohtamisen käytäntöjä. Ilmoittautuminen 
seminaariin käynnistyy elokuussa ja tieto siitä tulee sivulle www.kansalaisareena.fi/valikko.  
  

https://www.youtube.com/watch?v=a0qLmS4_488
https://www.youtube.com/watch?v=jqoiH8XuyTU
http://www.ept-verkosto.fi/sites/default/files/P%C3%A4ihdep%C3%A4ivien%20ohjelma%202016_4.4..pdf
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/
http://www.kaupunkitutkimuksenpaivat.net/ilmoittautuminen-2/
http://suomifinland100.fi/news/suomi-100-hakee-tulevaisuuden-avauksia/?utm_source=emaileri&utm_medium=Email&utm_campaign=Suomi%20100%20-uutiskirje%202*16%20-%20Juhlavuosi%20muotoilee%20uutta%20Suomea&utm_term=lue%20lisaa&utm_content=u-1578751-47612949-908856-2
http://www.kansalaisareena.fi/valikko
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Avita kaveria -hanke Suomi Areenalla vertaisuuden asialla 11.7. - 13.7.2016  
  
Suomi Areenan järjestävät MTV ja Porin kaupunki. Tapahtuman teemana on suomalainen työ ja 
kansalaisjärjestötoiminta. Ensi kesänä osallistuminen SuomiAreenaan on viimeistä kertaa 
osallistujille maksuton. Kutsumme vertaistoimijoita yhteisesiintymiseen torilla. Lisätietoja 
anja.hilander(at)kansalaisareena.fi. Lue lisää ja ilmoittaudu . 
  
Vapaaehtoisten osallistuminen öljyntorjuntaan 
  
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön koordinoimassa hankkeessa on tuotettu kuusi dokumenttia, 
jotka löytyvät osoitteesta www.spek.fi/oljyntorjunta: 

-Vapaaehtoistoiminnan johtaminen ja organisointi öljyvahingon torjunnassa -opas 
- Selvitys vapaaehtoistoiminnan hallinnoinnista öljyvahingon torjunnassa 
- Lainsäädäntö, korvaukset ja hallinnolliset järjestelyt 
-  Vapaaehtoisille soveltuvat tehtävät öljyvahingon torjunnassa –opas 
- Opas vapaaehtoisten pikakouluttamiseksi rantapuhdistukseen öljyvahingon 

torjunnassa 
- Opas öljyvahinkoihin – Kuinka toimit, jos havaitset öljyä ympäristössä? 
- Järjestöjen öljyvahingon torjuntaan liittyvät koulutukset vapaaehtoisille 2015 –

koulutuskooste  
Lisätietoja  varautumisjohtaja Karim Peltonen karim.peltonen@spek.fi. 
  
Vapaaehtoistoiminnan ELÄVÄ KIRJASTO marraskuussa Messukeskuksessa 
 
Kansalaisareena on ideoinut yhdessä Messukeskuksen kanssa Messukeskuksen uudelle 55PLUS - 
tapahtumalle 11.11. - 13.11.2016 Vapaaehtoistoiminnan ELÄVÄN KIRJASTON. Mukaan otetaan 20 
– 30 yhteisöä, jotka ovat kiinnostuneita osallistumaan tapahtumaan tarjoamalla omia 
vapaaehtoisiaan eläviksi kirjoiksi. Osallistua voi joko yhtenä, kahtena tai kolmena päivänä. 
Osallistua voi minimissään 2 vapaaehtoistyöntekijän kanssa. Elävä kirja kertoo, millaista on olla 
yhteisön vapaaehtoinen, miten sellaiseksi tullaan, mitä toiminnasta saa ja mitä se vaatii. 
Suunniteltu lainausaika on 15 minuuttia kerrallaan. Mukaan odotetaan vapaaehtoisyhteisöjä, jotka 
haluavat rekrytoida toimintaansa mukaan 55PLUS -ikäisiä vapaaehtoisia. Lue lisää. Lisätietoja 
anitta.raitanen(at)kansalaisareena.fi. 
  
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. 
  

https://www.webropolsurveys.com/Answer/SurveyParticipation.aspx?SDID=Fin1101269&SID=5b967235-5895-44f2-aa33-6af825342166&dy=1098608538
http://www.spek.fi/oljyntorjunta
http://www.kansalaisareena.fi/elavakirjasto2016.pdf
http://www.kansalaisareena.fi/index.php?sivu=kalenteri
http://www.kansalaisareena.fi/index.php?sivu=ajankoht
http://kansalaisareena.fi/verkkoareena/
http://suomiareena.fi/
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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 
  
Aurinkoisia ja vireitä kevätpäiviä toivottaa Kansalaisareenan väki! 
 


