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Vuoden vapaaehtoinen Jukka Virta: ”Kuin eläisi enemmän”
”Me vapaaehtoiset yhdessä teemme maailmasta hieman paremman paikan meidän kaikkien olla ja elää. Koko
maailmaa emme voi parantaa, mutta tehkäämme oma osuutemme”, totesi tuore Vuoden vapaaehtoinen Jukka
Virta kiitospuheessaan. Ensimmäinen valtakunnallinen Vuoden vapaaehtoinen palkittiin lauantaina
Vapaaehtoistoiminnan Menu-messuilla Helsingissä.
Jukka Virta on Rauman ydinvoimalassa elämäntyönsä tehnyt teknisen alan mies. Virta on toiminut vapaaehtoisena
mielenterveystyön piirissä lähes 25 vuoden ajan, ja hänen toimintansa on ollut pitkäjänteistä ja omistautunutta. Virran
ura vapaaehtoisena alkoi Rauman Seudun Mielenterveysseurassa kriisipuhelinpäivystäjänä. Hän on toiminut myös
useita vuosia seuran hallituksen jäsenenä ja ollut perustamassa Rauman Kriisikeskus Ankkurpaikkaa vuonna 1990.
Tukihenkilötoimikunnan puheenjohtajana hän on toiminut vuodesta 2003 alkaen.
Vapaaehtoisena Virta on toiminut erityisesti kouluttajana ja jakanut omaa osaamistaan pyyteettä muille. Vuosien
1995–2000 aikana Virta opiskeli vapaaehtoistyön työnohjaajaksi sekä vapaaehtoistyön työnohjaajien kouluttajaksi.
Hän on toiminut kouluttajana ja koulutuksen aktiivisena kehittäjänä yli kymmenen vuoden ajan.
”Olen iloinen ja ylpeä saamastani huomionosoituksesta, mutta samalla olen hämmentynyt. Tätä mielenterveyttä
edistävää työtähän tehdään hiljaisesti puurtaen ja vältellen julkisuutta. Valokeilassa olo tuntuu aika lailla oudolta”,
Virta totesi palkitsemistilaisuudessa.
Muiden vapaaehtoisten tukija
Vuoden vapaaehtoinen -kampanjan raati perusteli valintaansa muun muassa seuraavasti: ”Virta on ollut vahvasti
mukana sekä ruohonjuuri- että valtakunnallisella tasolla vapaaehtoistyön koulutusten ja tukijärjestelmien luomisessa.
Hän on muiden vapaaehtoisten tukija”.
Erityisen ansiokkaana raati piti Virran työpaikalleen juurruttamaa Henkinen ensiapu -konseptia, joka pohjaa Suomen
Mielenterveysseuran tukihenkilöverkko- ja työnohjausmalliin.
”Vapaaehtoisena toimiessa ja muita auttaessa tuntuu kuin eläisi enemmän”, Virta itse toteaa.
Vapaaehtoistoiminnan lähettiläs
Virta palkittiin lauantaina 23.11. Vapaaehtoistoiminnan Menu-messuilla Helsingissä taiteilija Samuli Heimosen
grafiikkateoksella. Tuore Vuoden vapaaehtoinen toimii seuraavan vuoden ajan vapaaehtoistoiminnan lähettiläänä eri
tilaisuuksissa.
Vuoden vapaaehtoinen -palkinto on Kansalaisareena ry:n tänä syksynä käynnistämä perinne, jonka tavoite on lisätä
vapaaehtoistyön arvostusta. Kampanjan raatiin kuuluivat tänä vuonna toiminnanjohtaja Marianne Heikkilä,
Marttaliitto; viestintäpäällikkö Liisa Kairesalo, RAY; Helsingin kaupungin nuorisotoimenjohtaja Tommi Laitio;
järjestöjohtaja Panu Laturi, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry; kansanedustaja Sanna Lauslahti; Helsingin Sanomien
entinen päätoimittaja Reetta Meriläinen; yhteiskuntavastuupäällikkö Johanna Lipponen, Veikkaus ja raadin sekä
Kansalaisareenan puheenjohtaja Markku Vaittinen.
Lisätietoja: Anitta Raitanen 050 4420 429. Valokuvia palkinnonjakotilaisuudesta on saatavana kampanjan
nettisivuilta: www.kansalaisareena.fi/vapaaehtoinen Vuoden vapaaehtoinen Jukka Virta: 0500-880665.
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