
 

   Helsinki 13.1.2016 
 
Hyvä yhteistyökumppani ja vapaaehtoistoiminnan aktiivi,  
  
innostavaa ja innoittavaa vuotta 2016 sinulle!  
  
Kansalaisareena on käynnistänyt vuoden 2016 RAY:n rahoittamalla uudella Ak-hankkeella 

Valikkoverkostot vapaaehtoistyötä varten – yhteistyötä kolmannen sektorin ja kuntien 
ytimessä. Tavoitteena toiminnossa on vapaaehtoistoiminnan laadun ja saatavuuden 
parantaminen kehittämällä koordinaattoreiden yhteistyöverkostojen eli niin kutsuttujen 
valikkoverkostojen toimintaa. Mukaan ovat jo ilmoittautuneet Espoo, Helsinki, Hyvinkää, 
Jyväskylä, Keski-Uusimaa, Kokkola, Lahti, Meri-Lappi, Salo, Pori, Tampere ja Turku. Jos olet 
työnkuvaltasi vapaaehtoistoiminnan koordinaattori, mutta et ole vielä mukana yhteisissä 
alueellisissa tai paikallisissa vertaistuellisissa kehittämisverkostoissa, ota yhteyttä 
pinja.nieminen(at)kansalaisareena.fi. Lue lisää valikkotoiminnasta täällä.  
  

Kansalaisareena kumppaneineen haki rahoitusta Vapaaehtoiskeskukset voimavaraksi -
hankkeelle, jossa vapaaehtoistyön saavutettavuuden ja laadun parantamisen keinona on 
alueellisten ja paikallisten vapaaehtoiskeskusten ja matalan kynnyksen kohtaamispaikkojen 
toiminnan strateginen valtakunnallinen, alueellinen ja paikallinen kehittäminen. Tälle hankkeelle ei 
kuitenkaan vielä tänä vuonna saatu rahoitusta.   
  
Järjestöassistentin tehtävä avoinna Kansalaisareenassa 
  
Haemme ammattitaitoista järjestöassistenttia tukemaan Kansalaisareenan perustehtävän 
toteuttamista. Sinulla on tehtävään soveltuva tradenomin tai vastaava opistoasteen tutkinto ja 
aikaisempaa kokemusta vastaavankaltaisista tehtävistä. Olet organisointikykyinen, ennakoiva 
joukkuepelaaja, joustat muuttuvissa tilanteissa ja pidät tehtävien monipuolisuudesta. Ymmärrät 
hyvän kommunikaation merkityksen ja olet tarkka ja täsmällinen. Tehtävä on toistaiseksi voimassa 
oleva ja kokonaikainen ja sijoittuu Kansalaisareenan toimistoon Kumpulantielle. Lue lisää täällä. 
Hakemukset palkkatoivomuksineen 26.1.2016 mennessä osoitteeseen 
anitta.raitanen(at)kansalaisareena.fi. Lisätietoja 20.1. ja 21.1. klo 12 – 15 puh. 050 4420 429. 
  
Kevään tapahtumia 
  
* Vapaaehtoistoiminta ja vertaistuki Euroopassa seminaarin 11.1.2016 materiaalit löytyvät täältä. 
  
* Osallistu ja seuraa vapaaehtoistoiminnan kehittämistä Euroopassa: CEV seminaari Capacity 
Building Conference “The Volunteer Manager: Key For Excellency in Volunteer Management” 7.-8. 
huhtikuuta 2016 Bukarestissa. Ohjelma ja ilmoittautuminen täällä  

http://www.kansalaisareena.fi/valikko/
http://www.kansalaisareena.fi/Jarjestoassistentti2016.pdf
http://www.kansalaisareena.fi/valikko/?page_id=524
http://www.cev.be/bucharest-2016/


 * Vuoden vertaiskuva -näyttely on esillä Eurooppasalissa Helsingissä 11.1. – 15.1.2016. Näyttelyä 
voi tilata omalle paikkakunnalle tai toimipisteeseen, lisätietoja anja.hilander(at)kansalaisareena.fi. 
Tutustu näyttelyyn täällä. 
  
* Ajatuspaja Viso tuottaa kevään 2016 aikana selvityksen maahanmuuttajien kotoutumisesta ja 
koulutuksesta; kootaan tietoa nykytilanteesta ja verrataan naapurimaiden käytäntöihin. Lisätietoja 
lilli.rasilainen(at)visili.fi. 
  
* Call for papers: “Volunteering for Refugees” for panel at he IASFM 2016 Conference held on 12 – 
15 July 2016 in Poznan, Poland Read more 
  
* RAY:n hakupäällä koulutukset käynnistyvät, lue lisää täällä 
  
* Viime vuonna Kansalaisareenan yhteisöjäseniksi liittyivät Suomen Kilpirauhasliitto, Marttaliitto, 
Föreningen Luckan rf, Hyvinkään Vammaisjärjestöjen yhteistyöelin Vaje ry, Suomen 
Migreeniyhdistys, Jyränkölän Setlementti, Isät lasten asialla, Kaapatut lapset, Turun Seudun 
Vanhustuki, Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat ja Läheiset POLLI ry, Helsingin ja Uudenmaan 
näkövammaiset, Vantaan sovittelutoimisto ja Helsingin Seniorisäätiö. Liity yhteisöjäseneksi täällä .  
  
* Kansalaisareenan kotisivuilla tapahtumakalenterissa  ja ajankohtaissivulla on lisää 
mielenkiintoisia ajankohtaistapahtumia, tutustu! Julkaisemme yleishyödyllisiä kansalais-, 
vapaaehtois- ja vertaistoimintaan liittyviä ajankohtaisuutisia viestintävälineissämme, ota yhteyttä 
katja.reinikainen(at)kansalaisareena.fi. Kevään 2016 aikana Kansalaisareenan kotisivujen alusta 
uudistetaan kokonaan word press pohjaiseksi. 
  

 
  
Kansalaisareena ja Avita kaveria –hanke twitterissä. Seuraa meitä! @kansalaisareena 
@avitakaveria . Tutustu uusimpaan VerkkoAreenaan täällä!  
  
Tätä viestiä saa mielellään levittää eteenpäin. Jos haluat postituslistalle tai pois listalta, laita viestiä 
kansalaisareena(at)kansalaisareena.fi 
  
Kaikkea hyvää kevään toimintaan toivottaa Kansalaisareenan väki! 
 

http://www.kansalaisareena.fi/avitakaveria/vuoden-vertaiskuva-2015
http://jolafkleist.net/call-for-papers-volunteering-for-refugees-for-panel-at-iasfm-conference-2016/
https://www2.ray.fi/fi/avustukset/ajankohtaista/kohta-on-taas-haku-p%C3%A4%C3%A4ll%C3%A4
http://www.kansalaisareena.fi/index.php?sivu=esliityyht
http://www.kansalaisareena.fi/index.php?sivu=kalenteri
http://www.kansalaisareena.fi/index.php?sivu=ajankoht
http://kansalaisareena.fi/verkkoareena/

