
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tiedote 24.11.2016 

 

Kansanedustajat ja eduskunnan henkilöstö on haastettu Kiitos, olet 
tärkeä! -kampanjaan 
 

 Eduskunnan vapaaehtoistoiminnan tukiryhmä on haastanut kansanedustajat/eduskunnan 
henkilöstön osallistumaan Kiitos, olet tärkeä! -kampanjaan. Kampanja on osa YK:n kansainvälistä  
Vapaaehtoisten päivän kampanjaa. Kampanjalla halutaan nostaa vapaaehtoistoimintaa esille ja 
osoittaa arvostusta ruohonjuuritason toimijoille. Kampanja-aika on 1.11.2016−20.1.2017. 

 

Haasteen ovat ehtineet ottaa vastaan seuraavat kansanedustajat: Outi Alanko-Kahiluoto (Vihr.)  
Sirkka-Liisa Anttila (Kesk.) Eva Biaudet (RKP), Kike Elomaa (PS), Eeva-Johanna Eloranta (SDP), 
Satu Hassi (Vihr.), Ari Jalonen (PS), Anne Kalmari (Kesk.), Johanna Karimäki (Vihr.), Sanna 
Lauslahti (Kok.), Eeva-Maria Maijala (Kesk.), Krista Mikkonen (Vihr.), Riitta Myller (SDP), Sari 
Multala (Kok.), Outi Mäkelä (Kok.), Mika Niikko (PS), Johanna Ojala-Niemelä (SDP), Sirpa 
Paatero (SDP), Aila Paloniemi (Kesk.), Ulla Parviainen (Kesk.), Markku Rossi (Kesk.), Päivi 
Räsänen (KD), Sari Sarkomaa (Kok.), Satu Taavitsainen (SDP), Ville Tavio (PS) ja Kari Uotila 
(Vas.), Eduskunnan muusta henkilöstöstä haasteen ovat ehtineet ottaa vastaan Eeva Harjula, 
Mervi Kukkonen, Kristiina Loikkanen ja Leila Vasama. 

 

− Lähimmäisistä välittäminen tekee maailmasta paremman ja inhimillisemmän, sanoo Eeva-
Johanna Eloranta (SDP). – Auttamalla ja osallistumalla voi sekä antaa että saada - ainakin hyvän 
mielen ja ystäviä. Niitä ei ole koskaan liikaa, korostaa Outi Mäkelä (Kok). – Vertaistuki on hyvä 
esimerkki äärimmäisen tärkeästä vapaaehtoistoiminnasta, jota annetaan lähimmäisenrakkaudesta 
tavallisen ihmisen tiedoin, taidoin ja kokemuksin. Arjessa selviytyminen ilman vertaistukea olisi 
monille ollut täysin mahdotonta, uskoo Satu Taavitsainen (SDP). – Vapaaehtoistyö rakentaa 
Suomea, kiitos vapaaehtoiset! kiittää Kike Elomaa (PS). – Vapaaehtoistyö on lähimmäisyyttä ja 
yhteisöllisyyttä. Jokainen on arvokas, jokainen tarvitsee joskus apua ja tukea, tähdentää Päivi 
Räsänen (KD). – Metsä vastaa niin kuin sinne huudetaan, auta niin saat apua, kehottaa Markku 
Rossi (Kesk.) – Ilman vapaaehtoistoimintaa maailmamme olisi köyhempi ja onnettomampi, tietää 
Kari Uotila (Vas.).  

 

Haasteen vastaanottaneet kansanedustajat ja eduskunnan henkilöstö lupaavat kiittää 
vapaaehtoisia lähettämällä Kiitos, olet tärkeä! -kampanjatarroilla varustettuja kortteja alueensa 
vapaaehtoisille. Vapaaehtoistoimintaa organisoivat yhteisöt on haastettu huolehtimaan siitä, 
että kiitoskortit menevät oikeisiin osoitteisiin! 

http://kansalaisareena.fi/eduskunta/
http://www.kansalaisareena.fi/vapaaehtoistenpaiva/
http://www.kansalaisareena.fi/vapaaehtoistenpaiva/


 
Kansanedustajat ja Eduskunnan muu henkilöstö voi ottaa haasteen vastaan 1.12.2016 
saakka täällä:  https://www.webropolsurveys.com/S/4AD3AE9AA9F8B0FD.par . 
 

 

Lisätietoja: 

 
Haasteen vastaanottaneiden kansanedustajien ja eduskunnan muun henkilöstön 
osallistumista kampanjaan seurataan  täällä (www.kansalaisareena.fi/eduskunta). 

 

Tietoa kampanjaan osallistuneista ja kampanjan etenemisestä jaetaan myös  Vapaaehtoisten  
päivän kampanjasivulla ja  Facebook-sivulla. Käytössä on hashtag #vapaaehtoistenpäivä. 

 

Lisätietoja myös: kansanedustaja Anne Kalmari (09) 432 3073, toiminnanjohtaja Anitta Raitanen, 
Kansalaisareena ry, 050 4420 429, anitta.raitanen(at)kansalaisareena.fi, 
katja.reinikainen(at)kansalaisareena.fi 

 

Eduskunnan tukiryhmässä ovat mukana seuraavat kansanedustajat: Jäsenet: Anne Kalmari 
(Kesk.) pj, Sanna Lauslahti (Kok.) vpj, Riitta Myller (SDP) vpj, Kari Uotila (Vas.) vpj, Outi Alanko-
Kahiluoto (Vihr.), Ritva Elomaa (PS), Eeva-Johanna Eloranta (SDP), Tarja Filatov (SDP), Krista 
Mikkonen (Vihr.), Mika Niikko (PS), Mikaela Nylander (RKP), Sari Sarkomaa (Kok.), Katja Taimela 
(SDP) ja Sari Tanus (KD). 
 

Eduskunnan tukiryhmän taustaryhmässä ovat mukana seuraavat yhteisöt: 
Kansalaisareena ry, Allianssi, Opintokeskus Sivis, Sivistysliitto Kansalaisfoorumi, Soste ja Valo. 

https://www.webropolsurveys.com/S/4AD3AE9AA9F8B0FD.par
http://www.kansalaisareena.fi/eduskunta
http://www.kansalaisareena.fi/vapaaehtoistenpaiva/
http://www.kansalaisareena.fi/vapaaehtoistenpaiva/
http://www.kansalaisareena.fi/vapaaehtoistenpaiva/
https://www.facebook.com/vapaaehtoistenpaiva?ref=hl

