
  

 

 

TIEDOTE    3.11.2016 
 

Vuoden vapaaehtoinen -kisan kymmenen kärki on selvillä 
 
Vuoden vapaaehtoinen -kampanjan yleisöäänestys on päättynyt. Ehdolla olleet 82 henkilöä 
keräsivät yhteensä 12909 ääntä. Seuraavaksi kampanjan raati kokoontuu valitsemaan Vuoden 
vapaaehtoisen kymmenen eniten yleisöääniä saaneen ehdokkaan joukosta. 

 
Järjestyksessään kolmannen Vuoden vapaaehtoinen -kampanjan 
tavoitteena on jakaa tunnustusta Suomen lukuisille vapaaehtoisille 
sekä lisätä vapaaehtoistoiminnan näkyvyyttä ja arvostusta. 
 
Kampanjassa eniten ääniä saivat seuraavat 10 henkilöä: Brother 
Christmas Tuusulasta, Mika Flöjt Kuusamosta, Paula Kangas 
Porista, Ulla-Maija ja Jukka Ketoja Kirkkonummelta, Sirkka 
Koponen Helsingistä, Luca Raimo Nordfors Raumalta, Seppo 
Paakkinen Helsingistä, Seija Paatero Turusta, Elsa Rajala 
Lappajärveltä ja Seppo Stick Heinolasta. 
 
Seuraavaksi arvovaltainen raati kokoontuu valitsemaan voittajan 
kymmenen kärjen joukosta. Voittaja palkitaan Vapaaehtoisten 
päivänä 3.12. Vapaaehtoistoiminnan messuilla Helsingissä. 
 
Vapaaehtoistoiminnan lähettiläs 

 
 

KULTTUURI 
 

LIIKUNTA JA URHEILU 
 

SOSIAALI- JA TERVEYSALA 
 
YMPÄRISTÖ JA KEHITYSYHTEISTYÖ 
 

KAUPUNKI- JA KYLÄAKTIVISMI, 

ASUKASYHDISTYSTOIMINTA 
 

YM. 

 
Vuoden vapaaehtoinen -kampanjassa haetaan henkilöä, joka voi olla pitkän linjan toimija tai innostava 
tulokas vapaaehtoistoiminnan saralla. Hän voi toimia vapaaehtoisena millä alalla tahansa ja missä päin 
Suomea tahansa. 
 
Yleisö sai ehdottaa Vuoden vapaaehtoinen -
palkinnon saajaa alkusyksystä. Ehdokkaiksi 
nimettiin 82 omistautunutta vapaaehtoista. 
Suosikkiaan sai äänestää lokakuun ajan. 
 
Vuoden vapaaehtoinen -palkinnon saaja toimii 
seuraavan vuoden ajan vapaaehtoistoiminnan 
lähettiläänä. 
 
Kymmenen kärki kampanjan verkkosivulla: 
www.kansalaisareena.fi/vapaaehtoinen 
Vapaaehtoistoiminnan messut: 
www.kansalaisareena.fi/messut 

 
Lisätietoja: Kansalaisareenan suunnittelija 
Pinja Nieminen 050 666 27, 
pinja.nieminen(at)kansalaisareena.fi 
 
 
Katso seuraavalta sivulta kymmenen eniten ääniä saanutta ehdotusteksteineen

Vuoden 2016 raati:  

 

Tuija Brax, Sydänliiton pääsihteeri, Valo ry:n 

ensimmäinen varapuheenjohtaja 

Anne Kalmari, Eduskunnan vapaaehtoistoiminnan 

tukiryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja (kesk.) 

Emma Koivula, Anna-lehden vastaava päätoimittaja 

Tommi Laitio, Helsingin kaupungin 

nuorisotoimenjohtaja 

Kari Mäkinen, Suomen ev.lut kirkon arkkipiispa, 

Suomen Ekumeenisen Neuvoston puheenjohtaja 

Marja Anitta Pehkonen, Opintokeskus Siviksen 

toiminnanjohtaja 

Elina Varjonen, RAY:n avustusosaston 

erityisasiantuntija 

Ozan Yanar, kansanedustaja (vihr.) 

Markku Vaittinen, raadin ja Kansalaisareena ry:n 

puheenjohtaja 

 

http://www.kansalaisareena.fi/vapaaehtoinen/
http://www.kansalaisareena.fi/messut/


  

 
 
 
 
 

10 eniten ääniä saanutta ehdokasta 

 

Vuoden vapaaehtoinen -äänestyksen kymmenen kärki nimen mukaan 
aakkosjärjestyksessä: 
 

Brother Christmas (Tuusula)  

Lainaus BC:n Facebook-sivulta: “Brother Christmas HKI on yhden miehen hyväntekeväisyysprojekti, jonka 

tarkoituksena on auttaa hädässä olevia, toteuttaa unelmia, tuoda hyvää mieltä ja saada ihmiset 

TEKEMÄÄN asioita mistä kaikille tulisi hyvä mieli, ikää tai rotua katsomatta, pelkän puhumisen ja asioiden 

päivittelemisen sijaan.” 

Hän tekee siis vapaaehtoistyötä ruohonjuuritasolla yhteistyössä eri yritysten kanssa. Kohteina ovat 

yksittäiset henkilöt sekä ryhmät, mm. vähävaraiset lapsiperheet, pitkäaikaissairaat, asunnottomat, 

vanhukset, veteraanit jne. Hän on toteuttanut erilaista ruokajakelua, järjestänyt vanhusten päivätansseja, 

järkännyt Linnanmäen rannekkeita, auttanut toteuttamaan erilaisia toiveita ja avustanut eri hankinnoissa 

ja paljon, paljon muuta. 

Olen seurannut miehen toimintaa sosiaalisen median kautta useita kuukausia. Itsekin vapaaehtoistyötä 

tekevänä arvostan erittäin paljon juuri tämänkaltaista vapaaehtoistyötä, jota tehdään pyyteettömästi 

nimimerkin suojassa. Mies on siis ihan tavallinen suomalainen perheenisä, joka on halunnut puhumisen 

sijaan ryhtyä toimimaan. Miehen Facebook-sivut sekä uutisoinnit eri medioissa kertovat puolestaan, mitä 

kaikkea hyvää hän on saanut aikaan melko lyhyen ajan kuluessa. 

https://www.facebook.com/Brotherchristmashki/ 

 

Flöjt Mika (Kuusamo)  

Mika on toiminut yli 10 vuotta pohjoisen sosiaalisten ja ympäristöongelmien ratkaisuksi ja ehkäisemiseksi. 

Tästä ovat esimerkkejä saamelaisten maaoikeudet/ILO-sopimus, Kitkan Viisaat, Kuusamon 

kultauraanikaivoshanke, Talvivaara ja Oulujoen reitin suojelu, Lapin kaivoshankkeet, kasvihuoneilmiö ja 

uusiutuva energia, Pyhäjoen ydinvoimala, kalavesien suojelu ja Kollajan tekoaltaan estäminen. Mikan 

ansiota on Kuusamon kaivosliike, joka on useasti onnistunut estämään kaivoshankkeita vaarallisissa 

uraanimalmioissa Rukan matkailukeskuksen, Karhunkierroksen ja Oulangan kansallispuiston kupeessa. 

Herääminen Talvivaaran ongelmiin perustuu merkittävästi Mikan toimintaan ja mm. Kysymyksiä 

Talvivaarasta -kirjaan, joka paljasti Talvivaaran uraanin ja ympäristöongelmia sekä toisaalta uutteruuteen 

Puhtaiden vesien kansalaisliikkeessä, joka on tiedottanut ja toiminut mm. Oulujoen Reitin puolesta. Mika 

on tunnettu kala- ja luontoihminen, Kuusamon kaupunginhallituksen jäsen ja varakansanedustaja. 

 

Kangas Paula (Pori)  

Paula on joka paikassa mukana, aina valmiina auttamaan, kun pyydetään, asiassa kuin asiassa. 

https://www.facebook.com/Brotherchristmashki/


  

Vetää vapaaehtoisesti paljon sienijuttuja lapsille. Tulee toimeen loistavasti lasten ja nuorten kanssa. 

On aina talkooapuna erilaisissa muonituksissa sun muissa tapahtumissa, keppi mukanaan tukemassa 

kulkemista, joka on jo ajoittain hankalaa. 

Paula saa huoneellisen Marttoja puhkumaan työintoa jo pelkällä olemuksellaan, positiivisuus ja pilke 

silmäkulmassa ovat Paulan tuntomerkkejä. 

 

Ketoja Ulla-Maija ja Jukka (Kirkkonummi)  

Ulla-Maija Lammi-Ketoja ja Jukka Ketoja ovat pitkäaikaisia Parempi avioliitto ry:n vapaaehtoisia. He ovat: 

– ohjanneet parisuhdevertaisryhmiä 25 viikon mittaisella perheleirillä sekä 100 viikonlopputapahtumassa 

vuodesta 1987 

 – toimineet tukiparina parisuhdekriisissä oleville vuodesta 1995 

 – luennoineet parisuhteen hoitamisesta kymmenissä avioliittotapahtumissa ja perhekerhoissa 20 

paikkakunnalla vuodesta 2001 

 – järjestäneet perhepiirejä ja parisuhdeiltapäiviä Kirkkonummella vuodesta 2006, tapahtumissa satoja 

osallistujia 

 – kouluttaneet vertaisryhmänohjaajia vuodesta 2008 

 – valmistelleet tehtävämateriaaleja aviopariryhmiin 

 – osallistuneet useisiin tv- ja radio-ohjelmiin 

 – tehneet tämän auttaakseen parisuhdevaikeuksissa olevia perheitä 

”Olemme itse hyötyneet vertaistuesta. Keskustelukulttuurimme on muuttunut ja rakkautemme on 

syventynyt. Olemme nähneet huikeita muutostarinoita kymmenien parien kohdalla, joiden kanssa olemme 

olleet samoissa vertaisryhmissä. Vapaaehtoistyö on rikastuttanut elämäämme ja antanut hyviä ystäviä. 

Olemme saaneet kokea olevamme jossain suuressa mukana.” http://www.parempiavioliitto.fi/ 

 

Koponen Sirkka (Helsinki) 

Kalliolan setlementti asettaa ehdolle vapaaehtoisen (alk. kesäkuu 2015) Sirkka ”Huushollerska” Koposen. 

Eläkkeellä oleva helsinkiläinen ratikkakuski, ihmisiä ilostuttava ja yhdistävä, pinkkiä rakastava nainen. 

Avoin, luotettava, utelias, ennakkoluuloton, kohtaa ihmisen ihmisenä. Lämmin, äidillinen tapa suhtautua 

kaikkiin, myös eri kulttuureista tuleviin ihmisiin. Esimerkki, edelläkävijä muille vapaaehtoisille, sitoutuu 110 

%. Tuntee vapaaehtoisena itsensä, omat rajansa. Elämänasenne positiivinen, arvomaailma edustaa 

setlementtityön arvoja. Hyvän tahdon lähettiläs ihmisten keskellä. Vaikuttaja, uskaltaa ottaa asioita 

puheeksi, loukkaamatta. Osallistuu toimintaan ja tapahtumiin mm. Vertsin emäntä, Vapaehtoisten juhlat, 

Kalliolan Kansanjuhlat, Opinnäytetyö turvapaikanhakijoiden kanssa, Naisten päivä – ja 47 pakolaisnaisten ja 

lasten juhlat, Keilaustapahtuma turvapaikanhakijat ja kantasuomalaiset sekä paljon muuta. ”Me ollaan 

yhdessä kaikki tässä samassa kupissa” -Sirkka- 

 

http://www.parempiavioliitto.fi/


  

Nordfors Luca Raimo (Rauma)  

Ehdokas on tehnyt erilaisia vapaaehtoistöitä n. 38 vuotta. Hän aloitti vapaaehtoistyöt SETA ry:ssä vuonna 

1978 toimien mm. päivystysryhmän vetäjänä, varapuheenjohtajana ja puheenjohtajana. Hän toimi 

aktiivisesti SETA:ssa lähes 10 vuotta. Myöhemmin hän on toiminut mm. AIDS-tukikeskuksen päivystäjänä ja 

tehnyt myös muita vapaaehtoistöitä, nykyisin hän kuuluu Sinuiksi-palvelun päivystäjiin. Rauman 

Mielenterveysyhdistys Friski Tuult ry:ssä hän on toiminut koulutettuna vertaistukihenkilönä vuodesta 

2007. Samaan aikaan hän on toiminut yhdistyksen hallituksen jäsenenä. Vuonna 2012 hänet valittiin Friski 

Tuult ry:n puheenjohtajaksi, joka hän on edelleen. Hän on jatkanut koko ajan myös vertaistukihenkilönä ja 

kokemusasiantuntijana. Luca Raimo on pelkäämätön vaikuttaja ja hänen sydämen asiansa on auttaa niitä, 

jotka tukea tai apua tarvitsevat. Hän käy erilaisissa tilaisuuksissa puhumassa mielenterveysasioista 

mielenterveyskuntoutujien ja -potilaiden näkökulmasta. Hänet valittiin myös v. 2016 Satakunnan 

järjestötyöryhmän (JYTRY) puheenjohtajaksi. Hän on pidetty puhuja, joka uskaltaa sanoa mielipiteensä. 

Hänen ideologiaansa on ihmisten yhdenvertaisuus ja hän tekee kaikkensa voidakseen poistaakseen 

eriarvoisuutta ja syrjintää. Vapaaehtoistyössään hän luottaa vertaistukeen ja kokemusasiantuntijuuteen. 

 

Paakkinen Seppo (Helsinki)  

Seppo Paakkinen on Aurinkoinen Hymy ry:n perustaja, rahoittaja ja toiminnan kantava voima. Omalla 

hyvällä esimerkillään Seppo saa myös muut yhdistyksen vapaaehtoiset toimimaan ryhmänä yhdessä. 

Seppo käynnisti yhdistyksen joulukuussa 2014 jatkamaan Helsingin kaupungin lopettamaa 

vertaistukitoimintaa, jonka hän itse oli 11 vuotta sitten ideoinut. Aloittavalla yhdistyksellä ei ollut varoja 

suunnitellun laajan ja monipuolisen toiminnan käynnistämiseen, joten Seppo päätti rahoittaa toimintaa 

omista varoistaan. Hän on edelleen yhdistyksen ainoa rahoittaja. Sepolla on raudanluja usko vertaistuki- ja 

vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksiin korvata jopa julkisen tahon jättämää aukkoa. Esimerkki on 

innostanut lukuisia vapaaehtoisia, eri kulttuureista tulleita ja eri ikäisiä, liittymään toimintaamme mukaan. 

Yhdistyksen 1,5 vuoden toiminnan ajan Hymyssä on aloitettu Sepon toimesta useita liikuntaryhmiä. Sepon 

valitseminen palkinnon saajaksi merkitsisi samalla tunnustuksen antamista vapaaehtoistyön 

yhteiskunnalliselle merkitykselle ja vapaaehtoistyötä ennakkoluulottomasti tukeville tahoille. 

 

Paatero Seija (Turku)  

Seija Paatero on toiminut vuosia vapaaehtoistyössä useissa eri yhdistyksissä Turussa ja Taivassalossa. 

Turun Seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry:ssä hän on toiminut vapaaehtoisena vuodesta 2008 alkaen. 

Tämä vapaaehtoistyö koostuu yhdistyksen puheenjohtajuudesta, edunvalvonnasta, yhteistyöstä eri 

kuntien ja järjestöjen kanssa sekä vapaaehtoistyöstä Omaishoitokeskuksessa (päivätoimintakeskus) 

ikäihmisten ja omaishoitoperheiden parissa. Työtunteja kertyy vuodessa noin 600 tuntia. 

 Turun ensi- ja turvakodin puheenjohtajana Seija Paatero toimi 14 vuotta. Hallitustyöskentelyn jälkeen hän 

on toiminut vuodesta 2013 Kotitoimikunnassa. Kotitoimikunnan tehtävänä on varainhankinta, viihdytys- ja 

virkistystoiminnan järjestäminen Ensi- ja turvakodin äideille ja lapsille, nykyisin myös isille. 

Taivassalossa Seija Paatero nähdään SPR:n tapahtumissa, nytkin Nälkäpäivänä keräyslippaan kanssa. SPR:n 

vapaaehtoisena Seija Paatero on ollut lähes 50 vuotta. Merelliseen Taivassaloon liittyy myös 

vapaaehtoistoiminta Hakkenpään Merenkävijöissä. 20 vuotta sitten Seija Paatero oli perustamassa 



  

pursiseuraa ja on toiminut 18 vuotta varakommodorina. Nainen kovin miehisessä merenkävijäporukassa 

on saavutus sekin. 

Useiden muiden yhdistysten toimintaan Seija Paateron aikaa on riittänyt, samoin kuin luottamustoimiin 

yhteisöissä, joissa “ikäpykälä” on tullut eteen ja vapauttanut aikaa tällä hetkellä tärkeisiin 

vapaaehtoistoimiin. 

 

Rajala Elsa (Lappajärvi)  

Elsa Rajala tekee mittavaa ja monipuolista vapaaehtoistyötä. Hän on idearikas. Hänen ansiostaan on mm. 

Aijjoos-toiminnassa kehitetty uusia vapaaehtoistyön muotoja, kuten kyläilykulttuuria elvyttävä Kyläluuta, 

yksinäisyyttä helpottava Hyvää mieltä kyläilemällä -käytäntö ja Eloisat juhlat yksinäisille (www.innokyla.fi). 

Rajala on toiminut kaikenikäisten parissa. Tällä hetkellä Rajala toimii ohjaajana Lappajärven Aijjoos-

kerhossa ja Nukkemaakareissa, kulttuurikaverina, SPR:n ystäväpalvelussa sekä Aijjoos-toiminnan 

kehittämisryhmässä. Hän järjestää ikäihmisten palvelukotien sekä maahanmuuttajien 

vastaanottokeskuksen asukkaille säännöllisesti ohjelmaa. Hän on perustanut paikallisen Tules-yhdistyksen. 

Elsa on tehnyt vapaaehtoistyötä 32 vuoden ajan. Hän on toiminut erilaisissa tilaisuuksissa asiantuntijana ja 

vapaaehtoistyön lähettiläänä. Hän on yhteisönsä kantava voima. Hän on innostanut muita lähtemään 

mukaan ja löytämään sopivan tavan tehdä vapaaehtoistyötä. 

 

Stick Seppo (Heinola)  

 

Vapaaehtoisena Jyränkölän Setlementin Tuttavantuvalla 16.11.2010 alkaen. 

Seppo ansaitsee Vuoden vapaaehtoinen -arvonimen, koska hän tekee todella työtään sydämellään – 

inhimillisesti, setlementtimme arvomaailmaa kunnioittaen. Hän on toiminut juttu- ja ulkoiluseurana, 

asiointiapuna, tanssittajana ja saattohoidon vapaaehtoistyöntekijänä. Hän toimii vapaaehtoistyössään 

siten, että aina päällimmäisenä on asiakkaan hyvinvointi. Tälläkin hetkellä hänellä on viikoittain viisi eri 

henkilöä, joiden luona hän vierailee. Neljä heistä on pyörätuolissa istuvia ja yhdelle heistä mm. saunaseura 

on viikon kohokohta. Kesällä 2016 Seppo avusti vaikeavammaista miestä, jonka vanha kulkupeli ei palvellut 

niin kuin olisi toivottu. Seppo keksi rakentaa itse omin käsin sellaisen kulkupelin, jolla asiakkaan oli 

helpompaa päästä paikasta toiseen – turvallisemmin kuin entisellä kulkuneuvollaan 

(www.itahame.fi/Uutiset/art2294048). Seppo ei pelkää vaativiakaan haasteita. Hän on heikompien 

puolustaja, asiakkaitaan arvostava, inhimillisen kohtelun puolesta puhuja, innovatiivinen kehittäjä, rohkea 

ja haasteita pelkäämätön vapaaehtoinen. Pitkäaikaisen naapurinmiehen saattaminen elämän 

loppuvaiheessa antoi Sepolle rohkeuden myös lähteä mukaan saattohoidon vapaaehtoistyöhön. 

Setlementtimme saattohoidon vapaaehtoistyön kehittämisessä Seppo on myös ollut tiiviisti mukana ja 

tuonut avoimesti ideoitaan esiin. 

Seppo on myös vaikuttamassa setlementtimme vapaaehtoistoiminnan kehittämiseen KEHU (kehittäminen 

ja huvi) -ryhmässä, jossa on kuusi vapaaehtoistyöntekijää. Ryhmä huolehtii mielekkäistä tavoista koota 

vapaaehtoistyöntekijöitä vuoden mittaan yhteen koulutus- ja virkistystilaisuuksiin. 

 
 
 

http://www.innokyla.fi/
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