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     Helsinki 1.2.2017 
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustusasioiden neuvottelukunnan asettaminen 
 
Kansalaisareena kiittää mahdollisuudesta saada esittää omat ehdokkaansa Sosiaali- ja 
terveysjärjestöjen avustusasioiden neuvottelukuntaan sekä arviointi- ja avustusjaostoon. 
 
Viitaten avustuksensaajille lähetettyyn kirjeeseen ja valtioneuvoston asetukseen 1555/2016 
Kansalaisareena ry esittää varsinaiseksi jäseneksi Markku Vaittinen ja varajäseneksi Marianne 
Heikkilä. Ensimmäinen on Kansalaisareenan puheenjohtaja ja jälkimmäinen Marttaliiton 
pääsihteeri ja Kansalaisareenan varapuheenjohtaja. Markku Vaittinen on pitkään ollut 
Näkövammaisten keskusliiton varapuheenjohtajana ja yritystoiminnan johtotehtävissä. Molemmilla 
on erittäin pitkä järjestökentän tuntemus ja erinomainen kyky arvioida avustustoiminnan linjauksia 
ja strategisia suuntaviivoja sekä kehittää ja arvioida avustuspolitiikkaa ja järjestötoimintaa.  
 
Kansalaisareenan näkökulma poikkeaa perinteisten sosiaali- ja terveysjärjestöjen ja perinteisten 
SOSTE –järjestöjen näkökulmasta siinä, että sääntöjemme mukaisesti olemme erityisesti 
omaehtoisen ja vapaaehtoisen toiminnan puolesta puhuja ja ruohonjuuritason sektorirajat ylittäen 
tapahtuvan verkostoitumisen valtakunnallinen edistäjä. Tätä näkökulmaa ei mikään muu järjestö 
valtakunnallisesti Suomessa edistä. Luottamusta vahvistavalle omaehtoiselle ja vapaaehtoiselle 
toiminnalle on kuitenkin entistä suurempi tarve nykyisenä epävarmuuden aikana, kuten tiedämme. 
 
Pian 25 vuotiaalla Kansalaisareenalla on 60 jäsenyhteisöä, ja näiden yhteisöjen yhteenlaskettu 
jäsenmäärä on puoli miljoonaa. Monet jäsenistä ovat isoja valtakunnallisia keskusliittoja, kuten 
Näkövammaisten liitto, Allergia- ja astmaliitto tai Marttaliitto, mutta valtaosa Kansalaisareenan 
jäsenistä on pieniä valtakunnallisia tai alueellisia järjestöjä kuten Lounatuulet Yhteisötalo ry, 
Loviisan Järjestöt ry, Nauha ry, Kumppanuustalo Artteli ry, Isät lasten asialla ry, Hope – Yhdessä & 
Yhteisesti ry tai vaikkapa Siskot ja Simot ry. Näiden ruohonjuuritason pienten ja usein pelkästään 
vapaaehtoisin voimin toimivien järjestöjen ja aktiivien puolesta Kansalaisareena toimii. 
 
Toivomme, että esityksemme perusteluineen ja omaehtoisen ja vapaaehtoisen toiminnan kenttä 
huomioidaan vahvasti tulevassa avustusasioiden neuvottelukunnassa. 
 
Arviointi- ja avustusjaostoon meillä ei ole omaa ehdokasta. 
 
Kansalaisareena ry 

Markku Vaittinen 
puheenjohtaja, markku.vaittinen()pp.inet.fi 
 
Marianne Heikkilä 
varapuheenjohtaja, marianne.heikkila()martat.fi 
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