
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  29.9.2017 
 
 

 

JUHLI VAPAAEHTOISTEN PÄIVÄÄ – TEE VAPAAEHTOISTYÖ NÄKYVÄKSI! 
 

Vapaaehtoisten päivää juhlitaan tänä vuonna satavuotiaan Suomen synttäreiden aattona 5.12. 
On aika näyttää yhdessä suomalaisen vapaaehtoistyön merkitys ja nostaa vapaaehtoistyö 
Suomi 100 -juhlinnan keskiöön! Maamme on tehty talkootyöllä ja yhdessä rakennamme myös 
sen tulevaisuuden. 
 
Juhlavuoden kunniaksi tavoitteena on tehdä erityisesti tiistaina 5.12. tai muuna 
lähiajankohtana vapaaehtoistyön kokeilemisesta helpompaa kuin koskaan sekä nostaa esiin 
suomalaisen vapaaehtoistyön sankarit. 
 

Kutsumme yhteisöt, vapaaehtois- ja vertaistoiminnan ammattilaiset ja aktiivit ympäri Suomen 
osallistumaan vapaaehtois- ja vertaistyöstä käytävään keskusteluun, juhlistamaan 
vapaaehtoisuutta, vapaaehtoisia ja vertaisia sekä järjestämään vapaaehtoisaiheisen tapahtuman 
omalla paikkakunnallaan. 
 
 
Tarjoa vapaaehtoiskeikkaa ja auta tekemään vapaaehtoistyön kokeilemisesta helpompaa 
kuin koskaan! 

 

Juhlimme Vapaaehtoisen päivää yhteistyössä vapaaehtoistyön kohtaamispaikka Hiiop100.fi:n 

kanssa. Vapaaehtoisten päivän tehtävät ja tapahtumat ilmoitetaan osaksi Vapaaehtoisten päivän 

juhlintaa sivuston kautta, josta tehtävät tulevat näkyviin myös Vapaaehtoisten päivän sivuille. 

Tavoitteena on koota kaikki tapahtumat samaan paikkaan. Hiiop100.fi-sivustolla kuka tahansa 

voi ilmoittaa vapaaehtoistehtävän, jota on järjestämässä, etsiä vapaaehtoisia ja koota 

ilmoittautumiset vapaaehtoistehtävään. 
 

 Sivustolle voi ilmoittaa myös Vapaaehtoisten päivän messut ja tapahtumat, joihin kaipaa 
apukäsiä.

 Toimi näin:
o Luo tunnus ja kirjaudu tunnuksillasi Hiiop100.fi-palveluun 

 
o Valitse Ilmoita tehtävä ja täytä tehtäväsi tiedot tarkalla sijainnilla ja kiinnostusta 

herättävällä kuvalla. Kirjoita ilmoituksesi selkeästi ja ytimekkäästi: Napakka 
otsikko houkuttelee vapaaehtoiset mukaan! 

 
o Esikatsele ja julkaise tehtävä. Jaa tehtävääsi tunnisteilla #vapaaehtoistenpäivä, 

#hiiop ja #InternationalVolunteerDay 

http://www.kansalaisareena.fi/vapaaehtoistenpaiva/
https://www.hiiop100.fi/rekisteroidy
https://www.hiiop100.fi/kirjaudu


 
Vapaaehtoisten päivän tapahtumia nostetaan esiin kampanjan Facebook- ja nettisivuilla sekä 
Hiiop100.fi-sivustolla.  
 
Nosta esiin vapaaehtoistyön sankari ja sano kiitos! 

 
Kiitos on vapaaehtoistyön tekijän palkka. Vapaaehtoisten päivän kunniaksi kiitämme 
suomalaisia vapaaehtoistyön sankareita kertomalla heidän tarinansa ja nostamalla esiin 
vapaaehtoistyön merkityksen Suomessa. 
 
Kannustamme myös jokaista avunsaajaa kiittämään vapaaehtoisiaan päivän kunniaksi ja 
jakamaan kiitoksen sosiaalisessa mediassa erityisesti tunnisteella #vapaaehtoistenpäivä. 
 
Edistetään vapaaehtoistyötä yhdessä! 
 
 
 

 
KUTSUKAA PAIKKAKUNTANNE TIEDOTUSVÄLINEET 
MUKAAN VIETTÄMÄÄN VAPAAEHTOISTEN PÄIVÄÄ 
KANSSANNE! 

 
HAASTAKAA ASIANTUNTIJOITANNE JA PÄÄTTÄJIÄNNE OTTAMAAN 
KANTAA JA KIRJOITTAMAAN VAPAAEHTOISTYÖSTÄ! 
 
 
Lisätietoja: Katja Reinikainen, Kansalaisareena ry, etunimi.sukunimi@kansalaisareena.fi 
 
Hiiop100.fi:n tehtäviä koskevat kyselyt voi lähettää suoraan osoitteeseen hiiop(at)op.fi 

https://www.facebook.com/vapaaehtoistenpaiva
http://www.kansalaisareena.fi/vapaaehtoistenpaiva/
https://www.hiiop100.fi/
mailto:etunimi.sukunimi@kansalaisareena.fi

