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I Kansalaisareena – Vapaaehtois- ja vertaistyötä varten 
 
Vapaaehtoinen ja omaehtoinen toiminta ovat keskeinen osa kansalaisyhteiskunnan 
vahvistamista, yhteiskunnallisen luottamuksen ja sosiaalisen pääoman 
kasvattamista. Vapaaehtoistyö on kansalaisoikeus, yksi eurooppalaisen ja globaalin 
solidaarisen kehityksen peruspilareista. Nykyisen epävarmuuden aikana on erityisen 
tärkeätä vahvistaa kaikkia luottamusta vahvistavia rakenteita. 
 
Sidosryhmien ja jäsenten odotusten mukaan Kansalaisareena on vaikuttanut 
julkiseen keskusteluun ja lainsäädäntöön sekä valtakunnallisella että 
ruohonjuuritasolla. Kansalaisareena on lainsäädäntöön vaikuttaja, tiedonvälittäjä, 
viestinviejä, mahdollistaja; uusien hyvien käytäntöjen ja yhteistyömallien kehittäjä; 
kohtaamispaikkojen tukija; hajallaan olevan vapaaehtoistoiminnan tutkimuksen 
kokoaja; vapaaehtoistoiminnan edunvalvoja ja asiantuntija. 
 
Jotta vapaaehtoistyölle asetetut odotukset ja tavoitteet saavutetaan, tarvitaan 
kokonaisvaltaista kansallisen tason kehittämistyötä (Policy Agenda for Volunteering 
in Europe). Sektorirajat ylittävä valtakunnallinen vapaaehtoistoiminnan vaikuttamis- 
ja kehittämistyö on Kansalaisareenan toiminnan ydinaluetta. 
 
Kansalaisareenan järjestöstrategian 2015–2018 mukaisesti Kansalaisareena on 
vapaaehtoistyön ja vertaistuen puolestapuhuja, verkosto-osaaja ja sillanrakentaja, 
innovaatioiden kehittäjä ja mahdollistaja, joka tekee työtä yhdessä sektorirajat 
ylittävän kumppanuusverkoston ja ruohonjuuritason kentän kanssa. 
 
Kansalaisareenan missiona on olla johtava vapaaehtoistyön edunvalvoja ja 
verkosto-osaaja, joka ajaa vapaaehtoisten ja vertaisten etuja ja luo uusia 
vapaaehtois- ja vertaistoiminnan malleja edistäen vapaaehtoista ja omaehtoista 
toimintaa, vertaisuutta ja yhteisöllisyyttä. 
 
Kansalaisareenan visioon, että Kansalaisareenan tekemän työn tuloksena Suomi on 
kansainvälisesti tunnettu maana, jossa välittäminen, toisista huolehtiminen, 
vapaaehtois- ja vertaistoiminta ovat korkealla tasolla ja jossa lainsäädäntö ja 
toimintakäytännöt tukevat kansalaisten keskinäistä ja organisoitua vapaaehtois- ja 
vertaistoimintaa. 
 
Kansalaisareenan arvoja ovat avoimuus, innovatiivisuus, innostavuus ja 
vastuullisuus. 
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Kansalaisareenan strategiset tavoitteet ovat: 
 
I Vaikuttaminen ja edunvalvonta 
 
II Vapaaehtoistoiminnan ja Kansalaisareenan tunnetuksi tekeminen III Yksityisen, 
kolmannen sektorin ja julkisen välinen yhteistyö 
IV Vapaaehtois- ja vertaistoiminnan kehittäminen 
 
Vuosi 2017 oli Kansalaisareenassa sisäisten muutosten aikaa. Järjestön 
toiminnanjohtaja vaihtui, hallituksen uusi puheenjohtaja valittiin ja järjestö muutti 
uusiin toimitiloihin Kalliolaan. Vuoden 2017 lopulla käynnistyi myös uuden strategian 
valmistelu. 
 
II Kansalaisareenan toiminta vuonna 2017 
 
Vuonna 2017 Kansalaisareena juhli 100-vuotiasta Suomea samalla kun 
valmistauduttiin järjestön seuraavan vuoden 25-vuotisjuhlavuoteen. 
Kansalaisareenan toimintaa ohjasi järjestöstrategia vuosille 2015–2018 (
http://www.kansalaisareena.fi/Jarjestostrategia15-18.pdf) 
 
Vuoden 2017 aikana työstettiin viestintä- ja varainhankintastrategiaa, jonka pohjana 
käytettiin työstettyä Kansalaisareenan tarinaa. Sitä hyödynnetään edelleen 
juhlavuoden viestinnässä vuonna 2018. 
 
Vuonna 2017 Kansalaisareenan arvolupaus oli seuraava: 
 
”Kansalaisareena tarjoaa vapaaehtoistoiminnan kentälle motivoivia 
vapaaehtoistehtäviä, työskentelee vapaaehtois- ja vertaistoiminnan arvostuksen 
lisäämiseksi, toimintaedellytysten ja näkyvyyden parantamiseksi sekä laadun 
kehittämiseksi vaikuttamistoiminnan, viestinnän, yhdessä tekemisen, 
kehittämishankkeiden ja koulutuksen avulla.” 
 
”Kansalaisareena tarjoaa jäsenilleen ja kumppaneilleen mahdollisuuden vaikuttaa 
yhdessä vapaaehtois- ja vertaistoiminnan yhteiskunnallisiin olosuhteisiin sekä 
parantaa toiminnan laatua. Kansalaisareenan yhteisössä rakennetaan aktiivista 
kansalaisuutta ja luottamukseen perustuvaa yhteiskuntaa. Kansalaisareena tarjoaa 
järjestöille ja vapaaehtoisille valtakunnallista, alueellista ja paikallista tukitoimintaa 
sekä näyttäviä valtakunnallisia tapahtumia. Toimimme avoimesti, vastuullisesti ja 
ketterästi innostaen, innovatiivisesti kokeilukulttuurin hengessä, yhdenvertaisuutta 
vahvistaen.” 
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1. Kansalaisareena ajaa vapaaehtois- ja vertaistoiminnan etua 
 
Kansalaisareenan strategisena tavoitteena on edistää hyviä yhteiskunnallisia 
edellytyksiä ja olosuhteita vapaaehtois- ja vertaistoiminnalle. 
 
Vaikuttamistoiminta, edunvalvonta ja lainsäädäntötyö 
 
Sektorirajat ylittävä vapaaehtoistoiminnan vaikuttamis- ja kehittämistyö on 
Kansalaisareenan ydintoimintaa eikä sitä tee mikään muu taho Suomessa 
valtakunnallisesti. 
 
Kansalaisareena osallistui Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunnan (KANE) 
työhön sekä on ollut mukana myös Maaseutupolitiikan neuvoston (MANE) 
Kansalaistoiminta ja hyvinvointi -verkoston (Kahvee) toiminnassa. Vuoden 2017 
aikana on vaikutettu erityisesti sote- ja maakuntauudistuksen valmisteluun, 
rahankeräyslainsäädännön uudistamiseen sekä seurattu säädösten 
sujuvoittamisryhmän työtä. 
 
Kansalaisareena on vuonna 2017 seurannut Tulevaisuuden kunta -hanketta, 
kuulemisen kehittämistä erityisesti lasten ja nuorten osallisuuteen päätöksenteossa 
sekä demokratiakasvatusta ja maakunta-aloitteen valmistelua. Lisäksi 
Kansalaisareena on ollut mukana kehittämässä www.suomi.fi-sivuston vaikuttamisen 
osiota. 
 
Yhteistyö Eduskunnan vapaaehtoistoiminnan tukiryhmän kanssa ja 
verkostovaikuttaminen 
 
Kansalaisareena toteutti vapaaehtoistyön vaikuttamis- ja edunvalvontatyötä yhdessä 
Eduskunnan vapaaehtoistoiminnan tukiryhmän sekä laajan kentällä toimivan 
järjestö- ja yhteisöverkoston kanssa. 
 
Järjestöpohjaisessa taustaryhmässä olivat mukana SOSTE Suomen sosiaali ja 
terveys ry, Allianssi, Valo, Opintokeskus Sivis sekä Sivistysliitto Kansalaisfoorumi. 
 
Eduskunnan vapaaehtoistoiminnan tukiryhmä ja Kansalaisareena kumppaneineen 
järjestivät Vapaaehtoistoiminnan aamukahvitilaisuuden Eduskunnan 
Kansalaisinfossa 8.6.2017 klo 8.15–10.00. Tilaisuudessa keskusteltiin muun muassa 
vapaaehtoisten aterioiden, kiitosten ja muistamisten kohtelusta verotuksessa. 
 
Lisäksi tukiverkoston varapuheenjohtaja Sanna Lauslahti teki eduskunnassa 
kirjallisen kysymyksen siitä, kuinka vapaaehtoistoiminnassa karttunut kokemus 
voitaisiin tunnustaa osaksi ammatillisen puolen opintoja. 
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Kansalaisareena käynnisti kuntavaalikevään tarjoamalla Eduskunnan 
vapaaehtoistoiminnan tukiryhmän Kiitos, olet tärkeä -haastekampanjaan 
osallistuneille mahdollisuuden kirjoittaa VerkkoAreenaan tai sen kieliversioihin 
vertaistuesta, vapaaehtoistoiminnasta tai yleensä kansalaistoiminnasta uudessa 
kunnassa. Tekstit piti lähettää viimeistään 4.4.2017 mennessä. Tukiryhmä osallistui 
seuraavaan Vapaaehtoisten päivän kampanjaan myös joulukuussa 2017. 
Kampanjassa kansanedustajat kertoivat omasta vapaaehtoistyöstään sosiaalisessa 
mediassa tunnisteella #vapaaehtoistenpäivä. 
 
Eduskunnan vapaaehtoistoiminnan tukiryhmään kuuluivat seuraavat 
kansanedustajat: Anne Kalmari (Kesk.), pj. Sanna Lauslahti (Kok.), vpj. Riitta Myller 
(SDP), vpj. Kari Uotila (Vas.), vpj. Outi Alanko-Kahiluoto (Vihr.), Eeva-Johanna 
Eloranta (SDP), Ritva Elomaa (PS), Tarja Filatov (SDP), Mika Niikko (PS), Krista 
Mikkonen (Vihr.), Mikaela Nylander (RKP), Sari Sarkomaa (Kok.), Katja Taimela 
(SDP), Sari Tanus (KD). 
 
Kansalaisareena on toiminut Eduskunnan vapaaehtoistoiminnan tukiryhmän 
sihteerinä ja huolehtinut siitä, että toimintasuunnitelmassa mainittuja tavoitteita 
viedään tukiryhmän toiminnassa systemaattisesti eteenpäin tukiryhmän tekemien 
valintojen ja aikataulujen mukaan. Tukiryhmän kokousten valmistelussa ja 
toimeenpanossa on hyödynnetty Kansalaisareenan kumppanuusverkoston laajaa 
asiantuntemusta ja vaikuttamistyötä on tehty yhdessä kumppanuusverkoston ja 
vapaaehtoistoiminnan koordinaattoreiden valikkoverkostojen kanssa sekä 
tukiryhmälle perustetun järjestöverkoston kanssa. 
 
Kansalaisareena on toiminut tiiviisti yhdessä oikeusministeriön demokratiayksikön 
kanssa, joka on nimetty vastaamaan vapaaehtoistyön kehittämisen koordinaatiosta 
kansallisella tasolla. 
 
Kansalaisareena on vaikuttanut lainsäädäntöön lausunnoin ja aloittein sekä vienyt 
systemaattisesti vapaaehtoistyön lainsäädäntöä eteenpäin: huolehtinut yhdessä 
KANEn ja kumppanuusverkoston kanssa siitä, että hallitusohjelmassa olevia 
tavoitteita osallisuuden tukemisesta sekä järjestötyön ja vapaaehtoistoiminnan 
helpottamisesta noudatetaan normeja purkamalla, hallinnollista taakkaa 
keventämällä ja lupaprosesseja sujuvoittamalla, ja niitä viedään systemaattisesti 
eteenpäin. Lausunnot ovat luettavissa kokonaisuudessaan täällä: 
http://www.kansalaisareena.fi/tietoa-meista/vaikuttamistyo/kannanotot/ 
 
Kansalaisareena on huomioinut kevään kuntavaalit ja sote-uudistuksen vaikutukset 
vapaaehtoistoimintaan Kansalaisareenan vaikuttamistoiminnassa. 
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Kansalaisareena on tehnyt tunnetuksi ja levittänyt toimenpideohjelman (P.A.V.E. = 
Policy Agenda for Volunteering in Europe) konkreettisia tavoitteita ja käynyt 
vuoropuhelua eri tahojen kanssa toimenpideohjelmassa esitettyjen suositusten 
eteenpäin viemiseksi. Tärkeimmät suosituksista on huomioitu Kansalaisareenan, 
Eduskunnan vapaaehtoistoiminnan tukiryhmän ja verkoston yhteisissä tavoitteissa. 
Kansalaisareena on osallistunut julkiseen keskusteluun vapaaehtoistyön 
kehittämisestä ja toiminut sektorirajat ylittäen vapaaehtoistoiminnan ja vertaistuen 
asiantuntijana muiden tahojen organisoimissa kotimaisissa ja kansainvälisissä 
verkostoissa (European Volunteer Center CEV, International Association for 
Volunteer Effort – National Volunteer Centres, Self-help Experts -verkosto, CIMOn 
Kansalaisten Eurooppa -ohjelman ohjausryhmä, Vapaaehtoistoiminnan 
opinnallistamista kehittävä Verkkovirta-hanke, jossa ovat mukana muun muassa 
ammattikorkeakoulut Metropolia ja Haaga-Helia, Pääkaupunkiseudun kunnat ja 
Opintokeskus Sivis). 
 
Tavoitteena on ollut verkostotuntemus, vaikuttaminen ja asiantuntijuuden kasvu. 
Kansalaisareena on välittänyt tietoa siitä, mitä muualla tapahtuu juuri nyt, jolloin 
ymmärrys vapaaehtoisen ja omaehtoisen toiminnan merkityksestä ja tarpeista on 
lisääntynyt näissä ryhmissä. Toisaalta Kansalaisareenan oma verkostotuntemus on 
laajentunut ja syventynyt sekä käsitys oman organisaation roolista kokonaisuudessa 
pysynyt tuoreena. Yhteisen asiantuntijuuden ja ymmärryksen kasvun ja 
vaikuttamistoiminnan kautta on viety eteenpäin asetettuja tavoitteita. 
 
Kansalaisareena on tiivistänyt yhteistyötä kuntapäättäjien ja viranhaltijoiden kanssa 
sekä lisännyt vaikuttamistyötä alueellisella/paikallisella tasolla erityisesti ottaen 
huomioon sote-uudistuksen tuomat muutokset. 
 
Kansalaisareena on järjestänyt vapaaehtoistoiminnan ja vertaistuen ajankohtais- ja 
tulevaisuusseminaareja (esimerkiksi Aktiivisen kansalaisuuden edistäminen osana 
suomalaista korkeakouluopetusta -seminaari 7.4.2017) yhdessä Eduskunnan 
vapaaehtoistoiminnan tukiryhmän, yhteistyökumppaneiden ja järjestöverkoston 
kanssa. 
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2. Kansalaisareena viestittää ja tekee vapaaehtois- ja vertaistoimintaa 
tunnetuksi 
 
Kansalaisareenan viestinnän perimmäisenä tarkoituksena on vapaaehtois- ja 
vertaistoiminnan näkyvyyden ja arvostuksen lisääminen mediassa ja järjestökentällä. 
Viestintää on ohjannut viestintästrategia 2015–2018 sekä järjestöstrategia 2015–
2018. Vuoden 2018 keväällä valmistuu uusi viestintä- ja varainhankintastrategia 
sekä uusi järjestöstrategia. Vuonna 2017 rakennettiin Kansalaisareena 2017 -tarina, 
jota on tarkoitus hyödyntää monin eri viestinnällisin tavoin 25-vuotisjuhlavuonna 
2018. 
 
Viestintä, kampanjat ja tapahtumat 
 
Media- ja kampanjaviestinnässä lyhyen tähtäimen tavoitteena on ollut lisätä paitsi 
vapaaehtois- ja vertaistoiminnan niin myös Kansalaisareenan näkyvyyttä 
valtakunnallisessa ja paikallisessa mediassa. Pitkällä tähtäimellä tavoitteena on ollut, 
että vapaaehtoistoiminta tunnustetaan yhdeksi menestystekijäksi suomalaisessa 
yhteiskunnassa ja että Kansalaisareena tunnetaan julkisuudessa ja asiantuntijoiden 
keskuudessa kansallisesti ja kansainvälisesti vapaaehtoistoiminnan arvostettuna 
edunvalvojana ja asiantuntijana. 
 
Viestintä on olennainen osa kaikkea Kansalaisareenan toimintaa. 
Vapaaehtoistoiminnan tunnetuksi tekeminen on oma osa-alueensa, jolla painottuu 
erityisesti media- ja markkinointiviestintä sekä kampanjat ja tulevaisuudessa 
kasvavassa määrin myös varainhankinta. 
 
Kansalaisareena tekee vapaaehtois- ja vertaistoimintaa tunnetuksi yhdessä valikko-
ja muun kumppanuusverkoston, vapaaehtoisen ja omaehtoisen toiminnan aktiivien, 
vapaaehtoiskeskusten, Eduskunnan vapaaehtoistoiminnan tukiryhmän ja muiden 
yhteistyökumppaneiden kanssa. 
 
Viestintä on jatkuvaa viestimistä eri kanavissa Kansalaisareenan ja 
yhteistyökumppaneiden järjestämistä vapaaehtoistoiminnan keskeisistä 
tapahtumista, seminaareista, kampanjoista sekä vapaaehtoistoimintaan liittyvistä 
ilmiöistä sekä tutkimus- ja kehittämistuloksista. Mediaviestintää tehtiin perinteisissä 
tiedotusvälineissä, verkosto- ja uutiskirjeissä, VerkkoAreenassa, omilla kotisivuilla 
sekä sosiaalisessa mediassa. 
 
Kansalaisareenan kotisivut uudistettiin edellisenä toimintavuonna, mutta kehitystyö 
jatkui myös vuonna 2017. Blogi uudistettiin ensin WordPress-pohjaiseksi mutta 
lopulta yhdistettiin VerkkoAreenaan niin, että blogitekstit integroitiin yhdeksi omaksi 
juttutyypiksi VerkkoAreenan sisällä. 
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Blogitekstejä julkaistiin toimintavuonna yhteensä 15. Ne käsittelivät mm. 
vapaaehtoisuutta eläkeläisenä, Kansalaisareenan edustajien terveisiä European 
Volunteer Centren konferensseista huhti- ja lokakuussa sekä Humakin avoimen 
AMK:n vapaaehtoistoiminnan johtamista opiskelevien teemaa ”Vapaaehtoisuus on 
timanttia toimintaa”. Tämän yläotsikon alla käsiteltiin vapaaehtoisuutta eri teemoista, 
jotka kirjoittavat opiskelijat itse valitsivat. 
 
Kansalaisareenan Facebook-sivuja kehitettiin edelleen suuren yleisön 
näkökulmasta. Facebook-tykkääjien määrä oli 1833, kasvua 27 prosenttia 
edellisestä vuodesta (1443). Twitter-tilin seuraajien määrä kasvoi noin 34 prosenttia. 
Vuonna 2017 seuraajia oli 1661 (1243). 
 
VerkkoAreenassa juttuja julkaistiin keskimäärin kerran viikossa tai parissa. 
Vapaaehtoiset käänsivät suomenkielisiä juttuja ruotsinkieliseen versioon (Nätarenan) 
ja englanninkieliseen Webarenaan. Viestintäsuunnittelija ja VerkkoAreenan 
toimituspäällikkö Katja Reinikainen koordinoi VerkkoAreenan tekemistä, editoi ja 
julkaisi jutut kaikkiin kieliversioihin ja täydensi tarvittaessa käännöksiä. Edellisenä 
toimintavuonna VerkkoAreenalle perustettiin sekä toimitustiimi, joka kokoontuu 
muutamia kertoja vuodessa suunnittelemaan tulevia sisältöjä että asiantuntijoista 
koostuva toimitusneuvosto, jonka jäsenet olivat Anitta Raitanen (puheenjohtaja), 
Katja Reinikainen (sihteeri), Anna-Maria Isola, Mari Pennanen, Ann Jokinen, Antti 
Matilainen ja Vesa Vattulainen. Toimintavuonna Kansalaisareena menetti 
kuolemantapauksen johdosta pitkäaikaisimman vapaaehtoisensa, Vesa Vattulaisen. 
Muun muassa sen myötä myös VerkkoAreenan toimitusneuvoston jäsenistö tulee 
vastaisuudessa hieman muuttumaan. 
 
Kansalaisareenan kotisivuilla oli toimintavuonna kävijöitä yhteensä 584 019. 
Kävijöiden määrä kasvoi noin 24 prosenttia edellisestä vuodesta (469 930) (ks. Liite 
1 ja taulukko alla). Hakuja Kansalaisareenan sivuille tehtiin vuonna 2017 yhteensä 
9,3 miljoonaa (7,3 miljoonaa vuonna 2016). Hakujen määrä kasvoi noin 27 
prosenttia edellisestä vuodesta (ks. Liite 1). Viestinnän seurannan lisätyökaluna 
kokeiltiin puolen vuoden jaksolla Meltwater-mediaseurantapalvelua. 
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Vapaaehtoisten päivä 5.12.2017 
 
Vapaaehtoisten päivän kampanjaa vietettiin aiemmasta poiketen toimintavuonna 
kansainvälisen kampanjapäivän tapaan 5.12. Kampanja toteutettiin aiemmin 
yhteistyössä SOSTEn, Metsähallituksen luontopalveluiden, Valo ry:n, Allianssin, 
Opintokeskus Siviksen ja Kirkkohallituksen kanssa. Toimintavuonna varsinaista 
suunnittelutyöryhmää ei ollut, mutta kampanja toteutettiin yhteistyössä Hiiop100.fi:n 
(OP) kanssa. Seurantaan saatiin 25 tapahtumaa yhteensä 12 paikkakunnalla: 
Helsingissä, Kuopiossa, Tampereella, Kouvolassa, Porissa, Oulussa, 
Hämeenlinnassa, Lohjalla, Raahessa, Järvenpäässä, Jämsässä ja Joensuussa. 
Tapahtumien järjestäjille lähetettiin kysely tapahtumien onnistumisesta, mutta 
vastauksia ei tällä kertaa saatu kuin muutamalta. Vastanneiden omien ja osallistujilta 
saatujen palautteiden mukaan tapahtumat onnistuivat hyvin. 
 
Aiempina toimintavuosina suurin osa tapahtumista oli sosiaali- ja terveysjärjestöjen 
järjestämiä. Hiiop100.fi:n sivuille ilmoitetuissa tapahtumissa korostuivat ns. suuren 
yleisön pop up -tapahtumat. Tarkoituksena ja yhtenä kampanjan sloganina oli tehdä 
”vapaaehtoistyön kokeilemisesta helpompaa kuin koskaan”. Viestintäsuunnittelija ja 
samalla kampanjan koordinaattori kokosi tapahtumat Hiiop100.fi-sivuilta 
Vapaaehtoisten päivän kampanjan nettisivulle ja niitä julkaistiin myös Facebookissa. 
Sosiaalisessa mediassa Vapaaehtoisten päivä mainittiin Meltwater-mediaseurannan 
mukaan yli 500 julkaisussa. Google-haussa kampanjasta tuli mediaosumia lähinnä 
eri yhdistysten nettisivuille ja esim. Aamulehden menoinfo.fi:hin. 
 
 
 
 

10 



Vapaaehtoistoiminnan messut 
 
Helsingin Vapaaehtoistoiminnan messut järjestettiin 2.12. Vanhalla Ylioppilastalolla. 
63 näytteilleasettajaa edusti tasaisesti vapaaehtoistoiminnan kirjoa. Lapsi- ja 
nuorisoalan toimijoiden määrä kasvoi edellisvuodesta huomattavasti. 
Näytteilleasettajapalautteeseen vastanneista yhteisöistä 83 prosenttia kertoi 
tavanneensa messuvieraita, jotka harkitsivat vakavasti ryhtymistä vapaaehtoisiksi 
yhteisöön. Kävijöitä messuilla oli hieman yli tuhat. Kävijäpalautteeseen vastanneista 
32 prosenttia sanoi varmasti osallistuvansa ja 61 prosenttia ehkä osallistuvansa 
johonkin messuilta löytämäänsä toimintaan. Messuilla toteutettiin myös 
haastatteluihin ja havainnointiin perustuva kävijätutkimus, jonka tulokset analysoitiin 
tammikuussa 2018. 
 
Helsingin Vapaaehtoistoiminnan messuja markkinoitiin muun muassa HS Metro        
-lehdessä, Kirkko & Kaupunki -lehdessä, menopalstalla (Minnenyt.fi), uutiskirjeissä, 
sosiaalisessa mediassa, oppilaitoksissa ja kohtaamispaikoissa. Veikkaus rahoitti ja 
toteutti HS Metrossa ilmestyneet isot mainokset. Messujen suunnittelutyöryhmässä 
oli edustajat seuraavista organisaatioista: Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry, Friskis 
& Svettis Helsinki, Helsingin kaupunki, Helsingin työkanava, Kalliolan Setlementti, 
Kehitysvammatuki 57, Käpyrinne, Opetushallitus, Pääkaupunkiseudun 
Kierrätyskeskus Oy. Lisäksi yhteensä 19 vapaaehtoista auttoi messujen 
viestinnässä, markkinoinnissa sekä käytännön järjestelyissä. Messujen 
koordinoinnista vastasi järjestöassistentti Marjo Salmela. 
 
Kansalaisareenan verkostot, pääsääntöisesti valikkoverkostot, järjestivät 
Vapaaehtoistoiminnan messuja 6 paikkakunnalla vuonna 2017 (3 paikkakunnalla 
vuonna 2016). Kansalaisareena kokosi kaikki messut saman verkkosivun alle ja 
tiedotti kaikista messuista uutiskirjeessään ja sosiaalisessa mediassa. 
Kansalaisareena osallistui Espoon vapaaehtoistoiminnan messujen 
suunnittelutyöryhmään sekä viestinnän toteutukseen. 
 
Suomi 100 Yhdessä välittävä tulevaisuus -kirjoituskilpailu 
 
Kansalaisareena kutsui kertomaan tarinoita vapaaehtoistyöstä ja vertaistuesta 
Yhdessä välittävä tulevaisuus -kirjoituskilpailulla. Kilpailu oli osa Vapaaehtoinen 
 
2017 -kampanjaa ja se toteutettiin yhteistyössä Kaskas Median sekä Nuoren Voiman 
Liiton kanssa osana Suomi 100 -juhlavuotta. Kilpailusarjoja oli kolme: suomeksi tai 
ruotsiksi kirjoittavat aikuiset, englanniksi kirjoittavat aikuiset sekä alle 18-vuotiaat. 
 
Yhteistyössä Nuoren Voiman Liiton kanssa järjestettiin tarinatyöpajan ohjauksen 
työpajoja Helsingissä ja Valtakunnallisilla Kohtaamispaikkapäivillä Punkaharjun 
Lustolla sekä tuotettiin tarinatyöpajan ohjauksen materiaalipaketti. Lisäksi neljä 
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jäsenjärjestöä Tampereella, Kuopiossa, Espoossa ja Helsingissä järjesti 
Kansalaisareenan tuella tarinatyöpajoja. 
 
Kilpailuun saapui 128 tekstiä määräaikaan mennessä. Yhteensä kuusi kirjoittajaa 
kolmessa sarjassa – niin raadin kuin yleisön suosikit – palkittiin 500:n euron 
rahapalkinnoilla. Raadin muodostivat Marianne Heikkilä, Laura Laitinen ja John 
Wedlake. Yleisöääniä annettiin 1212 kpl äänestysaikana 10.10.–10.11. Voittajat 
julkistettiin Vapaaehtoistoiminnan messuilla Vanhalla Ylioppilastalolla 2.12. 
 
Kilpailun selkeyttämiseksi luovuttiin alkuperäisen suunnitelman ajatuksesta, että 
kampanjaan voi osallistua myös videolla. Kampanjalle ei näin ollen tarvinnut hakea 
lisärahoitusta rikoksentorjuntaneuvostolta. 
 
Vuoden lopulla Kaskas Media käynnisti #vapaaehtoinen100-podcast-ohjelmasarjan, 
johon Kansalaisareena tarjosi asiantuntijavieraita. 
 
Vuoden vapaaehtoinen -kampanjasta kerrotaan sivulla 18. 
 
3. Kansalaisareena edistää yksityisen, kolmannen ja julkisen sektorin 
yhteistyötä 
 
Kansalaisareenan strategisena tavoitteena on ollut eri toimijoiden 
yhteiskuntavastuun vahvistuminen siten, että eri sektoreiden luottamukseen 
perustuvalla ja tulevaisuuteen suuntaavalla yhteistyöllä vahvistetaan kansalaisten 
näkökulmaa painottavan, hyvinvointia edistävän, sosiaalista pääomaa, 
yhteisöllisyyttä ja osallisuutta lisäävän yhteiskunnan rakentumista. 
 
Verkostoyhteistyö 
 
Kansalaisareena on sektorirajat ylittävä toimija, joka on edistänyt alueellista, 
valtakunnallista ja kansainvälistä verkostoitumista, yhteistyötä ja uusia 
kehittämiskumppanuuksia vapaaehtoistoiminnan, vertaistoiminnan ja omaehtoisen 
toiminnan alueilla. Kansalaisareena on toiminut suomalaisen vapaaehtoistoiminnan 
ja vertaistuen verkoston edustajana eurooppalaisten vapaaehtoiskeskusten 
yhteistyöyhdistyksessä European Volunteer Centre CEV:ssä, European Self-Help 
Experts -verkostossa sekä Global Network of National Volunteer Centers -
verkostossa. 
 
Kansalaisareena fasilitoi valtakunnallista ja alueellista vapaaehtoistoiminnan 
koordinaattoreiden valikkoverkostoa sekä vapaaehtoisen ja omaehtoisen toiminnan 
ja vertaistuen aktiivien verkostoja. Valikkotoiminnasta on enemmän sivulla 16 ja 
vertaistoiminnasta sivulla 20. 
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Matalan kynnyksen kohtaamispaikkarekisteriä on ylläpidetty ilmoitusten perusteella 
Kansalaisareenan kotisivuilla osoitteessa www.kansalaisareena.fi/kohtaamispaikat. 
Valtakunnalliset Kohtaamispaikkapäivät järjestettiin 4.–5.5.2017 Lustolla 
Punkaharjulla teemalla Lähellä on enemmän osana Suomi 100 -juhlavuotta. 
Paikallinen järjestelyvastuu oli Savonlinnan Seudun Kolomosen ylläpitämällä 
KultRinki kulttuuri- ja liikuntaluotsihankkeella. 
 
Kansalaisareena toteutti ostopalveluna vapaaehtoistoiminnan koordinoinnin 
koulutuksen Moniheli ry:n toteuttamassa, työ- ja elinkeinoministeriön rahoittamassa 
Verkko – vertaistukea kotoutumiseen -hankkeessa. Koulutus järjestettiin Helsingissä 
6.–7.5. sekä 5.6.2017. Koulutukseen osallistui yhteensä kahdeksan henkilöä neljästä 
maahanmuuttajayhdistyksestä (Aava ry, Al-Birr ry, Vaasan Somalinaisten kehitys ry 
ja Kurdiliitto ry). Tavoitteena oli antaa yhdistyksille perustietoa vapaaehtoistoiminnan 
koordinoinnista sekä hyvin käytännönläheisiä ohjeita toiminnan käynnistämiseen. 
Varsinaisten koulutuspäivien lisäksi Kansalaisareenan kouluttaja oli säännöllisesti 
yhteydessä osallistujiin ja lähetti runsaasti käytännön työtä tukevaa materiaalia sekä 
tietoa valikkoverkoston toiminnasta. 
 
Vuoden 2017 aikana Kansalaisareena valmisteli yhdessä Helsingin 
Diakonissalaitoksen säätiön kanssa hanketta, jonka tavoitteena on perustaa 
Helsinkiin kansalaistoiminnan keskus. Keskuksen avulla mahdollisimman moni 
kaupunkilainen löytää mielekästä tekemistä. Keskus toimii sekä itsenäisenä 
kiinnostavan tekemisen paikkana että toimintafilosofiana, joka toteutuu usean 
toimijan operoimien alueellisten toimipisteiden kautta sekä digitaalisesti. Toimijat ja 
yhteisöt jakavat osaamista ja parhaita käytäntöjä sekä toimivat toinen toistensa 
vertaistukena. 
 
Vuoden 2017 aikana Kansalaisareena ja Artteli-kumppanuusyhdistys ry sitoutuivat 
tekemään kehitysyhteistyötä Tampereen vapaaehtoistoiminnan resurssikeskus 
-hankkeen kanssa. Hankkeen tavoitteena on valtakunnallisen resurssikeskusten tai 
vastaavien verkostojen perustaminen. Hanke on hyödyntänyt Kansalaisareenan 
vuosittaisia koulutuksia. Hankehakemus valmisteltiin yhteistyössä Tampereen 
voimavaraverkosto Tarve ry:n sekä Tampereen kaupungin ja Tampereen ev.lut. 
seurakuntien edustajien kanssa. Hankkeen valmistelun yhteydessä järjestettiin 
seminaari vapaaehtoistoimintaa tarjoaville tahoille, ja se toimi hankehakemuksen 
laadinnan pohjana. 
 
Lisäksi Kansalaisareena on ollut mukana Marko Nousiaisen tekemässä 
selvityksessä kulttuuri-, liikunta- ja ympäristöluotsitoiminnasta Suomessa. Aiheesta 
käynnistyi myös vuoteen 2019 ulottuva hanke: Kulttuuriluotsitoiminnan kansallinen 
koordinaatio ja kehittäminen. Hankkeen tavoitteena on kulttuurisen 
vapaaehtoistoiminnan aseman ja toiminnan vakiinnuttaminen Suomessa. Hanke 
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keskittyy ensisijaisesti luotsitoimintaan, joka on lupaava kulttuurisen 
vapaaehtoistoiminnan muoto ja voimavara kulttuurin saavutettavuuden 
edistämisessä. Lisäksi se edistää kulttuurin hyvinvointivaikutuksia tukea tarvitsevien 
ryhmien parissa ja kulttuurista osallisuutta. Kansalaisareena toimii hankkeen 
ohjausryhmässä. 
 
Kansalaisareenalla oli myös edustukset Suomen Pakolaisavun koordinoimassa, 
maahanmuuttajien vertaistoimintaa kehittävässä VeTo-verkostossa (Pinja 
Nieminen), SOSTE:n koordinoimassa ikääntyneiden asiaa ajavassa VAHVA-
verkostossa (Anitta Raitanen) sekä useiden ammattikorkeakoulujen yhteisessä 
Verkkovirta-hankkeessa vapaaehtoistoiminnan opinnollistamisen osalta (Pinja 
Nieminen). 
 
Oppilaitos- ja tutkimusyhteistyö 
 
Vapaaehtoistoiminnan tutkimus on Suomessa hajallaan. Kansalaisareenan 
sidosryhmätutkimuksessa on pidetty tärkeänä, että hajallaan olevaa tutkimusta on 
koottu Kansalaisareenan kotisivuille. 
 
Kansalaisareena on selvittänyt 2010 ja 2015 yhteistyössä Taloustutkimuksen, 
HelsinkiMission ja Kirkkohallituksen kanssa vapaaehtoistyön tekemistä Suomessa. 
Vastaavaa tutkimusta ei ole muuten Suomessa tehty. Vuonna 2017 Kansalaisareena 
valmisteli vastaavan kyselyn toistamista vuonna 2018. 
 
Tutkimusta varten on toteutettu yhteensä 1026 henkilökohtaista käyntihaastattelua. 
Otos edustaa Suomen 15–79-vuotiaiden aikuisväestöä. Tutkimuksen mukaan 32,7 
prosenttia suomalaisista ilmoitti tehneensä vapaaehtoistyötä neljän viimeksi 
kuluneen viikon aikana. He arvioivat tehneensä vapaaehtoistyötä keskimäärin 18,09 
tuntia. Viidessä vuodessa kehitys on kulkenut siihen suuntaan, että hiukan harvempi 
tekee vapaaehtoistyötä mutta he jotka tekevät, tekevät entistä enemmän ja 
vapaaehtoistyön kokonaismäärä on lisääntynyt. Tätä aineistoa on hyödynnetty 
vuonna 2017 opinnäytetöissä, median haastatteluissa ja opetusmateriaaleissa 
samalla kun on valmisteltu vuonna 2018 tehtävää uutta tutkimusta. 
 
Vuonna 2017 jatkettiin yhteistyötä Humanistisen ammattikorkeakoulun avoimen 
ammattikorkeakoulun vapaaehtoisjohtamiseen liittyvien opintojen kanssa ja vuonna 
2015 käynnistynyt yhteistyö Laurea-ammattikorkeakoulun kanssa jatkui edelleen. 
Kansalaisareena seurasi ja edisti korkeakoulujen tutkinto-opiskeluun liittyvien 
vapaaehtoistyön opintojaksojen kehittämistä sekä siihen liittyvää yhteistyötä 
korkeakoulujen, järjestöjen ja muiden vapaaehtoistyön järjestäjien välillä. Viestintä- 
ja varainhankintastrategiaprosessi toteutettiin Hankenin yhteiskunnallisen 
markkinoinnin apulaisprofessorin ja graduntekijöiden kanssa. 
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Yhteistyössä Laurean, Varian sekä Sotungin ja Tikkurilan lukioiden kanssa 
käynnistettiin kolmivuotinen Jeesaan – nuori vapaaehtoistoiminnassa -hanke, josta 
lisää sivulla 21. 
 
Kansalaisareena on ollut lisäksi mukana Satakunnan ammattikorkeakoulun, 
 
SAMK:n, Turun ammattikorkeakoulun ja Oulun yliopiston hankeyhteistyössä 
 
Työsuojelu vapaaehtoistyössä, mutta tälle ei saatu vuonna 2017 rahoitusta. 
 
Opinnäyteyhteistyötä eri oppilaitosten kanssa on kehitetty. Oppilaitoksille on 
tiedotettu säännöllisesti Kansalaisareenan tarjoamista opinnäytetöiden aiheista, jotta 
saadaan vapaaehtois- ja vertaistoimintaan tutkimusta, jota voidaan hyödyntää 
kehittämistyössä. Myös systemaattista tapahtumayhteistyötä oppilaitosten kanssa on 
kehitetty. 
 
Lisäksi Kansalaisareena on ollut mukana valmistelemassa Vapaaehtois- ja 
kansalaistoimintalähtöistä korkeakoulupedagogiikkaa Suomeen -hanketta. 
Hankkeen tavoitteena on kehittää vapaaehtois- ja kansalaistoimintalähtöistä 
korkeakoulupedagogiikkaa ja vakiinnuttaa sitä suomalaisiin korkeakouluihin. Tämä 
toteutuu kokoamalla yhteen aiheesta kiinnostuneita korkeakouluja, 
työelämäkumppaneita ja opiskelijoita sekä kehittämällä työkaluja, toimintamalleja ja 
materiaaleja uuden pedagogiikan käyttöönottoon. 
 
Työyhteisöjen vapaaehtoistoiminta, kaksisuuntainen yritysyhteistyö ja 
varainhankinnan uudet mallit 
 
Yksityisen ja julkisen sektorin työnantajat voivat monin tavoin mahdollistaa 
työntekijöiden vapaaehtoistoimintaa. Parhaimmillaan vapaaehtoisohjelma on 
huolellisesti suunniteltu osa työyhteisön yhteiskuntavastuun ja sosiaalisen vastuun 
ohjelmaa. 
 
Taloustutkimuksella teetetyn tutkimuksen työssäkäyvistä suomalaisista jopa 80 
prosenttia olisi valmis kokeilemaan vapaaehtoistyötä työaikana, mikäli työnantaja 
antaisi kokeilla. 
 
2010-luvulla Kansalaisareena on pienimuotoisesti toiminut välittäjäorganisaationa 
työyhteisöjen ja heitä vastaanottavien yhteisöjen välillä. Työyhteisöjen 
vapaaehtoistoiminta on kiinnostuksen kohteena niin CEV:ssä kuin IAVE:n 
(International Association for Volunteer Effort) kansallisten keskusten (National 
Volunteer Centres) verkostossakin. Työyhteisöjen vapaaehtoistoiminta -oppaat 
yrityksille ja työyhteisöjen vapaaehtoistoimintaa organisoiville yhteisöille käännettiin 
suomeksi vuonna 2010 TEKES-rahoituksella. 
 
 

15 



Toimintavuonna Kansalaisareena toimi Fujitsu Finland Oy:n vapaaehtoistiimien 
välittäjäorganisaationa. Vapaaehtoisia välitettiin Kansalaisareenan jäsenyhteisöihin 
erityisesti pääkaupunkiseudulla. Sekä Fujitsun tiimit että vapaaehtoisia 
vastaanottavat organisaatiot kokivat vapaaehtoiskeikat erittäin toimiviksi. 
 
Vuonna 2017 Kansalaisareena teki yhteistyötä Hiiop100.fi:n, vapaaehtoistoiminnan 
torin ja kohtaamispaikan kanssa. Palvelusta löytyy helposti itselle sopivat tavat ja 
paikat tehdä vapaaehtoistyötä. Vapaaehtoistehtävää voi hakea teeman, paikan ja 
ajankohdan mukaan. Sivustolla voi ilmoittaa vapaaehtoistehtävän, jota on 
järjestämässä ja etsiä vapaaehtoisia sekä koota sivuston kautta ilmoittautumiset 
vapaaehtoistehtävään. Hiiop100.fi-sivuston ylläpidosta sekä kehittämisestä vastaa 
OP Ryhmä. Sivuston kautta kanavoitiin vuoden 2017 aikana yli 270 henkilötyövuotta 
vapaaehtoistoimintaa. 
 
Kansalaisareenassa käynnistettiin myös sisäisesti vuoden kokeilu, jossa 
henkilökunta saa tehdä maksimissaan 2 päivää/15 tuntia vuodessa vapaaehtoistyötä 
työajalla. Vapaaehtoistyön on oltava 1) työntekijälle uutta 2) se dokumentoidaan ja 
3) vapaaehtoistyöstä tehdään yhteenveto, jota hyödynnetään vaikuttamistyössä. 
Vuoden 2017 aikana Kansalaisareenalle on rakennettu yritysyhteistyön aktiiviset 
toimintamallit. Toimintamallit pitävät sisällään työkalut, joilla ylläpidetään tietämystä 
siitä mitä tarjottavaa Kansalaisareenalla on yrityksille, miten Kansalaisareena hyötyy 
yhteistyöstä sekä miten järjestö kykenee löytämään yhteistyöstä kiinnostuneet 
yritykset. 
 
Kansalaisareenan varainhankinnassa painopiste on avustustoiminnassa ja 
päärahoittaja on Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA. 
Varainhankinnan kehittämiseksi Kansalaisareenan varainhankinnan ohjausryhmä on 
suunnitellut varainhankintaa tavoitteena Kansalaisareenan siirtyminen analyyttiseen, 
määrätietoiseen, järjestelmälliseen ja vastuulliseen varainhankintakulttuuriin. 
Päämääränä on ollut lisätä ja monipuolistaa varainhankinnan kanavia. 
 
Vapaaehtoistoiminnan koordinaattoreiden valikkoverkostot – yhteistyötä kolmannen 
sektorin ja kuntien ytimessä (STEA Ak) 
 
Valikkoverkostot ovat vapaaehtoistoiminnan alueellisia verkostoja. Verkostot 
perustuvat vertaistukeen, yhteiseen ongelmanratkaisuun ja osaamisen jakamiseen 
sekä vapaaehtoistoiminnan alueelliseen kehittämiseen. Verkostojen jäsenet tekevät 
myös muun muassa yhteistä vapaaehtoistoiminnan tiedotusta ja markkinointia sekä 
vapaaehtoisten koulutuksia. 
 
Vuoden 2017 lopussa valikkoverkostoja oli Espoossa, Helsingissä (suomen- ja 
ruotsinkieliset ryhmät erikseen), Huittisissa, Hyvinkäällä, Joensuussa 
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(Pohjois-Karjalan alueella), Jyväskylässä, Hamina-Miehikkälä-alueella, Kajaanissa, 
Kemi-Tornion alueella (Meri-Lapin alueella), Keski-Uudellamaalla, Kokkolassa, 
Kotkassa, Kuopiossa, Lahdessa, Lohjalla, Oulussa (Pohjois-Pohjanmaan alueella), 
Pirkkalassa, Porissa, Raumalla, Salossa, Tampereella, Turussa, Vantaalla ja 
Vammalassa. Verkostoissa oli vuoden 2017 lopussa yhteensä noin 700 jäsentä. 
 
Kaikki ryhmät kokoontuivat 4 - 11 kertaa vuodessa ryhmän tarpeista ja toiminnan 
painopisteistä riippuen. 16/25 ryhmää oli mukana niin sanotussa valikkoverkostojen 
kehittämistoiminnassa ja erityisesti näiden ryhmien osaamisen kehittämiseksi ja 
siten vapaaehtoistoiminnan laadun parantamiseksi kyseisellä alueella järjestettiin 
kehittämisseminaareja. Seminaarien teemat valitaan kyseisen verkoston 
osaamistarpeiden mukaan, mutta seminaarit ovat avoimia kaikille 
vapaaehtoistoimintaa kehittäville tai koordinoiville henkilöille Suomessa. 
 
Sekä perusmuotoisessa että kehittämistoiminnassa olevien verkostojen 
koordinaattoreille tarkoitettuja yhteisiä toimintoja olivat valikkotoiminnan internet-
sivut ja sähköposti-/uutiskirjelista, tiedon jakamiseen ja ongelmienratkaisuun 
tähtäävä vapaaehtoistoiminnan koordinaattorien Facebook-ryhmä sekä 
osallistuminen kehittämistoiminnassa järjestettäviin seminaareihin. 
Valikkoverkostojen kehittämistoiminnassa kirjoitetaan tai toimitetaan myös joka vuosi 
yksi opaskirja. Vuonna 2017 valmistui opas Tuetusta vapaaehtoistoiminnasta. 
 
Valikkoverkostojen kehittämistoiminnassa järjestettiin vuoden aikana 11 
kehittämisseminaaria. Alla seminaarien paikkakunnat, teemat ja osallistujamäärät. 
 
Kevätkausi:  
14.3. Salo: Vapaaehtoistoiminnan johtaminen, 74 henkilöä  
15.3. Jyväskylä: Tuettu vapaaehtoistoiminta, 66 henkilöä  
3.5. Hamina: Vapaaehtoistoiminnan vaikuttavuuden arviointi, 56 henkilöä  
16.5. Lahti: Vuorovaikutuksen merkitys vapaaehtoistyössä, 63 henkilöä  
8.6. Tampere: Vapaaehtoistyö verkossa, 50 henkilöä 
 
Syyskausi:  
5.9. Järvenpää: Kunnan ja kolmannen sektorin yhteistyö, noin 80 henkilöä  
12.10. Lahti: Viestintäkoulutus, 64 henkilöä  
26–27.10 Kemi: Hyvinvointia ja elinvoimaa järjestöistä, 134 henkilöä  
31.10. Oulu: Monimuotoinen yhteistyö vapaaehtoistoiminnassa, 49 henkilöä  
2.11. Turku, Lehmusvalkama: Perinteinen vapaaehtoistoiminnan koordinaattoreiden 
syysseminaari, 79 henkilöä  
16.11. Kuopio: Hyvät käytännöt vapaaehtoistyössä, 77 henkilöä 
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Vuoden vapaaehtoinen 2017 
 
Vuoden vapaaehtoinen -palkinto on Kansalaisareena ry:n vuonna 2013 käynnistämä 
perinne, jonka tavoite on lisätä vapaaehtoistoiminnan arvostusta. Yleisö ehdottaa ja 
äänestää ehdokkaita. Kymmenen eniten ääniä saaneiden joukosta arvovaltainen 
raati valitsi Vuoden vapaaehtoisen. 
 
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. 
 
Vuonna 2017 kampanjassa annettiin 5640 yleisöääntä. Raati valitsi kymmenen 
eniten äänestetyn joukosta voittajan. Kymmenen eniten ääniä saanutta olivat 
seuraavat henkilöt: Heidi Furu Espoosta, Riitta Nurminen Heinolasta, Seppo 
Paakkinen Helsingistä, Katja Oittinen Kajaanista, Esko Jakku Kemistä, Terttu 
Miettinen Kuopiosta, Pertti Vesterinen ja Irma Karjalainen Tampereelta, Anneli Virta 
Turusta, Helle Pellinen Vaasasta ja Eva Korkiala-Blomqvist Vantaalta. Voittajaksi 
valittiin Heidi Furu. 
 
Heidi Furu on toiminut päihde- ja rikostaustaisten parissa vapaaehtoisena viiden 
vuoden ajan. Ensin Furu jalkautui kaduille asunnottomien pariin. Sieltä hänet 
kutsuttiin päihdetaustaisille suunnattuun asumisyksikköön ja samassa yhteydessä 
syntyi toive ilmaisten ruokailujen järjestämisestä. Furu organisoi vapaaehtoiset 
toteuttamaan tätä ideaa. Toimintaan on kuulunut ruokailujen lisäksi vaatteiden ja 
hävikkiruoan jakoa. Ruokatarjoiluja laajennettiin myös muihin asumisyksiköihin. 
 
Vuonna 2013 perustettiin ViaDia Espoo ry, jolloin toiminta siirrettiin yhdistyksen 
alaisuuteen. Furu on myös käynnistänyt vapaaehtoisten kanssa päihde- ja 
rikostaustaisten vertaistukitoimintaa. Lisäksi Furu on vieraillut vankiloissa tukien 
vankeja päihteettömään ja rikoksettomaan elämään. 
 
Vuoden 2017 valitsijaraatiin kuuluivat seuraavat henkilöt: Tuija Brax (Sydänliiton 
pääsihteeri), Anne Kalmari (Eduskunnan vapaaehtoistoiminnan tukiryhmän 
puheenjohtaja, kansanedustaja (kesk.), Tommi Laitio (kulttuurin ja vapaa-ajan 
toimialajohtaja, Helsingin kaupunki), Kari Mäkinen (Suomen ev.lut. kirkon 
arkkipiispa, Suomen Ekumeenisen Neuvoston puheenjohtaja), Ulla Nord (Me-
säätiön toimitusjohtaja), Marja Anitta Pehkonen (Opintokeskus Siviksen 
toiminnanjohtaja), Sanna Pietiläinen (toimittaja, MTV), Ozan Yanar (kansanedustaja 
(vihr.), Elina Vedenkannas (seurantavastaava, Sosiaali- ja terveysjärjestöjen 
avustuskeskus STEA) sekä raadin puheenjohtaja, Kansalaisareenan puheenjohtaja, 
DI Markku Vaittinen. 
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Vuoden vapaaehtoinen -kampanjalla oli toimintavuonna ainakin 14 perinteistä 
mediaosumaa ja blogikirjoitus ympäri Suomea: Lapin Kansassa, Etelä-Suomen 
Sanomissa, Itä-Hämeessä, Karjalaisessa, Etelä-Saimaassa, Savon Sanomissa, 
Tamperelainen-lehdessä, Kainuun Sanomissa, Hämeen Sanomissa, Kymen 
Sanomissa, Kaleva.fi:ssä, Pohjalaisessa ja Ilkassa, Oulun Uutisissa sekä 
Mielipuisto-blogissa. Sen lisäksi keskustelu kampanjasta oli vilkasta sosiaalisessa 
mediassa. 
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4. Kansalaisareena innovoi, mahdollistaa ja juurruttaa vapaaehtois- ja 
vertaistoiminnan uusia käytäntöjä 
 
Kansalaisareenan strategisena tavoitteena on ollut vapaaehtois- ja vertaistoiminnan 
saavutettavuuden, uusien toimintamallien ja hyvien käytäntöjen, 
arviointimenetelmien ja laadukkaan vapaaehtoistoiminnan kehittäminen, edistäminen 
ja juurruttaminen yhdessä sektorirajat ylittävän kumppanuusverkoston ja 
ruohonjuuritason kanssa. 
 
Kansalaisareena vertaisuuden tukena 
 
STEA:lta haettiin vuodelle 2017 kohdennettua avustusta Kansalaisareenan 
vertaistoiminnan ylläpitämiseksi. Tavoitteena oli jatkaa vuoden 2016 lopulla 
päättynyttä kolmivuotista hanketta Avita Kaveria – ryhdy vertaisohjaajaksi. 
Kohdennettua avustusta ei kuitenkaan myönnetty, joten Kansalaisareenan 
vertaistoiminta toteutettiin Avita Kaveria -hankkeen raportointivuodelle siirtyneiden 
avustusten turvin. 
 
Avita Kaveria – ryhdy vertaisohjaajaksi -hanke 
 
Avita Kaveria -hankkeen toiminta päättyi vuoden 2016 loppuun. Avita Kaveria -
hankkeen tavoitteena oli lisätä vertaistoiminnan tunnettavuutta ja tukea 
vertaistoiminnan tarjoajille koulutusten ja tapahtumien kautta. Päätöstilaisuus 
pidettiin Rauhanasemalla Pasilassa 4.2.2017 klo 13 - 15. Tilaisuudessa esiteltiin 
Avita Kaveria -hankkeen vaiheista tehty kuvakirja ja käytiin läpi toimintaa hankkeen 
kolmen toimintavuoden ajalta. Tilaisuudessa puheenvuoroja käyttivät mm. 
ohjausryhmän jäsen Kaisa Humaljoki ADHD-liitosta sekä tutkija Irja Mikkonen. 
Kuvakirja ja hankkeen tuottama materiaali ovat nähtävillä Innokylässä. 
Myöhemmässä vaiheessa Innokylässä tullaan julkaisemaan myös muuta Avita 
Kaveria -hankkeen materiaalia. 
 
Avita Kaveria -hanke kutsui keväällä 2017 koolle vertaistoiminnan näkyvyyttä 
edistävän ryhmän. Kansainvälinen vertaistuen päivä suunniteltiin yhteistyössä 
ryhmän kanssa. Ryhmä kokoontui 3 kertaa vuoden 2017 aikana. Syksyllä 2017 
toteutettiin Suuri Kiitos! -kampanja. 
 
Kansainvälinen vertaistuen päivä toteutettiin Avita Kaveria -hankkeen nimissä 
19.10.2017 Eurooppasalissa. Tapahtumaa tuottamaan palkattiin Heidi Kervinen. 
Tilaisuudessa julkaistiin Anne Laimion Avita Kaveria -hankkeen koulutuksiin liittyen 
tekemä julkaisu: Koulutan vertaisryhmän ohjaajia -opas Anne Laimion puheenvuoro 
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Kuva: Kansainvälinen vertaistuen päivä 19.10.2017 Eurooppasali, Helsinki. 
 
Europarlamentaarikko Merja Kyllönen osallistui tapahtumaan. 
Kansainvälisessä vertaistuen päivän ohjelmassa oli paneelikeskustelu Vertaistuki 
digiajan muutoksessa. Lisäksi kuultiin esittelyt Vertaistalo.fi- sekä Huoleti-
sovelluksista. Tilaisuudessa järjestettiin minimessut, johon osallistuivat mm. 
Suomen Pakolaisapu ja Niilo Mäki Instituutin lukumummit ja -vaarit. 
 
Tilaisuuden tunnelmia ja puheenvuoroja voi katsoa Kansalaisareenan 
YouTube-kanavalta. 
 
Avita Kaveria -hankkeen loppuraportti on nähtävillä hankkeen nettisivuilla: 
 
http://www.kansalaisareena.fi/avitakaveria/ 
 
Jeesaan – nuori vapaaehtoistoiminnassa 
 
Jeesaan – nuori vapaaehtoistoiminnassa   
-hankkeen tavoitteena on innostaa nuoria ja 
opiskelijoita mukaan vapaaehtoistyöhön. Hanke 
toteutetaan vuosina 2017–2019 ja sitä rahoittaa 
STEA. Hankkeen aikana järjestetään 
vapaaehtoistoiminnan kursseja toisen asteen 
oppilaitoksissa. Kursseilla opiskelijat voivat kokeilla  
vapaaehtoistyötä osana opintojaan ja kurssin suorittamisesta saa opintopisteitä. 
Yhdessä hankkeessa mukana olevien järjestöjen ja kunnallisten toimijoiden kanssa 
puolestaan kehitetään erityisesti nuorille suunnattua vapaaehtoistoimintaa ja 
kehitetään organisaatioiden toimintaa. 
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Hankkeen pilottivaihe toteutetaan Vantaalla ja siihen osallistuu useita vantaalaisia 
järjestöjä ja oppilaitoksia. Myös Vantaan kaupunki on mukana hankkeen 
toteutuksessa ja tarjoaa opiskelijoille vapaaehtoistyöpaikkoja. Hankkeen tulokset ja 
tuotokset kootaan julkaisuiksi, joiden avulla koulut ympäri Suomea voivat järjestää 
omia vapaaehtoistoiminnan kurssejaan. 
 
Toiminnan käynnistäminen 
 
Kansalaisareenan Jeesaan – nuori vapaaehtoistoiminnassa -hanke aloitti 
toimintansa maaliskuussa 2017. Hankkeeseen palkattiin projektinvetäjäksi 
kouluttaja/työnohjaaja Heli Lumiaro ja projektisuunnittelijaksi valtiotieteiden maisteri 
Aino Kostiainen. Toiminta käynnistyi hankkeen ohjausryhmän ja projektiryhmän 
kokoamisella ja aiesopimuskumppaneiden tapaamisella. Hanke toimi kesä-
marraskuussa Vantaalla Tikkurilan Laurean tiloissa. Kansalaisareenan muuttaessa 
uusiin toimitiloihin Sturenkadulle, myös hankkeen työntekijät muuttivat saman katon 
alle. 
 
Kevään 2017 aikana luotiin verkostoja ja sovittiin yhteistyöstä koulujen sekä 
vapaaehtoistoimintaa tarjoavien tahojen kanssa. Vapaaehtoistoiminnan kurssit 
aloitettiin syksyllä 2017 Tikkurilan lukiolla sekä Vantaan Varian Myyrmäen 
toimipisteellä. Kursseille osallistui yhteensä reilut 70 toisen asteen opiskelijaa. 
Hankkeen kautta opiskelijoille tarjosi vapaaehtoistehtäviä 14 organisaatiota syksyn 
2017 aikana. Mukana tehtäviä tarjoamassa olivat mm. Tiedekeskus Heureka, 
Suomen Ilmailumuseo, Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy, Vantaan kaupunki, 
Vantaan järjestörinki, Helsingin mehiläishoitajat sekä Vantaan invalidit. 
 
Vapaaehtoistoiminnan kurssit 
 
Vapaaehtoistoiminnan kursseja ja infotilaisuuksia järjestettiin Tikkurilan lukiolla, 
Vantaan Varian Myyrmäen toimipisteellä sekä Tikkurilan Laurean kampuksella. 
Vapaaehtoistoiminnan kurssiin sisältyi sekä lähiopetusta että käytännön 
vapaaehtoistyötä ja opiskelijat saivat kurssin suorittamisesta yhden kurssin 
opintoihinsa. 
 
Vapaaehtoistoiminnan kurssilla opiskelijoita kannustettiin miettimään omia 
lähtökohtiaan vapaaehtoistoimintaan tutustumalla vapaaehtoistoiminnan 
monimuotoisuuteen, vapaaehtoistoiminnan historiaan ja toimintaperiaatteisiin. 
Kurssilla korostettiin osaamisen kehittämistä ja oman osaamisen jakamista 
vapaaehtoistoimissa. Lähiopetuksen jälkeen opiskelijat valitsivat oman 
vapaaehtoispaikan joko hankkeen yhteistyökumppanien tarjoamasta valikoimasta tai 
etsimällä paikan itse omien kiinnostuksen kohteidensa mukaan. 
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Kurssista saatu palaute on ollut pääosin positiivista, mutta opiskelijoilta saatiin myös 
kehittävää palautetta, jonka pohjalta kurssia uudistetaan hankkeen seuraavana 
toimintavuotena. 
 
Vapaaehtoistehtävien tarjoamiseksi ja seurannan helpottamiseksi Jeesaan-hanke 
otti joulukuussa käyttöön vapaaehtoistyo.fi-alustan https://vapaaehtoistyo.fi/jeesaan/. 
Jeesaan-hankkeen yhteistyökumppanit tarjoavat palvelun kautta 
vapaaehtoistehtäviä kursseille osallistuville opiskelijoille. Sivulle kootaan tehtäviä, 
jotka soveltuvat alle 18-vuotiaille.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva: vapaaehtoistyo.fi/jeesaan/ Nuorille tarjolla olevat vapaaehtoispaikat 2017. 
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Tällä hetkellä sivuilla tehtäviä tarjoavat: 
 

● Vantaan Järjestörinki ry  
● Helsingin Seudun Mehiläishoitajat ry  
● Vantaan Invalidit ry  
● Suomen Ilmailumuseo  
● Vantaan SPR:n Nuorten turvatalo 

 
Järjestöjen tukeminen nuorille suunnatun vapaaehtoistoiminnan kehittämisessä 

 
Jeesaan-hankkeen tavoitteena on tukea vapaaehtoistoimintaa tarjoavia 
yhteistyökumppaneita nuorille suunnatun vapaaehtoistoiminnan kehittämisessä. 
Hankkeen projektiryhmä tarjosi foorumin vapaaehtoistoiminnan tarjoajien ja 
oppilaitosten välille ja molemminpuoliselle ajatustenvaihdolle. 
 
Lisäksi Jeesaan-hanke järjesti marraskuussa 2017 Nuoret vapaaehtoistoiminnassa -
seminaaripajan, jonka tavoitteena oli tukea organisaatioiden omaa kehittämistyötä. 
Seminaaripajassa oli lyhyet puheenvuorot Sara Jesseniltä (SPR:n Vantaan nuorten 
turvatalo), Saara Kallio-Kokolta (Nuorten akatemia) ja Heli Lumiarolta 
(Kansalaisareena). Seminaarin pajaosuudessa vaihdettiin ajatuksia, kokemuksia ja 
hyviä käytäntöjä nuorten kanssa toimimisesta. Seminaarista saatu palaute oli 
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kiittävää ja palautteen arvosanojen keskiarvo oli 4,17 (asteikolla 1 - 5). Palautteen 
perusteella päätettiin, että vastaavia seminaaripajoja järjestetään lisää vuonna 2018. 
 
Ohjausryhmä ja projektiryhmä hankkeen tukena 
 
Jeesaan-hankkeen ohjausryhmä kokoontui vuoden 2017 aikana kolme kertaa. 
Ohjausryhmä määritteli oman suhteensa hankkeeseen ohjaavaksi ja ideoivaksi 
tukitoimijaksi. Vuonna 2017 ohjausryhmässä olivat mukana Kansalaisareenan 
varapuheenjohtaja Marianne Heikkilä, Vantaan kaupungin sivistystoimenjohtaja 
Elina Lehto-Häggroth, Vantaan järjestöringin toiminnanjohtaja Suve Pääsukene, 
Laurea-amk:n ylilehtori Päivi Marjaniemi, Varian toimialajohtaja Annele Ranta, 
Sotungin lukion rehtori Esa Partanen ja Nuorten Akatemian toiminnanjohtaja Heikki 
Vuojakoski. 
 
Marianne Heikkilä toimi ohjausryhmän puheenjohtajana lokakuuhun 2017 asti. 
Marianne Heikkilän väistyessä ohjausryhmätyöskentelystä puheenjohtajuus siirtyi 
Heikki Vuojakoskelle. Ohjausryhmään osallistui myös Kansalaisareenan 
toiminnanjohtaja Anitta Raitanen sekä uusi toiminnanjohtaja Leo Stranius Raitasen 
jäätyä eläkkeelle. Vuoden 2017 ohjausryhmätyöskentely oli aktiivista ja innoittavaa. 
Työntekijät kokivat ohjausryhmän panoksen tarkoituksenmukaiseksi ja toimintaa 
tukevaksi. 
 
Projektiryhmään kutsuttiin edustajat aiesopimuskumppaneista sekä Vantaalla 
vapaaehtoistoimintaa tarjoavista tahoista ja kouluilta. Projektiryhmän tehtävänä on 
toimia hankkeen yhteistyökumppanina Vantaalla sekä kehittää ja testata hankkeessa 
kehitettäviä malleja. Kokouksiin osallistui yhteensä 15 aktiivista toimijaa Vantaalta. 
Kokouksia pidettiin 5 kertaa vuoden 2017 aikana. Projektiryhmä tarjosi hankkeen 
työntekijöille hyvän kontaktipinnan vantaalaiseen vapaaehtoiskenttään sekä toisen 
asteen oppilaitoksiin. Työskentelyssä korostui tasavertaisuus toimijoiden välillä ja 
halu saada nuoria mukaan vapaaehtoistoimintaan. 
 
Verkostoituminen ja yhteistyö 
 
Vuoden 2017 aikana hankkeelle luotiin kontakteja ja toimittiin vantaalaisissa 
verkostoissa. Tärkeimpinä olivat tapaamiset Vantaan kaupungin nuorisotoimen sekä 
nuoriso- ja aikuiskoulutuksen toimialojen kanssa. Yhteistyötä jatketaan vuonna 2018. 
Jeesaan-hanke osallistui Vantaan Järjestötreffien tapaamiseen kaksi kertaa vuonna 
2017, josta marraskuun tapaamisessa vastasi myös tapahtuman ohjelmasta 
yhdessä työryhmän kanssa. Järjestötreffeillä Jeesaan-hanke toteutti osaamisen 
vaihtomarkkinat. Jeesaan-hankkeen projektinvetäjä osallistui Vantaalle vuoden 2017 
aikana perustetun valikkoverkoston toimintaan sekä toimii verkoston Facebook-sivun 
ylläpitäjänä. 
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Koulutus/tapahtuma Tapahtumien 
Osallistujamäärä 
yhteensä 

 lukumäärä  
   
Vapaaehtoistoiminnan 
kurssi, 3 65 
Varia   

   

Vapaaehtoistoiminnan 
kurssi, 1 5 
Tikkurilan lukio   

   

Vapaaehtoistoiminnan 2 90 
luennot, Laurea   

   

Nuoret 1 15 
vapaaehtoistoiminnassa –   
seminaaripaja järjestöille   

   

Näkyvyys muiden 11 530 
järjestämissä 
tapahtumissa   

   

Kaikki yhteensä 18 705 
   
 
Jeesaan-hankkeen tapahtumat lukuina 
 
Viestintä 
 

Jeesaan-hankkeessa tehtiin monikanavaista ja 
kohdennettua viestintää. Hankkeelle tehtiin 
alkuvuodesta 2017 oma viestintäsuunnitelma, jossa 
määriteltiin viestinnän tavoitteet, pääviestit, 
kohderyhmät ja keskeisimmät viestintäkanavat. 
Viestinnän tavoitteena on innostaa nuoria 
tekemään vapaaehtoistyötä sekä tehdä 
vapaaehtoistoiminnan monimuotoisuutta 
tunnetuksi. Lisäksi tavoitteena on lisätä 
vapaaehtoistoimintaa tarjoavien tahojen 

kiinnostusta kehittää erityisesti nuorille soveltuvaa vapaaehtoistoimintaa. 
 
Vuoden 2017 alussa hankkeelle perustettiin omat viestintäkanavat. 
Kansalaisareenan kotisivuille perustettiin alasivu www.kansalaisareena.fi/jeesaan, 
johon koottiin tietoa hankkeesta. Lisäksi hankkeelle luotiin Facebook-, Twitter- ja 
Instagram-tilit. Kesällä 2017 perustettiin myös oma YouTube-kanava, jolle hankkeen 
työntekijät tuottivat neljä vapaaehtoistoimintaa ja sen eri muotoja esittelevää videota. 
Kanavalla julkaistiin myös hankkeen järjestämän Nuoret vapaaehtoistoiminnassa -
seminaaripajan videomateriaalia. Näiden viestintäkanavien lisäksi hanke uutisoi 
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ajankohtaisista tapahtumista Kansalaisareenan uutiskirjeessä sekä tuotti 
blogitekstejä VerkkoAreenaan. 
 

Facebook Twitter Instagram Youtube 

    
132 seuraajaa 206 seuraajaa 255 seuraajaa 306 katselukertaa 

    
Jeesaan-hankkeen seuraajat sosiaalisen median eri kanavissa vuoden 2017 
lopussa. 
 
Maahanmuuttajat vapaaehtoisina 
 
Vapaaehtoistyö voi olla ensimmäinen askel kohti kotoutumista Suomessa. 
Järjestöissä on kuitenkin suhteellisen vähän vapaaehtoistehtäviä, jotka soveltuvat 
muille kuin suomen- tai ruotsinkielisille. Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry:n Sektori-
hankkeen kautta Kansalaisareenaan saatiin vuodeksi projektityöntekijä 
kartoittamaan tämänhetkistä tilannetta. Yeteshawork Berhanun tutkimus 
“Volunteering among immigrants” on julkaistu Kansalaisareenan internet-sivuilla. 
 
Tutkimuksessa haastateltiin viittä vapaaehtoistoiminnan koordinaattoria ja kymmentä 
maahanmuuttajataustaista vapaaehtoista. Tutkimus keskittyi kuvaamaan ja 
analysoimaan muodollisen vapaaehtoistoiminnan asemaa maahanmuuttajien 
keskuudessa tunnetuissa vapaaehtoistoiminnan järjestöissä. Lisäksi tutkimuksessa 
tarkasteltiin vapaaehtoistoiminnan merkitystä maahanmuuttajien kotoutumiselle. 
Tutkimuksen kohteena olivat pääkaupunkiseudulla asuvat maahanmuuttajat. 
 
Maahanmuuttajien asettuessa uuteen maahan jonka kieli ja kulttuuri poikkeavat 
heidän omistaan, heidän sosiaalinen ja inhimillinen pääomansa vähenee. 
 
Tutkimuksen mukaan vapaaehtoistoiminta auttaa maahanmuuttajia kehittämään 
sosiaalista ja inhimillistä pääomaansa ja saamaan samalla muita lukuisia hyötyjä. 
Maahanmuuttajajärjestöjen, paikallishallinnon ja valtion, vapaaehtoisjärjestöjen ja 
vapaaehtoistoimintaa tukevien järjestöjen pitäisi tutkimuksen mukaan pyrkiä 
kasvattamaan maahanmuuttajien vapaaehtoistoiminnan kysyntää ja tarjontaa 
edistääkseen maahanmuuttajien sosiaalista ja taloudellista yhdenvertaisuutta. 
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III Resurssit 
 
Verkosto ja jäsenistö 
 
Kansalaisareenan yhteistyökumppanit ovat vapaaehtoistoiminnan ammattilaisia, 
aktiivisia vapaaehtoisia, järjestöjä, seurakuntia, erilaisia toimintaryhmiä ja 
kohtaamispaikkoja, tutkijoita, oppilaitoksia ja viranomaistahoja, yrityksiä ja 
kansainvälisiä kumppaneita sekä vaikuttajia, kuten Eduskunnan 
vapaaehtoistoiminnan tukiryhmä ja rahoittajat (Eduskunnan tukiryhmän kanssa 
tehdystä yhteistyöstä on kerrottu erityisesti kohdassa 1). Kumppanuus 
Kansalaisareenan kanssa ei edellytä jäsenyyttä. Toimintavuoden lopussa 
kumppanuusverkostossa oli yhteensä 2200 toimijaa. Erityisen tärkeitä kumppaneita 
olivat ruohonjuuritason vertaistoimijat ja vapaaehtoistoiminnan koordinaattoreiden 
valikkoryhmät (valikkotoiminnasta on kerrottu tarkemmin luvussa 3). 
 
Vuonna 2018 kumppanuus laajeni erityisesti yritysten yhteiskuntavastuun alueelle, 
kun Kansalaisareena välitti Fujitsun tiimejä vapaaehtoiskeikoille ja toteutti OP:n 
ylläpitämän Hiiop100.fi-vapaaehtoisvälityspalvelun kanssa Vapaaehtoisten päivän 
kampanjan. 
 
Yhteisöjäsenten määrä kasvoi 17 prosenttia, ja vuoden 2017 lopussa yhteisöjäseniä 
oli 69 (59). Henkilöjäsenten määrä kasvoi yhdellä jäsenellä 72 jäseneen. 
Yhteisöjäsenistä helsinkiläisiä oli 31 (22) ja henkilöjäsenistä 32 (30). (Suluissa 
vuoden 2016 luvut.) Jäsenetuja kehitettiin tarjoamalla jäsenille matkatukea CEV:n 
jäsenkokoukseen ja European Volunteering Congress -tapahtumaan Wienissä. 
Tapahtumaan osallistui yksi jäsenyhteisöjen edustaja ja kaksi Kansalaisareenan 
työntekijää. Kansalaisareena tarjosi yhteisöjäsenilleen myös mahdollisuutta järjestää 
tarinatyöpajoja Suomi 100 Yhdessä välittävä tulevaisuus -kirjoituskilpailuun liittyen 
(kampanjasta on kerrottu tarkemmin luvussa 2). Neljä yhteisöjäsentä toteutti 
tarinatyöpajan. 
 
Jäsenille lähetettiin 2 jäsenkirjettä ja 9 uutiskirjettä. Kevät- ja syyskokousten 
yhteydessä järjestettiin keskustelutilaisuudet ajankohtaisista Kansalaisareenan 
toimintakenttään liittyvistä aiheista. Kokouksissa esiteltiin Kansalaisareenan uusista 
jäsenyhteisöistä Käpyrinne, Kirkkopalvelut, OmaKamu ja Suomen Pakolaisapu sekä 
keskusteltiin vilkkaasti muun muassa vapaaehtoistyön verkkoportaaleista, pop up -
vapaaehtoistoiminnasta ja maahanmuuttajien toimijuudesta. Keväällä järjestettiin 
Kansalaisareenan sekä Munuais- ja maksaliiton yhteisellä toimistolla jäsenille, 
vapaaehtoisille ja kumppaneille suunnattu Avoimet ovet -tilaisuus, johon sisältyi 
keskustelutilaisuus osallistavan sosiaaliturvan malleista. Keskustelutilaisuudessa 
alusti THL:n asiantuntija Pasi Moisio. 
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Kansalaisareena oli jäsenenä SOSTE sosiaali ja terveys ry:ssä, Elinkeinoelämän 
keskusliitossa EK:ssa, European Volunteer Centre CEV:ssä, yritysvastuuverkosto 
FIBS:issä sekä Global Network of National Volunteer Centers -verkostossa. 
 
Kansalaisareenan omat vapaaehtoiset 
 
Kansalaisareenassa on kiinnostavia ja haastavia vapaaehtoistehtäviä kehittämisestä 
ja vaikuttamisesta kiinnostuneille vapaaehtoisille. Vapaaehtoistehtäviä tarjotaan 
hyvin erilaisista lähtökohdista tuleville ihmisille ja ne sovitetaan henkilön omaan 
osaamiseen ja kiinnostuksen kohteisiin. 
 
Kansalaisareenalla oli sitoutuneita vapaaehtoisia 13 ja tilapäisesti auttavia 35. 
Vapaaehtoisten kulukorvauskäytäntöjä selkeytettiin ja vapaaehtoisten rekrytointiin, 
ohjaukseen ja kannustamiseen liittyviä prosesseja kehitettiin hyödyntäen erityisesti 
Jeesaan-hankkeessa ja valikkotoiminnassa hyväksi havaittuja menetelmiä. 
 
Kansainvälinen vertaistuen päivä - ja Vapaaehtoistoiminnan messut -tapahtumissa 
sekä Yhdessä välittävä tulevaisuus -kampanjassa oli apuna yhteensä 35 
vapaaehtoista. Vapaaehtoiset tuottivat 23 kirjoitusta ja 36 käännöstä 
VerkkoAreenaan sekä sen eri kieliversioihin. Lisäksi vapaaehtoiset käänsivät 
verkkosivujen ja tiedotteiden tekstejä. Vapaaehtoistyönä syntyi myös julkaisu 
Järjestön ja yrityksen välinen yhteistyö, jonka kirjoitti lakimies Joachim Reimers. 
Vapaaehtoistoimintaan, kuten käännöstöihin, oli mahdollista osallistua myös 
pelkästään verkon välityksellä. 
 
Vapaaehtoisia rekrytoitiin Kansalaisareenan omien verkkosivujen, Kansalaisareenan 
Facebook-sivujen ja erilaisten Facebook-ryhmien kautta sekä Espoon ja Helsingin 
vapaaehtoistoiminnan messuilla. 
 
 
Hallitus 
 
Hallitus seuraa ja arvioi toimintaa säännöllisesti. Ohjausvälineenä on käytössä 
järjestöstrategia ja viestintästrategia 2015–2018. Hallitus kokoontui 8 kertaa ja 
kokoontumisista yksi oli yhden päivän mittainen arviointi- ja strategiakokous yhdessä 
henkilöstön kanssa. Hallituksen jäsenten laajaa asiantuntemusta hyödynnettiin 
Kansalaisareenan toiminnassa monipuolisin tavoin. 
 
Hallituksen puheenjohtajana toimi DI Markku Vaittinen ja varapuheenjohtajana 
Marianne Heikkilä (Anu Toija). Hallituksen muut jäsenet olivat Tapio Myllymaa 
(Karita Mod), Anne Porthén (Anne Laimio), Liisa Reinman (Marja Sillanpää) ja Esa 
Ylikoski (Eveliina Nygren). 
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Henkilöstö 
 
Toimintasuunnitelman mukainen toiminta edellyttää riittäviä perusresursseja. 
Johtaminen, vaikuttamistoiminta, osa hallintoa, osa verkostotyöstä, osa 
kehittämistyöstä ja osa viestinnästä olivat toiminnanjohtajan (Anitta Raitanen) 
vastuulla. Vuonna 2017 rekrytoitiin uusi toiminnanjohtaja (Leo Stranius) nykyisen 
siirtyessä eläkkeelle vuoden 2017 lopussa. 
 
Järjestöassistentin (Marjo Salmela) tehtäväkuvassa painottuivat jäsentoiminnan ja 
Kansalaisareenan vapaaehtoistoiminnan kehittäminen; hallinnollinen toiminta, kuten 
laskutus, jäsenrekisteri ja päivitykset; varainhankinnan kehittämiseen osallistuminen 
ja operatiiviset tehtävät; viestintään, kampanjoihin ja kansainväliseen toimintaan 
osallistuminen; Vapaaehtoistoiminnan messujen koordinaatiosta vastaaminen sekä 
muut ajankohtaiset tehtävät. 
 
Viestintäsuunnittelijan (Katja Reinikainen) tehtäviin kuuluivat viestintästrategian ja 
vuosisuunnitelman laadinta ja toteuttaminen, viestinnän organisointi ja kehittäminen 
(sisältö, kanavat, mittaaminen, arviointi), kampanjat, konsultointi ja koulutus. 
Toimenkuvaan kuului VerkkoAreenan toimituspäällikkönä toimiminen, 
Kansalaisareenan kotisivujen päivittäminen ja kehittäminen, ulkoisen viestinnän ja 
viestintäsuhteiden hoitaminen, vuosikertomusprosessista vastaaminen, erilaisten 
julkaisujen ja verkkojulkaisujen toimittaminen, kampanjoiden kehittäminen ja 
toteuttaminen tiimissä, Kansalaisareenan sometyö (Facebook, Twitter, Sharewood 
jne.) sekä osallistuminen kansainväliseen toimintaan. 
 
Valikkotoiminnan suunnittelijan (Pinja Nieminen) toimenkuvassa painottuivat 
vapaaehtoistoiminnan kehittäminen ja neuvontatyö, koulutus, viestintä, arviointi ja 
raportointi, hallinto, verkostotyö ja kampanjat valikkotoimintaan liittyen. 
Valikkotoimintaan palkattiin myös maalis-joulukuun väliselle ajalle assistentti (Katja 
Salmi) avustamaan eri puolilla Suomea tapahtuvien tapahtumien, kampanjoiden ja 
koulutusten sekä viestinnän, seurannan ja arvioinnin käytännön järjestelyissä. 
 
Jeesaan-hankkeeseen palkattiin projektinvetäjä (Heli Lumiaro) ja projektisuunnittelija 
(Aino Kostiainen). Projektivetäjän tehtävänkuvaan kuuluu hankkeen etenemisen 
koordinointi, pilottikoulutusten suunnittelu ja toteutus, yhteistyöverkostojen 
koordinointi, markkinointi sekä hankkeen hallintoa, kuten raportointia. 
Projektisuunnittelija toimenkuvassa painottuvat ulkoinen viestintä, materiaalien 
tuottaminen sekä hankkeeseen liittyvän arviointimateriaalin kerääminen. Lisäksi 
projektisuunnittelija osallistui pilottikoulutusten suunnitteluun ja toteukseen 
yhteistyössä projektinvetäjän kanssa. 
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Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry:n Sektori-hankkeen kautta Kansalaisareenassa 
työskenteli erityisesti maahanmuuttajien vapaaehtoistyöpaikkojen kartoittamisessa ja 
kehittämisessä Yeteshawork Berhanu. IT-tukihenkilönä jatkoi tuntityönä Sampsa 
Raitanen. 
 
Henkilöstön hyvinvointiin kiinnitettiin vuoden 2017 lopulla uuden toiminnanjohtajan 
myötä erityistä huomiota aiemmin toteutetun henkilöstökyselyn sekä 
henkilökohtaisten keskusteluiden pohjalta. Toimiston henkilöstöhallinnon pelisäännöt 
selkiytettiin, toimenkuvat päivitettiin sekä työterveyshuoltoa hyödynnettiin esimerkiksi 
työhyvinvointisuunnitelmaa laadittaessa. Työnohjausta järjestettiin niin yksilö- kuin 
ryhmämuodossa läpi vuoden. Vuoden lopussa koko henkilöstö muutti yhteisiin 
toimitiloihin Kalliolaan. 
 
Talous 
 
Yleisavustuksen piirissä ovat Kansalaisareenan yleistoiminta ja hallinto sekä 
hankkeiden ja Ak-toimintojen yleiskulut. Yleisavustuksena yleistoimintaan vuodelle 
2017 saatiin ohjeellisen suunnitelman mukaisesti 226 000 euroa. 
 
Vapaaehtoistoiminnan koordinaattoreiden valikkoverkostojen toimintaan haettiin 
tasokorostusta ja yhteensä 120 000 euroa vuodelle 2017, mutta avustus jäi 75 
000:een euroon. Valikkotoiminta on laajentunut niin, että toimintoon on välttämätöntä 
saada lisäresursseja. 
 
Kansalaisareena vertaisuuden tukena -toimintoon haettiin 150 000 euroa vuodelle 
2017. Rahoitus ei toteutunut. Kolmivuotiseen Jeesaan – nuori 
vapaaehtoistoiminnassa -hankkeeseen haettiin ja saatiin 100 000 euroa vuodelle 
2017. 
 
Kaupunkien järjestöavustusta haetaan syyskuussa Helsingistä vapaaehtois- ja 
vertaistoiminnan kehittämiseen Helsingissä 8000 euroa. Avustus jäi vuonna 2017 
vain 4000:een euroon. Lisäksi Kansalaisareena korvasi kuluja/kuitteja vastaan 
jäsenjärjestöjen tarinatyöpajoista aiheutuneita kustannuksia yhteensä noin 300 - 400 
euroa työpajaa kohden. 
 
Rahoituspohjan laajentamiseksi tehtiin työtä ja vuoden 2017 aikana valmisteltiin 
Kansalaisareenan uutta viestinnän ja varainhankinnan strategiaa. 
 
Kirjanpitoon ja palkanlaskentaan liittyvät palvelut ostettiin Aallon Tilitoimistolta, jonka 
kanssa Kansalaisareena oli siirtynyt sähköiseen taloushallintoon vuonna 2014. 
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