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Johdanto: Kansalaisareenan strategia ja arvot 

Kansalaisareena on vapaaehtoistoiminnan yhteiskunnallinen vaikuttaja Suomessa. Luomme 

edellytyksiä vapaaehtoistoiminnan määrän lisäämiseksi ja laadun kehittämiseksi. Parannamme 

suomalaisen vapaaehtoistoiminnan saavutettavuutta, monimuotoisuutta, innovatiivisuutta ja 

näkyvyyttä. 

 

Vapaaehtoistoiminta on tärkeää, koska se lisää ihmisten ja koko yhteiskunnan hyvinvointia ja 

vaikuttamismahdollisuuksia sekä kasvattaa keskinäistä luottamusta. 

  

Vastaamme toiminnallamme muun muassa näihin toimintaympäristön muutoksiin: 

 

- Merkityksellisyyden kaipuu ja sen etsintä 

- Väestöryhmien välinen eriarvoistuminen 

- Demokratian muutos ja osallistumistapojen monipuolistuminen 

- Väestörakenteen muutos, monikulttuurisuus ja kaupungistuminen  

- Ilmastonmuutoksen, luonnonvarojen käytön ja ympäristökysymysten tuomat haasteet 

- Talouden, elinkeinoelämän ja työn muutos 

- Teknologinen kehitys ja digitalisaatio 

 

Kansalaisareenan visio: Suomi on maailman paras paikka vapaaehtoistoiminnalle 

 

Toimintamme perustuu Kansalaisareenan arvoihin, jotka ovat: 

 

Vastuullisuus 

Rohkeus 

Avoimuus 

Yhdessä tekeminen 

Yhdenvertaisuus 

 

Kansalaisareenan strategiset tavoitteet vuosille 2019 - 2022 ovat: 

 

1. Vapaaehtoistoiminnan asema paranee poliittisessa päätöksenteossa 

2. Vapaaehtoistoiminta lisääntyy ja sen laatu paranee Suomessa 

3. Vapaaehtoistoiminta on tunnettua ja houkuttelevaa 

4. Vapaaehtoistoiminnan käytänteet paranevat 
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1. Vaikuttaminen, edunvalvonta ja lainsäädäntötyö 

 

- Tavoite: Vapaaehtoistoiminnan asema paranee poliittisessa päätöksenteossa 

- Mitä teemme: Kansalaisareena lisää omassa toiminnassaan yhteiskunnallista vaikuttamistyötä. 

- Miten teemme: Vapaaehtoistyön tehokas edunvalvonta vaaleissa, lainsäädännössä ja 

yhteiskunnallisessa keskustelussa. 

 

1.1 Vapaaehtoistoiminnan edunvalvonta 

Kansalaisareena on vapaaehtoistoiminnan yhteiskunnallinen vaikuttaja ja ainoa kaikkien 

vapaaehtoistoimijoiden edunvalvoja Suomessa. Kansalaisareenan vapaaehtoistoiminnan edunvalvonta 

koostui vuonna 2018 toimimisesta Eduskunnan vapaaehtoistoiminnan tukiryhmän ja järjestöverkoston 

kanssa, tilaisuuksien ja seminaarien järjestämisestä sekä päättäjätapaamisista. 

  

Kansalaisareena on koordinoinut Eduskunnan vapaaehtoistoiminnan tukiryhmän toimintaa ja 

huolehtinut siitä, että vapaaehtoisuus näkyy ja kuuluu eduskunnassa. Eduskunnan tukiryhmässä ovat 

toimineet seuraavat kansanedustajat: Anne Kalmari (Kesk.), pj, Sari Sarkomaa (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), Katja Taimela (SDP) ja Sari Tanus (KD). Eduskunnan tukiryhmän yhteydessä on 

toiminut järjestöverkosto, jossa ovat olleet mukana SOSTE – Suomen sosiaali ja terveys ry, Allianssi, 

Olympiakomitea, Opintokeskus Sivis ja Kansalaisfoorumi. 

  

Vuoden 2018 aikana Kansalaisareena järjesti yhdessä Eduskunnan vapaaehtoistoiminnan tukiryhmän 

kanssa seminaarin vapaaehtoistoiminnan sisällyttämisestä aktiivimalliin sekä haastoi kansanedustajia 

viestimään omasta vapaaehtoistyöstään Vapaaehtoisten päivänä 5.12. Eduskunnan tukiryhmän 

puitteissa käytiin tapaamassa sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattilaa. Tapaamisessa keskusteltiin 

erityisesti vapaaehtoistyön sisällyttämisestä aktiivimalliin ja vapaaehtoistyön lainsäädännöstä. 

Aktiivimallista järjestettiin myös Erätauko-keskustelu yhdessä Helsingin Diakonissalaitoksen kanssa.  

 

Lisäksi Kansalaisareena on osallistunut aktiivisesti Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunnan 

(KANE) työhön ja toiminnanjohtaja Leo Stranius on ollut jäsenenä myös KANEn työjaostossa ja 

KANEn työryhmässä valmistelemassa KANEn hallitusohjelmatavoitteita. 

  

Arviointi   

  

- Eduskunnan vapaaehtoistoiminnan tukiryhmässä oli 13 kansanedustajaa ja se kokoontui vuoden 

aikana kaksi kertaa. Tukiryhmän kansanedustajia ja varsinkin sen puheenjohtaja Anne Kalmaria 

hyödynnettiin useissa järjestön tilaisuuksissa. 

- Vuoden aikana tavattiin useita ministereitä, kansanedustajia ja ministeriöiden johtavia viranhaltioita. 

- Kansalaisareenan edustajat edistivät vapaaehtoistoimintaa useissa eri järjestöverkostoissa, 

tilaisuuksissa ja työryhmissä.  



 

5 

 

1.2 Lainsäädäntövaikuttaminen 

 

Kansalaisareenan lainsäädäntövaikuttaminen koostui vuonna 2018 päättäjätapaamisista, lausunnoista 

ja seminaareista sekä julkiseen keskusteluun osallistumisesta. Lainsäädäntövaikuttamista tehtiin 

yksin, yhdessä Eduskunnan vapaaehtoistoiminnan tukiryhmän, Kansalaisyhteiskuntapolitiikan 

neuvottelukunnan (KANE) ja muiden järjestöjen kanssa. 

  

Vuoden 2018 aikana Kansalaisareena vaikutti erityisesti rahankeräyslain uudistamiseen sekä antoi 

lausunnon työttömyysturvalain aktiivimallista ja arpajaislaista sekä talousarvion yhteydessä 

esitettävistä tuloverolain sekä perintö- ja lahjaverolain eräistä muutosehdotuksista, jotka koskivat 

vapaaehtoistoimintaa. Syksyllä otettiin kantaa kokoontumislain muuttamiseen. 

  

Vuoden 2018 aikana Kansalaisareenassa valmisteltiin vapaaehtoistoiminnan hallitusohjelmatavoitteet. 

Kansalaisareena esittää tulevaan hallitusohjelmaan seuraavia kirjauksia: 

- Päivitetään demokratiapoliittinen selonteko tavoitteena edistää vapaaehtoistoimintaa 

- Sisällytetään vapaaehtoistyö työttömyysturvan aktiivimalliin 

- Lisätään vapaaehtoistoiminnassa hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustaminen koulutuksessa 

  

Arviointi  

  

- Vapaaehtoistyön sisällyttäminen työttömyysturvan aktiivimalliin nostettiin julkiseen keskusteluun ja 

asialle saatiin laajaa kannatusta. Täysimääräisesti vapaaehtoistoimintaa ei kuitenkaan saatu vielä 

sisällytettyä aktiivimalliin. 

- Rahankeräyslainsäädäntöä ja kokoontumislakia koskeviin esityksiin saatiin selkeitä parannuksia. 

- Kansalaisareena antoi lausunnon kaikkiin vapaaehtoistoimintaa keskeisellä tavalla koskeviin 

lakiesityksiin. Yhteensä vuonna 2018 lausuntoja annettiin 5 kpl.  

 

1.3 Yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistuminen 

 

Kansalaisareena osallistui yhteiskunnalliseen keskusteluun koskien vapaaehtoistoimintaa 

tiedotusvälineiden, seminaarien ja tapaamisten, lausuntojen ja omien tutkimusten myötä.  

  

Kansalaisareena julkisti yhdessä Kirkkohallituksen ja Opintokeskus Siviksen kanssa toukokuussa 

2018 Taloustutkimuksella teetetyn tutkimuksen vapaaehtoistoiminnasta. Tutkimuksessa haastateltiin 

1000:tta suomalaista vapaaehtoistoiminnasta. Selvityksen mukaan 42 % suomalaisista kertoo 

tehneensä vapaaehtoistyötä viimeisen neljän viikon aikana (vuonna 2015 vastaava luku oli 33 %) ja 

puolet viimeisen vuoden aikana. Erityisesti nuorten vapaaehtoisena toiminen on kasvanut samalla kun 

ikäihmisten ja miesten vapaaehtoistyö on vähentynyt viime vuosien aikana. 

  

Suurimmat esteet vapaaehtoistyölle ovat ajan puute ja se, että kukaan ei pyydä mukaan. Reilu puolet 

vastanneista haluaisi osallistua vapaaehtoistoimintaan, jos pyydettäisiin. Vapaaehtoisena oltiin 

keskimäärin reilut 15 tuntia neljän edeltävän viikon aikana. Vuonna 2015 vastaava luku oli hieman yli 

18 tuntia. Kolme suosituinta vapaaehtoistyön tapaa olivat auttaminen, talkootyö ja neuvontatehtävät. 
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Julkisessa keskustelussa, mielipidekirjoituksissa ja kannanotoissa Kansalaisareena kiinnitti huomiota 

esimerkiksi vapaaehtoistyön sisällyttämiseen työttömyysturvan aktiivimalliin, kohtaamispaikkojen 

asemaan sote-uudistuksessa, talkootyöpalkkioiden verotukseen, ulkomailla tehtävään 

vapaaehtoistyöhön ja kokoontumislain muutokseen. Lisäksi otettiin kantaa vapaaehtoistoiminnan lain 

puolesta ja vapaaehtoistoiminnan ottamista vahvemmin mukaan koulujen opetukseen.   

  

Oman viestinnän, tiedotteiden ja uutiskirjeiden lisäksi Kansalaisareenan toiminnanjohtajaa 

haastateltiin vapaaehtoistyöstä useisiin maakuntalehtiin. Varsinkin joulun alla vapaaehtoistoiminta 

näkyi hyvin ja esimerkiksi marraskuussa Kansalaisareenan toimintaa esiteltiin Lotto-lähetyksessä 

MTV3-kanavalla ja jouluaaton Helsingin Sanomien pääkirjoitus käsitteli vapaaehtoistoimintaa ja 

Kansalaisareenan teettämää tutkimusta vapaaehtoistoiminnasta. 

  

Arviointi  

  

- Kansalaisareenan yhdessä Kirkkohallituksen ja Opintokeskus Siviksen kanssa Taloustutkimuksella 

teetetty tutkimus vapaaehtoistyöstä Suomessa herätti keskustelua ja sitä käytettiin monien uutisten, 

juttujen ja puheenvuorojen pohjana. 

- Kansalaisareena julkaisi mielipidekirjoituksia, julkilausumia, tiedotteita ja uutiskirjeitä yhteensä 22 

kpl vuoden 2018 aikana. 

- Kansalaisareenan toiminnanjohtaja antoi vuoden 2018 aikana useita haastatteluja (televisio, radio, 

lehdet, verkkouutiset), vapaaehtoistoiminnasta, kävi puhumassa eri tilaisuuksissa 

vapaaehtoistoiminnasta ja osallistui useisiin seminaareihin vapaaehtoistoimintaan liittyen.  

 

2. Vapaaehtoistoiminnan lisääntyminen, laadun parantuminen ja merkityksen 

korostaminen 

 

- Tavoite: Vapaaehtoistoiminta lisääntyy ja sen laatu paranee Suomessa 

- Mitä teemme: Kansalaisareena lisää ja edistää vapaaehtoistoiminnan kehittämistä Suomessa. 

- Miten teemme: Järjestöjen, julkisen sektorin ja yritysten auttaminen vapaaehtoistoiminnan 

edistämiseksi, valikkotoiminnan laajentaminen, jäsenyhteisöjen kanssa toimiminen ja 

vapaaehtoismuotojen kehittäminen sekä kansainvälisen vapaaehtoistoiminnan hyödyntäminen 

inspiraation lähteenä. 

 

2.1 Vapaaehtoistoiminnan koordinaattoreiden Valikkoverkoston toiminta 

 

Valikkoverkosto on vapaaehtoistoiminnan koordinaattoreiden valtakunnallinen verkosto, jota 

Kansalaisareena koordinoi.  

 

Valikkoverkoston kokoonpano ja kasvu vuonna 2018:  

Valikkoverkoston muodostavat alueelliset valikkoryhmät.  

 

Toimintaansa jatkoivat vuonna 2018: 

Espoo  Keski-Uusimaa   Pohjois-Karjala   

Frivilligt på svenska Helsingfors Kokkola ja Keski-Pohjanmaa   Pohjois-Pohjanmaa  
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Helsinki   Kotka   Pori  

Huittinen   Kuopio  Rauma   

Hyvinkää   Lahti   Salo   

Jyväskylä  Lohja   Tampere  

Kaakonkulma   Meri-Lappi   Turku   

Kainuu   Pirkkala   Vantaa   

 

Vuoden aikana Valikkoverkostoon liittyi 3 uutta valikkoryhmää:  

Hämeenlinna Kaarina Rovaniemi   

 

Vuoden 2018 lopussa ryhmiä oli yhteensä 27. Verkosto tavoittaa noin 750 vapaaehtoistoiminnan 

kehittäjää. 

 

Ryhmät toimivat aktiivisesti oman alueensa tarpeisiin vastaten. Kansalaisareena tuki paikallisten 

ryhmien toimintaa kunkin ryhmän tarpeiden mukaan tarjoamalla materiaaleja, neuvontaa, tai 

vierailemalla ryhmien tapaamisissa. Vuodelle 2018 suunniteltiin uusia valikkoryhmiä perustettaessa 

huomioitavaksi erityisesti ruotsinkieliset järjestöt sekä maahanmuuttajajärjestöt. Kansalaisareena 

järjesti Valikkoverkoston infotilaisuuden Vaasan seudun ruotsinkielisille toimijoille ja käynnisti 

ruotsinkielisen valikkoseminaarin suunnittelun.  Kansalaisareena järjesti seminaarin 

vapaaehtoistoiminnan kotouttavista vaikutuksista ja selvitti, kuinka hyvin Valikkoverkosto jo 

tavoittaa maahanmuuttajajärjestöjä: kevätkaudella toimineista 24 ryhmästä 14:sta oli mukana 

maahanmuuttajien omia järjestöjä tai tahoja, joiden toiminta on suunnattu maahanmuuttajille. Lisäksi 

järjestö suunnitteli yhteistyötä maahanmuuttajien vertaistoimintaa järjestävien tahojen VeTo-

verkoston kanssa, sekä käynnisti yhteistyön Fingon koordinoiman globaalivastuujärjestöjen 

vapaaehtoistoiminnan verkoston kanssa. 

 

Valikkoverkoston koulutusseminaarit ja julkaisu vuonna 2018 

 

Valikkoverkoston tavoite on kasvattaa vapaaehtoistoiminnan koordinaattoreiden osaamista ja sitä 

kautta vapaaehtoistoiminnan laatua, saavutettavuutta, yhdenvertaisuutta ja näkyvyyttä. Tätä 

toteutetaan kahdella tavalla: tuottamalla uutta tietoa koordinaattoreiden käyttöön ja tarjoamalla 

koordinaattoreille koulutusta. 

 

Vuonna 2018 järjestettiin 11 koulutusseminaaria, joihin osallistui yhteensä 608 vapaaehtoistoiminnan 

kehittäjää. Vapaaehtoistoiminnan muutos ja tulevaisuus olivat kaikkein suosituimmat aiheet. Muita 

aiheita seminaareissa olivat mm. yritysyhteistyö, viestintä ja toiminnan arviointi. Seminaareista 

tuotettiin Valikkoverkoston nettisivuille 36 erilaista materiaalia seminaarien sisällöistä. Jokaisesta 

seminaarista tehtiin palautekysely, johon vastasi 39 % seminaarien osallistujista. Seminaareille 

annettujen yleisarvosanojen keskiarvo on 8,4 (asteikolla 4–10) ja keskimäärin 90 % koki seminaariin 

osallistumisen hyödyllisenä oman työnsä kannalta. Seminaarien saamaa palautetta hyödynnetään 

tulevien seminaarien suunnittelussa. 

 

Vuonna 2018 tuotettiin artikkelikirja Vapaaehtoistoiminta nyt ja tulevaisuudessa, johon kirjoitti 24 

oman alansa parasta asiantuntijaa muun muassa ilmastonmuutoksesta, digitalisaatiosta ja muista 

megatrendeistä, sekä siitä, kuinka ne vaikuttavat vapaaehtoistoimintaan. Verkkojulkaisun lisäksi 

kirjasta otettiin 210 kappaleen painos. Kirjan julkistustilaisuudessa oli yli 50 osallistujaa. 

 

Viestintä ja kehittäminen 
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Vuoden aikana tehostettiin ja yhtenäistettiin Valikkoverkoston viestintää, päivitettiin logo ja 

uudistettiin verkkosivut. Valikkoverkoston toiminnan arviointia toteutettiin tekemällä 

puhelinhaastattelu kaikille Valikkoverkoston ryhmien puheenjohtajille sekä verkkokysely koko 

Valikkoverkostolle. Kyselyyn vastasi 166 verkoston jäsentä. Kansalaisareena järjesti puheenjohtajille 

kehittämispäivät, joissa käsiteltiin kyselyn tulokset ja tehtiin yhdessä vuoden 2019 

toimintasuunnitelma. 

 

Arviointi 

 

- Valikkoverkosto kasvoi ja yhä useampi vapaaehtoistoiminnan koordinaattori hyötyi vertaistuesta, 

yhteisestä kehittämisestä ja Valikkoverkoston tarjoamasta tiedosta ja koulutuksista. 

- Valikkoverkoston järjestämät koulutukset ja julkaisu saivat hyvää palautetta kohderyhmältä. 

- Vapaaehtoistoiminnan koordinaattoreiden osaamisen kasvaessa lisääntyvät myös 

vapaaehtoistoiminnan laatu, saavutettavuus ja näkyvyys. 

2.2 Jäsenyhteisöjen kanssa toimiminen 

 

Jäsenyhteisöt osallistuivat aktiivisesti Kansalaisareenan vaikuttamistoimintaan, Valikkoverkostoon, 

Vuoden vapaaehtoinen - ja Vapaaehtoisten päivä -kampanjoihin, Kansainväliseen vertaistuen päivään 

ja Vapaaehtoistoiminnan messuille. Kansalaisareenan 25-vuotisjuhlassa toteutettiin 

vapaaehtoistoiminnan kokeilutori yhdessä jäsenyhteisöjen kanssa. Kansalaisareenan 

strategiaprosessiin osallistettiin henkilö- ja yhteisöjäseniä. VerkkoAreenassa käynnistyi juttusarja, 

jossa Kansalaisareenan yhteisöjäsenet kertovat toiminnastaan.  

 

Henkilö- ja yhteisöjäsenille tarjottiin mahdollisuutta hakea Kansalaisareenan tukemalle matkalle CEV 

Autumn Volunteering Congress -tapahtumaan Brysseliin. 15 hakijasta valittiin kaksi: 

Kehitysvammatuki 57 ry:n Tiina Herttuainen ja SAMS - Samarbetsförbundet kring funktionshinder 

rf:n Irene Bäckman. Lisäksi matkalle osallistui Aino Kostiainen Kansalaisareenasta. Osallistujat 

kirjoittivat tapahtuman annista blogitekstit VerkkoAreenaan ja veivät kansainvälistä 

vapaaehtoistoiminnan osaamista omiin organisaatioihinsa.   

 

Kansalaisareenan yhteisöjäsenyyttä markkinoitiin erityisesti valikkotoiminnan ja tapahtumien 

yhteydessä. Loppuvuodesta käynnistettiin lisäksi jäsenkampanja, joka oli osa Kansalaisareenan 25-

vuotisjuhlavuotta. Kansalaisareenan yhteisöjäsenten määrä kasvoi 95 jäseneen. Henkilöjäsenten 

määrä väheni 72:sta jäsenestä 71:een.   

  

Arviointi:  

 

- Jäsenyhteisöjen määrä kasvoi aiempaa nopeammalla tahdilla (38 % edellisvuoteen nähden)  

- Jäsenyhteisöiksi saatiin suuria kattojärjestöjä, kuten Fingo ja Suomen Latu. Kansalaisareenan 

jäsenistö kattaa nyt monipuolisemmin vapaaehtoistoiminnan eri toimialoja. 
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2.3 Vapaaehtoismuotojen kehittäminen 

 

Kansalaisareenan vapaaehtoiset olivat mahdollistamassa tapahtumia (Kansalaisareena 25 vuotta, 

Hurstille hynää, Kansainvälinen vertaistuen päivä ja Vapaaehtoistoiminnan messut) ja osallistuivat 

uuden strategian suunnitteluun. Vapaaehtoiset olivat erittäin tuottoisia: he kuvasivat ja editoivat 10 

videota, tuottivat 3 kirjoitusta ja 46 käännöstä VerkkoAreenaan, laativat 5 vapaaehtoistoiminnan 

virtuaaliesittelyä, valokuvasivat 2 tapahtumaa sekä tuottivat graafisia materiaaleja. 

 

Vapaaehtoisten osaamista ja osaamisen tunnistamista kehitettiin antamalla palautetta tuotoksista 

vapaaehtoisten niin halutessa sekä kirjoittamalla vapaaehtoisille todistuksia. Vapaaehtoistoiminnan 

messuilla toimineille MessuHelpeille järjestettiin koulutus. Muissa tehtävissä toimivia vapaaehtoisia 

kutsuttiin erilaisiin yhteistyökumppaneiden järjestämiin ilmaisiin koulutuksiin. Vapaaehtoisille 

järjestettiin virkistysretki Pihlajasaareen kesäkuussa. 

 

Vapaaehtoistehtäviä markkinoitiin Kansalaisareenan omilla kotisivuilla, Hiiop100.fi-palvelussa, 

Vapaaehtoistoiminnan messuilla sekä Laurea-ammattikorkeakoulussa. 

 

Arviointi 

 

- Kansalaisareenalla oli 37 vapaaehtoista, joista 12 oli sitoutuneita ja 25 tilapäisesti auttavia. 

Vapaaehtoisten rekrytointi oli onnistunutta ja riittävää. 

- Toimintavuodelle suunniteltua vapaaehtoisten oppaan julkaisua lykättiin alkuvuodelle 2019. 

- Vapaaehtoistoiminnalle asetettu tuotostavoite ylittyi: tavoitteesta (15 tuotosta) toteutui 450 %. 

- Vapaaehtoiset osallistuivat verkon välityksellä mm. graafisten materiaalien työstämiseen, 

kirjoittamiseen ja käännöstöihin. 

 

2.4 Yhteistyö järjestöjen, julkisen sektorin ja yritysten kanssa 
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Kansalaisareena teki vuoden 2018 aikana yhteistyötä järjestöjen, julkisen sektorin ja oppilaitosten 

sekä yritysten kanssa. 

  

Keskeisiä järjestöverkostoja vuoden 2018 aikana olivat esimerkiksi Kansalaisyhteiskuntapolitiikan 

neuvottelukunta (KANE) ja SOSTE - Suomen sosiaali ja terveys. Järjestön toiminnanjohtaja toimi 

KANEn jäsenenä ja työjaostossa sekä SOSTEn valtuustossa. Kattojärjestöjen osalta yhteistyötä tehtiin 

SOSTEn lisäksi Allianssin ja Olympiakomitean kanssa.  

  

Kansalaisareenan toimiston sijaitessa Kalliolassa, oli myös Kalliola Kansalaisareenalle luonteva 

yhteistyökumppani monissa hankkeissa, tapahtumissa ja tilaisuuksissa. Lisäksi kokonaan uutena 

yhteistyökokonaisuutena Kansalaisareena otti vastuulleen Suomen sosiaalifoorumin järjestämisen 

vuonna 2019, jonka myötä toimintaan tuli monia uusia yhteistyökumppaneita.  

  

Kansalaisareenan edustaja toimi vuoden 2018 aikana esimerkiksi Helsingin Diakonissalaitoksen 

Kansalaistoiminnan välityskeskus Kanssalan ohjausryhmässä, Setlementtiliiton Hima & Strada  

-hankkeen ohjausryhmässä, Ikäinstituutin ja Valli ry:n Elämänote-ohjelman ohjausryhmässä, SOSTEn 

järjestöbarometrin asiantuntijaryhmässä, Hotellien ympäristömerkki Green Key -tuomariston jäsenenä 

ja S-ryhmän vastuullisuuden Advisory Groupissa, Sitran Suomen kiertotalouden ohjausryhmässä ja 

valtioneuvoston kanslian Polku2030-hankkeen tukiryhmässä.   

  

Julkisen sektorin ja oppilaitosten osalta yhteistyötä tehtiin ministeriöiden ja kuntien kanssa ja Jeesaan-

hankkeen kautta useiden oppilaitosten kanssa. Vuonna 2018 toteutettiin yhteistyössä Tampereen 

kaupungin kanssa kulttuuriluotsitoiminnan uudet verkkosivut. Sivuilta voi muun muassa pyytää 

luotsia seuraksi, aloittaa luotsitoiminnan omalla paikkakunnalla tai ilmoittautua kulttuuriluotsauksen 

kohteeksi. Kansalaisareena toimi sivuston teknisen toteuttamisen yhteistyökumppanina. 

  

Vuoden 2018 lopulla OP Ryhmä päätti lahjoittaa rakentamansa vapaaehtoisten välityspalvelu 

Hiiop100.fi:n Kansalaisareenalle. Vuonna 2017 sivusto yhdisti kiinnostuneet yli 3000:een 

vapaaehtoistehtävään, ja sivuston kautta välitettiin vapaaehtoistyötä yli 274 vuoden edestä. 

Hiiop100.fi-alusta on vastaus muuttuvaan toimintaympäristöön, jossa vapaaehtoistyötä tehdään myös 

yritysten ja julkisen sektorin kautta ja kanavoimana. 

  

Kansalaisareenan jäsenmäärän kasvaessa yhteistyö laajeni myös esimerkiksi kehitysyhteistyö- ja 

ympäristöjärjestöjen sekä liikunta- ja harrastusjärjestöjen suuntaan. Syksyllä Kansalaisareena kutsui 

koolle yhdessä muiden järjestöjen kanssa Suomen historian suurimman ilmastomielenilmauksen. 

Mielenosoituksen koolle kutsujina toimivat Kansalaisareenan ohella Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry 

Greenpeace, Helsingin yliopiston ylioppilaskunta, Ilmastovanhemmat, Kepa, Luonto-Liitto, Maan 

Ystävät, Plan Suomi, Protect Our Winters Finland, Save Pond Hockey, Suoma Sámi Nuorat, Suomen 

luonnonsuojeluliitto, Suomen mielenterveysseura, Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi, YK-nuoret, 

Ympäristökasvatusjärjestö FEE Suomi ja WWF Suomi. 

  

Kansainvälisen yhteistyön osalta Kansalaisareena osallistui European Volunteer Centre CEV:n 

toimintaan ja lähetti omista jäsenjärjestöistä yhteensä kolme osallistujaa CEV:n konferenssiin ja 

yleiskokoukseen Brysseliin 25.–26.10.2018. Lisäksi Kansalaisareena selvitti sidosryhmiensä 

näkemyksiä vuosille 2019–2022 laadittuun järjestön strategiaan. Kysely lähetettiin 2300 vastaajalle ja 

vastauksia saatiin 254 kappaletta. 

  

Arviointi  
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- Kansalaisareenan yhteistyö ja vaikuttavuus järjestökentällä vuoden 2018 aikana lisääntyi 

merkittävästi. 

- Kansalaisareenan edustaja oli 12:ssa eri ohjausryhmässä, työryhmässä tai hankkeessa mukana. 

- Vapaaehtoisten välityspalvelu Hiiop100.fi:n saaminen Kansalaisareenalle oli koko vuoden 

merkittävimpiä huomionosoituksia.  

- Kansalaisareena valittiin yhdeksi kolmesta finalistista Turvallisuusalan vapaaehtoinen 2018  

-kategoriassa. 

 

3. Vapaaehtoistoiminnan ja Kansalaisareenan tunnetuksi tekeminen 

 

- Tavoite: Vapaaehtoistoiminta on tunnettua ja houkuttelevaa 

- Mitä teemme: Kansalaisareena vahvistaa kampanjatyötä ja tekee vapaaehtoistoimintaa näkyväksi. 

- Miten teemme: Vapaaehtoisten päivä, Vapaaehtoistoiminnan messut, Vuoden vapaaehtoinen ja 

Vertaistuen päivä. 

 

3.1 Vapaaehtoisten päivä 

 

YK:n vapaaehtoisten päivää vietetään vuosittain 5.12. Vuonna 2018 Kansalaisareena toteutti 

Vapaaehtoisten päivän kampanjoinnin pääasiassa kolmen viikon mittaisella Vapaaehtoistyön kasvot  

-valokuvahaasteella. Haasteen tavoite oli tuoda näkyväksi suomalaisen vapaaehtoistyön kirjoa: 

osallistujia pyydettiin postaamaan sosiaaliseen mediaan kuva omasta vapaaehtoistoiminnastaan ja 

kertomaan, mitä vapaaehtoistoiminta heille merkitsee. Kansalaisareena haastoi myös jäsenyhteisöjään 

ja sidosryhmiään levittämään kampanjaa vapaaehtoisilleen. Julkisia kuvia postattiin kampanjan 

tunnisteilla (#vapaaehtoistenpäivä ja #hiiop) Facebookiin, Twitteriin ja Instagramiin yhteensä lähes 

200, ja yksityisillä tileillä kuvia on arvion mukaan vielä enemmän. Kansalaisareena kokoaa niistä 

valokuvanäyttelyn vuonna 2019. 

  

Kansalaisareena kannusti jäsenyhteisöjään ja sidosryhmiään järjestämään Vapaaehtoisten päivän alla 

oman vapaaehtoistoiminnan esittelypäivän ja kokeilukeikkoja sekä juhlistamaan vapaaehtoisia. 

Tapahtumien ilmoittaminen toteutettiin Hiiop100.fi:n kautta. Vuonna 2018 tapahtumia ilmoitettiin 

yhteensä kuusi, mikä oli selkeästi aiempaa vuotta vähemmän (25). Lisäksi Kansalaisareena järjesti 

yhteistyössä Kalliolan setlementin kanssa Vapaaehtoistyön kasvot -valokuvaustempauksen. 

  

Vapaaehtoisten päivä näkyi laajalti sosiaalisessa mediassa ja oli Twitterissä Suomen puhutuimpia 

aiheita 5.12. Ainakin 73 henkilöä tviittasi tunnisteella #vapaaehtoistenpäivä ja tviittejä lähetettiin 

ainakin 88 kappaletta. Tviittien tavoittavuus oli 93 703 (Lähde: PinnallaFI). 

   

Arviointi  

- Vapaaehtoisten päivän kampanja mobilisoi satoja ihmisiä ja yhteisöjä kuvaamaan omaa 

vapaaehtoistoimintaansa sosiaalisessa mediassa. 

- Tapahtumia järjestettiin kampanjan yhteydessä aiempaa vuotta vähemmän, sillä kampanjan 

markkinoinnissa panostettiin valokuvahaasteeseen. 
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- Perinteisten medioiden sijaan Vapaaehtoisten päivä näkyi lähinnä sosiaalisessa mediassa ja 

järjestömedioissa. 

 

3.2 Vapaaehtoistoiminnan messut 

 

Vapaaehtoistoiminnan messut järjestettiin Vanhalla Ylioppilastalolla joulukuussa. Tapahtumaan 

osallistui yli 800 kävijää aukioloaikana. Näytteilleasettajina oli 71 vapaaehtoisorganisaatiota. 

Tapahtuman ohjelmassa oli Vuoden vapaaehtoinen 2018 -palkinnonsaajien julkistus ja 

Friskis&Svettis ry:n vapaaehtoisten tanssiesitys. 

 

Messuja markkinoitiin monikanavaisesti. Markkinointibudjetti oli huomattavasti edellisvuotta 

pienempi, joten sanomalehti-ilmoitukset jätettiin pois. Markkinoinnissa painotettiin sosiaalista 

mediaa, oppilaitosten kanavia sekä fyysisiä tiloja kuten kirjastoja ja kohtaamispaikkoja. Messuja 

markkinoitiin myös esittelemässä oppilaitoksissa ja nuorisotiloissa vapaaehtoistoimintaa 

virtuaalilaseilla.  

 

Tapahtuman palvelumuotoilussa hyödynnettiin vuoden 2017 messuilla tehtyä 

asiakasymmärrystutkimusta. Tapahtumassa kiinnitettiin huomiota erityisesti vapaaehtoisten 

ensikertalaisten palvelemiseen. Koulutetut vapaaehtoiset MessuHelpit auttoivat kävijöitä löytämään 

itselleen sopivaa vapaaehtoistoimintaa. Yhteensä tapahtumassa oli 10 vapaaehtoista, joista osa tuli 

Kehitysvammatuki ry:n vekkaritoiminnan kautta. 

 

Tapahtuma suunniteltiin jäsenyhteisöistä koostuvan työryhmän kanssa. Tapahtumaa tukivat 

rahallisesti EHYT ry ja Opetushallitus. 

 

Kansalaisareenan verkostot, pääsääntöisesti valikkoverkostot, järjestivät Vapaaehtoistoiminnan 

messuja myös neljällä muulla paikkakunnalla vuonna 2018. Kansalaisareena kokosi kaikki messut 

saman verkkosivun alle ja tiedotti kaikista messuista uutiskirjeessään ja sosiaalisen median 

kanavissaan. 

 

Arviointi 

 

- Kävijäpalautteeseen vastanneista 52 % sanoi osallistuvansa messuilta löytämäänsä 

vapaaehtoistoimintaan ja 46 % vastasi ehkä osallistuvansa. 

- Jokainen näytteilleasettaja kontaktoi keskimäärin 15 vapaaehtoistoiminnasta kiinnostunutta kävijää 

ja 49 % näytteilleasettajista kertoi löytäneensä uusia sopivia vapaaehtoisia. 41 % ei vielä osannut 

sanoa. 

- Kävijäpalautteen mukaan toimivinta tapahtumassa olivat ohjelma, ilmapiiri sekä selkeä ja 

monipuolinen tarjonta vapaaehtoistoimintaa. 

 

3.3 Vuoden vapaaehtoinen 

 

Vuoden vapaaehtoinen -kampanjan tarkoitus on lisätä vapaaehtoistoiminnan arvostusta ja näkyvyyttä. 

Kansalaisareena on jakanut palkintoa vuodesta 2013 alkaen yhtä poikkeusta lukuun ottamatta joka 
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vuosi, ja vuonna 2018 palkinto jaettiin viidettä kertaa. Yleisö asettaa ehdokkaat ja äänestää näitä, ja 

lopullisen valinnan kymmenen finalistin joukosta tekee Kansalaisareenan kokoama raati. Palkinto 

annetaan vapaaehtoiselle, joka voi olla esimerkiksi yhteisönsä kantava voima, taitava innostaja, 

kekseliäs toiminnan kehittäjä tai jotenkin muuten ansioitunut vapaaehtoinen. Vuonna 2018 kampanjan 

sääntöjä tarkennettiin huomioimaan, että Vuoden vapaaehtoiseksi ei voi valita henkilöä, joka saa 

hyväntekeväisyystyöstään myös rahallista korvausta (esim. vapaaehtoistyötä tarjoavan järjestön 

työntekijä). 

  

Vuonna 2018 kampanjassa oli yhteensä 68 ehdokasta 36 paikkakunnalta. Kaiken kaikkiaan erillisiä 

ehdotuksia lähetettiin 105. Hyväksyttyjä ääniä annettiin verkossa ja paperisilla äänestyslistoilla 

ennätykselliset 13 314. 

 

 Vuoden vapaaehtoinen -ehdokkaat ja -äänet 2013–2018* 

Vuosi 2018 2017 2016 2014 2013 

Ehdokkaita 68 68 82 91 112 

Hyväksyttyjä 

ääniä 

13 314 5 640 12 909 6212 6225 

*Vuonna 2015 palkittiin Vuoden vapaaehtoisen sijasta Vuoden vertaiskuva 

 

Vuoden vapaaehtoinen -palkinto jaettiin 1.12.2018 poikkeuksellisesti kahdelle vastaanottajalle: 

Vuoden vapaaehtoiset 2018 olivat Jouko Näivä Helsingistä ja Tapani Vainikainen Vantaalta. Jouko 

Näivä eli “Jouko the street Barber” leikkaa kadulla veloituksetta asunnottomien, syrjäytyneiden ja 

vähävaraisten hiuksia ja partoja. Tapani Vainikainen toimii Vantaan liikuntapalveluissa 

vapaaehtoisena ikäihmisten vertaisohjaajana. Valinnalla haluttiin tukea ihmisarvoista ja kunnioittavaa 

kohtaamista sekä huomioida vapaaehtoistoiminnan muuttuminen. Nyky-yhteiskunnassa tarvitaan yhtä 

lailla pitkäkestoisesti jatkuvaa vapaaehtoistoimintaa kuin nopeaan reagoimiseen perustuvaa pop up     

-vapaaehtoistoimintaa. Erilaisia vapaaehtoistoiminnan muotoja ei voi arvottaa. Jokaisella ihmisellä on 

oltava vapaus valita itselleen sopiva tapa toimia vapaaehtoisena. Näivä ja Vainikainen toimivat 

vuonna 2019 vapaaehtoistoiminnan lähettiläinä. 

 

Äänestyksen kymmenen kärkeen pääsivät voittajien lisäksi Petri Hakamäki (Janakkala), Liisa 

Kapanen (Kirkkonummi), Raija-Hellen Heinonen ja Erkki Krekilä (Raahe), Mira Ekholm-

Martikainen (Sastamala), Jarmo Kasanen (Savonlinna), Markku Järvenpää (Turku), Marjo Suominen 

(Turku) sekä Hakunilan terveysaseman seniorikuntosalin vertaisohjaajat (Vantaa). Kansalaisareenan 

viestintä teki kymmenestä finalistista henkilöjutut VerkkoAreenaan. 

 

Vuoden 2018 valitsijaraatiin kuuluivat Marianne Heikkilä (Kansalaisareenan ja Vuoden 

vapaaehtoinen -raadin puheenjohtaja, Marttaliiton pääsihteeri), Heidi Furu (Vuoden vapaaehtoinen 

2017), Anne Kalmari (Eduskunnan vapaaehtoistoiminnan tukiryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja 

(kesk.), Kristiina Kumpula (SPR:n pääsihteeri), Ulla Nord (Me-säätiön toimitusjohtaja), Sanna 

Pietiläinen (kaupallinen toimittaja, Mediahub), Nasima Razmyar (Helsingin apulaispormestari, 

kaupunginvaltuutettu (sd.), Signmark eli Marko Vuoriheimo (rap-artisti, yrittäjä), Elina Vedenkannas 

(seurantavastaava, Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA) sekä Niklas Wilhelmsson 

(neuvotteleva virkamies, demokratia-, kieli- ja perusoikeusasioiden yksikkö, OM). 

 

Arviointi  
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- Vuoden vapaaehtoinen -ehdokkaiden määrä pysyi edellisvuoden tasolla. Äänimäärä oli 

ennätyksellinen ja yli kaksinkertaistui edellisvuoteen nähden. 

- Ehdokasasettelussa näkyi alueellinen monimuotoisuus: ehdokkaita oli 36 paikkakunnalta. Yksi 

ehdotus kirjoitettiin ruotsiksi, muut suomeksi. Myös Suomeen muuttaneiden vapaaehtoistoiminta 

näkyi ehdokasasettelussa. Ehdokkaat edustivat pääasiassa sosiaali- ja terveysalan järjestöjen 

vapaaehtoistoimintaa. 

- Vuoden vapaaehtoinen -kampanjan medianäkyvyys kattoi sosiaalisen median lisäksi 

valtakunnallisen, paikallisen ja alueellisen median. Juttuja aiheesta julkaistiin ainakin MTV Uutisissa, 

Etelä-Suomen Sanomissa, Itä-Hämeessä, Helsingin Uutisissa, Vantaan Sanomissa, Hämeen 

Sanomissa, Turun Sanomissa, Janakkalan Sanomissa, Alueviestissä, Sydän-Hämeen lehdessä ja Radio 

Suomessa.          

- Vuonna 2018 Kansalaisareena teki yhteistyötä Vuoden vapaaehtoinen 2017 Heidi Furun kanssa mm. 

järjestämällä yhdessä Hurstille hynää! vol. 3 -tapahtuman. 

3.4 Vertaistuen päivä 

 

Kansainvälinen vertaistuen päivä toteutettiin 18.10.2018 Eurooppasalissa. Tapahtumaa tuottamaan 

palkattiin Heidi Kervinen. Päivän ohjelmassa oli aamupäivällä puheenvuoro Yeesi ry:n Yeesaamon ja 

TAITO-ohjelman (ESR) TAIKOJA-hankkeesta, sekä paneelikeskustelu, jonka aiheena oli 

Ennaltaehkäisevä vertaistuki – hyvinvointia tulevaisuuteen. Siinä keskusteltiin nuorten vertaistuesta, 

vertaistuen oikea-aikaisuudesta ja mahdollisuuksista sekä toiminnan hyvästä laadusta. Iltapäivän 

kiitosjuhlassa vertaisille kuultiin kokemusasiantuntijoiden omia kokemuksia vertaistuesta. 

 

Juhlapuheen piti kansanedustaja Pilvi Torsti. Tilaisuudessa järjestettiin myös minimessut, johon 

osallistuivat muun muassa Suomen Pakolaisapu, Olka ja Seta ry. Päivään osallistui yhteensä 77 

ilmoittautunutta henkilöä. Päivästä saadun palautteen mukaan tapahtuma antoi tietoa, uusia ideoita ja 

ajatuksia. Jatkossa päivälle toivottiin asioihin ja teemoihin syvemmälle menemistä ja mahdollisuutta 

järjestää eri päivät vertaistukijoille/-ohjaajille sekä vertaistukea järjestäville organisaatioille. 

 

Arviointi 

 

- Kansainvälisen vertaistuen päivän kävijämäärä ylsi lähes edellisvuoden tasolle. 

- Päivässä järjestettävillä minimessuilla näytteilleasettajia oli 12 eri toimijaa, kun tavoitteeksi oli 

asetettu 10. 

- Kansainvälinen vertaistuen päivä näkyi sosiaalisen median (sis. muutamia blogitekstejä) lisäksi 

lähinnä organisaatioiden tiedotuksessa. Perinteistä mediaa kontaktoitiin juttuvinkkien kanssa, mutta 

kiinnostus oli toimintavuonna vähäistä juttujen ja haastattelujen tekoa ajatellen. 

- Kävijäpalautteen mukaan päivästä toivottiin jatkossa erillisiä päiviä vertaistukijoille ja -ohjaajille, 

sekä vertaistukea järjestäville organisaatioille. 

 

3.5 Kansalaisareena tapahtumissa 

 

Kansalaisareena järjesti vuonna 2018 seuraavat kampanjoihin liittymättömät tapahtumat: 

- Vapaaehtoistyö ja aktiivimalli -seminaari 11.4. Eduskunnan Pikkuparlamentissa yhteistyössä 

Eduskunnan vapaaehtoistoiminnan tukiryhmän kanssa. Seminaarissa kuultiin puheenvuorot STM:ltä 

ja TEM:ltä, ja eduskuntaryhmien paneeliin osallistui seitsemän eri puolueen edustajaa. Seminaariin 
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osallistui 80 henkilöä, ja verkossa tapahtuman lähetystä katsoi lisäksi 233 ihmistä. Seminaarin 

Facebook-tapahtuma tavoitti 15 700 henkilöä. 

- Kansalaisareena 25 vuotta -juhla 13.4. Kalliolatalossa. Kansalaisareenan syntymäpäivää juhlittiin 

jäsenyhteisöjen vapaaehtoistoiminnan kokeilutorilla, musiikilla, ilmaisella lounaalla ja seminaarilla, 

jonka avasi presidentti Tarja Halonen. Tapahtumaan osallistui n. 120 henkilöä, ja Facebook-

tapahtuma tavoitti 9900 henkilöä. Kansalaisareena 25 -kampanjan ensimmäinen ulostulo oli 

Kansalaisareenan toiminnasta kertova piirrosvideo. 

- Taloustutkimuksen julkaisutilaisuus 2.5. SOSTEssa. Tapahtumaan osallistui 45 henkilöä, ja verkossa 

tapahtuman lähetystä katsoi lisäksi 133 ihmistä. 

- Hurstille hynää! vol. 3 -ilmaiskonsertti ja hyväntekeväisyystapahtuma Helsinki-päivänä 12.6. 

Vaasanaukiolla yhteistyössä Kaivo Espoon, Rockin’ Hot Mama Agencyn, Jouko “the Street Barberin” 

ja Hiiop100.fi:n kanssa. Tapahtuma järjestettiin nollabudjetilla ja vapaaehtoisvoimin. Tapahtumaan 

osallistui n. 500 henkilöä, ja Facebook-tapahtuma tavoitti 163 800 ihmistä. Kansalaisareena kokosi 

tapahtumassa Facebook-sivuilleen valokuvia, joissa ihmiset kertovat kokemuksiaan eriarvoisuudesta. 

Tapahtumaa tukivat Gimme a break, Cosa Nostra Crew Oy, Harjun makkaratehdas, HOK-Elanto, 

Punnitse & Säästä Kurvi, MEB - MisterEasyBusiness, Ramirent Vallila, Shell Alppila, Saiturin Pörssi 

Kallio, VVA ry., Stara ja Helsingin kaupunki. 

- Erätauko-dialogi kolmannen ja neljännen sektorin vapaaehtoistoiminnan eroista ja yhtäläisyyksistä 

3.12. Kalliolatalossa. Keskusteluun osallistui 13 henkilöä, jotka koostuivat kolmannen ja neljännen 

sektorin edustajista ja vapaaehtoisista, vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneista ihmisistä, 

yhteiskuntatieteilijöistä, poliitikoista sekä rahoittajatahoista. Keskustelussa tultiin siihen tulokseen, 

että vapaaehtoistoiminnan arvostuksen vahvistaminen konkreettisilla toimilla (erityisesti 

viranomaisten taholta) on molempien sektorien toimintaedellytys. 

  

Kansalaisareena on kehittänyt vuoden 2018 aikana tapahtumaosallistumiskonseptin, jonka tavoitteena 

on tehdä Kansalaisareenaa ja sen vaikuttamistyötä tunnetuksi vapaaehtois- ja vertaiskentällä ja saada 

lisää jäseniä, kumppanuuksia, yhteistyömahdollisuuksia ja valikkoryhmiä. Konsepti implementoidaan 

vuoden 2019 aikana. 

  

Arviointi  

- Kansalaisareena on panostanut tapahtumanäkyvyyteensä sekä asia- että viihdepuolella ja 

profiloitunut entistä näkyvämpänä yhteiskunnallisena toimijana. 

- Kansalaisareena on vuonna 2018 järjestänyt aiempia vuosia enemmän omia tapahtumia. Tämän on 

mahdollistanut etenkin erillisen kampanja- ja tapahtumakoordinaattorin palkkaaminen. 

 

4. Vapaaehtoistoiminnan käytänteiden parantaminen 

 

- Tavoite: Vapaaehtoistoiminnan käytänteet paranevat 

- Mitä teemme: Kokeilevan ja ketterän kehittämisen edistäminen vapaaehtoistoiminnassa. 

- Miten teemme: Omat hankkeet, yhteistyöverkostot ja kokeilut omassa toiminnassa ja 

vapaaehtoistoiminnan kentässä laajemmin. Hyödynnämme jäsenyhteisöjen osaamista ja kokemusta. 

Oman organisaation kyvykkyyksien ja kulttuurin kehittäminen. 
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4.1 Jeesaan – Nuori vapaaehtoistoiminnassa -hanke 

 

Kansalaisareenan Jeesaan – Nuori vapaaehtoistoiminnassa -hanke on vuoden 2018 aikana toteuttanut 

vapaaehtoistoiminnan kursseja toisen asteen oppilaitoksissa, tuottanut materiaalia kurssien 

toteuttamiseen sekä tukenut vapaaehtoistoimintaa tarjoavia organisaatioita. Viestinnässä ja 

varainhankinnassa on otettu käyttöön uusia kanavia. Yhteistyötä ja vaikuttamista on lisätty vuoden 

2018 aikana. 

 

Jeesaan-hankkeen ohjausryhmä kokoontui vuoden 2018 aikana neljä (4) kertaa ja projektiryhmä neljä 

(4) kertaa. Hankkeessa osallistuttiin myös aktiivisesti Vantaan valikkoryhmän tapaamisiin ja 

järjestettiin yksi tapaamiskerta syksyllä 2018. Jeesaan-hankkeessa oltiin vahvasti mukana Vantaan 

kaupungin oppilaitoksien toiminnassa tai järjestöjen toimintaan liittyvissä asioissa. Syksyllä 2018 

hankkeen työntekijät tapasivat opetusministeriön edustajia. 

 

Vapaaehtoistoiminnan kurssit 

 

Keväällä 2018 toteutettiin täysimittainen vapaaehtoistoiminnan kurssi Tikkurilan lukiossa. Kurssille 

osallistui 10 opiskelijaa. Tämän lisäksi vapaaehtoistoiminnan yhteistyötä jatkettiin Sotungin lukion 

kanssa toteuttamalla infotilaisuus ja lyhyt perehdytys vapaaehtoistoimintaan. Vantaan 

ammattioppilaitos Varian kanssa käytiin neuvotteluja vapaaehtoistoiminnan toteuttamisesta 

ammatillisessa opetuksessa. Keväällä 2018 Varian lähihoitajaopiskelijoille toteutettiin infotilaisuudet 

Koivukylän ja Myyrmäen toimipisteillä sekä Koivukylässä toteutettiin lyhyt perehdytys. 

 

Kevään 2018 aikana Jeesaan-hankkeen vapaaehtoistoiminnan kurssi sai uuden muodon. 

Sosionomiopiskelija Hanna-Leena Saavalaisen kanssa uudistettiin kurssirunkoa ja kehitettiin Jeesaan 

– Vapaaehtoistoiminnan peli osaksi vapaaehtoistoiminnan kurssia. Pelin osalta Valli ry:n ja 

Selkokeskuksen yhteishanke Ikäihmiset ja maahanmuuttajat yhdessä -toiminnan 

projektikoordinaattori Aili Korteniemi vertaisarvioi pelin Tikkurilan lukion vapaaehtoiskurssin 

aikana.  

 

Keväällä toteutettiin kohdennettu vapaaehtoistoiminnan kurssi yhdessä Suomen Latu ry:n kanssa. 

Suomen Latu ry tarjosi Jeesaan-hankkeen vapaaehtoistoiminnan kurssin suorittaneille 

lähihoitajaopiskelijoille Metsämörri-koulutuksen. Koulutukseen osallistui Vantaan ammattioppilaitos 

Variasta 15 opiskelijaa Myyrmäen ja Koivukylän toimipisteistä. 

 

Jeesaan-hanke osallistui Laurea-ammattikorkeakoulun projektitorille kevään ja syksyn aikana kaksi 

(2) kertaa. Laurea-ammattikorkeakoulun sosiaalialan opiskelijoille käytiin puhumassa 

vapaaehtoistoiminnasta ja sen merkityksestä keväällä ja syksyllä. 

 

Tilaisuus Lukumäärä Osallistujia 

Vapaaehtoistoiminnan kurssit 3 29 

Vapaaehtoisinfot/luennot 8 210 

Peliesittelyt 4 70 

Tapahtumissa näkyminen 20 850 

Taulukko: Vuonna 2018 Jeesaan-hanke tavoitti yli tuhat ihmistä vapaaehtoistoiminnan kurssien ja 

tapahtumiin osallistumisen kautta. 
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Materiaalit 

 

Jeesaan –Vapaaehtoistoiminnan peli kehitettiin kevään ja syksyn 2018 aikana. Sosionomiharjoittelija 

Hanna-Leena Saavalainen oli mukana ideoimassa ja kehittämässä peliä keväällä. Peliä 

vertaisarvioitiin osana Valli ry:n ja Selkokeskuksen yhteishankkeen Ikäihmiset ja maahanmuuttajat 

yhdessä -toiminnan työntekijöiden toimesta. Myös toisen asteen opiskelijat sekä 

ammattikorkeakoulujen opiskelijat testasivat peliä kevään 2018 aikana. Nykyisen muodon peli sai 

palautteiden ja pelikokeilujen jälkeen syksyllä 2018. Pelin ulkoasun on toteuttanut vapaaehtoinen Ari 

Wikman yhteistyössä hankkeen työntekijöiden kanssa. 

 

Peli sisältää vapaaehtoistoiminnan peruskurssin sisällön hauskalla ja innostavalla tavalla. Pelaamalla 

peliä opiskelijat pääsevät tutustumaan vapaaehtoistoiminnan maailmaan ja pohtimaan omaa 

osaamistaan ja yhteiskunnallisia asioita. Pelistä vaikuttavan tekee sen toteutuksen monet vaihtoehdot. 

Vaikka peli on suunnattu opiskelijoille, antaa se pohdittavaa myös vapaaehtoistoimintaa organisoiville 

tahoille. 

 

Pelin lisäksi Jeesaan-hanke tuotti kaksi opasta, jotka on tarkoitettu opettajan avuksi 

vapaaehtoistoiminnan kurssien vetämiseen. Osaamista vapaaehtoistoiminnasta -oppaaseen on koottu 

taustatietoa vapaaehtoistoiminnasta, sen periaatteista ja asemasta suomalaisessa yhteiskunnassa. 

Vapaaehtoistoiminnan kurssi -oppaassa on puolestaan kuvattu lukioihin ja ammatillisiin oppilaitoksiin 

soveltuva vapaaehtoistoiminnan kurssi ja kurssin opetusmenetelmät. Oppaiden avulla kuka tahansa 

opettaja voi järjestää oman vapaaehtoistoiminnan kurssin oppilaitoksessaan. Oppaat ja peli julkaistaan 

tammikuussa 2019. 

 

Joukkorahoituskampanja 

 

Jeesaan-hanke toteutti syksyllä 2018 joukkorahoituskampanjan Jeesaan – Vapaaehtoistoiminnan 

pelille Mesenaatti-sivuston kautta. Kampanjalla kerättiin rahoitusta pelin painattamiseen ja 

levittämiseen. Kampanja oli onnistunut ja rahoitusta saatiin yhteensä 1280 euroa. Onnistunut 

kampanja mahdollisti pelin painattamisen ja lahjoittamisen 40 koululle tai vapaaehtoistoiminnan 

organisaatiolle. Lisäksi peli ja Jeesaan-hanke saivat kampanjan myötä hyvin näkyvyyttä. 

 

Jeesaan-hankkeen viestintä 

 

Jeesaan-hanketta ja nuorten vapaaehtoistoimintaan liittyviä teemoja tehtiin näkyväksi aktiivisen 

viestinnän avulla. Jeesaan-hankkeella on käytössä omat sosiaalisen median kanavat Instagramissa, 

Facebookissa, Twitterissä, YouTubessa ja Snapchatissa. Lisäksi viestintää tehdään Kansalaisareenan 

kanavissa. Seuraajien määrä kasvoi huomattavasti kaikissa Jeesaan-hankkeen kanavissa ja julkaisut 

tavoittivat yhä laajemman joukon muun muassa opettajia, nuoria ja järjestöjä.  

 

 

 

  Facebook Twitter Instagram YouTube 

2018 231 seuraajaa 470 seuraajaa 700 seuraajaa 2 000 

katselukertaa 

2017 132 seuraajaa 206 seuraajaa 255 seuraajaa 306 katselukertaa 

Jeesaan-hankkeen seuraajamäärät eri sosiaalisen median kanavissa vuosina 2017 ja 2018. 
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Jeesaan-hanke tuotti kirjoituksia myös Kansalaisareenan VerkkoAreenaan ja uutiskirjeeseen. 

VerkkoAreenassa julkaistiin kolme Jeesaan-hankkeeseen liittyvää kirjoitusta ja lisäksi hanke lähetti 

kolme tiedotetta. Oppilaitosten vapaaehtoistyö oli esillä myös Kansalaisareenan syyskokouksen 

lausunnossa, jossa kehotettiin kouluja ottamaan vapaaehtoistoiminta entistä vahvemmin osaksi 

opetusta. 

 

Jeesaan-hanke tarjosi kouluille viestintämateriaalia vapaaehtoistoiminnan kurssien markkinointia 

varten sekä innosti nuoria mukaan vapaaehtoistoimintaan sosiaalisessa mediassa. Jeesaan-hanke myös 

jalkautui kouluille markkinoimaan vapaaehtoistoimintaa: hanke piti ständiä Tikkurilan lukiolla, 

esitteli kursseja ja vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksia ammattioppilaitos Variassa sekä 

vantaalaisten lukioiden oppilaskunnille. Lisäksi hanke järjesti vapaaehtoistoiminnan minimessut 

nuorten monitoimitila Liidossa Tikkurilassa. 

 

Jeesaan-hankkeessa toimineet vapaaehtoiset olivat merkittävä apu viestinnässä. Videovapaaehtoisten 

ryhmä teki kolme haastatteluvideoita eri toimijoiden vapaaehtoistyöstä sekä tuotti esittelyvideon 

Jeesaan – vapaaehtoistoiminnan pelistä. Vapaaehtoisia oli mukana myös toteuttamassa Jeesaan-

hankkeen viestintä- ja markkinointimateriaalia (mm. postikortteja ja esitteitä.) 

 

Arviointi 

 

- Jeesaan-hankkeen koulutuksiin ja infoihin osallistui yhteensä 195 toisen asteen opiskelijaa ja 31 

ammattikorkeakouluopiskelijaa.  

- Yhteistyötä tehtiin 4 oppilaitoksen kanssa 5 eri toimipisteessä 

- Kohdennettu vapaaehtoistoiminnan kurssi järjestettiin yhdessä Suomen Latu ry:n kanssa Koivukylän 

Ammattioppilaitos Variassa. Kurssin suoritti 15 opiskelijaa. 

- Nuoret osallistuivat vapaaehtoistoimintaan muun muassa Vantaan kaupungin vanhuspalveluissa, 

SPR:n Nuorten turvatalon pop up -nuorisotoiminnassa, tapahtumajärjestämisessä ja 

prometheusleirillä. 

- Nuorten oma projekti toteutui Sotungin lukiolla, johon myönnettiin miniavustusta 500 €. Nuoret 

toteuttivat Vantaan kaupungin vanhuspalveluissa olympialaiset. 500 €:n avustus myönnettiin 

urheiluvälineisiin 

- Mukana oleville järjestöille järjestettiin vapaaehtoistyö.fi-koulutusta ja tuettiin alustan käytössä 

- Oppilaitosten käyttöön tuotettiin opetusmateriaalia vapaaehtoistoiminnan kurssien vetämiseen 

- Hanke tavoitti viestinnän avulla yhä suuremman määrän ihmisiä ja seuraajamäärät kasvoivat 

sosiaalisen median kanavissa. 

-Hanke osallistui M/S SOSTE -risteilylle. Pelin työpajaan osallistui 20 henkilöä.  

5. Viestintä 

 

Viestinnän strategiset tavoitteet: 

- Tavoitteena on olla keskeinen vaikuttaja vapaaehtoistoiminnan verkostoissa Suomessa, ja että 

vapaaehtoistoiminnan ja -toimijoiden asema paranee poliittisessa päätöksenteossa. 

- Vapaaehtoistoiminta on tärkeää, koska se lisää ihmisten ja koko yhteiskunnan hyvinvointia ja 

vaikuttamismahdollisuuksia sekä kasvattaa keskinäistä luottamusta. Tavoitteena on lisätä ja edistää 

vapaaehtoistoiminnan kehittämistä Suomessa. 
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- Tavoitteena on, että vapaaehtoistoiminta on tunnettua sekä houkuttelevaa ja että Kansalaisareenan ja 

sen eri toimintojen/sisältöjen tunnettuus lisääntyy entisestään.  

- Tavoitteena on kokeilevan ja ketterän kehittämisen edistäminen vapaaehtoistoiminnassa. 

 

Viestintä on olennainen osa kaikkea Kansalaisareenan toimintaa ja tärkeässä roolissa strategisten 

tavoitteiden toteuttamisessa. Kansalaisareenan viestinnän perimmäisenä tarkoituksena on 

vapaaehtoistoiminnan näkyvyyden ja arvostuksen lisääminen erityisesti mediassa ja järjestökentällä. 

Viestintää ohjasi vielä toimintavuonna viestintästrategia 2015–2018 sekä järjestöstrategia 2015–2018. 

Vuoden 2018 keväällä valmistui uusi viestintä- ja markkinointistrategia sekä uusi järjestöstrategia. 

 

Vapaaehtoistoiminnan tunnetuksi tekemisessä painottuu erityisesti media- ja markkinointiviestintä 

sekä kampanjat ja tapahtumat - tulevaisuudessa kasvavassa määrin myös varainhankinta. 

Kansalaisareena tekee vapaaehtois- ja vertaistoimintaa tunnetuksi myös yhdessä Valikko- ja muun 

kumppanuusverkoston, vapaaehtoisen ja omaehtoisen toiminnan aktiivien, vapaaehtoiskeskusten, 

Eduskunnan vapaaehtoistoiminnan tukiryhmän ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.  

 

Viestintä on jatkuvaa ja monikanavaista 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, julkisilla kannanotoilla ja mielipidekirjoituksilla sekä sosiaalisessa mediassa. 

 

Kansalaisareena vahvisti asemaansa yhteiskunnallisena vaikuttajana ja vapaaehtoistoiminnan 

edunvalvojana. Järjestö antoi hallitukselle viisi lausuntoa koskien muun muassa rahankeräyslakia, 

arpajaislakia, aktiivimallia ja kokoontumislakia. Edellisenä vuonna lausuntoja annettiin kaksi. 

Helsingin Sanomat julkaisi myös kaksi Kansalaisareenan mielipidekirjoitusta.  

 

Kansalaisareenan Facebook-sivujen kävijämäärät jatkoivat kasvuaan. Facebook-tykkääjien määrä 

vuonna 2018 oli 2276, joten kasvua edellisestä vuodesta oli 24 prosenttia (1833). Facebook-seuraajien 

määrä oli 2269. Twitter-seuraajien määrä vuoden 2018 lopussa oli 2023, kasvua edellisestä vuodesta 

oli 22 prosenttia (1661). 

 

VerkkoAreenassa julkaistiin 41 kirjoitusta. ”Vapaaehtoisuus on timanttista toimintaa” -blogisarjassa 

julkaistiin toimintavuoden aikana 12 kirjoitusta vapaaehtoisuudesta. Blogisarjan kirjoittajat olivat 

Humanistisen ammattikorkeakoulun avoimessa ammattikorkeakoulussa vapaaehtoistoiminnan 

johtamista opiskelevia oppilaita. Kansalaisareenan jäsenyhteisöjä esittelevässä juttusarjassa julkaistiin 

viisi kirjoitusta. Tämän lisäksi VerkkoAreenassa julkaistiin muun muassa Kansalaisareenan poliittisia 

kannanottoja sekä Kansalaisareenan työntekijöiden kertomuksia vapaaehtoispäivistään. Vapaaehtoiset 

käänsivät 35 kirjoitusta VerkkoAreenan ruotsinkieliseen versioon (Nätarenan) ja 25 

englanninkieliseen versioon (WebArena). Uutiskirjeitä lähetettiin yhdeksän kappaletta.  

 

Kansalaisareenan kotisivujen kävijämääriä seurattiin sekä Nebulan että Google Analytics -ohjelman 

avulla. Kotisivuilla oli toimintavuonna kävijöitä yhteensä 665 820. Vuonna 2017 kävijöitä oli 584 

019. Odotetusti suurimmat kävijämäärät ajoittuivat syksyyn ja alkutalveen, jolloin myös kampanjoita 

järjestettiin enemmän (Kansainvälinen vertaistuen päivä, Vuoden vapaaehtoinen, 

Vapaaehtoistoiminnan messut ja Kansainvälinen vapaaehtoisten päivä).  
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Arviointi 

- Kansalaisareena oli aktiivinen vapaaehtoistoimintaa koskevassa poliittisessa keskustelussa ja antoi 

hallitukselle viisi lausuntoa ja sai kaksi mielipidekirjoitusta julkaistua Helsingin Sanomissa 

- Vapaaehtoistoimintaa tehtiin entistä tunnetummaksi sekä houkuttelevaksi etenkin sosiaalisen median 

kanavien, kampanjoiden ja tapahtumien kautta. Samalla Kansalaisareenan ja sen eri toimintojen 

tunnettuus lisääntyi.  

- Sosiaalisen median (Facebook, Twitter) seuraajien ja tykkääjien määrä nousi edellisvuodesta.  

 

 

 

 

Kansalaisareenan nettisivujen kuukausittainen kävijämäärä vuonna 2017 ja toimintavuonna 2018. 

 

 

 

Kolme eniten haettua sivua tai tiedostoa 

Kuukausi Hakuja Tiedostoja Sivuja Kävijöitä Osoitteita Megatavuja 

 

Tammikuu 

2018 

821985 723789 365796 51516 22847 38099,48 

MB 

Helmikuu 

2018 

795403 718725 326949 54436 19845 49231,20 

MB 

Maaliskuu 

2018 

766788 684588 351289 53002 17838 46791,52 

MB 

Huhtikuu 

2018 

736971 631288 316165 45970 18324 36964,78 

MB 

Toukokuu 

2018 

693435 617305 251723 47028 21037 38081,63 

MB 

Kesäkuu 

2018 

658731 597299 238376 41957 16608 40703,86 

MB 
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Heinäkuu 

2018 

721222 613728 368032 58695 20922 34892,74 

MB 

Elokuu 

2018 

945960 863563 346367 61184 26488 42553,60 

MB 

Syyskuu 

2018 

957852 864284 317515 51632 19854 59060,29 

MB 

Lokakuu 

2018 

1548577 1477152 272299 80633 40669 57476,84 

MB 

Marraskuu 

2018 

1070623 992846 293705 64813 20957 61699,31 

MB 

Joulukuu 

2018 

746520 662703 231541 54954 18468 47822,03 

MB 

Yhteensä: 24401067 9447270 3679757 665820 263857  

Huom: Osoitteita-kenttä laskee ERI osoitteita kuukausittain. Yhteensä-rivillä on koko aikavälin eri 

osoitteiden määrä (eli eri kuukausina samasta osoitteesta käynnit lasketaan vain kerran). Tämän 

vuoksi yhteensä-rivin määrä ei täsmää yksittäisten kuukausien osoitteiden summaan.  
 

Hakuja 

 

  

Tiedostoja 

Sivuja 

  

Kävijöitä 

 Osoitteita  

Ilmoittaa yksittäisten hakujen (hits) määrän - 

tässä on mukana kaikki sivut, kuvat ym. 

tiedostot 

 Ilmoittaa kuvatiedostojen sekä sivujen määrän 

 Ilmoittaa yksittäisten sivujen ja alasivujen haut 

(.html, .php ym. tiedostot) 

 Ilmoittaa yksittäisten kävijöiden määrän 

 Ilmoittaa eri IP-osoitteiden (tietokoneiden) 

määrän, jotka ovat palvelimelta tietoa hakeneet 

Lähde: Nebulan Tilastopalvelu 

Kansalaisareenan kotisivujen statistiikkaa vuonna 2018. Lähde: Google Analytics 
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6. Henkilöstö, hallinto ja talous 

 

Tavoitteet:  

- Henkilöstön osalta Kansalaisareenan tavoitteena on työhyvinvointisuunnitelman toteuttaminen eli työn 

strukturoinnin ja ilmapiirin parantaminen, henkilöstön osaamisen kehittäminen sekä työsuojelun ja 

työterveyshuollon asianmukainen järjestäminen. 

- Hallinnon osalta Kansalaisareenan tavoitteena on avoin ja tehokas päätöksenteko sekä strategioiden ja 

toimintasuunnitelman toteuttaminen. 

- Talouden osalta Kansalaisareenan tavoitteena on lisätä ja monipuolistaa rahoituksen kanavia.  

- Kansalaisareenan työ perustuu järjestön arvoihin, jotka ovat: vastuullisuus, rohkeus, avoimuus, yhdessä 

tekeminen ja yhdenvertaisuus. 

 

6.1 Henkilöstö 

 

Vuonna 2018 Kansalaisareenassa aloitti yhteensä kuusi uutta työntekijää ja Kansalaisareenan 

työntekijämäärä kasvoi 11:een henkilöön.   

  

Kansalaisareenassa työskenteli vuoden 2018 lopulla seuraavat henkilöt: hankeassistentti Anne 

Aaltonen, valikkoverkostojen suunnittelija Sini Hirvonen, projektisuunnittelija Aino Kostiainen, 

projektin vetäjä Heli Lumiaro, viestintäassistentti Peter Nikander, tapahtuma-assistentti Outi Platan, 

viestintäassistentti Satu Puolitaival, viestintäsuunnittelija Katja Reinikainen, järjestötoiminnan 

suunnittelija Marjo Salmela, toiminnanjohtaja Leo Stranius sekä tapahtuma- ja 

kampanjakoordinaattori Maria Talvela. Lisäksi valikkoverkostojen suunnittelija Pinja Nieminen oli 

perhevapaalla. 

  

Kansalaisareenan tavoitteena on ollut tarjota työntekijöille innostava työyhteisö, jossa pääsee 

tekemään merkityksellistä työtä vapaaehtoistoiminnan ja kansalaisvaikuttamisen parissa. 

Työntekijöiden vahva sitoutuminen mahdollistaa myös vapaaehtoisten osallistumisen toimintaan. 

Henkilöstöpolitiikkaa on kehitetty työhyvinvointisuunnitelman mukaan. Vuonna 2018 

Kansalaisareenassa uusittiin henkilöstön pelisäännöt, etätyökäytännöt ja otettiin käyttöön esimerkiksi 

lapsiystävällisen työpaikan kriteerien pohjalta kehitetty elämäntilanneystävällinen työpaikka  

-kriteerit.  

  

Henkilöstöllä oli käytössä Virike-etua yhteensä 100 euroa vuodessa ja kaikki työntekijät saivat 

joululahjaksi ylimääräisen vapaapäivän. Henkilöstön toiveesta käynnistettiin myös Kansalaisareenan 

hiilijalanjälkilaskenta Hiilifiksu-järjestömallin pohjalta. 

  

Arviointi 

  

- Työhyvinvoinnista on keskusteltu yhdessä koko henkilöstön kanssa ja kahdenvälisissä 

keskusteluissa. Työnohjausta on järjestetty tarpeen mukaan ja työntekijät ovat valinneet 

työsuojeluvaltuutetun.  

- Henkilöstön kyselyllä arvioitava työtyytyväisyys oli parempaa tasoa kuin edellisenä vuonna. 

- Työntekijöiden kanssa pidettiin vuoden aikana kaksi kehityskeskustelua, jonka lisäksi pidettiin kaksi 

ryhmäkehityskeskustelua.  

- Kansalaisareenalla on ollut vuotuiset yhteiset tavoitteet, toimintalohkoilla omat tavoitteet ja 
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jokaisella työntekijällä henkilökohtaiset tavoitteet. Tavoitteiden toteutumista on seurattu 

kuukausittain. 

- Työyhteisön pelisäännöt on uusittu ja työhyvinvointisuunnitelmaa toteutettu suunnitelman mukaan. 

Työyhteisössä on kokeiltu uusia toimintatapoja ja lisätty työntekijöiden mahdollisuuksia vaikuttaa 

omaan työhönsä. 

 

6.2 Hallinto 

 

Kansalaisareenan hallitus vastasi järjestön toiminnasta vuonna 2018 yhdistyksen kokousten päätösten 

mukaisesti. Hallituksen kanssa toteutettiin koko vuoden kestänyt järjestön strategian täysimittainen 

uudistus. Myös viestintä- ja varainhankintastrategia uudistettiin.  

  

Hallitus kokoontui viisi kertaa vuonna 2018, joista yksi tapaaminen oli koko päivän kestänyt 

strategiakokous yhdessä henkilöstön kanssa. Lisäksi hallitus tapasi yhdistyksen kokousten yhteydessä 

ja erillisissä strategiapajoissa. Hallituksen jäsenten laajaa asiantuntemusta on hyödynnetty 

Kansalaisareenan toiminnassa monissa yhteyksissä. 

  

Kansalaisareenan hallitukseen kuuluivat vuonna 2018 seuraavat henkilöt: puheenjohtajisto: Marianne 

Heikkilä (puheenjohtaja) ja Anne Porthén (varapuheenjohtaja) ja hallituksen jäsenet: Henrietta 

Grönlund, Tapio Myllymaa, Liisa Reinman ja Esa Ylikoski sekä varajäsenet: Karita Mod, Eveliina 

Nygren, Antti Rajala, Marja Sillanpää ja Anu Toija. 

  

Yhdistyksen sääntömääräiset kokoukset pidettiin keväällä ja syksyllä. Sääntömääräisten asioiden 

lisäksi hyväksyttiin sääntömuutos koskien Kansalaisareenan jäsenpykälää ja hyväksyttiin järjestön 

uudet strategiat (ks. kuva).  

 

 

 

Arviointi  
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- Hallituksen jäsenet osallistuivat päätöksentekoon kiitettävästi ja sääntömääräiset asiat hoidettiin 

mutkattomasti.  

- Hallituksen jäsenet osallistuivat järjestön kehittämiseen ja johtamiseen oman osaamisensa ja asiantuntijuutensa 

välityksellä kiitettävästi 

- Strategioiden valmistelu, päivittäminen ja hyväksyminen sujuivat suunnitellulla tavalla. 

- Hallitus oli sitoutunutta ja toimi vapaaehtoisuuden periaatteella pitkäjänteisesti ja eri toimintamuotoja 

systemaattisesti kehittäen. 

 

6.3 Talous 

 

Kansalaisareenan talous kehittyi vuonna 2018 odotettuun suuntaan. 

  

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA:n yleisavustuksen piirissä ovat olleet 

Kansalaisareenan yleistoiminta ja hallinto sekä hankkeiden ja valikkoverkoston toimintojen 

yleiskulut. Yleisavustuksena yleistoimintaan vuodelle 2018 saatiin 226 000 euroa. 

Vapaaehtoistoiminnan koordinaattoreiden Valikkoverkostojen toimintaan saatiin 76 000 euroa ja 

kolmivuotiseen Jeesaan – Nuori vapaaehtoistoiminnassa -hankkeeseen saatiin 98 000 euroa vuodelle 

2018. 

  

Uuden rahoituksen saamiseksi Kansalaisareena haki vuodelle 2019 STEA:lta kahta merkittävää uutta 

hanketta (Nuoret mukaan vapaaehtoistyöhön ja IIDA-vapaaehtoistyön mobiilisovellus), mutta 

kummankaan hankkeen rahoitus ei toteutunut. Myöskään Helsingin kaupunki ei myöntänyt 

Kansalaisareenalle järjestöavustusta vuodelle 2018. Lisäksi Kansalaisareena haki yhdessä Jyväskylän 

yliopiston ja Hankenin kanssa valtioneuvoston VN-TEAS-ohjelmasta rahoitusta 

maahanmuuttajanuorten vapaaehtoistoiminnan edistämiseen, mutta tämäkään rahoitus ei toteutunut. 

  

Vuonna 2018 saatiin kuitenkin lahjoitus OP Ryhmältä Hiiop100.fi-vapaaehtoistoiminnan 

välityspalveluun ja Kansalaisfoorumilta siirrettiin varoja Kansalaisareenalle Suomen sosiaalifoorumin 

järjestämiseksi. Jeesaan-hanke sai rahoituksen Alli Paasikiven säätiöltä Jeesaan-pelin kehittämiseen ja 

toteutti onnistuneen joukkorahoituskampanjan Mesenaatti-alustan kautta. Yhdessä Kalliolan kanssa 

saatiin rahoitusta Digiverstas – digitaitoja erityisryhmille -hankkeelle. Lisäksi tuottoja tuli esimerkiksi 

Kansalaisareenan omista julkaisuista ja jäsenmaksuista jäsenjärjestöjen määrän kasvettua 

merkittävästi.  

  

 Arviointi  

 

- Kansalaisareenan rahoitus pysyi entisellä tasolla eikä uusille isoille hankkeille saatu STEA-

rahoitusta. 

- Rahoituspohjaa yritettiin laajentaa aktiivisesti ja muutamia pieniä uusia avauksia uuden rahoituksen 

suhteen onnistuttiin hankkimaan vuodelle 2019 

- Kansalaisareenan toiminnan rahoitus on riippuvaista Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus 

STEA:n rahoituksesta. 

  

 


