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Esipuhe
Tämä on opas Kansalaisareenan
vapaaehtoisille. Jos et vielä ole
osallistunut Kansalaisareenan
vapaaehtoistoimintaan, opas auttaa
sinua miettimään, mihin tehtäviin
voisit tarttua ja miten
vapaaehtoistoiminta sopii muuhun
elämäntilanteeseesi. Jos toiminta on
sinulle jo tuttua, saat oppaasta hyvän
kertauksen vapaaehtoistoimintamme
käytännöistä ja nipun uusia ideoita.
Vapaaehtoistoiminta on tärkeää,
koska se lisää ihmisten ja koko
yhteiskunnan hyvinvointia sekä
kasvattaa keskinäistä luottamusta.
Vapaaehtoisten aikaansaannokset
ulottuvat pienistä arjen teoista
laajoihin yhteiskunnallisiin
uudistuksiin.
Me haluamme, että jokaisella
suomalaisella olisi mahdollisuus
osallistua vapaaehtoistoimintaan ja
saada siitä itselleen hyvinvointia ja
yhteiskunnallista osallisuutta.
Vapaaehtoisenamme voit edistää
tätä tavoitetta kanssamme!
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Tehdään
Suomesta
maailman paras
paikka
vapaaehtoistoiminnalle!

Kansalaisareena
Kansalaisareena on
valtakunnallinen, yleishyödyllinen
yhdistys. Edistämme
vapaaehtoistoimintaa koko
Suomessa muun muassa
seuraavilla tavoilla:

3. Järjestämme vapaaehtois- ja
vertaistoiminnan näkyvyyden
edistämiseksi kampanjoita ja
tapahtumia, kuten Vuoden
vapaaehtoinen, Vapaaehtoisten
päivä, Vapaaehtoistoiminnan
messut ja Kansainvälinen
vertaistuen päivä.

1. Vaikutamme
yhteiskunnallisesti yhteistyössä yli
100:n jäsenyhteisömme kanssa,
jotta vapaaehtoistoiminnalle olisi
mahdollisimman suuri
yhteiskunnallinen tuki.

4. Kirjoitamme
vapaaehtoistoiminnasta ja
julkaisemme VerkkoAreena-lehteä.

2. Kokoamme jo 32:lla
paikkakunnalla toimivaa
vapaaehtoistoiminnan
koordinaattorien Valikkoverkostoa
joka tarjoaa tukea ja koulutusta
vapaaehtoistoiminnan
kehittämiseen. Välitämme
vapaaehtoistehtäviä
ylläpitämämme Hiiop.fi-sivuston
kautta.

Sovi tapaaminen:
044 972 0754
info@kansalaisareena.fi
Sturenkatu 11, 3. krs,
Helsinki
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Strategia ja arvot
Visio:

Arvot:

Suomi on maailman paras paikka
vapaaehtoistoiminnalle

Vastuullisuus – pidämme
lupauksemme, arvioimme
toimintamme vaikutuksia ja
kannamme vastuun tehdystä ja
sanotusta.

Missio:
Kansalaisareena on vapaaehtoistoiminnan yhteiskunnallinen
vaikuttaja Suomessa.

Rohkeus – kokeilemme,
uudistumme ja hyödynnämme
mahdollisuudet.

Luomme edellytyksiä vapaaehtoistoiminnan määrän
lisäämiseksi ja laadun
kehittämiseksi. Parannamme
suomalaisen vapaaehtoistoiminnan saavutettavuutta,
monimuotoisuutta,
innovatiivisuutta ja näkyvyyttä.

Avoimuus – olemme rehellisiä,
jaamme tietoa ja helpotamme
toimintaamme osallistumista.
Yhdessä tekeminen –
työskentelemme ilolla ja
yhteisöllisesti.
Yhdenvertaisuus – järjestämme
yhdenvertaiset mahdollisuudet
osallistua, arvostamme
moninaisuutta ja puutumme
syrjintään.

Vapaaehtoistoiminta on tärkeää,
koska se lisää ihmisten ja koko
yhteiskunnan hyvinvointia ja
vaikuttamismahdollisuuksia sekä
kasvattaa keskinäistä
luottamusta.

Lue koko strategia täällä
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Miksi tulla meille?
Aloittaminen on helppoa useimpiin tehtäviin ei tarvitse
koulutusta.
Sopivia tehtäviä löytyy niin
introverteille kuin
ekstroverteille.
Monia tehtäviä voi tehdä myös
etänä.

Saat mahdollisuuden toteuttaa
omia ideoitasi.
Kehität omaa osaamistasi ja
opit tunnistamaan
vahvuuksiasi.
Saat palautetta ja todistuksen
vapaaehtoistyöstäsi.
Autat tekemään Suomesta
maailman parhaan paikan
vapaaehtoistoiminnalle.
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Tule mukaan!
Videoiden tekijäksi

Avustajaksi tapahtumiin

Ständille
Graafikoksi
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Bloggaajaksi

Tie vapaaehtoiseksi
Kun aloitat vapaaehtoistyötä, voit
miettiä seuraavia asioita:

Tässä kaksi tapaa aloittaa
vapaaehtoistoiminta meillä:

Mitä minä osaan?
Mistä haluan oppia lisää?
Minkä asian puolesta haluan
toimia?
Kuinka paljon aikaa haluan
käyttää vapaaehtoistoimintaan?

Kerro lomakkeella hieman
itsestäsi ja toiveistasi
tai
Ota yhteyttä:
marjo.salmela@kansalaisareena.fi
04497204754

Jos haluat edistää
vapaaehtoistoimintaa ja sitä
kautta kaikkien suomalaisten
osallisuutta sekä tehdä
vapaaehtoistyötä joustavasti, on
Kansalaisareena sinulle oikea
paikka.

Vapaaehtoistoiminnasta vastaava
työntekijä on sinuun yhteydessä
tutustuakseen sinuun lisää ja sopii
kanssasi vapaaehtoistehtävistä.

Suurin osa tapahtumistamme
sijoittuu pääkaupunkiseudulle.
Monissa viestintätehtävissä voit
kuitenkin toimia vapaaehtoisena
etänä. Voit myös ilmoittautua
edustamaan Kansalaisareenaa
paikallisissa tapahtumissa tarjoamme materiaalit ja
perehdytyksen. Omalta
paikkakunnaltasi käsin voit auttaa
Kansalaisareenaa tavoittamaan
ihmisiä laajasti ympäri Suomea.

Täytä lomake

Tai ota yhteyttä:
044 972 0754
marjo.salmela@
kansalaisareena.fi
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Arvostamme aikaasi
Kuinka paljon aikaa sinä haluaisit
käyttää vapaaehtoistoiminnan
edistämiseen?
1–4 tuntia:

8 tuntia +

Voit somettaa tapahtumista ja
kampanjoista
Voit jakaa tapahtumaesitteitä
Voit tehdä lyhyen käännöksen
Voit valokuvata tapahtumassa
Voit avustaa tapahtumassa

Voit tehdä selvityksen, joka
auttaa meitä vapaaehtoistoiminnan kehittämisessä
Voit kirjoittaa pidemmän tai
useampia juttuja
VerkkoAreenaan
Voit laittaa jotakin omaa
osaamistasi hyötykäyttöön!
Vapaaehtoisemme ovat mm.

4–8 tuntia:
Voit kirjoittaa lyhyen jutun
VerkkoAreenaan
Voit kääntää pidemmän tekstin
tai vaikka useampia
Voit kouluttautua
MessuHelpiksi Vapaaehtoistoiminnan messuille
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o kuvanneet ja editoineet
videoita
o tuottaneet graafisia
materiaaleja
o tehneet haastattelututkimuksia

Oikeudet ja velvollisuudet
Vapaaehtoisella on
oikeus

Kansalaisareenassa ei
lähtökohtaisesti tarvitse tehdä
vapaaehtoisen sopimusta
aloittaakseen vapaaehtoistoiminnan. On kuitenkin hyvä
tietää yleisistä periaatteista, jotka
koskevat vapaaehtoista ja
vapaaehtoistoiminnan tarjoajaa
puolin ja toisin.

Saada perehdytystä
Saada tukea ja ohjausta
Sitoutua toimintaan itselle
sopivaksi ajaksi
Kieltäytyä tarjotusta
vapaaehtoistehtävästä
Lopettaa vapaaehtoistoiminta
halutessaan
Saada toiminnasta iloa ja
jaksamista.

Kansalaisareenassa työntekijät
vastaavat toiminnan
kokonaissuunnittelusta.
Vapaaehtoiset tukevat toimintaa
tuomalla esiin omaa
näkökulmaansa, levittämällä
Kansalaisareenan viestiä,
käyttämällä osaamistaan sekä
tuomalla tapahtumiin apukäsiä ja
hyvää tunnelmaa.

Vapaaehtoisella on
velvollisuus
Toimia päihteettömänä
Kunnioittaa
vaitiolovelvollisuutta
Muistaa edustavansa
Kansalaisareenaa ja sen arvoja
toimiessaan vapaaehtoisena
Pitää kiinni sovituista asioista
Ilmoittaa esteen sattuessa
Noudattaa yhdessä sovittuja
pelisääntöjä
Huolehtia jaksamisestaan
Ilmoittaa, jos haluaa lopettaa
vapaaehtoistoiminnan.

Kansalaisareena järjestää
vapaaehtoisille tarvittaessa
perehdytyksen. Voit aina olla
yhteydessä vapaaehtoisten
yhteyshenkilöön, jos jokin
mietityttää tai tarvitset apua
tehtävissäsi.
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Käytännön ohjeita
Kulukorvaukset

Vakuutus

Kansalaisareena voi korvata
matkakulusi kodin ja
vapaaehtoistyön tekopaikan
välillä. Voit saada kulukorvauksia
myös, mikäli tarvitset
vapaaehtoistehtävän
suorittamiseen tarvikkeita tai
soitat paljon tehtävään liittyviä
puheluita. Matka- ja muiden
kulujen korvaamisesta tulee aina
sopia etukäteen Kansalaisareenan
työntekijän kanssa. Pidä kuitit
tallessa korvauksia varten.

Kansalaisareena on vakuuttanut
vapaaehtoisensa tapaturmien
varalta. Vakuutus on voimassa
vapaaehtoistehtävän
suorittamispaikalla tehtävän
aikana. Vakuutus kattaa myös
välittömän matkan tehtävän
suorittamispaikalle.

Toiminta somessa

Asiaton käytös
Kansalaisareenan toiminnassa ja
tapahtumissa on nollatoleranssi
syrjinnälle ja häirinnälle.
Tapahtumavapaaehtoisemme
saavat perehdytyksen toimimiseen
syrjintä- ja häirintätapauksissa.
Mikäli huomaat
tapahtumassamme asiatonta
käytöstä, kerrothan siitä heti
Kansalaisareenan työntekijälle.
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Kansalaisareena edustaa
sosiaalisessa mediassa
vapaaehtois- ja vertaistoimintaa.
Kannustamme myös
vapaaehtoisiamme osallistumaan
keskusteluun ja synnyttämään
sitä. Toivomme, että
vapaaehtoisemme toimivat
sosiaalisessa mediassa
uskottavasti, vastuullisesti ja
tervettä järkeä käyttäen. Mikäli
kohtaat epäasiallista kritiikkiä tai
virheellistä tietoa
Kansalaisareenaa tai
vapaaehtoistoimintaa koskien, ota
yhteys Kansalaisareenan
toiminnanjohtajaan.

