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TOIMINNANJOHTAJAN TERVEHDYS 

uonna 2013 Kansalaisareena juhli 20 

toimintavuottaan. Toimintaa väritti 

eurooppalainen yhteistyö ja vapaaeh-

toistoiminnan lainsäädäntöön liittyvä vilkas 

keskustelu. Kansalaisareena kirkasti perusteh-

täväänsä ja toimi strategiansa mukaisesti va-

paaehtois-, vertais- ja omaehtoisen toiminnan 

asiantuntijana ja verkosto-osaajana sekä vapaa-

ehtoistoiminnan edunvalvojana. Innovointi- ja 

kehittämistyötä tehtiin muun muassa mento-

roinnin ja verkkovapaaehtoisuuden sekä uusien 

hankealoitteiden parissa. 

Kansalaisareena perusti yhdessä Eurooppalainen 

Suomi ry:n kanssa Euroopan kansalaisten 

teemavuoden 2013 kansallisen Allianssin ja 

järjesti teemavuoden toimintaan liittyviä tapah-

tumia. Kansalaisareena käynnisti vapaaehtoistoi-

minnan lainsäädännön uudistamiseen liittyvää 

yhteiskunnallista keskustelua yhdessä kump-

panuusverkoston ja erityisesti Eduskunnan 

vapaaehtoistoiminnan tukiryhmän sekä Pääkau-

punkiseudun kierrätyskeskuksen Vety-hankkeen 

kanssa. Marraskuussa vapaaehtoistoiminnan tu-

kiryhmän aloitteesta oikeusministeriössä järjes-

tettiin pyöreän pöydän seminaari vapaaeh-

toistoiminnan kehittämistyön koordinointivas-

tuusta.  

Vuoden 2013 aikana Kansalaisareena järjesti tapahtumia, kampanjoita ja vapaaehtoistoiminnan 

messut. Toukokuussa käynnistettiin yhdessä Oulun Vares-keskuksen kanssa valtakunnallinen 

Liikuta minua -kampanja. Osana tätä kampanjaa järjestettiin yhdessä vapaaehtoistoiminnan 

tukiryhmän ja Helsingin vapaaehtoistyön neuvottelukunnan kanssa Eurooppasalissa seminaari 

Miten EU vaikuttaa kansalaisten arkeen. Kansalaisareenan 20-vuotisjuhlavuosi huipentui Vuoden 

vapaaehtoinen -kampanjaan marraskuussa, kun ensimmäinen valtakunnallinen Vuoden vapaa-

ehtoinen palkittiin. Palkinnonjakotilaisuus pidettiin kuudennen kerran järjestetyillä Vapaaehtois-

toiminnan Menu-messuilla.  

Vuosi 2013 oli toiminnan kannalta vakiintunutta ja tuloksekasta. Suhteellisin pienin resurssein oli 

mahdollista tehdä vapaaehtoistoiminnan merkitystä tunnetuksi monilla eri foorumeilla. Toiminta-

vuoden osalta haluan kiittää Kansalaisareenan työntekijöitä, hallitusta ja vapaaehtoisia innovatiivi-

V 
KANSALAISAREENA RY – Vapaaehtoistyötä varten 

Kansalaisareena on vapaaehtoisen ja omaehtoisen 

toiminnan puolestapuhuja, innovaatioiden kehittäjä 

ja verkosto-osaaja, joka lisää vapaaehtoistoiminnan 

osaamista, ymmärrystä ja näkyvyyttä yhteis-

kunnassa. Kansalaisareena edistää toiminnallaan 

kansalaisten osallisuuden ja merkityksellisyyden 

kokemuksia.  

Kansalaisareena:  

 jalostaa uusia toimintatapoja luomalla 

vapaaehtois- ja vertaistoiminnan 

kehittämisverkostoja ja kohtaamispaikkoja 

(kehittämistoiminta) 

 ajaa vapaaehtoisten etua yhdessä Eduskunnan 

vapaaehtoistoiminnan tukiryhmän ja 

kumppanuusverkoston kanssa 

(vaikuttamistoiminta) 

 kehittää laadukasta vapaaehtoistoimintaa 

yhdessä vapaaehtoistoiminnan 

koordinaattoreiden VALIKKO-verkostojen ja 

muiden asiantuntijoiden kanssa (verkostotyö) 

 lisää vapaaehtois- ja vertaistoiminnan 

osaamista (laatutyö ja koulutus) 

 lisää ymmärrystä vapaaehtois- ja 

vertaistoiminnan merkityksestä (imagotyö) 

 kasvattaa vapaaehtois- ja vertaistoiminnan 
näkyvyyttä (viestintä ja tapahtumat) 
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EDUSKUNNAN VAPAAEHTOISTOIMINNAN TUKIRYHMÄN 
JÄSENET 

o Sanna Lauslahti (Kok), pj 

o Kari Uotila (Vas), vpj 

o Anne Kalmari (Kesk), vpj 

o Tuija Brax (Vihr) 

o Tarja Filatov (SDP) 

o Jouko Jääskeläinen (KD) 

o Miapetra Kumpula-Natri (SDP) 

o Merja Kuusisto (SDP) 

o Päivi Lipponen (SDP) 

o Pirkko Mattila (perusS) 

o Riitta Myller (SDP) 

o Mikaela Nylander (RKP) 

o Pirkko Ruohonen-Lerner (PS) 

o Sari Sarkomaa (Kok) 

o Katja Taimela (SDP) 

o Anu Urpalainen (Kok) 
o Erkki Virtanen (Vas) 

Eduskunnan vapaaehtoistoiminnan tukiryhmän 

puheenjohtaja Sanna Lauslahti avaa Päivä 

vapaaehtoisena -kampanjaa 4.12. 

sesta, ketterästä ja tuloksekkaasta työstä, hyvistä strategisista linjauksista ja toimintamalleista. 

Lämpimät kiitokseni esitän myös laajalle vapaaehtoistoiminnan verkostolle ja yhteistyökump-

paneille. Ilman yhteistyökumppaneita ja verkostoa Kansalaisareenan työtä ei olisi! 

Anitta Raitanen, toiminnanjohtaja 

VAIKUTTAMINEN JA 

ASIANTUNTIJUUS 

ansalaisareena on ainoa 

valtakunnallisesti ja sektorirajat 

ylittäen toimiva vapaaehtoisten 

ja vapaaehtoistyön edunvalvoja. 

Vaikuttamistyötä tehdään erityisesti 

Eduskunnan vapaaehtoistoiminnan 

tukiryhmän kanssa. Kansalaisareena 

toimii myös tukiryhmän sihteerinä. 

Vuonna 2013 Kansalaisareenan vaikut-

tamistyö ja edunvalvonta keskittyi 

vapaaehtoistoiminnan lainsäädännön 

uudistamiseen ja Euroopan vapaaeh-

toistoiminnan  vuoden 2011 suositus-

ten (Policy Agenda for Volunteering in 

Europe, P.A.V.E) edistämiseen.  

Kansalaisareena käynnisti yhdessä kumppanuusverkoston, Eduskunnan tukiryhmän ja 

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen Vety-hankkeen kanssa keskustelun vapaaehtoistoiminnan 

lainsäädännön uudistamisesta. Taustalla oli julkisuutta saanut lain ongelmakohta, joka koski 

työttömän vapaaehtoistoimintaa. Kansalaisareenan syyskokous otti kantaa lainsäädäntöön liittyen 

antamalla julkilausuman vapaaehtoistyön lainsäädännön kehittämisen tarpeesta 6.11.2013. 

Eduskunnan tukiryhmän toimintaa vuonna 2013 

o Keskustelualoite vapaaehtoistoiminnan lainsäädännöstä 

(7.6.2013) 

o Kirjallinen kysymys vapaaehtoistoiminnan kehittämisen 

valmisteluvastuusta (22.11.2013) 

o Tapaaminen oikeusministeri Anna Maja Henrikssonin 

kanssa 30.8.2013 vapaaehtoistoiminnan kehittämisen 

valmisteluvastuusta 

o Seminaari: Vapaaehtoisten ja hoivayritysten kumppanuus 

– Kenen asialla? 19.3.2013 

o Seminaari: Liikuta minua – Miten EU vaikuttaa 

kansalaisten arkeen. 13.5.2013 

K 
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o Seminaari: Pyöreän pöydän seminaari oikeusministeriössä – Vapaaehtoistoiminnan 

lainsäädännön kehittämisen valmisteluvastuu. 26.11.2013 

o Kampanja: Päivä vapaaehtoisena 4.12.2013–4.2.2014  

 

VERKOSTOITUMISEN EDISTÄMINEN 

ansalaisareena on sektorirajat ylittävä toimija, joka edistää alueellista, valtakunnallista ja 

kansainvälistä verkostoitumista sekä yhteistyötä ja uusia kehittämiskumppanuuksia 

vapaaehtoistoiminnan, vertaistoiminnan ja omaehtoisen toiminnan alueilla.  

Kansalaisareena verkostoissa: 

o European Volunteer Center CEV 

o European Self-Help Experts 

o EYCA, European Year of Citizens 2013 Alliance 

o Kansalaisten Eurooppa -ohjelman ohjausryhmä 

o Ensi- ja Turvakotien liiton Vapaaehtoisuutta ja osallisuutta -projektin ohjausryhmä 

o Kierrätyskeskuksen Vety-hankkeen ohjausryhmä 

o Kirkon vapaaehtoistyön kehittämisryhmä 

o Kanen Kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytysten vahvistaminen -työryhmä 

o Kanen vapaaehtoistoiminnan raportoijan tehtävät 

o Vapaaehtoisten päivän ohjausryhmä 

 

Kansalaisareenan fasilitoimat verkostot: 

o Valtakunnallinen ja alueelliset vapaaehtoistoiminnan koordinaattoreiden VALIKKO-

verkostot.  

o Valtakunnallinen ja alueelliset vapaaehtoisen ja omaehtoisen toiminnan aktiivien verkostot 

o Valtakunnallinen vertaistuki-verkosto 

K 

Oppilaitosyhteistyö 

Vuonna 2013 harjoittelijoita tai 

opinnäytetyöntekijöitä Kansalaisareenassa oli 

yhteensä neljä. Paavo Piironen (Metropolia) loi 

yhteistyössä toimiston kanssa Kansalaisareenan 

vapaaehtoisten perehdyttämiskansion. Nora 

Ahola (Arcadia) aloitti opinnäytetyötään 

työyhteisöjen vapaaehtoistoiminnasta. Ville 

Rajamäki (Turun aikuiskoulutuskeskus) taittoi ja 

loi graafisen ilmeen VerkkoAreenan 20-

vuotisjuhlanumerolle. Jani Kivisola (Seesam 

Työhönvalmennus) toimi tietotekniikkatukena 

ja avusti Vapaaehtoistoiminnan Menu-

messujen valmisteluissa. 

Työyhteisöjen vapaaehtoistoiminta 

Työyhteisöjen osallistuminen vapaaehtois-

toimintaan on arkipäivää useissa maissa, 

erityisesti Yhdysvalloissa.  

Kansalaisareena koordinoi vuonna 2013 SBS 

Discovery Media -yrityksen Discover Your 

Impact -kampanjaa, johon osallistui kuudella 

paikkakunnalla yhteensä 64 työntekijää. 

Yrityksen työntekijät toimivat vapaaehtoisina 

muun muassa vanhainkodissa, luonnon-

puistossa ja palvelukodissa.   
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OMAEHTOISEN JA VAPAAEHTOISEN TOIMINNAN IMAGO JA NÄKYVYYS 

ansalaisareenan ja vapaaehtoistoiminnan näkyvyys suuren yleisön keskuudessa kasvoi 

edellisestä vuodesta huomattavasti. Syynä oli muun muassa ensimmäistä kertaa järjestetyn 

Vuoden vapaaehtoinen -kampanjan onnistuminen. Viestintää tehtiin useissa kanavissa ja 

useille kohderyhmille.  

Vapaaehtois-, vertais- ja omaehtoista toimintaa käsittelevää kuukausitiedotetta jaettiin 

Kansalaisareenan laajalle verkostolle. Nettisivujen ajankohtaispalstaa ja tapahtumakalenteria, 

Kansalaisareenan blogia sekä Facebook-sivuja päivitettiin säännöllisesti. Materiaali- ja 

osaajapankkia, erilaisia kampanjasivuja sekä kohtaamispaikkarekisteriä päivitettiin tarvittaessa. 

Vuoden aikana nettisivuilla oli eri kävijöitä yli 200 000 ja osumia verkossa tehdyissä hauissa yli 3 

miljoonaa.  

Vuoden aikana julkaistiin kaksi verkkolehti VerkkoAreenan numeroa, joista toinen oli Kansalais-

areenan 20-vuotisjuhlanumero. Tavallista laajemman juhlanumeron tekemiseen panostettiin, ja se 

julkaistiin näyttävästi eri formaateissa.  

Sosiaalisen median kanavissa käytiin 

vapaaehtois- ja vertaistoimintaan liittyvää 

vuorovaikutusta erityisesti Kansalaisareenan 

blogilla ja Facebookissa. Facebookin 

tykkääjämäärä lisääntyi kahdella sadalla 

vuoden aikana. Toukokuussa blogilla käynnistyi 

Vapaaehtoisjohtamisen arkea -blogisarja 

yhteistyössä Humakin vapaaehtoistoiminnan 

johtamisen linjan kanssa. Yhteistyön tuloksena 

syntyi 21 kirjoitusta ja keskustelua. Blogisarja lähes kolminkertaisti blogin lukijamäärän. 

Uutena sosiaalisen median kanavana otettiin käyttöön sosiaalisen tarinankerronnan työkalu 

Storify, jota hyödynnettiin esimerkiksi vapaaehtoistoiminnan lainsäädäntöön liittyvän 

vaikuttamistyön apuna. Storify-tarinaa vapaaehtoistyön lainsäädännöstä jaettiin toimittajille eri 

yhteyksissä. 

  

K 
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Kuvat 

ylhäällä: Vantaan Koivukylän 

vanhustenkeskuksessa kokeiltiin lattia-curlingia 

(kuva: Heikki Heikkurinen) 

keskellä: Simonkylän vanhustenkeskuksessa 

kuunneltiin haitarimusiikkia (kuva: Tuulia 

Halttunen) 

alhaalla: Helsingin Seniorisäätiön Pakilakodissa 

pidettiin 70-luvun karkelot (kuva: Päivi Rajala) 

Liikuta minua -kampanja 

Kansalaisareena käynnisti 13. toukokuuta yhdessä Oulun VaRes-verkoston kanssa Kukanpäivän 

Liikuta Minua -kampanjan. Tavoitteena oli tehdä vapaaehtoistoimintaa tunnetuksi ja rekrytoida 

lisää vapaaehtoisia.  

Kampanjaan osallistui 25 yhteisöä 14 paikkakunnalta: hoitokoteja, kansalaistoiminnan keskuksia, 

matalan kynnyksen kohtaamispaikkoja, kunnallisia 

vapaaehtoistoimijoita, järjestöjä ja yhdistyksiä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kansalaisareena järjesti Eduskunnan vapaaehtoistoiminnan 

tukiryhmän kanssa oman Liikuta Minua -tapahtumansa 

otsikolla Miten EU vaikuttaa Kansalaisten arkeen. 

Eurooppasalissa pidetyssä seminaarissa pääpuheenvuorot 

pitivät Helsingin vapaaehtoistyön neuvottelukunnan 

puheenjohtaja Sari Näre sekä europarlamentaarikot Sirpa 

Pietikäinen, Petri Sarvamaa ja Hannu Takkula. 
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Vuoden vapaaehtoinen Jukka Virta 

on tehnyt työuransa Rauman 

ydinvoimalassa. (kuva: Markku Ojala) 

Vuoden vapaaehtoinen -kampanja  

Vuoden vapaaehtoinen on Kansalaisareenan käynnistämä 

vuosittainen perinne, jonka tavoite on lisätä vapaaehtoistyön 

arvostusta. Ensimmäinen vuoden vapaaehtoinen -kampanja 

käynnistyi elokuussa, jolloin kuka tahansa sai asettaa ehdolle 

ansioituneen vapaaehtoisen. Seuraavassa vaiheessa yleisö sai 

äänestää netissä omaa suosikkiaan. Äänestyksen kymmenen 

kärki pääsi viimeiselle kierrokselle, jolla arvovaltainen raati 

valitsi Vuoden vapaaehtoisen. 

Ensimmäiseksi valtakunnalliseksi Vuoden vapaaehtoiseksi 

valittiin Jukka Virta Raumalta. Virta on Rauman ydinvoimalassa 

elämäntyönsä tehnyt teknisen alan mies, jonka vapaaehtoisuus 

mielenterveystyön parissa on ollut pitkäjänteistä ja 

omistautunutta. Hän on toiminut erityisesti kouluttajana ja 

muiden vapaaehtoisten tukijana.  

Virta palkittiin Vapaaehtoistoiminnan Menu-messuilla 

marraskuussa Messukeskuksessa Helsingissä. Virta toimii 

vapaaehtoistoiminnan lähettiläänä vuoden 2014 ajan.  

 

 

Vapaaehtoistoiminnan Menu-messut 

Vuoden 2013 Vapaaehtoistoiminnan Menu-messut olivat 

järjestyksessään kuudennet. Messut pidettiin ensimmäistä 

kertaa Messukeskuksessa Meidän Viikonloppu -tapahtuman 

yhteydessä.  

Marraskuun 23. päivä pidettyä tapahtumaa markkinoitiin 

aiempaa laajemmin. RAY:n markkinointiosasto osallistui 

aiempien vuosien tapaan sähköiseen mainontaan 

JCDcauxilta ostetulla kampanjalla, joka näkyi 

pääkaupunkiseudun ostoskeskuksissa. Messukeskuksen kanssa tehtiin myös 

markkinointiyhteistyötä. 

Messujen kävijämäärä jäi kuitenkin edellisvuosia pienemmäksi ollen hieman alle 1000. Seuraavaksi 

vuodeksi messut palaavat Vanhalle ylioppilastalolle. 
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Kansalaisyhteiskunnan tutkimus- ja 

kehittämispäivät Mikkelissä 14.–15.2. 

Kansalaisareena järjesti yhdessä 

Tulevaisuuden tutkimuksen seuran kanssa 

työpajan Joukkoistaminen ja vertaistuotanto 

kansalaisvaikuttamisen muotoina – 

tutkijoiden ja käytännön kehittäjien 

keskustelu. 

Tilaisuus onnistui hyvin. Työryhmässä oli 25 

osallistujaa ja keskustelu vilkasta.  

Vapaaehtoistyö mittareiden valossa 

Kansalaisareenan vapaaehtoinen Kati 

Raunio keräsi vertailevaa aineistoa 

vapaaehtoistoiminnasta Euroopassa eri 

mittareiden valossa.  

Aineisto esiteltiin 13.5. Miten EU vaikuttaa 

kansalaisten arkeen -seminaarissa 

Eurooppasalissa. 

Aineiston mukaan suomalaiset osallistuivat 

vapaaehtoistyöhön neljänneksi eniten EU-

alueella vuonna 2011! 

 

INNOVOINTI, KOULUTUS JA KEHITTÄMINEN 

Kansalaisareenan perustehtäviin kuuluu vapaaehtois-, vertais-, ja omaehtoisen toiminnan 

kehittäminen ja koulutuksen järjestäminen.  

Tiedonkeruu, tutkimus ja tilastointi 

Kansalaisareena tekee vapaaehtois-, vertais- ja omaehtoiseen toimintaan liittyviä selvityksiä, 

tutkimuksia ja tilastointia tarkoituksena lisätä alan ymmärrystä ja osaamista. Vuoden aikana 

Kansalaisareena teki muun muassa seuraavaa: 

 

 

Vapaaehtoistoiminnan koordinaattoreiden 

VALIKKO-verkostot 

VALIKKO-verkosto eli vapaaehtoistoiminnan 

koordinaattoreiden verkostot toimivat aktiivisesti yli 

20 paikkakunnalla. Kansalaisareena ylläpitää 

verkostojen sähköpostilistoja ja tiedottaa 

valtakunnallisen listan kautta koordinaattoreille 

merkityksellisistä asioista.  

Vuonna 2013 koordinaattoreiden vuotuinen syysseminaari järjestettiin Turussa yhteistyössä Turun 

seudun Valikko-ryhmän kanssa. Teemana oli vapaaehtoistoiminnan koordinaattoreiden työssä 

jaksaminen. Kaksipäiväiseen seminaariin osallistui 92 koordinaattoria ympäri Suomen. 
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Eduskunnan mentorointikampanja 

Eduskunnan vapaaehtoistoiminnan tukiryhmä 

järjesti yhdessä Kansalaisareenan kanssa 

mentorointikampanjan, jossa kansanedustaja 

tai eduskunnan työntekijä ryhtyi mentoriksi 

yhdistykselle tai muulle yhteisölle. 

Tarkoituksena oli tarjota konkreettista tukea 

jossakin yhteisön kannalta keskeisessä 

asiassa.  

Kampanja käynnistyi jo vuoden 2012 puolella 

ja päättyi loppukeväästä 2013. Palautteen 

perusteella yhteisöjen kokemukset 

mentoroinnista olivat pääosin positiivisia. 

Jokainen aktorina toiminut yhteisö sai jotain 

konkreettista hyötyä mentoroinnista. 

Mentorointi poiki myös toimintaa 

tulevaisuutta varten. Esimerkiksi eräs 

mentorisuhde oli syventynyt jatkuvaksi 

kumppanuudeksi. 

Vantaan mentorointikampanja 

kunnallisvaaliehdokkaille 

Syksyllä 2012 alkanut Vantaan 

kunnallisvaaliehdokkaille suunnattu 

mentorointikampanja päättyi syyskuussa 

2013. Kampanjan tarkoituksena oli luoda 

mentorointisuhde ehdokkaan ja 

syrjäytymisvaarassa olevan nuoren välille. 

Kampanjassa oli myös tavoitteena kehittää 

mentorointia vapaaehtoistoiminnan 

muotona niin, että luodaan järjestöille 

matalan kynnyksen mallia 

mentorointiohjelman toteuttamista varten. 

Kansalaisareenan valmistamaa 

mentorointiopasta muokattiin kampanjan 

aikana yleisempään muotoon, jotta mikä 

tahansa yhdistys voi sen avulla ottaa 

mentoroinnin osaksi toimintaansa. 

Kampanjaan osallistui 16 ehdokasta, joista 

kahdeksalle muodostettiin mentorisuhde 

nuoren kanssa. Näistä kolme paria jatkoi 

mentorointia säännöllisesti.  

Ohjeistusta nuorelle Vantaan mentorointikampanjassa. 

Mentorointi 

Kansalaisareena on kehittänyt mentorointia 

vapaaehtoistoiminnan muotona. Mentorointi on 

tavoitteellinen vuorovaikutussuhde, jossa 

perinteisesti kokeneempi henkilö, mentori tukee 

ja neuvoo kokemattomampaa osapuolta eli 

aktoria. Mentorointia voidaan tehdä pareittain tai 

ryhmissä. Usein mentoroinnin avulla siirretään 

hiljaista tietoa kokeneemmalta henkilöltä 

kokemattomammalle.  

Mentorointi on aina vapaaehtoista, palkatonta ja 

avointa, ja se perustuu molemminpuoliseen 

sitoutumiseen ja luottamukseen. 

 



11 

 

Kansalaisareenan hallitus 

DI Markku Vaittinen, puheenjohtaja 

Ilkka Repo, varapuheenjohtaja (varajäsen Eveliina 

Nygren) 

Henrietta Grönlund (varajäsen Anne Birgitta Pessi) 

Helena Palojärvi (varajäsen Manna Torvinen) 

Liisa Reinman (varajäsen Saara Jäämies) 

Tapio Myllymaa (varajäsen Raili Muroke) 

Kansalaisareenan jäsenet 

Vuoden 2013 lopussa Kansalaisareenalla oli 109 

maksanutta jäsentä. Yhteisöjäseniä oli 32 ja 

henkilöjäseniä 77.  

 Allergia ja Astmaliitto ry 

 Elämän tähden ry 

 Enter ry 

 KRIS-Suomen keskusliitto ry 

 Helsingin seurakuntayhtymä 

 Hope – Yhdessä & Yhteisesti ry 

 Keski-Uudenmaan Dementiayhdistys ry 

“RinnallaKulkija” –projekti 

 Kirkkohallitus/KDY 

 Kuurojen Liitto ry 

 Lahden seurakuntayhtymän kasvatustyö 

 Lempäälän Ehtookoto ry 

 Me Itse ry 

 Meri-Lapin Majakka ry 

 Mielentaide ry 

 Mummon kammari 

 Näkövammaisten keskusliitto 

 Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy 

 Raittiuden ystävät ry 

 Salon mielenterveysseura ry 

 Salon Seudun potilas- ja vammaisyhdistysten 

yhteistyöyhdistys SYTY ry 

 Satakunnan yhteisökeskus 

 Suomen Meripelastusseura ry 

 Suomen Nivelyhdistys ry 

 Suomen Parkinson-liitto 

 Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry Kotikunnas 

 Turun Seudun Invalidit ry 

 Turun seudun lihastautiyhdistys ry 

 Turun Seudun Nivelyhdistys ry 

 Keski-Uudenmaan Yhdistysverkosto ry 

 Vantaan Alueen Mielenterveysseura ry 

 Vapaaehtoistoiminnan tukiyksikkö/Vantaan kaupunki 

 Verkkorotary ry 

HALLINTO 

Kansalaisareenan kevätkokous pidettiin 

11.4.2013 ja syyskokous 6.11.2013. Hallitus 

kokoontui vuoden aikana viisi kertaa ja 

järjesti yhden puolen päivän mittaisen 

kehittämisseminaarin, jossa oli mukana 

henkilöstö ja Kansalaisareenan 

vapaaehtoisia. Kehittämisseminaarissa 

käsiteltiin kansalaisareenan perusviestiä.  

Kansalaisareena antoi vuoden aikana kolme 

lausuntoa: 

- Kansalaisareenan lausunto 

sivistysvaliokunnalle lasten kanssa toimivien 

rikostaustan selvittämisestä (11.11.2013) 

- Syyskokouksen julkilausuma 

vapaaehtoistyön lainsäädännön kehittämisen 

tarpeesta (6.11.2013) 

- Kansalaisareenan kannanotto kuntalaista 

(27.3.2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yhteistyökumppanit 

Vapaaehtoistoiminnan ammattilaiset 

Aktiiviset vapaaehtoiset 

Järjestöt 

Seurakunnat 

Toimintaryhmät ja kohtaamispaikat 

Tutkijat 

Oppilaitokset ja viranomaistahot 

Asukastoiminnassa ja 

asiakasliikkeissä mukana olevat 

Yritykset ja kansainväliset kumppanit 

Vaikuttajat 

http://www.allergia.com/
http://www.elamantahden.fi/
http://entersenior.yhdistysavain.fi/
http://www.kris.fi/
http://www.helsinginseurakuntayhtyma.fi/?deptid=422
http://www.hopeyhdistys.fi/
http://www.k-udementiayhdistys.net/projekti.html
http://www.k-udementiayhdistys.net/projekti.html
http://sakasti.evl.fi/sakasti.nsf/sp?open&cid=Content649A0
http://www.kl-deaf.fi/fi-FI/Vapaaehtoistoiminta/
http://www.lahdenseurakuntayhtyma.fi/seurakuntayhtyma
http://www.ehtookoto.fi/vapaaehtoistyo/
http://www.kvtl.fi/fi/me-itse/etusivu/
http://www.majakkatalo.fi/
http://www.mielentaide.fi/joomla/
http://evl.fi/EVLfi.nsf/Documents/3DD6332539A7D13CC225705B00292787?openDocument&lang=FI
http://www.nkl.fi/fi/etusivu/tue/vapaaehtoistoiminta
http://www.kierratyskeskus.fi/hankkeet/vapaaehtoistyohanke_vety
http://www.raittiudenystavat.fi/
http://www.ssmts.fi/
http://www.salonsyty.fi/
http://www.salonsyty.fi/
http://www.yhteisokeskus.net/
http://www.meripelastus.fi/
http://www.niveltieto.net/
http://www.parkinson.fi/
http://www.kotikunnas.fi/
http://www.turunseuduninvalidit.fi/
http://www.tsly.fi/
http://www.goldenage.fi/tsny
http://www.yhdistysverkosto.net/
http://www.vantaa.fi/i_perusdokumentti.asp?path=1;135;137;216;6265;1578;6013;23110;5646
http://www.vantaa.fi/fi/osallistu_ja_vaikuta/vapaaehtoistoiminta
http://www.verkkorotary.fi/
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Henkilöstö 

Toiminnanjohtaja Anitta 

Raitanen  

Suunnittelija Pinja Nieminen 

(toimivapaalla 20.8.2012–
12.5.2013.) 

Suunnittelija Tero Ipatti 

(määräaikainen – 30.11.2014) 

ATK-tuki Sampsa Raitanen 

(sivutoiminen) 

Kirjanpito: Pretax Oy 

Tilintarkastus: 

Tilintarkastusrengas Oy 

 

  

Kansalaisareenan vapaaehtoiset 

Kansalaisareena tarjoaa vapaaehtoistehtäviä hyvin 

erilaisista lähtökohdista tuleville ihmisille. Tehtävät 

sovitaan henkilön osaamisen ja kiinnostuksenkohteiden 

mukaan. Vuonna 2013 panostettiin erityisesti 

vapaaehtoisten rekrytointiin ja sitouttamiseen. Tämän 

vuoksi vuoden aikana luotiin vapaaehtoisten 

perehdyttämiskansio yhteistyössä Metropolian opiskelija 

Paavo Piirosen kanssa. 

Yhteensä Kansalaisareenassa toimi 37 vapaaehtoista, 

joista kaksi kolmasosaa auttoi episodisesti. 

Vapaaehtoisten tehtäviin kuului kirjoitustehtäviä ja 

Kansalaisareenan markkinointia, käännösten tekemistä, 

tutkimusten ja selvitysten tekemistä, tapahtuma-

avustajina toimimista sekä kampanjoihin ja Euroopan 

Unionin teemavuoteen osallistumista.  

Kansalaisareenan hallituksen entisiä ja nykyisiä jäseniä sekä työntekijöitä: (vasemmalta) Saara Jäämies, Tapio 

Myllymaa, Anitta Raitanen (toiminnanjohtaja), Pirkko Hakkarainen (perustajajäsen), Eveliina Nygren, Ilkka Repo 

(varapuheenjohtaja), Helena Palojärvi (perustajajäsen), Raili Muroke, Tero Ipatti, Markku Vaittinen 

(puheenjohtaja), Liisa Reinman. 
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Talous kokonaisuudessaan 

Tuotot 2013 2012 

Kehittämiskeskus 206132 196174 

       RAY-avustukset 188 284 165 927 

       Muut avustukset 8500 6864 

Varainhankinta 2301 2251 

Muut tuotot 218 141 

Tuotot yhteensä 208651 198566 

   

Kulut   

Henkilöstökulut 144187 144359 

Muut kulut 61945 51815 

       Vuokrat ja tilakulut 7789 7289 

       Ostopalvelut  7713 3845 

Varainhankinnan kulut 7 0 

Kulut yhteensä 206139 196174 

Tilikauden ylijäämä 2512 2392 

 

Omaisuus, varat ja velat 

Käyttöomaisuus 2013 2012 

Saamiset 95 928 

Rahavarat 55 973 61128 

Yhteensä 56 068 62056 

   

Oma pääoma 7210 4698 

Vieras pääoma 48 858 57 358 

Yhteensä 56068 62056 

 

Kansalaisareenan talous lyhyesti 

Vuonna 2013 yhdistyksen toimintaan saatiin Raha-automaattiyhdistyksen kohdennettua AK 3-

toiminta-avustusta 180 000 euroa vapaaehtoisten ja oma-aloitteisen toiminnan kehittämiseen. 

Helsingin kaupunki myönsi Kansalaisareenalle Helsingin resurssikeskustoimintaan vuodelle 2013 

yhteensä 7300 euroa.  

Cimo myönsi Elinikäisen oppimisen ohjelma/Grundtvig – Vierailut ja vaihdot -ohjelmasta 

Kansalaisareenalle 1200 euron apurahan Irja Mikkosen osallistumiseen European Expert Meeting on 

Self-Help Support -seminaariin.  

Yhdistyksen toiminnan tulos oli ylijäämäinen 2512,27 euroa.  


