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I KANSALAISAREENA - VAPAAEHTOISTYÖTÄ VARTEN  
 

Vapaaehtoinen ja omaehtoinen toiminta on 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.  

 

Euroopan vapaaehtoistoiminnan vuoden 2011 suositusten (P.A.V.E. = Policy Agenda for 

Volunteering in Europe) mukaan laadukas vapaaehtoistoiminta vaatii vahvoja, monenvälisiä 

yhteiskunnallisia kumppanuuksia. Toimenpideohjelma listaa suosituksia eurooppalaisille 

instituutioille, EU:n jäsenvaltioille, työmarkkinaosapuolille, kansalaisyhteiskunnan toimijoille ja 

rahoittajille. Jotta vapaaehtoisten oikeudet ja vastuut voidaan määritellä ja huolehtia siitä, että 

kansallinen lainsäädäntö on toimintaa mahdollistavaa, tarvitaan kansallisia tukimekanismeja ja 

sektorirajat ylittäen toimivia kansallisia rakenteita. 

 

Kansalaisareenan toiminta laajeni huomattavasti toimintavuonna. Erityisesti 

vapaaehtoistoiminnan koordinaattoreiden Valikkotoiminta ja Avita Kaveria -hanke mahdollistivat 

työskentelyn alue- ja paikallistasolla vahvemmin kuin koskaan aiemmin yhdistyksen historiassa. 

Yleisavustukseen saatu tasokorotus vahvisti uskoa järjestön tulevaisuuteen. Kansalaisareenan 

sopeutetussa toimintasuunnitelmassa asetetut tavoitteet toiminnalle saavutettiin tai ylitettiin. 

 

Toimintavuonna toteutettiin vuosille 2015−2018 laadittua järjestö- ja viestintästrategiaa ja neljää 

strategista painopistettä:  

 

I Vaikuttaminen ja edunvalvonta 

II Vapaaehtoistoiminnan ja Kansalaisareenan tunnetuksi tekeminen 

III Yksityisen, kolmannen sektorin ja julkisen välinen yhteistyö  

IV  Vapaaehtois- ja vertaistoiminnan kehittäminen 

 

II KANSALAISAREENAN TOIMINTA VUONNA 2016  

1. Kansalaisareena ajaa vapaaehtois- ja vertaistoiminnan etua 
 

Vaikuttamistoiminta, edunvalvonta, lainsäädäntötyö 

 

Sektorirajat ylittävä vapaaehtoistoiminnan vaikuttamis- ja kehittämistyö on Kansalaisareenan 

ydintoimintaa eikä sitä tee mikään muu taho Suomessa valtakunnallisesti. Kansalaisareena toteutti 

vapaaehtoistyön vaikuttamis- ja edunvalvontatyötä yhdessä Eduskunnan vapaaehtoistoiminnan 

tukiryhmän sekä laajan kentällä toimivan järjestö- ja yhteisöverkoston kanssa.  

 

Vapaaehtoistoiminnan koordinaatiota ja toimintaedellytysten kehittämistä selvittänyt 

valtiovarainministeriön työryhmä sai raporttinsa valmiiksi loppuvuodesta 2015. Toiminnanjohtaja 

Anitta Raitanen osallistui työryhmän työskentelyyn Kansalaisyhteiskuntapolitiikan 

neuvottelukunnan (KANE) Vapaaehtoistyön kehittäminen -työryhmän puheenjohtajan 

ominaisuudessa. Lausuntoyhteenveto ja toimenpide-ehdotukset mietintöön luovutettiin kunta- ja 

uudistusministeri Anu Vehviläiselle alkuvuonna 2016. Työryhmän toimenpidesuosituksia on 

kiitettävästi valtionhallinnossa viety eteenpäin vuonna 2016: vapaaehtoistoimintaa koordinoivaksi 
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ministeriöksi nimettiin oikeusministeriön demokratiayksikkö ja mietinnön ehdotusten 

toteutumista seuraa valtioneuvoston demokratiaverkosto. Vapaaehtoistoimintaa koskevaa 

ohjeistusta on työryhmän ehdotusten mukaisesti koottu yhdelle ministeriön yläpitämälle sivustolle 

http://www.demokratia.fi/tietotori/vapaaehtoistyo/. 

 

Eduskunnan tukiryhmä 

 

Eduskunnan vapaaehtoistoiminnan tukiryhmä toteutti kaksi vapaaehtoistoiminnan 

haastekampanjaa. Ensimmäinen toteutettiin 3.11.2015−31.3.2016 ja toinen 1.11.2016−20.1.2017. 
Ensimmäisessä kampanjassa kansanedustajat kertoivat omasta vapaaehtoistyöstään sosiaalisessa 

mediassa tunnuksella #vapaaehtoistenpäivä. 

 

Jälkimmäisessä, Kiitos, olet tärkeä! -kampanjassa kansanedustajat ja eduskunnan henkilöstö 

haastettiin lähettämään kiitoskortteja vapaaehtoisille. Haasteen otti vastaan 39 eduskunnassa 

työskentelevää, joista kansanedustajia oli 36. Mukana kampanjassa oli edustajia kaikista 

puolueista ja kaikista vaalipiireistä. Yhteensä kampanjakortteja lähetettiin noin 1500.  

 

Kansalaisareena perusti tukiryhmälle järjestöpohjaisen taustaryhmän, jossa olivat mukana SOSTE 

Suomen sosiaali ja terveys ry, Allianssi, Valo, Opintokeskus Sivis sekä Sivistysliitto 

Kansalaisfoorumi.  

 

Kansalaisareena järjesti yhdessä Eduskunnan tukiryhmän ja taustaryhmän kanssa vapaaehtoistyön 

kannusteiden ja kulukorvausten norminpurkuun liittyvän seminaarin 1.6. klo 13.15−15.30 
Eduskunnassa. Tilaisuudessa puhui muun muassa ministeri Anne Berner. Kansalaisinfo oli täynnä, 

keskustelu vilkasta ja tilaisuus erittäin onnistunut.  

Anne Kalmari (Kesk) valittiin tukiryhmän puheenjohtajaksi ja Sanna Lauslahti (Kok), Riitta Myller 

(SDP) ja Kari Uotila (Vas) varapuheenjohtajiksi. Muut jäsenet olivat Outi Alanko-Kahiluoto (Vihr), 

Ritva Elomaa (PS), Eeva-Johanna Eloranta (SDP), Tarja Filatov (SDP), Krista Mikkonen (Vihr), Mika 
Niikko (PS), Mikaela Nylander (RKP), Sari Sarkomaa (Kok), Katja Taimela (SDP) ja Sari Tanus (KD). 

Verkostovaikuttaminen  

 

Kansalaisareena edistää alueellista, valtakunnallista ja kansainvälistä verkostoitumista, yhteistyötä 

ja uusia kehittämiskumppanuuksia. Kansalaisareena toimi suomalaisen vapaaehtoistoiminnan ja 

vertaistuen verkoston edustajana eurooppalaisten vapaaehtoiskeskusten yhteistyöyhdistyksessä 

European Volunteer Centressä (CEV), European Self-Help Experts -verkostossa sekä Global 

Network of National Volunteer Centers -verkostossa. Viimeksi mainittua ylläpitää IAVE 

(International Association for Volunteer Effort). 

 

Toimintavuonna osallistuttiin muun muassa seuraavien verkostojen toimintaan: Kansalaisten 

Eurooppa -ohjelman ohjausryhmä (CIMO), Kirkon vapaaehtoistyön kehittämisryhmä ja 

ympäristöministeriön ikääntyneiden asumisen kehittämisryhmä. Vapaaehtoisten päivän 

pääkoordinointivastuu oli Kansalaisareenassa. Yhteistyö opetus- ja kulttuuriministeriön alaisen 

henkilövaihdon keskuksen (CIMO) ja Kansalaisten Eurooppa -ohjelman kanssa jatkui, ja hakuun 

tulleista EU-ohjelmien rahoituksista informoitiin kumppanuusverkostoja.  

http://www.demokratia.fi/tietotori/vapaaehtoistyo/
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Yhdessä Tampereen yliopiston Poleis-ryhmän sekä Työterveyslaitoksen Arts Equal -ryhmän kanssa 

järjestettiin 28.4.2016 Kaupunkitutkimuksen päivillä poikkitieteellinen työryhmä Vertaisaika, 

kokeilukulttuurit ja taiteen toiseus kaupungeissa. Osanottajia työryhmässä oli noin 20. 

 

Yhdessä OP:n, KasKas median ja Futuricen kanssa järjestettiin 5.12. Finlandiatalolla 

vapaaehtoistoiminnan ammattilaisille ja vapaaehtoisille tarkoitettu ”Malja Suomalaiselle 

vapaaehtoistoiminnalle” kutsuvierastilaisuus Suomi 100 –juhlavuoteen liittyen. Esillä oli Tuomo 

Mannisen valokuvia vapaaehtoisista ja osallistujat (noin 120) toivat vilkkaasti esiin toiveitaan 

juhlavuoden vapaaehtoistoiminnalle. 

 

Eurooppasalissa järjestettiin 11.1. teemalla Vapaaehtoistoiminta ja vertaistuki Euroopassa 

miniseminaari, jossa Joachim Reimers esitteli vapaaehtois- ja vertaistoimintaa Saksassa ja 

Itävallassa ja europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen kertoi vapaaehtoistyöstä EU:ssa. Seminaarin 

avasi puheenjohtaja Markku Vaittinen ja tilaisuus oli täynnä, noin 60 osanottajaa.  

 

Opiskelijavirtaa vapaaehtoistyöhön -seminaari järjestettiin Metropolia Ammattikorkeakoulussa 

Verkkovirta-hankkeen ja Helsingin Valikkoryhmän yhteistyönä 27.1.2016. Pinja Nieminen veti 

seminaarissa työpajan.  

 

Toukokuussa Kansalaisareenassa vieraili kuuden työntekijän ja aktiivin opintoryhmä virolaisesta 

Pärnumaa Vabatalike Keskus -vapaaehtoiskeskuksesta koordinaattori Agnes Talalaevin johdolla.  

 

Matalan kynnyksen kohtaamispaikkarekisterin uudistus käynnistyi ja sitä hoiti harjoittelussa ollut 

Jaani Kääpä. Kohtaamispaikkapäivät pidettiin toimintavuonna Meri-Lapissa. Vuoden 2017 

Kohtaamispaikkapäivien valmistelu Punkaharjulla käynnistyi.  

 

Valtakunnallisessa verkostossa oli vuoden lopussa 2000 vapaaehtoistoiminnan ja vertaistuen 

aktiivia ja sidosryhmien edustajaa. Verkostotiedotteita lähetettiin kumppanuusverkostolle 

kaikkiaan 11. Verkostokirje uudistettiin ja siirrettiin MailChimp-alustalle. 

 

2. Kansalaisareena viestittää ja tekee vapaaehtoistoimintaa tunnetuksi  
 
Kotisivut, VerkkoAreena ja sosiaalinen media 

 

Kansalaisareenan kanavissa viestittiin Kansalaisareenan ja yhteistyökumppaneiden järjestämistä 

vapaaehtoistoiminnan keskeisistä tapahtumista, seminaareista, kampanjoista, tutkimus- ja 

kehittämistuloksista jne. Mediaviestintää tehtiin perinteisissä tiedotusvälineissä, omilla kotisivuilla 

sekä sosiaalisessa mediassa. Toimintavuoden keskeinen ponnistus oli, kun Kansalaisareenan 

kotisivut, VerkkoAreena ja blogi uudistettiin WordPress-pohjaisiksi.  

 

Uudessa blogiosoitteessa http://www.kansalaisareena.fi/blogi/ julkaistiin 4 postausta. Blogitekstit 

käsittelivät Liikuta minua -kampanjaa, Avita Kaveria -hanketta sekä Humakin AMK:n 

vapaaehtoistoiminnan johtamista opiskelevien teemaa ”Vapaaehtoisuus on timanttia toimintaa”. 
 

Kansalaisareenan Facebook-sivuja kehitettiin suuren yleisön näkökulmasta. Facebook-tykkääjien 

määrä oli 1443, kasvua 25 prosenttia edellisestä vuodesta. Twitter-tilin seuraajien määrä kasvoi 56 

http://www.kansalaisareena.fi/blogi/


6 

 

prosenttia. Vuonna 2016 seuraajia oli 1243. Twiiteillä oli toimintavuoden aikana lähes 125 000 

näyttökertaa. 

 

VerkkoAreenan uudistamisen yhteydessä luovuttiin numerokohtaisuudesta ja kevennettiin 

julkaisualustaa blogityyliseksi. Juttuja julkaistiin muutaman viikon välein. Viestintäsuunnittelija 

Katja Reinikainen koordinoi VerkkoAreenan tekemistä ja editoi jutut. VerkkoAreenan 

uudistuksesta vastasi VerkkoAreenan perustaja, vapaaehtoistyöntekijä Vesa Vattulainen. 

VerkkoAreenalle perustettiin uusi toimitusneuvosto, jonka jäsenet olivat Anitta Raitanen 

(puheenjohtaja), Katja Reinikainen (sihteeri), Anna-Maria Isola, Antti Matilainen ja Vesa 

Vattulainen. 

 

Kansalaisareenan kotisivuilla oli eri kävijöitä kaikkien aikojen ennätys, yhteensä 471 498. 

Kävijöiden määrä kasvoi 68 prosenttia edellisestä vuodesta (280 040) (ks. Liite 2 ja taulukko alla). 

Hakuja Kansalaisareenan sivuille tehtiin toimintavuonna yhteensä 7,3 miljoonaa (4,8 miljoonaa 

vuonna 2015). Hakujen määrä kasvoi 51 prosenttia edellisestä vuodesta (ks. Liite 2). 

 

 
 
Liikuta minua 2016  

 

Liikuta minua -kampanjaa koordinoitiin kahdeksannen kerran. Kukan päivänä 13.5. järjestettiin 23 

Liikuta minua -tempausta 18 eri paikkakunnalla. Tapahtumapaikkakuntina olivat Espoo, Helsinki 

(4), Seinäjoki, Punkaharju, Järvenpää, Kotka, Rauma, Oulu, Nuijamaa, Jyväskylä, Kokkola, Salo, 

Uusikaupunki, Varkaus, Lahti (3), Vantaa, Lapua ja Pirkkala. 

 

Kansalaisareena järjesti kaksi omaa tapahtumaa: Galleria Unelman tapahtumaa Espoossa 

koordinoi Avita Kaveria -hanke ja Helsingin Teurastamolla yhteistyössä ValikkoVerkoston, 

PiggyBaggyn, tavarapyöräasiantuntija Gert-Jan Hendriksin, Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus 

Oy:n ja NNKY:n Kamalat äidit -projektin kanssa järjestettyä ulkotapahtumaa koordinoi 

viestintäsuunnittelija. Blogikooste tapahtumasta löytyy Kansalaisareenan blogista.  

 

Mediaosumia Liikuta minua -kampanjasta on tiedossa 10: Kymen Sanomat, Itä-Savo, Savonmaa.fi, 

OULU-lehti, Forum 24, Etelä-Saimaa, Radio Voima, Ilkka, Rantalakeus ja Uudenkaupungin 

Sanomat. Perinteisen median lisäksi löytyy muutama blogikirjoitus. 
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Liikuta minua -tapahtumanjärjestäjistä suurin osa oli uusia, mutta valtaosa aiemmin osallistuneista 

ei nyt osallistunut – seitsemää tapahtumanjärjestäjää lukuun ottamatta. Tapahtumien määrä laski 

edellisiin vuosiin verrattuna.  

 

Vapaaehtoisten päivä 3.12.2016 

 

Vapaaehtoisten päivän kampanja toteutettiin yhteistyössä SOSTEn, Metsähallituksen 

luontopalveluiden, Valo ry:n, Allianssin, Opintokeskus Siviksen ja Kirkkohallituksen kanssa. 

Seurantaan saatiin tapahtumat Lohjalla, Iisalmessa, Porvoossa, Joensuussa, Kuusamossa, 

Tampereella ja Keravalla.  

 

Tapahtumista suurin osa oli sosiaali- ja terveysjärjestöjen järjestämiä. Tapahtumat koottiin 

Vapaaehtoisten päivän nettisivulle ja niitä julkaistiin Facebookissa. Vapaaehtoisten päivän 

kampanjasta tuli Google-haussa osumia lähinnä eri yhdistysten nettisivuille ja blogeihin. 

Varsinaisia mediaosumia löytyi 7 kappaletta. Vapaaehtoisten päivä mainittiin lähinnä Vuoden 

vapaaehtoisen palkitsemisen ajankohtana. Vapaaehtoisten päivällä oli kampanjakasvoina 

somevaari Aku Eronen, koirakolmikko Makkosen pojat sekä lukumummi Leena Hänninen. 

Makkosen pojat ja Leena Hänninen auttoivat kampanjan markkinoinnissa postaamalla muun 

muassa Facebookiin. Somevaari oli lisäksi radiohaastattelussa YLE Puheen Hyvissä uutisissa 

14.11.2016. Tapahtumat onnistuivat hyvin. Kansanedustajat ja eduskunnan henkilöstö olivat 

mukana Vapaaehtoisten päivän kampanjassa Kiitos, olet tärkeä -kampanjalla, josta on kerrottu 

sivulla 4.    

 

Vapaaehtoistoiminnan messut 3.12.2016 

 

Vapaaehtoistoiminnan messut järjestettiin Vanhalla Ylioppilastalolla Helsingissä. 

Näytteilleasettajia oli 76 ja kävijöitä hieman vähemmän kuin edellisenä vuotena, vajaa 1000. 

Suurin osa näytteilleasettajista edusti sosiaali- ja terveysalan vapaaehtoistoimintaa, mutta mukana 

oli näytteilleasettajia myös liikunnan, ympäristön- ja eläinsuojelun sekä kansainvälisen ja 

monikulttuurisen toiminnan piiristä.  

 

Kävijäpalautteeseen vastanneista 92 prosenttia sanoi löytäneensä messuilta kiinnostavaa 

vapaaehtoistoimintaa ja 37 prosenttia sanoi aikovansa varmasti osallistua johonkin messuilta 

löytämäänsä toimintaan. Näytteilleasettajapalautteessa 89 prosenttia vastanneista yhteisöistä 

sanoi tavanneensa messuvieraita, jotka vakavasti harkitsivat ryhtymistä vapaaehtoisiksi yhteisöön. 

 

Messuja markkinoitiin muun muassa HS Metro -lehdessä, sosiaalisessa mediassa, uutiskirjeissä ja 

kirjastojen ilmoitustauluilla. Raha-automaattiyhdistys rahoitti HS Metrossa ilmestyneet isot 

mainokset. Graafinen suunnittelija Teppo Jäntti suunnitteli messuille uuden graafisen ilmeen. 

Messujen viestinnässä huomioitiin aiempia vuosia paremmin se, että vapaaehtoistoimintaan voi 

osallistua monilla eri kielillä: messujen nettisivut olivat kolmikieliset (suomi, ruotsi ja englanti), ja 

messuilla päivysti kielitaitoisia vapaaehtoisia opastamassa vieraskielisiä kävijöitä. Messujen 

suunnittelutyöryhmässä oli edustajat seuraavista organisaatioista: CIMO, Friskis&Svettis Helsinki, 

Kalliolan Setlementti, Käpyrinne ry, Medialähetys Sanansaattajat, Suomen Pakolaisapu, Suomen 

Punaisen Ristin Helsingin ja Uudenmaan piiri ja Suomen Setlementtiliiton Yhdessä mukana -hanke. 

Messujen koordinoinnista vastasi Kansalaisareenan järjestöassistentti Marjo Salmela. 

 



8 

 

Vapaaehtoistoiminnan Pop Up & Small Talk 

 

Kansalaisareena toteutti ensimmäistä kertaa Vapaaehtoistoiminnan Pop Up & Small talk  

-tapahtuman 11.–13.11.2016 yhteistyössä Messukeskuksen kanssa. Tavoitteena oli lisätä 

vapaaehtoistoiminnan tunnettavuutta suuren yleisön keskuudessa sekä madaltaa kynnystä 

tutustua vapaaehtoistoimintaan. Osasto oli osa Meidän Viikonlopun 55plus-

tapahtumakokonaisuutta. Vapaaehtoistoiminnan Pop Up & Small Talk -osastolla yleisö sai tutustua 

erilaisiin vapaaehtoistoiminnan muotoihin vapaaehtoisten itsensä kertomana. Pop Up -lavalla 

kuultiin tasatunnein esityksiä vapaaehtoistoiminnasta.  

 

Osastolla olivat Kansalaisareenan ohella näytteilleasettajina Betesda-säätiö, Helsingin kaupunki, 

Lomakoti Kotoranta, Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat ja Läheiset POLLI ry, Suomen 

Kilpirauhasliitto, Suomen Punainen Risti – Täyttä elämää eläkkeellä -hanke, Tunne Rintasi ry ja 

Vanhustyön keskusliitto. Nämä yhteisöt osallistuivat myös aktiivisesti Kansalaisareenan ja 

Messukeskuksen kanssa tapahtumakonseptin muotoiluun.  

 

Osallistuneista yhteisöistä 75 prosenttia sanoi saaneensa näkyvyyttä ja 63 prosenttia kertoi 

tavanneensa messuvieraita, jotka harkitsivat vakavasti vapaaehtoiseksi ryhtymistä yhteisöön. 

Yhteisöistä puolet oli kiinnostunut osallistumaan tapahtumaan myös vuonna 2017. Palautteessa 

arvioitiin, että vapaaehtoistoiminnan osastoon tulisi kuitenkin lisätä vetovoimatekijöitä, jotta se 

tavoittaisi paremmin kävijöitä Messukeskuksen runsaan tarjonnan keskellä.  

 

Toiminnanjohtaja Anitta Raitanen oli Aamu-tv:ssä 55 plus Markku Veijalaisen haastattelussa 

kertomassa ikääntyvien vapaaehtoistyöstä ja tapahtumasta messujen käynnistyessä.  

 

Vuoden vapaaehtoinen -kampanja 

 

Vuoden vapaaehtoinen -kampanjan medianäkyvyys kattoi valtakunnallisen, paikallisen ja 

alueellisen median sekä sosiaalisen median. Printtimediasta tavoitettiin googlehaulla 7 juttua 

Vuoden vapaaehtoinen -kampanjaan liittyen. Vuoden vapaaehtoista haastateltiin lisäksi YLEn 

Aamu-tv:ssä ja Radio Helsingissä sekä kampanjan suunnittelijaa Pinja Niemistä raumalaisessa 

paikallisradiossa. Vuoden vapaaehtoinen mainittiin myös Linnan juhlien kättelyjonossa. 

Kampanjassa annettiin 12 909 yleisöääntä. Vuoden vapaaehtoinen -kampanjasta on lisää sivulla 9 -

10. 

 

3. Kansalaisareena edistää yksityisen, kolmannen ja julkisen sektorin yhteistyötä  
 
Valikkoverkostot vapaaehtoistyötä varten – yhteistyötä kolmannen sektorin ja kuntien ytimessä 

(RAY Ak) 

 

Valikkoverkostot ovat vapaaehtoistoiminnan koordinaattoreiden alueellisia verkostoja. Espoo, 

Helsinki, Hyvinkää, Jyväskylä, Meri-Lappi, Keski-Uusimaa, Kokkola, Lahti, Pori, Salo, Tampere ja 

Turku olivat mukana perustoimintaa laajemmassa kehittämistoiminnassa. Valikkoverkostoja on 

lisäksi Huittisissa, Joensuussa (Pohjois-Karjalan alueella), Kaakonkulmassa (Hamina-Miehikkälä -

alueella), Kajaanissa, Kotkassa, Kuopiossa, Lohjalla, Oulussa (Pohjois-Pohjanmaalla), Pirkkalassa, 

Raumalla ja Vammalassa. Näistä vuoden 2016 aikana on perustettu Huittinen, Kotka, Lohja, 

Pirkkala ja Vammala.  
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Perusmuotoinen valikkotoiminta muodostuu vertaistuellisista tapaamisista ja teemakokouksista. 

Koordinaattoreita on Kansalaisareenan sähköpostilistoilla 600. Kaikkiaan valikkoryhmissä oli 

ryhmille tehdyn kyselyn mukaan jäseniä 865. Useimmiten ryhmät kokoontuvat pari kertaa keväällä 

ja pari kertaa syksyllä ja tätä pidettiin myös parhaana kokoontumistiheytenä. Hajonta oli kuitenkin 

suurta. Monet ryhmät kokoontuivat kuukausittain. Valikkoryhmäläisistä 78 % oli sitä mieltä, että 

valikkotoiminnasta on ollut hyötyä oman toiminnan kannalta (N=85). Vastanneista 70 % piti 

suurimpana hyötynä sitä, että oli oppinut lisää vapaaehtoistoiminnan koordinoinnista. 

Tärkeimpänä ryhmien antina pidettiin verkostoitumista ja vertaistukea sekä vapaaehtoistoiminnan 

vaikuttavuuden arviointiin liittyvän osaamisen kasvamista (ks. Liite 4). 

 

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. 

 

Vuoden aikana järjestettiin kuusi kehittämisseminaaria yhteistyössä kahdeksan valikkoverkoston 

kanssa. Kaikkien seminaarien materiaalit jaettiin valikkotoiminnan internet-sivuilla, 

sähköpostilistoilla sekä Facebookissa. Osa seminaarien esityksistä videoitiin.  

 

VALIKKOSEMINAARIT 2016 
   

     Paikkakunta Aika Teema Osanottajat Arvosana 

     Tampere 9.6. Vapaaehtoistehtävien  50 9 

  
paketointi 

  Kokkola 13.9. Vapaaehtoistoiminnan  106 8 

  
näkyvyys 

  Hyvinkää 29.9. Vapaaehtoistoiminnan  82 8,5 

  
johtaminen 

  Helsinki 27.−28.10. Vapaaehtoistoiminnan  136 9 

  
innovatiivinen organisointi 
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Lahti 17.11. Vapaaehtoistoiminnan  57 8 

  
opinnollistaminen 

  Pori 8.12. Ammatillisen ja vapaaeh- 56 8 

  
toistyön rajapinnat 

  Yhteensä 6 
 

487 8,4 

 

Vuoden vapaaehtoinen 2016 

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. 
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Ehdokkaiksi nimettiin 82 vapaaehtoista 37:ltä paikkakunnalta. Suosikkiaan sai äänestää lokakuun 

ajan. Kampanjassa annettiin yhteensä 12 909 ääntä. Äänimäärä yli kaksinkertaistui edellisestä eli 

vuoden 2014 kampanjasta. 

Vuoden vapaaehtoiseksi valittiin myös eniten ääniä saanut Brother Christmas Tuusulasta. Muita 

kunniakirjan saaneita olivat Mika Flöjt Kuusamosta, Paula Kangas Porista, Ulla-Maija ja Jukka 

Ketoja Kirkkonummelta, Sirkka Koponen Helsingistä, Luca Raimo Nordfors Raumalta, Seppo 

Paakkinen Helsingistä, Seija Paatero Turusta, Elsa Rajala Lappajärveltä ja Seppo Stick Heinolasta. 

Kampanjan valitsijaraadin puheenjohtaja oli Markku Vaittinen. Muita jäseniä olivat Tuija Brax, 

Anne Kalmari, Emma Koivula, Tommi Laitio, Kari Mäkinen, Marja Anitta Pehkonen, Elina Varjonen 

ja Ozan Yanar. 

 

 

Kuvassa vasemmalla edessä voittaja Brother Christmas ja hänen oikealla puolellaan Mika Flöjt. Vasemmalta 

takaa: Seppo Stick, Elsa Rajala, Sirpa Paatero, Sirkka Koponen, Jukka Ketoja, Ulla-Maija Ketoja, Seppo 

Paakkinen sekä Paula Kangas. Kuva Jaani Kääpä. 

 

Oppilaitos- ja tutkimusyhteistyö 

 

Humakin vapaaehtoisjohtamisen koulutusohjelman kanssa vuonna 2013 käynnistynyt yhteistyö 

jatkui syksyllä 2016. Koulutusohjelman opiskelijat kirjoittivat marras-joulukuussa tekstejä 

Kansalaisareenan blogiin teemalla ”Vapaaehtoisuus on timanttia toimintaa”. 

Osallistuttiin Metropolia Ammattikorkeakoulun Verkkovirta-hankkeeseen, jonka tavoitteet liittyvät 

vapaaehtoistyön opinnollistamiseen sekä opiskelijoiden ja vapaaehtoistoiminnan ammattilaisten 

yhteistyön kehittämiseen. 

Keväällä 2015 toteutettua laajaa kansallista selvitystä Vapaaehtoistyö Suomessa käytettiin 

aineistona erilaisissa opinnäytetöissä. Tutkimuksesta valmistui toimintavuonna Anne Kettusen 

selvitys: Vapaaehtoistoiminnan muutoksen tutkiminen kulttuurin ja taiteen, sekä asukas-, 

asuinalue- ja kylätoiminnan alueilla vuosina 2010−2015 (Humakin kulttuurituotannon 

koulutusohjelma 4/2016).  

http://www.kansalaisareena.fi/Vapaaehtoistyo_Suomessa_2010ja2015.pdf
http://www.kansalaisareena.fi/ka2016/wp-content/uploads/2016/05/Kettunen_Opinnaytetyo.pdf


11 

 

Yhteistyössä Laurea-ammattikorkeakoulun, Vantaan ammattiopisto Varian sekä Sotungin ja 

Tikkurilan lukioiden kanssa valmisteltiin kolmivuotinen Jeesaan – nuori vapaaehtoistoiminnassa –
hanke.  

Toiminnanjohtaja Raitanen oli ohjausryhmän jäsenenä opetus- ja kulttuuriministeriön 

rahoituksella toteutettavassa esiselvityksessä Kulttuurisen vapaaehtoistoiminnan tila Suomessa. 

Kansalaisareena oli kumppanina Satakunnan ammattikorkeakoulun (SAMK), Turun 

ammattikorkeakoulun ja Oulun yliopiston hankehaussa Työsuojelu vapaaehtoistyössä.  

Kansalaisareenan sidosryhmätutkimuksessa (2014) pidettiin tärkeänä, että hajallaan olevaa 

tutkimusta on koottu Kansalaisareenan kotisivuilla. Tutkimustietoa pyrittiin hyödyntämään myös 

Kansalaisareenan VerkkoAreena-julkaisussa. 

Työyhteisöjen vapaaehtoistoiminta, välittäjäorganisaatiomallit, kaksisuuntainen 

yritysyhteistyö, varainhankinnan uudet mallit 

 

Kansalaisareena toteutti välittäjäorganisaatiorooliaan pienimuotoisesti osallistumalla kutsuttuna 

yhdessä SPR:n ja WWF:n kanssa Fujitsun työyhteisövapaaehtoistoiminnan järjestämisen 

kilpailutukseen. Työyhteisöjen vapaaehtoistoiminta oli kiinnostuksen kohteena niin CEV:ssä kuin 

IAVE:n (International Association for Volunteer Effort) kansallisten keskusten verkostossakin. 

Työyhteisöjen vapaaehtoistoiminta -oppaat yrityksille ja työyhteisöjen vapaaehtoistoimintaa 

organisoiville yhteisöille käännettiin suomeksi vuonna 2010 Kansalaisareenan saamalla TEKES-

rahoituksella.  

Kansalaisareenan hallitus päätti kokouksessaan marraskuussa, että Kansalaisareenassa 

käynnistetään 1.1.2017 vuoden kokeilu, jossa henkilökunta saa tehdä max 2 päivää/15 tuntia 

vuodessa vapaaehtoistyötä työajalla. Vapaaehtoistyön on oltava 1) työntekijälle uutta 2) se 

dokumentoidaan ja 3) vapaaehtoistyöstä tehdään yhteenveto, jota hyödynnetään 

vaikuttamistyössä.  

Varainhankinnan kehittämiseksi Kansalaisareenaan perustettiin toimintavuonna varainhankinnan 

ohjausryhmä, joka valmistelee Kansalaisareenan varainhankintastrategian. Ryhmän 

puheenjohtajana toimii Kansalaisareenan varapuheenjohtaja Marianne Heikkilä. 

 
 
4. Kansalaisareena innovoi, mahdollistaa ja juurruttaa vapaaehtois- ja vertaistoiminnan uusia 
käytäntöjä 
 
Avita Kaveria − ryhdy vertaisohjaajaksi -hanke (2014–2016, Ck)  

 

Avita Kaveria -hanke perustuu Kansalaisareenan keväällä 2012 tekemään kyselyyn vertaistuen 

kehittämisen tarpeista. Tavoitteiksi muodostui vertaisohjaajien määrän ja osaamisen lisääminen, 

vertaistoimijoiden tukeminen työnohjauksellisin keinoin sekä vertaistoiminnan näkyvyyden 

lisääminen. Vuosi 2016 oli hankkeen kolmas ja viimeinen täysi toimintavuosi.  
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Vertaistoiminnan kouluttajakoulutukset  

 

Kokkolan ja Oulun peruskoulutukset aloittaneista 30 henkilöstä 80 prosenttia 

suoritti koulutuksen. Oulun koulutus toteutettiin yhteistyössä Hyvän mielen talo 

ry:n kanssa ja Kokkolan koulutus Yhteisöklubi SILTA ry:n kanssa. Kouluttajana 

Kokkolassa toimi Anne Laimio ja Oulussa Tiina Valtanen yhdessä projektinvetäjä 

Heli Lumiaron kanssa. Kokkolan koulutusta piti palautteen antaneista hyvänä tai 

erittäin hyvänä 70 prosenttia (n = 8). Oulun koulutusta piti hyvänä tai erittäin hyvänä 72 prosenttia 

(n = 7). Kolmen vuoden aikana Avita Kaveria -koulutuksen kävi läpi 81 osallistujaa ja 

kouluttajatodistuksen sai 52 kouluttajaa. He järjestivät vertaiskoulutuksia 26 paikkakunnalla.  

 

Taulukko: Avita Kaveria kouluttajakoulutukset 2014–2016 (peruskoulutus) 

 
  Aloittaneet Osallistuja-

todistus 
Suoritta-
neet % 

Kouluttaja-
todistus 

Naisia Miehiä Paikkakuntia 
*) 

Kuopio 17 14 82  14 13 1 7 
Lappeenranta 12 11 92  11 11 0 4 
Järvenpää 15 12 80  6 12 0 6 
Tampere 24 20 83  13 16 4 7 
Kokkola 14 13 93  3 10 3 6 
Oulu 16 11 69  5 11 0 1 
YHTEENSÄ 98 81 83 % 52 73 8 26**) 

*) osallistujan kotipaikka **) samalta paikkakunnalta eri koulutuksissa 
 

Jatkokoulutukset toteutettiin Helsingissä, Tampereella ja Kuopiossa. Niihin osallistui yhteensä 54 

vertaistoiminnan kouluttajaa. Palautteen antaneista 89,5 % piti koulutusta erittäin hyvänä tai 

hyvänä (n = 7). Lisäksi muita koulutuksia, joissa projektinvetäjä Heli Lumiaro kävi luennoimassa 

vertaisuudesta, vertaisuuden käsitteistä ja -muodoista muun muassa Hyvinkään ja Riihimäen 

aikuiskoulutuskeskuksissa, oli yhteensä 8 päivää.  

 

Taulukko: Vertaistoiminnan koulutukset 2014–2016  

 
  Koulutus 

pv 
Koulutus   
tuntia 

Hakeneet    
lkm 

Aloittaneet 
lkm 

Suorittaneet  
lkm 

Suorittaneet 
% 
aloittaneista 

Peruskoulutus 28 169 123 98 81 83 
Jatkokoulutus 3 21 61 54 54 100  
Muu koulutus  8 21 112 112 112 100  
YHTEENSÄ 39 211 296 264 247 94 % 

 

Vertaisuus näkyväksi -kampanja  

 

Viimeisenä hankkeen toimintavuonna painopiste siirtyi vertaistoiminnan 

näkyvyyden lisäämiseen. Avita Kaveria -hanke tavoitti vuoden aikana median ja 

tapahtumien välityksellä arviolta yli 400 000 henkilöä. 

 

Vertaiskuvanäyttely 2016 

Vuoden vertaiskuva 2015 -kilpailun kuvista koottu Vertaiskuvanäyttely oli esillä 

kuudessa eri paikassa. Kuntoutussäätiöllä järjestettiin näyttelyn yhteydessä 
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keskustelutilaisuus, joka välitettiin Periscopen kautta sosiaalisessa mediassa. Hyvinkäällä näyttelyä 

ja vertaistuen muotoja esiteltiin paikallislehdessä olevassa jutussa. Vertaiskuvanäyttelyn arvioitu 

kävijämäärä oli 3400 henkilöä. (http://www.kansalaisareena.fi/avitakaveria/vuoden-vertaiskuva-2015) 

 

Avita Kaveria Porin SuomiAreenalla 

 

Yhdessä Endometrioosiyhdistyksen, Niilo Mäki Instituutin ja Realpositiven kanssa esiteltiin 

vertaistoimintaa Kansalaistorilla SOSTEn teltassa 11.−13.7.2016.  Porin kaupungintalon pihalla 
järjestettiin 12.7. keskustelutilaisuus otsikolla ”Puoskarointia vai tukea ihmiseltä ihmiselle?” 
Mukana kumppaneina olivat Pirkanmaan Seta, Espoon järjestöjen yhteisö EJY:n Vertaisresepti-

hanke, Satakunnan AMK:n Foorumix-hanke, Niilo Mäki Instituutin Lukumummi ja -vaari -toiminta 

sekä kansanedustaja Ilmari Nurminen. Juontajina toimivat Kansalaisareenan hallituksen 

varapuheenjohtaja Marianne Heikkilä ja Heli Lumiaro. SuomiAreenan torivarteissa esiinnyttiin ”We 
Move on PeerPower” -konseptilla. Vertaistoiminta oli esillä MTV:n Huomenta Suomen 

lähetyksessä 11.7.2016.  SuomiAreena-tapahtumassa Avita Kaveria -hanke tavoitti noin 36 000 

henkilöä ja MTV 3:n sekä Katsomon kautta arviolta noin 100 000 henkilöä.  
Keskustelutilaisuuden videoklippi: http://www.katsomo.fi/#!/jakso/33001006/suomiareena/637636/53-

puoskarointia-vai-tukea-ihmiselta-ihmiselle 

Kansainvälinen Vertaistuen päivä 20.10. – Suuri Kiitos! 

Avita Kaveria -hanke lanseerasi edellisenä vuonna Yhdysvalloissa käynnistyneen 

Kansainvälisen vertaistuen päivän - Global Peer Supporter Celebration Day.  

Päivää vietetään vuosittain lokakuun kolmannen viikon torstaina. Hanke järjesti 

vertaistuen juhlan Tampereella. Yhdysvaltalaisen International Association of Peer 

Supportersin konseptin mukaisesti rakennettiin Vertaistuen päivän Facebook-sivu 

ja tuotettiin sähköistä materiaalia järjestöjen ja yksittäisten ihmisten käyttöön. 

Printattavilla kiitoskorteilla ja sähköisillä viesteillä toivottiin suuren yleisön ja vertaistoimijoiden 

kiittävän vertaistukijoitaan. Kansainvälinen kampanja tavoitti varovaisen arvion mukaan globaalisti 

yli 3miljoonaa henkilöä. 

 

#VERTAISHÄSSÄKKÄ Karhupuistossa 19.5.  

 

Helsingin Kallion Karhupuistossa 19.5.2016 toista kertaa järjestetty #VERTAISHÄSSÄKKÄ 

toteutettiin Vertaisuus näkyväksi -verkoston kanssa. Hanke tuotti myös markkinointimateriaalia 

tapahtumaan sekä mainosti tilaisuutta sosiaalisessa mediassa ja lehdistötiedotteella. 

Tapahtumaan osallistui vajaa 20 järjestöä, yritystä ja hanketta. Tapahtumassa tavoitettiin arviolta 

noin 100 henkilöä, ja se oli osa Kallio Kukkii -tapahtumaa.  

 

Seminaareja ja messuja  

Avita Kaveria -hanke oli mukana muissa tapahtumissa seuraavasti:  

 
Tapahtuma Järjestäjä Avita Kaveria -hanke 

11.1. Vapaaehtoistoiminta ja 
vertaistuki Euroopassa  
-miniseminaari, Helsinki  

Kansalaisareena ry Vertaistoiminta Suomessa -luento: Heli 
Lumiaro 
Tavoitti n. 60 henkilöä 

28.4. Kaupunkitutkimuksen 
päivät; Työryhmä IX Vertaisaika, 
kokeilukulttuurit ja taiteen toiseus 

Työryhmän järjestäjänä 
Kansalaisareena, Tampereen 
yliopiston Poleis-ryhmä sekä 

Vertaispolut Avita Kaveria  
-hankkeessa -luento: Heli Lumiaro 
Tavoitti n. 15 henkilöä 

http://www.kansalaisareena.fi/avitakaveria/vuoden-vertaiskuva-2015
http://www.katsomo.fi/
http://www.katsomo.fi/
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kaupungeissa; Suomen 
Kaupunkitutkimuksen Seura, 
Yhdyskuntasuunnittelun seura, 
YSS ry ja Tulevaisuuden 
tutkimuksen seura 

Työterveyslaitoksen ArtsEqual 
-ryhmä    

19.8. Back to school -tapahtuma, 
Vantaa 

Simonkallion koulun 
vanhempainyhdistys ry 

Kiusaamisen vastainen tapahtuma, 
tapahtuman juonto ja vertaistoiminnan 
esittely: Heli Lumiaro 
Tavoitti n. 1200 henkilöä 

13.5. Liikuta minua -tapahtuma Kansalaisareena ry Vertaiskuvanäyttelyn avajaiset, 
Galleria Unelma, Espoo 
Tavoitti n. 30 henkilöä 

28.10. Vapaaehtoistoiminnan 
koordinaattoreiden syyspäivät, 
Helsinki  

Valikkoverkosto Vertaistoiminnan kehittäminen -paja  
Tavoitti n. 12 henkilöä 

11.−13.11. 
Vapaaehtoistoiminnan Pop up  
-tapahtuma, Helsinki 

Kansalaisareena ry & Suomen 
Messut Oy  

Avita Kaveria -hankkeen näkyvyys: 
Heli Lumiaro, Anja Hilander & 
vapaaehtoiset 
Tavoitti n. 100 henkilöä 

3.12. Vapaaehtoistoiminnan 
messut, Helsinki 

Kansalaisareena ry Avita Kaveria -hankkeen näkyvyys 
Tavoitti n. 800 henkilöä  

 

Kotisivut, sosiaalinen media ja Avita Kaverikirje 

Hankkeen toiminnasta ja kampanjoista kerrottiin aktiivisesti Avita Kaveria -hankkeen nettisivuilla, 

Facebook-sivulla, Twitterissä, Instagramissa ja Kansainvälisen vertaistuen päivän Facebook-sivuilla. 

Lisäksi toiminnasta kerrottiin sähköisessä uutiskirjeessä, Avita Kaverikirjeessä, joka ilmestyi 5 

kertaa vuonna 2016. Uutiskirje siirrettiin MailChimp-ohjelmaan kesällä 2016. Uutiskirjeen 

tilaajalistalla on n. 300 sähköpostiosoitetta. Lisäksi uutiskirjettä on jaettu sosiaalisessa mediassa ja 

hankkeen kotisivuilla. Twiittien näyttökertoja oli eniten lokakuussa, 16 600 (ks. Liite 4). 
 

Taulukko: Avita Kaveria -hanke sosiaalisessa mediassa 2014−2016 
 
Tykkäykset 31.12. 2014 2015 2016 Muutos        

ed. v. 
Facebook Avita Kaveria 213 661 926 265 
Twitter *) 0 210 1188 978 
Instagram **), seuraajat 0 1 71 70 
Facebook KV vertaistuen         
päivä ***) 

0 0 268 268 

*) otettiin käyttöön 7/2015 **) otettiin käyttöön 12/2015 ***) otetiin käyttöön 8/2016 

 

Avita Kaveria -hankkeen vapaaehtoiset 

Vapaaehtois- ja talkootöissä oli vuonna 2016 mukana seitsemän henkilöä. Vapaaehtoistunteja 

kertyi 362 ja keskimäärin 52 tuntia henkilöä kohden. Tehtävät vaihtelivat käytännön 

messujen/tapahtumien toteuttamisesta kartoituksien ja materiaalien tuottamiseen sekä 

käännöstöihin.  

 

Arviointi ja seuranta 

Avita Kaveria -hankkeessa on kerätty palautetta suullisesti sekä Webropol-kyselyiden avulla. 

Palautteiden perusteella on tehty jatkuvaa kehittämistyötä ja niiden pohjalta toteutetaan 

hankkeen arviointi loppuraporttiin. Lokakuussa 2016 toteutettiin Avita Kaveria -hankkeessa neljän 
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tunnin mittainen kehittävän arvioinnin iltapäivä. Arvioinnin fasilitaattorina toimi Outi Hietala 

Inspirosta.  

 

Hankkeen ohjausryhmään kuuluivat Erja Aalto (Pro-tukipiste ry), Outi Hietala (Kuntoutussäätiö), 

Kaisa Humaljoki (ADHD-liitto ry), Mirja Kaartinen/Anna-Liisa Kemi (varalla) (Suomen Nivelyhdistys 

ry), Hanna Koppelomäki (Aika parantaa -verkosto), Maritta Karvinen (Seta ry), Anitta Raitanen 

(Kansalaisareena ry), Heli Lumiaro (Avita Kaveria -hanke, ohjausryhmän vetäjä) ja Anja Hilander 

(Avita Kaveria -hanke, ohjausryhmän sihteeri). Hankkeen ohjausryhmä kokoontui kaksi kertaa: 

9.4.2016 ja 5.10.2016.  

 

Yhteisöpalvelut museoissa -hanke 

 

Hanke toteutettiin Suomen Ilmailumuseon Museovirastolta saaman avustuksen mahdollistamalla 

rahoituksella Suomen Ilmailumuseon ja Kansalaisareenan keskinäisellä sopimuksella. Hankkeessa 

selvitettiin Suomen Ilmailumuseon vapaaehtoistoimintaa, vapaaehtoisten ohjaamista ja 

vapaaehtoistoiminnan kehittämistä sekä laadittiin suomalaisille ammattimuseoille suunnattu 

vapaaehtoistoiminnan käsikirja. Kansalaisareena nimesi hankkeen selvityshenkilöksi valtiotieteen 

maisteri Aino Kostiaisen. Hankkeen tuotoksena valmistuivat seuraavat selvitykset ja oppaat: A. 

Vapaaehtoistoimintaa kehittämään – opas ammatillisille museoille B. Selvitys 

vapaaehtoistoiminnan lainsäädännöstä sekä Suomen Ilmailumuseon vapaaehtoistoiminnasta ja C. 

Yhteenveto kyselystä Suomen Ilmailumuseon vapaaehtoisille. Hanke sisälsi seuraavat 

koulutustilaisuudet: Kick of -työpaja 16.5., henkilökunnan työpaja 15.9. ja Workshop 26.9.2016.  

 
III RESURSSIT  
 
Verkostot ja jäsenistö  

 

Vuoden 2016 lopussa yhteisöjäseniä oli 59 (51). Kasvua edelliseen vuoteen oli 16 prosenttia. 

Henkilöjäsenten määrä laski 78 jäsenestä 71 jäseneen. Yhteisöjäsenistä helsinkiläisiä oli 22 (20) ja 

henkilöjäsenistä 30 (31). (Suluissa vuoden 2015 luvut.) 

 

Toimintavuonna valmistui Joachim Reimersin raportti Kansalaisareenan jäsenyhteisöt 

vapaaehtoisten tukijoina. Vastausprosentti kyselyyn oli 36. Kyselyn tuloksia käsiteltiin 

kevätkokouksessa ja hyödynnettiin toiminnassa ja hankesuunnittelussa.  

 

Jäsenille lähetettiin kolme jäsenkirjettä ja yhteensä 11 verkostotiedotetta. Vuosikokousten 

yhteydessä järjestettiin keskustelutilaisuudet ajankohtaisista Kansalaisareenan toimintakenttään 

liittyvistä aiheista. Kevätkokouksessa tutustuttiin Kansalaisareenan uusien jäsenten (Uskontojen 

Uhrien tuki ja Suomen Kilpirauhasliitto ry) vertaistoimintaan. Toiminnanjohtaja ja 

järjestöassistentti esittelivät Kansalaisareenan yhteisö- ja henkilöjäsenille vuoden 2015 lopussa 

tehtyjen kyselyjen tuloksia. Syyskokouksessa Kansalaisareenan uuden jäsenen Marttaliiton 

toiminnanjohtaja Marianne Heikkilä esitteli Marttaliiton toimintaa ja strategiaa, jossa 

vapaaehtoisuus on keskiössä. Anne Porthén esitteli uuden jäsenen, Aivovammaliiton, ja Anu-

Susanna Kallio ja Senni Rönkkö tamperelaisen uuden jäsenen, Nauha ry:n vertais- ja 

vapaaehtoistoimintaa.  

 

http://kansalaisareena.fi/jasenyhteisot_vapaaehtoisten_tukijoina.pdf
http://kansalaisareena.fi/jasenyhteisot_vapaaehtoisten_tukijoina.pdf
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Kansalaisareenan yhteistyökumppaneita ovat vapaaehtoistoiminnan ammattilaiset, aktiiviset 

vapaaehtoiset, järjestöt, seurakunnat, erilaiset toimintaryhmät ja kohtaamispaikat, tutkijat, 

oppilaitokset ja viranomaistahot, asukastoiminnassa ja asiakasliikkeissä mukana olevat, yritykset ja 

kansainväliset kumppanit sekä vaikuttajat, kuten Eduskunnan vapaaehtoistoiminnan tukiryhmä ja 

rahoittajat. Kumppanuus Kansalaisareenan kanssa ei edellytä jäsenyyttä. Tavoitteena on, että 

sosiaali- ja terveysjärjestöjen lisäksi Kansalaisareenan verkosto laajenee edelleen eri sektoreilla 

sekä yritysten yhteiskuntavastuun alueelle. Toimintavuoden lopussa verkostossa oli yhteensä 2000 

toimijaa. 

 

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. 

 

Puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja osallistuivat SOSTEn johdon seminaariin elokuun lopulla. Oltiin 

mukana Sharewood.org-varainhankintapalvelussa ja liityttiin Muutamaata-välityspalveluun. 

Yhteistyö Helsingin kaupungin kanssa oli tiivistä ja siitä on kerrottu useissa kohdissa, erityisesti 

kampanjoiden ja tapahtumien sekä valikkotoiminnan yhteydessä. Eduskunnan tukiryhmän kanssa 

tehdystä yhteistyöstä on kerrottu erityisesti kohdassa 1. 

 

Kansalaisareenan omat vapaaehtoiset  

 

Kansalaisareenassa on kiinnostavia ja haastavia vapaaehtoistehtäviä kehittämisestä, 

vaikuttamisesta ja viestinnästä kiinnostuneille vapaaehtoisille. Vapaaehtoistehtäviä tarjotaan 

hyvin erilaisista lähtökohdista tuleville ihmisille ja ne sovitetaan henkilön omaan osaamiseen ja 

kiinnostuksen kohteisiin alkuhaastattelun sekä webropol-kyselyn perusteella. Kansalaisareenan 

vapaaehtoistehtäviä markkinoitiin Kansalaisareenan uudistetuilla kotisivuilla, Facebook-sivuilla, 

Twitterissä, ToimintaSuomen hakukoneessa, Muutamaata-palvelussa, Vapaaehtoistoiminnan Pop 

Up & Small Talk -tapahtumassa sekä Vapaaehtoistoiminnan messuilla. Vastuu vapaaehtoisten 

rekrytointi- ja ohjausprosessista siirtyi keväällä 2016 järjestöassistentti Marjo Salmelalle. 

 

Tavoitteet omien vapaaehtoisten suhteen toteutuivat hyvin. Kansalaisareenassa toimi yhteensä 38 

vapaaehtoista, joista sitoutuneita oli 13 ja tilapäisesti auttavia 25. Vapaaehtoisten toimenkuviin 

kuului käännösten tekemistä (5), toiminnan esittelyä (5), tapahtuma-avustajana toimimista (15), 

valokuvausta (2), kampanjatyötä (1), VerkkoAreenan toimittamiseen osallistumista (7) ja 

kehittämistyöhön osallistumista (3). Vapaaehtoistoiminta tuotti 22 kirjallista tuotosta, kuten 

verkkolehden artikkelia, käännettyä artikkelia tai nettisivua. Kansalaisareenalla oli jatkuvasti 

tarjolla myös pelkästään verkon välityksellä toteutettavia vapaaehtoistehtäviä, kuten bloggaus, 

somessa tapahtuva kampanjatyö sekä käännöstyöt. Keväällä 2016 valmistui Joachim Reimersin 

vapaaehtoisille tekemä kysely siitä, mitä vapaaehtoiset odottavat Kansalaisareenalta. Kyselyä 

hyödynnettiin toiminnan suunnittelussa. 

 

Hallitus ja yhdistyksen kokoukset 

 

Kansalaisareenan kevätkokous pidettiin 7.4.2016 ja syyskokous 2.11.2016. Hallituksen 

puheenjohtajana toimi DI Markku Vaittinen ja varapuheenjohtajana Marianne Heikkilä (Anu Toija). 
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Hallituksen muut jäsenet olivat Tapio Myllymaa (Karita Mod), Anne Porthén (Anne Laimio), Liisa 

Reinman (Saara Jäämies) ja Esa Ylikoski (Eveliina Nygren). 

 

Hallitus kokoontui kuusi kertaa. Käsiteltyjä asioita oli yhteensä 94. Osa kokouksista toteutettiin 

kehittämiskokouksina, joissa henkilöstö oli mukana. Syksyn ensimmäisessä kokouksessa käsiteltiin 

vaikuttavuuden arviointia ja mittaamista ja alustajana oli arviointi- ja kehittämispäällikkö Tuomas 

Koskela Raha-automaattiyhdistyksestä. 

 

Kansalaisareenan puheenjohtaja piti puheenvuoron valtioneuvoston demokratiapoliittisesta 

ohjelmasta järjestetyssä kuulemistilaisuudessa syyskuussa ja toiminnanjohtaja osallistui 

puheenvuorolla kuulemistilaisuuteen demokratiapoliittisesta ohjelmasta marraskuussa sekä 

sisäministeriön järjestämiin kuulemistilaisuuksiin rahankeräyslain uudistamisesta.  

  

Kansalaisareena antoi lausuntoja ja piti puheenvuoroja seuraavasti: 

Kansalaisareenan puheenvuoro demokratiapoliittisen ohjelman kuulemistilaisuudessa (11.11.2016) 

Kansalaisareenan lausunto verohallinnon ohjeluonnokseen (12.10.2016) 

Kansalaisareenan kannanotto demokratiapoliittiseen toimintaohjelmaan (16.9.2016) 

Kansalaisareenan lausunto hallituksen esitykseen uudesta virastosta, johon Opetushallitus ja Kansainvälisen 

liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO yhdistetään (7.4.2016) 

Kansalaisareenan syyskokouksen julkilausuma ”Vapaaehtoisten oltava tasa-arvoisessa asemassa 
verotuksessa” (2.11.2016) 

 

Hallituksen jäsen, vapaaehtoistoiminnan asiantuntija Liisa Reinman kävi perustamassa viisi uutta 

valikkoryhmää ja koulutti erilaisissa tilaisuuksissa, joihin Kansalaisareenalta oli pyydetty 

vapaaehtoistoiminnan asiantuntijaa (Liite 5).   

 

Henkilöstö 

 

Kansalaisareenan toiminnanjohtajana oli valtiotieteen maisteri Anitta Raitanen. Lisäksi vakituiseen 

henkilöstöön kuului filosofian maisteri Pinja Nieminen, joka toimintavuoden alussa siirtyi 

yleistoiminnasta valikkotoiminnan suunnittelijaksi. Yleistoiminnan suunnittelijan tehtäväkuva 

lakkautettiin. Yleisavustuksen tasokorotus mahdollisti uuden järjestöassistentin palkkaamisen ja 

viestintäsuunnittelijan tehtävän vakinaistamisen. Järjestöassistenttina aloitti maaliskuussa 

teologian maisteri Marjo Salmela ja viestintäsuunnittelijana jatkoi medianomi Katja Reinikainen. 

Atk- ja mikrotukihenkilönä jatkoi tuntityönä tietoliikenneinsinööri Sampsa Raitanen. Kirjanpitoon 

ja palkanlaskentaan liittyvät palvelut ostettiin Aallon Tilitoimistolta, jonka kanssa Kansalaisareena 

oli siirtynyt sähköiseen taloushallintoon vuonna 2014. Kansalaisareenassa toimi 14.2. saakka 

Espoon Järjestöjen Yhteisön EJY ry:n Sektori-hankkeen kautta järjestöasiantuntijana juristi Joachim 

Reimers. Yhteisöpalvelut museoissa -hankkeen selvitysmiehenä toimi valtiotieteen maisteri Aino 

Kostiainen. Harjoittelijana toimi Jaani Kääpä syys-marraskuussa. 7.12. aloitti EJY:n Sektori-

hankkeen kautta järjestötyöntekijänä erityisesti maahanmuuttajien vapaaehtoistyöpaikkojen 

kartoittamisessa ja kehittämisessä valtiotieteen maisteri Yeteshawork Berhanu. Avita Kaveria -

hankkeessa toimi projektinvetäjänä sosionomi Heli Lumiaro ja projektiassistenttina kauppatieteen 

maisteri Anja Hilander.    

 

http://kansalaisareena.fi/Kansalaisareenan_puheenvuoro11112016.pdf
http://www.kansalaisareena.fi/ka2016/wp-content/uploads/2016/10/Kansalaisareenan-lausunto-verohallinnon-ohjeluonnokseen-2016-1.pdf
http://www.kansalaisareena.fi/ka2016/wp-content/uploads/2016/09/Kansalaisareenan-puheevuoro-demokratiapoliittiseen-toimintaohjelmaan.pdf
http://www.kansalaisareena.fi/ka2016/wp-content/uploads/2016/05/lausunto20160411103937125.pdf
http://www.kansalaisareena.fi/ka2016/wp-content/uploads/2016/05/lausunto20160411103937125.pdf
http://www.epressi.com/tiedotteet/maaseutu/kansalaisareenan-syyskokouksen-lausuma-vapaaehtoisten-oltava-tasa-arvoisessa-asemassa-verotuksessa.html
http://www.epressi.com/tiedotteet/maaseutu/kansalaisareenan-syyskokouksen-lausuma-vapaaehtoisten-oltava-tasa-arvoisessa-asemassa-verotuksessa.html
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Kansalaisareenan yleistoiminnalla on käytössään 54 neliömetrin vuokratila (3 huonetta), Avita 

Kaveria -hankkeella yksi huone (24,5 neliömetriä) ja valikkotoiminnalla seitsemäntoista 

neliömetrin huone vuokrattuna Munuais- ja maksaliitolta osoitteessa Kumpulantie 1. 

 

Työyhteisön hyvinvoinnin kehittämisprosessi jatkui vuonna 2016. Kansalaisareenan työnohjaajana 

toimi työnohjaaja ja johdon valmentaja Riitta Mykkänen-Hänninen. Hallitus ja henkilöstö tuottivat 

17.5. toimistossa ja 15.6. hallituksessa hyväksytyn Kansalaisareenan työpaikkakäyttäytymisen 

oppaan.  Kansalaisareenaan tehtiin työsuojelutarkastus lokakuussa. 

 

Talous 
 

Toimintaan saatiin Raha-automaattiyhdistyksen yleisavustusta 226 000 euroa. Avita Kaveria -

hankkeeseen saatiin projektiavustusta 106 000 euroa ja Valikkotoimintaan Ak-avustusta 75 000 

euroa. 

 

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta myönsi Kansalaisareenalle järjestöavustusta 

7300 euroa nuorten ja aikuisten terveyden ja hyvinvoinnin tukemiseen liittyvistä määrärahoista 

käytettäväksi vapaaehtoistoimintaan, vertaisohjaajien koulutuksen ja Valikko-verkoston ylläpidon 

kuluihin kohdennettuna helsinkiläisiin koordinaattoreihin.  

 

Toimintavuonna saatiin yleisavustukseen merkittävä tasokorotus. Rekrytointien viivästymisestä ja 

työsuhteiden osa-aikaistumisesta sekä muun muassa Kansalaisareena 25 vuotta tapahtumiin ja 

toiminnanjohtajan vaihtumiseen varautumisen johdosta yleisavustusta siirtyi vuonna 2017 

käytettäväksi 32 821,11euroa. 

 

Toiminnan tulos oli ylijäämäinen 17 346,30 euroa. Ylijäämä esitetään liitettäväksi omaan 

pääomaan. 

 

KANSALAISAREENAN JÄSENYHTEISÖT    LIITE 1 

Aivolisäke-potilasyhdistys Sella ry 

Aivovammaliitto ry 

Allergia ja Astmaliitto ry 

Apeced ja Addison ry 

Crohn ja Colitis 

Enter ry 

Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset ry 

Helsingin Seniorisäätiö 

Helsingin seurakuntayhtymä 

Hope – Yhdessä & Yhteisesti ry 

Hyvinkään Vammaisjärjestöjen yhteistyöelin Vaje ry 

Isät lasten asialla ry 

Jyränkölän Setlementti 

Kaapatut lapset ry 

Kansalaistoiminnan keskus Leinikki / Vantaan järjestörinki 

Keski-Uudenmaan Yhdistysverkosto ry 

Kirkkohallitus/KDY 

Kosti ry 

KRIS – Suomen keskusliitto ry 

Kumppanuustalo Artteli ry 

Kuurojen Liitto ry 

Lahden seurakuntayhtymän kasvatustyö 

Lempäälän Ehtookoto ry 

Lounatuulet Yhteisötalo ry 

Loviisan Järjestöt ry 

Luckan Integration 

Marttaliitto 

Me Itse ry 

http://www.sellanet.com/
http://www.aivovammaliitto.fi/
http://www.allergia.fi/
http://www.apeced.org/
http://www.crohnjacolitis.fi/
http://entersenior.yhdistysavain.fi/
http://www.hun.fi/
http://www.seniorisaatio.fi/ajankohtaista
http://www.helsinginseurakuntayhtyma.fi/?deptid=422
http://www.hopeyhdistys.fi/
http://www.vaje.fi/
http://www.isätlastenasialla.fi/
http://www.jyrankola.fi/
http://www.ensijaturvakotienliitto.fi/jasenyhdistykset/kaapatut_lapset_ry/yhdistys2/
https://www.facebook.com/Kansalaistoiminnan-keskus-Leinikki-1291727870855934/?fref=ts
http://www.yhdistysverkosto.net/
http://sakasti.evl.fi/sakasti.nsf/sp?open&cid=Content649A0
http://www.yhteisoklubi.fi/siltatietoa/kosti-ry/
http://www.kris.fi/
https://www.artteli-ry.fi/
http://www.kuurojenliitto.fi/fi
http://www.ensijaturvakotienliitto.fi/jasenyhdistykset/kaapatut_lapset_ry/yhdistys2/
http://www.ehtookoto.fi/
http://lounatuulet.fi/
http://loviisanjarjestot.fi/taustaa.html
http://integration.luckan.fi/suomeksi-2/
http://www.martat.fi/
http://www.kvtl.fi/fi/me-itse/etusivu/
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Mielentaide ry 

Mummon kammari 

Nauha ry 

Näkövammaisten liitto ry 

Parempi avioliitto ry 

Pohjoisen yhteisöjen tuki – Majakka ry 

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy 

Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry POLLI 

Raittiuden ystävät ry 

Salon mielenterveysseura ry 

Salon Seudun potilas- ja vammaisyhdistysten 

yhteistyöyhdistys SYTY ry 

Satakunnan yhteisökeskus 

Siskot ja Simot ry 

Suomen Kilpirauhasliitto ry 

Suomen Meripelastusseura ry 

Suomen Migreeniyhdistys ry 

Suomen Nivelyhdistys ry 

Suomen NNKY-liitto ry 

Suomen Palloliitto 

Suomen Parkinson-liitto 

Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry Kotikunnas 

Turun Seudun Invalidit ry 

Turun seudun lihastautiyhdistys ry 

Turun Seudun Nivelyhdistys ry 

Turun Seudun SETA ry 

Turun Seudun Vanhustuki ry 

Uskontojen uhrien tuki UUT ry 

Vantaan Alueen Mielenterveysseura ry 

Vantaan sovittelutoimisto 

Verkkorotary ry 

Yhdessä selviytymisen tuki ry 

 
KOTISIVUJEN KÄVIJÄMÄÄRÄT 2016    LIITE 2 

Kolme eniten haettua sivua tai tiedostoa 

Kuukausi       Hakuja Tiedostoja Sivuja Kävijöitä Osoitteita Megatavuja 

Tammikuu 2016 523225 476184 249888 49378 11198 43322,02 MB 

 Helmikuu 2016 572230 519232 324472 57422 11396 49300,12 MB 
 
 Maaliskuu 2016 490837 451562 262823 68270 14239 66780,68 MB 
 
 Huhtikuu 2016 626314 596341 404655 42611 11600 63010,48 MB 
 
 Toukokuu 2016 514420 460478 248304 27142 10874 45175,00 MB 
 
 Kesäkuu 2016 395738 181251 153870 26799 11189 22713,39 MB 
 
 Heinäkuu 2016 318383 162779 137784 24906 8527 22053,25 MB 
 
 Elokuu 2016 527346 304116 151749 27016 13089 27933,07 MB 
 
 Syyskuu 2016 546587 367055 158854 26934 14159 28962,20 MB 
 
 Lokakuu 2016 1493066 1338729 192116 54490 34298 70784,47 MB 
 
 Marraskuu 2016 648312 526656 135724 32280 17190 40858,22 MB 
 
 Joulukuu 2016 624786 429595 178600 32682 18115 34242,94 MB 
 
 

Yhteensä 7 328 650 5 858 441 2 635 274 471 498 107 568 517 443,8 MB  

Yhteensä (2008/10- 24 685 041 20 7595 803 10 355 815 1 725 845 503538 1551129,62 MB 
 

2016/12)  
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 

 

http://www.mielentaide.fi/
http://evl.fi/EVLfi.nsf/Documents/3DD6332539A7D13CC225705B00292787?openDocument&lang=FI
http://www.nauha.fi/
http://www.nkl.fi/
http://parempiavioliitto.fi/
http://www.majakkatalo.fi/pohjoisen-yhteisojen-tuki
http://www.kierratyskeskus.fi/hankkeet/vapaaehtoistyohanke_vety
http://www.polli.fi/
http://www.raittiudenystavat.fi/
http://www.ssmts.fi/
http://www.salonsyty.fi/
http://www.salonsyty.fi/
http://www.yhteisokeskus.fi/
http://www.siskotjasimot.fi/
http://www.kilpirauhasliitto.fi/
http://www.meripelastus.fi/
http://www.ensijaturvakotienliitto.fi/jasenyhdistykset/kaapatut_lapset_ry/yhdistys2/
http://www.niveltieto.net/
http://www.ywca.fi/
http://www.palloliitto.fi/
http://www.parkinson.fi/
http://www.kotikunnas.fi/
http://www.turunseuduninvalidit.fi/
http://www.tsly.fi/
http://www.goldenage.fi/tsny
http://www.tuseta.fi/
http://www.vanhustuki.fi/
http://www.uskontojenuhrientuki.fi/
http://vantaanmtseura.yhdistysavain.fi/
http://www.vantaalla.info/sivu/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid=11&sobi2Id=586&Itemid=7
http://www.verkkorotary.fi/
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TWIITTIEN NÄYTTÖKERRAT, AVITA KAVERIA 2015 – 2016   LIITE 3 

 

VAPAAEHTOISTOIMINNAN KOORDINAATTOREIDEN KEHITTÄMISKYSELY  LIITE 4 

Miten olet hyötynyt valikkotoiminnasta? Valitse kaikki vaihtoehdot, jotka pitävät paikkansa. Vastaajien määrä: 82 
 

 
 

LIISA REINMANIN TOTEUTTAMAT KOULUTUKSET JA VIERAILUT   LIITE 5 
 

Lappeenranta 22.9. Eksote: ”Työuralta hyvinvointiuralle - 

vapaaehtoistoiminnasta merkityksellisyyttä, hyvää mieltä, myötäintoa, oppimisen iloa ja vähän 

ihmettelyäkin...” 

Hyvinkää 29.9. ”Vapaaehtoisten innostava sitouttaminen” 

Lappeenranta 13.10. Eksote, yhteistyöneuvottelu    

Vapaaehtoistoiminnan Pop Up & Small Talk 13.11. ”Vapaaehtoisen hyvinvointipolku" 

Valikkoryhmien perustaminen: Huittinen, Kotka, Lohja, Pirkkala ja Vammala  

    


