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MUISTIO 1/2019 

EDUSKUNNAN VAPAAEHTOISTOIMINNAN TUKIRYHMÄ  

Aika: 19.09.2019 klo 15.00–16.30 

Paikka: Eduskunta, Lähetystöjen vastaanottotila 

 

Tukiryhmän jäsenet 

Anne Kalmari (Kesk.)   (X) 

Eeva Kalli (Kesk.)  (-) 

Hilkka Kemppi (Kesk.)  (-) 

Kristian Sheikki Laakso (PS) (X) 

Kike Elomaa (PS)  (X) 

Mikko Ollikainen (RKP)  (X) 

Sari Sarkomaa (Kok.)   (-) 

Pihla Keto-Huovinen (Kok.) (-) 

Katja Hänninen (Vas.)  (X) 

Inka Hopsu (Vihr.)  (X) 

Pirkka-Pekka Petelius (Vihr.) (X) 

Eeva-Johanna Eloranta (SDP) (X) 

Tarja Filatov (SDP)  (-) 

Sari Tanus (KD)  (-) 

 

 

Muita: 

Anneliina Wevelsiep Kansalaisfoorumi  (X) 

Petri Heikkinen Olympiakomitea  (X) 

Riitta Kittilä  SOSTE  (X) 

Marianne Heikkilä Marttaliitto   (X) 

Anna Munsterhjelm Allianssi  (-) 

Marita Salo  Ok-Sivis  (X) 

Leo Stranius  Kansalaisareena (X) 

Marjo Salmela Kansalaisareena (siht.) (X) 

Jaakko Joki   edustaja Kempin avustaja (X) 

Eeva Harjula  edustaja Kalmarin avustaja(X) 

Eeva Närhi  tet-harjoittelija (X) 

 

1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen 

 

-Esittäytymiskierros 

 

Edellisellä kaudella puheenjohtajana toiminut Anne Kalmari avasi kokouksen. Osallistujat 

esittäytyivät. 

 

2. Katsaus Eduskunnan vapaaehtoistoiminnan tukiryhmän toimintaan 

 

- Anne Kalmari esittelee 
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Anne Kalmari kertoi vuodesta 2009 toimineen vapaaehtoistoiminnan tukiryhmän saavutuksista 

tähän mennessä: 

-verotusohjeita on selkeytetty 

-oikeusministeriö on ottanut koordinaatiovastuun vapaaehtoistoiminnan kehittämisestä 

-kansanedustajia on haastettu osallistumaan vapaaehtoistoimintaan muun muassa päivä 

vapaaehtoisena -haastekampanjoilla 

-vapaaehtoisia on kannustettu lähettämällä Kiitos, olet tärkeä -kortteja Eduskunnasta 

-on vaikutettu siihen, että järjestötyö näkyisi budjetoinnissa 

-on tehty vapaaehtoistyötä koskevia keskustelunaloitteita Eduskunnassa 

-on järjestetty yleisölle avoimia keskustelutilaisuuksia  

-on tunnistettu vapaaehtoistoiminnassa tapahtuvat muutokset ja uuden vapaan 

kansalaistoiminnan kehittyminen. 

 

Leo Stranius kertoi vapaaehtoistyötä koskevista tilastotutkimuksista: vapaaehtoistyötä tekevien 

määrä on kasvanut (33 % vuonna 2015, 42 % vuonna 2018), mutta toisaalta vapaaehtoistyötä 

tehdään tuntimääräisesti vähemmän. 

 

3. Eduskunnan vapaaehtoistoiminnan tukiryhmän järjestäytyminen 

 

- Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien valinta 

 

Anne Kalmari ja Leo Stranius pohjustivat, että puheenjohtajan tehtävänä on olla esimerkkinä ja 

keulakuvana. Toiminta voi sisältää vaikkapa 2-3 kokousta vuodessa, avoimia keskustelutilaisuuksia 

ja käytännön tutustumista vapaaehtoistyöhön.  

 

Pirkka-Pekka Petelius valittiin puheenjohtajaksi. Varapuheenjohtajiksi valittiin Kike Elomaa ja Katja 

Hänninen. 

 

4. Keskeiset hallitusohjelmakirjaukset koskien vapaaehtoistoiminnan edellytyksiä 

 

- Esimerkiksi Osallisuus haltuun -seminaarin järjestäminen syksyllä eduskunnan 

pikkuparlamentissa. 

 

Leo Stranius nosti vapaaehtois- ja kansalaistoimintaa koskevista useista hallitusohjelmakirjauksista 

esille seuraavaa: 

-vahvistetaan systemaattisesti kansalaistoiminnan tilaa ja toimintaedellytyksiä 

-kuulemiskäytäntöjä arvioidaan ja parannetaan 

-puretaan hallintokuormaa 

-käynnistetään vuoteen 2025 ulottuva, hallinnonalat ylittävä demokratiaohjelma 

-lisätään vapaaehtoistoiminnassa hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista. 

 

Päätettiin järjestää kevätkaudella Osallisuus haltuun -seminaari. Päätettiin pyytää seminaariin eri 

ministeriöistä selvitykset, miten vapaaehtois- ja kansalaistoimintaan liittyviä kirjauksia viedään 

eteenpäin. Kansalaisareena huolehtii tapahtuman suunnittelusta ja toteutuksesta yhdessä 

tukiryhmän kanssa. 

 

Päätettiin laatia tukiryhmän yhteinen kannanotto tulorekisteriin liittyen. 
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Sovittiin lisäksi, että tukiryhmä kokoontuu ennen joulua, ja ideoitiin tukiryhmän toimintaa: 

- Eduskunnassa on monia verkostoja, jotka liittyvät vapaaehtoistoimintaan. Eri verkostojen 

kanssa olisi hyvä järjestää yhteistapahtuma, joka valottaisi vapaaehtoistoimintaa eri 

näkökulmista (esimerkiksi ikäihmisten ja kylätoiminnan).  

- Keksitään tapa, jolla voidaan innostaa kansalaisia vapaaehtoistoimintaan. 

- Nostetaan verkoston toimintaa ja merkitystä esille Eduskunnassa. 

- Kiitetään vapaaehtoisia heidän tekemästään tärkeästä työstä. 

- Tunnustetaan sen merkitys, että Suomi kuuluu niihin harvoihin maihin, joissa 

kansalaistoiminta on vapaata. 

- Tunnustetaan vapaaehtoistoiminnan taloudellinen merkitys: yhden euron sijoitus 

vapaaehtoistoimintaan tuottaa kuusi euroa yhteiskunnalle. 

- Madalletaan kynnystä kansalaisten ja poliitikkojen välillä. 

- Pyritään tekemään jotakin konkreettista esimerkiksi huono-osaisten lasten ja nuorten 

kanssa. 

- Oikeusministeriö on käynnistänyt Yhteisöllinen kansalaistoiminta 2020-luvulla -työryhmän. 

Kutsutaan työryhmää vetävä Jyrki Jauhiainen esittelemään työryhmän tuloksia. 

- Kutsutaan Ari Koponen (Brother Christmas) kertomaan omasta toiminnastaan. 

 

5. Syksyn tulevia tapahtumia 

  

- Vuoden vapaaehtoisen valinta - ehdokkaat la 21.9. mennessä. Yleisöäänestyksen ja arvovaltaisen 

raadin valinnan tuloksena Vuoden vapaaehtoinen 2019 julkistetaan Vapaaehtoisten päivänä 5.12. 

- Vapaaehtoistoiminnan messut la 21.9. 

- Suuri kiitos! -kampanja ja Vertaistuen päivä 8.-17.10. ja 17.10.  

- Climate Aid -ilmastohyväntekeväisyystapahtuma la 23.11. 

- Vapaaehtoisten viikko ja Vapaaehtoisten päivä 29.11.-5.12. ja 5.12. 

  

6. Muut esille tulevat asiat ja ilmoitusasiat 

 

Viikko 41 on Vanhusten viikko. 

 

Leo Stranius siirtyy pois Kansalaisareenasta, joten Kansalaisareena etsii uutta toiminnanjohtajaa. 

 

Todettiin, että vapaaehtoistoiminnan ryhmässä on edustajat kaikista eduskuntapuolueista paitsi 

Liike Nytistä. Päätettiin, että tukiryhmän varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä vain kansanedustaja. 

Päätettiin vielä kutsua Hjallis Harkimo (Liike Nyt) ryhmään ja jos hän ei pääse kokouksiin, avustaja 

voi aina osallistua ryhmän kokouksiin ja tapahtumiin.  

 

7. Seuraava kokous ja kokouksen päätös 

 

Sovittiin, että Kansalaisareena ja puheenjohtajisto sopivat muutaman kokousajan, minkä jälkeen 

koko tukiryhmä äänestää doodlella kokousaikaa. 

 
 


