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Avita Kaveria –hankkeen vuosi 2016 tapahtumia täynnä
Hankkeen viimeinen toimintavuosi on päättymässä ja on hyvä hetki katsoa taaksepäin. Koota
yhteen mitä hankkeessa on saatu aikaiseksi. Onko tavoitettu sitä mitä on suunnitelmaan
kirjoitettu? Hankkeen työntekijät ovat projektinvetäjä Heli Lumiaro ja projektiassistentti Anja
Hilander sekä joukko arvokkaita yhteistyökumppaneita ympäri Suomen. Ilman yhteistyötä
emme olisi onnistuneet. Tässä katsauksessa keskityn muuhun toimintaan kuin vertaisohjaajien
koulutukseen, josta Heli kertoo omassa katsauksessaan. Lue myös Helin sattumuksia Avita
Kaveria koulutuksissa –blogi täältä. Lisätietoa hankkeen tavoitteista:
http://www.kansalaisareena.fi/avitakaveria/
Vertaiskuvanäyttely
Vuonna 2015 hankkeessa järjestettiin Vuoden vertaiskuva –kilpailu, jonka tuloksena valittiin
vuoden vertaiskuva. Vuonna 2016 valokuvakilpailuun tulleista valokuvista koottiin
kahdenkymmenen kuvan Vertaiskuvanäyttely, joka oli nähtävillä kirjastoissa ja tapahtumissa
ympäri Suomea. Tavoitteena oli kuvien kautta tuoda esiin vertaisuudenkirjoa ja moninaisuutta
eri tapahtumissa. Näyttelyssä toivoimme katsojien pysähtyvän miettimään vertaisuuden
olemusta ja merkitystä. Vertaistuki voi auttaa sairauksien lisäksi myös monissa muissa
elämäntilanteissa tai -kriiseissä sopeutumaan ja voimaantumaan. Näyttelykiertueella
vertaistuen hyvistä vaikutuksista keskusteltiin muun muassa Helsingissä Eurooppasalin
seminaarissa, Kuntoutussäätiön kirjaston periscope –lähetyksessä, Karhupuistossa, Porin
SuomiAreenan tapahtumatorilla sekä Hyvinkään kirjastossa. Lisätietoa vertaiskuvanäyttelystä:
http://www.kansalaisareena.fi/avitakaveria/vuoden-vertaiskuva-2015/aanesta
#VERTAISHÄSSÄKKÄ
Myös #Vertaishässäkkä –yhteistyö Helsingin seudun vertaistoimintaa järjestävien yhdistysten ja
yrityksen kanssa sai vuonna 2016 jatkoa. Tapahtuman tavoitteena on ollut kertoa
vertaistoiminnan saatavuudesta, eri muodoista ja merkityksestä suurelle yleisölle pop up –
tyyppisessä tilaisuudessa. Tänä vuonna aurinkoisessa toukokuun iltapäivässä Karhupuistossa oli
runsaat kymmenen vertaistoimijaa esittelemässä toimintaansa noin 700 kiinnostuneelle
kävijälle. Lisäksi saman konseptin mukaisesti järjestöt mm. Järvenpäässä ja Jyväskylässä
järjestivät omat tapahtumansa. Lisätietoa:
http://www.kansalaisareena.fi/avitakaveria/vertaishassakka
Mukana SuomiAreena -tapahtumassa
Ehdottomasti suurin ponnistus vuoden 2016 hankkeen toiminnassa oli osallistuminen
SuomiAreena –tapahtumaan Porissa heinäkuussa, jossa onnistuimme hyvin ja saimme laajaa

huomiota. Hanke näyttäytyi tapahtumassa järjestämällä vertaistukeen liittyvän
keskustelutilaisuuden Porin kaupungintalon pihalla. Kansasalaisareenan hallituksen
varapuheenjohtaja Marienne Heikkilän vetämänä pohdittiin vertaisuuden olemusta ja eri
muotoja päättäjien, vertaistoimijoiden ja –tutkijoiden kanssa. SuomiAreena-keskustelusta video
täällä. Lisätietoa: http://www.kansalaisareena.fi/avitakaveria/suomiareena
Lisäksi hankkeella oli Porin kauppatorilla ständi SOSTEn ja Ray:n kansalaistoiminnan teltassa,
jossa vieraili noin 1000 kävijää per päivä kolmen päivän aikana. Lisäksi hankkeenvetäjä esiintyi
MainosTV:n aamulähetyksessä ja pariin otteeseen MTV –lavalla tuoden esiin hankkeen työtä
vertaistoiminnan edistämiseksi yhdessä yhteistyökumppaneiden Endometrioosiyhdistyksen ja
Niilo Mäki Instituutin työntekijöiden kanssa. Kiitos, että olitte mukana!
SuomiAreena -tapahtumassa hanke lanseerasi vertaistoiminnan We Move on PeerPower –
varainhankinta- ja näkyvyyskampanjan, joka vähäisten resurssien vuoksi jäi kuitenkin
vähemmälle huomiolle. Toivomme, että ko. konsepti toteutuu tulevana vuonna. Tutustu
kampanjaan: http://www.kansalaisareena.fi/avitakaveria/we-move-on-peerpower
Kansainvälisen vertaistuen päivä 20.10.2016
Syksyn ohjelmassa oli Kansainvälisen vertaistuen päivän lanseeraaminen Suomeen. Alun perin
Yhdysvalloista lähtenyt vertaistukijoille ja heidän arvokasta työtään huomioivaa juhlapäivää
vietetään lokakuun kolmannen viikon torstaina. Tänä vuonna vertaistuen oli 20.10.2016. Hanke
toi tätä erityispäivää esiin eri medioiden kautta ja kehotti vertaistoiminnan järjestöjä
juhlistamaan ja kiittämään vertaistukijoitaan itselle sopivalla tavalla. Hanke toimitti myös
sähköistä materiaalia järjestöjen käyttöön esimerkiksi Suuri Kiitos! –korttien ja –magneettien
muodossa. Lisätietoa Kansainvälisen vertaistuen päivästä:
http://www.kansalaisareena.fi/avitakaveria/vertaistuen-paiva
Avita Kaveria –hanke järjesti ensimmäistä kertaa vietettävän vertaistuen päivän kunniaksi oman
miniseminaarin Tampereella, jossa vertaisuuden tärkeyttä ja hyötyjä nostettiin esiin eri
tutkimusten kautta. Tapahtuma ja seminaari sai hyvää palautetta ja toivomme, että vaikka
hanke ei saanut jatkorahoitusta, vertaistuen päivää vietettäisiin myös jatkossa. Lisätietoa:
http://www.kansalaisareena.fi/avitakaveria/vertaistuen-paiva/miniseminaari-20-10-16
Kaikeksi lopuksi kiitos kaikille hankkeen kanssa yhteistyössä olleille ja toivotan menestystä
vertaistoiminnalle ja sen kehittämiselle myös jatkossa.

Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta!
Anja Hilander Avita Kaveria –hankkeen projektiassistentti

Lisätietoa hankkeen toiminnasta löytyy myös:
Avita Kaveria –hankkeen nettisivut:
http://www.kansalaisareena.fi/avitakaveria/
Avita Kaveria –hankkeen Facebook –sivut:
www.kansalaisareena.fi/avitakaveria/
Avita Kaveria –hankkeen Twitter -sivut:
https://twitter.com/avitakaveria
Avita Kaveria –hankkeen Instagram -sivu:
https://www.instagram.com/
Kansainvälinen vertaistuen päivän Facebook –sivut:
https://www.facebook.com/Kansainv%C3%A4linen-vertaistuen-p%C3%A4iv%C3%A4618884544957353/?skip_nax_wizard=true

