VERKOSTOTIEDOTE 8.7.2016
Hyvä yhteistyökumppani ja vapaaehtoistoiminnan ja vertaistuen aktiivi,
SuomiAreena käynnistää kesän kuumaa keskustelutapahtumaa Pori Jazzin sykkeessä, Kaustisilla
viihdytään kansanmusiikin parissa ja Savonlinnassa korkeakulttuuri kukoistaa: mansikat ja mustikat
kypsyvät vauhdilla – tämä on kesää parhaimmillaan – vaikka aurinko ei aina paistaisikaan ja
vesikuuro pääsisi yllättämään.
Kansalaisareena tuo vertaisuuden Porin SuomiAreenaan!
Tiistaina 12.7.2016 klo 11.45 – 13 keskustellaan Porin kaupungintalon pihalla vertaisuudesta
teemalla Puoskarointia vai tukea ihmiseltä ihmiselle. Tilaisuuden juontavat Kansalaisareenan
varapuheenjohtaja Marttaliiton toiminnanjohtaja Marianne Heikkilä ja Avita Kaveria -hankkeen
vetäjä Heli Lumiaro. Tilaisuus striimataan ja siihen voi osallistua suorana MTV Katsomossa. Tutustu
ohjelmaan täällä.
Jos olet Porissa, käy kansalaistoiminnan teltassa (SOSTE) teltta nro 10 ma – ke klo 10 – 17
tapaamassa Kansalaisareenan väkeä ja kumppaneita.
Avita Kaveria -hanke kutsuu Porin torille liikkumaan We Move on PeerPower -tapahtumaan
maanantaina 11.7. klo 10 ja keskiviikkona 13.7. klo 14.40. Torivartit näkyvät MTV Katsomossa
täällä.

Kansalaisareenan uudet kotisivut
Pitkään valmisteilla olleet Kansalaisareenan uudet avoimen koodin wp-ohjelmiston kotisivut ovat
nyt julkiset, tutustu www.kansalaisareena.fi!
Tampereella pohdittiin vapaaehtoistehtävien paketointia
Tampereen valikkoryhmän ja Kansalaisareenan kesän alussa järjestämän tilaisuuden aineistoihin
voit tutustua täällä.

Seminaari vapaaehtoistoiminnan näkyvyydestä Kokkolassa 13.9.2016
Haluatko oppia lisää vapaaehtoistoiminnan tiedotuksesta ja markkinoinnista? Kuulla
vapaaehtoistyöstä sosiaalisessa mediassa tai oppia, miten oman asiansa saa parhaiten läpi
mediassa. Tule Kokkolan valikkoverkoston ja Kansalaisareenan järjestämään maksuttomaan
seminaariin Kokkolan kaupungintalolle. Ilmoittaudu 2.9. mennessä täällä.
Vapaaehtoistoiminnan johtaminen aiheena Hyvinkäällä
29.9. Hyvinkäällä järjestetään maksuton avoin valikkoseminaari vapaaehtoistoiminnan
johtamisesta. Ilmoittautuminen alkaa elokuun alussa. Ohjelma löytyy täältä. Lue lisää syksyn
valikkotoiminnasta täällä.
Vuoden vapaaehtoinen -kampanja käynnistyy
Vuoden vapaaehtoinen voi olla pitkän linjan vapaaehtoistoimija tai uusi, mutta innovatiivinen
tulokas. Hän voi toimia vapaaehtoisena missä päin Suomea tahansa, millaisessa tehtävässä
tahansa. Vuoden vapaaehtoinen voi olla myös oman yhteisönsä kantava voima, taitava
innostamaan muita, kekseliäs ja rakentava toiminnan kehittäjä tai jollain aivan muulla tavalla
ansioitunut vapaaehtoistyöntekijä. Kampanja käynnistyy 15.8 kuukauden kestävällä
ehdokasasettelulla. Kuka tahansa yksityishenkilö tai yhteisö saa ilmoittaa oman ehdokkaansa
kilpailuun. Kannattaa miettiä jo kesän aikana sopivaa henkilöä!
Ennakkotietoa tulevista Avita Kaveria –vertaiskoulutuksista

Syksyllä on tulossa vertaisohjaajien kouluttajille suunnattua jatkokoulutusta, jonka pääteemana on
vertaistoiminnan tukeminen. Kolmena eri päivänä pidettävän koulutuskokonaisuuden ensimmäinen
päivä on 20.9.2016 Pääkaupunkiseudulla teemalla vertaisohjaajien tukeminen. Kaksi seuraavaa
koulutusta pidetään Tampereella ja Kuopiossa loka-marraskuussa. Alustava ohjelma
ilmoittautumisineen löytyy täältä.
Vertaiskuvanäyttely matkaa Hyvinkäälle
Avita Kaveria –hankkeen Vertaiskuvanäyttely vie viestiä Hyvinkään pääkirjastossa 1.-22.7.2016 ja
Kuntoutussäätiön erikoiskirjastossa Malminkartanossa 15.8.-13.10. Lisätietoa Hyvinkään
pääkirjaston näyttelystä täällä.
Kuntalaiset osallistuvat eniten liikunta-/urheiluseurojen ja ammattiyhdistysten toimintaan
Vähiten osallistutaan ympäristöjärjestöjen ja nuoriso- ja opiskelijajärjestöjen toimintaan selviää
Kuntalaisten osallistuminen ja vaikuttaminen 2015 –tutkimuksesta. Lue lisää
Uuden rahapeliyhtiön nimi on Veikkaus
Ensi vuoden alussa aloittavan uuden rahapeliyhtiön nimi on Veikkaus. Samassa yhteydessä RAY:n
avustustoiminta siirtyy STM:n yhteyteen Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskukseen (STEA),
joka on STM:n alainen itsenäinen, erillinen viranomainen. Muutos ei vaikuta edunsaajien asemaan

ja avustuslajit ja linjaukset pysyvät ennallaan. Tulonjakoprosentit ovat 53 % Veikkaus, 43 % RAY ja
4 % Fintoto. Lue lisää
Rikoksentorjuntaohjelma lausunnolla
Turvallisesti yhdessä – rikoksentorjuntaohjelmassa esitetään toimenpiteitä paikallisen
rikoksentorjuntatyön kehittämiseksi ja sen erityinen paino on rikoksentorjuntatyön eri toimijoiden,
kuten viranomaisten, elinkeinoelämän, kansalaisjärjestöjen ja asukkaiden yhteistyössä
toteuttaman rikoksentorjunnan suunnittelussa ja toteuttamisessa. Ohjelman tavoitteena on (1)
selkeyttää rikosten ehkäisyn liittyminen kunnan suunnitelmiin (2) rikosten ehkäisyn yhteistyön ja
verkostoitumisen parantaminen viranomaisten, elinkeinoelämän, järjestöjen ja kansalaisten
kesken (3) lisätä rikoksentorjuntatyön osaamista paikallisella ja kansallisella tasolla (4) edistää
asukkaiden ja kansalaisjärjestöjen kuulemista rikosten ehkäisyn suunnittelussa ja (5) kehittää
kansalaisten osallistumista ja vaikuttamiskeinoja rikosten ehkäisyssä ja koetun turvallisuuden
edistämisessä. Kolmannen sektorin toimijat tulee ottaa mukaan suunnitteluun ja toteutukseen,
koska niillä on usein tietoa monenlaisten väestöryhmien, kuten etnisten vähemmistöjen,
maahanmuuttajien, nuorten ja ikääntyneiden tilanteesta. Järjestöjen vahvuutena ovat myös
matalan kynnyksen palvelut, joihin monien voi olla helpompi ottaa yhteyttä etenkin, jos
viranomaisiin ei osata täysin luottaa. Tutustu ohjelmaan täällä. Ohjelmaan voi antaa lausunnon
lausuntopalvelu.fi –palvelussa viimeistään 19.8. mennessä. Lue lisää
Valtionavustuksia kärkihankkeisiin
Esimerkiksi osaprojektissa “Hyvät käytännöt pysyvään käyttöön” voi hakea rahoitusta hankkeisiin,
jotka levittävät ja juurruttavat hyvinvointia ja terveyttä edistäviä hyviä käytäntöjä riittävän laajalla
maantieteellisillä alueilla ja useamman tahon yhteistyönä. Kärkihankkeiden rahoitushauista lisää
täällä.
Suomalaisilla on vahva auttamisen halu
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön tekemästä tutkimuksesta käy ilmi, että suomalaisista peräti
95 prosenttia on valmiita auttamaan naapureitaan ja läheisiään esimerkiksi pitkän sähkökatkon
aikana. Yli 90 prosenttia olisi valmis auttamaan ja osallistumaan myös vapaaehtoistehtäviin
pitkäkestoisessa häiriötilanteessa. Lue lisää
Kansalaisareenan kotisivuilla tapahtumakalenterissa ja ajankohtaissivulla on lisää
ajankohtaistapahtumia! VerkkoAreenassa julkaistaan myös laajempia juttuja ja dedline seuraavaan
numeroon tuleville jutuille on 5.9.2016. Jos haluat juttusi tai aiheesi julkaistavan VerkkoAreenassa
tai muissa Areenan viestintävälineissä, ota yhteyttä katja.reinikainen(at)kansalaisareena.fi.
Kansalaisareena ja Avita kaveria –hanke twitterissä. Seuraa meitä! @kansalaisareena
@avitakaveria.
Tätä viestiä saa mielellään levittää eteenpäin. Jos haluat postituslistalle tai pois listalta, laita viestiä
kansalaisareena(at)kansalaisareena.fi
Aurinkoisia ja raukeita kesäpäiviä toivottaa Kansalaisareenan väki!

