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VETOOMUS 

 

 

Opetusministeri Henna Virkkuselle ja opetushallitukselle 

 

Suomen Punaisen Ristin, Kansalaisareena ry:n, Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neu-

vottelukunnan, Kehitysyhteistyön palvelukeskuksen (KEPA), Kerhokeskus – koulu-

työn tuki ry:n, Pelastakaa Lapset ry:n, Sosiaali- ja terveysturvan keskusliiton, Suo-

men Laulajain ja Soittajain Liitto ry:n (Sulasol), Suomen Luonnonsuojeluliiton, 

Suomen Lähetysseura ry:n, Suomen Mielenterveysseuran, Suomen Nuorisoyhteis-

työ – Allianssi ry:n, Suomen Partiolaisten, Suomen UNICEFin, Vanhus- ja lähim-

mäispalveluliitto ry:n ja Ystävyysseurojen Liitto ry:n vetoomus 

 

Vetoomus vapaaehtoisuuden ja vapaaehtoistoiminnan saamiseksi osaksi peruskou-

lun ja lukion sekä ammatillisen koulutuksen opetussuunnitelmia 

 

Vapaaehtoisuus osana arvokasvatusta ja vapaaehtoistoiminta oppisisältönä  

Vapaaehtoisuuden arvon ja vapaaehtoistoiminnan merkityksen ymmärtäminen yhteiskunnas-

sa ja lähiyhteisössä on osa lapsen ja nuoren kasvua aktiiviseksi kansalaiseksi. Kansalaisyh-

teiskunta ja vapaaehtoistoiminta ovat tärkeitä yhteiskunnan hyvinvoinnin vahvistajia mm. 

sosiaali- ja terveyspalveluiden, luonnon- ja ympäristönsuojelun sekä kulttuuri-, nuoriso- ja 

liikuntatoiminnan saralla. Suuri osa järjestötoiminnasta nojaa vapaaehtoistyöhön ja yli kol-

masosa suomalaisista aikuisista tekee vapaaehtoistyötä. 

 

Vapaaehtoistoiminnan voiman ymmärtäminen tänä päivänä Suomessa ja maailmassa sekä 

sen historiallinen merkitys osana koko hyvinvointiyhteiskunnan syntymistä auttaa ymmärtä-

mään yhteiskunnan toimintarakenteita ja kansalaistoiminnan mahdollisuuksia. Vapaaehtoi-

suuden ymmärtäminen vahvistaa välittämisen ja osallisuuden arvoja yhteiskunnassa. Vapaa-

ehtoistoiminnan paikkojen, järjestöjen, yhdistysten ja muun vapaan aktiivisen kansalaistoi-

minnan tunteminen avaa konkreettisia mahdollisuuksia vahvistaa osallisuutta ja yhteisölli-

syyttä ja antaa välineitä osallistua ja vaikuttaa omassa lähiyhteisössä, yhteiskunnassa ja 

maailmassa.  

 

Vapaaehtoistoiminta oppimisen menetelmänä 

Vapaaehtoistoimintaan osallistuminen tarjoaa mahdollisuuden toiminnalliseen ja kokemuksel-

liseen oppimiseen. Vapaaehtoistoimintaan osallistuminen osana esimerkiksi ympäristökasva-

tusta, yhteiskunnallisia aineita tai terveyskasvatusta voi tarjota toiminnallisen tavan oppia ja 

samalla osallistua yhteiskunnassa. 

 

Vapaaehtoistoiminnan vuosi 2011  

Vuonna 2011 vietetään EU:n vapaaehtoistoiminnan vuotta, joka nostaa esiin vapaaehtois-

toimijat ympäri Euroopan. Sen tavoitteena on tehdä tunnetuksi vapaaehtoistoiminnan arvoa 

ja merkitystä sekä vahvistaa vapaaehtoistoimintaa osana kansalaisvaikuttamista ja ihmisten 

välistä toimintaa. Osa Euroopan Unionin asettamia vuoden tavoitteita on vapaaehtoistoimin-

nassa saavutettujen taitojen ja osaamisen tunnustaminen formaalissa ja epävirallisessa kou-

lutuksessa. Myös Euroopan Unionin Nuorisostrategia 2010-2018 nostaa vapaaehtoistoimin-

nan eurooppalaisen yhteistyön keskeiseksi toiminta-alueeksi nuorisoalalla. 

 

 

Me allekirjoittaneet tahot näemme tarpeelliseksi, että vapaaehtoisuus ja vapaaehtoistoiminta 

liitetään sekä sisältönä että oppimismenetelmänä osaksi perusopetuksen ja lukion sekä am-

matillisen koulutuksen opetussuunnitelmia. 

 

 

 

Kristiina Kumpula  

pääsihteeri 

Suomen Punainen Risti 
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Anitta Raitanen 

toiminnanjohtaja 

Kansalaisareena ry 

 

 

 

Riitta Särkelä 

puheenjohtaja 

Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta 

 

 

 

Timo Lappalainen 

toiminnanjohtaja 

Kehitysyhteistyön palvelukeskus KEPA 

 

 

 

Minna Riikka Järvinen 

Toiminnanjohtaja 

Kerhokeskus – koulutyön tuki ry 

 
 
 

Hanna Markkula-Kivisilta 

pääsihteeri 

Pelastakaa Lapset ry 

 

 

 

Raimo Lindberg 

puheenjohtaja 

Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto 

 

 

 

Virpi Häyrinen   

toiminnanjohtaja 

Suomen Laulajain ja Soittajain Liitto ry, Sulasol ry 

 

 

 

Eero Yrjö-Koskinen 

toiminnanjohtaja 

Suomen Luonnonsuojeluliitto 

 

 
 

Seppo Rissanen 

johtaja 

Suomen Lähetysseura ry 

 

 
 

Marita Ruohonen 

toiminnanjohtaja 

Suomen Mielenterveysseura 
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Hanna-Mari Manninen 

puheenjohtaja 

Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry 

 

 

 

Elina Lahtinen 

toiminnanjohtaja 

Suomen Partiolaiset ry 

 

 

 

Pentti Kotoaro 

pääsihteeri 

Suomen UNICEF 

 

 

 

Marja-Liisa Kunnas 

toiminnanjohtaja 

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry 

 

 

 

Seppo Kalliokoski 

puheenjohtaja 

Ystävyysseurojen Liitto ry 


