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1 Lue toimeksiannot ja valitse organisaatio,   
 jota haluat auttaa
2 Ota yhteyttä valitsemasi organisaation  
 yhteyshenkilöön
3  Tarkenna toimeksianto työtapojasi  
 vastaavaksi yhteyshenkilön kanssa
4  Toteuta työ sovitussa laajuudessa ja  
 aikataulussa sekä julkaise se tunnisteella  
 #vastuunkantavat. Kiitos!

Vastuunkantavien puolesta,                 Tommi Kortesniemi / Sherpa

Yhdessä tekemisestä on kasvanut aikamme toistetuimpia korulauseita, mutta nyt 
on oikea hetki palauttaa sille kunnia, jonka se kiistatta ansaitsee. Vastuunkantavien 
alkuperäisajatuksena oli valita vuosittain yksi toimeksianto ratkaistavaksi, mutta 
nyt olemme päättäneet puoleemme kääntyneiden organisaatioiden kanssa tehdä 
saamistamme toimeksiannoista julkisia, jotta mahdollisimman moni tekijä ja tarve 
kohtaisivat. Valitse oma hyvä työsi. Vastuunkantavien neljä helppoa askelta:

Toivomme, että edustamiemme huippuosaajien joukosta löytyy runsain mitoin 
heitä, joilla on aikaa ja halua löytää ratkaisuja suomalaisten organisaatioiden tämän 
hetken haasteisiin.

Vastuunkantavat 
yhdistävät
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Seuraavilla sivuilla on koottuna Vastuunkantavat-ryhmän saamat 
julkiset toimeksiannot. Lue toimeksiantotekstit, valitse omasi, ole 
yhteydessä toimeksiannon laatijaan ja ryhdy pro bono -töihin. 
Meitä tarvitaan.

Vastuunkantavat 
tarjoaa kriisiapua
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1 Animalia ry
Tavoitteena kunnianhimoinen eläinlaki.

Suomeen säädetään parhaillaan eläinten hyvinvointilakia. Lakiluonnos on tällä hetkellä 
lausuntokierroksella. Lakiin uhkaa jäädä useita eläinten hyvinvoinnin kannalta kielteisiä 
aukkoja, kuten turkistarhauksen jatkuminen, vanhojen parsinavetoiden ja porsitushäkkien 
salliminen, häkkikanaloiden salliminen ja niin edelleen. Jotta uusi laki turvaisi eläinten 
hyvinvoinnin, Animalian tavoitteena on saada lakiluonnokseen tuntuvia parannuksia.

Lain valmistelu on ollut äärimmäisen takkuista, ja Animalia on sekä kampanjoinut julkisesti 
että tehnyt valtavan määrän vaikuttamistyötä eduskunnassa jo yli 10 vuoden ajan 
eläinlain uudistukseen liittyen. Lain viimeisin esitysluonnos ilmestyi marraskuussa 2021. 
Todennäköisesti se käsitellään eduskunnassa keväällä 2022. 

Animalia toivoo tukea kevään eläinlakikampanjan konseptointiin ja toteutukseen. 
Kampanjalla vaikutetaan eläinlaista käytävään yhteiskunnalliseen keskusteluun, 
eduskunnassa käytävään keskusteluun ja lain sisältöön lainsäädäntöprosessin 
loppumetreillä. Animalia tehnyt vaikuttamistyötä laajasti ja sinnikkäästi koko lain 
valmistelun ajan, mutta kaipaamme uusia ideoita ja näkökulmia viestintäämme.

Tavoitteena on, että Animalian eläinlakitavoitteet näkyvät kaikessa eläinlaista käytävässä 
mediakeskustelussa. Somen kautta viestimme leviää laajasti ja tavoittaa asiasta 
huolestuneet kansalaiset. Lopullisena tavoitteena on, että Animalian ajamat asiat näkyvät 
lain lopulta hyväksytyssä versiossa.

Animaliassa kumppanina olisi kehityshenkinen kolmen hengen viestintä- ja 
varainhankintatiimi, johon kuuluvat viestintäpäällikkö, varainhankintapäällikkö sekä 
viestinnän ja varainhankinnan avustaja. 

Animalia on eläinoikeusjärjestö, joka tekee töitä sellaisen maailman puolesta, 
jossa eläimillä on itseisarvo riippumatta siitä, mitä hyötyä siitä on ihmiselle. 
Animalian kampanjoinnin ja vaikuttamistyön pääasiallisena tavoitteena on parantaa 
ruuantuotannossa, turkistarhauksessa tai eläinkokeissa käytettävien eläinten asemaa.

Lisätietoja: www.animalia.fi
Yhteydenotot: taija.rinne@animalia.fi
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2 Chasing the Spot
Mahdollistetaan Suomen skeittauksen maajoukkue ja heidän matkat Pariisin 2024 
Olympiakarsintakilpailuihin. Osaatteko sanoa missä muussa lajissa ei ole ikä, sukupuoli, 
aika tai paikka rajoitteita ja jossa valtion peräänkuuluttama tunti liikuntaa päivässä ylittyy 
heittämällä ;) 

Lisätietoja: www.chasingthespot.com
Yhteydenotot: suomenrullalautaliitto@gmail.com
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3 Diakonissalaitos

Diakonissalaitos on lähes 155-vuotias yleishyödyllinen säätiö ja yhteiskunnallinen yritys.

Me Diakonissalaitoksella halutaan auttaa marginalisoituja ihmisiä. Toivoisimme 
pro-bono -kumppania suunnittelemaan meille asunnottomuuteen liittyvän 
varainhankintakampanjan ensi syksyksi 2022 Asunnottomien yön aikaan.

Lisätietoja: www.hdl.fi 
Yhteydenotot: pertti.keinanen@hdl.fi
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4 Dynamo-valmennus

Oulussa on neljän lukuvuoden ajan kehitetty koulupäivien yhteyteen ehkäisevää toimintaa niille
lapsille, joilla on vaarana jäädä arjen varjoihin. Osallistujia ovat olleet arat, ujot, harrastamattomat
ja kaverittomat lapset, joista koulun henkilöstöllä on syntynyt huoli. Neljän vuoden aikana
toimintaan on osallistunut jo yli 300 lasta.

Hyvinvointivalmennuksen kehittämisestä, suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa Dynamo-
valmennus yhdessä Oulun kaupungin kanssa. Dynamo-valmennus on ketterä ja innovatiivinen 
lasten ja nuorten hyvinvointia edistävä toimija, joka on profiloitunut ennaltaehkäisevän, 
hyvinvointia lisäävän toiminnan kehittäjäksi. Kehitetyllä Dynamo-valmennuksella edistetään 
lasten ja nuorten valmiuksia toimia kaikilla merkityksellisillä elämänalueilla. Toiminnan avulla 
ennaltaehkäistään yksilöille haitallisten ilmiöiden kehittymistä ja autetaan yksilöitä löytämään 
oma paras tapa kasvaa ja kehittyä.

Dynamo-valmennuksen keskeisimmät tavoitteet ovat positiivisen mielenterveyden edistäminen,
yksilöiden pystyvyyden tunteen vahvistaminen, ja itseluottamuksen kasvattaminen.
Onnistuneen Dynamo-valmennuksen tuloksena on enemmän iloisia, itseensä luottavia lapsia ja
nuoria, jotka näkevät tulevaisuuden positiivisena. Valmennuksen tuloksia ja vaikuttavuutta on
työstetty yhdessä Oulun yliopiston ja Arvoliiton Hyvän Mitta -hankkeen kanssa.

Koronakriisin vaikutusten vuoksi Dynamo-valmennus siirtyi osittain EtäDynamoksi ja 
ensimmäiset
kokemukset ja palautteet ovat olleet positiivisia. Etänä toteutettavalle itseluottamusta ja
rohkeutta vahvistavalle valmennukselle on varmasti laajemminkin kysyntää näinä aikoina.

Nyt, kun toiminnan vaikuttavuutta on tehty näkyväksi, niin meillä olisi halu tehdä toiminta
tunnetuksi valtakunnallisesti. Tämä oululainen “Islannin malli” voisi parhaassa tapauksessa olla
skaalattavissa osaksi koulujen arkea laajemminkin. Tähän tarvitsisimme osaamista ja resursseja.

Lisätietoja: www.dynamovalmennus.fi
Yhteydenotot: info@dynamovalmennus.fi
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5 Finfami
”Kuuluuko mun kantaa vastuuta ja huolehtia mun äidistä?” / FinFamin kampanja lapsiomaisten ja 
nuorten mielenterveysläheisten hyvinvoinnin edistämiseksi.
 
Moni lapsi ja nuori elää arkea, johon läheisen mielenterveyden haasteet heittävät varjon. Vaikea 
tilanne kuormittaa ja ahdistaa, mutta lasten tuen tarve jää usein näkymättömäksi. Meidän tulee 
auttaa lapset ja nuoret tarvitsemansa tuen piiriin, eikä heitä saa unohtaa selviämään yksin.
  Mielenterveyden häiriöt ovat yleisiä: noin joka toinen suomalainen kärsii mielenterveyden 
ongelmista jossain vaiheessa elämäänsä. Sairastuneen ympärillä on aina myös läheisiä, joita tilanne 
kuormittaa. Moni heistä on lapsia tai nuoria. Arviolta joka neljäs suomalainen lapsi ja nuori on 
lapsiomainen, joiden vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia. Luku tuntuu suurelta, mutta voi 
olla jopa korkeampi. Pitkittynyt korona-aika on kärjistänyt tilannetta entisestään.
  Moni lapsi ja nuori kantaa kohtuutonta vastuuta sairastuneesta läheisestään ja heillä 
on riski ajautua jopa omaishoitajan asemaan. Lapsiomaisten ja nuorten mielenterveysläheisten 
tilanne on tunnistettava nykyistä paremmin, sillä heillä on merkittävästi kohonnut riski sairastua 
psyykkisesti ja syrjäytyä. Mielenterveyden ongelmilla on taipumus siirtyä sukupolvelta toiselle.
  Otsikon lainaus on FinFamin toiminnassa mukana olleen nuoren suora lainaus. Se kuvaa hyvin sitä 
epätietoisuutta, ja ahdistusta, jota huolta kantavat lapset ja nuoret tilanteessaan kokevat. Pelko, 
tiedonpuute, erilaisuuden kokemukset ja häpeä voivat saada lapsiomaiset vaikenemaan huolistaan.
 Nykypäivän Suomessa lapsiomaiset ja nuoret hoivaajat eivät saa tarvitsemaansa apua. 
Palvelujärjestelmän tulee kyetä huomioimaan heidän tuen tarpeensa ja vastattava niihin. Erityisesti 
perheiden palvelut, matalan kynnyksen mielenterveyspalvelut sekä psykososiaalisen tuen 
saatavuus on taattava jokaiselle sitä tarvitsevalle. Kun yksi sairastuu, monen maailma muuttuu. 
Ei jätetä ketään yksin huoliensa kanssa. Puhutaan avoimesti mielenterveydestä ja sen ongelmista 
sekä niiden vaikutuksista läheisiin.
  FinFami on järjestö, joka tekee työtä psyykkisesti sairastuneiden läheisten hyvinvoinnin 
edistämiseksi. Keskusliiton lisäksi meillä on 18 jäsenyhdistystä ympäri Suomen, jotka tarjoavat 
läheisille mm. omaisneuvontaa ja vertaistukea.
 Toteutamme vuonna 2022 kampanjan, jossa tietoisuus lapsiomaisten ja nuorten 
mielenterveysläheisten tilanteen tunnistamisesta ja tukemisesta lisääntyisi. Otamme mielellämme 
apua vastaan onnistuneen kampanjan toteuttamiseksi.

Kaisu Jouppi

Lisätietoja: www.finfami.fi
Yhteydenotot: marika.finne@finfami.fi
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6 HELride        
Collective Ry

Olemme helsinkiläinen yli 500 jäsenen skeittaukseen keskittynyt seura. Tavoitteemme 
on parantaa pääkaupunkimme skeittaajien oloja kaikin tavoin. Tälläkin hetkellä 
käynnissä on useita nuorille suunnattuja projekteja. Ensi kesänä tavoitteenamme on 
järjestää kaksipäiväinen HELride tapahtuma, Skeittikontti hanke Eläintarhassa ja lukuisia 
muita tapahtumia. Skeittaus on taas nosteessa, johon osasyynä oli lajin mukanaolo 
Tokion Olympialaisissa. Laji nauttii siis taas kerran suuren nousun kautta. HELride tukee 
jo harrastuksen aloittaneiden toimintaa, mutta myös tasoittaa tietä niille, jotka ovat juuri 
tutustumassa lajiin. 

Lisätietoja: www.helride.fi
Yhteydenotot: helridecollective@gmail.com
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7 Nuorten joulu

Olen järjestämässä vapaaehtoisena nuorille 13-20 vuotiaille joulutapahtumaa, jossa 
pääsee viettämään turvallisten aikuisten kanssa joulua 23.12.-25.12. ja tutustumaan 
suomalaiseen joulunviettoon sekä voi olla varma, että saa joululahjan. Tämä on niille 
nuorille, jotka syystä tai toisesta eivät voi viettää joulua kotona, mutta eivät halua, 
että heistä tehdään lastensuojeluilmoitus. 

Tapahtuma jäsentyy, mutta ainakin pääkaupunkiseudulla on tarkoitus järjestää 
tapahtuma. Myös Jyväskylään, Tampereelle ja Lahteen saattaa organisoitua tämän 
konseptin mukainen Nuorten joulu. 

Lisätietoja: www.kasvio2000.fi
Yhteydenotot: peppi@kasvio2000.fi
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8 Kehitysvammaliitto ry
Erityistä tukea tarvitsevien lasten mukanaolo tavallisissa yleisopetuksen koululuokissa 
eli inkluusio on viime aikoina saanut paljon huomiota julkisuudessa, mutta valitettavasti 
pitkälti negatiivista. Huonojen kokemusten taustalla on se, että inkluusiota on toteutettu 
säästökeinona. Erityistä tukea tarvitseva lapsi on siirretty yleisopetukseen ilman riittävää 
tukea, jolloin oikeastaan ei ole kyse enää inkluusiosta ollenkaan. 

Keskustelu on ajautunut väärille urille. Haluaisimme kampanjoida sen puolesta, että 
keskusteltaisiin vammaisten ja muiden erityistä tukea tarvitsevien lasten oikeudesta 
olla aidosti mukana siellä, missä muutkin lapset. Eristämällä heidät ikätovereistaan 
viemme heiltä mahdollisuuden olla aidosti osallisia tässä yhteisessä maailmassamme. 
Samalla viemme muilta lapsilta mahdollisuuden oppia elämän monimuotoisuudesta 
ja rikastaa omaa maailmankuvaansa. Viestimme on suunnattu kaikkien koululaisten 
vanhemmille, opettajille ja koulujen resursseista ja rakenteista päättäville. Jos lapsi ei 
saa mennä lähikouluunsa, hän joutuu irtautumaan päiväkotiaikaisista ystävistään. Hän 
voi joutua käymään koulua kaukana sieltä, missä omat sisarukset ovat. Hänet eristetään 
erityisputkeen, jota pitkin hänen loppuelämänsä pahimmassa tapauksessa kulkee 
ennalta määrättyjä latuja erityisluokkien kautta muiden erityispalvelujen asiakkaaksi. 

Kampanjan tarkoituksena olisi muuttaa asenteita, mutta myös herätellä huomaamaan se, 
että koulun resurssit ovat puutteelliset. Kampanjalla voitaisiin (riippuen sen laajuudesta) 
myös kerätä hyviä käytäntöjä, joiden avulla inkluusiota on mahdollista toteuttaa. 

Julkisessa keskustelussa on käsitelty lähinnä koulua, mutta inkluusio on toki myös 
laajempi asia. Kyse on myös esimerkiksi harrastuksista ja vapaa-ajasta: onko lapsella 
apuvälineitä, saako hän tukea kommunikointiin, sujuvatko kyydit niin, että hänellä on 
oikeasti mahdollisuus osallistua ja olla aidosti mukana. Vammaisten lasten osallisuus 
rakennetaan lasten arjessa.

Lisätietoja: www.kehitysvammaliitto.fi
Yhteydenotot: anneli.puhakka@kvl.fi
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9 Kotimaanapu
Kotimaanapu on vuonna 2015 perustettu suomalainen hyväntekeväisyyspalvelu, joka auttaa 
kaikkein heikoimmassa asemassa olevia suomalaisia ja Suomessa asuvia syntyperään, uskontoon 
tai poliittiseen vakaumukseen katsomatta. 
 Apu on konkreettista. Jouluna keräämme esim. lahjoituksia, jotta vähävaraisille voidaan 
tarjota ruokaa joko lahjoitettuina ruokakasseina, ruokalahjakortteina tai jouluruokailuina. Muun 
muassa tapahtuma-alan korona-ajasta johtuvassa syväsukelluksessa järjestimme Työt Kielletty 
-keräyksen, jolla vastaavasti autettiin tapahtuma-alalla toimeentulonsa menettäneitä. 
 Kotimaanavun kautta voi auttaa tekemällä lahjotuksen joko valtakunnallisesti tai 
paikkakuntakohtaisesti auttaen. Kotimaanavun varoin tehtävä avustustyö toteutetaan 
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kanssa, seurakuntien tekemän diakoniatyön kautta. Apu 
menee perille diakoniatyöntekijöiden välittämänä niin, että jokainen avuntarvitsija kohdataan 
henkilökohtaisesti ja hänen tilanteensa tulee nähdyksi, kuulluksi ja arvioiduksi kokonaisuutena. 
Kirkon diakoniatyötä tehdään jokaisella paikkakunnalla Suomessa.
 Kotimaanapu rikkoi viime vuonna miljoonan euron keräystuloksen koronavuoden 
seurauksena. Se oli vahva viesti siitä, että apua tarvitaan yhä enenevässä määrin, mutta myös 
kiinnostusta ja lahjoittajia Kotimaanavulle on yhä enemmän. Valtion antama sosiaaliturva 
kannattelee ihmistä hädässä, mutta ennen kuin avun piiriin pääsee, on yksittäisen ihmisen tai 
perheen tilanne usein kriisiytynyt jo pahasti ja avun tarve on suuri. Kirkollisen auttamiskentän 
ulkomaille apunsa kohdistavana toimijana esimerkiksi Kirkon Ulkomaanapu on suomalaisille jo 
hyvinkin tuttu brändi. Sen sijaan kirkon kotimaiseen auttamiseen kohdistuva Kotimaanapu on 
vielä suurelle yleisölle tuntemattomampi. 
Tarvitsisimmekin apuanne Kotimaanavun brändin tunnettuuskampanjan suunnitteluun. Tarpeissa 
olisi vakiinnuttaa Kotimaanavulle vuosittaisessa suomalaisessa hyväntekeväisyyskentässä 
oma paikkansa. Tunnettuuskampanjan suhteen tarvitsisimme mm. näkemystänne siitä, onko 
toiminnan kirkollinen tausta syytä nostaa esiin vai pitää taka-alalla. Kyse on lopulta ihmisen 
auttamisesta riippumatta siitä, elääkö hän kirkon piirissä vai ei.
 Tunnettuuskampanjoinnissa konkreettisena apuna meille voisi olla esimerkiksi vetoava 
brändivideo, joka sanoittaa Kotimaanavun niin, että se lunastaa paikkansa suomalaisten 
sydämessä ja pysyvänä auttamiskohteena. Tai mahdollisesti verkko- ja somekampanjana 
toteutettu postaussarja, joka avaa Kotimaanavun vetoavasti. 

Lisätietoja: www.kotimaanapu.fi
Yhteydenotot: ruut.lemmetyinen@kirkkopalvelut.fi
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10 Käymäläseura
 Huussi ry

Yhdistyksen nimi ja missio saattavat herättää hilpeyttä, mutta asia on vakava. Yli 
miljardi ihmistä elää ilman kunnollista käymälää ja tuhansia lapsia kuolee päivittäin 
ripuliin. Sanitaation puute on monissa maissa kansanterveydellinen - ja siten myös 
kansantaloudellinen - haaste. Myös luontaisen ravinnekierron edistäminen on tärkeää: 
ihmistuotokset kuuluvat maanparannukseen ja lannoitteeksi, eivät puhdistuslaitokselle 
tai pahimmassa tapauksessa suoraan vesistöihin niitä rehevöittämään. Toteutuessaan 
ekologinen sanitaatio on kiertotaloutta parhaimmillaan.

Käymäläseura Huussi ry on voittoa tavoittelematon kansalaisjärjestö, joka on perustettu 
helpottamaan ihmisten hätää. Yhdistys toteuttaa kehitysyhteistyöhankkeita siellä, 
missä sanitaatiosta ja puhtaasta vedestä on pulaa. Lisäksi kotimaassa annetaan 
kuivakäymäläneuvontaa mökkiläisille, haja-asutusalueiden asukkaille ja muille vinkkejä 
kaipaaville. Toiminta koostuu pitkälti erilaisista hankkeista, joissa on mm. tutkittu virtsan 
lannoitepotentiaalia yhteistyössä korkeakoulujen ja viranomaisten kanssa. Kolmen 
vuoden välein järjestetään kansainvälinen Dry Toilet -konferenssi tutkijoille ja muille 
alasta kiinnostuneille. 

Huussiasian eli kunnollisen sanitaation ja luontaisen ravinnekierron tekeminen 
tunnetuksi ja tukemisen arvoiseksi on suuri haaste, johon kaikki apu otettaisiin avosylin 
vastaan. Esimerkkejä tehtävistä ovat varainhankinta, mainoskampanjan toteuttaminen 
tai tapahtumajärjestelyissä avustaminen. Perehdytämme tekijät ja samalla sinulla on 
mahdollisuus oppia lisää edistämistämme asioista.

Lisätietoja: www.huussi.net
Yhteydenotot: toimisto@huussi.net
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11 Liikunnan
 kehitysyhteistö
 LiiKe

LiiKe toteuttaa liikunnallisia kehitysyhteistyöhankkeita ja terveyskasvatusta 
Tansaniassa ja tuottaa Kestävän Kehityksen globaalikasvatusmateriaalia Suomessa.

Vuosina 2021 ja 2022 kunnostamme ränsistynyttä liikunta- ja koulutuskeskusta 
Tansanian Mtwarassa erityisesti vammaisten käyttöön. Keskukseen tulee 
liikuntakenttien lisäksi luokkahuoneita, ravintola ja pukuhuoneet suihkutiloineen. 
Kehitysvammaisia nuoria tullaan kouluttamaan mm. puutarhan hoitoon 
ja ravintolatyöntekijöiksi. Lisätietoja www.liike.fi/matwaara. Tarvitsemme 
remonttitukea paikallista työllisyyttä ja koulutusta tukevaan keskukseen. 
Esittelyvideo löytyy täältä.

Lisätietoja: www.liike.fi
Yhteydenotot: ari.koivu@liike.fi
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12 Mielenterveyden
 Keskusliitto
Tiesitkö, että 58 % mielenterveyden häiriöön sairastuneista on havainnut, että 
muut välttelevät heidän seuraansa? Yli kolmannes häpeää hakea hoitoa. Ja yhä 
vieläkin lähes viidennes meistä suomalaisista ei halua naapurikseen ihmistä, jolla on 
mielenterveysongelmia.
 
Eihän se näin voi olla. Millaisen viestin annamme juuri aikuistuneille nuorille, heille, joiden 
käsissä on meidän kaikkien tulevaisuus? Heidän mielenterveysongelmiensa määrä on 
kovassa kasvussa. Mielenterveyden häiriöt ovat myös suurin yksittäinen syy, joka ajaa 
työikäisiä ihmisiä eläkkeelle. 
 
Mielenterveyden keskusliitto on mielenterveysongelmia itse kokeneiden ihmisten 
järjestö. Me haluamme poistaa stigman, ja siihen tarvitsemme sinun apuasi. Haluamme 
tavoittaa erityisesti nuoret aikuiset ja heidän hoidostaan ja palveluistaan päättävät 
ihmiset. Kiitos jos haluat auttaa meitä esimerkiksi tällaisissa kysymyksissä:
 
Millaisen kampanjan rakennamme? Miten tavoitamme nuoret aikuiset? Miten saamme 
päättäjät sitoutumaan? Miten teemme tunnetuksi paikallisten mielenterveysyhdistysten 
työtä? Ne ovat usein se ensimmäinen turvallinen yhteisö, joka saa vaikeasti sairastuneen 
ylittämään kotinsa kynnyksen.
 
Stigmaan ei yksinkertaisesti ole varaa. Vähemmän häpeää, enemmän pärjäämisen 
mahdollisuuksia kaikille mielenterveysongelmien kanssa kamppaileville!

Lisätietoja: www.mtkl.fi
Yhteydenotot: sirkku.immonen@mtkl.fi
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13 Open Doors
Open Doors on kansainvälinen järjestö, joka auttaa uskonvakaumuksensa 
takia vainon tai kidutuksen kohteeksi joutuneita kristittyjä niissä maissa, joissa 
uskonnonvapaus ei toteudu. Kristityt ovat maailman suurin vainottu uskonnollinen 
ihmisryhmä. Uskonnonvapaus on perusihmisoikeuksia, jonka merkitys usein 
unohtuu Suomessa. 

Haluaisimme jonkun kokemuksellisen tai havainnollistavan kampanjan kautta 
tuoda esille millaista on ihmisen arki maassa, jossa hän on uskonvakaumuksensa 
takia vainon kohteena ja toisaalta miten Open Doorsin yli 400 000 projektia 70 
kohdemaassa voi muuttaa tilannetta. 

Lisätietoja: www.opendoors.fi
Yhteydenotot: miika@od.org
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14 Pakolaisneuvonta ry
Pakolaisneuvonta on kansalaisjärjestö ja ulkomaalaisoikeuteen erikoistunut lakitoimisto, 
joka tekee töitä pakolaisten, turvapaikanhakijoiden ja muiden ulkomaalaisten aseman 
parantamiseksi Suomessa.
 
Me autamme heitä, joita kukaan muu ei Suomessa auta. Olemme erikoistuneet 
haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten, kuten ihmiskaupan ja kidutuksen uhrien 
avustamiseen.
 
Olemme tehneet työtämme jo yli 30 vuoden ajan, mutta viime vuodet olemme olleet 
suurissa taloudellisissa vaikeuksissa. Tämä johtuu turvapaikanhakijoiden oikeusapuun 
vuonna 2016 tehdyistä lakimuutoksista. Resurssimme ovat siis järjestökentänkin 
kontekstissa pienet. Vuosittain olemme silti pystyneet auttamaan tuhansia ihmisiä 
maksuttoman oikeudellisen neuvonnan kautta ja avustamaan satoja asiakkaita turvapaikan 
hakemisessa, työ- ja opiskeluluvissa sekä perheenyhdistämisessä.
 
”Perheemme ei koskaan unohda saamaamme apua,” sanoi eräs pakistanilainen isä 
onnellisesti päättyneen perheenyhdistämisprosessin jälkeen.
 
Me haluamme jatkaa työtämme näiden ihmisten ja perheiden auttamiseksi. Voitko sinä 
auttaa meitä auttamaan?
 
Toivomme, että yhä suurempi joukko saisi tietää siitä korvaamattomasta ihmisoikeustyöstä, 
jota Pakolaisneuvonta tekee. Viestinnän resurssimme ovat kuitenkin erittäin rajalliset ja 
budjettimme hyvin pieni.

Tule tekemään meille vaikuttavaa viestintäkampanjaa – pohditaan yhdessä, miten voimme 
kasvattaa Pakolaisneuvonnan tunnettuutta ja tavoittaa työllemme uusia tukijoita!

Lisätietoja: www.pakolaisneuvonta.fi
Yhteydenotot: lahjoitukset@pakolaisneuvonta.fi
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15 Pidä Saaristo
 Siistinä ry
Vesistöjemme pitäminen siistinä on likaista hommaa, mutta jonkun se on tehtävä. Pidä Saaristo 
Siistinä ry:n kumppanina tuet meri- ja järviluontomme arkista ja tärkeää puhdistustyötä. 
Työmme mahdollistaa sen, että voimme kaikki nauttia Suomen kauniista vesistöistä ympäristön 
kannalta kestävällä tavalla - nyt ja tulevaisuudessa. Yhdistys tarjoaa ja kehittää ratkaisuja 
ympäristöystävälliseen veneilyyn ja retkeilyyn vesillä sekä satamatoimintaan.

Pidä Saaristo Siistinä ry on toiminut vuodesta 1969.  Toiminta-alueet ovat Saaristomeri, Saimaa, 
Päijänne, Pohjanlahti, Pirkanmaa ja Itäinen Suomenlahti. 

PSS ry:n työ vesiympäristön hyväksi koostuu kolmesta osa-alueesta: ympäristönhuoltotyö, 
-viestintä ja -projektit. 

Organisaatiomme on melko pieni siihen nähden, miten valtakunnallista ja vaikuttavaa 
työtä teemme. Tehokas noin 1,5 miljoonan vuosibudjettimme muodostuu jäsenmaksuista, 
ympäristöministeriön tuesta, yritystuesta, lahjoituksista ja projektirahoituksista. Jäsen- ja 
varainhankinta onkin toiminallemme ensiarvoisen tärkeää. 

Tässä muutamia aihioita, joissa tarvitsemme lisävoimaa:
- yritysyhteistyömuotojen päivitys ja paketointi sekä kampanja uusien kumppaneiden 
tavoittamiseksi
- ympäristöviestinnällinen kampanja (esim. roskaantuminen, ympäristöystävällinen 
vesilläliikkuminen, vesistöjen kemikalisoituminen)
- kotisivu-uudistus 
- Siisti Biitsi -rantojensiivoustalkoiden kampanjointi / varainkeruu Siisti Biitsi -ohjelmalle
- kampanja, jolla kerätään varoja Pohjanlahden huoltoaluksen uusimiseksi
- jäsenyystasojen päivitys ja paketointi

Siistein terveisin
Pidä Saaristo Siistinä ry:n tiimi

Lisätietoja: www.pidasaaristosiistina.fi
Yhteydenotot: veera.saila@pssry.fi
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16  Psoriasisliitto
Meillä Psoriasisliitossa on ongelma: Psoriasista sairastaa lähes 100 000 
suomalaista ja yksi psoriasiksen ilmaantumisen tyypillinen ikäkausi on 
15-25-vuotiaana. Silti 13 000 jäsenestämme vain kourallinen on 15-25-vuotiaita.
 
Saamme jatkuvasti hyvää palautetta toimintaamme osallistuneilta. 
Jäsenkyselyn mukaan psoriasista sairastavat kokevat liiton palvelut erittäin 
tärkeiksi ja laadukkaiksi.
 
Haluaisimme tehdä kampanjan tai materiaalia, joka tavoittaisi erityisesti tämän 
nuorten kohderyhmän. Toiveena on antaa ääni jäsenillemme: mitä hyvää he 
ovat jäsenyydestä saaneet ja miksi jäsenyys kannattaa?
 
Psoriasis on tulehduksellinen pitkäaikaissairaus, joka aiheuttaa iho- ja 
niveloireita sekä altistaa monille muille sairauksille, kuten diabetes sekä 
sydän- ja verisuonisairaudet. Alttius psoriasikseen periytyy. Psoriasis ei 
tartu. Psoriasisliitto on psoriasista sairastavien valtakunnallinen potilas-, 
kansanterveys- ja asiantuntijajärjestö.
 
Olisi hienoa päästä tekemään kanssanne merkityksellistä yhteistyötä!

Lisätietoja: www.psori.fi
Yhteydenotot: hanna.karhunen@psori.fi

16 Pakolaisneuvonta ry
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17  Sairaalaklovnit ry
Sairaalaklovnit kiertävät lastenosastoilla viihdyttäen ja ilahduttaen pieniä potilaita ja heidän 
perheitään. Klovnitohtorit saavat lapset hetkeksi unohtamaan sairautensa ja antavat luvan hyvälle 
mielelle, vapauttavalle naurulle ja hulluttelulle keskellä sairaalan arkipäivää. Työmme tavoite on 
parantaa potilaskokemusta ja luoda perheille yhteisiä positiivisia muistoja. 

Yhdistys toimii valtakunnallisesti kaikissa yliopistollisissa sairaaloissa. Ensi vuonna vietämme 
toimintamme 20-vuotis juhlavuotta!

Toimintamme mahdollistetaan avustuksilla ja varainhankinnalla. Resurssimme ovat hyvin pienet ja 
olemme keskittyneet olennaiseen – olemaan lasten luona sairaaloissa. Kaipaamme apua erityisesti 
varainhankintaan ja viestintään liittyen. 

• Somestrategia ja sen käyttöönotto. Meillä on paljon hienoa sisältöä, jota voisimme hyödyntää 
paremmin eri kanavissa. Lahjoittakaa meille projektin verran näkemystä & kokemusta ja 
tehdään yhdessä viraalihistoriaa.

• Varainhankinnan kampanja. Varainhankintaa olemme tehneet jo pitkään perustasolla, mutta 
on vaikea löytää mikä olisi se ”sweet spot”, joka veisi meidät kokonaan uusille areenoille. 
Lahjoittakaa meille luova tiimi toviksi ideoimaan ja toteuttamaan yhdessä jotain isosti näkyvää 
ja hauskaa.

• Viestintä ja sisällöntuotanto. Arjestamme riittäisi kirjoitettavaa ja kohtaamillamme perheillä olisi 
varmasti monia hienoja tarinoita kerrottavana. Lahjoita kirjoitustaitoasi, joko kertaluonteisesti tai 
luodaan pidempi yhteistyökuvio? Jaetaan iloa teksteillä.

• Koulutustuote. Meillä on vankkaa osaamista vuorovaikutuksessa, luovuuden hyödyntämisessä 
ja emotionaalisen yhteyden luomisessa. Voisimme mielellämme viedä tätä osaamista myös 
yritysmaailmaan osana varainhankintaa. Jos sinulla on konsulttiosaamista, tuotteistustaitoja ja 
kontaktiverkostoja, auta meitä tekemään klovnikoulutuksesta työhyvinvointihitti.

• Jotain muuta? Olemme luovia jo lähtökohtaisesti ja innostumme helposti. Jos tuli joku idea 
mieleen – ole yhteydessä!

Lisätietoja: www.sairaalaklovnit.fi
Yhteydenotot: aino@sairaalaklovnit.fi
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18 Siskot ja Simot ry

Lisätietoja: www.siskotjasimot.fi
Yhteydenotot: eero.vaisanen@siskotjasimot.fi

Siskot ja Simot - luovan välittämisen yhteisö on suomalainen sosiaalinen innovaatio, jonka 
tavoitteena on saada aikaan välittämisen kansanliike ajan henkeen sopivalla, modernia 
isänmaallisuutta edustavalla tavalla. Toiminta-ajatuksemme on tuottaa iloa ja osallisuutta 
ikäihmisille. Järjestämme (normaaliaikana) Välittämisen keikkoja, joilla vapaaehtoiset 
kohtavaat kavereina kotona ja palvelutaloissa asuvia ikäihmisiä. Myös toimintaan 
osallistuvat pop up- vapaaehtoiset saavat elämäänsä ilon hetkiä ja merkityksellisyyden 
kokemuksia. Välittämisen keikoilla voi olla erilaisia teemoja: tansseista, diskoista, 
lauluhetkistä ja ulkoiluretkistä pihatalkoisiin ja eläinpäivään. 
Innostamme ja kutsumme kansalaisia mukaan siskoiksi ja simoiksi. 

Visiomme on, että Suomesta tulee vastuullisen välittämisen yhteiskunta, jossa 
ikääntyntyttäkään kaveria ei jätetä. Vision toteuttamiseksi tarvitsemme laajaa välittämisen 
kansanliikettä. Uskomme, että koronaviruksen aiheuttama poikkeustilanne on luonut 
parempia edellytyksiä lähimmäisten auttamiseen. Korona-aikanakin järjestämme sekä lähi- 
ja etätoimintana antoisia kohtaamisia ikääntyneiden ja heitä kohtaavien vapaaehtoisten 
kesken. Toiveenamme on saada myös yrityksiä tukemaan toimintaamme. 

Tarvitsemme apua toimintamme markkinointiin saadaksemme #kokosuomikeikalle 
#ihan simona. Tarvitsemme meille parasta mahdollista yhteistyökumppania tarinamme 
kerrontaan. Olemme valmiita panostamaan aluksi pienen nelinumeroisen summan 
yhteistyöhön, ja odotamme myös pro bono -panosta yhteistyökumppaniltamme. Haemme 
käynnistyvälle hankkeellemme ja sen viestinnälle rahoitusta eri tahoilta, jolloin toivomme 
yhteistyömme rahoitusmahdollisuuksien parantuvan.
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19 Suomen Partiolaiset

Lisätietoja: www.partio.fi/lahjoita/partion-ystavat/
Yhteydenotot: simo.pynnonen@partio.fi

Tuhannet lapset ovat yksinäisiä vuodesta toiseen. Lapsena koettu yksinäisyys ennustaa 
usein syrjäytymistä ja mielenterveyden haasteita. Harrastus on tutkitusti yksi parhaista 
keinoista ehkäistä lasten ja nuorten syrjäytymistä. Hyvä harrastus tarjoaa turvallisen 
ympäristön kasvaa ja oppia sekä löytää ystäviä.

Vähävaraisten perheiden lasten osallistuminen maksullisiin harrastuksiin on muita 
vähäisempää. Harrastukset ja koulun ulkopuoliset aktiviteetit olisivat kuitenkin myös 
vähävaraisille lapsille tärkeitä, sillä ne antavat uusia taitoja, kaverisuhteita, onnistumisen 
kokemuksia ja mielekkään tavan rentoutua vapaa-ajalla.

Suomen Partiolaisten Partion ystävät -lahjoitusohjelma edistää lasten tasa-arvoista 
mahdollisuutta harrastaa. Myönnämme saamiemme lahjoitusten avulla taloudellista tukea 
partioharrastukseen niille nuorille, joilla ei taloudellisista syistä olisi muuten mahdollisuutta 
harrastaa. Haluamme varmistaa, että raha ei ole este kenenkään partioharrastukselle. 
 
Tavoitteemme toteuttamiseksi etsimme kuukausilahjoittajia, jotta voimme vastata 
jatkuvasti kasvavaan taloudellisen tuen tarpeeseen.
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20  Yhteiset
 Lapsemme ry

Lisätietoja: www.yhteisetlapsemme.fi
Yhteydenotot: markus.soderlund@yhteisetlapsemme.fi

Olemme lastensuojelujärjestö, jonka tavoitteena on edistää monikulttuuristen 
lasten hyvän elämän edellytyksiä Suomessa. Yhteiset Lapsemme ry perustettiin 
v. 1988. Toimintamme kohderyhmiä ovat mm. adoptiolapset ja -perheet, 
nuoret turvapaikanhakijat, pakolaisperheet sekä eri kulttuuritaustoista tulevat 
suomalaiset lapset ja nuoret. Meille on tärkeää rasisminvastainen työ, johon kuuluu 
työpajatoimintaa, valmennusta, kampanjointia ja vaikuttamista. Järjestämme myös 
tapahtumia ja ylläpidämme monikulttuurista lastenkotia Sipoossa. Lisäksi meillä on 
kummiyhteistyötä Kolumbiaan, jonne keräämme varoja.

Suunnittelemme rasisminvastaisia työpajoja/koulutuksia myös aikuisten yhteisöille 
- koska aikuiset luovat lasten maailman! Koulutuksia voisivat tulevaisuudessa tilata 
työyhteisöt, jotka haluavat kehittää valmiuksia kohdata erilaisuutta ja rasismia, ja 
lisätä yhdenvertaisuustietoa ja -taitoa. Koulutuksen suunnitelma on laadittu, mutta 
tarvitsemme markkinointiviestintään uusia ideoita ja sparrausta. Markkinoinnin avulla 
haluamme löytää yrityksiä, joissa työpajaa voisi pilotoida ja kehittää - ja jatkossa sitä 
voitaisiin tarjota yhä laajemmalle kohderyhmälle.

Toivomme myönteistä suhtautumista ehdotukseemme - kiitos!
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Kiitos 
Thank you

2021


