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2,2 miljoonaa ei voi olla väärässä !
• 40% suomalaisista osallistuu vapaaehtoistoimintaan

• Kolmessa vuodessa vapaaehtoisuus lisääntynyt 7%

• Suosituimmat tavat osallistua: auttaminen, talkootyö ja 
neuvontatehtävät

• Eniten tehdään lasten ja nuorten parissa sekä liikunnan ja 
urheilun parissa

• Suurin toimintaan osallistumista estävä tekijä on ajanpuute

• Kolmasosa vastaajista osallistuu vain lyhytkestoiseen 
vapaaehtoistoimintaan

• Toimintaan käytettävä aika on lyhentynyt tekijöiden määrän 
kasvaessa

• Naisten ja nuorten vapaaehtoistoiminta on lisääntynyt eniten

( Juho Rahkonen: Vapaaehtoistyön tekeminen Suomessa 2018, 
tutkimusraportti)



Vapaaehtoisuus Helsingin ortodoksisessa 
seurakunnassa

• Erilaisia pitkäaikaisia vapaaehtoistehtäviä kuvattuna yli 20

• Lisäksi suuri määrä erilaisia tapahtumia, juhlia ja talkoita sekä 
muita lyhytaikaisia tehtäviä 

• Seurakunnan vapaaehtoisia rekisterissä tällä hetkellä yli 250

• Osa vapaaehtoistoiminnasta organisoituu seurakunnan 
rekisterin ulkopuolella eri autonomisten seurojen ja 
yhdistysten kautta > ei seurakunnan vastuulla tai sen 
tukipalveluiden piirissä

• Osa vapaaehtoisista kuuluu yhtä aikaa myös johonkin 
erilliseen seurakunnan yhteydessä toimivaan yhdistykseen tai 
seuraan 

• Seurakunnan omaa vapaaehtoistoimintaa koordinoitu ja 
johdettu vuoden 2017 alusta keskitetysti seurakunnan kautta



Työkaluja hallinnointiin
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Vapaaehtoistoiminnan prosessi  > ”vapaaehtoisen polku seurakunnassa”

2. Toiminta

3.Arviointi

Vapaaehtoisten 
tavoittaminen

Rekrytointi

Perehdytys

Toiminta vapaaehtoisena 

Tukitoimet

Pitkäaikainen Kertaluonteinen 

Arviointi

Korjaaminen ja 
kehittäminen

Ortodoksiviesti, www - sivut, 
Some, tapahtumat, henk.koht.

Haastattelu, tehtävän valinta

Koulutus, perehdytys

Työnohjaus, lisäkoulutus, 
virkistystoiminta, palkitseminen, 

yhteiset foorumit, vertaistuki

Palkitseminen, yhteiset foorumit, 
vertaistuki

Henkilökohtainen palaute, 
kyselyt, vertaisarviointi, 

ympäristön luotaus

Kirjallinen sopimus

1. Alkutoimenpiteet



Yhtenäinen ve-toiminnan ohjaus
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Alkuhaastattelut
Sopivan tehtävän 

valinta
Sopimuksen teko

Perehdytys:
Ohjaus ja koulutus 

tehtävään
Seuranta

Tukipalvelut:
Työnohjaus

Henk.koht.tuki
Virkistys

Päätös:
Loppukeskustelu

Todistus
Arvioinnit

Vapaaehtoisrekisteri
Tehtävien hallinnointi ja 

yhteinen viestintä
Sopimukset sähköinen 
tietopankki, ”kuutio”

Vapaaehtoistoiminnan 
koulutusmalli

Vertaismentorointi
Henk.koht. ohjaus ja 

neuvonta

Yhteyshenkilöt
Yhteiset tapahtumat ja 

virkistys
Vapaaehtoisverkostopvä

Vapaaehtoistoiminnan 
kuutio

Todistus- ja 
arviointipohjat

Vapaaehtoistoimintaan liittyvät tiedostot tallennetaan vapaaehtoistoiminnan kuutioon
Kuution kautta voidaan jakaa mm. koulutukseen liittyvää materiaalia, myös videotallenteena 
Tehtävien ja vapaaehtoisten  hallinnointi rekisterin kautta

Prosessimalli eli vapaaehtoisen polku kuljettaa toimintaa
Koulutusmalli tukee osaamisen kehittämistä

Rekisterin kautta hallinnoidaan toimintaa
Netissä toimivan tietopankin (kuutiomalli)  kautta kertyneen yhteisen osaamisen 

hallinnointi, tallennus, levitys ja käyttö



Vapaaehtoisrekisteri

1. Työalat: eri toiminta-alueet 
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Helsingin toiminta-alue
Itä-Helsinki, Myllypuron toimintakeskus
Itäinen toiminta-alue
Vantaan toiminta-alue
Läntinen toiminta-alue
Espoon toiminta-alue
Monikulttuurinen toiminta
Lahti,Hämeenlinna?
2. Pääkategoriat: vapaaehtoistehtävät
Keittiötehtävät
Kerhot
Lähimmäispalvelu
Pyhäkkövapaaehtoiset
Ryhmät ja työryhmät
Tapahtumat
Kuljetuspalvelu

Uusi vapaaehtoinen: 
• millä toiminta-

alueella
• missä tehtävässä
• aktiivinen: kyllä-ei

Rekisterin toimintoja: 
• vapaaehtoisten ja 

olemassa olevien 
tehtävien tallennus ja 
tilastointi

• viestien lähettäminen
• reaaliaikainen 

vapaaehtoistehtävistä 
ilmoittaminen ja niihin 
ilmoittautuminen 
suoraan seurakunnan 
www-sivujen kautta



https://hos.fi/tule-mukaan/vapaaehtoisena-
seurakunnassa/

https://hos.fi/tule-mukaan/vapaaehtoisena-seurakunnassa/


Tiedon hallinta ja yhteinen vapaaehtoistoiminnan ohjaus
Vapaaehtoistoiminnan kuutio
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Kuution eri sivujen kautta pääsee hakemaan vapaaehtoistoimintaan liittyviä tiedostoja
Toiminta-alueilta
Palvelulinjoilta

Prosessin eri vaiheista 

https://hos.orangecloud.fi/cube

https://hos.orangecloud.fi/cube


Vapaaehtoistoiminnan haasteita



Vapaaehtoistoiminnan haasteita
• Nykyisten vapaaehtoisten ikääntyminen, 

jaksamien ongelmat, motivaation 
väheneminen 

• Uusien vapaaehtoisten rekrytoinnin vaikeus

• Lyhytaikaisen vapaaehtoisuuden 
lisääntyminen

• Tavoitteena kehittää uusien kohderyhmien, 
kuten nuorempien ja lyhytaikaisten 
vapaaehtoisten rekrytointia

• Vapaaehtoisuuden vetovoimaisuuden 
kehittäminen



Vapaaehtoistoiminnan 
vetovoimaisuuden kehittäminen

Organisaatiotasolla:  seurakunnan toimintamallien ja-kulttuurin  tarkastelu

➢Seurakuntalaisten osallisuuden kasvattaminen, roolin painottuminen 
passiivisesta kuuntelijasta aktiiviseen osallistujaan (toimintojen 
kehittäminen alhaalta ylöspäin),   seurakuntalaisten 
vaikutusmahdollisuuksien ja osallisuuden vahvistaminen toiminnassa.

➢Toiminnan kehittämisen pitkäjänteisyys, suunnitelmallisuus, tavoitteellisuus 
ja yhteistyö muiden toimijoiden kanssa.

➢”Vapaaehtoisuus ja osallisuus kaikissa toiminnoissa”-ajatus.

➢Vapaaehtoistehtävien laajentaminen, uudenlainen vapaaehtoisuuden 
määrittely (tehtäväkohtaisesta roolin ja identiteetin muutokseen) 

Yksilötasolla: vapaaehtoisten motivaatiotekijöiden tunnistaminen ja 
lisääminen toiminnassa, potentiaalisten vapaaehtoisten tavoittaminen

➢ Digitaalisten palveluiden kehittäminen > koulutus- ja muu tukimateriaali, 
uusien osallisuuden muotojen kehittäminen > Micro-volunteering, Virtual 
volunteering

• Sosiaalisen median hyödyntäminen ja aktiivinen käyttö
a.aminoff@ort.fi



Vapaaehtoisuuden uudelleen 
määrittäminen

• Yksittäisestä tehtäväkeskeisyydestä yhteiseen osallisuuteen

• Vapaaehtoisuus on osallisuutta, aktiivisuutta ja väylä 
seurakuntayhteyteen

• Vapaaehtoisuuden ydin yhteisöllisyydessä ja sosiaalisessa yhteydessä

• Merkitysten ja sisällön tarjoaminen yksittäisten työtehtävien sijasta

• Vapaaehtoinen on yhteistyökumppani seurakunnan toimintojen 
kehittämisessä ja toteuttamisessa ( vrt. subjekti/objekti) 

• Henkilöstön ja vapaaehtoisten suhde ja rooli toisiinsa > vapaaehtoinen ei 
ole työntekijöiden ilmainen avustaja, vaan yhdenvertainen kumppani

• Seurakunta on ”toiminnan alusta”, joka tarjoaa välineet, sisällön 
(teeman) ja yhteisön

• Lähimmäisyys, osallisuus ja toimijuus >  ”Mahdollisuus tehdä hyvää 
kollektiivisesti” ( Halava I, Pantzar M, Lukin E. 2018: Järjestötoiminnan 
tulevaisuus, Stea)



Sitouttamisen neliapila

Merkitys

Tulos

Ilo

Yhteisöllisyys

KOKEMUS

1.Merkitys = yksittäistä tehtävää 
suurempi kuva toiminnan 
merkityksestä
2.Tulos = osallistumisen seuraus 
näkyväksi
3.Ilo = Ilmapiiri, kannustus, vapaus
4.Yhteisöllisyys = tila olla yhdessä 
muiden kanssa ja jakaa yhteistä 
aikaa. Vapaaehtoinen ei ole ilmaista 
työvoimaa, eikä ammattilainen
Henkilökunnan rooli ja asenne 
ratkaisevaa!Positiivinen kokemus luo 

pohjan tulevalle 
vapaaehtoistoiminnalle !



Verkon mahdollisuudet

Vapaaehtoistoimintaa tukevien 
verkkokoulutusten ja -
palveluiden kehittäminen 
digitaalisten sovellusten kautta 



Vapaaehtoistoimintaa tukevien 
verkkokoulutusten ja - palveluiden kehittäminen 
digitaalisten sovellusten kautta 

• Yhteistyöseurakuntina Turku, Lahti, ja Lappeenranta. 
Hankkeen vastuullisena toimijana on Helsingin 
ortodoksinen seurakunta.

• Tavoitteet: kehittää Helsingin ortodoksisen seurakunnan 
vapaaehtoistoiminnan koulutusmallia soveltuvaksi 
seurakuntatasoa laajempaan käyttöön ja tuottaa yhteisiä 
verkkokoulutusmateriaaleja. 

• Kehittää vapaaehtoistoiminnan ja vapaaehtoisten tueksi 
suunnattuja digitaalisia palveluita eli ns. 
virtuaalivapaaehtoisuutta.

• Tuloksena seurakunnilla on käytössä vapaaehtoisille 
suunnattuja verkkokoulutus ja - perehdytysmateriaaleja.  



Vapaaehtoistoimintaa tukevien 
verkkokoulutusten ja - palveluiden kehittäminen 
digitaalisten sovellusten kautta 



Vapaaehtoistehtävän suunnittelun
muistilista

1.Mitä ja missä tehdään?

- tehtävän tarkka kuvaus

2.Kuinka paljon tehtävään kuluu aikaa?

- koska alkaa, koska päättyy, milloin ja kuinka usein tehtävä on?

3.Miten perehdytys ja ohjaus hoidetaan?

- kuka perehdyttää, missä ja milloin, kuka on paikan päällä ohjaamassa

4.Mitä vapaaehtoinen saa itselleen tehtävästä?

-mitä tehtävä tarjoaa vapaaehtoiselle

- miksi vapaaehtoinen kiinnostuisi tehtävästä

5.Tehtävän merkitys ?

-mihin suurempaan kokonaisuuteen tehtävä liittyy?

- mitä merkityksiä tehtävä tarjoaa vapaaehtoiselle? 

6. Missä tehtävästä ilmoitetaan?

myös sosiaalinen media



Vapaaehtoistoiminnan
edellytyksiä

1.Strategia
Vapaaehtoisuuden 

• Rooli 
• Merkitys  
• Tavoitteet 
Osana kokonais-
toimintaa

2.Osaaminen
• Oma 
• Verkostot

3.Resursointi
• Osaaminen 
• Talous 
• Aika

4.Johtaminen
• Paketointi
• Rekrytointi
• Sopimus
• Perehdytys
• Vuorovaikutus ja 

motivointi
• Osallisuus
• Palkitseminen
• Lopettaminen

5.Arviointi ja 
kehittäminen

• Palautteet
• Mittaristot
• Ympäristön luotaus



Toimivat rakenteet

• Vapaaehtoistoiminnan 
huomiointi seurakunnan 
toimintojen suunnittelussa 
ja toteutuksessa

• Osa 
päätöksentekojärjestelmää

Vapaaehtoisuutta tukeva 
toimintakulttuuri
• Henkilöstön ja 

vapaaehtoisten roolit 
selkeät

• Riittävä resursointi
• Kiitokset ja palautteet
• Virkistys ja matala 

kynnys toimintaan

Toimintaa kuljettavat 
prosessit
• Vapaaehtoisen polku
• Vuosikello

Vapaaehtoistoiminnan tukijalat



KIITOS !

kristiina.aminoff@ort.fi


