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Yksinäinen vanhus

Yksinäinen vanhus

https://www.youtube.com/watch?v=G64mJHQL6Js


VAPAAEHTOISTYÖ 

VAI 

VAPAAEHTOISTOIMINTA?



Vapaaehtoistoiminnan historia

1800

1850

1900

1950

1970

2000

Vastavuoroinen auttaminen ja talkoot maataloustöissä

1840 –luku: Rouvasväenyhdistykset

1900 –luvun alku: raittius-, nuoriso ja

työväenyhdistysseurat (vaikuttamistoiminta ja

edunvalvonta) 

1940-1950 –luvut: Vapaaehtoistoiminnan huipentuma

1960 luku: Ensimmäiset vapaaehtoistoiminnan

koulutukset

1970 –luvuku: Vapaaehtoistoiminta yhteiskunnan

palvelujen täydentäjäksi

1990 –luku: Lama – vertaistuki, oma-apuryhmät, 

työosuuskunnat

2010 ->: hektisyys, globalisaatio, tekniikan kehitys, 

hyvinvointivaltion rakennemuutokset



Vapaaehtoistoiminta

 Yksittäisten ihmisten ja yhteisöjen hyväksi tehtyä

toimintaa

• josta ei saa korvausta

• joka tehdään ilman pakkoa

• jota ei pidetä velvollisuutena perhettä tai sukua

kohtaan



Vapaaehtoistoiminta

 Ihmisten keskinäistä tukea

• vertaistoiminta

 Toisten ihmisten auttamista

• palvelutoiminta

 Yhteiskunnallista osallistumista

• kansalaisvaikuttamista ja järjestötoimintaa



Vapaaehtoistoiminnan periaatteet

 Tavallisen ihmisen tieto ja taito riittää

 Vapaaehtoisuus

 Tasa-arvoisuus

 Vastavuoroisuus

 Palkattomuus

 Ei-ammattimaisuus

 Luotettavuus ja sitoutuminen toimintaan

 Suvaitsevaisuus

 Puolueettomuus

 Autettavan omilla ehdoilla toimiminen

 Yhteistyö

 Yhteisöllisyys

 Toiminnan ilo

 Oikeus tukeen ja ohjaukseen

 Mahdollisuus ihmisenä kasvamiseen

 Normaalit kansalaisvelvollisuudet



Vapaaehtoistoiminnan motiivit

 TEKEMISEN KAIPUU

• tyhjä elämäntilanne, halu kokea merkityksellisyyttä, kiinnostus 
sosiaalisista suhteista

 AUTTAMISHALU

• arvoista nouseva empatia, tarjoaa vastapainoa muulle elämälle, 
sisäinen halu ja ajatus tehdä velvollisuutensa

 KOKEILUN HALU

• oma luonne ja persoona, uusien kokemuksia, itsensä voittaminen, 
antaa ohjelmaa arkeen.

 RYHMÄN KAIPUU

• sosiaalisen verkoston kaipuu, halu kanavoida omaa energiaa



Motiiveja vapaaehtoistoimintaan

Vapaaehtoisten motiivit

https://www.youtube.com/watch?v=b3osCczSu2I


Vapaaehtoisena sinulla on…

…oikeus
 lopettaa vapaaehtoistoiminta 

halutessasi

 ryhmätapaturmavakuutukseen

 osallistua vapaaehtoisten tapaamisiin 

ja virkistystoimintaan

 saada toiminnasta iloa ja jaksamista

 toimia vapaaehtoisena, ei 

työntekijänä

 sitoutua itsellesi sopivaksi ajaksi ja 

itsellesi sopivaan tehtävään

 kieltäytyä tarjotusta tehtävästä

 siirtyä muihin vapaaehtoistehtäviin

 perehdytykseen ja koulutukseen

 tukeen ja ohjaukseen



Vapaaehtoisena sinulla on…

…velvollisuus
• ilmoittaa ajoissa jos tulee este hoitaa 

sovittu tehtävä

• kunnioittaa muiden 

itsemääräämisoikeutta

• huolehtia omasta jaksamisestasi

• ilmoittaa  asiakkaan tuen tai avun 

tarpeesta ohjaajallesi, jos asiakkaan 

tilanne on huonontunut

• ilmoittaa yhteyshenkilöllesi jos haluat 

lopettaa vapaaehtoisena toimimisen

• toimia vapaaehtoisena, ei 

työntekijänä

• toimia päihteettömänä

• kunnioittaa vaitiolovelvollisuutta

• pitää kiinni aiemmin sovituista 

asioista/sitoumuksista

• noudattaa vapaaehtoistoiminnan 

sovittuja pelisääntöjä



Taustatahon tarjoama perusta
vapaaehtoistoiminnalle

Riittävä

rahoitus ja tilat

Toiminnan arvostus
ja näkyvyys,

tiedotus

Ohjaajat ja
neuvojat

Vaapaaehtoistoiminnan
ohjaaja

Vapaaehtoisvälitys
Kulukorvaukset

Vakuutukset
Tilat

Säännöllinen
toiminnanohjaus

Kriisiapu tarvittaessa
Virkistystilaisuudet

Jäsenten hankinta
Tiedotus

Koulutukset ja
tapahtumat



Vapaaehtoistoiminnan prosessi

 Aloittaminen

• Sopivan muodon löytäminen

• Perehdytys

• Toiminnan konkreettinen aloittaminen 

 Vapaaehtoisena toimiminen

• Ohjaus ja tuki

• Lisäkoulutus ja virkistäytyminen

• Mahdollisuus vaihtaa tehtäviä

 Lopettaminen / tauolle jääminen

• Ilmoittaminen yhteyshenkilölle

• Toimintojen loppuun saattaminen hallitusti



Tukisuhteen haastekohtia

Rajojen hämärtyminen Kriisiytyminen
• Sitoutumattomuus

• Tapaamisia liian tiheään

• Liiallinen kiintyminen

• Eri osapuolten liialliset tai 

ristiriitaiset odotukset

• Vapaaehtoinen ottaa liian suuren 

vastuun

Muuta

• Tarvittavien tietojen puute

• Henkilökemiat ei toimi

• Tuettavan tai vapaaehtoisen kaltoin 

kohtelu

 vapaaehtoisen psyykkinen vointi ei 
tue vapaaehtoistyön tekemistä

 vapaaehtoinen hakee tukisuhteesta 
apua itselleen

 vapaaehtoisen elämäntilanne 
kriisiytyy tai muuttuu merkittävästi

 vapaaehtoinen uupuu

 tuettavan ongelmat kasautuvat 

 läheiset kokevat tukisuhteen 
uhkana



Vuorovaikutus

 On aina viestintää

 On jatkuvaa, tilannesidonnaista 
(sos.)kanssakäymistä ihmisten välillä

 On yhdessä tekemistä ja olemista 

 On dialogista eli kaksisuuntaista



Vuorovaikutuksen perustaidot

1. Toisen ihmisen kuunteleminen

2. Itsensä esitteleminen

3. Taito keskustella

4. Kysyminen, neuvominen ja avun pyytäminen

5. Kohteliaisuuksien esittäminen sekä niiden 
vastaanottaminen



Viestintä

Sanallinen Sanaton
• 7 % kokonaisviestinnästä

• Tempo, korkeus, voimakkuus, 
tauotukset ja painotukset

• Vaikuttaa ympäristö, konteksti ja 
kohderyhmä

• Vaikuttaa kuulijan tulkintoihin 
puhujasta ja viestin sisällöstä

 93% kokonaisviestinnästä

 Ulkonäkö, kehonkieli, tilankäyttö, 
ajankäyttö, tavarat ja ympäristö…

 Monitulkintaisia, vaikeita hallita ja 
joskus tiedostamattomia

 Ilmaisee tunteita

 Säätelee vuorovaikutusta

 Ottaa ja antaa puheenvuoroja

 Havainnollistaa puhetta



Vuorovaikutus ja tunteet

 Tunteet ovat henkilökohtaisia kokemustiloja

 Tunteet ja niiden ilmaisu ovat tärkeä osa 
vuorovaikutusta

 Tunteiden ja niiden tilojen havaitseminen ja 
ymmärtäminen

 Kyky ilmaista omia tunteita

 Kyky kohdata ja käsitellä toisten ihmisten tunteita



Uudet liikuntamuodot

Xbox pelikokeilu

https://www.youtube.com/watch?v=vER3nSboMt8


ILMOITUS

ETSITÄÄN IHMISTÄ, YHTÄ KOLMESTA MILJARDISTA
PITUUS JA ULKONÄKÖ SIVUSEIKKOJA
PANKKITILI JA AUTOMERKKI EPÄOLEELLISIA ASIOITA

TARJOTAAN MIELENKIINTOINEN TOIMI
VAADITAAN EPÄINHIMILLISEN PALJON;
ENEMMÄN KUULEMISTA KUIN PUHUMISTA
ENEMMÄN YMMÄRTÄMISTÄ KUIN TUOMITSEMISTA
ENEMMÄN AUTTAMISTA KUIN VALITTAMISTA

ETSITÄÄN IHMISTÄ!
KIITOLLISUUDESTA EI OTETA VASTUUTA

JOS TUNNETTE SELVIYTYVÄNNE TEHTÄVÄSTÄ
ILMOITTAUTUKAA
MAHDOLLISIMMAN PIAN
KENEN TAHANSA LUONA!

Dimberg Gutl



Kiitos!


