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Vapaaehtoistoiminnan muutostrendit

• Vapaaehtoistoimintaan sitoutumisen muutos: Pitkäaikaisesti sitoutujia on entistä 
vähemmän, ja kevyesti sitoutuvien määrä on puolestaan kasvanut (Koski 2012).
• Taustatekijöitä: yksilöllistyminen, vaurastuminen, kulutuskeskeinen elämäntyyli, 

työelämän kiireellisyys ja vapaa-ajan rajojen hämärtyminen.
➢Voidaan jo puhua pop-up- tai pätkävapaaehtoisuudesta (Stranius 2019, Lehmusvuori 

2016).

• Omaehtoinen vapaaehtoistoiminta kasvussa, uudenlaiset rajapinnat (Stranius 2019).
• Esimerkkinä vapaaehtoistyön alustat: https://vapaaehtoistyo.fi/fi

• Nuorten vapaaehtoistoiminta kasvussa (Kansalaisareena 2019):
• Suosituimmat vapaaehtoistehtävät: auttaminen, esiintyminen / ilmaisu, internetin 

kautta työskentely, opetus ja koulutus.

https://vapaaehtoistyo.fi/fi


Kuinka muutos näkyy liikunnan ja urheilun 
seuratoiminnassa?

• Projektiluontoisuus ja kokemuksellisuus vapaaehtoistyössä on korostunut. 

• Esimerkkinä isommat kilpailutapahtumat, kuten Kalevan kisojen 
yleinen vapaaehtoishaku.

• Ihmisten odotukset seuratoiminnan laatua kohtaan ovat nousseet.

• Osa kokee vapaaehtoistoiminnan vaatimukset liian korkeina omaan 
osaamiseensa nähden (Pulkkinen 2016, 27).

• Ammattimaistumisen tarve seuroissa on kasvanut vapaaehtoistyöpanoksen 
pienenemisen seurauksena (Koski 2012).



Mihin vapaaehtoistyössä sitoudutaan?

• Oman lapsen tai nuoren harrastukseen (Koski 
2012, Sajasalo 2020).

• Organisaatioon eli seuraan ja lajiyhteisöön 
(Sajasalo 2020).

• Motiivit: halu auttaa muita ihmisiä, 
tutustuminen uusiin ihmisiin / 
verkostoituminen, arvostuksen saaminen, 
avun saaminen tulevaisuudessa 
vastavuoroisesti (Pulkkinen 2016, 24; Sajasalo
2020).

• Allen & Meyerin sitoutumisen 
kolmikomponenttimalli (Sajasalo 2020, 
Lehmusvuori 2016):
• Normatiivinen (velvollisuudentunto), 
• affektiivinen (kiintymys organisaatioon) ja 
• jatkuva sitoutuminen (halutaan säilyttää saatu 

asema ja edut).

• Sitoudutaan tehtäviin, jotka vastaavat omaa 
arvopohjaa.
• Esim. halu liikuttaa lapsia ja nuoria.

• Sitoutumisen kannalta on tärkeää, että 
vapaaehtoistehtävät ovat tekijälle sopivia. 
• Huom. osaaminen, tiedot ja taidot, persoona ym.

• Sitoutuminen ei ole ollut lähtökohtainen 
motiivi, mutta toiminnan myötä sitoutuminen 
on tullut tärkeäksi. 
• Sitoutuminen joukkueeseen, valmennettavaan, 

ideologiaan, organisaatioon.

• Yksilön aikomukset ennakoivat sitoutumista.
• Miten nuori kesätyöläinen tai harrastaja sitoutuu 

vapaaehtoistoimintaan?

• Sosiaaliset mahdollisuudet edistävät 
sitoutumista. (Lehmusvuori 2016.)



Seuran näkyvyyden merkitys toimijoille

• Seuran on tärkeää olla näkyvillä, jotta ihmiset voivat tavoittaa seuran.

• Uusia vapaaehtoisia seuraan ei tule, jos ihmiset eivät voi tavoittaa seuraa.

• Seuran näkyvyyden kasvaminen herättää ulkopuolista kiinnostusta.

• Nykypäivänä lähes kaikki ihmiset ovat sosiaalisessa mediassa, joten myös seurojen täytyy 
kasvattaa näkyvyyttään SOME:ssa.

• Seuroista etsitään tietoa yleensä internetin hakukoneilla, joten seuran nettisivut tulisi myös 
olla kunnossa.

• Aktiivinen ja esillä oleva seura houkuttelee ihmisten lisäksi myös mahdollisia 
yhteistyökumppaneita.

• Seuran huono näkyvyys nostaa vapaaehtoistoimintaan osallistumisen kynnyksen korkealle.

Vapaaehtoisten löytäminen seuran toimintaan on vaikeaa, jos seura ei ole näkyvillä ihmisille!



Kuinka vapaaehtoistoimintaan lähtemisen 
kynnystä voisi madaltaa?

Tietoisuus

• Seuran näkyvyyden kasvattaminen (Missä voin tehdä vapaaehtoistyötä?)

• Työtehtävien määrittely (Millaiseen työhön olen sitoutumassa?)

Avoimuus

• Seuran toiminta ja arvot (Millaiseen organisaatioon olen sitoutumassa?)

• Seurayhteisön vetovoima (Kuinka minut otetaan vastaan uutena tekijänä?)

• Tunnustukset ja kiittäminen (Kuinka antamani työpanos huomioidaan?)

Soveltuvuus

• Koulutus vapaaehtoistehtäviin (Riittääkö osaamiseni vapaaehtoistyöhön?)

• Vapaaehtoisten oman asiantuntemuksen hyödyntäminen



Mihin näistä seurat voivat itse vaikuttaa?

Lähde: Kansalaisareena 2021



Keinoja seuroille vapaaehtoisten ja ohjaajien 
lisäämiseen

Rekrytointi Osallistaminen Sitouttaminen



Rekrytointi

Rekrytoinnin keinoja:

• Yleinen ohjaajahaku: seuran nettisivuilla ja SOME-kanavilla, 
paikallismediassa, tapahtumissa, koulujen kautta.

• Uudenlaiset rajapinnat: esimerkkinä vapaaehtoistyö.fi-palvelu.

• Henkilökohtainen kontakti (Pulkkinen 2016, 25):

• Aktiivisia jäseniä pyydetään suoraan mukaan 
vapaaehtoistoimintaan, vapaaehtoiset toimivat itse myös 
rekrytoijina.

• Työtehtävien määrittely ensiarvoisen tärkeää!

Vapaaehtoistoiminnan merkityksellistäminen ja ’’brändääminen’’ 
nuorille houkuttelevammaksi.

• Työkokemus, kesätyö, CV:n täytettä,

• Yhteisöllisyys: uusia kavereita,

• Uuden oppiminen.

https://vapaaehtoistyo.fi/fi


Osallistaminen

Otetaan seuran jäsenistö ja sidosryhmät huomioon 
toiminnassa ja päätöksenteossa. 

• Esimerkiksi lapsi-vanhempi –kerhot / harjoitukset, 
joissa myös vanhemmat liikkuvat lapsien mukana.

• Kohderyhmiä:
• Lasten ja nuorten vanhemmat,
• Nuoret urheilijat,
• Seuran aktiiviset jäsenet.

• Tarjotaan jäsenille mahdollisuus osallistua seuran 
toimintojen kehittämiseen:
• Jäsenkyselyt ja –iltamat.
• Avoin tiedottaminen sääntömääräisistä 

kokouksista.



Sitouttaminen

• Työn merkityksellisyyden lisääminen:

• Säännöllinen kiittäminen, työn palkitsevuus.

• Osaamisen tunnistaminen ja hyödyntäminen.

• Vastuun ja luottamuksen jakaminen.

• Palkitseminen: kauden päättärit, karonkka, alennus 
kerhomaksusta.

• Vapaaehtoistyössä kasvamisen / etenemisen mahdollistaminen:

• Valmentaja-, huoltaja-, toimitsija ja vapaaehtoiskoulutukset.

• Vastuuohjaaja-apuohjaaja –järjestely.

• Sisäinen viestintä:

• Laadukas, avoin ja jatkuva viestintä ruokkii positiivista ilmapiiriä.

• Saavutusten korostaminen.

• Toiminnan säännöllisyys ympärivuotisuus ruokkii sitoutumista 
seuratyöhön!



Vapaaehtoisten rekrytoinnin checklist

❑Nettisivut ja SOME kuntoon
❑Nettisivuilla on kuvattu seuran toiminta, säännöt, arvot ym.
❑Nettisivuilta löytyy vapaaehtoistoimijoiden työnkuvaus
❑Sähköinen rekrytointityökalu, esim. Google Forms
❑Sosiaalisessa mediassa aktiivisesti nostoja seuratyöstä

❑Vapaaehtoistoimijoiden työnkuvan määrittely
❑Millaisia työtehtäviä tarjolla?
❑Kuinka usein? Kuinka paljon sitoutumista odotetaan?
❑Millaisia taitoja tehtäviin tarvitaan?
❑Millaisia kokemuksia vapaaehtoistyöskentely tarjoaa? Mitä vapaaehtoinen hyötyy mukaan 

lähtemisestä?

❑Sisäinen viestintä
❑Mitä kanavia käytetään vapaaehtoisille viestimiseen?
❑Onko viestintä avointa ja selkeää?



Vapaaehtoisten rekrytoinnin checklist

❑Vapaaehtoisten huomioiminen
❑Kuinka vapaaehtoisia kiitetään?

❑Kuinka vapaaehtoistyöstä palkitaan?

❑Millaista koulutusta vapaaehtoisille tarjotaan?

❑Millaisia etenemisen mahdollisuuksia vapaaehtoisille tarjotaan?

❑Ovatko vapaaehtoisten rekrytoinnin vastuut määritelty?
❑Kuka/ketkä vastaavat kokonaisuudesta?

❑Onko seuran työkuormaa mahdollista hallita palkkauksen avulla?
❑Esim. nuorten kesätyöllistämistuet, OKM seuratuki



Kiitos mielenkiinnostasi!

Heräsikö kysyttävää? Ota yhteyttä!

Lassi-Pekka Korhonen

lassi-pekka.p.korhonen@student.jyu.fi

Lisätietoa: Kansalaisareenan aloittavan
vapaaehtoiskoordinaattorin opas

Toimeksi.fi -sivuston vapaaehtoisopas

mailto:lassi-pekka.p.korhonen@student.jyu.fi
https://kansalaisareena.fi/aineistoa/aloittavan-vapaaehtoistoiminnan-koordinaattorin-opas/
https://www.toimeksi.fi/kansalais-ja-yhdistystoimijoille/vapaaehtoistoiminta/vapaaehtoisten-rekrytointi/
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