
Virtaa vapaaehtoistoimintaan
Miten tehdä yhdistyksen vapaaehtoistoimintaa tunnetummaksi ja 
kiinnostavammaksi? Miten kertoa toiminnasta, niin, että siihen 
innostuisi mukaan uusia henkilöitä? 

Heli Laurikainen 
Hämeen Setlementti ry 



MIKSI on tärkeää? 
Kilpailu ihmisten vapaa-ajasta haastaa 
yhdistyksiä miettimään ja muuttamaan omaa 
toimintaansa, siten että vapaaehtoistoimintaan

- olisi helpompi lähteä mukaan 

- tekeminen vastaisi ihmisten kiinnostusta 

- olisi mahdollista osallistua (sitoutuminen)



Miten 
tällä hetkellä 

yhdistyksessänne 
rekrytoidaan uusia 

vapaaehtoisia? 



Toiminnan merkitys – kerro 
siitä ensimmäisenä 

• Mihin toiminnalla saadaan aikaan 
muutosta? Mikä asia paranee? Kuka 
hyötyy? Liittyykö toiminta johonkin 
laajempaan asiaan? 

• Innostavia kuvauksia tehtävistä

• Otsikkoon tärkein asia

• Miksi tekeminen on sinulle ja muille 
nykyisille vapaaehtoisille tärkeää ja 
merkityksellistä? Miksi te olette 
mukana?



Tee osallistuminen 
helpoksi – kerro mitä 
tehtävä pitää sisällään:

TEHTÄVÄN KUVAUS:

1. Tehtävän nimi

2. Mitä tehtävään kuuluu? Mitä tehtävässä 
tarvitaan? 
(kielitaito, fyysinen voima, kädentaidot jne.)

3. Kuinka paljon työhön / tehtävään kuluu 
aikaa? Kuinka usein? (kertoluontoinen, 
viikoittainen / kuukausittainen tuntimäärä, 
kesto jne.) 

4. Kuka ja miten tehtävään perehdytetään? 

5. Mitä tehtävästä saa tai oppii?

6. Miksi tehtävä on tärkeää?

Lari Karreinen/Osana



Mitä pitää 
tehdä?

Miksi tärkeää?

Miten mukaan?



Kumpi kuulostaa 
innostavammalta?

Seurapalvelu ikäihmisille 
Tule mukaan vähentämään yksinäisyyttä ja 
helpottamaan ikääntyneiden arkeaan! 
Tarjoamme kertaluontoista vapaaehtoistyötä 
vanhusten kauppa-avun parissa. Perehdytämme 
mukaan toimintaan. Aluksi pääset tutustumaan 
toimintaan jo pidempään toimineen 
vapaaehtoisen parina. Palvelun vastaava 
Hannele, kertoo mielellään tehtävästä lisää.  

VS.

Etsitään vapaaehtoisia kaupassakävijöitä 
vanhuksille. 



Kumpi kuulostaa 
innostavammalta?

Luontoon liikuttamaan 
Oletko kiinnostunut liikunnan ja luonnon 
yhdistämisestä ja haluaisit olla mukana 
jakamassa tätä iloa erilaisten toimintojen 
järjestäjänä? Hämeen Luontoliikunta ry järjestää 
kevään tapahtuman Aulangon puistometsässä. 
Kaipaamme joukkoomme uusia vapaaehtoisia 
erilaisiin valmiisiin tehtäviin sekä keksimään 
uusia! 

VS

Hämeen Luontoliikunta ry etsii uusia 
vapaaehtoisia tapahtumajärjestäjiä kevään 
tapahtumaan Aulangolle. 



Kumpi kuulostaa 
innostavammalta?

Etsitään kissakaveria
Kaipaatko elämääsi kehräystä? Hämeenlinnan 
Kissojen Ystävät ry hakee vapaaehtoisia 
hoitamaan, ruokkimaan ja leikittämään 
pelastettuja kissoja Kissahoitolaamme. Voit tulla 
mukaan vain tunniksi tai saada toiminnasta 
pitkäaikaisen harrastuksen. Kysy lisää 
kissahoitajaltamme. 

VS

Etistään vapaaehtoisia eläintenhoitajia 
Kissahoitolaan. Lisätietoa nettisivuiltamme. 



Miten rekrytoida?

• Henkilökohtainen kysyminen

• Kaveri- ja tuttavapiiristä kysymällä, verkosto

• Tekstiviesti, sähköposti, Jäsenkirjeeseen rekrytointi-ilmoitus 

• Some-kanavilla ja nettisivuilla rekrytointia 

• Rekrytointikampanja

• Esittely- ja tutustumistilaisuudet, rekryillat

• Lehti- ja radiojutut, mainokset

• Oppilaistosyhteistyö









https://www.hel.fi/helsinki/fi/tapahtumakalenteri/tapahtuma/?id=helmet:165782







Mikä motivoi 
vapaaehtois-

mintaan?

Kysy vanhoilta ja uusilta – mikä 
sai heidät mukaan.

Tarjoa tehtäviä sen mukaan. 



Ilmoita 
vapaaehtoistyön 
paikasta
meidanhame.fi-
palvelussa



Kiitos!

Heli Laurikainen

Hämeen Setlementti ry

050 452 2412

heli.laurikainen@hameensetlementti.fi
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