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• Jäsenten vähentyminen

• Ikääntyminen

• Toiminnan muodot eivät vastaa nykyajan 

toiveita ja tarpeita

• Kilpailu vapaa-ajasta monien muiden 

mahdollisuuksien kanssa

• Toisaalta.. Näkyvyyden lisääntyminen sosiaalisen 

median myötä



Yhteiskunnan muutos vaikuttaa 
ihmisten sitoutumiseen myös 
vapaaehtoistyössä. Ihmisiä kiinnostaa 
merkityksellinen toiminta, ei 
vapaaehtoistyö sen itsensä vuoksi. 

Yhdistystoiminnalta vaaditaan laatua ja 
tuloksia. Samalla ihmiset hakevat 
merkitystä elämäänsä sekä 
vastapainoa työlleen.





• Moni suomalainen haluaisi tehdä 

vapaaehtoistyötä, vaikka ei olisi tehnyt sitä 

viimeisen kuukauden kuluessa

• 54 % olisi kiinnostunut osallistumaan

• Nuorista (15‒25-vuotiaat) jopa 69% olisi 

halukkaita osallistumaan! 

https://kansalaisareena.fi/wp-content/uploads/2018/05/Vapaaehtoistyo_tutkimusraportti-2018.pdf

https://kansalaisareena.fi/wp-content/uploads/2018/05/Vapaaehtoistyo_tutkimusraportti-2018.pdf


• Onko iloa ja innostusta? Motivoitunutta 
porukkaa? Vai pakkopullaa?

• Yhdistyksen johtokunta tai hallitus on myös 
yhdistyksen kävelevä mainos. 

• Samalla lailla tyytyväinen jäsenistö houkuttelee 
liittymään mukaan.

• Muistakaa siis kiitos ja perehdytys!



•
•
•
•



Mitä pitää tehdä?

Paljonko tehtävä vie aikaa?

Miten perehdytetään ja kuka perehdyttää.?

Mitä vapaaehtoistehtävästä saa?

Miksi toiminta on tärkeää?



• Pop up 

• Teemaillat

• Jäsenillat 

• Vapaaehtoisten palkitseminen

• Yhteistyö yli yhdistysrajojen

• Someaktiivisuus

• Viestinnän monipuolisuus



Millaisia jäsenhankinnan 

tapoja teillä on käytössä?



• Jäsenhankintakampanja

•Uusien jäsenten  
tervetuliaispaketti

• Yhdistysten välinen yhteistyö

•Näkyminen kunnan/alueen 
tapahtumissa, messuilla ym.



1. Henkilökohtainen kutsu
2. Kyläsuunnitelmalla tai asukaskyselyllä 
selvitetään alueen tarpeet ja toiveet
3. Avoimet tilaisuudet, joihin on helppo 
pyytää mukaan ystäviä/tuttuja/naapureita 
4. Panosta viestintään!
5. Nettisivut kuntoon! Ohjeet jäseneksi 
liittymiseen

Lähde:

Varsinais-Suomen Kylien 

yhdistystoiminnan opas 

https://www.vskylat.fi/wp-

content/uploads/2019/11/Kylien_yh

distystoiminnan_opas_2015.pdf

https://www.vskylat.fi/wp-content/uploads/2019/11/Kylien_yhdistystoiminnan_opas_2015.pdf


• Jäsenten tutustumistilaisuus
• Uusien jäsenten koulutus 
• Joulukortti tai käsin kirjoitettu kirje
• Muistaminen esimerkiksi Avoimien kylien 

tai muun paikallisen tapahtuman 
yhteydessä

Keksittekö vielä muuta? Vain mielikuvitus on 
rajana!



Vapaaehtoisia kannattaa muistaa ja 
palkita, sillä he käyttävät aikaansa 
yhteisen hyvän eteen.

✓ Ansiomerkki
✓ Vuoden aktiivin tms. valinta 
✓ Todistus tai diplomi
✓ Koulutukset
✓ Virkistystilaisuudet
✓ Lahja tai muu yllätys

Mitä kiitoksen ja muistamisen tapoja 
teillä on käytössä?







• Kertaluontoista tai 
lyhytkestoista

• Matalan kynnyksen toimintaa
• Tekee yhdistyksen toiminnasta 

konkreettista ruohonjuuritasolla 
sekä madaltaa kynnystä tulla 
mukaan "Keskeistä 

vapaaehtoistoiminnassa on 

osallistuminen, osallistumalla 

vaikuttaminen, toisten 

auttaminen ja yhteisöllisyys."

- EHYT ry



• Vapaaehtoisena silloin, kun on aikaa 
• Henkilökohtaisten arvojen ja 

tarpeiden tyydytys
• Työpanoksen hyöty 
• Projektimainen työskentely
• Konkreettinen tekeminen 
• Epämuodollinen kansalaistoiminta vs. 

järjestäytynyt toiminta



Tarjotkaa monipuolisesti vapaaehtoistyön 
mahdollisuuksia

“Pelkkää” kahvinkeittoa vai uimarannan 
siivoustalkoot?

Konkreettiset tavat saada hyvää aikaan



https://www.vskylat.fi/wp-content/uploads/2019/11/Kylien_yhdistystoiminnan_opas_2015.pdf
https://kansalaisareena.fi/wp-content/uploads/2018/05/Vapaaehtoistyo_tutkimusraportti-2018.pdf
https://mailchi.mp/ae9d0f68dbd2/tnj2
https://www.opintokeskukset.fi/blogi/uutiset/miten-syntyy-jarjestojen-valista-yh/
https://msl.fi/kuinka-luoda-pito-ja-vetovoimaa-vapaaehtoistyohon/
https://msl.fi/jarjestokentta-tarvitsee-paivityksen-2020-luvulle/
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