
Vapaaehtoistoiminta vahvistaa sekä vapaa- 
ehtoisen että toimintaan osallistuvan hyvin- 

vointia. Yhdistysten vapaaehtoisia motivoi  
esimerkiksi jäseniltä saatu myönteinen palaute, 

se, että on itsekin joskus saanut apua  
tai että saa aikaan asioita.

TEKSTI KIRSI-MARJA NURMINEN KUVAT MARKUS ASPEGREN

 Kun toiselle pääsee tekemään hyvää, myös oma hyvinvointi vah-
vistuu – jopa niin, että terveys kohenee. Tutkimusten mukaan 
vapaaehtoistoiminta vähentää työn aiheuttamaa stressiä, alen-
taa verenpainetta, pidentää elinajanodotetta sekä vähentää yk-
sinäisyyden ja masennuksen tunteita.

Nämä asiat eivät ehkä kuitenkaan ole päällimmäisenä mieles-
sä, kun mietimme vapaaehtoiseksi ryhtymistä.

– Monet haluavat kokea olevansa jollain tapaa hyödyksi muille ja tuntea, että 
omalla tekemisellä on merkitystä. Vapaaehtoistoiminnassa voi päästä käyttämään 
sellaisia taitoja ja kykyjä, mitkä esimerkiksi työelämässä jäävät hyödyntämättä. Sa-
moin suuri merkitys on vapaaehtoistoiminnan mukanaan tuomalla yhteisöllä. Toi-
minnassa kohdatuilla ihmisillä ja porukkaan mukaan pääsemisellä on suuri merki-
tys sille, kuinka kauan tehtävässä pysymme, sanoo filosofi ja tutkija Frank Martela.

Tässä ajassa ihmisiä kiinnostaa etenkin sellainen vapaaehtoistoiminta, johon 
pääsee itse vaikuttamaan.

– Jotkut organisaatiot toimivat jopa niin, että heille voi tulla kertomaan, millai-
sesta vapaaehtoistoiminnasta on kiinnostunut, ja tehtävät räätälöidään sen mu-
kaan. Mutta varmasti vieläkin löytyy ihmisiä, jotka ovat ihan tyytyväisiä, kun heil-
le tarjotaan valmista mallia.

Vaikuttamismahdollisuudet ovat tärkeitä myös siinä vaiheessa, kun jo toimi-
taan vapaaehtoisena.

Heleppo  
homma
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vapaaehtois- 
toimintaVapaaehtoistoiminta on vähän niin kuin harrastus –  

jumpat eivät sovi minulle, mieluummin kohtaan ihmisiä.

Christopher (oik.) 
osallistui Pohjois-Sa-
von perhehoitajien ja 
Pohjois-Savon lasten-
suojelun kehittämis-
yksikön järjestämään 
tonttuhuovutusil-
taan yhdessä molem-
pien äitiensä Miran-
dan (kesk.) ja Sirpan 
kanssa.

– Ruohonjuuritason toimijoilla pitäisi olla sen verran 
päätösvaltaa, että hyviä ideoita pääsisi saman tien kokei-
lemaan ilman, että ne täytyisi hyväksyttää ensin jossakin. 
Jos idea juuttuu päätöksenteon rattaisiin, sen keksijä voi 
turhautua ja hakeutua muihin juttuihin, Martela muis-
tuttaa.

Haastavammissa vapaaehtoistehtävissä ihmisiä kiin-
nostavat suuremmat mahdollisuudet vaikuttaa tukemal-
la vertaisia.

– Pitää toki muistaa, että tällaisissa auttamistehtävissä 
empatiaväsymys on iso riski. Pitäisi löytää tasapaino rin-
nallakulkijan ja tunteisiin eläytymisen välillä. Jos eläytyy 
liian vahvasti toisen tilanteeseen, voivat tunteet myös la-
mauttaa ja apu jää antamatta.

Ihmisten kohtaamista
Maina Laaksoa motivoi vapaaehtoistoimijaksi se, että 
hän on itsekin saanut elämän mutkakohdissa vertaisryh-
mistä apua.

– Silloin heräsi ajatus, että minullakin voisi olla annet-
tavaa muille. Vapaaehtoistoiminta on vähän niin kuin har-
rastus – jumpat eivät sovi minulle, mieluummin kohtaan 
ihmisiä. Olemme mieheni kanssa uusperhe ja olemme ai-
kaisemmin toimineet niissä piireissä vertaisryhmän oh-
jaajina. Kun meistä viitisen vuotta sitten tuli perhehoita-
jia, olin heti hakeutumassa ryhmään. Silloin lähialueelta 
ei löytynytkään vertaisryhmää, joten yhdistyksen kans-
sa yhteistyössä lähdimme puuhaamaan sellaista. Toimin 
ryhmän koollekutsujana ja huolehdin tarjoiluista ja tila-
varauksista. Ylläpidän myös ryhmän suljettua nettisivua, 
Laakso kertoo.

Vertaisryhmässä on mukana viitisen äitiä.
– Meillä on erilaisia taustoja – on tukiperhettä, krii-

siperhettä ja sijaisperhettä. Uutena perhehoitajana sain 
ryhmästä paljon vertaistukea – neuvoja ja ymmärrystä. 
Nyt pystyn itsekin jeesaamaan muita. Ja kun ryhmämme 
on pysynyt koossa jo pitempään, olen saanut myös ystäviä.

Laakso osallistui syksyllä Perhehoitoliiton järjestä-
mään ryhmänohjaajakoulutukseen.

– Se tuli hyvään aikaan, ja sain koulutuksesta uusia aja-
tuksia ja ihan käytännön neuvoja esimerkiksi hankalista 
tilanteista selviytymiseen. Niissä voi kokea itsensä voi-
mattomaksi. Aikaisemmin emme ole ryhmässä kokeilleet 
toiminnallisia menetelmiä, mutta miksei sitä joskus voisi.

Laakso on Uudenmaan Sijaisperheet ry:n jäsen. Yhdis-
tys tarjoaa pienryhmien vetäjille paitsi rahallista tukea 
järjestelyihin myös mahdollisuuksia tavata muita vetäjiä.

– Tapaamisissa on ollut mukava pallotella asioita, ja 
olen kokenut tämänkin vertaistuen tärkeäksi. Meille on 
myös tulossa uudenlainen, työnohjauksellinen tapaami-
nen, jota odotan innolla. Yhdistys pitää meistä hyvää huol-

ta. Minulla on tunne, että jos jotain tapahtuu, niin tiedän, 
mistä saan apua. En ole yksin.

Pykälät hallussa
Sijaisisä Petri Hartikainen on monessa mukana. Hän 
toimii työpaikallaan varaluottamusmiehenä ja ammatti-
järjestön paikallisyhdistyksen puheenjohtajana. Samoin 
hänellä on monenlaisia luottamustehtäviä, kuten kunnan 
avantovastaavana toimiminen. Nämä ”harrastukset” oli-
vat varmaan syy myös siihen, että hänet pyydettiin mu-
kaan Pohjois-Savon Perhehoitajat ry:n hallitukseen.

– Toimin yhdistyksen varapuheenjohtajana eli valmis-
telemme puheenjohtajan kanssa asioita. Tiedän pykälis-
tä, joten pidän etenkin sääntöjä esillä päätöksenteossa ja 
muistutan, mitä hallituksessa pitää käsitellä. Jonkun ver-
ran olen myös mukana tapahtumajärjestelyissä.

Hartikainen valmistui ammattiin 1990-luvun alun la-
ma-aikaan.

– Silloin opin, että mistään ei pidä kieltäytyä. Siten minus-
ta tuli myös sijaisvanhempi –tukihenkilötoiminnan kautta.

Työpaikalla hänet houkuteltiin luottamustehtäviin ku-
vaamalla hommia helpoiksi.

– Mittää ei kuulemma tarvinnut tehdä. Olen kuiten-
kin aina nauttinut siitä, että saan asioita aikaiseksi. Olen 
esimerkiksi toiminut pitkään rikos- ja riita-asioiden so-
vittelijana varsinkin lasten ja nuorten tapauksissa. Per-
hehoidon asiamieheksi minut houkutti etenkin se, että 
sijaisvanhemmilla ja perhehoitajilla ei aina ole ymmär-
rystä siitä, mistä kaikesta toimeksiantosopimuksessa oi-
kein sovitaan. Siihen haluan parannusta.

Tehtävät jakoon
Pohjois-Savossa pohditaan samaa kuin monessa muussa-
kin yhdistyksessä: miten saada jäsenet mukaan toimintaan?

– Yksi syy on se, että perheiden tilanteet muuttuvat niin 
nopeasti eivätkä ihmiset uskalla ilmoittautua tapahtumiin 
kuin viime tipassa. Ymmärrän tämän hyvin. On vanhem-
pien ja työntekijöiden tapaamisia ja lasten harrastuksia. 
Yhdistyksen on vaikea järjestää sellaista toimintaa, joka 
kävisi kaikille, Hartikainen pohtii.

Hartikainen on tyytyväinen siihen, että yhdistyksen 
hallituksen jäsenet tukevat toisiaan.

– Itse olen ollut mukana sen verran pitkään, että tie-
tyt velvollisuudet hoituvat jo rutiinilla. Mutta toki arvos-
tan sitä, että vastuuta ja tehtäviä voidaan jakaa useam-
man kesken.

Elonmerkkejä odotellessa
Pohjois-Karjalan Perhehoitajat ry:n sihteeri Marjatta 
Kolehmainen päätyi yhdistystoimintaan mukaan PRI-
DE-valmennuksen kautta.

– Meidän valmentajamme olivat silloin yhdistyksen 
hallituksessa, joten oli helppo tulla joukkoon. Tosin kyllä 
ihmettelin, miksei muita tulijoita ollut. Jouduin siis he-
ti töihin.

Kolehmainen on ollut toiminnassa mukana kolmisen 
vuotta, joista sihteerinä 2 vuotta.

– Haastava tilanne oli se, kun hallituksessa vaihtui vä-
ki. Nyt olemme onneksi taas saaneet uusia jäseniä ja sitä 
kautta myös hallitukseen toimijoita. Ja yhteistyö toimii 
hyvin. Kokoukset on saatu pidettyä, ja meillä on yhteiset 
ajatukset toiminnasta. Silloin tehtävä on mielekäs, kiit-
tää Kolehmainen.

Yhdistykseen on myös saatu aktiivinen vapaaehtois-
toiminnasta vastaava.

– Kirsi Tanskanen tulee olemaan meille suurena apu-
na ja ilona.

Kolehmainen hoitaa sihteerinä jäsenasioita, tekee ko-
kousten pöytäkirjat ja vastaa tiedottamisesta

– Olen vähän joka paikan höylä. Teemme yhteistyö-
tä esimerkiksi Perhot-hankkeen kanssa, joka on tarjon-
nut yhdistykselle muun muassa tiloja. Olemme kyselleet 
jäseniltä ideoita toimintaan, ja kävin liiton järjestämän 
ryhmänohjaajakoulutuksen sekä asiamiesvalmennuk-
sen. Koulutuksesta on varmasti hyötyä vertaisryhmien 
pitämisessä.

Kolehmainen toivoo jäseniltä aktiivisuutta.
– Ymmärrän, että välimatkat ovat pitkiä ja voi olla vai-

kea osallistua tapaamisiin. Mutta olisi mukava saada jos-
kus jotain elonmerkkiä.

Uudet imaistava joukkoon
Kolehmaisen mielestä on tärkeää, etteivät yhdistyksen toi-
minnasta vastaavat jää tehtävässä yksin.

– Olen saanut tukea entisiltä hallituksen jäseniltä sekä 
myös Perhehoitoliitolta. Haluan toimia oikein, joten sik-
si kysyn neuvoa. Töitä joutuu tekemään, mutta nyt on on-
neksi aikaakin, kun nuorin lapsista on jo eskarissa. Myön-
teinen palaute motivoi, ja on mukavaa toimia porukassa, 
jossa saa olla oma itsensä ja jakaa kokemuksia.

Yhdistyksessä on satsattu uusien jäsenten hankkimi-
seen. Jokainen uusi jäsen saa muun muassa kangaskassin, 
jossa on yhdistyksen logo.

– Kyllä heidät täytyy imaista mukaan ja käydä ihan 
kasvotusten juttelemassa tapahtumissa. Näin he tunte-
vat kuuluvansa joukkoon.

Kolehmainen toivoo voivansa tehtävänsä myötä vai-
kuttaa myös perhehoitajien tasapuoliseen kohteluun Poh-
jois-Karjalassa.

– Tähän on hyvät mahdollisuudet nyt, kun perhehoitoa 
kehitetään AVOT-hankkeessa.

Huomio vapaaehtoistoimintaan
Perhehoitoliitossa on työskennellyt vapaaehtoistoimin-
nan koordinaattori viime keväästä lähtien. Minna Laine 
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Kun vapaaehtoistehtävä on kuvattu, on helpompaa perustella,  
miksi juuri tämä ihminen olisi paras kyseiseen tehtävään. 

on ehtinyt vierailla lähes kaikissa liiton jäsenyhdistyksissä 
kartoittamassa yhdistysten tilannetta ja toiveita vapaaeh-
toistoiminnalle. Monet syksyn aikana käynnistyneet toi-
minnan muodot ovat saaneet alkunsa tästä vuoropuhelus-
ta – esimerkiksi perhehoidon asiamiestoiminta ja yhdis-
tysten vapaaehtoisvastaavien nimeäminen.

– Koska kaikki jäsenyhdistysten toiminta perustuu va-
paaehtoisuuteen, ovat vapaaehtoisten viihtyminen teh-
tävässään ja uusien vapaaehtoisten löytäminen yhdistys-
ten elinehto. Monet perhehoitajien yhdistykset kokevat 
haasteeksi juuri uusien vapaaehtoisten löytämisen, sil-
lä perhehoitajan tehtävän sitovuus voi olla este yhdistys-
toimintaan osallistumiselle. Toinen suuri haaste on löy-
tää erilaisiin vapaaehtoistehtäviin juuri siitä tehtävästä 
kiinnostunut ja tehtävän palkitsevaksi kokeva ihminen. 
Yhdistyksissä kuitenkin uskotaan, että jäsenistössä on jo-
kaiseen tehtävään hyvä henkilö, kunhan hänet vaan löy-
detään ja innostetaan mukaan toimintaan, kertoo Laine.

Jotta näitä vielä piilossa olevia vapaaehtoisia löydet-
täisiin, on perhehoitajien yhdistyksiin alettu kouluttaa 
vapaaehtoisvastaavia ja koota heistä valtakunnallista ver-
kostoa. Tällä hetkellä noin puolet jäsenyhdistyksistä on jo 
nimennyt vapaaehtoisvastaavan. 

– Vapaaehtoisvastaavan tehtävä muotoutuu tekijän 
mahdollisuuksien ja yhdistyksen tarpeiden mukaan. Kes-
keistä tehtävässä on kutsua ihmisiä mukaan vapaaehtois-
toimintaan, etsiä yhdessä heidän kanssaan mielekkäitä 
tehtäviä, kiittää, kannustaa ja kysellä vapaaehtoisten kuu-
lumisia. Vapaaehtoisvastaava toimii myös yhdyshenkilönä 
vapaaehtoisten, yhdistyksen hallituksen ja Perhehoitolii-
ton vapaaehtoistoiminnan koordinaattorin välillä. 

Kaikki toiminta on arvokasta
Kun uusia vapaaehtoisia etsitään, on tehokkaimmaksi ta-
vaksi osoittautunut vapaaehtoisten tehtävänkuvien mää-
rittely ja henkilökohtainen yhteydenotto.

– Kun vapaaehtoistehtävä on kuvattu, on helpompaa 
perustella, miksi juuri tämä ihminen olisi paras kyseiseen 
tehtävään. Tehtäväkuvauksessa määritellään, mitä tehtä-
vään kuuluu ja miksi se on yhdistyksessä tärkeä. Samoin 
siinä kerrotaan, millaiselle ihmiselle tehtävä sopii ja mi-
tä vapaaehtoinen voi tehtävästä saada ja oppia. Mahdolli-
sen uuden vapaaehtoisen kanssa on myös hyvä keskustella 
vapaaehtoistoiminnan vaatimasta ajasta ja siitä, mistä saa 
tukea tehtäväänsä. Kaikki nämä pohdinnat auttavat teke-
mään päätöksen ryhtyä kokeilemaan vapaaehtoistoimin-
taa. Sitoutua ei heti tarvitse, rohkaisee Laine.

Jos vapaaehtoistoiminta omassa alueyhdistyksessä 
kiinnostaa, kannattaa olla yhteydessä esimerkiksi yhdis-
tyksen vapaaehtoisvastaavaan tai mennä mukaan johon-
kin yhdistyksen järjestämään tilaisuuteen ja nykäistä jär-
jestäjiä hihasta.

– Silloin voi kertoa, että minulla on tällaista kiinnostus-
ta ja osaamista ja olen kiinnostunut toimimaan vapaaeh-
toisena. Aikaa vapaaehtoistoimintaan voi antaa esimerkik-
si 5 tuntia vuodessa tai kuukaudessa. Kumpikin on yhtä ar-
vokasta. Voit myös olla yhteydessä minuun, jolloin autan 
sinua löytämään yhteyden oman alueesi yhdistykseen ja 
sen vapaaehtoisvastaavaan, lupaa Laine.

Paljon mahdollisuuksia
Osana Perhehoitoliiton vapaaehtoistoiminnan tukea jär-
jestettiin lokakuussa ensimmäiset, jäsenyhdistysten va-
paaehtoisvastaavien verkostoitumis- ja koulutuspäivät. 
Päiville osallistui seitsemän oman yhdistyksensä nimet-
tyä vapaaehtoistoiminnan vastaavaa kuudesta yhdistyk-
sestä. Päivillä mietittiin muun muassa vapaaehtoisvastaa-
van tehtävänkuvaa ja annettiin vinkkejä käytännön toi-
mintaan.

Päällimmäisenä osallistujilla oli tunne siitä, että päivil-
tä sai runsaasti kehittämisideoita ja että työt eivät vapaa-
ehtoisvastaavalta heti lopu.

– Mahdollisuuksia on paljon. Toisaalta on mukavaa, et-
tä tehtävään voi lähteä tyhjältä pöydältä, mutta ei myös-
kään ole mitään, mihin tukeutua, osallistujat pohtivat.

Vapaaehtoisvastaavat kokivat tärkeäksi sen, että he te-
kevät yhteistyötä koko perhehoitajien yhteisön, ei vain yh-
distyksen hallituksen kanssa.

– Perhehoitajan tehtävä on yksinäinen. Vapaaehtois-
vastaava voi osaltaan rakentaa linkkejä perhehoitajien vä-
lille ja siten tukea heitä jaksamaan tehtävässään. Vastaava 
on myös mukana etsimässä ja löytämässä uusia tekijöitä 
sekä tukemassa heitä. 

Jotta systeemi toimii, tarvitaan tiedottamista.
– Sekä jäsenten että hallituksen pitää tietää, mistä va-

paaehtoistoiminnassa ja vapaaehtoisvastaavan tehtäväs-
sä on kyse.  

Vapaaehtoistoimintaan, vapaaehtoisten rekrytointiin, mark-
kinointiin ja vapaaehtoisten johtamiseen liittyvää materiaa-
lia on lisätty Perhehoitoliiton ekstranetiin, jossa ne ovat jä-
senyhdistysten käytössä.

 www.perhehoitoliitto.fi/ekstranet

PERHEHOITOLIITTO TUKEE YHDISTYSTEN VAPAAEHTOISTOIMINTAA

• koulutukset: esimerkiksi ryhmänohjaajakoulutus, perhehoidon asiamiesvalmennus sekä vapaaehtoisvastaavien ja vertaisasiantuntijoiden 
verkostoitumis- ja koulutuspäivät. 

• vapaaehtoistoiminnan neuvonta ja ohjaus (vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Minna Laine, ks. yhteystiedot lehden sivulta 34)
• yhdistyksen hallintoon liittyvät asiat ja jäsenjärjestöavustus (talous- ja hallintopäällikkö Amanda Majasaari)
• yhdistysten jäsenrekisteri ja jäsenlaskutus (toimistosihteeri Leena Havila-Jokinen) 
• yhteiset internet-sivut liiton kanssa (tiedottaja Kirsi-Marja Nurminen)
• jäsenekstranet, jonne on koottu myös hyödyllisiä, yhdistystoimintaa tukevia materiaaleja (www.perhehoitoliitto.fi/ekstranet), käyttäjätun-

nukset saa tiedottajalta

 Petri Hartikainen  
toimii Pohjois-Savon 
perhehoitajien vara- 
puheenjohtajana.
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