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Lehtisaari Sanna. Lähimmäisenrakkautta, sitä se on – Tutkimus Suurella Sy-
dämellä -vapaaehtoistyön konseptista. Diak Etelä, Järvenpää, kevät 2012, 75 
s., 4 liitettä. Diakonia-ammattikorkeakoulu, Sosiaalialan koulutusohjelma, Kristil-
lisen lapsi- ja nuorisotyön suuntautumisvaihtoehto, sosionomi (AMK) + kirkon 
nuorisotyöntekijän virkakelpoisuus.  

Opinnäytetyön keskeisinä tavoitteina oli tutkia miten Suurella Sydämellä -
vapaaehtoistyön konsepti toimii ja millaisin asentein vapaaehtoistyötä diakonian 
kentällä tehdään. Tavoitteena oli myös saada selville mikä vapaaehtoistyön 
asema on Suomen kirkossa tällä hetkellä. Tutkimus toteutettiin triangulaationa 
kahdessa osassa, käyttäen sekä kvalitatiivista että kvantitatiivista tutkimusotet-
ta. Suurella Sydämellä -verkoston 16 yhteyshenkilöä sekä verkostoon liittymi-
sestä päättäneet johtotason 18 vastaajaa täyttivät Internetissä kyselylomakkeet 
keväällä 2011. Kyselylomakkeiden pohjalta toteutettiin seitsemän Tamperelai-
sen vapaaehtoisen puolistrukturoidut haastattelut keväällä 2012.  

Tutkimuksen tulokset osoittivat vapaaehtoistyön konseptin ongelmakohdat jär-
jestäjien kannalta, samoin kuin vapaaehtoisten kehitysehdotukset Suurella Sy-
dämellä -vapaaehtoistyön järjestämisestä käytännössä. Suurella Sydämellä -
vapaaehtoistyö koettiin toimivaksi brändi yhteistyöksi, joka palvelee toiminnan 
järjestäjiä valmiilla käytännössä testatulla konseptillaan. Vapaaehtoisten kannal-
ta Internet -perusteinen toiminta mahdollistaa helpon tavan auttaa lähimmäisiä 
itselle sopivalla tavalla. Johtopäätösten perusteella voidaan todentaa mikä mer-
kitys ja potentiaali vapaaehtoistyössä strategisesti Suomen kirkossa on. 

Tutkimus tehtiin tilaustyönä Tampereen seurakuntayhtymälle ja sitä kautta Suu-
rella Sydämellä -verkostolle. Tutkimuksen tavoitteet voidaan todeta työntilaajan 
kannalta täytetyiksi ja Suurella Sydämellä -konseptin kehittäminen jatkuu edel-
leen. 
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ABSTRACT 

 

Lehtisaari Sanna. Neighbourly Love, that’s what it is - Study of the voluntary 
work concept With a Big Heart (Suurella Sydämellä). 75 p., 4 appendices. Lan-
guage: Finnish. Järvenpää, Spring 2012. Diaconia University of Applied Scienc-
es. Degree Programme in Social Services. Option in Christian Youth Work. De-
gree: Bachelor of Social Services.  

The central aims of the thesis were to explore how With a Big Heart voluntary 
work concept works out in practice and to find out the attitudes towards volun-
tary work in the field of diaconia work done by the Church. Another aim was to 
clarify what the position of voluntary work in the Finnish Lutheran Church is. 
The empirical part of the study was carried out by using both qualitative and 
quantitative methods. Questionnaires were sent in spring 2011 to the 16 liai-
sons of the With a Big Heart network and to the 18 executive respondents who 
had been in a position of making the decision to join the voluntary work network. 
On the basis of the questionnaires 7 semi-structured interviews were carried out 
among the With a Big Heart voluntary workers of Tampere in spring 2012.  

The results of the study revealed the problems of the concept from the perspec-
tives of the organizers as well as the development proposals the volunteers had 
concerning organizing voluntary work in practice. With a Big Heart voluntary 
work was seen as functional brand co-operation that serves activity organizers 
with a piloted completed concept. To the volunteers Internet based activity al-
lows an easy way to help fellow citizens in individual ways. The gained results 
confirm the significance and potential of voluntary work within the Finnish 
church. 

The study was commissioned by the Parish Union of Tampere and the With a 
Big Heart network. From the clients’ point of view the aims of the study were 
fulfilled and the improving of the With a Big Heart concept continues. 

 

Keywords: voluntary work, With a Big Heart, Internet, triangulation. 
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1 TYÖN TAUSTA JA YHTEISTYÖTAHOT 

Suurella Sydämellä on nykyaikainen kirkon vapaaehtoistyön kanava, joka toimii 

Internetissä yhdistäen avun tarvitsijat ja tarjoajat. Konseptia alettiin kehittää 

vuonna 2005 Tampereella, kun pohdittiin miten Internetiä voitaisiin hyödyntää 

vapaaehtoistoiminnan organisoimisessa verkossa. Suurella Sydämellä oli aluksi 

hanke innostaa nuoria aikuisia mukaan seurakuntien toimintaan vapaaehtoisen 

auttamisen muodossa. Toiminta Tampereella on alusta alkaen järjestetty dia-

koniakeskuksella ja Suurella Sydämellä -toiminta on vuosien varrella tavoittanut 

yhteensä jopa 800 auttamisesta kiinnostunutta vapaaehtoista, joista osa on jää-

nyt aktiivisesti mukaan. Vuoden 2009 aikana Suurella Sydämellä -toiminta laa-

jentui valtakunnallisiin mittoihin, kun kaupungit ympäri Suomen alkoivat kiinnos-

tua konseptista. 

Suurella Sydämellä -vapaaehtoistyö voidaan luokitella uudenlaiseksi toiminta-

muodoksi. Se tuo ihmisen lähelle ihmistä ja antaa jokaiselle mahdollisuuden 

toimia hyvän lähettiläänä omien mahdollisuuksiensa mukaan. Hyvin järjestetty 

monipuolinen vapaaehtoistoiminta on tulevaisuutta ja Suurella Sydämellä on 

osaltaan uudistamassa kirkon toimintakulttuuria. Yhteiskunnallisten muutosten 

myötä kansalaisyhteiskunnassa on tarve yhteisvastuullisuuden uudelle tulemi-

selle, joka keskittyy nykypäivään ja sosiaalisen pääoman eri muotoihin ja ihmi-

syyden peruslähtökohtiin.  

Vapaaehtoistyön konseptin kehittäminen on jatkuva prosessi ja Suurella Sydä-

mellä -verkoston laajentuessa on hyvä tutkia vapaaehtoisen auttamisen raken-

teita. Tämä opinnäytetyö käsittelee Suurella Sydämellä -konseptia ja verkosto-

yhteistyötä. Keskeisenä tutkimuskysymyksenä oli, miten Suurella Sydämellä 

toimii eli millaisia toiminnan järjestäjien kokemukset konseptista ovat ja mitä 

mieltä ovat vapaaehtoiset itse. Tutkimuksessa on tarkasteltu vapaaehtoistyön 

järjestäjien kokemuksia sekä haastateltu Tamperelaisia Suurella Sydämellä -

vapaaehtoisia. 
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Vapaaehtoistyön tutkiminen on paitsi ajankohtaista, myös tilattua. Suomen 

evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntia valtaava Suurella Sydämellä -verkosto 

haluaa taata kaikille ihmisille sopivan tavan tehdä hyvää. Opinnäytetyöni aihe 

on vapaaehtoistyön kentältä lähtöisin ja tutkimukseni työelämälähtöinen. Yhteis-

työkumppanina toimii Tampereen seurakuntayhtymän diakoniakeskus. Työn 

tilaajana ja henkilökohtaisena tukihenkilönäni koko tutkimuksen ajan toimi Suu-

rella Sydämellä -vastaava Ilkka Kalmanlehto, jonka käsialaa vapaaehtoistyön 

konsepti käytännössä on.  
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2 TEOREETTINEN VIITEKEHYS 

Tutkimuksen pohjana toimiva teoria koostuu vapaaehtoistyön määritelmistä, 

sen eri muodoista ja vapaaehtoisuuden motiiveista. Keskeinen osa teoreettista 

viitekehystä tässä tutkimuksessa on evankelis-luterilaisessa kirkossa tehtävä 

vapaaehtoistyö sekä erityisesti diakoniatyöhön ja yleiseen auttamiseen keskitty-

vä Suurella Sydämellä -vapaaehtoistyö. Kirkon nuorisotyön ja vapaaehtoisuu-

den yhteyttä käsitellään erillisessä alaluvussa.  

2.1 Vapaaehtoistyö  

2.1.1 Vapaaehtoistyön määrittely 

Vapaaehtoisuuteen perustuvasta toiminnasta on käytetty erilaisia käsitteitä tal-

kootyöstä hyväntekeväisyyteen, mutta erityisesti viimeisten vuosikymmenien 

aikana vapaaehtoistyö, vapaaehtoistoiminta ja vapaaehtoisuus ovat vakiintu-

neet kuvaamaan tätä monimuotoista toimintakonseptia (Nylund & Yeung 2005, 

15). Käytän näitä kaikkia käsitteitä rinnakkain kuvatessani vapaaehtoistyön mo-

ninaisuutta, koska ne kuvastavat kaikki samalla tavalla vapaaehtoistyötä ja sen 

toimintaperiaatteita. Vapaaehtoistoiminta on yksinkertaisesti luonnehdittuna ih-

misten auttamista ja tukemista niillä taidoilla ja tiedoilla, joita tavallisella ihmisel-

lä on. (Vapaaehtoistoiminnan koulutusaineisto 2005, 8.)  

Antti Eskola (2001, 10) on määritellyt vapaaehtoistyön ”osallistumiseksi vuoro-

vaikutukseen perustuvaan organisoituun auttamis- ja tukitoimintaan, joka tähtää 

henkisen ahdingon lievittämiseen tai elinoloihin liittyvän puutteen korjaamiseen. 

Vapaaehtoistyötä ei tehdä taloudellisena yritystoimintana, palkkatyönä eikä eri-

tyisenä harjoitteluna, vaan tehtävävalmennusta saaneen auttajan motiivi perus-

tuu ajatukseen, että hän voi olla avuksi ja oppii jotain tärkeää”. Tämän ohella on 

tärkeää huomioida, että vapaaehtoistyö on myös iso osa kaikkea sitä, mikä lue-

taan harrastustoiminnaksi. Urheiluseurat ja järjestöt toimivat suurimmaksi osak-

si vapaaehtoisin voimin. Kolmas sektori järjestää suuren osan toimintaansa 

käyttäen vapaaehtoisia. Iso osa suomalaisista on jossain elämänsä vaiheessa 
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mukana vapaaehtoistoiminnassa, vaikka ei sitä rekisteröikään välttämättä juuri 

vapaaehtoistoiminnaksi.   

Vapaaehtoistoiminnan muodot jaotellaan neljään kategoriaan, joita ovat hyvän-

tekeväisyys eli filantropia, keskinäinen auttaminen ja vertaistuki, osallisuus, se-

kä edunvalvonta ja vaikuttaminen (Ruohonen 2003, 43). Siinä missä filantropi-

assa on vapaaehtoistoiminnan juuret, alkaen jo varhaisesta historiasta, ovat 

osallisuus ja vertaistuki nykypäivänä merkittäviä toimintamuotoja vapaaehtoi-

suuden kentällä. Yleisesti ottaen vapaaehtoistyö voidaan määritellä yksittäisten 

ihmisten ja yhteisöjen hyväksi tehtäväksi työksi, joka edellyttää halua auttaa 

muita. Altruistinen osallistuminen toteutetaan ilman pakkoa ja korvausta, vaikka 

syitä vapaaehtoisena toimimiselle voikin olla useita auttamishalun ja yhteiskun-

tavastuun lisäksi. (Koskiaho 2001, 16.) Tämän kolmannen sektorin merkittävän 

osa-alueen, vapaaehtoistoiminnan, keskeisiksi periaatteiksi on Suomessa kirjat-

tu muiden muassa vastavuoroisuus, tasa-arvoisuus, vapaaehtoisuus, palkatto-

muus, ei- ammatillisuus, luottamuksellisuus sekä yhteinen ilo (Yeung 2002, 11). 

2.1.2 Vapaaehtoistyön merkitys  

Vapaaehtoistyö on melko hankala käsite. Se sisältää samalla sekä positiivisen 

että negatiivisen sävyn, joka kuulijan korvassa särähtää. Vapaaehtoistyöhän on 

pohjimmiltaan palkaton toiminta, jonka taloudellinen arvo on pohjalukemissa ja 

jonka tekijä ei monissa yhteyksissä saa ansaitsemaansa huomiota tai arvostus-

ta. Auttamisen ja vapaaehtoistyön suosio on kuitenkin viime vuosina kasvanut. 

Yksilökeskeisellä aikakaudellakin ihmiset verkostoituvat aktiivisesti ja muodos-

tavat ryhmiä. Asenteissa korostuvat yhteisöllisyys, velvollisuudet muita kohtaan 

ja yhteinen hyvä, samalla kun suomalaisten luottamus yhteiskunnan hyvinvoin-

tipalveluihin vähenee. (Malkavaara & Yeung 2007, 54.) 

Organisoitu vapaaehtoistyö voi parhaimmillaan olla verkosto, joka tukee yhteis-

kunnallisia palveluita, erityisesti hoito-, hoiva- ja sosiaalityötä, syömättä resurs-

seja itse palveluista. Vapaaehtoistoimintaan vetää auttamisen ja antamisen 

ohella myös sen anti itse tekijälle. Kuuskoski (2003) määrittelee vertaistoimin-

nassa keskeiseksi asiaksi ryhmään kuulumisen ja arvostetuksi ja kuulluksi tu-
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lemisen. Samalla vapaaehtoistyössä itsensä tarpeelliseksi tunteminen antaa 

elämälle sisältöä. Kaikilla ihmisillä on omat tapansa toimia, elää ja olla arjessa 

läsnä, ja vapaaehtoistoiminta on useille luonnollinen osa elämää (Nylund & 

Yeung 2005, 15). Vapaaehtoistoiminnassa ihminen on myös osa yhteisöä, toi-

miva subjekti (Ruohonen 2003, 45). Vapaaehtoistyön merkitys onkin siis moni-

nainen ja erityisesti ajateltaessa nykypäivän arvoja ja kansan kahtiajakoa, voi 

vapaaehtoistyö antaa ihmisen elämään uutta sisältöä. Vapaaehtoistoiminnan 

murroksen ja sen mukanaan tuoman muutosvoiman voidaankin todeta löytyvän 

juuri sen antamasta merkityksellisyyden tunteesta, siitä, että yksilö voi saada ja 

antaa (Nylund & Yeung 2005, 13). 

2.2 Vapaaehtoistyö kirkossa  

Kirkon sanoma perustuu vahvasti ihmisten samanarvoisuuteen Jumalan edessä 

sekä yhtäläiseen kohteluun ja tasa-arvoon myös tässä yhteiskunnassa. Velvolli-

suus auttamistyöhön nousee Uudesta Testamentista ja siellä esiintyvästä Jee-

suksen esimerkistä. (Harju, Niemelä, Ripatti, Siivonen ja Särkelä 2001, 17.) Lu-

terilaisen sosiaalietiikan peruspilarina voidaankin nähdä kultainen sääntö ja va-

paaehtoistyö itsessään kaikenkattavana kokonaisuutena ja kirkon kivijalkana 

myös Suomessa. Vapaaehtoistyö on osa kirkkoa, jonka pyrkimys seurakunnan 

jäsenten muodostamaksi yhteisöksi jää välillä hallinnollisen instituution varjoon. 

(Sipiläinen 1996, 52.) Kuitenkin juuri sosiaalinen toiminta ja ihmisten välinen 

kohtaaminen ovat ne väylät, joissa kirkon opetus tulee näkyviin arjessa, käytän-

nöllistä lähimmäisen rakkautta ja armon osoitusta parhaimmillaan (Yeung 2005, 

54).   

Vapaaehtoistyön asema ja merkitys Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa 

on tällä hetkellä kovasti ajankohtainen. Kirkon strategia 2015 Meidän kirkko 

Osallisuuden yhteisö (2007) ja sitä koskeva mietintö (Kirkkohallitus 2007a) ko-

rostavat vapaaehtoisuutta ja kirkon uudistumista sen tehtävään sitoutuneiden 

erilaisten toimijoiden osallistumisen kautta. Vertaisuus ja moniammatillisuus 

ovat vahvimpia laatuvaatimuksia. Kirkko arvostaa jokaisen jäsenensä elämän-

kokemusta ja osaamista, jokaiselle löytyy mieleinen tehtävä ja asema (Kirkko-
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hallitus 2010, 52-56). Kirkon piirissä tapahtuvaan monipuoliseen vapaaehtois-

toimintaan osallistuu noin 12 prosenttia suomalaisista vähintään kerran vuodes-

sa. Vapaaehtoistyö on perinteisesti keskittynyt diakonia- ja kasvatustyöhön. (Si-

piläinen 1996, 51.)  

Siinä missä kirkko on tähän asti etääntynyt yhteisestä pappeudesta ja maallik-

kovastuun vahvistamisesta, ollaan nyt pyrkimässä strategian mukaisesti uuden-

laiseen evankeliumin julistamiseen, toimimaan lähimmäisenä ammatillisen hen-

kilöstön tukena. Maallikkovastuu on kirkon monen toimintamuodon toteutumisen 

edellytys jo nyt, vaikka sitä kohtaan osoitetaankin vain vähän sen ansaitsemas-

ta huomiosta. (Kirkkohallitus 2007a, 24.) Vapaaehtoistyö myös tukee osallisuut-

ta ja vuorovaikutusta aivan eri tavalla kuin rahallinen avustus. Se antaa tekijäl-

leen enemmän ja ihmisten osallistumisinnokkuus on suurempaa, kun he tietävät 

saavansa aikaan jotakin tehokasta ja koskettavaa. (Helin, Hiilamo & Jokela 

2010, 168.) 

Yleisesti ottaen vapaaehtoistyö voidaan määritellä eräänlaiseksi julkisen toimin-

nan jatkeeksi, johon ryhdytään silloin, kun julkiset palvelut eivät huolehdi apua 

tarvitsevien hyvinvoinnista (Koskiaho 2002, 453). Yksinkertaisimmillaan kyse on 

digiboksien asentamisesta ja kauppaseurana toimimisesta. Uskonnollisuuden 

rooli, näkyvyys ja määrä vaihtelevat eri vapaaehtoisvetoisissa toimintamuodois-

sa myös kirkossa (Yeung 2005, 49). 

Vapaaehtoistyön vahvistaminen ja seurakuntalaisten hyödyntäminen voimava-

rana hyvän tekemiselle on mahdollisuus kirkolle vahvistaa identiteettiään koko 

kansan yhteisönä. Erityisesti kasvukeskuksissa nuoret aikuiset etääntyvät seu-

rakunnasta ja kirkon tulisi löytää uusia kanavia tavoittaa muutkin kuin aktiiviseu-

rakuntalaiset. (Kirkkohallitus 2007a, 16.) Vapaaehtoistyö on juuri se kanava, 

joka puhuttelee nykypäivän ihmistä, joka kaipaa elämäänsä vastapainoa kiireel-

le ja stressille. Pelkästään antavana osapuolena kirkko ei puhuttele suurtakaan 

osaa jäsenistöstään (Sipiläinen 1996, 50).  
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2.2.1 Diakoniatyö 

Suomalaisessa yhteiskunnassa on totuttu luottamaan sosiaalidemokraattiseen 

järjestelmään, joka mahdollistaa jokaiselle kansalaiselle yhtäläiset mahdollisuu-

det elämänrakentamiseen, palveluihin ja hyvinvointiin. Tämä ajatus ei kuiten-

kaan aina toteudu tai yhteiskunnan antamat turvaverkot eivät pidä. Kirkon dia-

koniatyö on kolmannen sektorin toimintaa, joka pyrkii auttamaan väliinputoajat 

jaloilleen.  Diakoniatyön sulautuminen hyvinvointivaltion rakenteisiin on hyvin 

luonnollinen osa perustarpeita tyydyttäviä palveluita, onhan luterilaisen kirkon 

sosiaalieettisellä opetuksella ollut aikojen saatossa suuri vaikutus pohjoismai-

sen hyvinvointivaltiomallin syntyyn (Sipiläinen 1996, 49).  Erityisesti taloudelli-

sesti heikkoina aikoina käännetään katse kohti kirkkoa ja odotetaan sen ottavan 

kannettavakseen osansa yhteiskunnan hädästä ja auttavan apua tarvitsevia 

(Yeung 2003, 197).  

Diakoniatyön yksi lähtökohta on vertaus laupiaasta samarialaisesta, lähimmäi-

sen tukeminen ja kristillinen rakkaus toteutuvat myös suomalaisessa yhteiskun-

nassa edelleen samalla tavalla. (Helin, Hiilamo ja Jokela 2010, 12-13.)  Dia-

konian vahvuus on ihmisten kokonaisvaltainen kohtaaminen elämän kaikilla 

osa-alueilla ja juuri tässä voidaan vapaaehtoistyötä pitää mahdollisuutena ja 

mittaamattomana rikkautena. Ihmiset arvostavat kirkon tekemää työtä yhteisön 

hyväksi. Tämä korostuu myös niissä syissä, jotka ihmiset mainitsevat luetelles-

saan kirkkoon kuulumisen perusteita. Heikompien tukeminen on jäsenten mie-

lestä kirkon tärkeimpiä tehtäviä (Kirkkohallitus 2007a, 14). Tämä heijasteleekin 

vahvasti ajatusta siitä, että vaikka Suomen evankelis-luterilaisen kirkon merkitys 

uskonnollisena elementtinä yhteiskunnassa vähenee, rakentaa se yhä osaltaan 

arvojen ja normien sosiaalipolitiikkaa (Yeung 2005, 55).  

Jo pelkästään monimuotoinen kirkollinen vapaaehtoistyö, antaa nykyihmisellä 

mahdollisuuden toteuttaa itsenäisesti ja riippumattomasti omaa uskonnollisuut-

taan ilman traditionaalista ja perinteistä kaavamaista ajatusta. Yeungin (2005, 

49-52) tutkimustulosten mukaan vapaaehtoisina toimivat valitsevat toiminta-

areenakseen sen instituution, joka kohtaa heidän arvomaailmansa. Tämän voi-

daan nähdä edistävän selkeällä ja tunnetulla arvopohjalla olevaa evankelislute-
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rilaista kirkkoa ja muita kirkkokuntia olemaan esillä paitsi hengellisin perustein 

vapaaehtoisina toimivien vapaaehtoisten yhteisönä, myös lähimmäisenrakkau-

den ja selkein auttamisenperustein toimivien vapaaehtoisten toimintakenttänä.   

Tällä hetkellä heikompien auttaminen on suurimpia voimavaroja kysyvä toimin-

ta-alue. 2000-luvulla tehdyt tutkimukset ovat osoittaneet, että diakonian työ-

muodot ovat yhteydessä yhteiskunnallisesti mitattavissa olevaan huono-

osaisuuteen, kuten työttömyyteen, sosiaalisiin ongelmiin ja taloudellisiin vaike-

uksiin. (Yeung 2007, 7.) Diakonian tutkimuksen seuran vuonna 2005 tekemän 

kyselyn mukaan diakoniatyön työmäärä on kasvanut ja moninaistunut selvästi 

koko 2000-luvun (Yeung 2007, 10). Samoin voidaan ennustaa kirkon tekemän 

sosiaalityön merkityksen tulevaisuudessa vain kasvavan instituution hengelli-

syyden menettäessä merkitystään. (Yeung 2003, 198).  

Erityisesti diakonian alueella vapaaehtoistyölle siis löytyy kysyntää ja erilaisia 

tehtäviä ja auttamisen tarpeen voidaan ennustaa kasvavan tulevaisuudessa, 

kun eriarvoistuminen jatkuu ja yhteiskunnallisten palveluiden ulkoistaminen li-

sääntyy.  Vaikka myös kirkon jäsenten vähenemisen voidaan ennustaa jatku-

van, tulevat henkiset arvot ja hyvän elämän määritteleminen herättämään entis-

tä enemmän ihmisten auttamishalua. Nämä ilmiöt tarjoavat kirkolle mahdolli-

suuden kehittyä ja profiloitua vahvemmin strategian mukaisesti toimimaan oi-

keudenmukaisuuden ja lähimmäisenrakkauden yhteisönä.  

2.2.2 Suurella Sydämellä   

Suurella Sydämellä on valtakunnallinen vapaaehtoistyön konsepti, jonka toimin-

ta organisoidaan pääosin Internetissä. Suurella Sydämellä.fi -toiminta luotiin 

Tampereella uudenlaiseksi linkiksi seurakuntaan niille ihmisille, joita ei muuten 

tavoiteta. Samalla vapaaehtoistyöntekijöiden palvelutehtävien kautta tavoitetaan 

niitä seurakuntalaisia, joiden yhteys kirkkoon on vähäinen, mutta avuntarve suu-

ri. (Helin, Hiilamo & Jokela 2010, 166-168.) Suurella Sydämellä -Internetsivut 

toimivat siis vapaaehtoistyön ja vapaaehtoistyöntekijät yhdistävänä foorumina. 

Erityisesti kohderyhmäksi kaavailtu nuorten aikuisten ryhmä on lähtenyt aktiivi-

sesti mukaan. Tampereen seurakuntayhtymän strategia 2015 mukainen mietin-
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tö toteaa, että 2/3 Suurella Sydämellä -vapaaehtoisista kuuluu kyseiseen ikä-

luokkaan. (Reilusti Kristitty 2009, 8.) Vuoden 2011 aikana Tampereella kohda-

tuista 105 vapaaehtoiseksi hakeutuneista 42 % oli alle 30-vuotiaita, mikä edel-

leen vahvistaa Suurella Sydämellä -vapaaehtoistyön foorumin tarkoituksenmu-

kaisuutta.   

Internet-sivuston tarkoituksena on tarjota vapaaehtoisille mahdollisuuksia auttaa 

ja tuoda heidät avuntarvitsijoiden luo. Tämän lisäksi koko ajan kasvava Suurella 

Sydämellä -toiminnassa mukana olevien paikkakuntien auttamistyö kootaan 

saman verkoston alle. Ensimmäistä kertaa ollaan näkyvästi kiinnostuneita ih-

misten ajasta eikä rahasta. Suurella Sydämellä -nimi yhdistää vapaaehtoistoi-

mintaa ympäri maan ja sen luoma brändi on kirkon diakonisen vapaaehtoistyön 

tulevaisuuden lippulaiva. Kirkkohallitus on ottanut toiminnan osaksi Hengellinen 

elämä verkossa -hankettaan, mikä antaa sille myös virallisen statuksen osana 

kirkon organisaatiota.  (Helin ym. 2010, 167.)  

Verkossa toimiminen mahdollistaa helpon ja joustavan tavan välittää vapaaeh-

toistyötä. Mukaan toimintaan pääsee helposti ilmoittautumalla vapaaehtoiseksi 

oman kaupunkinsa Suurella Sydämellä -Internetsivuilla. Samoilla sivuilla on 

myös listattuna mahdolliset vapaaehtoistyön paikat.  Suurella Sydämellä on siis 

nykyaikainen tapa osallistua, auttaa ja välittää. Tehtäviä voi valita ja tehdä omil-

la ehdoillaan ja oman aikataulun mukaan. Jokainen vapaaehtoinen on arvokas 

ja koko prosessi vapaaehtoiseksi rekrytoinnista työhön perehdyttämiseen on 

laadukas ja asiakaslähtöinen. Karkeasti määriteltynä 20 % toiminnasta tapahtuu 

koneiden välityksellä, kuten vapaaehtoiseksi ilmoittautuminen, töiden välitys ja 

vapaaehtoisten tietokannan ylläpitäminen. 80 % toiminnasta on ihmisten välistä 

vuorovaikutusta, kuten haastattelut, toiminnanohjaus ja itse vapaaehtoistoimin-

ta.  

Perinteisesti vapaaehtoistyön ongelma on ollut paitsi kirkossa, myös koko va-

paaehtoistyön kentällä, nimenomaan sitoutumisen vaikeus ja eri toimijoiden vä-

linen kilpailu. Lähetystyön, diakonityön ja erilaisten pienempien toimijoiden tar-

joamat mahdollisuudet ovat hajanaisesti vetäneet toisiltaan osallistujia ja perin-

teisesti omasta paikasta ei niin vaan luovuta. (Koskiaho 2002, 449.) Suurella 
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Sydämellä toimiikin erittäin hyvin juuri siksi, että kaikki paikat on koottu samalle 

sivulle ja jokaisella vapaaehtoisella on oikeus tarjoutua juuri siihen tehtävään, 

joka itseä miellyttää. Työpaikkoja saa tarjota kuka tahansa, eikä vapaaehtois-

työn kenttää ole rajattu, vaan tehtäviä on alalta kuin alalta. Vaikka toiminta on 

seurakuntien järjestämää, mukaan toimintaan saa tulla jokainen, eikä uskonto-

kuntaa tai kirkonjäsenyyttä kysytä. Koska mottona on ”auttaminen yhdistää” on 

diakonian tulkinta laajaa ja yhteistyö avointa. Vapaaehtoistyöpaikkoja otetaan 

järjestelmään siis myös kirkon ulkopuolelta. (Helin ym. 2010, 166.) 

Suurella Sydämellä -toiminta on pääosin evankelis-luterilaisten seurakuntien ja 

seurakuntayhtymien järjestämää auttamistyötä. Verkostossa on tällä hetkellä 

mukana 25 paikkakuntaa, joista Helsingissä ja Oulussa Suurella sydämellä va-

paaehtoistyötä tehdään seurakunnan ohella myös Diakonissalaitoksen järjes-

tämänä. Keväällä 2012 Suurella Sydämellä -vapaaehtoistyötä on tehty seuraa-

villa paikkakunnilla: Helsinki, Vantaa, Tampere, Mikkeli, Oulu, Lahti, Kotka, 

Kouvola, Vihti, Nokia, Turku, Lieto, Rauma, Hämeenlinna, Porvoo, Uusikaupun-

ki, Pirkkala, Nurmijärvi, Jyväskylä, Kaarina, Salo, Kangasala, Seinäjoki, Haapa-

järvi ja Joensuu.  Mikäli joku seurakunta kiinnostuu Suurella Sydämellä -

vapaaehtoistyöstä, Tampereelta lähdetään paikan päälle esittelemään konsep-

tia ja kertomaan kokemuksista. 

Suurella Sydämellä -konseptin tarkoitus ei ole koskaan tulla aivan valmiiksi, 

vaan se muuttuu ja kehittyy jatkuvasti sitä mukaa, kun uusia ideoita syntyy va-

paaehtoistyön kentän muuttuessa. Toiminnan siirtäminen Internetiin on tehokas 

ja ajanmukainen tapa tavoittaa ihmisiä ja vapaaehtoistyö on helposti lähestyttä-

vä diakoniatyön alalaji. On merkittävää, että jopa puolella Suurella Sydämellä -

toimintaan Tampereella lähteneistä ei ole aikaisempaa kontaktia kirkkoon. Toi-

minnan kehittämisessä näiden ihmisten hyödyntäminen onkin erityisesti kirkolle 

elintärkeää. Konkreettinen auttaminen, hyvän tekeminen ja osallistuminen mah-

dollistavat kirkon muuttumisen enemmänkin toiminnalliseksi yhteisöksi seura-

kunnan jäsenille, mikä vahvistaa kirkon asemaa ja yhteisön jäsenyyttä. (Helin 

ym. 2010, 16.) 
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2.3 Vapaaehtoisten motiivit, ohjaus ja keskinäinen vertaistuki  

Vapaaehtoisuuden taustalla on monia motiiveja. Ihmisten syyt lähteä vapaaeh-

toistyöhön ilman taloudellista, tai vastaavaa muuta korvausta ovat antaneet ai-

heen monille tutkimuksille. Pirkko Lahtinen (2005) määrittelee listan syitä oman 

tutkimuksensa mukaisesti. Tärkeimpänä motiivina on epäitsekäs halu auttaa, 

erityisesti seurakunnan lähimmäistyössä. Vapaa-ajallaan ihmiset kokevat tärke-

äksi olla lähimmäinen ja antaa tarvitsevalle apunsa. Luonnollisesti myös oma 

mieli on tämän jälkeen parempi ja näin ollen ihminen saa myös omaa nautintoa. 

Vapaaehtoistyö voi olla myös keino täyttää tyhjä tila elämässä, erityisesti elä-

mänmuutoksen jälkeen. Toisen rinnalla eläen voidaan oppia elämästä enem-

män ja kasvaa ihmisenä hyödyntäen omia kokemuksia toisen ihmisen rinnalla 

elämisestä. Vapaaehtoistyö on siis ajankäytön muotona verrattavissa jollakin 

lailla harrastukseen, jossa yksilö voi saada ja antaa. (Lahtinen 2005, 61-62.) 

Anne Birgitta Yeung (2002) nostaa keskeisiksi motiiveiksi edellä mainittujen 

ohella myös yhdessä olemisen, merkityksellisyyden kokemisen, oppimishalun, 

sekä lisäarvon hakemisen omalle työelämälle, työkokemuksen ja yhteiskunnalli-

sen vaikuttamisen (Yeung 2002, 14). 

Haasteen vapaaehtoistyön järjestävälle organisaatiolle tuo, että monet vapaa-

ehtoiset toivovat saavansa työstä sellaista oppia ja koulutusta, joka takaa kehit-

tymisen ja aina vain paremman auttamisen (Lahtinen 2005, 62). Vapaaehtoisilla 

on oikeus vaatia ja saada tehtäväänsä liittyvää perehdytystä, vaikka jokaisen 

omat taidot ja tiedot ovatkin vapaaehtoistyön pääresurssit (Vapaaehtoistoimin-

nan koulutusaineisto 2005, 10). Vapaaehtoistyön järjestämisen kehittämisen 

suurimmat kysymykset ja tulevaisuuden potentiaalin mahdollistaminen liittyvät 

olennaisesti juuri koulutuksen, ohjauksen ja erityisesti valvonnan tarpeeseen. 

Vapaaehtoistoiminnan kehittämisessä oman ison kysymyksensä muodostavat 

vapaaehtoistyöpaikat, vapaaehtoisten ohjaajat ja ammatillinen henkilöstö, jonka 

työn tueksi ja uudenlaiseksi voimavaraksi vapaaehtoisia nyt nostetaan. Toimin-

taan osallistamista ja osallistumista tukevat molemminpuolinen luottamus, ih-

misarvo ja erilaisuuden ymmärtäminen. Vapaaehtoistyötä tehtäessä tulee toi-

mintaa ohjaavilla työntekijöillä ja mukana olevilla vapaaehtoisilla olla tasavertai-
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set suhteet. Kun työskennellään yhdessä, on erilaisia näkökulmia paitsi kuun-

neltava myös kyettävä hyödyntämään. (Helin, Hiilamo & Jokela 2010, 168.) 

Tämän vuoksi työkulttuurin kokonaisvaltainen muutos on lähdettävä itse työnte-

kijöistä. Erityisesti kirkon piirissä ja hengellisissä tehtävissä työ on ollut perintei-

sesti enemmänkin elämäntapa ja käytännön vastuun siirtäminen omilta harteilta 

vaatii asennemuutosta. Vapaaehtoistyön täyden potentiaalin hyödyntäminen 

vaatii myös ymmärrystä siitä, miten vapaaehtoistyö käytännössä toimii ja miten 

vapaaehtoisia voidaan perehdyttää ja tukea työssään. 

Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen vaatii työntekijöiltä aivan uudenlaista työ-

otetta, kun henkilökohtaisten tehtävien ja yksilöiden kannattelemisen sijaan 

keskitytään verkostointiin ja vapaaehtoisten ohjaamiseen (Helin, Hiilamo & Jo-

kela 2010, 173). Vapaaehtoisten sitoutumisen kannalta toiminnan kehittäminen 

monipuoliseksi ja erikestoisiksi vapaaehtoistoiminnan projekteiksi innostaisi eri-

laisia ihmisiä lähtemään mukaan (Nylund & Yeung 2005, 31). Erilaiset ja vaati-

mustasoltaan eroavat tehtävät takaavat ihmisten mukana olon, koska ihmisten 

sitoutumistasot vaihtelevat ja mitä pienempiä panoksia vaaditaan, sitä useam-

mat ovat valmiita osallistumaan toimintaan (Helin ym. 2010, 10).  

Vapaaehtoisten ohjausta suunniteltaessa on pyrittävä ottamaan huomioon 

myös se tietty aatteellinen perusta, arvomaailma joka on saanut ihmiset lähte-

mään mukaan vapaaehtoistyöhön, sekä työtä tehdessä syntyvät vertaissuhteet 

(Lahtinen 2005,63). Vertaistoiminnan kasvu kertoo ihmisten tarpeesta jakaa 

omia kokemuksiaan toisten kanssa. Samassa tilanteessa olevat ihmiset voivat 

tukea ja auttaa toisiaan, koska vertailupintaa löytyy. Vapaaehtoistyössä vertais-

tukea voidaan käsitellä ja käyttää monilla eri tavoilla. Vapaaehtoiset tarvitsevat 

vertaistukea toisilta vapaaehtoisilta kokemusten ja tiedon jäsentämiseen. 

 Toinen varsin yleinen vertaistuen muoto on samassa elämäntilanteessa olevien 

kokemusten jakaminen. Tämänkaltainen vertaisryhmätoiminta on toiminut jo 

useita vuosikymmeniä eri järjestöissä sairauden tai muun kriisin kanssa painis-

kelevien ihmisten kesken. Yleisesti ottaen vertaistuen palvelut tulevat tietynlai-

sena oheistoimintana erilaisissa vapaaehtoistoimintaan perustuvissa keskuksis-

sa ja kohtauspaikoissa, joissa palvelujen kirjo on laaja. (Nylund 2005, 195-200.) 
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Vapaaehtoistyöntekijöiden toisilleen antaman vertaistuen ja vertaistiedon merki-

tys, kun vapaaehtoisen osaamisen ydin on elämänkokemus, voidaan todeta jo 

maalaisjärjellä. 

Yhtenä keinona vertaistuen saamisessa on myös vapaaehtoistyöntekijöiden, 

kuten ammattilaistenkin, työnohjaus. Vapaaehtoistyöntekijöiden työnohjaus on 

suhteellisen uusi ajatus, mutta niin sanotun maallikkoauttamisen lisääntyessä, 

tulee huomioida muuttuneet vaatimukset. Työnohjaus tukee omalta osaltaan 

vapaaehtoisen kasvua ja kehitystä. Samalla työnohjaus lisää yhteenkuuluvuu-

den tunnetta, kun kyseessä on oma ryhmä, me jotka koemme tämän asian tär-

keäksi. Omien arvojen ja asenteiden tarkastelu ja arviointi ja yhteisen linjan löy-

täminen tukee käytännön työtä. Työnohjauksen kokemukseen perustuva tieto-

taito, kasvaa ja leviää kun ongelmia saa tuoda esiin ja niiden ratkaisemisen kei-

noja käsitellään yhdessä. Vapaaehtoisten kannalta työnohjaus voidaankin mää-

ritellä paitsi vapaaehtoisena toimivan jaksamisen tukemiseksi, myös vapaaeh-

toistyön laadun varmistamiseksi. (Porkka & Salmenjaakko 2005, 10.) 

2.4 Nuorisotyö ja vapaaehtoisuus 

Vapaaehtoistyön kehityksen kannalta on olennaista tarkastella myös nuorten 

osallisuutta kansalaistoiminnassa. 2000-luvulla on lehdistössä käsitelty vapaa-

ehtoistoiminnan yhteiskunnallisia, kulttuurisia ja kansantaloudellisia arvoja ja 

nimenomaan nuorten asenteita suhteessa tämän kaltaiseen kansalaistoimin-

taan. (Yeung & Grönlund 2005, 167.) Anne Birgitta Yeungin vuonna 2002 suo-

rittaman kyselytutkimuksen mukaan 15-24 -vuotiaista nuorista tai nuorista aikui-

sista melkein kaksi viidesosaa (39%) oli mukana vapaaehtoistoiminnassa. Luku 

on suurempi kuin suomalaisten keskiarvo yleensä. Vapaaehtoistyössä olevat 

nuoret käyttävät siihen tutkimuksen mukaan myös keskimääräistä enemmän 

aikaa. (Yeung 2002, 56.) Kirkon vapaaehtoistyössä aktiivisesti ovat mukana 

erityisesti alle 25-vuotiaat. Merkittävä muutos on, että nuorten aikuisten osuus 

kirkon vapaaehtoistyössä on sen sijaan ollut perinteisesti pienin kaikista ikä-

ryhmistä. (Grönlund 2006, 118).  
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Evankelis-luterilaisen kirkon nuorisotyö tarjoaa merkittävän osallistumisen ka-

navan paitsi aktivoivana, myös vertaisuutta ja elämänhallintaa tukevana toimin-

tana. Nuorisotyön voidaan todeta olevan yksi kirkon lippulaivoista, korkealla 

osallistujamäärällään ja nauttimallaan arvostuksella. Rippikoulu, isoskoulutus ja 

nuortenillat ovat positiivisia linkkejä seurakuntaan. Isosena toimiminen ja ker-

honohjaaminen ovat vapaaehtoistyötä parhaimmillaan. Erityisesti kasvatustyön 

alainen toiminta järjestetään limittäin kirkon nuorisotyönohjaajien ammatillisen 

virkapanoksen, sekä tällä kentällä erityisesti nuorten, vapaaehtoisten merkittä-

vällä vapaaehtoistoiminnalla. (Sipiläinen 1996, 51.) Kirkon kasvatus- ja nuoriso-

työn parissa toimii kymmeniätuhansia vapaaehtoisia nuoria ja nuoria aikuisia 

erilaisissa tehtävissä. Voidaan myös rehellisesti todeta, että ilman nuoria va-

paaehtoisia monet nuorisotyön toiminnot olisi mahdotonta toteuttaa ainakaan 

nykyisessä mittakaavassa. Ongelmaksi muodostuukin, että nuorisovaiheen jäl-

keen nuorten aikuisten sitouttaminen seurakunnan toimintaan ei enää onnistu 

joko ajan puutteen tai tehtävien kiinnostavuuden takia. 

Vapaaehtoistoiminnan keskeisenä, koko yhteiskunnan hyvinvointiin vaikuttava-

na arvona tulee nähdä kansalaisten aktiivisuuden, osallisuuden ja sosiaalisten 

verkkojen ylläpitäminen (Yeung & Grönlund 2005, 169). Kansainväliset nuoriso-

tutkimukset ovat viime vuosina tuoneet erityisesti voimaantumisen ja osallisuu-

den teemat esiin nuorten osallisuutta pohdittaessa (Yeung & Grönlund 2005, 

170). Nuorisotyö, niin kunnallinen, järjestöpohjainen kuin kirkollinenkin, on nuor-

ten osallisuuden keskeisin areena. Mahdollisuus vaikuttaa, olla osa yhteisöä ja 

toimia takaa niin kansalaisvalmiuksien ja hyvinvoinnin kehittymisen, kuin ar-

voilmaston uusiutumisen. Osallisuutta pohdittaessa nousee esiin myös polari-

saation ongelma.  Aktiivinen osallistuminen vapaaehtoistoimintaan kytkeytyy 

paitsi arvomaailmaan myös sosiaaliseen viiteryhmään. Tarkasteltaessa erilaisia 

väestöryhmiä on tärkeää pyrkiä huomioimaan syrjäytymisvaarassa olevat. Va-

paaehtoistoiminnan hyödyntäminen konkreettisena osana syrjäytymisen ehkäi-

syä on ajankohtainen aihe työikäisillä, mutta erityisesti nuorilla. (Grönlund & 

Pessi 2008, 127-128.) 

Onkin huomion arvoista, että nuorison mielikuvissa vapaaehtoistoiminnan mää-

ritteleminen keskittyi enemmän siihen “miten tehdään” kuin “mitä tehdään”. So-
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siaaliset kontaktit sekä yhdessä tekemisen tapa ovat toiminnassa keskeistä. 

(Yeung 2002, 77-78.) Tärkeä huomio nuorten vapaaehtoisuutta pohtiessa on 

ystävien merkitys vapaaehtoistyöhön mukaan lähtemiseen. Nuorille on tyypillis-

tä kuulua erilaisiin ryhmiin ja sosiaalisten suhteiden merkitys on suuri. Nuorten 

vapaaehtoisuudesta tehtyjen tutkimusten mukaan on epätodennäköistä, että 

nuoret löytäisivät vapaaehtoistoiminnan oma-aloitteisesti, vaan heitä täytyy ni-

menomaan kutsua mukaan toimintaan. (Yeung & Grönlund 2005, 174.) Vapaa-

ehtoistyön potentiaalin hyödyntämiseksi onkin olennaista huomioida, miten tule-

vaisuudessa saadaan rekrytoitua nuoria mukaan, kun kiinnostusta selkeästi 

ilmenee (Nylund & Yeung 2005, 31).   

Yksi harkinnan arvoinen vapaaehtoistyöhön tutustuttamisen väylä on koulumaa-

ilma ja eri oppilaitokset, erityisesti kun kyse on auttamistyöstä. Vapaaehtoisuu-

den ja vapaaehtoistoiminnan lisäämiseen kuitenkin liittyy isoja kysymyksiä. 

Nuorten vapaaehtoistoimintaa on käsitellyt opinnäytetyössään Järvenpään luki-

on, Järvenpään seurakunnan ja Diakonia-ammattikorkeakoulun yhdessä toteut-

tamaa vapaaehtoistyön kurssia mukana toteuttamassa ollut Mira Ohvo. Opin-

näytetyössään (2011) Ohvo totesi, että vapaaehtoisuuden ajatus on säilytettävä 

myös osallistumisperusteissa ja vapaaehtoistyön kurssin suunnitteleminen mo-

nelle toimijalle aiheuttaa turhautumista, vaikka kurssi itsessään olisikin toimiva. 

(Ohvo 2011, 47.)  

Toisaalta taas yhteistyö eri toimijoiden kanssa voisi laskea kynnystä lähteä mu-

kaan vapaaehtoistyöhön ja lisätä kiinnostusta nuorten eri elämänpiireissä. Jois-

sakin oppilaitoksissa on sisällytetty vapaaehtoistyön kursseja opintosuunnitel-

miin ja annettu opiskelijoille opintopisteitä vapaaehtoisena toimimisesta (Yeung 

2002, 36). Koulun ja kirkon yhteistyön kautta olisi mahdollista ottaa yleisessä 

kasvatustyössä esille altruismin ajatus. Diakoniatyön tuen esitteleminen erilai-

sissa nuorisotyön projekteissa tai rippikoulussa, voisi tutustuttaa vapaaehtois-

työn ajatukseen ja madaltaa kynnystä lähteä mukaan. (Malkavaara & Yeung 

2007, 56.) Vapaaehtoistyön aktiivinen esiintuonti ja erityisesti kontaktit nuoriin 

itseensä heidän omalla alueellaan palvelisivat sekä toiminnan järjestäjää että 

nuoria. Kuten aiemmin todettiin, nuoret eivät itsenäisesti lähde mukaan vaan 

tarvitsevat kutsun.  
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On tutkittu, että nuoret jotka ovat konkreettisesti sitoutuneet uskonyhteisöönsä, 

lähtevät useammin auttamis- ja vapaaehtoistyöhön ja myös suhtautuvat siihen 

yleisesti ottaen positiivisemmin (Grönlund & Pessi 2008, 128). Sitouttamalla 

nuoria vapaaehtoistyöhön voidaan samalla luoda yhteys kirkkoon myös tuleville 

nuorille aikuisille. Vapaaehtoisuuden luomat mahdollisuudet kansalaiskasvatuk-

sessa tulee ottaa huomioon myös erityisenä yhteiskunnallisena tekijänä. Nyky-

päivän nuorten maailmassa individualisoituminen vaikuttaa entistä vahvemmin 

ja arvot ja asenteet ovat murroksessa. (Grönlund & Pessi 2008, 133.) Voidaan 

kuitenkin todeta, että yhteisvastuullisuuden ja vertaistoiminnan lisääntyminen 

voi kääntää murroksen suuntaa. Kirkon tehtäväksi erityisesti ajateltaessa nuoria 

aikuisia muodostuukin tänä päivänä raha- ja menestyskeskeisen elämän näkö-

kulman suuntaaminen toisaalle elämän laadullisiin kysymyksiin, sekä siihen mi-

kä onkaan elämän tarkoitus. Kirkon sanoman tekeminen konkreettiseksi elä-

mänsä ruuhkavuosia eläville nuorille aikuisille voi toimia paremmin kuin perin-

teisen seurakuntayhteyden tarjoaminen vastaukseksi hengellisen elämän tar-

peisiin. (Petterson 2006, 76.) 

2.5 Aiemmat vapaaehtoistyötä koskevat tutkimukset 

Kirkon vapaaehtoistyötä ovat aiemmin tutkineet muun muassa Anne Birgitta 

Pessi (ent. Yeung), Marianne Nylund sekä Henrietta Grönlund, joiden tuloksia 

on tarkasteltu tämän tutkimuksen teon aikana. Erityisesti Pessi, jonka tutkimuk-

set ulottuvat vapaaehtoistoiminnassa myös nuorisotyön saralle ja nuorten aktii-

visuuteen, on tutkimuksissaan kirkon vapaaehtoistyössä jo pitkään alleviivannut 

vapaaehtoistoimintakulttuurin muutosta. Tutkimusta aiheesta tehneiden koke-

mukset puoltavat vapaaehtoistyön mahdollisuutta edistää kansalaisyhteiskuntaa 

ja yhteisöllisyyttä aivan uudella tavalla. Monipuolinen ja jatkuvasti monipuolistu-

va seurakunnassa tehtävä vapaaehtoistyö vaatii osaavat ja vapaaehtoistyön 

mahdollisuuksiin uskovat työntekijät ja avoimemman ajattelun. (Yeung 2005, 

56.) Tämä on yksi Suomen evankelis-luterilaisen kirkon suurimpia haasteita 

ajateltaessa vapaaehtoistyön tulevaisuuden mahdollisuuksia.  
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Opinnäytetöitä vapaaehtoistyöstä on tehty viimeisen viiden vuoden aikana usei-

ta kymmeniä. Vapaaehtoistyötä on tutkittu eri ikäryhmien parissa, niin kirkon 

kuin järjestöjenkin kannalta. Uudenlainen strateginen suuntaus ja yhteisvastuul-

lisuuden uusi nousu ovat erityisesti 2000-luvulla antaneet materiaalia erilaisiin 

tutkimuksiin monilla erilaisilla tieteenaloilla. Nopeasti leviävää Suurella Sydä-

mellä -toimintaa ei ole tutkittu ennen tätä. 
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3 TUTKIMUKSEN TAVOITTEET 

Aloitin tutkimukseni työ, työyhteisöt ja johtaminen -opintokokonaisuuteen liitty-

vänä kehityshankkeena keväällä 2011. Suurella Sydämellä -vapaa-

ehtoistoiminta on kuuden toimintavuotensa aikana kehittynyt ja paisunut jatku-

vasti. Kehityshankkeen tutkimusaihe syntyi tarpeesta tietää millaisin asentein 

diakonian kentällä Suurella Sydämellä -työtä tehdään ja miten tyytyväisiä mu-

kana olevat toimijat ovat niihin valmiisiin palikoihin, jotka heille Tampereelta an-

netaan vapaaehtoistyön rakentamista varten. Koko Suomen kattavan vapaaeh-

toistyönverkoston järjestämisessä on suuri työ, mutta toteutuessaan ja par-

haassa mahdollisessa tapauksessa Suurella Sydämellä tulee tulevaisuudessa 

olemaan oma toimiva osansa evankelis-luterilaista kirkkoa ja sen aktiivisinta 

toimintaa. 

Kehityshankkeen perimmäisenä tarkoituksena oli selvittää, miten Suurella Sy-

dämellä -konsepti toimii verkoston eri kaupungeissa, millaisena toiminta koe-

taan mukana olevilla paikkakunnilla ja pitäisikö nykyisiä käytäntöjä jotenkin 

muuttaa. Näistä kysymyksistä muodostettiin myös alkuperäiset tutkimusongel-

mat ja keväällä 2011 vapaaehtoistyön järjestäjille lähetettiin tutkimuslomake.  

Olettamuksena tutkimusta aloitettaessa oli että, konseptista löytyy paljon kehit-

tämistarpeita. Vaikka Suurella Sydämellä -konsepti onkin sovellettavissa kulle-

kin paikkakunnalle ja toimijalle sopivaksi ja Tampereelta tarjotaan apu koneiston 

käynnistämiseen sekä valmis nettisivusto mihin liittyä, osoittivat saadut vasta-

ukset selkeästi miten monitasoinen kysymys konseptin toimivuus on.  

Koska keväällä 2011 tehdyssä tutkimuksessa saatiin vastaukset vain vapaaeh-

toistoiminnan järjestävältä osapuolelta, vaati kokonaisvaltaisen kartoituksen 

koostaminen, tulosten saaminen ja toiminnan kattava arviointi ja kehittäminen 

myös vapaaehtoisten mielipiteen. Tuntui aiheelliselta tutkia myös vapaaehtois-

ten kokemuksia, jotta Suurella Sydämellä -konseptin todellinen toimivuus ja po-

tentiaaliset mahdollisuudet saadaan täytettyä. Tutkimuksen toinen osa käsitteli-

kin vapaaehtoisia toimijoita, jotka osallistuvat Suurella Sydämellä -

vapaaehtoistoimintaan. Tarkoituksena oli kerätä tietoa siitä, millaista tukea ja 
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pohjatietoa vapaaehtoiset tarvitsevat toimiessaan erilaisissa tehtävissä. Samal-

la oli tarkoitus perehtyä erilaisiin syihin ryhtyä vapaaehtoistyöntekijäksi, mitä 

vapaaehtoiset kokevat saavansa mukana olosta ja mitä he toivoisivat saavansa 

lisää. Varsinaiset tutkimuskysymykset hahmottuivat koskemaan vapaaehtoisten 

toiveita, tarpeita ja motiiveja lähteä mukaan toimintaan, sekä Suurella Sydämel-

lä -konseptin toimivuuteen ja niihin kehittämishaasteisiin, jotka vapaaehtoisten 

kokemuksista nousevat. 

Tehty tutkimus ja sen pohjalta koottu opinnäytetyö ”Lähimmäisenrakkautta, sitä 

se on” kokoavat kirkon vapaaehtoistyön järjestäjien ja vapaaehtoisena toimivien 

mielipiteitä kentältä, siitä millä mahdollisuuksilla nyt toimitaan ja mikä potentiaali 

vapaaehtoisuudessa tulevaisuudessa on. Kokonaisuudessaan opinnäytetyö 

käsittelee Suurella Sydämellä -konseptin toimivuutta, sekä hyviä että huonoja 

puolia. Tutkimuksen päämääränä on nyt hankitun tiedon perusteella luoda työ-

kaluja, joiden avulla kirkon vapaaehtoistyön kehittäminen ja kohdentaminen kai-

kille vapaaehtoisille toimisi entistä paremmin. Suurella Sydämellä -tutkimuksen 

tuloksissa vertaillaan vapaaehtoisten kokemuksia toimintaa järjestävän tahon 

kokemuksiin ja pyritään näin löytämään konseptin ongelmakohdat ja kehitystar-

peet. 
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4 TUTKIMUSPROSESSIN KULKU 

Tutkimusprosessi oli kokonaisuudessaan vuoden mittainen. Kehityshanke aloi-

tettiin maaliskuussa 2011 tutkien ja jo alusta alkaen oli selvää, että laajasta ai-

heesta riittää opinnäytetyöksi, kun yhteistyökumppanikin oli kiinnostunut laajen-

tamaan tutkimuksen koskemaan myös vapaaehtoisten mielipiteitä. Tutkimusta 

päätettiin jatkaa siten, että kehityshanketutkimus toteutettaisiin erillisenä koko-

naisuutena. Tällä ensimmäisellä kierroksella saatavat vastaukset vapaaehtois-

toiminnan järjestäjiltä voisivat toimia myöhemmin vapaaehtoisille tehtävän tut-

kimuksen pohjana. Päätökseen tutkimuksen jatkamisesta myöhemmin vaikutti 

myös aikataulu, eikä opinnäytetyön jatkamiseen ollut keväällä 2011 mahdolli-

suutta. Suurella Sydämellä -verkosto ja Tampereen seurakuntien diakoniakes-

kus tarjosivat tilat ja työvälineet tutkimuksen tekemiselle molemmissa tutkimus-

vaiheissa. 

Tätä Suurella Sydämellä -tutkimusta voidaan luonnehtia soveltavaksi tutkimuk-

seksi, sen pohjalta luoduilla tuloksilla pyritään vastaamaan vapaaehtoistyön 

kentältä nouseviin ongelmiin ja tuottamaan tarkoituksenmukaisia ratkaisuja. 

(Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä 2010, 11.) Opinnäytetyötä tehdessä on käytet-

ty sekä kvalitatiivista että kvantitatiivista tutkimusmenetelmää, johtuen tutkimus-

prosessin eri vaiheiden luonteesta ja tästä syystä se on perustellusti triangulaa-

tiotutkimus. Triangulaatiolla, eli erilaisten aineistojen ja tutkimusmetodeiden 

käyttämisellä samassa tutkimuksessa voidaan saada kattavampi kuva tutki-

muskohteesta (Eskola & Suoranta 1998, 68-69). Suurella Sydämellä -

tutkimuksessa on toteutettu sekä menetelmätriangulaatiota että erilaisista tutki-

musmetodeista saadun materiaalin yhdistämistä koskevaa aineistotriangulaatio-

ta.  

Pääosin kvantitatiivisin periaattein toteutetun lomaketutkimuksen kysymykset 

rakennettiin sellaisiksi, että vastausten keskinäinen vertailu olisi helppoa. Tar-

kasti määritetyn tutkimusongelman, eli miten Suurella Sydämellä toimii, vastaa-

jat oli koottu niin sanotusta perusjoukosta. Perusjoukko kuvaa mahdollisimman 

kattavasti koko tutkittavien edustusta, tässä tapauksessa otanta koostui kaikista 
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toiminnan järjestäjistä. Näin ollen voidaan saatujen vastausten perusteella tode-

ta tutkimustulosten vastaavan koko joukon mielipidettä. (Valli 2001, 102.) 

Laadullista tutkimusmenetelmää käytetään silloin kun tavoitteena on ymmärtää 

jokin asia mahdollisimman kokonaisvaltaisesti, kuten tässä tutkimuksessa va-

paaehtoisten kokemukset Suurella Sydämellä -vapaaehtoistyön toimivuudesta. 

Kvalitatiiviselle tutkimusmenetelmälle ominaista on aineiston kerääminen joko 

ryhmä- tai yksilöhaastatteluna, joista tässä opinnäytetyössä on käytetty yksilö-

haastattelumenetelmää. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa keskitytään tutkimusyk-

siköiden suuren joukon ja tilastollisen argumentaation sijaan tarkastelemaan 

tutkimuskohteina olevien yksilöiden kokemuksia yleisemmällä tasolla (Alasuuta-

ri 1999, 39-41).  

4.1 Kyselytutkimus 

Alkuperäistä hanketta lähdettiin toteuttamaan kahdella akselilla, sekä työtä käy-

tännössä tekevien että työmuodoista päättävien henkilöiden parissa. Koska ta-

voitteena oli saada selville vapaaehtoistyön järjestämisen käytännön toteutuk-

sen haasteet, lähetettiin käytännön toiminnasta kullakin paikkakunnalla vastaa-

valle yhteyshenkilölle sähköpostin kautta linkki kyselylomakkeeseen (liite 1). 

Jokaisella paikkakunnalla on Suurella Sydämellä yhteyshenkilö, joka vastaa 

vapaaehtoisten organisoinnista käytännössä. Yhteyshenkilöiden kokonaisotos 

oli 22 kappaletta, joista saatiin takaisin 16 vastausta.   

Tämän lisäksi tahdottiin kysyä, miksi juuri Suurella Sydämellä -toiminta oli valit-

tu kyseisessä seurakunnassa tai seurakuntayhtymässä toteutettavaksi vapaa-

ehtoistyön muodoksi. Toinen kyselylomake (liite 2) lähetettiin linkkinä sähköpos-

tin kautta niille kirkkoherroille, yhteiskunnallisentyön johtajille, diakoniajohtajille 

ja vastaaville diakoniatyöntekijöille, jotka ovat olleet päättämässä Suurella Sy-

dämellä -toimintaan mukaan lähtemisestä. Johtajiston kyselylomakkeita lähetet-

tiin 23 kappaletta, eli kaikille mukana oleville paikkakunnille ja vastauksia saatiin 

takaisin 18. Ennen lomakkeen lähettämistä sähköpostilla, otettiin johtajiin puhe-

limitse yhteyttä ja pyydettiin lupaa lomakkeen lähettämiselle. Osan kanssa käy-
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tiin jo puhelimessa keskustelua kokemuksista Suurella Sydämellä konseptiin ja 

heidän tyytyväisyydestään verkostoyhteistyöhön. 

Lomaketutkimus toteutettiin kotisivukone.fi palvelimen lomake-lisäohjelmalla, 

tämä oli kätevin tapa koska Suurella Sydämellä -nettikauppa on kotisivukoneen 

alainen. Kutsut vastata kyselylomakkeisiin oli lähetetty kaikille vastaajille 

4.4.2011 ja tutkimusaikataulun mukaan vastausaikaa oli huhtikuun loppuun 

saakka. Ensimmäiset vastaukset tulivat heti ensimmäisinä päivinä viestien lä-

hettämisen jälkeen.  Suvantovaiheeseen tutkimuksen etenemisessä oli valmis-

tauduttu samoin kuin siihen, että vastausten saaminen edellyttää ainakin yhtä 

muistutusviestiä. Huhtikuun loppuun mennessä vastauksia oli tyydyttävästi, eri-

tyisesti johtoporras oli aktiivinen vastauksissaan, minkä oletettavasti johtuu 

henkilökohtaisesta yhteydenotosta ennen tutkimuslomakkeen lähettämistä.  

Vastausprosentit lomakkeisiin olivat johtajien osalta 78 % ja yhteyshenkilöiden 

osalta 72 %, jotka koettiin luotettavan suureksi otannaksi Suurella Sydämellä -

toimijoista. Vastausten tultua alkoi analyysivaihe, joka toteutettiin kahdessa 

osassa. Johtajien vastaukset avoimiin kysymyksiin avattiin ensimmäisenä, yk-

sinkertaisesti siksi, että määräaikaan mennessä vastauksia oli riittävä määrä 

analyysin aloittamiseksi. Johtajien vastaukset olivat kattavia ja niiden käsittelyä 

jatkettiin ihan hankkeen loppusuoralle asti. Yhteyshenkilöiden vastaukset otet-

tiin analysoinnin kohteeksi toisena ja vastauksia kertyi lopulta riittävä määrä 

objektiivisen kuvan muodostamiseen. Vastauksista kävi esille, että paikkakun-

nasta riippumatta kokemukset vapaaehtoistyöstä ja Suurella Sydämellä toimin-

nasta ovat samansuuntaiset. Tuloksia voidaan pitää luotettavina niiden prosen-

tuaalisen kattavuuden sekä monipuolisten tulosten perusteella. Hankkeen aika-

taulu oli joustava ja analysointiin oli varattu tarpeeksi aikaa, mikä mahdollisti 

kaikkien takaisin tulleiden vastausten ottamisen huomioon.  

Kehityshanke päättyi Työ, työyhteisöt ja johtajuus -opintojakson hankeharjoitte-

lun päättyessä ja tutkimuksesta saadut tulokset olivat tyydyttäviä ilmentäen ke-

hitystarpeen. Opinnäytetyön tekeminen jatkui vapaaehtoistyön teoriatiedon tut-

kimisella ja kokoamisella syksyllä 2011. Tutkimuksen jälkimmäinen osa aloitet-
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tiin tammikuussa 2012, jolloin opinnäytetyön tekemiseen oli mahdollista keskit-

tyä täysipainoisesti.  

4.2 Haastattelututkimus 

Vapaaehtoisten tutkimus toteutettiin puolistrukturoituna haastatteluna, jossa 

kysymykset olivat kaikille osallistujille samat, mutta keskustelu eteni haastatel-

tavien ehdoilla ja kysymysten järjestys vaihteli. Tarkoitus oli alun perin käyttää 

teemahaastattelua, mutta edellisen tutkimuksen tuloksiin verrattavien vastaus-

ten saaminen edellytti kysymysten tarkkaa muotoilua. Eskolaa ja Vastamäkeä 

(2001, 26) mukaillen voidaan perustellusti puhua puolistrukturoidusta haastatte-

lusta. Haastattelukysymykset vaihtelivat tosiasiakysymysten ja mielipidekysy-

mysten välillä (Eskola & Suoranta 1998, 88), käsitellen itse vapaaehtoistyötä ja 

erilaisia tehtäviä sekä konkreettisia tapahtumia, kuten ilmoittautumista ja koulu-

tusta, mutta myös toiveita ja tarpeita sekä vapaaehtoisten henkilökohtaisia ko-

kemuksia (liite 4).  

Haastattelun valinta tutkimuksen metodologiseksi lähtökohdaksi juontui nimen-

omaan tavoitteesta antaa ihmisten omin sanoin kuvailla kokemuksiaan. Feno-

menografinen tutkimusote, eli ilmiön kuvaaminen yksilön omien kokemusten 

pohjalta (Metsämuuronen 2005, 210), tuntui toimivimmalta tavalta hankkia ma-

teriaalia vapaaehtoisilta. Tutkimushypoteesien todentamisen ohella uuden va-

paaehtoistoimintaa vahvistavan tiedon hankkiminen oli työelämäyhteistyökump-

panini kannalta toivottavaa. 

Tutkimusotoksen hankinta aiheutti alkuun päänvaivaa, koska vapaaehtoisten 

tarpeiden kokonaisvaltainen selvittäminen vaati erilaisissa tehtävissä toimivien 

ihmisten kokemusten kuulemista ja satunnainen haastattelukutsun lähettäminen 

ei välttämättä olisi palvellut tutkimuksen kautta löytyvien kehitystarpeiden löy-

tämistä. Seitsemän hengen tutkimusotos saatiin kerättyä siten, että kaikille 

Tampereen Suurella Sydämellä -vapaaehtoisten tietokannassa oleville (465 

henkilöä) lähetettiin sähköpostiviesti, jossa kerrottiin tutkimuksesta ja pyydettiin 

osallistumishalukkaita ottamaan yhteyttä ja kertomaan viestissään ikä ja tehtä-
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vä, jossa on vapaaehtoisena toiminut (liite 3). Vastauksia tuli 30 joista 27 va-

paaehtoista ilmoitti halukkuutensa osallistua tutkimukseen. Näistä vastaajista 

haastatteluun valittiin aina se henkilö, joka ensimmäisen ilmoitti toimineensa 

tietyssä tehtävässä. Muille samaa tehtävää tehneille vapaaehtoisille ilmoitettiin 

haastateltavan löytyneen jo ja kiitettiin kiinnostuksesta tutkimusta kohtaan. Tut-

kimuksen kannalta oli tarkoituksenmukaista etsiä vastauksista hajontaa ja sa-

malla kuitenkin taata tutkittavien satunnaisotanta perusjoukon muodostavasta 

vapaaehtoisten listasta. 

Kutsuviestin vapaaehtoisille lähettämisen jälkeen selvisi, että sähköpostiosoit-

teessa, joka oli työelämäyhteistyökumppanin tarjoama päättyen evl.fi, oli on-

gelma eikä se hyväksynyt siihen lähetettyjä vastauksia takaisin. Ongelma saa-

tiin korjatuksi heti samana päivänä ja näin ollen ainoastaan viestin lähettämis-

päivänä vastanneiden sähköpostit eivät tulleet perille. Voidaan kuitenkin olettaa, 

että osa halukkaista ei saanut viestiään perille ja mahdolliset osallistumishalut 

lopahtivat tähän, tutkijasta tai tutkittavista riippumattomaan ongelmaan. Osa 

vapaaehtoisista oli kuitenkin niin innokkaita osallistumaan omasta mielestään 

tärkeään tutkimukseen, että he ottivat yhteyttä puhelimitse tai käyttäen koulun 

sähköpostiosoitetta, koska tutkimuksen kutsukirjeessä oli lukenut, että opinnäy-

tetyötä tehdään Diakonia-ammattikorkeakoululle. 

Haastattelut toteutettiin diakoniakeskuksen tiloissa Tampereen keskustassa. 

Haastattelupaikka vaihteli, lähinnä sen mukaan miten huoneita oli käytettävissä, 

mutta tila oli aina rauhallinen, eikä häiriötekijöitä ollut. Haastattelut aloitettiin 

juomalla kahvia, jolloin kerroin tutkimukseni tarkoituksesta, tämän jälkeen haas-

tattelu oli helppo aloittaa rennosti. Haastattelun ja keskustelun eroa määrittelee 

päämäärähakuisuus, haastattelu on aina informaation keräämiseen tähtäävää 

toimintaa (Eskola & Suoranta 1998, 85). Haastattelut nauhoitettiin, molempien 

osallistujien pelkkään keskusteluun keskittymisen takaamiseksi. Haastattelujen 

jälkeen nauhat litteroitiin, eli avattiin kirjalliseen muotoon analyysia varten.  
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4.3 Analyysivaihe 

Tulosten analyysi, aineiston erittely ja luokittelu tapahtui kahdessa erillisessä 

vaiheessa, aina toteutetun tutkimusotoksen jälkeen. Vasta kaikkien vastausten 

ollessa erikseen käsitelty, voitiin kokoamaan vastaukset varsinaiseen tutkimus-

kysymykseen: Miten Suurella Sydämellä toimii? Tutkimuksen sisältäessä sekä 

kvalitatiivisen että kvantitatiivisen näkökulman, myös vastaukset sisälsivät kah-

talaista informaatiota. Toiminnanjärjestäjien antama faktatieto ja tilastot, sekä 

vapaaehtoisilta lähtöisin oleva kokemusperäinen tieto muodostavat kokonai-

suuden miten Suurella Sydämellä -vapaaehtoistyön nähdään kentällä toimivan. 

Ensimmäisen tutkimuksen tulosten analysointi oli jo aiemmin toteutettu kahdes-

sa osassa, tarkastellen johtavien ja yhteyshenkilöiden mielipiteet erikseen. Mo-

lemmat tutkimuslomakkeet suunniteltiin yhteistyössä silloisen harjoittelunohjaa-

jan avustuksella erityisesti vastaajia varten ja tämä oli luonnollinen tapa jakaa 

myös tutkimustulosten tarkastelu. Vaikka vastaajien tehtävät ja näkökulma 

eroavat toisistaan, olivat kokemukset vapaaehtoistyön verkostosta ja siihen liit-

tymisestä yleisesti ottaen paikkakuntakohtaisia, jolloin sekä yhteyshenkilön että 

toiminnan johtajan vastauksista löytyi yhteys. Lomaketutkimuksen analyysi to-

teutettiin intervalliasteikon mahdollistaman skaalamittarin avulla, jonka käyttöä 

Metsämuuronen (2000, 47) tämänkaltaisissa tutkimuksessa suosittelee. Osa 

paikkakunnista oli tutkimusajankohtana vasta aloittanut tai aloittamassa Suurel-

la Sydämellä -toimintaa, eikä suoria vastauksia kokemuspohjaisiin kysymyksiin 

ollut. Vastausten analyysissä otettiin kuitenkin huomioon kaikki mielipiteet ja 

kokemukset, jotka saatiin kerättyä.  

Teemahaastatteluista saatu laadullinen aineisto analysoitiin suurimmaksi osaksi 

käyttäen sisällönanalyysia. Sisällönanalyysin avulla voidaan käsitellä erilaisia 

dokumentteja, niin haastatteluita kuin päiväkirjojakin, systemaattisesti ja objek-

tiivisesti. (Tuomi & Sarajärvi 2004, 105.) Käytännössä haastattelut purettiin si-

ten, että vastaus tiettyyn kysymykseen löytyi. Lisäksi analyysissa käytettiin apu-

na kvantifioinnin keinoja. Tämän määrällisen analyysimallin käyttöä puolsivat 

tarve verrata haastatteluista saatua informaatiota lomaketutkimuksen antamiin 

tietoihin. Aineiston kannalta kvalitatiivista ja kvantitatiivista analyysia voidaan 
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pitää eräänlaisena jatkumona, eikä suinkaan vastakohtaisina analyysimalleina, 

erityisesti käsiteltäessä ihmistieteellistä kenttää (Alasuutari 1999, 32). Lomake-

tutkimuksen ja laadullisen tutkimuksen suurin ero tapahtuu havaintojen, tässä 

tapauksessa saatujen vastausten raakahavaintojen yhdistämisessä.  
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5 TUTKIMUKSEN TULOKSET 

5.1 Johtajat 

Ylemmän tason vastaajat olivat edellä mainitun mukaisesti joko seurakuntien 

kirkkoherroja tai vastaavia diakoniatyöntekijöitä tai seurakuntayhtymien yhteis-

kunnallisen työn johtajia tai diakoniajohtajia. Yhteensä vastauksia saatiin takai-

sin 18 kappaletta, mikä teki vastausprosentiksi 78 % (N=18).  Osa paikkakun-

nista oli tutkimuslomakkeen lähettämisen aikaan vasta aloittanut tai aloittamas-

sa Suurella Sydämellä -toimintaa, eikä suoria vastauksia kokemuspohjaisiin 

kysymyksiin ollut, mutta niihin vastattiin soveltuvin osin. Vastausten analyysissä 

on otettu huomioon kaikki mielipiteet ja kokemukset, jotka saatiin kerättyä.  

Johtajille osoitetun kyselyn tulokset osoittivat, miten tärkeänä vapaaehtoistyön 

selkeä ja johdonmukainen organisointi nähdään. Perinteiseen seurakuntatyö-

hön integroitu joustava vapaaehtoistyön kanava koettiin tarpeelliseksi ja kaiva-

tuksi ja Suurella Sydämellä on tuntunut vastaukselta vapaaehtoistyön järjestä-

misen haasteisiin. 

Tämä konsepti on toistaiseksi paras, joka on luotu vapaaehtoistyön 
organisoimiseksi paikallisseurakunnassa. (J.13) 

Vapaaehtoisten rekrytoiminen seurakuntaan on haasteellista. Uusi, 
matalankynnyksen rekrytointitapa kiinnosti. Mahdollisuus hankkia 
myös nuorempia vapaaehtoisia kannusti nettimaailmaan. (J.4) 

Verkostoon mukaan lähtemistä perusteltiin erityisesti toimivaksi todetulla mo-

dernilla konseptilla ja Internetin mahdollisuuksilla. 18 tutkimuskyselyyn vastan-

neesta johtajasta peräti viisi piti merkityksellisenä toiminnan Internet-

lähtöisyyttä. Uusien vapaaehtoisten rekrytoiminen on helppoa, kun työtehtävät 

ovat selkeästi näkyvillä ja ihmisillä on matala kynnys ilmoittautua verkossa. Sa-

malla yhteistyö paitsi eri seurakuntien myös paikkakunnan muiden toimijoiden 

kanssa vahvistuu, kun vapaaehtoistoiminnan laaja kirjo kootaan saman otsak-

keen alle. Vapaaehtoistyön kehittämisen todettiin olevan myös strategisesti 

ajankohtaista ja edellytys seurakuntatoiminnan uudistamiselle. 
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Seurakuntalaisuuden tulee olla enemmän kuin vain osallistumista. 
Vapaaehtoistyö ja seurakuntalaisuuden uusi oivaltaminen on kirkon 
kohtalonkysymysten joukossa. (J.11) 

5.1.1 Verkostoitumisen ja yhteisen nimen merkitys  

Yhteisen brändin luomista pidettiin tärkeänä osana Suurella Sydämellä -

toimintaa ja näkyvänä osana maanlaajuisesti tunnettuna vapaaehtoistyön ver-

kostoa. Yhteisen nimen uskotaan olevan hyödyllinen, kunhan sen tunnettavuus 

ajan myötä paranee. Esimerkkinä toimii hyvin aloituspaikkakunta ja Pirkanmaan 

kunnissa onkin koettu Tampereen Suurella Sydämellä -toiminnan medianäky-

vyys hyödylliseksi omaa toimintaa käynnistettäessä. Oman osuutensa työstä 

mainittiin alkuvaiheessa vievän juuri tiedottaminen ja toiminnan näkyväksi te-

keminen, mutta pitkäjänteisen toiminnan uskotaan nostavan vapaaehtoistoimin-

nan brändin tunnettavuutta ja vahvistavan toimintaa. Pitempään toiminnassa 

mukana olleet paikkakunnat ovat kokeneet median huomion positiiviseksi voi-

mavaraksi. Internetissä toimiva valtakunnallinen alusta ja yksinkertainen vapaa-

ehtoiseksi ilmoittautumistapa koetaan myös brändätyn konseptin eduiksi. 

Suurella Sydämellä brändi on iskostunut jo monien ihmisten mieliin 
ja näin se lisää ja tukee vapaaehtoistyön näkyvyyttä paikkakunnal-
la. (J.13) 

Valtakunnallisen yhteistyön ja yhteisen vapaaehtoistyön konseptin koettiin vah-

vistavan kirkon asemaa vapaaehtoistoiminnan järjestäjänä kautta maan. Näky-

vyys, tunnettavuus ja kiinnostavuus ovat avaintekijöitä nykypäivänä ja Suurella 

Sydämellä täyttää vaatimuksen myös helposta ja omaehtoisesta toiminnasta. 

Internetin mahdollisuuksien hyödyntäminen määriteltiin vastauksissa yleisesti 

tärkeäksi ja nykyaikaiseksi käytännöksi. Yhteistyön kautta voidaan monipuolis-

taa toimintaa ja vapaaehtoistyön mahdollisuudet kasvavat valtakunnallisesti sitä 

kautta ratkaisevasti. Konseptin jatkuva kehittäminen tapahtuu kuin itsestään, 

kun jaetaan kokemuksia, niin hyviä kuin huonojakin. Samalla uudet paikkakun-

nat hyötyvät, kun tieto leviää verkostoa pitkin ja paikkakunnat oppivat toistensa 

virheistä.  Tähän liittyen esitettiin toiveita yhteisten koulutustilaisuuksien järjes-

tämisestä yhteistyön ja kokemusten jakamiseksi. 
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Netin kautta tapahtuvasta vapaaehtoistehtäviin ilmoittautumisesta 
tulisi luonteva osa maallikkovastuuta. - Ehkä jokin yhteinen koulu-
tustapahtuma olisi hyvä, saisimme vaihtaa kokemuksia. (J.2) 

Toiminnan organisoimiseen ja kehittämiseen liittyvien sudenkuoppien uskottiin 

olevan verkostoitumisella vältettävissä, nimenomaan kokemuksia jakamalla. 

Samalla verkostossa toimiminen laajentaa käsitystä vapaaehtoistyön mahdolli-

suuksista, kun voidaan seurata muiden paikkakuntien toimintaa. Näin eri toimi-

joiden keskinäisen yhteistyön myötä vapaaehtoistoiminnan järjestäminen jär-

keistyy pikkuhiljaa. Tärkeänä pidettiin myös konseptin toimivuutta ja valmiita 

käytäntöjä, jotka ovat omalta osaltaan olleet edistämässä uudenlaista asennoi-

tumista vapaaehtoistyöhön. Suurimmat ongelmat tuntuvat liittyvän henkilöstö-

resursseihin ja työn jakamiseen. Ongelmien mainittiin kuitenkin olevan paikallis-

tasolla ja johtajilta löytyi uskoa, että kunhan toiminta löytää oman paikkansa ja 

integroituu seurakunnan rakenteisiin, asia korjaantunee. Yleisesti ottaen verkos-

toitumisen mahdollisuuksiin uskottiin laajalti. Odotukset ovat korkealla, vaikka 

toiminta on vasta alussa.  

Antanut hyvän kuvan vapaaehtoistyön laajoista mahdollisuuksista 
sekä nostanut esiin myös mahdolliset kompastuskivet, jotta kaikki-
en ei tarvitse kompastua samaan kuoppaan. (J.10) 

Oman seurakunnan sisällä organisoituminen on haastavaa. Jäsen-
nelty struktuuri toivottavasti auttaa seurakunnan sisäisissä vapaa-
ehtoistyön organisoinnin haasteissa. (J.12) 

5.1.2 Tulevaisuuden toiveet, odotukset ja mahdollisuudet 

Odotukset Suurella Sydämellä -toiminnan hyödyistä voidaan jakaa kahteen ka-

tegoriaan. Toisaalta toiminnan toivotaan vahvistavan oman seurakunnan sisäis-

tä vapaaehtoistyötä ja sen organisoimista yhteisen konseptin avulla, tavoittaen 

sekä vapaaehtoiset että työpaikkojen tarjoajat paremmin. Suurimmat odotukset 

liittyvät nimenomaan vapaaehtoisten määrän kasvuun. Toiminnan kunnolla 

käynnistyttyä vapaaehtoistoiminnasta voidaan luoda uudenlainen voimavara, 

joka tukee seurakunnan toimintaa ja jäsenyyttä. Toimivan struktuurin ohella 

Suurella Sydämellä toimii isona tukena ja positiivisen huomion lähteenä luoden 
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kirkon vapaaehtoistyölle yhteisen suunnan. Yhteinen osallisuuden malli nousi 

esiin vastauksista.  

On tärkeätä, että olemme mukana "koko kirkon" toiminnassa. Tämä 
on suunta muutenkin. (J.9) 

Kasvavan Suurella Sydämellä -verkoston tärkeäksi tehtäväksi tuntui nousevan 

myös toimintakulttuurin uudistaminen. Odotukset ovat suuret, ja vapaaehtois-

työn laajeneminen niin määrällisesti kuin laadullisestikin on kaikilla tavoitteena. 

Henkilökunnan innostaminen toimintaan ja valtakunnallisen yhteistyön hyödyn-

täminen koetaan haasteiksi. Toimintakulttuurin muutos on vastaajien mukaan 

ajankohtainen asia ja sen uudistaminen vaatii paljon aikaa. Työntekijöiden 

asennoitumisen tämänkaltaiseen uudenlaiseen toimintatapaan voidaan todeta 

vaikuttavan vahvasti sen onnistumiseen. Tällä hetkellä vapaaehtoistyön hyö-

dyntämisen koetaan olevan alkutekijöissään, mutta edellytykset ovat olemassa. 

Oman työnkuvan muuttuminen ja muuttaminen tapahtuu yksilöllisessä tahdissa 

ja toiminnan alkuvaiheessa harjoiteltavaa riittää. Työntekijäkunnan motivointi 

työtapojen uudistamiseen nähdään selkeänä haasteena. Koulutuksen merkitys 

tulee huomioida osana vapaaehtoistyön käynnistämistä, erityisesti silmien avaa-

jana vapaaehtoistyön koko potentiaalin näkemiseen. Vaikka muutos on hidasta, 

siihen on vahva luottamus.  

Nykyiselläänkin jo jotkut työntekijät osaavat melko hyvin, mutta toi-
vomme, että kun Suurella Sydämellä (toivon mukaan) lähtee käyn-
tiin meillä syksyllä, vapaaehtoistyö nähtäisiin suurena mahdollisuu-
tena. (J.12) 

Luultavasti melko yksilöllistä. On muistettava, että työntekijän työ 
määrä ei välttämättä pelkästään pienene tehtävien siirtyessä va-
paaehtoisille. Työn luonne tekevien käsien lisääntyessä sitä vastoin 
muuttuu. Koko tiimin ja työyhteisön tulisi tietää asiasta ja olla sitou-
tunut vapaaehtoistyön organisointiin. (J.15) 

Vapaaehtoistehtävien monipuolistamisen ja lisäämisen nähtiin olevan yleinen 

edellytys monien työmuotojen säilymiselle. Vaikka vain mielikuvitus tulee tule-

vaisuudessa asettamaan rajat kirkossa tapahtuvan vapaaehtoistoiminnan ken-

tällä, on otettava huomioon tehtävien laatu ja vaatimukset. Samalla vapaaeh-

toisten vahvuuksien hyödyntäminen parhaalla mahdollisella tavalla nähdään 
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haasteena. Tarpeen ja tilanteiden arviointi on tärkeää, kun kyse on sosiaalises-

ta vuorovaikutuksesta ja inhimillisestä työstä. Tarvetta vapaaehtoisille löytyy niin 

diakonia-, nuoriso- kuin lapsityöstäkin, mitkä ovat tähänkin asti olleet vapaaeh-

toisten vahvasti edustamaa aluetta, mutta työtehtävien kirjoa voidaan tuntuvasti 

lisätä.   

Mielestäni vapaaehtoisia voi käyttää lähes missä tahansa. Haas-
teena on löytää oikea ihminen oikealla paikalle, sellaisellekin, jota 
ei ole osattu vapaaehtoiselle tarjota tai jota hän ei ole osannut pyy-
tää. (J.12) 

Minkään inhimillisen normaalin toiminnan ei tulisi olla vierasta va-
paaehtoistyötä tekeville ihmisille. Tehtäviä on niin paljon, että jokai-
sen erityisosaamiselle löytyy käyttöä. (J.18) 

Vastauksista oli havaittavissa mielipide, jonka mukaisesti ei ole toivetta rajata 

valtakunnallisesti vapaaehtoistehtävien laatua, eikä siihen tunnu olevan tarvet-

takaan. Päätökset maallikoiden monipuolisesta hyödyntämisestä seurakunnas-

sa voidaan tehdä paikallisesti omien periaatteiden ja tarpeiden mukaan. Suurel-

la Sydämellä -nettisivusto toimii paikkakuntien mukaisina alustoina, mikä tukee 

paikkakuntakohtaisia ratkaisuja.  

Suurella Sydämellä -toiminnan kehityshaasteiden koetaan nousevan juuri sen 

perustehtävistä. Erityisesti toiminnan paikallinen integrointi seurakuntatyöhön, 

vapaaehtoisten tavoittaminen, Internetsivujen toimivuus ja konseptin laaja-

alainen markkinointi nousivat vastauksissa esille. Valtakunnallisesti Suurella 

Sydämellä -vapaaehtoistoiminta on vielä melko pieni tekijä laajalla kentällä ja 

merkittävämpi asema vaatii omat resurssinsa. Suurella Sydämellä -logon näky-

vyys seurakuntien omilla sivustoilla ja sivujen yhteys voisi vahvistaa näkyvyyttä. 

Isoksi kysymykseksi nousee vapaaehtoisten mahdollinen koulutus, mikä erityi-

sesti tehtävien moninaistuessa tulee asettamaan vaatimuksia niin työntekijä-

kunnalle kuin vapaaehtoisillekin. 

Meidän tulee resurssoida riittävästi jos tavoittelemme merkittäväm-
pää paikkaa Suurelle Sydämelle. (J.10) 
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Vapaaehtoistyöllä todettiin olevan jatkuvasti kasvava merkitys ja arvo toimin-

nassa, vaikka kirkossa on pitkät perinteet eri työmuotojen maallikkotoiminnasta. 

Yhteiskunnallinen muutos vaikuttaa vahvasti kirkkoon tällä hetkellä ja vapaaeh-

toistoiminnan potentiaaliset mahdollisuudet toiminnan järjestämisessä, ovat 

vastaajien kokemuksen mukaan monilta osin hyödyntämättä. Työntekijäresurs-

sien vähetessä tulee seurakuntatyön olla enemmän osallistavaa ja palvelu- se-

kä vertaistoiminnan hyödyntämistä on opeteltava nykyistä laajemmalla kentällä. 

Vapaaehtoistyön voidaan myös nähdä olevan keskeinen seurakuntaan sitoutta-

va tekijä tulevaisuudessa, ja seurakunnan jäsenyys tulee määrittymään osalli-

suuden kautta. Vapaaehtoistyön ja seurakuntalaisuuden uusi oivaltaminen tulee 

olemaan yksi lähitulevaisuuden kehityshaasteista. Vapaaehtoistyön merkitystä 

johtotason vastaajat pohtivat seuraavasti. 

Suuri merkitys. Ei kirkko ole kirkko eikä seurakunta seurakunta, jos 
toimijoina on vain palkatut työntekijät. (J.17) 

Iso merkitys. Se on organisoitua ja organisoimatonta, kutsumuk-
seen kuuluvaa. Suurella sydämellä voi olla mukana motivoimassa 
myös organisoimattomaan vapaaehtoiseen lähimmäisvastuuseen 
jokaisen omassa lähipiirissä niillä resursseilla, jotka ihmisellä sillä 
hetkellä on. (J.15) 

Vapaaehtoistyön osuutta kirkossamme tulee ja on pakkokin lisätä. 
Heille tulisi olla itsestään selvä paikka kirkossamme. Ilman heitä työ 
on kovin vajavaista. (J.1) 

Suurella Sydämellä -verkoston uskotaan voivan toteuttaa diakonian tehtävää 

sen kaikissa merkityksissä. Näkyvästi esillä oleva vapaaehtoistoiminta voi olla 

myös herättelemässä ihmisiä toteuttamaan omassa elämässään lähimmäisvas-

tuuta, vaikka vapaaehtoistyöhön itsessään ei olisikaan aikaa. Johtajien yleisenä 

mielipiteenä tuntui olevan kirkon uudistaminen ja byrokratiapainotteisen järjes-

telmän siirtäminen historiaan. Toiveet ja odotukset konseptia kohtaan olivat rea-

listiset ja kasvava tarve vapaaehtoistyölle vaatii uudenlaista työn suunnittelua ja 

organisointia. Tähän on löydetty yhdeksi vastaukseksi Suurella Sydämellä -

verkosto. 
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Vapaaehtoistyö on merkittävää jo nyt, mutta tulevaisuudessa se on 
vieläkin merkittävämpää, kun seurakuntien talous- ja työntekijä-
resurssit hupenevat. (J.15) 

5.2 Suurella Sydämellä -yhteyshenkilöt 

Kuten aiemmin on todettu, jokaisella Suurella Sydämellä -toiminnassa mukana 

olevalla paikkakunnalla on oma yhteyshenkilönsä, jonka tehtävänä on vastata 

vapaaehtoisten organisoinnista käytännössä. Näille yhteyshenkilöille lähetettiin 

kyselylomake, joka käsitteli vapaaehtoistoiminnan järjestämisen käytäntöjä ja 

kokemuksia Suurella Sydämellä -toiminnasta, sen konseptin toimivuudesta ja 

verkostoitumisen hyödyistä. Osa kysymyksistä oli tutkimuslomakkeessa moni-

valintamuodossa ja osa avoimia. Kutsu tutkimukseen lähetettiin 22 yhteyshenki-

löille ympäri Suomen, näistä saatiin takaisin 16 vastausta (N=16). Kuusi toimi-

jaa oli ollut vastaushetkellä mukana kauemmin kuin yhden vuoden. 

5.2.1 Konseptin toimivuus vapaaehtoistyötä järjestettäessä 

Helppokäyttöisyys, toimiva konsepti ja positiiviset kokemukset teknisesti luotet-

tavasta vapaaehtoistyön mallista lueteltiin vahvimmiksi perusteiksi Suurella Sy-

dämellä -verkostoon liittymiselle. Vapaaehtoistyön aseman vahvistaminen seu-

rakunnassa ja ihmisten monialainen tavoittaminen ovat tällä hetkellä maanlaa-

juisia tavoitteita. Koko seurakunnan yhteinen vapaaehtoiset kokoava tietokanta 

on oma uudistuksensa, joka helpottaa vapaaehtoistyön selkeää koordinointia ja 

eri työmuotojen toimintojen yhdistämistä, tehden vapaaehtoisista koko työyhtei-

sön tavoitettavissa olevan voimavaran. Sivusto on työväline, jonka avulla uusien 

vapaaehtoisten rekrytointi ja tavoittaminen helpottuu, ja uudetkin ihmiset lähte-

vät helposti mukaan toimintaan. Suurella Sydämellä tarjoaa vastauksen myös 

vapaaehtoistoiminnan näkyvyys ja tiedotuskysymyksiin. Valtakunnallisen toi-

minnan etu on valtakunnallinen näkyvyys, ja monesti toiminnan alkaessa paik-

kakunnalla osa ihmisistä on jo kuullut nimen Suurella Sydämellä muualla ja in-

toa vapaaehtoistyöhön mukaan lähtemiseen löytyy.  
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Lähdimme kehittämään koko seurakunnan vapaaehtoistyötä ja mie-
timme eri vaihtoehtoja. Päädyimme Suurella Sydämellä palveluun 
sen kattavuuden vuoksi. (Y.3) 

Aikaisemmin rekrytointi oli hajanaisten nettisivujen varassa, joten 
paikkojen löydettävyys ja kirkon vapaaehtoistyön tunnettavuus on 
parantunut. Sivuston kautta mukaan on tullut paljon ihmisiä, joiden 
kosketuspinta kirkkoon on ohut. (Y.10) 

Olemme tavoittaneet täysin uusia ihmisiä, ja saaneet heistä erittäin 
hyviä vapaaehtoisia. Myös vapaaehtoisten ns. kyselykaavake en-
nen vapaaehtoiseksi pääsemistä on jämäköittänyt vapaaehtoistoi-
mintaa. (Y.6) 

Vapaaehtoistyöstä tiedetään paremmin. Siihen halutaan mukaan 
aikaista useammin. (Y.2) 

Kirkon vapaaehtoistyön on koettu liittymisen jälkeen keränneen enemmän huo-

miota ja osalla paikkakunnista vapaaehtoisten määrä on lisääntynyt. Vapaaeh-

toistyöpaikkojen määrän lisääntyminen on pitkälti kiinni työntekijöiden aktiivi-

suudesta.  Paikkakunnasta riippuen työntekijöiden tutustuttaminen toimintaan 

on ollut hidasta ja kaikki eivät välttämättä tiedä miten sivustoa voidaan hyödyn-

tää. Ongelmia ovat tuottaneet myös henkilöstöresurssit, ja toimintaan asetetun 

panostuksen määrä. Toiminnasta vastaavat resurssit ovat vahvasti paikkakun-

takohtaisia ja siinä missä toisaalla koko vapaaehtoistoimintaa pyörittää yksi dia-

koni muun työnsä ohessa, on vaihtoehtona vastuuhenkilöitä jokaisessa työ-

muodossa. Joillakin paikkakunnilla tavoitteena oli muodostaa työmuodot kokoa-

va tiimi suunnittelemaan toimintaa. Kokemusten perusteella voidaan todeta, että 

mitä suuremmat resurssit toimintaa käynnistettäessä on käytössä, sitä helpom-

min vapaaehtoistyön käytännöt tulevat tutuiksi paikkakunnalla ja itse työ pyö-

rähtää käyntiin omalla painollaan.   

Miten markkinoida toimintaa paikkakunnalla? Miten saada työnteki-
jät ymmärtämään, kuinka suuri resurssi SS parhaimmillaan on? 
(Y.7) 

Alussa oli vaikeuksia saada työyhteisöjä vakuuttumaan siitä, ettei 
tämä ole kilpailevaa toimintaa vaan mainostamme srk:n omia teh-
täviä. Uusia vapaaehtoispaikkoja tulee srk:lta yllättävän vähän ja 
vanhatkin voi olla hyvin tyypillisiä tehtäviä. (Y. 8) 
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Diagrammi yhteyshenkilöiden vastauksista väitteeseen: Vapaaehtoisten määrä 

on kasvanut Suurella Sydämellä verkostoon liittymisen jälkeen (N=16). 

Kaavio 1: 

 

Diagrammi yhteyshenkilöiden vastauksista väitteeseen: Vapaaehtoistyöpaikko-

jen määrä on kasvanut Suurella Sydämellä verkostoon liittymisen jälkeen 

(N=16).  

Kaavio 2:  

 

Kokonaisuudessaan Suurella Sydämellä on saanut positiivista palautetta niin 

työntekijäkunnalta kuin vapaaehtoisiltakin. Erityisesti uusien, kirkosta jo vieraan-

tuneiden ihmisten tavoittaminen, sekä toiminnan suunnitelmallinen eteneminen 
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ovat osoittaneet Suurella Sydämellä -konseptin toimivuutta eri paikkakunnilla. 

Yhteinen brändi näkyy verkossa ja vetoaa tavoitteiden mukaisesti erityisesti 

nuoriin. Näkyvästi esillä olevan auttamisen koetaan viestivän välittämisestä ja 

lähimmäisenrakkaudesta, minkä koetaan olevan nykypäivänä harvinaista. 

Viestii välittämisestä, todellista vastakulttuuria tässä ajassa (Y.1) 

Toiminta on lisännyt yhteistyötä paitsi kirkon sisäisten toimijoiden ja työmuoto-

jen välillä myös paikkakuntien muiden vapaaehtoistoiminnan järjestäjien kans-

sa. Osalla Suurella Sydämellä -paikkakunnista kaikki vapaaehtoistoimijat ovat 

mukana yhteisessä konseptissa tuottaen vapaaehtoistyöpaikkoja sivuille, toi-

saalla taas Suurella Sydämellä -brändi on linjattu nimenomaan seurakunnan 

tehtäviin. Vapaaehtoisten kouluttamisessa ja rekrytoinnissa tehdään myös vaih-

televasti yhteistyötä. Valtaosa Suurella Sydämellä -toimijoista on ollut yhteydes-

sä muihin mukana verkostossa oleviin paikkakuntiin, erityisesti aloitusvaiheessa 

oltiin Tampereen ohella yhteydessä muihin ja kyseltiin kokemuksia. 

Diagrammi yhteyshenkilöiden vastauksista väitteeseen: Suurella Sydämellä 

toimintaa käynnistettäessä yhteistyö on toiminut hyvin (N=16).  

Kaavio 3:  
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5.2.2 Suurella Sydämellä -Internet ratkaisujen toimivuus 

Tarkoituksena on, että noin 20 % Suurella Sydämellä -työstä tapahtuisi Interne-

tissä, verkoston oman Internetsivun toimiessa vapaaehtoistyöpaikat ja vapaaeh-

toiset yhdistävänä foorumina, ja tietokantaan koottaisiin kaikki vapaaehtoiset, 

jotka olisivat sieltä helposti poimittavissa tehtäviin. Internetsivujen käyttäjäystä-

vällisyys ja informaatiopitoisuus ovat arvioinnin kohteena yhtä tärkeitä kuin ih-

mistenvälinen vuorovaikutuskin. Uudet ihmiset löytävät yleensä ensimmäiseksi 

juuri verkoston etusivun etsiessään Suurella Sydämellä -vapaaehtoistöitä ja sen 

on oltava selkeä ja innostava. Osa vapaaehtoisista ilmoittautuu tehtäviin puhe-

limitse, eikä verkkopohjaisen hallinnoinnin tarkoitus ole vähentää ihmisten välis-

tä suoraa kontaktia, vaan ainoastaan luoda nopea ja yksinkertainen tapa ilmoit-

tautua ajankohdasta riippumatta. 

Vain netin kautta tähän toimintaan suoraan lähteneet ovat tietokan-
nassa. Sitä ei myöskään ole vielä hyödynnetty muuta kuin muuta-
man kerran sähköpostilistana (joka täytyi käsin koota erikseen) (Y. 
2) 

Kaikki mukana olevat toimijat eivät käytä vapaaehtoistensa kokoamiseen sa-

maa tietokantaa, vaan jokainen paikkakunta saa itse valita oman palvelimensa. 

Kasvava vapaaehtoisten joukko vaatii kuitenkin selkeän järjestelmän, jonka 

kautta voidaan kutsua töihin useita henkilöitä samalla kertaa. Käytettävät tieto-

kannat vaihtelevat koko seurakuntayhtymän yhteisistä asiakkuudenhallintajär-

jestelmistä pienempiin. Kokemukset tietokannan käytöstä ovat osoittaneet toi-

saalla puutteita ja erityisen hankalaa on kun kaikki vapaaehtoiset eivät ole tieto-

kannassa ja ainoastaan Internetissä vapaaehtoisiksi ilmoittautuneet rekisteröi-

tyvät automaattisesti myös sinne. Osa taas koki tietokannan helppokäyttöisenä 

luotettavana ja sopivana erityisesti tähän tehtävään. Tietokannan käyttö vaatii 

perehdytyksen, mutta useampi käyttäjä tasaa vastuuta töiden lisäämisessä ja 

varmistaa parhaan hyödyn.  

Diagrammi (Kaavio 4) yhteyshenkilöiden vastauksista väitteeseen: Työntekijät 

osaavat käyttää sivujen kautta tulleita vapaaehtoisia toiminnassaan (N=16). 
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Kaavio 4: 

 

Tietokannat ja verkkosivusto ovat ostopalveluina maksullisia. Suuri osa vastaa-

jista piti Internet -palveluiden hintaa sopivana, vaikka pelkona onkin löytyykö 

määrärahoja toiminnalle tulevaisuudessa. Verkossa reaaliajassa toimivat palve-

lut ovat kuitenkin hyödyllisiä myös ihmisten aktiivisuuden seurannan kannalta. 

Paitsi vapaaehtoisten ja vapaaehtoistyöpaikkojen määriä, Suurella Sydämellä -

sivuston kautta voidaan seurata myös Internetsivun kävijämääriä ja arvioida 

konseptin tunnettavuutta. Osa yhteyshenkilöistä vastaa seuraavansa säännölli-

sesti sivujen liikennettä ja vapaaehtoisten aktiivisuutta. 

5.3 Suurella Sydämellä -vapaaehtoiset 

Tutkimukseen osallistuneet Tamperelaiset vapaaehtoiset valikoituivat haastatte-

luihin, kuten edellä on kerrottu, sillä perusteella, että ensimmäinen halukas säh-

köpostiviestiini vastaaja, joka teki vapaaehtoistyötä tietyssä tehtävässä esimer-

kiksi tapahtumissa, pyydettiin haastatteluun. Hajontaa vastaajien sukupuoleen 

ja ikäjakaumaan tuli ihan itsestään tällä perusteella. Seitsemästä haastatellusta 

vapaaehtoistyöntekijästä neljä oli miehiä ja kolme oli naisia. Haastateltujen va-

paaehtoisten ikähaarukka vaihteli 32 vuodesta 65 vuoteen, kolme vastaajista oli 

alle 50-vuotiaita. Usealla oli pitkä kokemus erilaisista vapaaehtoistyön muodois-

ta paitsi kirkon piirissä, myös muiden kolmannen sektorin toimijoiden parissa. 
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Osa teki edelleen vapaaehtoistyötä muissakin yhteyksissä kuin Suurella Sydä-

mellä.  

Suurella Sydämellä -vapaaehtoistyöhön liittyminen oli monelle pitkälti tehtävä-

lähtöistä. Etsiessään itselleen sopivaa vapaaehtoistyömuotoa ja -paikkaa Suu-

rella Sydämellä oli osunut jokaisen haastatellun eteen Internetissä, lehtien si-

vuilla tai nimi oli esiintynyt muussa seurakunnantoiminnassa. Tampereella toi-

miva Suurella Sydämellä -järjestäjä Ilkka Kalmanlehto oli toiminut osalle linkkinä 

toimintaan. Seitsemästä haastatellusta kolmella ei ollut minkäänlaisia sidoksia 

Tampereen seurakuntayhtymään jolloin Suurella Sydämellä -vapaaehtoistyöhön 

päätyminen oli kiinni täysin itselle sopivaksi koetusta vapaaehtoistyötehtävästä, 

joka löytyi Internetistä sattumalta. 

5.3.1 Vapaaehtoistyön tehtävät ja vapaaehtoisten motiivit  

Vapaaehtoistyön tekemisen motiiveja on yhtä monta kuin vapaaehtoisiakin, 

mutta kaikkia haastateltavia yhdisti halu auttaa. Omien kykyjen ja vapaan ajan 

luovuttaminen niitä tarvitsevien avuksi, olivat suurimmat motiivit haastattelemie-

ni vapaaehtoisten keskuudessa. Vapaaehtoistyö todettiin pitkään mietittäneeksi 

asiaksi ja myös harrastukseksi muiden joukossa. Iäkkäämmillä vastaajilla, joi-

den työurat olivat jo päättyneet omien taitojen ja tietojen hyödyntäminen oli 

merkittävä tekijä, erityisesti kun vapaa-aika oli lisääntynyt eläköitymisen myötä. 

Huomion arvoinen näkökulma, joka nousi esiin tutkimuksessa, oli tiedostettu 

yhteiskunnan tarve vapaaehtoisille, eli silkka velvollisuuden tunne.  Samaan 

kategoriaan voidaan yhdistää halu auttaa, koska on kokenut itse saaneensa 

apua muilta. Itse tekeminen ennemmin kuin rahallinen avustaminen nousi myös 

vapaaehtoisuuden syyksi. Vapaaehtoistyöhön mukaan lähtöön oli vastaajilla 

vaikuttanut myös itselle sopivan vapaaehtoistyötehtävän löytäminen, parhaassa 

tapauksessa työtehtävän koettiin palvelevan myös itseä jollakin tavalla. Kaksi 

vastaajista mainitsi vapaaehtoistyön olevan myös toimintaa, joka pitää aktiivise-

na ja antaa elämään sisältöä. 

Mä koin tän niinkun sellaseks luontaseks avustusmenetelmäks mul-
le, tai niinku siis mun luontaseks panokseks mun puoleltani, olla 
niinkun muitten kanssa tekemisissä ja auttaa, auttaa sellasia ihmi-
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siä ketä tarvii apua. Tota, mitä mieluummin kun sokeesti lahjoittaa 
esimerkiks rahaa jonnekin, ni tää on niinkun mun mielestä niin pal-
jon henkilökohtasempaa ja siitä tulee niin suora palaute joka kerta 
kun tekee jotain, ni sen on niinkun sillai tosi paljon kivempi, kivempi.  
Ja tykkään, tykkään kyl kovasti tästä työstä. (V.1) 

Oikeestaan se, että halus olla mukana sitten auttamassa, autta-
massa lähimmäisiä. (V.3) 

Työtehtävien monipuolisuus koettiin haastateltujen parissa nimenomaan Suurel-

la Sydämellä -sivuston vahvuudeksi. Erilaisia tehtäviä löytyy Internetsivuilta pel-

kästään jo Tampereen alueella useita kymmeniä, tukihenkilöistä ruoka-avun 

jakamiseen. Internetistä löytyvistä tehtävistä jokainen vapaaehtoistyöstä kiin-

nostunut voi etsiä itselleen sopivan tehtävän ja ilmoittautua siihen mukaan joko 

kerran, tai liittyä jatkuvaan apu-rinkiin jolloin tehtäviin pyydetään mukaan use-

ammin kuin kerran. Haastatelluista kaksi kuului tehtävärinkiin, johon otetaan 

yhteyttä ja tarjotaan tehtävää kun apua pyydetään. Molemmat vastanneista ko-

kivat ringin toimivaksi systeemiksi, jossa voi myös kieltäytyä jos tehtävän ajan-

kohta ei itselle sovi. Kaikki vapaaehtoiset olivat tyytyväisiä löytämäänsä vapaa-

ehtoistyönmuotoon. 

Tää on oikeestaan just sellanen minkä mä tiedän osaavani, mä tie-
dän että mä pystyn auttaan melkein ongelmassa kuin ongelmassa. 
(V.1) 

Vapaaehtoistyöhön osallistumisen tiheys vaihteli haastatelluilla vapaaehtoisilla 

tehtävästä riippuen. Kaksi haastatelluista osallistui Suurella Sydämellä -työhön 

lähinnä isommissa tapahtumissa, kuten Peräkonttikirppiksellä tai asunnottomien 

päivänä, sekä sesonkiaikoina joulun alla Glögeriassa ja ruokakassien pak-

kausapuna.  Kerralla enemmän aikaa vievät ja raskaammat rutistukset koettiin 

kuitenkin yhteishengeltään hyviksi ja mukaviksi tilanteiksi, joiden jälkeen saa 

unenpäästä kiinni. Neljä haastatelluista Suurella Sydämellä -vapaaehtoisista 

teki vapaaehtoistyötä omalla sarallaan useammin kuin kerran kuukaudessa, 

yksi jopa viikoittain. Tiiviimmin Suurella Sydämellä -työtä tekevien vapaaehtois-

tehtävät olivat luonteeltaan erilaisia, mutta kaikki toimivat ihmisten kanssa vuo-

rovaikutuksessa tarjoten ammattitaitoaan, tai muuta erityisosaamistaan sitä tar-

vitsevien käyttöön.   
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No nythän aika vähän. Tällä hetkellä, juuri nyt tää on ainoa vapaa-
ehtoistyön muoto mitä mää teen. Ilkan kanssa on sovittu että täällä 
käydään joka toinen viikko. (V. 7) 

Eikä sen tarvi olla niin hirveen suureellista, tunti kaks riittää kerralla, 
sen voi tehdä ihan omien kykyjen ja osaamisen mukaan. (V.2) 

5.3.2 Suurella Sydämellä -vapaaehtoistyön konsepti 

Vapaaehtoiset kokivat Suurella Sydämellä -Internetsivut helppokäyttöisiksi ja 

selkeiksi. Kaikki haastatellut olivat käyneet sivuilla, vaikka osalla siitä oli jo ai-

kaa. Haastatelluista kuusi oli ilmoittautunut Internetin kautta johonkin tehtävään 

jossain vaiheessa vapaaehtoisuraansa ja heistä kolme edelleen seurasi satun-

naisesti vapaaehtoistyöpaikkojen vaihtuvuutta. Kaksi vapaaehtoista vastasi il-

moittautuvansa edelleen sesonkiaikoina satunnaisesti Internetissä myös työteh-

täviin, vaikka myönsi saavansa myös sähköpostilla kutsuja. Toiminnan Internet 

sidonnaisuus koettiin iästä riippuvasta toimivaksi tavaksi tavoittaa vapaaehtoisia 

ja organisoida toimintaa.  

Vapaaehtoistyön sosiaalisen luonteen merkitys korostui haastateltavien iäk-

käämmällä puoliskolla. Ryhmässä toiminen ja erityisesti ryhmään kuuluminen 

oli tärkeää kahdelle haastatellulle, yhteensä viisi vapaaehtoista toivoi kuitenkin 

yhteisiä tapaamisia joko kaikille Suurella Sydämellä -vapaaehtoisille, tai vain 

oman toimintamuotonsa edustajille.  Vapaaehtoiset ilmaisivat melko yksimieli-

sesti, että auttaminen on pääasia, eikä yhteisen joulujuhlan järjestäminen ole 

tarkoituksenmukaista mikäli se syö resursseja itse toiminnalta.  

Niin ei sellaista tarvi olla, että kerran vuodessa että kiitos että oot 
olemassa tai sellasta muuta huomion osoitusta, en mä koe tarvitse-
vani sellasta. Että se tulee siitä itse tekemisestä. (V.5) 

Suurella Sydämellä -vapaaehtoistyön organisointi nimenomaan Suomen evan-

kelis-luterilaisen kirkon piirissä kirvoitti esiin erilaisia mielipiteitä haastatelluista. 

Kolme seitsemästä haastatellusta piti tärkeänä syynä tässä oman vapaaehtois-

työnsä perustana nimenomaan kirkollista lähtökohtaa. Neljälle toiminnan järjes-

täjän yläorganisaatiolla ei ollut tällaista merkitystä, vaan vapaaehtoistyön järjes-

täjänä olisi voinut olla toinenkin järjestö. Eräs haastateltava kuitenkin koki, ettei 
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haluaisi tehdä vapaaehtoistyötä jonkun toisen uskonnollisen yhteisön järjestä-

mässä palvelussa, kuin oman kirkkokuntansa. Haastatelluista vapaaehtoisista 

yksi ei ollut kirkon jäsen, mutta ei kokenut tätä ongelmaksi koska Suurella Sy-

dämellä -vapaaehtoistyö ei vapaaehtoisen kannalta ole mitenkään sidoksissa 

kirkon muuhun toimintaan.  

Ei sillä oo. Mä lähinnä mietin, että se auttaminen on siinä se pää-
pointti, ei se että miltä taustalta kukakin sitä haluaa tehdä, vaan se, 
että yleensä haluaa tehdä, Se on se, mistä tässä on mun mielestä 
kyse. (V.6) 

Haastatteluissa ilmeni kuitenkin uskomus, että Suurella Sydämellä -verkoston 

toimiminen osana evankelis-luterilaista kirkkoa voi omalta osaltaan karsia va-

paaehtoisia, jotka eivät halua olla mukana kirkon järjestämässä toiminnassa.  

Vapaaehtoiset itse kokivat Suurella Sydämellä -toiminnan kuitenkin olevan posi-

tiivista julkisuutta kirkolle ja diakoniatyön näkyvyyden vastaavan ihmisten kysy-

myksiin kirkollisveron kohtalosta. Nimen ja toiminnan näkyminen kaduilla ja me-

diassa tuntui olevan Tampereen seudulla varsin yleistä, vaikka haastateltavat 

myönsivät oman vapaaehtoisuuden herättävän näkemään nimen eri yhteyksis-

sä helpommin. 

Kirkon olemukseen, kirkon henkeen kuuluu olla heikompi osasten 
puolella ja auttaa toisia ihmisiä. Se kuuluu niinkun kirkolle.  Urheilu-
seurat ynnä muut on kuitenkin erilaisia, mutta jos punanen risti 
tämmösen homman pistäis pystyyn niin se periaatteessa vois olla 
ihan ok, mutta kirkolle tää erityisesti sopii. Kristilliseen elämänkat-
somukseen kuuluu auttaa muita, isoo meteliä pitämättä.(V.7) 

Mä tosiaan tunnen tässä vapaaehtoistyössä itseni tosi arvokkaaks. 
Ei sillä ole mitään väliä mitä sitä tekee, mutta kun ottaa sen työn sil-
tä kantilta että se on arvokasta työtä ja kyllä seurakunnassa sitä ar-
vostetaan, kyllä mä oon ihan 100 % varma siitä. (V.2) 

5.3.3 Kehitystarpeet ja toiminnan uudistaminen 

Kehittämisideoita löytyi kaikilta haastatelluilta. Vapaaehtoiset olivat omissa teh-

tävissään havainneet erilaisia tarpeita, joihin Suurella Sydämellä voisi osaltaan 

vastata. Vapaaehtoisten ammattitaitoa voitaisiin käyttää myös lakiasioiden pa-

rissa, samalla tavalla kuin raha-asiainneuvonnassa. Neuvoja tarvitaan myös 
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sosiaalihuollon pykäläviidakossa ja yksi vapaaehtoinen totesi pitkään pohti-

neensa, olisiko Suurella Sydämellä -vapaaehtoisista antamaan apua erityisesti 

syrjäytymisvaarassa oleville nuorille. Myös toimenkuvien selkeyttäminen oli yh-

den vapaaehtoisen mielestä tärkeää, jotta vapaaehtoisille ei tulisi hyväksikäytön 

tunnetta.  Muuttoringissä toimiva vapaaehtoinen oli huomannut, että osa avun-

pyytäjistä oletti muuttoapureiden tekevän kaiken muuttoon liittyvän, myös tava-

roiden pakkaamisen ja siivoamisen, jotka eivät kuulu muuttoavun tehtäviin, mi-

käli muuttaja oli itse kykenevä pakkaamaan. 

Vapaaehtoisten ohjauksen tarve vaihteli haastattelujen perusteella riippuen toi-

minnan muodosta ja siitä miten kiinteässä kontaktissa vapaaehtoistyötä tekevät 

ovat omiin ”asiakkaisiinsa”. Vapaaehtoiset, jotka toimivat ihmisten ongelmien ja 

kriisien parissa kertoivat vapaaehtoistyötä tehdessä kuultujen ja koettujen asioi-

den jääneen mietityttämään. Tällaisissa tehtävissä olevat vapaaehtoiset kokivat, 

että jonkinlaiset yhteiset kokoontumiset näissä tehtävissä toimiville vapaaehtoi-

sille voisivat olla hyödyllisiä, kokemusten jakaminen ja vinkkien vaihtaminen 

koettiin tarpeelliseksi erityisesti raha-asiain neuvojina toimiville vapaaehtoisille. 

Vapaaehtoiset, jotka tekivät teknisempiä tehtäviä antaen esimerkiksi luku- tai 

digiapua eivät kokeneet vapaaehtoistyön kuormittavan henkisesti. 

Tää on tosi vaikee teikäläisten antaa tukee, muuta kun Ilkka on an-
tanut sillä tavalla tukee, joka on ollut tosi tärkeetä, että se on sano-
nut mulle että et sää edes tajua kuinka tärkeetä tää on. (V.7) 

Ja se että kuinka pitkälle voi mennä ja just tätäkin että paljonko niitä 
kantsii murehtia niinku sitten itte tykönänsä niitä asioita ja miten 
niistä pääsee mahdollisesti eroon, mutta just tällästä purkamista, 
keskenäistä vois just tehdä. (V.4) 

no kun mää tosiaan äsken mainitsin siitä vertaistuesta, että olis jo-
ku tilaisuus aina silloin tällöin. Ei sen tarttis olla niin usein, se vois 
olla vaikka kerran syyskaudella ja kerran kevätkaudella. Että tavat-
tais muita, ihan seurusteltais, vapaata seurustelua tämmösistä kai-
kista, näistä, siinä vois sit puhua kaikennäkösiä tähän asiaan, pidet-
täis vaikka joku semmonen vaikka istuttais ringissä ja kaikki sais 
puhua vuorollaan, liittyy näihin terapeuttisiin istuntoihin. Siinä esi-
merkiks kaikki sais sanoo mitä liittyy näihin asioihin. (V.2) 
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Tässäkin niinku mää sanoisin, että jos tää lukuapu otetaan esimer-
kiksi, nin kyllä mä siinä ensin kysyisin siltä itse kohteelta, niiku mä 
nyt oon kysynytkin (V.5) 

Kaikki haastatellut vapaaehtoiset kuitenkin kokivat saaneensa Suurella Sydä-

mellä -toimistolta tarvittaessa apua ja tukea ja uskoivat myös tarpeen tullen sitä 

rohkeasti itse hakevansa. Osa vapaaehtoisten tehtävistä on niin vahvasti am-

mattitaitoon ja tietoon perustuvaa, ettei Suurella Sydämellä -yhteyshenkilöistä 

ole itse työhön liittyvissä ongelmissa todennäköisesti apua. Oman ammattitai-

don haastaminen tehtävissä ja tehtäväkohtainen ymmärrys toimintatavoista oli-

vat osa vapaaehtoistyötä, mutta neljä vapaaehtoista mainitsi ihmisten kanssa 

toimimisessa pelkän läsnäolon merkityksen. Apua hakiessa monelle tärkeintä 

on se, että joku vaan kuuntelee. 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tulokset on analysoitu kahdessa osassa, kuten tutkimusprosessin kuvauksessa 

kerrottiin. Tulosten perusteella syntyneet johtopäätökset Suurella Sydämellä -

konseptin toimimisesta eri toimintaympäristöissä ja erityisesti sen käyttöönotto, 

on käsitelty erillisinä osina, jotta mahdolliset kehityshaasteet vapaaehtoistyön 

organisoinnin eri vaiheissa tulevat näkyviin. Oletusarvona tutkimukseen lähdet-

täessä oli, että konseptista löytyy kehitettävää ja tavoitteena oli nimenomaan 

ongelmakohtien selvittäminen, jotta niihin tulevaisuudessa osattaisiin tarttua. 

6.1 Toiminnan aloitusvaiheen kehityshaasteet 

Yleisenä ongelmana toiminnan järjestäjien kannalta tuntui olevan rahoituksen 

järjestäminen, koska vapaaehtoistyön järjestämiseen ei ole budjetoitu kohden-

nettua rahoitusta ja mahdollisuudet toiminnan järjestämiseen ovat eri paikka-

kunnilla erilaisia. Erityisesti yksittäiset seurakunnat tuntuivat yhtymissä olevan 

haluttomia jakamaan omastaan. Suurella Sydämellä -toiminnasta on odotettu 

myös automaattista ratkaisua vapaaehtoistyön haasteisiin, eikä sen mahdollista 

työmäärää ja oikein toteutettuna saatavia mahdollisuuksia alun perin ole oikein 

ymmärretty. Markkinoinnin ongelmat ja vapaaehtoisten pieneksi jäänyt määrä 

ovat olleet myös pettymyksen aiheita, mikä osoittaa, että odotukset ovat olleet 

toimintaa aloitettaessa ehkä liian suuret.  

Yllättävänkin suurena alkukankeuden oireena on ollut työyhteisön vakuuttami-

nen Suurella Sydämellä -toiminnan luonteesta seurakuntaa palvelevana työ-

muotona, eikä suinkaan vapaaehtoisista kilpailevana verkostona, tai pelkästään 

yhtymien yhteisten työmuotojen toiminnasta. Ratkaisuksi pelkoihin ja ennakko-

luuloihin oli noussut perusteellinen ennakkovalmistelu ja perehdyttäminen, vaik-

ka osalla Suurella Sydämellä -paikkakunnista henkilökunnan motivointi ja pe-

rehdyttäminen on jatkunut jo pitkään. Vaikka tämänkaltainen kokouksissa ja 

neuvostoissa esittely, sekä henkilöstön kouluttaminen vie aikaa ja hidastaa toi-

minnan käyttöönottoa, tukee se sitoutumista ja vapaaehtoistyön mahdollisuuk-
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sien hyödyntämistä parhaalla mahdollisella tavalla. Tarpeeksi pitkä valmistau-

tumisaika antaa henkilökunnalle tutustumisaikaa ja toimintaan suunnattujen re-

surssien niin taloudellisten kuin fyysistenkin suunnitelmallisen rakentamisen. 

Työryhmän pysyvyys ja perehtyminen tehtävän suorittamiseen on ollut ongel-

mana, työntekijöiden ajanpuute syö erityisesti Suurella Sydämellä -toiminnasta 

resursseja, etenkin kun vastuu vapaaehtoistoiminnasta lisätään vielä normaalin 

työtaakan päälle ”ylimääräisenä” hommana, mikä ei innosta sitoutumaan tehtä-

vään.  

Tietotekniikkaan kaivataan myös kehitystä. Tietokantojen kehittäminen helppo-

käyttöisemmiksi on pitkälti vastuuhenkilöiden omissa käsissä, mutta on luonnol-

lista että mitä yksinkertaisempia tietokannat ovat, sitä helpompi on saada kaik-

kien työalojen ihmiset opettelemaan niiden käyttöä ja lisäämään työtehtäviä se-

kä kantamaan vastuuta vapaaehtoistyöntekijöistä. Verkkosivustoon ollaan mel-

ko tyytyväisiä, mutta yhteisen etusivun kehittämisen kannalla ollaan. Kasvava 

verkosto tarvitsee selkeän valikon ja vapaaehtoisille voisi tarjota mahdollisuu-

den seurata omia tehtäviään myös Internetissä. Sosiaalisen median suurempi 

hyödyntäminen koettiin myös tarpeellisena askeleena eteenpäin. Käyttäjäystä-

vällisyys on sekä tietokantojen että Internetsivujen tärkein mittari ja niiden käyttö 

antaa eväitä kehittämiseen jatkuvasti. Haastatellut vapaaehtoiset pitivät nykyisiä 

sivuja ilmoittautumisen ja tehtävien etsimisen kannalta toimivina, mutta sivuston 

hyödyntäminen vielä monipuolisemmin palvelisi kaikkia osapuolia. Tietoteknii-

kan osa-alueilla ongelmallisinta on järjestäjille nimenomaan toiminnan pitkälli-

nen organisointi ja tehtävien koordinoiminen eri tietokannoilla. 

Organisoitu ja laaja-alainen seurakunnan vapaaehtoistyö edellyttää tarpeeksi 

työvoimaa sitä koordinoimaan. Toiminnan järjestäjät ja vapaaehtoiset tarvitsevat 

molemmat ohjausta omassa toiminnassaan. Tutkimuksen tulokset osoittavat 

selkeästi vapaaehtoisten tarpeen jakaa kokemuksiaan niin sanotussa vertais-

ryhmässä eli muiden vapaaehtoisten kanssa, erityisesti kun toimitaan elämän 

kriisitilanteissa. Vapaaehtoistoiminnasta vastaaville työntekijöille erityisesti toi-

mintaa aloitettaessa pidettävät koulutus- ja purkutilaisuudet tukevat vapaaeh-

toistyön järjestämistä paikkakunnilla, mutta myös verkoston yhteyshenkilöiden 

yhteisiä tapaamisia toivottiin. Yhteisestä ideointitapaamisesta saisi vinkkejä va-
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paaehtoistoiminnan järjestämiseen ja markkinointiin, sekä materiaalia kotiin 

viemisiksi. Tukea kaivataan erityisesti muun työntekijäkunnan aktivointiin mu-

kaan Suurella Sydämellä -toimintaan ja heidän kouluttamiseensa. Yhteisessä 

ideariihessä voitaisiin käydä läpi miten konsepti toimii eri paikoissa, miten ihmi-

set ovat lähteneet siihen mukaan ja millä keinoin missäkin on markkinoitu. Näin 

kokemuksista hyötyisi koko verkosto. Toiveissa olisi myös materiaalipankki eri-

laisista vapaaehtoisten koulutuksista joiden avulla toimintaa voitaisiin alkaa 

suunnittelemaan ja toteuttamaan.  

6.2 Suurella Sydämellä -konseptin tulevaisuus 

Toiminnan jatkumisen ja vahvistamisen kannalta on tärkeää pitää mielessä, 

ettei työntekijän työmäärä välttämättä pienene vaan ainoastaan muuttuu, kun 

tehtävien jakaminen ja vapaaehtoisten organisointi ottaa oman aikansa. Suurel-

la Sydämellä -toiminnan uskotaan vahvistavan omalla tasollaan edellytyksiä 

tähän muutokseen. Sitoutuminen toiminnan uudistamiseen ja uudenlaisten 

mahdollisuuksien luomiseen ovat äärimmäisen tärkeitä tekijöitä. Valmis konsep-

ti ja ylläpidon helppous tukevat vapaaehtoistoiminnan organisointia paikallista-

solla, mikä on myös yksi Suurella Sydämellä -lähtökohdista. Vapaaehtoisten 

hankkimiseen ja kontaktien ylläpitämiseen jää näin enemmän aikaa.  

Tamperelaisten vapaaehtoisten kokemukset Suurella Sydämellä -toimistolta 

saatavasta tuesta ja ohjauksesta, sekä pelkästään vain toimivasta vuorovaiku-

tuksesta puhuvat jo konseptin pohjana olevan työnjaon puolesta, jonka mukaan 

80 % työstä on ihmisten välistä kanssakäymistä. Omassa toimintaympäristös-

sään toimivan Suurella Sydämellä -yhteyshenkilön tehtävään sitoutumisella ja 

omalla innokkuudella on suuri merkitys. Haastatellut vapaaehtoiset olivat kaikki 

kokeneet itsensä arvokkaiksi ensi hetkestä alkaen ja Tampereen yhteyshenkilö 

Ilkka Kalmanlehto oli profiloitunut hyvin vahvasti toiminnan taustalla olevaksi 

sydämeksi. 

Odotukset Suurella Sydämellä -konseptin tulevaisuudesta ovat korkealla sekä 

paikallisesti että valtakunnallisesti. Toiveissa on, että konseptin tullessa tutum-
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maksi työntekijät alkaisivat työaloittain aktiivisesti lisätä uusia vapaaehtoistyö-

paikkoja sivuille. Kansallisesti verkostosta toivotaan koko kirkon yhteistä vapaa-

ehtoistyön kanavaa joka toimisi yhtä näkyvästi kuin Kirkon Ulkomaanapu. Suu-

rella Sydämellä olisi yleinen brändi joka kutsuisi ihmisiä liittymään hyvään. Pai-

kallisella tasolla seurakunnan tekemä käytännöntyö tulee tutummaksi ja tarttu-

minen paikallisiin epäkohtiin antaa paitsi esimerkin myös osoittaa tarpeen muu-

tokselle ja kannustaa kansalaisia vaikuttamaan asioihin. Tärkeää olisi, että ver-

kosto keskittyisi selkeästi auttamiseen, tämä käy ilmi selkeästi niin toiminnan 

järjestäjien kuin vapaaehtoistenkin puolelta. Toiminnan kannalta ei ole tarkoi-

tuksenmukaista keskittää vapaaehtoistyöntehtäviä kirkon hengellisen sanoman 

levittämiseen, sen kaltaiseen palveluun löytyy mahdollisuuksia muista seura-

kunnan työmuodoista. 

Suurella Sydämellä -vapaaehtoistyön järjestäminen osana seurakuntien toimin-

taa on strategisesti huomionarvoista. Tarkoituksena on houkutella erityisesti 

nuoria aikuisia mukaan seurakunnan yhteyteen. Osa kansainvälisistä vapaaeh-

toisuutta käsittelevistä tutkimuksista puoltaa vapaaehtoisuuden ja uskonnolli-

suuden välistä korrelaatiota ja osa pitää tätä merkityksettömänä. Tutkimusten 

perusteella voidaan kuitenkin todeta, että suomessa uskonnolliset ihmiset ovat 

hanakampia lähtemään mukaan kirkon järjestämään vapaaehtoistyöhön kuin 

vähemmän uskonnolliset. (Pessi & Saari 2008, 198.) Tämä on melko järkeen-

käypä ja ilmeinen vastaus, mutta Suurella Sydämellä -toiminnan kannalta poh-

diskelun arvoinen fakta.  

Auttamiseen keskittyvän vapaaehtoistyön laajeneva kenttä haastaa mukaan 

myös itsensä vähemmän uskonnollisena pitäviä ihmisiä. Haastatelluista vapaa-

ehtoisista kolmelle vapaaehtoistyön järjestävällä organisaatiolla ei ollut merki-

tystä uskonnollisesti ja vapaaehtoisista yksi ei kuulunut lainkaan kirkkoon. Suu-

rella Sydämellä -vapaaehtoistyön neutraali ja auttamiseen keskittynyt luonne 

voikin olla toiminnalle tulevaisuudessa sitä vahvimmin määrittävä tekijä. Tutki-

musten mukaan ihmiset myös arvostavat kirkon tekemää työtä yhteisön hyväk-

si, tämä korostuu myös niissä syissä jotka ihmiset mainitsevat luetellessaan 

kirkkoon kuulumisen syitä. Heikompien tukeminen on jäsenten mielestä kirkon 

tärkeimpiä tehtäviä. Suurella Sydämellä on näin ollen uudenlaista positiivista 
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huomiota kirkolle tuova brändi, joka voi omalta osaltaan nostaa kirkon julkisuus-

kuvaa. 

Tulevaisuudessa vapaaehtoistyön merkityksen voidaan todeta kasvavan, mutta 

myös siihen liittyvät haasteet tulevat monipuolistumaan. Sitä mukaa, kun kirkon 

ja kunnan resurssit vähenevät tulevat vapaaehtoistehtävät lisääntymään ja mo-

nimutkaistumaan. Erityisesti ihmisten väliseen työhön liittyvät laatu- ja turvalli-

suuskysymykset nousevat esiin. Tämänkaltaiset muutokset tulevat edellyttä-

mään vapaaehtoistyön selkeää hallinnointia ja koordinointia. Samalla nousee 

esiin kysymys vapaaehtoisten koulutuksesta. Erityisesti tehtävien moninaistu-

essa koulutus tulee asettamaan vaatimuksia niin työntekijäkunnalle kuin vapaa-

ehtoisillekin. Vapaaehtoisten kokemukset osoittavat, että mahdollisuus hyödyn-

tää nimenomaan omaa ammattitaitoa houkuttelee mukaan tämän kaltaiseen 

vapaaehtoistyöhön. 

Vapaaehtoistyön kehittämisen kannalta oli tärkeää selvittää Suurella Sydämellä 

-konseptin toiminnan ohella ihmisten syitä lähteä tekemään vapaaehtoistyötä ja 

antamaan näin oma panoksensa auttamistyöhön, joka voi luonteeltaan olla ko-

vinkin monimuotoista. Suurella Sydämellä -konseptin menestys perustuu, niin 

vapaaehtoisten kuin toimintaa järjestävänkin osapuolen vastausten perusteella, 

sen monipuoliseen toimintakenttään. Suurella Sydämellä koetaan moderniksi 

vapaaehtoistyön toriksi, jolta nykypäivän kiireinen ihminen voi valita itselleen 

parhaan tavan auttaa toisia. 

 Peilattaessa saatuja tuloksia teoriaan löytyy monia yhtymäkohtia, joista erityi-

sesti esiin nousee nuorten aikuisten osuus Suurella Sydämellä -

vapaaehtoisista. Nuorten aikuisten osuus on kirkon vapaaehtoistyössä ollut ai-

emmin eri ikäryhmiä eriteltäessä kaikista vähäisintä. Tampereen Suurella Sy-

dämellä -vapaaehtoisten jäsenmäärät ja se, että vuonna 2011 haastatelluista 

uusista vapaaehtoisista 48 oli alle 30-vuotiaita, osoittavat suurta kehitystä. Ai-

empiin tutkimuksiin vertaaminen antaa myös positiivisia tuloksia. Erityisesti 

Pessin (ent. Yeung) ajatukset ja vapaaehtoistoiminnan kehittämiseen nostamat 

tarpeet kohtaavat sen havaitun tarpeen, jonka täyttämiseksi Suurella Sydämellä 

-konsepti on luotu Tampereella.  
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7 TUTKIMUKSEN LUOTETTAVUUS JA EETTISYYS 

Tuomen ja Sarajärven (2003) mukaan erityisesti laadullisen tutkimuksen luotet-

tavuutta pohdittaessa tulee huomioida kokonaisuutta. Tutkijan tulee selvittää 

tutkimustuloksiensa ohella tutkimusraportin lukijalle myös tutkimuksen kohde ja 

tutkimuksen tarkoitus, sekä selvittää omat sitoumukset aiheeseen. Aineistonke-

ruuseen liittyen tulee kertoa riittävästi tutkimusmenetelmistä ja tekniikasta, sekä 

aineiston keräämiseen liittyvistä erityispiirteistä. Mahdolliset tutkimuksen teke-

miseen liittyneet ongelmat tulee myös tuoda raportissa esille. Olennaista on 

kertoa kuinka tiedonantajat on valittu ja miten perusotoksen koko on perustelta-

vissa, analyysista on syytä kertoa analyysimenetelmä, tulokset sekä niistä ra-

kennetut johtopäätökset. (Tuomi & Sarajärvi 2003, 135-138.) 

Lomaketutkimuksen vastaukset olivat eettisesti hankittuja ja luotettavia, tutki-

mus toteutettiin Internetissä toimivalla palvelimella ja vaikka vastaajien toimin-

taympäristöä kysyttiin kyselylomakkeessa, säilyi vastaajien anonymiteetti tutki-

musraportissa täysin. Tutkimukseen osallistumista ei luonnehdittu vapaaehtoi-

seksi, mutta kysymykset eivät olleet tasoltaan henkilökohtaisia, vaan käsittelivät 

vapaaehtoistoimintaa työkseen järjestävien kokemuksia. Teemahaastatteluissa 

keskitytään vahvasti vapaaehtoisten kokemuksiin, minkä uskon antavan saata-

ville vastauksille haastateltavien “oman äänen”. Haastattelujen nauhoittaminen 

ja sanatarkka litterointi takasivat, ettei väärinkäsityksiä syntynyt analyysivai-

heessa. Tulosten esittelyn yhteydessä on käytetty suoria lainauksia niin tutki-

muslomakkeista kuin teemahaastatteluistakin, jotka tukevat tulosten luotetta-

vuutta. 

Tutkimustulosten luotettavuutta tulee arvioida teemahaastattelujen pienen pe-

rusjoukosta nousseen otannan vuoksi. Vapaaehtoisten perusjoukko johon tu-

loksia kohdistetaan, koostui tutkimuksen teon hetkellä 465 yksilöstä, määrä on 

tammikuun jälkeen noussut. Jokaisella heistä on omat motiivinsa tehdä vapaa-

ehtoistyötä, omat toiveensa sen järjestämisestä ja omat kokemuksensa, joiden 

kautta vapaaehtoisena toimitaan. Seitsemän henkilön haastattelu ei anna katta-

vaa kuvaa koko vapaaehtoistyön järjestämisen tarpeista, mutta näiden Suurella 
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Sydämellä -vapaaehtoisten voidaan todeta kuvastavan omaa ryhmäänsä, koska 

haastateltavien hajonta oli otoksen kokoon nähden melko kattava.   

Tämän tutkimuksen reliabiliteetti ja validiteetti voidaan arvioida täytetyiksi, mikäli 

lopullisten tutkimustulosten yleistettävyys ratkaisee sen luotettavuuden ja käy-

täntöön sovellettavuuden (Alasuutari 1999, 214). Suurella Sydämellä -toimintaa 

koskevat vastaukset ovat yleistettävissä koskemaan koko verkostoa ja kokonai-

suudessaan opinnäytetyön teoria ja saadut tulokset korreloivat keskenään.  Eet-

tinen näkökulma on ollut esillä koko tutkimusprosessin ajan ja saaduilla tuloksil-

la voidaan vaikuttaa Suurella Sydämellä -vapaaehtoistyön järjestämiseen.  
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8 JATKOTUTKIMUSMAHDOLLISUUDET 

Aiheesta kumpuaisi materiaalia vaikka väitöskirjan verran. Tässä tutkimuksessa 

keskityttiin ainoastaan Suurella Sydämellä -vapaaehtoistyön järjestämiseen ja 

sen konseptin toimintaan käytännössä. Vapaaehtoistyön ja maallikkotoiminnan 

tarkempi määrittely evankelis-luterilaisen kirkon piirissä olisi yksi strategisesti 

ajankohtainen aihe. Vapaaehtoistyöntutkimusta voitaisiin laajentaa koskemaan 

myös muita toimintaympäristöjä ja kolmannen sektorin toimintoja, selvittäen 

esimerkiksi yhteistoiminnan mahdollisuutta vapaaehtoistyönkentällä. Myös ver-

tailututkimus vapaaehtoistyön eri järjestäjien näkökulmista voisi palvella toimin-

nan kehittämistä tulevaisuudessa.  

Suurella Sydämellä -vapaaehtoistyön suuntaaminen nuorille ja yhdistäminen 

esimerkiksi isoskoulutukseen olisi erinomainen paikka toimintatutkimukselle. 

Nuorisotyön vapaaehtoistyö kentän laajentaminen kasvatuksesta diakoniaan on 

tavoitteena Suurella Sydämellä -verkostossa ja kehittäminen mahdollistaa opin-

näytetöihin erilaisia näkökulmia. Nuorisotyön tutkiminen olisi vapaaehtoistyön 

potentiaalin vahvistamiseksi tärkeää myös siksi, että nuorisotyön puolella va-

paaehtoistyön käyttö on mahdollistanut toiminnan järjestämisen jo vuosikym-

meniä. 

Jatkotutkimusmahdollisuuksia löytyy myös paikallistasolta. Tampereen seura-

kuntayhtymässä toteutetaan tulevina vuosina suurta strategiamuutosta ja 10 

suomenkielisen seurakunnan tilalle olisi tarkoitus muodostaa neljä isoa seura-

kuntaa. Osa Suurella Sydämellä -toiminnasta pyritään siirtämään paikallisseu-

rakuntaan ja näin takaamaan, että diakoniatyössä olisi entistä paremmin käy-

tössä vapaaehtoisten potentiaali. Tätä muutosta toimintaympäristössä ja seura-

kuntatyön kehittämistä voidaan lähestyä monelta kannalta.  
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9 POHDINTA 

Vapaaehtoistyön strateginen merkitys on tällä hetkellä suuri ja sen voidaan en-

nustaa vain kasvavan. Erityisesti ajateltaessa muuttuvaa yhteiskunnallista tilan-

netta ovat osallisuus ja maallikkovastuun lisääminen tulevaisuuden voimavara 

myös kirkossa. Jokaisella paikkakunnalla ja toimijalla on omat toiveensa vapaa-

ehtoistyön järjestämisestä ja Suurella Sydämellä -konseptin monimuotoisuus ja 

tutkimuksella saadut tulokset osoittavat hyvin, että vapaaehtoistyön rakentami-

nen on mahdollista siten, että se parhaalla mahdollisella tavalla palvelee toimi-

paikan omaa toimintaa tehtävästä riippumatta. Verkoston laajeneminen ja uudet 

ideat edesauttavat vapaaehtoistoiminnan päivittämistä valmiin mallin pohjalta, 

mutta vastuu paikallistyöstä jää työyhteisöstään yhteyshenkilöntehtävään vali-

tuille yhteyshenkilöille. Suurella Sydämellä lisää resursseja erityisesti monipuo-

liseen auttamistyöhön jota kirkko harjoittaa. Diakonian vahvuus on ihmisten ko-

konaisvaltainen kohtaaminen elämän kaikilla osa-alueilla ja juuri tässä voidaan 

vapaaehtoistyö lukea mahdollisuudeksi ja mittaamattomaksi rikkaudeksi.  

Päädyin tutkimaan Suurella sydämellä konseptia, koska verkosto ja toiminta 

olivat minulle ennestään jonkin verran tuttuja työskenneltyäni Tampereen seu-

rakuntien diakoniakeskuksella kesällä 2010. Olen seurannut mielenkiinnolla 

koko opiskeluaikani kirkon yhteiskunnalliseen asemaan liittyvää keskustelua, 

kirkosta eroamisen tilastoja ja mielipiteiden muutoksia, jotka horjuttavat minulle 

rakkaan organisaation perustuksia. Jo pitkään olen ollut sitä mieltä, että jotain 

on tehtävä, koska negatiivinen huomio peittää kaiken sen hyvän työn mitä 

Suomen kirkko tekee. Suurella Sydämellä -vapaaehtoistyö on aivan uudenlai-

nen toiminnan kanava. Yksi kirkosta eroamisen syy on nykypäivänä se, etteivät 

ihmiset löydä mielekästä paikkaa seurakunnasta, tapaa jolla vaikuttaa. (Kirkko-

hallitus 2007a, 16.). Hyvin järjestetty monipuolinen vapaaehtoistoiminta on mie-

lestäni tulevaisuutta ja on osaltaan uudistamassa kirkon toimintakulttuuria. Tä-

hän liittyvän tutkimuksen tekeminen on aiheellista, jotta uutta toimintaa voi syn-

tyä.  Itse koen voivani tulevassa työssäni nuorten parissa olla tuomassa Suurel-

la Sydämellä -vapaaehtoistyötä osaksi seurakunnan nuorisotyötä. 
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Suurella Sydämellä -tutkimus konseptin toimivuudesta ja verkoston eri jäsenten 

kokemuksista osui omasta mielestäni erinomaiseen ajankohtaan. Paikkakuntia 

on tarpeeksi paljon antamaan hyvän kokemuspohjan vapaaehtoistyön merkityk-

sestä ja Suurella Sydämellä -konseptista. Kasvavan verkoston kehityksen kan-

nalta nykytilan arviointi on tärkeä ja tarpeellinen osa työtä. Koen, että tutkimuk-

sesta saatujen tulosten perusteella voidaan Suurella Sydämellä -toimintaa vah-

vistaa entisestään ja tilattu tutkimus on siis palvellut tarkoitustaan. Parhaassa 

tapauksessa Suurella Sydämellä -vapaaehtoistyö voi antaa tavallisille ihmisille 

mahdollisuuden löytää oman paikkansa kirkosta ja nähdä vanhassa ja kanke-

assa organisaatiossa uudistumisen mahdollisuuden. Erityisesti ajateltaessa 

muuttuvaa yhteiskunnallista tilannetta ja kirkkoa, on osallisuus ja maallikkovas-

tuun lisääminen tulevaisuuden voimavara. Tällä hetkellä työ koetaan tärkeäksi 

ja se vastaa strategioita ja on siksi kasvava työmuoto, mutta vapaaehtoisten 

löytämiseen ja tehtävään sitouttamiseen täytyy löytää myös tulevaisuudessa 

keinot.  

Aloittaessani tutkimukseni keväällä 2011, sain ensimmäisenä päivänä luetta-

vakseni Henrietta Grönlundin Kotimaa-lehdessä ilmestyneen lyhyen haastatte-

lun, jossa tämä Helsinki Mission kansalaistoiminnanjohtajaksi juuri valittu va-

paaehtoistyön pioneeri, toteaa vapaaehtoistyön olevan lähetyskäskyn toteutta-

mista, se konkretia joka tuo todeksi lähimmäisenrakkauden ja armon. Omasta 

mielestäni asiaa ei voi paljon paremmin määritellä.  
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Liite 2 Kyselylomake Johtajille 
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Liite 3 Kutsu tutkimukseen vapaaehtoisille 

Suurella Sydämellä tutkimusasiaa! 

Hei, 

teen opinnäytetyötäni Suurella Sydämellä verkostolle ja etsin vapaaehtoistyön-

tekijöitä haastatteluun. 

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää miten Suurella Sydämellä -konsepti toi-

mii ja vapaaehtoisten kokemukset auttavat meitä tekemään auttamisesta vielä-

kin helpompaa ja hienompaa.  

Mikäli olet halukas jakamaan omat kokemuksesi vapaaehtoistyöstä, vastaa mi-

nulle sähköpostilla niin otan sinuun yhteyttä ja sovitaan sopiva aika haastattelul-

le.  

Laita ystävällisesti sähköpostiin nimesi, ikäsi ja millaisissa tehtävissä olet toimi-

nut, tavoitteena on saada tietoa monenlaisista tehtävistä. 

Osallistu tutkimukseen ja vaikuta vapaaehtoistyön tulevaisuuteen! 

Haastatteluun on hyvä varata noin tunti aikaa, paikan päällä kahvitarjoilu. 

Ystävällisin terveisin: 

Sanna Lehtisaari  

(sanna.lehtisaari@evl.fi) 

Diakonia-ammattikorkeakoulu 
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Liite 4 Haastattelukysymykset vapaaehtoisille 

Pohjatiedot 

Kuinka kauan olet ollut vapaaehtoistyössä? 

Miksi aloitit vapaaehtoistyön tekemisen? 

Oletko tehnyt vapaaehtoistyötä muissa yhteyksissä kuin SS? Onko SS jotenkin 

erilainen? Miten? 

Miksi Suurella Sydämellä? 

Millaisia tehtäviä olet tehnyt? 

Kuinka paljon (suurin piirtein)? 

 Toimitko mieluummin yksin vai ryhmässä? 

Millaisia tehtäviä teet mieluiten? 

 

SS toimivuus 

Missä kuulit SS toiminnasta? 

Miten otitte yhteyttä? (internetissä/ puhelimitse/ kävitkö paikan päällä) 

Koetteko ilmoittautumisen työtehtäviin netissä toimivaksi? 

Koetteko tehtävien etsimisen helpoksi? 

Seuraatko sivuilla työpaikkojen vaihtuvuutta? Kuinka usein käyt katsomassa? 
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Onko sivujen vaihtuvuus ja ylläpito mielestäsi aktiivista? 

Oletko itse ilmoittautunut tehtäviin vai onko soiteltu perään? 

Onko SS toiminta mielestäsi näkyvää? Miten? 

Onko sillä merkitystä että Suurella Sydämellä on kirkon järjestämää vapaaeh-

toistyötä? Millainen merkitys? 

 

Ohjaus ja tuki 

Mitä olet kokenut saavasi vapaaehtoistyöstä? 

Mikä on tuottanut iloa?  

Mikä on ollut vaikeaa? 

Miten purat kokemuksiasi työstä? 

Saatko tukea/ohjausta?  

Haluaisitko enemmän tukea/ohjausta? 

 

Koetko tekemäsi työn arvokkaaksi? 

Miten Suurella Sydämellä toimisto huomioi mielestäsi vapaaehtoisia? Miten pi-

täisi huomioida? 

Millaisia kehitysideoita? 

 


