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Kansalaisareenan vapaaehtoistyön kehittämishanke toteutui vuoden 2013 kevään ja kesän
aikana. Kehittämishankkeen päätavoitteena oli luoda Kansalaisareenan vapaaehtoistyön-
tekijöille perehdytysmateriaali, joka toimi tämän monimuotoisen opinnäytetyön keskeisim-
pänä tuotoksena. Kehittämishankkeen toisena tavoitteena oli kehittää Kansalaisareenan
vapaaehtoistoimintaa.

Kehittämishanke rakentui Helsingin kaupungin vapaaehtoistyön neuvottelukunnan laati-
man seitsemänvaiheisen vapaaehtoisprosessin pohjalle. Hankkeen teoreettisena viiteke-
hyksenä toimi voimaantumisteoria, joka integroitiin osaksi seitsemänvaiheista vapaaeh-
toisprosessia hankkeen suunnittelu- ja toteutusvaiheissa.

Kansalaisareenan vapaaehtoistyöntekijöille suunnattuja vapaaehtoistyön kehittämisen
työpajoja järjestettiin kehittämishankeen aikana kahdesti keväällä 2013. Työpajatyöskente-
lyn kautta Kansalaisareenan vapaaehtoistyöntekijät ottivat osaa perehdytysmateriaalin
suunnitteluun ja sen sisällön tuottamiseen, ja he olivat mukana luomassa kehitysehdotuk-
sia Kansalaisareenan vapaaehtoistoiminnan parantamiseksi.

Kansalaisareenan vapaaehtoistyöntekijöiden perehdytystä kehitettiin hankkeessa luomalla
perehdytykselle prosessi, joka sisältää vapaaehtoistyöntekijöiden yleisperehdytyksen, hei-
dän tietojensa, taitojensa ja tarpeidensa kartoituksen, sekä tehtäväkohtaisen perehdytyk-
sen. Kehittämishankkeen keskeisimpänä tuotoksena syntynyt perehdytysmateriaali, joka
otettiin käyttöön vuoden 2013 elokuussa, toimii yleisperehdytyksen apuvälineenä kaikille
uusille yhdistyksen vapaaehtoistyöntekijöille.

Kehittämishankkeen synnyttämät Kansalaisareenan vapaaehtoistoiminnan keskeisimmät
kehittämisehdotukset tullaan esittämään yhdistyksen hallitukselle vuoden 2013 aikana.
Perehdytykseen liittyviä kehittämisehdotuksia olivat: Kansalaisareenan tarinan luominen,
vapaaehtoistyön tietopaketin kerääminen, sekä vapaaehtoistyöntekijöiden itse- ja ver-
taisarviointikäytännön omaksuminen. Muita hankkeen synnyttämiä kehittämisehdotuksia
olivat: Vapaaehtoistyön kehittämistilaisuudet, vapaaehtoistyöntekijöiden kirjaaminen osaksi
Kansalaisareenan toimintasuunnitelmaa sekä vapaaehtoistyön ryhmä- ja parityöskentelyn
kehittäminen.

Avainsanat yhdistys, vapaaehtoistoiminta, voimaantuminen,
kehittämishanke, työpajatoiminta, perehdytysmateriaali
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The volunteer work development project of Kansalaisareena took place in the spring and
summer of 2013. The main objective of the development project was to create an induction
material for the volunteers of Kansalaisareena. The secondary objective of the project was
to improve volunteering in the association. The development project utilized a seven-step
process of volunteer work, which was originally composed by the Helsinki city board of
volunteer work. The theoretical framework for the project was the theory of empowerment,
which was integrated into the seven-step process of volunteer work in the planning and
execution phases of the project.

Volunteer work development workshops, which were aimed for the volunteers of
Kansalaisareena, were run twice in the spring of 2013. By participating in the workshops,
the volunteers of Kansalaisareena took part in the planning and content provision of the
induction material, and they also gave out their suggestions for the development of the
volunteer work in the association.

The induction for the volunteers of Kansalaisareena was developed in this project by
creating a specific process of introduction, which composed of general introduction,
surveying the knowledge, skills and need of the volunteers, and giving a task-specific
introduction. The induction material, which was taken into use during October 2013, was
the main output of the project and it functions as a tool for giving the general introduction
for all new volunteers in the association.

The most relevant development suggestions produced during the project are handed to the
board of the association during 2013. Introduction-related suggestions were as
follows: creating a story of Kansalaisareena, collecting an information packet of volunteer
work, and implementing a policy of self- and peer assessment for the volunteers doing
their volunteer work. Other development suggestions were: creating volunteer work devel-
opment events, including the volunteers of Kansalaisareena into the annual plan of action
of the association, as well as developing the volunteer work done in groups and pairs.
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1 Johdanto

Kansalaisareenan vapaaehtoistyön kehittämishanke toteutettiin vuoden 2013 kevään ja

kesän aikana yhteistyössä Kansalaisareenan sekä Metropolia Ammattikorkeakoulun

opiskelijan Paavo Piirosen toimesta. Kehittämishankkeen tarpeet ja niistä nostetut ylei-

set tavoitteet syntyivät ja tarkentuivat Kansalaisareenan vuoden 2012 kehittämispäivi-

en, yhdistyksen henkilöstön sekä Paavo Piirosen yhteistyön kautta. Kehittämishank-

keen päätavoitteeksi ja tuotokseksi asetettiin Kansalaisareenan vapaaehtoistyönteki-

jöiden perehdytysmateriaalin luominen.

Perehdytysmateriaalin lisäksi kehittämishankkeessa pyrittiin tarkastelemaan ja kehit-

tämään Kansalaisareenan vapaaehtoistoimintaa Helsingin kaupungin vapaaehtoistyön

neuvottelukunnan laatiman seitsemänvaiheisen vapaaehtoisprosessin mukaisesti. Ke-

hittämishankkeen teoreettisena viitekehyksenä toimi Juha Siitosen formaali voimaan-

tumisteorian malli, joka integroitiin edellä mainittuun seitsemänvaiheiseen vapaaeh-

toisprosessiin hankkeen suunnitteluvaiheessa.

Kehittämishanke toteutettiin tiiviissä yhteistyössä hankkeeseen osallistuneiden Kansa-

laisareenan vapaaehtoistyöntekijöiden kanssa. Muutamat vapaaehtoistyöntekijät osal-

listuivat vuoden 2013 keväällä järjestettyihin vapaaehtoistyön kehittämisen työpajoihin.

Useat Kansalaisareenan vapaaehtoistyöntekijät olivat suunnittelemassa ja tuottamassa

sisältöä perehdytysmateriaalia varten, sekä antamassa kehitysehdotuksia Kansalais-

areenan vapaaehtoistoiminnan parantamiseksi.

Tässä hankeraportissa esitellään sitä työtä, jonka pohjalta vuoden 2013 keväällä ja

kesällä luotiin Kansalaisareenan vapaaehtoisten perehdytysmateriaali sekä vapaaeh-

toistoiminnan kehitysehdotukset. Kehittämishankkeen keskeisimmät kehitysehdotukset

ja niiden arvioinnit ovat listattuna hankeraportissa. Kehittämishankkeen keskeisimmät

ideat tullaan esittämään Kansalaisareenan hallitukselle vuoden 2013 aikana.
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2 Kansalaisareena

Kansalaisareena on vuonna 1993 perustettu sitoutumaton yhdistys. Kansalaisareena

on kansallista ja kansainvälistä verkostoa palveleva vapaaehtoistoiminnan ja vertaistu-

en informaatio- ja kehittämiskeskus. Sen tarkoituksena on edistää kansalaisten vapaa-

ehtoista ja omaehtoista toimintaa ja osallistumista, sekä lisätä valtakunnallista vapaa-

ehtoissektorin toimijoiden yhteistyötä. Kansalaisareena on vapaaehtoistyön puolesta-

puhuja, innovaatioiden kehittäjä ja verkosto-osaaja, joka luo uusia vapaaehtois- ja ver-

taistoiminnan malleja, ajaa vapaaehtoisten etua sekä järjestää aiheeseen liittyvää kou-

lutusta ja tapahtumia. Toiminnan kokonaistavoitteena on lisätä sosiaalista pääomaa ja

yhteisöllisyyttä. Kansalaisareenan toimipiste sijaitsee Helsingissä. (Kansalaisareenan

profiloitumissuunnitelma 2012.)

2.1 Työmenetelmät

Kansalaisareenan työmenetelmiin kuuluu mm. verkostoitumis- ja kehittämistilaisuuksi-

en järjestäminen, vapaaehtoistoimintaan liittyvän koulutuksen, konsultoinnin ja tuen

järjestäminen, tiedon kerääminen, jalostaminen ja levittäminen sekä erinäiset vapaaeh-

toistoiminnan kehittämishankkeet ja yhteistyön tekeminen eri tahojen kanssa. (Kansa-

laisareena 2013.)

2.2 Rahoitus

Kansalaisareenan toimintaa rahoittaa Raha-automaattiyhdistys. Kansalaisareena on

saanut rahoitusta myös muista eri lähteistä aikaisempina vuosina tapauskohtaisesti eri

tarkoituksiin. Yhdistys sai muun muassa Helsingin kaupungin sosiaalilautakunnalta

vuonna 2012 rahoitusta yhdistyksen oma-aputoiminnan kehittämiseen, vertaistukeen ja

kansalaistoimintaan (Kansalaisareenan toimintakertomus 2012: 12.)

2.3 Jäsenet ja yhteistyökumppanit

Kansalaisareenalla on 30 yhteisöjäsentä ja 70 henkilöjäsentä. Sen kumppaniverkos-

tossa on 1300 toimijaa, joiden kautta tavoitetaan arviolta yli puoli miljoonaa vapaaeh-

toistyöntekijää. Kansalaisareenan yhteistyökumppaneihin kuuluu: Aktiiviset ja potenti-

aaliset vapaaehtoiset ja vertaistoimijat, vapaaehtoistoiminnan ja vertaistuen ammatti-
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laiset, järjestöt ja yhteisöt, toimintaryhmät ja kohtaamispaikat, asukasliikkeet, seura-

kunnat, Eduskunnan vapaaehtoistoiminnan tukiryhmä, viranomaiset ja muut vaikuttajat,

tutkijat, oppilaitokset ja opiskelijat, yritykset ja kansainväliset kumppanit, rahoittajat se-

kä kansainväliset vaikuttajat. (Kansalaisareena 2013.)

2.4 Henkilöstö

Kansalaisareenan toiminnasta vastaa toiminnanjohtaja Anitta Raitanen. Hänen työnku-

vaansa kuuluu mm. henkilöstön johtaminen, yhdistyksen vaikuttamistoiminnan suunnit-

telu, ohjaus ja toteuttaminen, verkostotyö sekä yhdistyksen hallinnointi.  Henkilöstöön

kuuluu Raitasen lisäksi suunnittelijat Pinja Nieminen ja Tero Ipatti. Niemisen vastuu-

alueina Kansalaisareenassa on Valikko-verkostot, vertaistukitoiminta ja kansainvälinen

yhteistyö.  Tero Ipatin vastuualueina on yhdistyksen viestintä, verkkovapaaehtoistoi-

minta, sekä Kansalaisareenan oma vapaaehtoistoiminta. Tero Ipatti toimii Kansalais-

areenan vapaaehtoistyöntekijöiden ensisijaisena yhteyshenkilönä ja koordinaattorina.

(Kansalaisareena 2013.)

2.5 Hallitus

Kansalaisareenan hallitukseen kuuluu 12 jäsentä. Hallituksen tehtävänä on suunnitella,

seurata ja arvioida yhdistyksen toimintaa. Hallituksen puheenjohtajana toimii Markku

Vaittinen.  Sen muita jäseniä ovat Ilkka Repo, Eveliina Nygren, Helena Palojärvi, Man-

na Torvinen, Liisa Reinman, Saara Jäämies, Henrietta Grönlund, Anne Birgitta Pessi,

Tapio Myllymaa ja Raili Muroke. Hallitus kokoontuu säännöllisesti 5 -7 kertaa vuodes-

sa, joista arviolta 1 – 2 järjestetään puolen- tai yhden päivän mittaisina arviointi- ja stra-

tegiakokouksina (Kansalaisareenan toimintasuunnitelma 2013: 18). Hallituksen jäsen-

ten laajaa asiantuntemusta hyödynnetään Kansalaisareenan toiminnassa eri tavoin

myös ulospäin (Emt. 2013: 18).

2.6 Vapaaehtoistyöntekijät

Kansalaisareenassa toimi vuonna 2012 n. 44 vapaaehtoistyöntekijää. Heidän toimen-

kuviinsa kuului käännösten tekemistä, kirjoitus- ja viestintätehtäviä, tutkimusten ja selvi-

tysten tekemistä, sekä tapahtuma-avustajina ja kampanjoissa toimiminen. Kansalais-

areenan vapaaehtoistyöntekijöiden toteuttamat tehtäväkokonaisuudet ovat osa laajaa
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yhteiskunnallista kehittämistä, jossa jokaisella vapaaehtoistyöntekijällä on tärkeä rooli.

(Kansalaisareenan toimintakertomus 2012: 10-11.)

Kansalaisareenan vapaaehtoistyöntekijöiltä ei edellytetä aikaisempaa kokemusta va-

paaehtoistyöstä. Useimmat yhdistyksen tarjoamat vapaaehtoistehtävät ovat projekti-

luonteisia, ja ne tarjoavat vapaaehtoistyöntekijöille mahdollisuuden luoda ja oppia uut-

ta. Vapaaehtoistyöntekijät voivat painottaa tehtävävalinnoissaan heidän omia henkilö-

kohtaisia kiinnostuksen kohteitaan. Kansalaisareenan vapaaehtoistyöntekijät ja toimi-

henkilöt muodostavat energisen ja monimuotoisen Kansalaisareenan kehittämisyhtei-

sön, jossa erilaisuus on voimavara ja innovatiivisuuden perusta. (Kansalaisareena

2013.)

Useimmat Kansalaisareenassa tehtävät projektiluonteiset vapaaehtoistehtävät vaativat

tekijältään pitkäjänteistä ja johdonmukaista työskentelyä. Toiset vapaaehtoistehtävät,

kuten tapahtuma-avustajina toimiminen eivät kuitenkaan edellytä vapaaehtoistyönteki-

jöiltä pitkäaikaista sitoutumista.
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3 Kehittämishankkeen tausta

Kansalaisareenan vapaaehtoistoiminnan kehittämishanke käynnistyi vuoden 2013 ke-

väällä. Kehittämishankkeen idea sai alkunsa Kansalaisareenan kehittämispäivillä

5.12.2012. Kehittämispäivillä tarkasteltiin mitä Kansalaisareenan vapaaehtoiset, halli-

tus ja henkilöstö toisiltaan odottavat. Kehittämispäivillä nostettiin esille tarve kehittää

Kansalaisareenan vapaaehtoistyöntekijöiden perehdyttämistä. (Kansalaisareenan ke-

hittämispäivän pöytäkirja 2012.)

Vapaaehtoistyöntekijöiden perehdyttämisprosessista ei ollut olemassa ohjeistusta työn-

tekijöille, eikä virallista linjausta Kansalaisareenan hallitukselta. Perehdytysprosessin

parantamiseksi tarvittiin vapaaehtoistoiminnan kehittämisen pilottihanke, jonka keskei-

senä tuotoksena tulisi olemaan Kansalaisareenan vapaaehtoistyöntekijöiden perehdy-

tysmateriaalin luominen.

3.1 Kehittämishankkeen yhteistyötahot

Kehittämishanke käynnistettiin Kansalaisareenan toiminnanjohtajan Anitta Raitasen,

suunnittelija Tero Ipatin, sekä Metropolia Ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijan

Paavo Piirosen toimesta vuoden 2013 tammikuussa. Hanke käynnistyi Kansalaisaree-

nan vuoden 2013 toimintasuunnitelman laatimisen jälkeen, jonka vuoksi kehittämis-

hankkeesta ei ollut vielä kirjallista mainintaa saman vuoden toimintasuunnitelmassa.

Kehittämishankkeen alkuperäiset tarpeet ja niistä nostetut yleiset tavoitteet syntyivät

Anitta Raitasen toimesta. Suunnittelija Tero Ipatti toimi hankkeen pääasiallisena vas-

tuu- ja yhteyshenkilönä Kansalaisareenan osalta. Tero Ipatin toimesta hankkeen tavoit-

teet tarkentuivat sen työstämisen aikana. Kansalaisareenan vapaaehtoiset olivat myös

kehittämishankkeen keskeisiä yhteistyökumppaneita. Tämä hanke toimi Paavo Piiro-

sen sosionomi ammattikorkeakouluopintojen monimuotoisena opinnäytetyönä.

3.2 Kehittämistarpeen kuvaus ja hankkeen hyödynsaajat

Kansalaisareenalla ei ollut ennen tämän kehittämishankkeen käynnistymistä käytös-

sään omaa mallia vapaaehtoisten perehdyttämisessä, joten tämän monimuotoisena

opinnäytetyönä toteutetun kehittämishankkeen tarve oli työelämälähtöinen. Kansalais-

areenan toiminnanjohtaja Anitta Raitanen asetti hankkeen keskeisimmäksi tavoitteeksi
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tuottaa Kansalaisareenan vapaaehtoistyöntekijöille perehdytysmateriaali. Perehdytys-

materiaali oli kehittämishankkeen pääasiallinen käytännön tuotos, ja samalla Paavo

Piirosen monimuotoisen opinnäytetyön tuotos.

Kehittämishankkeen hyödynsaajina olivat sekä Kansalaisareenan vapaaehtoistyönteki-

jät, että sen palkattu henkilöstö. Hankkeen synnyttämän perehdytysmateriaalin tarkoi-

tuksena oli tukea vapaaehtoistyöntekijöiden perehdyttämistä Kansalaisareenassa teh-

tävään vapaaehtoistyöhön. Perehdytysmateriaalilla pyrittiin antamaan Kansalaisaree-

nan uusille vapaaehtoistyöntekijöille mahdollisuus saada selkeästi jäsenneltyä, joh-

donmukaista ja helposti ymmärrettävää tietoa Kansalaisareenasta, ja siellä tehtävästä

vapaaehtoistyöstä.  Perehdytysmateriaalilla pyrittiin myös tukemaan henkilöstöä uusien

vapaaehtoistyöntekijöiden perehdyttämisessä. Perehdytysmateriaalin avulla kaikille

vapaaehtoistyöntekijöille voitaisiin taata yhdenvertaisempi perehdytys Kansalaisaree-

nassa tehtävään vapaaehtoistyöhön.

3.3 Hankkeen tarjoamat ammatilliset kehittymismahdollisuudet

Kehittämishanke antoi Paavo Piiroselle mahdollisuuden kehittää ammatillista osaamis-

taan kolmannen sektorin alalla. Kolmas sektori on yksi sosionomi-ammattilaisen työ-

kentistä. Kolmannen sektorin toimijoilla on tärkeä rooli hyvinvointipalveluiden järjestäji-

nä, ja eri asiakasryhmien etujen ajajina sekä asiakkaiden osallisuuden lisääjinä (Talen-

tia 2005: 27).

Kehittämishankkeessa onnistuminen edellytti Piiroselta hyvää vapaaehtoistoiminnan

tuntemusta, hyviä yhteistyö- ja organisointitaitoja, sekä pitkäjänteistä ja tavoitteellista

työskentelyä. Tämän lisäksi kehittämishankkeessa onnistuminen edellytti Piiroselta

selkeää vastuun ottamista sekä kykyä työskennellä itsenäisesti.
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4 Voimaantumisteoria

Vapaaehtoistyön kehittämishanketta ohjanneena teoreettisena viitekehyksenä toimi

voimaantumisteoria. Voimaantumisteorian katsottiin soveltuvan ja tukevan parhaiten

kehittämishankkeen tavoitetta kehittää Kansalaisareenan vapaaehtoistoimintaa. Voi-

maantumisen mahdollistamisella voidaan tukea vapaaehtoistyön tiettyjä erityispiirteitä,

kuten vapaaehtoistyöntekijöiden sisäisen motivaation rakentumista. Sisäinen motivaa-

tio liittyy keskeisesti vapaaehtoistyöhön sitoutumiseen, ja sitoutuneiden vapaaehtois-

työntekijöiden saaminen ja säilyttäminen onkin yhdistystoiminnan eräs keskeisimmistä

haasteista. Kehittämishankkeen keskeisimmäksi voimaantumisteorian malliksi valikoitui

Juha Siitosen formaali voimaantumisteorian malli, sillä sen katsottiin soveltuvan parhai-

ten kehittämishankkeessa käytettyyn seitsemänvaiheiseen vapaaehtoisprosessin mal-

liin.

4.1 Voimaantumisen määritelmiä

Voimaantumisen eri teorioiden ja mallien moninaisuus kertoo siitä että voimaantumisel-

le ei ole yksiselitteistä määritelmää tai yhteisymmärrykseen perustuvaa soveltamista-

paa (Adams 2008: 58).

Juhani Räsänen (2006: 92) kirjoittaa, että voimaantumisessa on kyse ilmiöstä jota jä-

sentävät ihmisen suhde itseensä, päämääriinsä, tunteisiinsa ja ympäristöönsä. Voi-

maantuneen ihmisen ominaisuuksista on kuitenkin vaikea laatia sellaista määritelmää,

jota voitaisiin käyttää ihmisen ominaisuuksien mittaamisessa tai arvioimisessa (Räsä-

nen 2006: 100).

Robinson (1994) kirjoittaa Juhai Räsäsen (2006: 100) mukaan, että voimaantuminen

on vapauttava tunne omasta vahvuudesta, pätevyydestä, luovuudesta, ja siksi toimimi-

sen vapaudesta. Voimaantunut ihminen on sellainen, jonka itsetunto vahvistaa innos-

tunutta vuorovaikutusta muiden ihmisten kanssa ja samalla vahvistuu tästä vuorovaiku-

tuksesta. Voimaantunut ihminen on sellainen, jonka energia ja elämänilo ovat tarttuvaa,

ja se virtaa ulos muihin ihmisiin ja heiltä takaisin. (Räsänen 2006: 100.)

Juhani Räsäsen (2006: 102) mukaan voimaantuminen on ihminen-ympäristösuhteesta

nouseva persoonallinen, sosiaalinen ja henkinen prosessi, johon sisältyy sisäinen voi-
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man tunne vapaasti valitusta ja vapaasti toteutetusta tietoisesta oman kehityksen hal-

tuunotosta, päämäärän asettamisesta ja uskosta sen saavuttamiseen. Voimaantumi-

sen kokemus syntyy valtaistumisesta ja osallistumisesta inhimillisen historiankulun ja

arjellisuuden tapahtumiin, joihin yksilö on kietoutunut. Voimaantuminen on reaktio in-

himillisen todellisuuden olosuhteisiin. (Räsänen 2006: 102.)

Adamsin (2008: 17) mukaan voimaantumisella tarkoitetaan ihmisten, ryhmien tai yhtei-

söjen kapasiteettia ottaa hallintaan heidän omat olosuhteensa, sekä heidän kapasiteet-

tiaan harjoittaa valtaa ja saavuttaa tavoitteita. Voimaantuminen on se prosessi, missä

ihminen pystyy individualistisella- ja kollektiivisella tasolla auttamaan itseään ja muita

ihmisiä maksimoimaan heidän elämänsä laatuaan (Adams 2008: 17).

Juha Siitosen (1993: 93) mukaan voimaantumisella tarkoitetaan tilaa, jossa ihminen on

löytänyt omat voimavaransa ja jossa hän on itse itseään määräävä ja ulkoisesta pakos-

ta vapaa. Siitosen mukaan ihminen on aktiivinen, luova ja vapaa toimija, joka asettaa

elämänsä aikana itselleen päämääriä jotka koostuvat pyrkimyksistä, toiveista, intenti-

oista, ja haluista. Voimaantunut ihminen on löytänyt omat voimavaransa. Voimaantu-

minen on ihmisestä itsestään lähtevä henkilökohtainen prosessi, johon kuitenkin vaikut-

taa ihmisen itseä ja omia mahdollisuuksia koskevien uskomusten lisäksi myös toiset

ihmiset, vallitsevat olosuhteet ja sosiaaliset rakenteet. (Siitonen 1999: 117-118.)

4.2 Vapaaehtoistyö ja voimaantuminen

Tarja Nyman (2006: 42) kirjoittaa, että jotta yhdistys voi säilyä elinvoimaisena ja toimin-

ta jatkua vuodesta toiseen, on tärkeää ylläpitää, vahvistaa ja kehittää sekä yhteisön

inhimillisiä että sosiaalisia voimavaroja. Yksilöllisen ja yhteisöllisen voimaantumisen

edellytysten tiedostaminen on paikallistoiminnan kehittämisen kannalta tärkeää (Emt.

2006: 42).

Vapaaehtoistoiminnan eräs suurimmista haasteista yhdistyksissä on vapaaehtoistyön-

tekijöiden sitouttaminen yhdistyksen toimintaan. Juhani Räsäsen (2006: 116) mukaan

sitoutuminen voidaan määritellä ihmisen haluna ja pyrkimyksenä antaa energiaa ja

osoittaa lojaalisuutta yhteisön tai toisen tarkoitusperille, olla sekä asia- että tunnepitoi-

sesti kiinnittynyt sen päämääriin ja arvoihin sekä ylläpitää suhteen hyvinvointia.
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Anne Birgitta Yeung (2006) on arvioinut Hanna Laitisen (2006: 8) mukaan, että niinkin

suuri osa kuin 37 prosenttia suomalaisista osallistuu jonkinlaiseen vapaaehtoistoimin-

taan. Vapaaehtoistoimintaan osallistutaan monesta eri syystä. Halu auttaa ja tehdä

hyvää, tehdä jotain hyödyllistä, sekä ilmaista tukensa tai vaikuttaa johonkin paikalliseen

tai valtakunnalliseen asiaan ovat keskeisiä syitä osallistua vapaaehtoistoimintaan (Kar-

reinen – Halonen – Tennilä 2010: 34).

Ihmisten motivaatioita osallistua vapaaehtoistoimintaan voidaan osittain selittää palkki-

oiden avulla. Palkkioiden kannalta katsottuna motivaatio voidaan jakaa karkeasti sekä

ulkoiseen, että sisäiseen motivaation. Nurmela ja Salmela-Aro kirjoittavat (2002) Laiti-

sen (2006: 8) mukaan, että ulkoinen motivaatio perustuu odotukseen palkkion saami-

sesta. Palkkio voi olla rahan lisäksi muiden ihmisten antamaa arvostusta, näkyvyyttä,

asiantuntijaroolin saamista tai kivojen tuttavuuksien saamista. Pelkät ulkoiset palkkiot

johtavat tuskin kuitenkaan pitkäaikaiseen vapaaehtoistoimintaan sitoutumiseen. (Laiti-

nen 2006: 8-9.)

Deci (1975) kirjoittaa Laitisen (2006: 9) mukaan, että sisäinen motivaatio tuottaa toimin-

taa ilman odotuksen palkkiota. Sisäisen motivaation perusteella toimiva ihminen osal-

listuu toimintaan siksi, koska hän tuntee saavansa tyydytystä itse toiminnasta eikä niin-

kään sen seurauksista (Laitinen 2006: 9). Sisäisesti motivoitunut toiminta perustuu

henkilön omaan autonomiseen haluun etsiä, kokeilla ja oppia. Ulkoinen palkitseminen

perustuu usein jonkin tietyn lopputuloksen saavuttamiseen, mikä voi johtaa toiminnan

muuttumiseen sisäisesti innostavasta toiminnasta ulkoa ohjattuun suorittamiseen, josta

voi olla vapaaehtoistyöntekijän motivaation kannalta haittaa. (Emt. 2006: 9).

Vapaaehtoistyöntekijöiden sisäisen motivaation syntyminen ja sen säilyttäminen ei ole

itsestäänselvyys yhdistysten vapaaehtoistoiminnassa. Yhdistysten on pystyttävä luo-

maan vapaaehtoistyöntekijöilleen edellytyksiä sisäisen motivaation rakentumiselle,

mikäli he haluavat saada vapaaehtoistyöntekijät sitoutumaan toimintaansa. Voimaan-

tumisen voidaan katsoa tukevan sisäisen motivaation rakentumista. Jos sisäisen moti-

vaation pohjalta tehty vapaaehtoistyö tuottaa paremmin sitoutuneita vapaaehtoistyön-

tekijöitä, ja voimaantuminen tukee sisäisen motivaation rakentumista, voidaan päätellä

että voimaantuminen on liitoksissa ihmisten sitoutumiseen.

Juha Siitonen (1999: 159) kirjoittaa, että voimaantuminen vaikuttaa katalyytin tavoin

ihmisen sitoutumisprosessiin; vahva voimaantuminen johtaa vahvaan sitoutumiseen, ja
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heikko voimaantuminen johtaa heikkoon sitoutumiseen. Voimaantumisprosesseihin

tulisi kiinnittää huomiota, jos halutaan voimaantuneita ja sitoutuneita ihmisiä (Siitonen

1999: 160).

Voimaantumisen implikaatiot vapaaehtoistyöntekijöiden sisäisen motivaation, ja sitä

kautta sitoutumisen kannalta ovat merkittäviä. Tästä syystä voimaantumisteorian kat-

sottiin soveltuvan kehittämishankkeen tavoitteeseen kehittää Kansalaisareenan vapaa-

ehtoistoimintaa. Voimaantumisen teoreettinen viitekehys valittiin ohjaamaan kehittä-

mishanketta sen suunnittelu- ja toteutusvaiheissa.

Voimaantuminen on ihmisestä itsestään lähtevä prosessi jota toinen ihminen ei voi

tuottaa. Voimaantumisprosessi on tapahtumasarja, joka tapahtuu todennäköisemmin

tietyssä ympäristössä kuin jossain toisessa ympäristössä. (Siitonen 1999: 161.) Kehit-

tämishankkeessa ei siis suoranaisesti pyritty tuottamaan voimaantumista yhdistyksen

vapaaehtoistyöntekijöitä, sillä voimaa ei voi antaa toiselle ihmiselle. Hankkeen tavoit-

teeksi asetettiin Kansalaisareenan vapaaehtoistyöntekijöiden toimintaympäristön kehit-

täminen voimaantumista tukevaksi tai sen paremmin mahdollistavaksi.

4.3 Kehittämishankkeen voimaantumisteoria

Tämän kehittämishankkeen suunnittelun ja toteutuksen kannalta keskeiseksi voimaan-

tumisteorian malliksi valikoitui Juha Siitosen kehittämä yleinen formaali voimaantumis-

teorian malli. Tähän voimaantumisteorian malliin päädyttiin Paavo Piirosen ehdotuk-

sesta, ja se hyväksyttiin Anitta Raitasen ja Tero Ipatin osalta kehittämishanketta ohjaa-

vaksi teoreettiseksi viitekehykseksi.

Juha Siitosen formaaliin voimaantumisteorian malliin päädyttiin siksi, koska Paavo Pii-

ronen katsoi sen soveltuvan parhaiten kehittämishankkeessa käytettyyn seitsemänvai-

heiseen vapaaehtoisprosessin malliin (katso luku 5.2 sivulla 9). Siitosen formaali voi-

maantumisteorian malli integroitui jäsennellysti, selkeästi ja helposti ymmärrettävästi

edellä mainittuun seitsemänvaiheiseen vapaaehtoisprosessiin. Näiden eri mallien yh-

teensopivuus helpotti konkreettisten ja realististen tavoitteiden asettelua ja niiden toteu-

tusta kehittämishankkeen aikana.
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4.3.1 Voimaantumisen viisi premissiä

Juha Siitonen jakaa voimaantumisteorian viiteen premissiin, jotka yhdessä muodosta-

vat teorian ihmisen voimaantumisesta. Ensimmäisen premissin mukaan voimaantumi-

nen on henkilökohtainen ja sosiaalinen prosessi eikä voimaa voi antaa toiselle. Siito-

nen kirjoittaa, että voimaantumisprosessi on tapahtumasarja joka tapahtuu todennäköi-

semmin tietyissä ympäristöissä kuin jossain toisessa ympäristössä. Toisen premissin

mukaan voimaantuminen on ihmisestä itsestään lähtevä prosessi, jota jäsentävät tietyt

voimaantumiseen vaikuttavat osaprosessit. Näitä voimaantumiseen vaikuttavia osapro-

sesseja ovat päämäärät, kykyuskomukset, kontekstiuskomukset ja emootiot sekä näi-

den sisäiset suhteet. Kolmannen premissin mukaan voimaantuminen vaikuttaa katalyy-

tin tavoin ihmisten sitoutumisprosessiin, eli vahva voimaantuminen johtaa vahvaan

sitoutumiseen. Voimaantumisen neljännen premissin mukaan voimaantuminen on yh-

teydessä ihmisen hyvinvointiin. Siitonen kirjoittaa että jos ihminen voi voimaantua omis-

ta lähtökohdistaan tietyssä kontekstissa, voimaantumisen kokemusta seuraa usein

myös hyvinvoinnin kokemus. Viidennen premissin mukaan voimaantuminen ei ole py-

syvä tila. Voimaantumisen pysyvyyteen vaikuttavat mahdolliset muutokset voimaantu-

mista jäsentävissä osaprosesseissa. (Siitonen 1999: 161-165.)

4.3.2 Voimaantumista jäsentävät osaprosessit

Juha Siitonen jakaa sisäisen voimaantumisen syntyyn vaikuttavat osaprosessit neljään

eri kategoriaan: päämääriin, kykyuskomuksiin, kontekstiuskomuksiin sekä emootioihin

(Siitonen 1999: 158). Nämä osaprosessit ovat yhteydessä tai merkityssuhteessa toi-

siinsa, vaikkakin niiden yhteydet eivät olekaan täysin yksisuuntaisia. Vaikka voimaan-

tuminen onkin ihmisestä itsestä lähtevä henkilökohtainen prosessi, sen ilmenemiseen

vaikuttavat myös toiset ihmiset, olosuhteet ja sosiaaliset rakenteet. Voimaantumisen

voidaan sanoa olevan todennäköisempää tietyissä ympäristöissä kuin jossain toisessa

ympäristössä. (Siitonen 1999: 116-119.)

Ensimmäinen voimaantumisen kannalta merkittävä osaprosessien kategoria on pää-

määrät. Päämäärät-kategoriaan sisältyviä voimaantumisen kannalta merkittäviä osa-

prosesseja ja näkökulmia ovat: Toivotut tulevaisuuden tilat, vapaus ja arvot. Toinen

osaprosessien kategoria on kykyuskomukset. Kykyuskomuksien osaprosessit jakautu-

vat Siitosen mukaan minäkäsitykseen, itseluottamukseen ja itsearvostukseen, tehok-

kuususkomuksiin ja itsesäätelyyn sekä vastuuseen. Kolmas voimaantumisen kannalta
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merkittävä osaprosessien kategoria on kontekstiuskomukset. Kontekstiuskomukset-

kategorian osaprosessit jakautuvat hyväksyntään, arvostukseen, luottamukseen ja

kunnioitukseen, ilmapiiriin, toiminnanvapauteen, autenttisuuteen sekä yhteistoimintaan,

kollegiaalisuuteen ja tasa-arvoisuuteen. Neljäs osaprosessien kategoria on emootiot.

Emootiot-kategoriaa jäsentäviin osaprosesseihin kuuluu: Säätelevä ja energisoiva toi-

minta, positiivinen lataus, toiveikkuus, onnistuminen ja epäonnistuminen, sekä eetti-

syys. (1999: 119-157.)
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5 Kehittämishankkeen suunnitelma

Kehittämishankkeen suunnitteluvaihe ajoittui vuoden 2013 alkukeväälle. Suunnittelu-

vaiheen aikana kehittämishankkeelle tuotettiin konkreettinen suunnitelma hankkeen

alkuperäisten tarpeiden synnyttämien tavoitteiden toteuttamiseksi. Toiminnanjohtaja

Anitta Raitanen määritteli hankkeelle sen yleiset tavoitteet, jonka jälkeen suunnittelija

Tero Ipatti toimi Kansalaisareenan osalta hankkeen pääasiallisena vastuu- ja yhteys-

henkilönä. Tero Ipatin toimesta hankkeen tavoitteet myös tarkentuivat sen suunnittelu-

ja toteuttamisvaiheen aikana. Paavo Piirosen tehtävänä oli hankkeen käytännön toteu-

tus Tero Ipatin ohjauksen alaisuudessa.

5.1 Vapaaehtoistyöntekijät osana suunnittelua

Kehittämishankkeen suunnittelussa koettiin tärkeäksi, että Kansalaisareenan vapaaeh-

toistyöntekijöitä osallistettaisiin hankkeeseen. Osallistaminen koettiin tärkeäksi siksi,

että ensinnäkin vapaaehtoistyöntekijät olivat hankkeen keskeisimpiä hyödynsaajia ja

sen ensisijainen kohderyhmä. Toisekseen osallistaminen on tärkeää voimaantumisen

mahdollistamisen näkökulmasta. Lord ja Hutchison (1993) kirjoittaa Adamsin (2008:

17) mukaan, että jotta ihminen voi voimaantua, hänellä pitää olla mahdollisuus vaikut-

taa ympäristön keskeisiin tekijöihin, olla itseymmärrystä ja -tuntemusta, sekä motivaa-

tiota työskennellä yksilöllisesti ja kollektiivisesti muutoksen aikaansaamiseksi.

Suunnitteluvaiheessa Kansalaisareenan vapaaehtoistyöntekijöille teetettiin vuoden

2013 alkukeväällä vapaaehtoisten päivityskysely, jonka yhteydessä tiedusteltiin heidän

kiinnostustaan osallistua Kansalaisareenan vapaaehtoistoiminnan kehittämishankkee-

seen. Vapaaehtoistyöntekijöiden rooli nähtiin tärkeänä kehittämishankkeen onnistumi-

sen kannalta. Vapaaehtoistyöntekijöille haluttiin antaa mahdollisuus päästä jakamaan

kokemuksiaan, mielipiteitään ja ideoitaan Kansalaisareenan vapaaehtoistoimintaan

liittyen. Tämän kehittämistyön formaatiksi kaavailtiin vapaaehtoistyöntekijöille suunnat-

tuja toiminnallisia menetelmiä hyödyntäviä työpajoja. Vapaaehtoisten päivityskyselyn

yhteydessä teetetyssä kartoituksessa seitsemän vapaaehtoistyöntekijää ilmoitti olleen-

sa kiinnostunut osallistumaan vapaaehtoistyön kehittämishankkeeseen.
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5.2 Vapaaehtoisprosessin malli

Helsingin kaupungin vapaaehtoistyön neuvottelukunta on luonut Euroopan Vapaaeh-

toistoiminnan teemavuotena 2011, vapaaehtoistoiminnan hyvät käytännöt -

vinkkivihkon. Vinkkivihkon materiaali on kerätty samana vuonna, Vapaaehtoistoiminnan

syysmarkkinoiden yhteydessä järjestetyssä Vapaaehtoistoiminnan koordinaation hyvät

käytännöt -työpajassa. (Helsingin kaupungin vapaaehtoistoiminnan neuvottelulautakun-

ta 2011: 3.)

Vinkkivihko esittelee vapaaehtoisprosessin seitsemänvaiheisen mallin, joka toimi Kan-

salaisareenan toiminnanjohtajan Anitta Raitasen ehdotuksesta myös kehittämishank-

keessa käytettynä mallina. Vapaaehtoisprosessin seitsemän vaihetta ovat: Vapaaeh-

toistyöntekijöiden tehtävien määrittely, rekrytointi, perehdytys, tuki, kiittäminen, arviointi

ja kehittäminen (Helsingin kaupungin vapaaehtoistyön neuvottelulautakunta 2011: 3).

Vaikka vapaaehtoistyöntekijöiden perehdyttäminen olikin kehittämishankkeen keskiös-

sä, ja hankkeen keskeisin tuotos oli uusille vapaaehtoistyöntekijöille suunnattu pereh-

dytysmateriaali, kehittämishankkeen suunnitteluvaiheessa todettiin että perehdytyspro-

sessin kokonaisvaltainen kehittäminen edellyttää vapaaehtoisprosessin kaikkien sen

eri vaiheiden tarkastelua Kansalaisareenassa. Kehittämishankkeessa pyrittiin näin ol-

len kehittämään perehdytyksen ohella myös Kansalaisareenan uusien vapaaehtois-

työntekijöiden vapaaehtoistehtävien määrittelyä, rekrytointia, tukemista, kiittämistä,

arviointia ja kehittämistä.

Vapaaehtoisprosessi alkaa tehtävien määrittelyllä. Tehtävien määrittelyllä tarkoitetaan

sopivien vapaaehtoistöiden löytämistä, niiden rajaamista, ajan ja paikan selkeyttämistä

sekä tehtävään tekijältään vaaditun osaamisen ja ominaisuuksien kirjaamista. Rekry-

toinnilla tarkoitetaan vapaaehtoistyöstä tiedottamista, tehtäviin sopivien vapaaehtoisten

kutsumista sekä tehtävien ja vapaaehtoisten yhteensovittamista. Perehdytyksellä tar-

koitetaan uuden vapaaehtoistyöntekijän vastaanottamista, työympäristöön, henkilös-

töön ja tehtäviin tutustuttamista, sekä mahdollista valmennusta ja koulutusta vapaaeh-

toisuuteen. Tukemisella tarkoitetaan vapaaehtoisen organisaatiolta saamaa tukea,

työnohjausta ja kannustusta. Kiittämisellä tarkoitetaan vapaaehtoisen motivointia ja

palkitsemista, sekä organisaation antamia arvostuksen osoituksia. Arvioinnilla tarkoite-

taan vapaaehtoistoiminnan kehittävää arviointia, sekä erityisesti organisaation toimin-

nan arviointia vapaaehtoisen ja asiakkaan näkökulmista. Kehittämisellä tarkoitetaan

arvioinnin pohjalta saadun informaation viemistä käytäntöön, eli toiminnan muuttamista
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saadun palautteen perusteella. (Helsingin kaupungin vapaaehtoistyön neuvottelulauta-

kunta 2011: 5-11.)

5.3 Kehittämishankkeen riskit

Kehityshankkeen pidettiin riskinä, että hankkeen synnyttämien tuotosten voimaannut-

tava vaikutus jää olemattomaksi. Koska voimaantuminen on ihmisestä itsestä lähtevä

prosessi (Siitonen 1999: 161), sen kokeminen on subjektiivista ja tästä syystä vaikeasti

arvioitavaa. Kehittämishankkeen todellisten tulosten arviointi ei ollut hankkeessa käy-

tettävien ajallisten resurssien puitteissa toteutettavissa. Realistisesti arvioituna pelkän

perehdytysmateriaalin luomista ei pidetty riittävänä vapaaehtoistyöntekijöiden voi-

maannuttamista ajatellen. Tästä syystä hankkeen onnistumisen kannalta oleellisempaa

tulisi olemaan se tapa, jolla perehdytysmateriaalia käytettäisiin perehdytyksen apuväli-

neenä, ja kuinka muut vapaaehtoisprosessin vaiheet toteutuisivat sen rinnalla.

Koska kehittämishankkeessa asetettiin merkittävä painoarvo Kansalaisareenan vapaa-

ehtoistyöntekijöiden osallisuudelle, pidettiin sen yhtenä merkittävänä riskinä sitä että

hankkeeseen ei saataisi osallistumaan tarpeeksi vapaaehtoistyöntekijöitä. Tähän pyrit-

tiin varautumaan aikaisella hankkeesta tiedottamisella, sekä kartoittamalla vapaaeh-

toistyöntekijöiden kiinnostusta osallistua hankkeeseen. Pelkän kyselyn perusteella kiin-

nostusta osoittaneita vapaaehtoistyöntekijöitä ei olisi voitu kuitenkaan vaatia osallistu-

maan hankkeeseen. Tästä syystä hankkeeseen osallistuvien vapaaehtoistyöntekijöiden

lopullista osallistujamäärää oli hankala ennakoida.

5.4 Kehittämishankkeen eettisyys

Kolmannen sektorin toimijoilla on merkittävä rooli hyvinvointipalveluiden järjestäjinä ja

eri asiakasryhmien etujen ajajina sekä asiakkaiden osallisuuden lisääjinä (Talentia

2005: 27). Kansalaisareena lukeutuu riippumattomana yhdistyksenä kolmannen sekto-

rin toimijoihin. Kansalaisareenan rooli vapaaehtoisen- ja omaehtoisen toiminnan etujär-

jestönä, ja sen toiminnan kokonaistavoitteet tukevat sosiaalialan yleisiä ammattieettisiä

suuntauksia (Katso luku 2).

Toimiessaan yhteistyössä vapaaehtoistyöntekijöiden kanssa, sosiaalialan ammattilai-

sen tulee pyrkiä turvaamaan sosiaalialan ammattillisen työn eettiset periaatteet toimin-
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nassa (Talentia 2005: 27). Kehittämishankkeen laatija Paavo Piironen noudatti sosiaa-

lialan ammattieettisiä ohjeita työskennellessään Kansalaisareenan vapaaehtoistyönte-

kijöiden kanssa, ja myös hankkeen muiden eri vaiheiden aikana.

Sosiaalialan ammattilaisella on henkilökohtainen vastuu ammatin harjoittamisen aikana

tekemistään eettisistä ratkaisuista ja valinnoista (Emt. 2005: 11). Eettinen harkinta on

tällaisten ammatilliseen toimintaan liittyvien valintojen, keinojen, kohteiden ja seuraus-

ten tutkimista ja käsittelemistä (Emt. 2005: 11). Paavo Piironen on osoittanut eettistä

harkintaa hankkeen aikana muun muassa hankkeessa hyödynnettyjen työskentelyme-

netelmien valinnoissa ja toteutustavoissa. Eettistä harkintaa on tämän lisäksi osoitettu

hankkeessa myös hankkeen synnyttämien kehittämisideoiden kriittisenä tarkasteluna

(Katso luku 9).

Sosiaalialan ammatillisen työn keskeinen periaate on asiakaslähtöisyys (Talentia 2005:

11). Koska hankkeen keskeisimpinä hyödynsaajina olivat Kansalaisareenan vapaaeh-

toistyöntekijät, asiakaslähtöisyys näkyi siinä että sitä kehitettiin vapaaehtoistyöntekijöi-

den lähtökohdista ja tarpeista käsin. Tämän lisäksi sosiaalialan ammattietiikkaan kuu-

luu, että sosiaalialan ammattilainen rohkaisee asiakkaita laajaan osallisuuteen (Emt.

2008: 14). Kehittämishankkeessa toimittiin eettisesti osallistamalla vapaaehtoistyönte-

kijät merkittävällä tavalla hankkeen suunnitteluun ja sen toteutukseen.

Sosiaalialan ammattiettinen toiminta edellyttää että sosiaalialan ammattilainen suojaa

asiakassuhteen luottamuksellisuutta ja noudattaa salassapitoa (Talentia 2005: 19).

Kaikki kehittämishankkeeseen osallistuneet vapaaehtoistyöntekijät toimivat hankkees-

sa heidän omasta tahdostaan. Vapaaehtoistyöntekijöiden anonymiteettiä suojeltiin si-

ten, että ainoastaan luvan antaneet vapaaehtoistyöntekijät esiintyvät kehittämishank-

keen raportissa, ja sen tuottamassa perehdytysmateriaalissa omilla nimillään. Tämän

lisäksi hankkeeseen osallistuneet vapaaehtoistyöntekijät pidettiin jatkuvasti tietoisina

hankkeen etenemisestä.

Sosiaalialan ammattilaisella on omasta työalueestaan riittävää tietoa ja kokemusta ja

niiden tuomaa asiantuntijuutta (Talentia 2005: 25). Paavo Piironen on opiskellut kol-

mannen sektorin järjestötoimintaa opiskelijavaihdossa Yhdysvalloissa vuoden 2011

syksyllä. Piirosella on omakohtaista kokemusta vapaaehtoistyöstä. Tämän lisäksi hän

on opiskellut menetelmäopintoja ryhmäntyöskentelystä ja toiminnallisista menetelmistä,

sekä hän on suorittanut kahden kuukauden työelämäharjoittelun eräässä kolmannen
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sektorin järjestössä. Piironen tiedosti hankkeen aikana oman tietämättömyytensä ja

kokemattomuutensa asettamat rajoitteet, jonka vuoksi kehittämishankkeessa hyödyn-

nettiin laajasti Kansalaisareenan henkilöstön ja vapaaehtoistyöntekijöiden tietoa ja ko-

kemusasiantuntijuutta.

Paavo Piiroselta edellytettin hankkeessa Kansalaisareenan toiminnan syvää tuntemus-

ta. Tämä kehityshanke toteutettiin monimuotoisena opinnäytetytönä ja se ei sisältänyt

tieteellistä tutkimustyötä. Kehittämishanke syntyi työelämälähtöisestä kehittämistar-

peesta, ja siinä noudatettiin Kansalaisareenan sille asettamia tavoitteita ja päämääriä.

Piironen pyrki parhaimman kykynsä mukaan huolehtimaan siitä että hankkeen edetes-

sä näistä tavoitteista ja päämääristä ei poikettu. Hän raportoi säännöllisesti Kansalais-

areenan henkilöstölle kehityshankkeen edistymisestä.
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6 Vapaaehtoisprosessin ja voimaantumisteorian integraatio

Kehittämishankkeen suunnitteluvaiheessa hankkeen erääksi tavoitteeksi määriteltiin

seitsemänvaiheisen vapaaehtoisprosessin eri vaiheiden tarkasteleminen ja kehittämi-

nen Kansalaisareenassa. Juha Siitosen formaali voimaantumisteorian malli toimi tämän

kehityshankkeen keskeisimpänä teoreettisena viitekehyksenä. Kehittämistyön laajem-

maksi visioksi ja kehityksen suunnan näyttäjäksi määrittyi voimaantumisen kokemuk-

sen mahdollistaminen Kansalaisareenan vapaaehtoistyöntekijöille, tukemalla voimaan-

tumisen kannalta merkittävän toimintaympäristön kehittymistä yhdistyksen vapaaeh-

toistoiminnassa. Toisin sanoen kehittämishankkeessa pyrittiin löytämään keinoja, joilla

Kansalaisareenan vapaaehtoistyöntekijöille voitaisiin luoda paremmat edellytykset ko-

kea voimaantumista.

Tavoitetta varten kehittämishankkeessa on yhdistetty Juha Siitosen voimaantumisteo-

rian sisältöä seitsemänvaiheiseen vapaaehtoisprosessin malliin. Tässä kehittämis-

hankkeessa vapaaehtoisprosessiin yhdistetyt voimaantumisen osaprosessien katego-

riat on jaoteltu Paavo Piirosen sopivaksi katsomalla tavalla, mutta jaottelu ei ole tarkoi-

tettu yksiselitteiseksi tai muita jaottelutapoja poissulkevaksi. Tämän lisäksi on myös

huomioitava, että vaikka Juha Siitosen formaalin voimaantumisteorian mallin mukaiset

voimaantumisen kannalta merkittävät osaprosessit on jaettu eri kategorioihin, ne ovat

silti yhteydessä ja merkityssuhteessa toisiinsa (Siitonen 1999: 118).

6.1 Tehtävien määrittely

Tehtävien määrittelyllä tarkoitetaan sopivien vapaaehtoistöiden löytämistä, niiden ra-

jaamista, ajan ja paikan selkeyttämistä sekä tehtävään tekijältään vaaditun osaamisen

ja ominaisuuksien kirjaamista. Vapaaehtoistoiminnan tavoitteille ja tarpeille on kolme

eri lähtökohtaa: Organisaation perustehtävä ja siitä toimitettu vapaaehtoistyön tarvekar-

toitus, vapaaehtoistoiminnan kohderyhmän tarpeet sekä vapaaehtoisen tavoitteet toi-

minnalle. Selkeästi määritellyt tehtävät ovat tärkeitä uusille vapaaehtoisille. (Helsingin

kaupungin vapaaehtoistyön neuvottelulautakunta 2011: 5.)

Voimaantumisen kannalta vapaaehtoisten tehtävien selkeällä määrittelyllä voidaan

tukea voimaantumisen päämäärät-kategoriaan sijoittuvia voimaantumisen osaproses-

seja. Selkeästi määritellyt tehtävät helpottavat konkreettisten tavoitteiden asettamista
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vapaaehtoisille. Siitonen (1999: 119) kirjoittaa että päämäärillä ja voimaantumisella on

keskinäinen suhde. Vapaaehtoisten päämäärien, eli Kansalaisareenan heille määritte-

lemien tehtävien tulisi olla tarpeeksi vaativia, mutta samalla myös realistisesti toteutet-

tavissa. Voimaantumisen kannalta on tärkeää, että ihminen voi päämääriä asettaes-

saan ja niihin pyrkiessään ennakoida tapahtumia ja luottaa omiin selviytymisen mah-

dollisuuksiinsa (Siitonen 1999: 146).

Tehtävien määrittelyssä on huomioitava myös vapauden merkitys vapaaehtoisille.

Voimaantuminen ja mahdollisuus autonomisuuteen oppimisprosessissa liittyvät lähei-

sesti toisiinsa (Siitonen 1999: 125). Vapaaehtoisille on siis tarjottava valinnanvapautta

sopivien tehtävien valinnassa, sekä heidän autonomisuuttaan on kunnioitettava tehtä-

vien toteuttamisen aikana. Arvot ovat myös voimaantumisen kannalta merkityksellisiä

(Emt. 1999: 128). Valinnanvapauden arvo ja oikeus vapaasti määrätä oman elämän

kurssista ovat merkityksellisiä päämäärien asettamisen kannalta (Emt. 1999: 129).

6.2 Rekrytointi

Rekrytoinnilla tarkoitetaan vapaaehtoistyöstä tiedottamista, tehtäviin sopivien vapaaeh-

toisten kutsumista sekä tehtävien ja vapaaehtoisten yhteensovittamista. Organisaatios-

ta tiedottamista voidaan toteuttaa internetin, erinäisten tilaisuuksien sekä muiden va-

paaehtoisten avulla. Toimintaan lähtemisen kynnyksen tulisi olla matala tekemällä liit-

tyminen helpoksi ja tarjoamalla monipuolista vapaaehtoistoimintaa. (Helsingin kaupun-

gin vapaaehtoistyön neuvottelulautakunta 2011: 6.)

Voimaantumisen näkökulmasta rekrytoinnilla voidaan tukea kyky-uskomukset kategori-

aan sijoittuvia voimaantumiseen vaikuttavia osaprosesseja. Koska voimaantuminen on

ihmisestä itsestä lähtevä prosessi, ihmisen uskomukset omasta itsestään ja omista

kyvyistään ovat tärkeässä asemassa. Voimaantumisen näkökulmasta on tärkeää se,

millainen on ihmisen normatiivinen minäkuva, ihanneminäkuva ja millaiseksi todellinen

minäkuva muodustuu kuvitellun toisten ihmisten suhtautumisen ja oman ihanne-

minäkuvan suhteessa. Myös ihmisen itsetunto on tärkeä voimavara ihmiselle. Positiivi-

nen itsetunto antaa voimaantumiselle paremmat edellytykset kuin heikko itsetunto.

Myös ihmisen identiteetillä on merkitystä voimaantumisessa. (Siitonen 1999: 130-136.)

Kansalaisareenan määrittelemien vapaaehtoistehtävien yhteensovittaminen vapaaeh-

toistyöntekijöiden kykyjen ja tarpeiden kanssa on ensisijaisen tärkeää voimaantumisen
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mahdollistamisen kannalta. Kun oikeat tehtävät kohtaavat oikeat vapaaehtoistyönteki-

jät, mahdollisuudet onnistua tehtävissä myös parantuvat. Onnistumiskokemuksien

mahdollistaminen vapaaehtoistyöntekijöille on tärkeää. Onnistuminen tuo itseluotta-

musta, mikä puolestaan voi tukea itsearvostusta, joka voi johtaa lopulta sisäisen voi-

mantunteen vahvistumiseen, eli voimaantumiseen (Siitonen 1999: 136-137).

6.3 Perehdytys

Perehdytyksellä tarkoitetaan uuden vapaaehtoistyöntekijän vastaanottamista, työympä-

ristöön, henkilöstöön ja tehtäviin tutustuttamista, sekä mahdollista valmennusta ja kou-

lutusta vapaaehtoisuuteen. Perehdytyksen apuvälineenä voidaan käyttää perehdytys-

kansiota, johon sisältyy vapaaehtoistyön toiminnan periaatteet, työn kuvaus, organisaa-

tion kuvaus ja sen tehtävät sekä vapaaehtoisten vastuut ja velvollisuudet. Usein vaihte-

levien vapaaehtoistehtävien vuoksi perehdytyksen tulisi olla yksilöllistä. Hyvä perehdy-

tys antaa vastauksen kysymyksiin: Miksi, miten ja ketkä. (Helsingin kaupungin vapaa-

ehtoistyön neuvottelulautakunta 2011: 7.)

Hyvällä perehdytyksellä voidaan tukea voimaantumisen päämäärä-kategoriaan vaikut-

tavia osaprosesseja. Hyvä rekrytointi takaa myös sen, että vapaaehtoistyöntekijää tul-

laan perehdyttämään hänelle sopivaan tehtävään. Rekrytointi ja perehdyttäminen eivät

ole täysin toisistaan erillisiä vaiheita, sillä usein vasta huolellisen perehdytyksen jälkeen

vapaaehtoiselle muodostuu riittävän hyvä ymmärrys organisaatiosta ja sen tehtävästä.

Ymmärryksen kautta vapaaehtoisen tehtäviä voidaan tarvittaessa muokata ja tarken-

taa.

Voimaantumisen kannalta keskeinen osaprosessien kategoria on emootiot, joihin tulisi

kiinnittää runsaasti huomiota vapaaehtoisten perehdytyksessä. Siitosen mukaan ihmis-

ten toiveikkuus ja positiivinen lataus ovat tärkeitä omien voimavarojen vapautumisessa.

Voimaantumisen kannalta on tärkeätä tarjota säätelevää ja energisoivaa toimintaa, sillä

emootiot toimivat mm. päämäärien sisällön johtolankoina ja antavat informaatiota ih-

misten välisestä vuorovaikutuksesta. Ihminen käyttää emootioiden kautta kerättyä eva-

luatiivista tietoa sekä kyky- että kontekstiuskomustensa muodostamisessa. Siitonen

kirjoittaa että positiivisella latauksella on myös merkitystä voimaantumisessa, sillä sen

muodostaminen osoittaa että ihminen on arvioinut kontekstinsa voimaantumisen kan-

nalta mahdollistavaksi. (Siitonen 1999: 151-152).
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Vapaaehtoisten rekrytointi –ja perehdytysvaiheet ovat tärkeitä uusien vapaaehtoistyön-

tekijöiden sitouttamisessa organisaatioon. Vapaaehtoistyön keskeinen haaste onkin

saada vapaaehtoistyöntekijät sitoutumaan työhönsä. Voimaantumisen kolmannen

premissin mukaan voimaantuminen vaikuttaa katalyytin tavoin sitoutumisprosessiin:

vahva katalyytti johtaa vahvaan sitoutumiseen, ja heikko katalyytti johtaa heikkoon si-

toutumiseen (1999: 159).

Vapaaehtoisten perehdyttämisen yhteydessä on tärkeää innostaa vapaaehtoistyönteki-

jöitä. Uudet vapaaehtoistyöntekijät muodostavat ensivaikutelman organisaatiosta rekry-

tointi -ja perehdytysvaiheiden perusteella. Tämän vuoksi on äärimmäisen tärkeätä luo-

da heille positiivinen kuva organisaatiosta näiden vaiheiden yhteydessä. Erityisesti rek-

rytointi- ja perehdytysvaiheen haastattelun yhteydessä tulisi pyrkiä innostamaan ja mo-

tivoimaan uusia vapaaehtoistyöntekijöitä. Innostukseen voidaan osittain vaikuttaa mie-

lenkiintoisen ja hyvin kootun perehdytysmateriaalin avulla. Tämän ansiosta kehittämis-

hankkeen keskeisin tuotos oli vapaaehtoistyöntekijöiden perehdytysmateriaalin luomi-

nen.

6.4 Tuki

Tukemisella tarkoitetaan vapaaehtoisen organisaatiolta saamaa tukea, työnohjausta ja

kannustusta. Säännöllinen yhteydenpito organisaation ja vapaaehtoisen välillä on tu-

kemisen kannalta tärkeintä. Vapaaehtoisille tulisi järjestää mahdollisuus keskinäiseen

vertaistukeen, ja heille tulisi antaa palautetta mahdollisimman usein. Myös vapaaeh-

toistoiminnan ohjaamisen (koordinoimisen), roolien ja vastuiden on oltava organisaati-

ossa selvät. Vapaaehtoisten tukemisessa on huomioitava vapaaehtoisen oma kehitty-

minen. (Helsingin kaupungin vapaaehtoistyön neuvottelulautakunta 2011: 8.)

Voimaantumiseen vaikuttavien osaprosessien konteksti-uskomukset kategorialla on

vapaaehtoisten tukemisen kannalta suuri merkitys. Siitosen (1999: 143) mukaan kon-

tekstiuskomukset ovat merkityksellisiä sekä päämääriin pyrkimisen ja niiden asettami-

sen, että voimaantumisen kannalta. Ihmisen subjektiivinen kokemus kontekstistaan on

päämääriin pyrkimisen ja voimaantumisen kannalta merkitsevää, eli se millaista kon-

tekstia hän pitää mahdollistavana, turvallisena, tukevana, arvostavana, luottamukselli-

sena ja ennakkoluulottomana.  Voimaantumista tukeva ympäristö on hyväksyvä ja an-

taa ihmiselle mahdollisuuden kokea itsensä tervetulleeksi. Ympäristössä voi kokea

arvostusta, luottamusta ja kunnioitusta. Voimaannuttava ympäristö on ilmapiiriltään
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turvallinen, ennakkoluuloton, avoin, rohkaiseva ja tukea antava. Siinä on toiminnanva-

pautta ja autenttisuutta. Lopuksi voimaannuttavassa ympäristössä esiintyy yhteistoi-

mintaa, kollegiaalisuutta ja tasa-arvoisuutta. (Siitonen 1999: 142-151.)

6.5 Kiittäminen

Kiittämisellä tarkoitetaan vapaaehtoisen motivointia ja palkitsemista, sekä organisaati-

on antamia arvostuksen osoituksia. Vapaaehtoisille tulisi osoittaa kiitosta ääneen,

usein ja eri yhteyksissä. Tärkeää on osoittaa vapaaehtoistoiminnan tulokset kiitoksien

yhteydessä, vaikkakin pelkkä mukana oleminen on kiitoksen arvoinen asia. Hyvän va-

paaehtoistyön juhlistaminen kasvattaa osaltaan organisaation yhteisöllisyyttä.   (Hel-

singin kaupungin vapaaehtoistyön neuvottelulautakunta 2011: 9.)

Kiittäminen liittyy voimaantumisen emootiot-, kontekstiuskomukset-, sekä kykyusko-

mukset kategorioihin. Emootioihin liittyvä positiivisen latauksen kokeminen tukee ihmi-

sen innostuneisuutta, toiveikkuutta sekä halua parantaa taitojaan ilman ulkoisen palk-

kion toivoa tai rangaistuksen uhkaa (Siitonen 1999: 153). Kiittämiseen ei välttämättä

liity lainkaan ulkoista palkkiota, vaan siinä osoitetaan arvostusta vapaaehtoiselle hänen

tekemästään työstä.

Oikeanlaisella kiittämisellä voidaan vaikuttaa positiivisesti voimaantumisen konteks-

tiuskomusten ja kykyuskomusten osaprosessien ilmenemiseen. Kiittäminen liittyy olen-

naisesti toimintaympäristön ja siinä vallitsevan ilmapiirin muuttamiseen voimaantumista

mahdollistavaksi. Varsinkin julkinen tunnustus tehdystä työstä voi kohottaa yleisesti

vallitsevaa ilmapiiriä.  Kiittämisellä voidaan tämän lisäksi myös vahvistaa ihmisen itse-

tuntoa ja minäkuvaa, jotka liittyvät voimaantumisen kykyuskomukset-kategorian osa-

prosesseihin.

6.6 Arviointi

Arvioinnilla tarkoitetaan vapaaehtoistoiminnan kehittävää arviointia, sekä erityisesti

organisaation toiminnan arviointia vapaaehtoisen ja asiakkaan näkökulmista. Arviointia

voidaan toteuttaa itsearvoinnin, vertaisarvoinnin tai ulkopuolisen arvoinnin kautta. Va-

paaehtoisille on kerrottava arvioinnin lähtökohdat ja käytännöt: eli miksi arviointia teh-

dään, miten tietoa tulisi kerätä ja käyttää sekä ketkä tietoa käsittelevät ja lukevat. Oleel-
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lista on kertoa vapaaehtoisille mihin arvioinnissa kerätty tieto vaikuttaa. (Helsingin kau-

pungin vapaaehtoistyön neuvottelulautakunta 2011: 10.)

Voimaantumisen kannalta onnistumisen kokemukset ovat merkityksellisiä. Oikean kal-

taisella arvioinnilla ja sen ilmaisemisella tuetaan ihmisten onnistumisen kokemuksia ja

epäonnistumisien jäsentämistä. Onnistuminen liittyy läheisesti arvostuksen, luottamuk-

sen ja hyväksymisen ilmapiirin rakentumiseen. Turvallisessa ilmapiirissä ihminen uskal-

taa kokeilla uutta ennakkoluulottomasti sekä ottaa riskejä, sillä epäonnistumista ei tar-

vitse pelätä. Turvallisessa kontekstissa koettu onnistuminen lisää keskinäistä kunnioi-

tusta ja arvostusta, sekä antaa lisää voimavaroja uusia haasteita varten. (Siitonen

1999: 154-155.)

6.7 Kehittäminen

Kehittämisellä tarkoitetaan arvioinnin pohjalta saadun informaation viemistä käytän-

töön, eli toiminnan muuttamista saadun palautteen perusteella. Kehittämisessä on tär-

keää rohkeus lähteä kokeilemaan uusia ideoita, sekä huonoksi todettujen toimintatapo-

jen pois jättäminen. Kehittämiseen tulisi ottaa mukaan kaikki yhteisön toimijat. Palaut-

teen järjestelmällinen kerääminen ja hyödyntäminen ovat kehittämistyön kannalta tär-

keitä toimenpiteitä. Organisaation tulisi seurata ja reagoida myös toimintakentän muu-

toksiin aktiivisesti. (Helsingin kaupungin vapaaehtoistyön neuvottelulautakunta 2011:

11.)

Kehittämisvaihe johtaa vapaaehtoisprosessin mallin mukaisesti taas uudestaan tehtä-

vien määrittelyvaiheeseen. Vapaaehtoisprosessi elää siis jatkuvassa muutoksessa,

jossa sen eri vaiheet vaikuttavat toisiinsa prosessin eri vaiheissa. Vapaaehtoisproses-

sin tavoin voimaantuminenkaan ei ole sen viidennen premissin mukaan pysyvä tila. Jos

kontekstiuskomuksissa, kykyuskomuksissa, päämäärien asettamisessa, tai emootiois-

sa tapahtuu muutoksia, voidaan olettaa että myös ihmisten voimaantuneisuudessa

tapahtuu muutosta. (Siitonen 1999: 164.)

Kehitystyö tuottaa organisaatioon muutoksia jotka voivat vaikuttaa joko positiivisesti tai

negatiivisesti voimaantumisen ilmenemiseen. Vapaaehtoistyön kehittämisessä tulisi

ottaa huomioon kaikki voimaantumisen osaprosesseihin vaikuttavat tekijät. Kehitys-

työssä on otettava erityisesti huomioon vapaaehtoisten omat kokemukset, tuntemukset

ja ideat. Mikäli heiltä kerätty palaute näkyy organisaatiossa käytännön toimina, se
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osoittaa sen että vapaaehtoistyöntekijöillä on aidosti mahdollisuus vaikuttaa ja kehittää

vapaaehtoistoimintaa Kansalaisareenassa.
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7 Vapaaehtoistyön kehittämisen työpajat

Kehittämishankkeen suunnitteluvaiheessa vuoden 2013 keväälle kaavailtiin viisi va-

paaehtoistyöntekijöille suunnattua työpajaa. Työpajoille suunniteltiin eri teemoja em.

seitsemänvaiheisen vapaaehtoisprosessin ja voimaantumisteorian integraation ympäril-

le. Työpajoissa oli tavoitteena tarkastella ja kehittää Kansalaisareenassa vapaaehtois-

työntekijöiden tehtävien määrittelyä, rekrytointia, perehdytystä, tukea, kiittämistä, arvi-

ointia ja kehittämistä voimaantumisteorian antaman viitekehyksen kautta.  Työpajat

suunniteltiin alkuperäiseltä muodoltaan toiminnallisiksi, sillä niiden ennakoitu osallistu-

jamäärä katsottiin tähän sopivaksi.

Työpajojen lopullinen osallistujamäärä jäi arvioitua pienemmäksi. Vähäisten osallistu-

jamäärien vuoksi työpajoja järjestettiin kevään aikana kahdesti. Työpajat ajoittuivat

vuoden 2013 viikoille 11 ja 12. Osallistujamäärien vuoksi toiminnalliset menetelmät

eivät myöskään sopineet työpajojen työskentelytavaksi, vaan ne toteutettiin kokoustyy-

lisesti. Paavo Piironen toimi näiden työpajojen fasilitaattorina. Työpajoihin osallistunei-

den vapaaehtoisten Tuula Angervuon ja Raili Murokkeen, sekä Kansalaisareenan

suunnitelijan Tero Ipatin kanssa työpajoissa ideoitiin kehitysehdotuksia Kansalaisaree-

nan vapaaehtoistoiminnalle. Työpajat alustettiin vapaaehtoisprosessin ja voimaantu-

misteorian integraatiomallilla, joka ohjasi suurelta osin työpajoissa tehtyä kehittämistyö-

tä. Työpajojen nostattamat kehitystarpeet ja ideat vaikuttivat suuresti kehittämishank-

keen etenemiseen ja hankkeen nostattamien kehityskohteiden tarkentumiseen.

7.1 Ensimmäinen työpaja

Ensimmäinen puolentoista tunnin mittainen työpaja pidettiin 13.3.2013 Kansalaisaree-

nan toimipisteessä Helsingissä. Työpajaan osallistuivat Paavo Piirosen lisäksi Kansa-

laisareenasta Tero Ipatti, sekä vapaaehtoistyöntekijät Tuula Angervuo ja Raili Muroke.

Työpajan teemana oli vapaaehtoistyön kehittämishankkeen tavoitteiden ja vision mää-

ritteleminen. Tämän lisäksi työpajassa käsiteltiin sitä miltä Kansalaisareena näyttäytyy

vapaaehtoistyöntekijöiden silmissä.

Kehittämishankkeen keskeiseksi tavoitteeksi asetettiin Kansalaisareenan uusien va-

paaehtoistyöntekijöiden perehdytyksen kehittäminen. Tämän ja tulevien työpajojen

synnyttämiä ideoita oli tavoitteena käyttää perehdytysmateriaalin pohjana. Perehdytyk-
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sen kehittämisen lisäksi hankkeen tavoitteeksi asetettiin seitsemänvaiheisen vapaaeh-

toisprosessin kaikkien eri vaiheiden tarkastelu ja kehittäminen Kansalaisareenassa,

sillä perehdytystä ei voida kehittää erillisenä muista vapaaehtoisprosessin vaiheista.

Kehitystyön visiona oli luoda Kansalaisareenan vapaaehtoistyöntekijöille parempia

edellytyksiä kokea voimaantumisen tunnetta Kansalaisareenassa tehtävän vapaaeh-

toistyön kautta.

Työpajassa tarkasteltiin Kansalaisareenan aikaisempaa sähköistä yleisesitelmää, joka

oli Tero Ipatin ja aikasemmin Kansalaisareenassa työskennelleen Tuula Angervuon

laatima. Yleisesityksessä Kansalaisareenan toiminta jaettiin kolmeen keskeiseen yläta-

son käsitteeseen: Kansalaisareena on vapaaehtoistyön puolestapuhuja, innovaatioiden

kehittäjä ja verkosto-osaaja. Työpajassa päätettiin että tämä kolmijako toimisi myös

perehdytysmateriaalin struktuurina. Perehdytysmateriaalissa Kansalaisareenan yleis-

toimintaa esiteltäisiin tämän kolmijaon mukaisesti sekä organisaation tasolla, että va-

paaehtoistoiminnan tasolla. Nämä ylätason käsitteet olisi perehdytyksen yhteydessä

avattava uusille vapaaehtoisille antamalla niistä myös konkreettisia esimerkkejä. Työ-

pajassa päätettiin että uusille vapaaehtoistyöntekijöille on tärkeää osoittaa ruohonjuuri-

ja ylätason toiminnan yhteys.

Työpajassa todettiin että perehdytysmateriaalin tulisi sisältää runsaasti faktoja Kansa-

laisareenasta, kuten sen historiasta, rahoituksesta ja resursseista. Perehdytysmateri-

aalissa käytettäisiin Kansalaisareenan yleisesitelmän sisältöä avaamaan yhdistyksen

toimintaa. Perehdytysmateriaalissa olisi oltava paljon visuaalista materiaalia, kuten

valokuvia ja sisällön jäsentelyä helpottavia värikoodeja.

Työpajassa pohdittiin miltä Kansalaisareena näyttäytyy vapaaehtoistyöntekijöiden sil-

missä. Kansalaisareenaa pidettiin vaikeasti määriteltävänä organisaationa jonka esitte-

leminen oli hankalaa. Tähän liittyen työpajassa nostettiin tarve pohtia tulevaisuudessa

sitä, että miten Kansalaisareenan vapaaehtoistyöntekijöitä voitaisiin käyttää yhdistyk-

sen sanansaattajina: Kuinka he voisivat viedä viestiä yhdistyksen toiminnasta eteen-

päin.

Eräs työpajan keskeisimmistä kehitysehdotuksista oli vapaaehtoistyöntekijöiden kir-

jaaminen osaksi Kansalaisareenan toimintastrategiaa tulevaisuudessa. Toimintastrate-

giaan voitaisiin kirjata mm. Miten vapaaehtoistyöntekijät toimivat, ja mitä heiltä odote-

taan. Voimaantumisteorian mukaisesti työpajassa keskusteltiin uusien vapaaehtois-
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työntekijöiden innostamisen merkityksestä. Innostamisen pitäisi näkyä etenkin uusien

vapaaehtoistyöntekijöiden rekrytoinnissa, sitouttamisessa ja perehdyttämisessä. Lo-

puksi vapaaehtoistyöntekijöiden tehtävien ja tarpeiden määrittelyn tulisi lähteä vapaa-

ehtoisten lähtökohdista. Erittäin tärkeänä pidettiin kysymystä siitä, kuinka vapaaehtois-

työntekijöiden tiedot, taidot ja tarpeet voitaisiin yhteensovittaa Kansalaisareenan tar-

peiden kanssa. Tätä kysymystä haluttiin käsitellä laajemmin seuraavaksi järjestetyssä

työpajassa.

7.2 Toinen työpaja

Toinen kehittämishankkeen työpaja pidettiin Kansalaisareenan vapaaehtoisille

20.3.2013. Työpaja pidettiin jälleen Kansalaisareenan toimipisteessä Helsingissä, ja

siihen osallistui Paavo Piironen, Tero Ipatti ja Tuula Angervuo. Toisen työpajan teema-

na oli se, kuinka uusien vapaaehtoistyöntekijöiden tiedot, taidot ja tarpeet voitaisiin

yhteen sovittaa Kansalaisareenan tarpeisiin.

Työpajassa käsiteltiin aluksi sitä että Kansalaisareenassa tarvitaan raameja ja määri-

telmiä sille, minkälaisia vapaaehtoistyöntekijöitä yhdistyksessä tarvittaisiin. Kansalais-

areenan vapaaehtoistyöntekijöille voitaisiin luoda profiili. Vapaaehtoistyöntekijän profiili

voitaisiin muotoilla siten, että se houkuttelisi erilaisia ihmisiä mukaan Kansalaisareenan

vapaaehtoistoimintaan. Työpajassa kuitenkin todettiin, että tämän vapaaehtoistyönteki-

jän profiilin luominen ei ollut toteutettavissa tämän kehittämishankkeen aikana, vaan se

olisi sopiva tehtävä esimerkiksi jollekin tulevaisuuden kehittämishankkeelle.

Työpajassa keskusteltiin Kansalaisareenan tarjoamista vapaaehtoistehtävistä, joihin

sisältyy mm. Tutkimuksia ja selvityksiä, käännöksiä, varainhankintaa, kirjoitustehtäviä,

tapahtumia, ja kampanjoita. Työpajassa katsottiin, että Kansalaisareenan vapaaehtois-

toiminta on enemmän jonkin erityisen osaamisen hyödyntämistä. Tästä syystä Kansa-

laisareena tarvitsee tulevaisuudessa uusia vapaaehtoistyöntekijöitä joilla on jotain eri-

tyisosaamista. Erityisosaamiseksi katsottiin esimerkiksi kielitaito, tietyn lainsäädännön

tuntemus, tai jonkin tieteenalan hyvä tuntemus. Erääksi erityisosaamisen synnyttämäk-

si haasteeksi havaittiin kuitenkin se, että erityisosaamista hyödyntävän vapaaehtois-

työn arviointi tarvitsee usein myös arvioijalta syvää ymmärrystä arvioitavasta aiheesta.

Työpajassa todettiin, että Kansalaisareenan toimintasuunnitelmassa mainituista hank-

keista ja aktiviteeteista voitaisiin johtaa erityisosaamisen tarpeita. Näitä erityisosaami-



28

sen tarpeita voitaisiin ottaa huomioon uusien vapaaehtoistyöntekijöiden rekrytoinnin

yhteydessä. Rekrytointi-ilmoitusten sanalliseen muotoiluun olisi kiinnitettävä tulevai-

suudessa huomiota. Rekrytoinnin ja perehdytyksen haasteena nähtiin kuitenkin se, että

Kansalaisareenan vapaaehtoisille tarjottavat tehtävät syntyvät usein hyvin lyhyellä va-

roitusajalla. Näin ollen jokaiseen vapaaehtoistehtävään ei ole aina olemassa valmiiksi

hakua.

Seuraavaksi työpajassa käsiteltiin vapaaehtoistyöntekijöiden perehdyttämistä. Työpa-

jassa todettiin että vapaaehtoistyöntekijöiden yleis- ja tehtäväkohtainen perehdytys

voisivat olla erillisiä tapahtumia. Kehittämishankkeen yhteydessä luotua perehdytysma-

teriaalia tultaisiin käyttämään ensisijaisesti yleisperehdytyksen apuvälineenä. Kansa-

laisareenan vapaaehtoistyöntekijöiden vanhoja töitä voitaisiin käyttää esimerkkeinä

uusien vapaaehtoistyöntekijöiden perehdyttämisessä. Tehtäväkohtainen perehdytys

annettaisiin uusille vapaaehtoistyöntekijöille pääasiallisesti Tero Ipatin toimesta yleispe-

rehdytyksen jälkeen. Perehdytysmateriaalin pitäisi olla kuitenkin saatavilla sähköisessä

muodossa etäperehdytystä ajatellen, sillä kaikkia uusia vapaaehtoistyöntekijöitä ei pys-

tyttäisi kutsumaan Kansalaisareenan toimipisteeseen haastatteluun esimerkiksi pitkien

välimatkojen vuoksi. Tehtäväkohtaisessa perehdytyksessä voitaisiin myös hyödyntää

Kansalaisareenan toisia vapaaehtoistyöntekijöitä. Tällä tuettaisiin vapaaehtoistyönteki-

jöiden kollegiaalisuutta, ja sitä kautta myös voimaantumisen kannalta merkittävän toi-

mintaympäristön syntymistä.

Työpajassa keskusteltiin myös tietopaketin luomisesta uusille vapaaehtoistyöntekijöille,

joka sisältäisi yleistä tietoa Suomessa tehtävästä vapaaehtoistyöstä, kuten vapaaeh-

toistoiminnan viimeaikaisista tutkimuksista ja alan terminologiasta. Tämän lisäksi Kan-

salaisareenan tarinan luominen olisi tärkeää. Työpajassa kuitenkin todettiin, että Suo-

men vapaaehtoistyön tietopaketin ja Kansalaisareenan tarinan luominen eivät olleet

toteutettavissa tämän kehityshankkeen puitteissa. Molemmat ideat olisivat sopivia teh-

täviä jollekin Kansalaisareenan vapaaehtoistyöntekijälle tulevaisuudessa.

Työpajassa käsiteltiin myös Kansalaisareenassa tehtävää ryhmä- ja parityöskentelyä

vapaaehtoistyön muotona.  Perehdytyksen yhteydessä uusilta vapaaehtoistyöntekijöiltä

tiedusteltaisiin heidän kiinnostustaan tehdä vapaaehtoistyötä Kansalaisareenalle joko

pareittain tai ryhmässä. Kiinnostusta osoittaneet vapaaehtoistyöntekijät voitaisiin ohjata

toimimaan keskenään eri projekteissa, jolloin vapaaehtoistyö sisältäisi samalla myös
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enemmän sosiaalista vuorovaikutusta. Ryhmä- ja parityöskentelyllä voitaisiin myös

lievittää yksittäisen vapaaehtoistyöntekijän työtaakkaa ja vastuuta.

Työpajassa keskusteltiin myös siitä, että ryhmä- ja parityöskentelyyn osallistuvia va-

paaehtoistyöntekijöitä voitaisiin kannustaa tekemään vertaisarviointia. Tätä vertaisarvi-

ointia voitaisiin hyödyntää vapaaehtoistyöntekijöiden tukemisessa ja vapaaehtoistyön

arvioinnissa. Vertaisarvioinnin pitäisi kuitenkin olla ensisijaisesti rakentavaa ja positii-

vista johtuen vapaaehtoistyön luonteesta. Lopuksi työpajassa todettiin, että uusia va-

paaehtoistyöntekijöitä voitaisiin kannustaa ryhmä- ja parityöskentelyyn, mutta siihen ei

pitäisi kuitenkaan pakottaa ketään.
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8 Työpajatoiminnan arviointi

Kansalaisareenan vapaaehtoistyöntekijöiden osallistaminen kehittämishankkeeseen

koettiin alusta pitäen tärkeäksi osaksi hanketta. Vapaaehtoistyöntekijöiden omakohtai-

set kokemukset Kansalaisareenassa tehtävästä vapaaehtoistyöstä auttoivat suuresti

kehittämishankkeen tavoitetta kehittää yhdistyksessä tehtävää vapaaehtoistyötä. Tä-

män lisäksi vapaaehtoistyöntekijöiden osallistaminen hankkeeseen tuki osittain kehit-

tämishankkeen tavoitetta luoda vapaaehtoistyöntekijöille voimaantumisen kokemuksien

edellytyksiä.

8.1 Työpajatoiminnan onnistumiset

Työpajojen kautta vapaaehtoistyön kehittämiseksi saatiin runsaasti konkreettisia kehi-

tysehdotuksia suoraan Kansalaisareenan vapaaehtoistyöntekijöiltä. Työpajatoiminta

suunniteltiin niiden lopullista osallistujamäärää huomattavasti isommalle osallistuja-

määrälle, mutta niissä onnistuttiin silti käsittelemään tärkeitä yhdistyksen vapaaehtois-

työn kehityskohteita.  Toiminnallisista menetelmistä luopumisen voidaan arvella olleen

oikea ratkaisu, sillä niiden käyttäminen väkisin pienelle osallistujamäärälle ei olisi to-

dennäköisesti tuottanut yhtä luontevaa ja sujuvaa vuorokeskustelua kun mitä työpa-

joissa onnistuttiin saavuttamaan.

Työpajojen lukumäärä osoittautui sopivaksi suhteessa niissä käsiteltyihin asioihin. Työ-

pajoissa onnistuttiin käsittelemään kaikki seitsemänvaiheisen vapaaehtoisprosessin

vaiheet Kansalaisareenan vapaaehtoistyön näkökulmasta. Tämän lisäksi niissä pystyt-

tiin käsittelemään myös muita yhdistyksen vapaaehtoistyön keskeisiä kehityskohteita,

eikä pelkästään työpajoja varten suunniteltuja teemoja. Toiseen työpajaan osallistuneet

totesivat työpajan päättyessä että, niissä onnistuttiin käsittelemään kaikki Kansalais-

areenan vapaaehtoistyön kehittämisen kannalta ajankohtaisimmat ja keskeisimmät

asiat.  Toisessa työpajassa päätettiin yhdessä, että kolmannelle työpajalle ei olisi enää

tarvetta.

Kansalaisareenan vapaaehtoistyöntekijöiden osallistaminen kehittämishankkeeseen

koettiin voimaantumisteorian näkökulmasta tärkeäksi. Toiminnallisiksi työpajoiksi alun

perin kaavaillut kehittämishankkeen tilaisuudet pyrittiin luomaan ympäristöltään voi-

maantumista mahdollistaviksi. Työpajoissa vapaaehtoisille haluttiin luoda voimaantu-
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mista tukeva työskentely-ympäristö, jossa he voisivat kokea hyväksyntää, arvostusta,

luottamusta, kunnioitusta, hyvää ilmapiiriä, toiminnan vapautta, autenttisuutta ja kolle-

giaalisuutta (Katso Siitonen 1999: 143). Tämä pyrittiin toteuttamaan oikeanlaisilla työs-

kentelymenetelmien valinnalla, sekä yllä mainitun työskentelyilmapiirin luomisella.

Työpajoissa kenties saavutettiin ainakin osittain voimaantumisen kannalta sopiva työs-

kentelyilmapiiri.  Niihin osallistuneet henkilöt olivat innostuneita ja aktiivisia työpaja-

työskentelyn aikana. Etenkin vapaaehtoistyöntekijöillä oli paljon kerrottavaa, ja heille

tarjottiinkin päärooli kehitysehdotuksien ideoimisessa. Vapaaehtoistyöntekijöiden ko-

kemusta ja asiantuntijuutta kunnioitettiin ja arvostettiin. Työskentely-ympäristön hyväs-

tä ilmapiiristä ja etenkin luottamuksesta viesti se, että työpajoissa pystyttiin käsittele-

mään Kansalaisareenan vapaaehtoistoiminnan merkittävimpiä puutteita avoimesti. Va-

paaehtoistyöntekijöiden ei tarvinnut kaunistella yhdistyksen vapaaehtoistoiminnan kehi-

tyskohteita, vaan he pystyivät kertomaan toiminnasta kriittisesti heidän omilla sanoil-

laan.

Hanna Laitinen (2006: 6) kirjoittaa, että ilman vahvaa sitoutumista valitsemansa yhdis-

tyksen tai ryhmän arvoihin ja tavoitteisiin sekä halua muuttaa asioita paremmaksi ei

kukaan varmasti uhraisi vapaa-aikaansa yleishyödylliseen toimintaan.  Työpajoihin

osallistuneet vapaaehtoistyöntekijät osoittivat omalla halullaan kehittää Kansalaisaree-

nan vapaaehtoistoimintaa kenties merkkejä yhdistykseen sitoutumisesta. Kuten hanke-

raportissa todettiin aiemmin, sitoutuminen on yhteydessä voimaantumiseen (katso Sii-

tonen 1999: 159).

8.2 Työpajatoiminnan kritiikki

Työpajojen arvioitu osallistujamäärä ei täsmännyt niiden lopullista osallistujamäärää.

Tämä vaikutti äkillisesti muun muassa työpajojen toteutustapaan, jonka vuoksi Piironen

joutui luopumaan niiden alkuperäisestä toteutussuunnitelmasta. Vaikka palaverin

omainen toteutustapa osoittautuikin oikeaksi ratkaisuksi, sen voidaan katsoa olevan

paljolti työpajoihin osallistuneiden vapaaehtoistyöntekijöiden aktiivisuuden ansiota.

Osallistujamäärän arvio perustui vapaaehtoistyöntekijöitä varten teetettyyn kyselyyn,

jossa päivitettiin heidän tietonsa Kansalaisareenan rekisteriä varten. Kehittämishank-

keesta ja sen työpajoista olisi kenties pitänyt teettää erillinen kysely, sillä päivitys-

kyselyssä ei myöskään avattu kehittämishankkeen tarkoitusta laajasti.
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Työpajojen eräs ongelma oli tiettyjen ammattitermien ja käsitteiden käyttäminen työpa-

jojen aikana. Esimerkiksi vapaaehtoistyöntekijät eivät pitäneet käsitteestä voimaantu-

minen, vaikka seitsemänvaiheisen vapaaehtoisprosessin ja voimaantumisteorian integ-

raatiomallin esitteleminen ei herättänyt kuitenkaan vastalauseita. Työpajoissa olisi pitä-

nyt huomioida paremmin niihin osallistuneiden vapaaehtoistyöntekijöiden omat ammat-

titaustat, esimerkiksi muuntamalla ammattitermit helpommin ymmärrettävään ja käsitel-

tävään muotoon. Vapaaehtoistyöntekijöitä kiinnosti ammattitermien sijaan konkreettis-

ten kehitysehdotuksien ideointi ja läpivieminen.
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9 Kehittämishankkeen nostattamat kehitysehdotukset ja niiden arviointi

Kehittämishanke synnytti perehdytysmateriaalin ohella useita eri kehitysehdotuksia.

Perehdytysmateriaalin ja kehitysehdotuksien kattavaa arviointia on kuitenkin tämän

hankeraportin yhteydessä mahdotonta suorittaa, sillä perehdytysmateriaali on otettu

käyttöön vasta vuoden 2013 elokuussa ja kehitysehdotuksia ei ole tämän hankerapor-

tin tekohetkellä vielä annettu Kansalaisareenan hallitukselle. Näin ollen sekä perehdy-

tysmateriaalin, että kehitysehdotuksien lopullinen arviointi tulee tapahtumaan tulevai-

suudessa erillisenä tästä hankeraportista.

Tero Ipatti valitsi Kansalaisareenan hallitukselle esitettäväksi kehittämishankkeen kes-

keisimmät kehitysehdotukset. Ipatti suoritti itse arvioinnin hankeen aikana kerätyistä

keskeisimmistä kehitysehdotuksista vuoden 2013 heinäkuussa. Nämä kehitysehdotuk-

set viedään vuoden 2013 aikana Kansalaisareenan hallitukselle esiteltäväksi. Tero

Ipatti on kirjoittanut myös työelämän lausunnon opinnäytetyön laatijan Paavo Piirosen

työskentelystä kehittämishankkeessa, joka on nähtävissä tämän hankeraportin liittees-

sä 4.

Näitä Tero Ipatin poimimia kehittämishankkeen keskeisimpiä kehitysehdotuksia on ar-

vioitu hankeraportin tässä osiossa Paavo Piirosen toimesta. Koska kehittämishankkeen

toteutusta ohjasi seitsemänvaiheisen vapaaehtoisprosessin ja voimaantumisteorian

integraation pohjalle rakennettu suunnittelutyöskentely, myös sen arviointi pohjautuu

edellä mainittuihin vapaaehtoisprosessin ja voimaantumisteorian näkökulmiin. Tässä

hankeraportin osiossa tarkastellaan sitä, että näkyvätkö seitsemänvaiheiseen vapaaeh-

toisprosessin ja voimaantumisteorian pääperiaatteet kehittämishankkeen synnyttämis-

sä kehitysehdotuksissa.

9.1 Vapaaehtoistyön kehittämistilaisuudet

Kehittämishankkeen konkreettisena ehdotuksena vapaaehtoistyön tukemisen paran-

tamiseksi on luoda Kansalaisareenan vapaaehtoistyöntekijöille säännöllisesti tapahtuva

vapaaehtoistyön kehittämistilaisuus. Kehittämistilaisuuksien tavoitteena on arvioida ja

kehittää Kansalaisareenassa tehtävää vapaaehtoistyötä säännöllisin väliajoin. Kehittä-

mistilaisuudet antavat myös mahdollisuuden osoittaa kiitosta vapaaehtoistyöntekijöille.

Kehittämistilaisuuksia ehdotetaan järjestettäväksi keväisin, ja tilaisuuksissa kerättyjä
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kehitystarpeita ehdotetaan esitettäväksi Kansalaisareenan hallitukselle saman vuoden

syksyllä ennen seuraavan vuoden toimintasuunnitelman laatimista.

9.1.1 Kehitysehdotuksen mahdollisuudet

Vapaaehtoissektori tarjoaa usein vähemmän byrokraattisen ja joustavamman tavan

tukemiseen ja kannustamiseen kuin julkinen sektori (Adams 2008: 196). Vapaaehtois-

työntekijöiden tukemisella tarkoitetaan vapaaehtoisen organisaatiolta saamaa tukea,

työnohjausta ja kannustusta. Säännöllinen yhteydenpito organisaation ja vapaaehtoi-

sen välillä on tukemisen kannalta tärkeintä. Vapaaehtoisille tulisi järjestää mahdollisuus

keskinäiseen vertaistukeen, ja heille tulisi antaa palautetta mahdollisimman usein. Tä-

män lisäksi vapaaehtoisille tulisi osoittaa kiitosta ääneen, usein ja eri yhteyksissä. Hy-

vän vapaaehtoistyön juhlistaminen kasvattaa osaltaan organisaation yhteisöllisyyttä.

(Helsingin kaupungin vapaaehtoistyön neuvottelulautakunta 2011: 8-9.)

Kehittämistilaisuuksien voidaan katsoa tukevan Helsingin kaupungin vapaaehtoistyön

neuvottelulautakunnan kirjaamia yllä mainittuja vapaaehtoisprosessin näkemyksiä.

Kehittämistilaisuuksissa vapaaehtoistyöntekijöille muodostuu mahdollisuus tavata Kan-

salaisareenan muita vapaaehtoistyöntekijöitä sekä henkilöstöä. Tilaisuuksissa vapaa-

ehtoistyöntekijät pääsevät tutustumaan heidän kollegoidensa tekemään vapaaehtois-

työhön. Muiden vapaaehtoistyöntekijöiden tekemät työt ja vapaaehtoisten keskinäinen

kannustaminen voi toimia innostuksen ja inspiraation lähteenä etenkin uusille vapaaeh-

toistyöntekijöille.

Tulevien kehittämistilaisuuksien toteutustavan huomioiminen, ja niissä hyvän ilmapiirin

luominen ovat voimaantumisen näkökulmasta katsottuna tärkeitä tekijöitä. Voimaantu-

minen on yhteydessä ihmisen kokemaan myönteiseen lataukseen, arvostamiseen,

kunnioittamiseen, hyväksymisen kokemukseen ja turvallisuudentunteen rakentumiseen

(Siitonen 1999: 143). Voimaantumisen ja osallisuuden kannalta onnistuneet tapahtu-

mat sekä positiiviset kokemukset pitäisi pystyä juhlistamaan yhdessä (Adams 2008:

205).

Tilaisuuksien yhteydessä vapaaehtoistyöntekijät voivat saada tunnustusta sekä Kansa-

laisareenan henkilöstöltä, että toisilta vapaaehtoistyöntekijöiltä. Vapaaehtoisten työ-

panoksen huomioiminen onkin yksi tärkeimmistä tavoista kannustaa vapaaehtoista ja

pitää hänet mukana toiminnassa (Karreinen – Halonen – Tennilä 2010: 79). Tilaisuuk-
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sissa vapaaehtoistyöntekijöitä kannustettaisiin avoimeen keskusteluun ja palautteenan-

toon turvallisessa, luottamuksellisessa ja rohkaisevassa ympäristössä. Kollektiivisella

kiitoksen osoittamisella voidaan mahdollisesti kasvattaa vapaaehtoistyöntekijöiden yh-

teisöllisyyden tunnetta.

Yhteisön suhtautuminen omiin kykyihin ja kontekstin tukeen muuttuu myönteisemmäksi

sellaisessa turvallisessa ilmapiirissä, jossa ihminen voi ennakkoluulottomasti kokeilla

uutta ja ottaa riskejä pelkäämättä epäonnistumisia. Avoimessa ilmapiirissä tapahtuva

epäonnistumisen kokemuksen reflektointi voi osoittautua yhteiseksi oppimiskokemuk-

seksi myös tapahtumaan osallistumattomillekin. (Siitonen 1999: 154). Tämän lisäksi

Terhi Takanen (2005) toteaa Tarja Nymanin (2006: 45) mukaan, että voimaannuttavan

työkulttuurin rakentaminen on sidoksissa yhteisön jäsenten kykyyn pysähtyä, ajatella

asioita uuudelleen ja luoda tilaa uudelle.

Mikäli kehittämistilaisuuksiin onnistutaan luomaan turvallinen ja avoin ilmapiiri, vapaa-

ehtoistyöntekijät voivat kertoa avoimesti myös epäonnistumisistaan. Epäonnistumiset

voivat kieliä esimerkiksi Kansalaisareenan organisaatiollisista puutteista, ja sitä kautta

epäonnistumisien kokemukset voivat edesauttaa yhdistyksen vapaaehtoistoiminnan

kehittämistä. Tämän lisäksi avoimen ja turvallisen ilmapiirin luominen tukisi vapaaeh-

toistyöntekijöiden voimaantumista.

Voimaantuminen on haasteellista organisaatioissa, jotka eivät tarjoa osallisuuden

mahdollisuuksia toimintaperiaatteiden ja käytännön tasoilla (Adams 2008: 141). Kehit-

tämishankkeen konkreettisena tavoitteena oli se, että vapaaehtoisilta kerätyn palaut-

teen keskeisimmät ja kriittisimmät kehitysehdotukset tavoittaisivat Kansalaisareenan

henkilöstön ja hallinnon. Palaute ja kehitysehdotukset voivat johtaa konkreettisiin muu-

toksiin ainoastaan jos palautteen saajilla on päätäntä ja toimintavaltaa organisaatiossa.

Vapaaehtoistyön kehittämispäivät tulevat olemaan konkreettinen väylä palautteen ke-

räämiseen vapaaehtoistyöntekijöiltä. Näissä kehitystilaisuuksissa kerätyn palautteen

keskeisimmät kehitysehdotukset voitaisiin tulevaisuudessa viedä Kansalaisareenan

hallitukselle esiteltäväksi säännöllisin väliajoin.

9.1.2 Kehitysehdotuksen kritiikki

Pelkkien kehitystilaisuuksien järjestämisen ei luonnollisesti riitä vapaaehtoistyöntekijöi-

den tukemiseen. Mikäli kehitystilaisuuksista tulee vuotuinen tapahtuma, Kansalais-
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areenassa on huolehdittava myös siitä että sen vapaaehtoistyöntekijöitä tuetaan ja

kiitetään myös muillakin keinoilla. Kansalaisareenan henkilöstön on mahdollistettava

helppo yhteydenpito heidän ja vapaaehtoistyöntekijöiden välille. Tämän lisäksi vapaa-

ehtoistyöntekijöiden kiittämisessä on hyödynnettävä myös jo olemassa olevia mene-

telmiä, kuten kiitoskirjeitä ja vapaaehtoistyöntekijöiden puhelimitse kiittämistä.

Kansalaisareenan aktiivisten vapaaehtoistyöntekijöiden määrä on vaihteleva. Mikäli

kehittämistilaisuudet otetaan osaksi Kansalaisareenan vapaaehtoistoimintaa, niiden

osallistujamäärien tulisi myös vastata niihin annettua panosta. On toki huomioitava että

kerran vuodessa järjestettävän iltapäivän pituisten kehitystilaisuuksien järjestäminen ei

veisi Kansalaisareenalta paljoa resursseja.

9.2 Vapaaehtoisten kirjaaminen osaksi toimintasuunnitelmaa

Kehittämishankkeen eräänä keskeisenä haasteena oli selkeiden vapaaehtoistehtävien

määritteleminen. Selkeiden ja monipuolisten vapaaehtoistehtävien tarjoamisen lisäksi

Kansalaisareenan vapaaehtoistyöntekijöiden autonomisuuden kunnioittaminen yhtäai-

kaisesti oli tärkeää. Hankkeen esittämänä käytännön ratkaisuna on kirjata vapaaehtois-

työntekijät ja heiltä odotettavat tehtävät tiiviimmin osaksi Kansalaisareenan toiminta-

suunnitelmaa tulevaisuudessa. Toimintasuunnitelmaan voitaisiin merkitä, että vapaaeh-

toisia rekrytoidaan suunnitelmallisesti vapaaehtoistyössä tarvittavan erityisosaamisen

mukaisesti. Vapaaehtoistehtäviä pitäisi kuitenkin vanhan toimintamallin mukaisesti rää-

tälöidä myös vapaaehtoistyöntekijöiden osaamisen perusteella, eikä pelkästään Kansa-

laisareenan tarpeista lähtöisin. Olennaista on, ettei Kansalaisareenan rekrytointiviestin-

tä sulje mitään ryhmiä ulkopuolelle. Osittain tästä syystä, työpajoissa syntynyttä ideaa

Kansalaisareenan vapaaehtoistyöntekijän profiilin luomisesta ei tulla ehdottamaan to-

teuttavaksi.

9.2.1 Kehitysehdotuksen mahdollisuudet

Vapaaehtoisprosessin tehtävien määrittely -osiossa vapaaehtoistoiminnan tavoitteille ja

tarpeille asetettiin kolme eri lähtökohtaa: Organisaation perustehtävä ja siitä toimitettu

vapaaehtoistyön tarvekartoitus, vapaaehtoistoiminnan kohderyhmän tarpeet sekä va-

paaehtoisen tavoitteet toiminnalle (Helsingin kaupungin vapaaehtoistyön neuvottelulau-

takunta 2011: 5). Voimaantumisen ja osallisuuden mahdollistavien muutosten aikaan-
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saamiseksi ei ole tehtävissä paljon, ilman tarvittavia organisaatiollisia rakenteita

(Adams 2008: 201). Kirjaamalla vapaaehtoistyöntekijät osaksi Kansalaisareenan toi-

mintasuunnitelmaa, yllä mainitut vapaaehtoisprosessin lähtökohdat sekä voimaantumi-

sen kannalta merkittävät organisaatiolliset rakenteet voivat toteutua aikaisempaa pa-

remmin yhdistyksessä konkretian tasolla.

Kirjaamalla vapaaehtoistyöntekijät ja heiltä odotettavat tehtävät toimintasuunnitelmaan,

voidaan vapaaehtoistyöntekijöille asettaa entistä paremmin selkeästi määriteltyjä teh-

täviä. Voimaantumisteorian mukaan päämäärillä ja voimaantumisella on keskinäinen

suhde (Siitonen 1999: 119). Selkeästi määritellyt tehtävät helpottavat konkreettisten

tavoitteiden asettamista vapaaehtoisille, ja tätä kautta tämän kehitysehdotuksen voi-

daan katsoa osaltaan tukevan vapaaehtoistyöntekijöiden voimaantumista.

Voimaantumisen kannalta on tärkeää, että ihminen voi päämääriä asettaessaan ja nii-

hin pyrkiessään ennakoida tapahtumia ja luottaa omiin selviytymisen mahdollisuuksiin-

sa (Siitonen 1999: 146). Tämän lisäksi myös onnistumisen kokemukset ovat voimaan-

tumisen näkökulmasta merkityksellisiä. Onnistuminen liittyy läheisesti arvostuksen,

luottamuksen ja hyväksymisen ilmapiirin rakentumiseen. Turvallisessa kontekstissa

koettu onnistuminen lisää keskinäistä kunnioitusta ja arvostusta, sekä antaa lisää voi-

mavaroja uusia haasteita varten. (Emt. 1999: 154-155.)

Kansalaisareenan vapaaehtoistyössä vaadittavan erityisosaamisen korostaminen toi-

mintasuunnitelmasta voi mahdollistaa sen, että vapaaehtoistyön tarpeet kohtaavat va-

paaehtoistyöntekijän tiedot, taidot ja tarpeet. Kun erityisosaamista vaativat vapaaeh-

toistyöt kohtaavat osaavat vapaaehtoistyöntekijät, on todennäköisempää että he luot-

tavat entistä enemmän tehtävästä suoriutumisen mahdollisuuksiinsa. Jos kehitysehdo-

tuksen myötä vapaaehtoistyön vaatimukset ovat entistä paremmin suhteessa vapaaeh-

toistyöntekijän osaamiseen, voidaan pitää todennäköisenä sitä että vapaaehtoistyönte-

kijöiden onnistumisen kokemukset lisääntyvät.

Tehtävien määrittelyssä pidettiin tärkeänä vapaaehtoistyöntekijöiden vapauden huomi-

oimista. Voimaantumisteorian mukaan valinnanvapauden arvo ja oikeus vapaasti mää-

rä oman elämän kurssista ovat merkityksellisiä päämäärien asettamisen kannalta (Sii-

tonen 1999: 129). Voimaannuttavat organisaatiot antavat ihmisten työskennellä niissä

joustavasti, luovasti ja mielikuvituksellisesti (Adams 2008: 146).
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Kehittämisehdotuksen tärkeänä osana voidaankin pitää vanhan linjan säilyttämistä,

jossa vapaaehtoistehtäviä räätälöidään myös vapaaehtoistyöntekijöiden osaamisen

perusteella. Tämä toteutuu käytännössä perehdytysprosessin uudistuksessa, jonka

mukaan vapaaehtoistyöntekijöiden tiedot, taidot ja tarpeet pyritään yhteen sovittamaan

Kansalaisareenan heille määrittelemiin tarpeisiin perehdytysvaiheen haastattelun yh-

teydessä (katso luku 10).

9.2.2 Kehitysehdotuksen kritiikki

Mikäli Kansalaisareenan toimintasuunnitelmaan tullaan jatkossa merkitsemään, että

vapaaehtoistyöntekijöitä rekrytoidaan suunnitelmallisesti vapaaehtoistyössä tarvittavan

erityisosaamisen mukaisesti, se voi muodostaa tiettyjä huomion arvoisia haasteita.

Ensinnäkin tehtävien määrittelyssä ja rekrytointiviestinnässä pitäisi pystyä korostamaan

sekä erityisosaamisen tarvetta, että vapauden mahdollisuuksia Kansalaisareenassa

tehtävässä vapaaehtoistyössä. Voimaantuminen on usein mahdotonta kun ihmisten

valintoja ja toimintoja ohjataan tarpeettomasti (Siitonen 1999: 149). Voi olla haasteellis-

ta luoda rekrytointi-ilmoituksia, joissa huomioidaan nämä molemmat erityyppiset va-

paaehtoistyön lähtökohdat. Rekrytointi-ilmoituksien sanamuotoiluun on kiinnitettävä

runsaasti huomiota, jotta rekrytointiviestintä ei sulkisi mitään ryhmiä ulkopuolelle.

Erityisosaamisen korostaminen Kansalaisareenassa tehtävässä vapaaehtoistyössä voi

tehdä vapaaehtoistyöstä ja sen arvioinnista entistä haastavampaa. Vapaaehtoistoimin-

nan tarkoitus on myös olla hauska harrastus, jonka vuoksi osallistumisvaatimukset ei-

vät saisi olla niin kovat, että ne vievät vapaaehtoistyöntekijältään tekemisen ilon (Kar-

reinen – Halonen – Tennillä 2010: 47). Mikäli vapaaehtoistyön tuotoksissa on käytetty

vapaaehtoistyöntekijän jotakin tiettyä erityisosaamista, tuota samaa erityisosaamista

tarvitaan monesti myös työn arvioitsijalta. Mikäli vapaaehtoistyön tuotos käsittelee esi-

merkiksi vapaaehtoistyötä jostakin tietystä tieteellisestä näkökulmasta, tuotoksen kun-

nolliseen arviointiin saatetaan tarvita arvioitsijaa joka on erikoistunut kyseiseen tieteen-

alaan. Erityisosaamisen korostamisessa on siis se vaara, että vapaaehtoistöiden todel-

lista laatua ei pystytä arvioimaan, ja tämän myötä myös vapaaehtoistyön kehittäminen

muodostuu haasteellisemmaksi.
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9.3 Vapaaehtoistyön tekemistä parityöskentelynä kehitetään

Vapaaehtoistyöntekijöiden tukemisen kehittämiseen kiinnitettiin runsaasti huomiota

kehittämishankkeessa. Yllä mainittujen vapaaehtoistyön kehittämistilaisuuksien ohella,

kehittämishankkeen eräänä kehitysehdotuksena oli ryhmä- ja parityöskentelyn kehittä-

minen vapaaehtoistyön muotoina Kansalaisareenassa. Kehitysehdotuksen arvioinnissa

todetaan, että vapaaehtoistyöntekijöitä voitaisiin tilaisuuden tulleen tukea kannustamal-

la heitä työskentelemään keskenään ryhmissä tai pareittain vapaaehtoistyöprojekteis-

sa. Kehitysehdotuksen kohdalla kuitenkin tiedostetaan, että pari- tai ryhmätyöskente-

lyyn soveltuvia vapaaehtoisprojekteja on harvassa. Tästä syystä tämän kehitysehdo-

tuksen painoarvo kehittämishankkeen muiden kehitysehdotuksien rinnalla on huomat-

tavasti pienempi. Ryhmä- ja parityöskentelyä vapaaehtoistyön muotona ei toistaiseksi

tulla kehittämään keskittyneesti.
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10 Vapaaehtoistyöntekijöiden perehdytystä tukevat kehitysehdotukset

Ennen kehittämishanketta Kansalaisareenassa ei ollut käytössään tarkkaa toimintamal-

lia uusien vapaaehtoistyöntekijöiden perehdyttämiseksi. Kehittämishankkeessa luotiin

perehdytysmateriaalin ohella myös uusi perehdytysprosessin toimintamalli. Perehdy-

tysmateriaalin- ja prosessin lisäksi, muita perehdytystä tukevia kehittämishankkeen

synnyttämiä kehitysehdotuksia olivat Kansalaisareenan tarinan, vapaaehtoistyön tieto-

paketin, sekä itse- ja vertaisarviointimallin luominen.

10.1 Perehdytysprosessi

Menestyvän yhdistyksen rekrytointiprosessi kattaa itse rekrytoinnin lisäksi ohjauksen ja

koulutuksen tehtävään (Karreinen – Halonen – Tennillä 2010: 47). Perehdytysmateri-

aalin valmistumisen myötä Kansalaisareenalle luotiin malli uusien vapaaehtoistyönteki-

jöiden perehdyttämiseksi. Perehdytysmateriaalin tarkoituksena on antaa vapaaehtois-

työntekijöille yleisperehdytys Kansalaisareenassa tehtävästä vapaaehtoistyöstä. Yleis-

perehdytysosion jälkeen uusille vapaaehtoistyöntekijöille tullaan tekemään heidän tieto-

jen, taitojen ja tarpeiden kartoitus.

Tähän tarkoitukseen kehittämishankkeessa päivitettiin vapaaehtoistyöntekijöiden haas-

tattelulomake. Vapaaehtoistyöntekijöiden taustasta puhuttaessa tullaan kiinnittämään

aiempaa enemmän huomiota kielenkäyttöön. Vapaaehtoistehtävät Kansalaisareenassa

ovat moninaiset, minkä vuoksi myös vapaaehtoisten taustat ja osaamisalueet voivat

vaihdella. Hankalien vapaaehtoistyöhön liittyvien ammattitermien käyttöä pitäisi haas-

tattelun yhteydessä käyttää varoen. Yleisperehdytyksen ja vapaaehtoistyöntekijöiden

tietojen, taitojen ja tarpeiden kartoituksen jälkeen uusille vapaaehtoistyöntekijöille tul-

laan antamaan tarvittaessa tehtäväkohtainen perehdytys.

10.2 Kansalaisareenan tarina

Kehittämishankkeen aikana syntyi idea Kansalaisareenan tarinan luomisesta.  Tätä

kehitysehdotusta pidetään tärkeänä, sillä tarina toimisi samalla osana Kansalaisaree-

nan viestintää erityisesti verkossa. Tarinan avulla Kansalaisareenan ydintehtävä, taus-

ta ja suhteet muihin toimijoihin voitaisiin kääntää kielelle, jota maallikkokin ymmärtää.

Tämän kehitysehdotuksen toteutuksen katsotaan olevan ajankohtainen tulevaisuudes-
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sa Kansalaisareenan ydinviestin määrittelyn jälkeen. Tarinaa voitaisiin käyttää tulevai-

suudessa joko perehdytysmateriaalin lisämateriaalina, tai sen sisältö voisi korvata joi-

takin perehdytysmateriaalin osuuksia.

10.3 Vapaaehtoistyön tietopaketti

Kehittämishankkeessa ideoitiin lisäksi tietopaketin luomista vapaaehtoistyöntekijöille

joka sisältäisi perustietoa Suomessa tehtävästä vapaaehtoistyöstä. Tämä tietopaketti

olisi tarpeellinen, ja sen kokoamiseen olisi käytössä runsaasti tiedonlähteitä, kuten

esimerkiksi jo olemassa olevat vapaaehtoistyön esittelymateriaalit. Tämä kehitysehdo-

tus voitaisiin toteuttaa vapaaehtoistyön projektina tulevaisuudessa, mikäli sopiva va-

paaehtoistyöntekijä saadaan vastaanottamaan tämä tehtävä.

10.4 Itse- ja vertaisarviointikäytäntö

Kehittämishankkeessa luotiin vapaaehtoistyöntekijöille uusi käytäntö heidän itse- ja

vertaisarvioinnille. Itse- ja vertaisarvioinnin kautta voidaan tarkastella toteutuvatko va-

paaehtoisten henkilökohtaiset tavoitteet Kansalaisareenan vapaaehtoistyölle asetettu-

jen tavoitteiden ohella. Arvioinnit antavat samalla tietoa siitä miltä vapaaehtoistyö näyt-

täytyy Kansalaisareenan muun toiminnan rinnalla. Itse- ja vertaisarviointiin tullaan kan-

nustamaan uusia vapaaehtoisia jo perehdytyksen yhteydessä. Arvioinnin purkutilaisuu-

tena tullaan käyttämään Kansalaisareenan vapaaehtoistyön kehittämispäiviä.
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11 Perehdytysmateriaalin toteutus ja arviointi

Kansalaisareenan vapaaehtoistyöntekijöiden perehdytysmateriaali oli tämän kehittä-

mishankkeen keskeisin käytännön tuotos. Sen suunnittelu toteutui merkittävissä osin

työpajatoiminnan kautta, joissa kerättiin runsaasti ideoita perehdytysmateriaalia varten.

Perehdytysmateriaalin käytännön toteutus tapahtui Paavo Piirosen ja Tero Ipatin teke-

män jatkotyöskentelyn kautta. Perehdytysmateriaalin tarkoituksena on toimia vapaaeh-

toistyöntekijöiden yleisperehdytyksen apuvälineenä.  Perehdytysmateriaali on nähtä-

vissä tämän hankeraportin liitteessä 3. Perehdyttäjän apuvälineeksi tarkoitettu pereh-

dyttäjän muistilista on nähtävissä hankeraportin liitteessä 2.

11.1 Aikataulu

Kehittämishankkeen suunnittelutyö ja vapaaehtoistyöntekijöille suunnatut työpajat ajoit-

tuivat vuoden 2013 keväälle. Kansalaisareenan vapaaehtoistyöntekijöiden perehdy-

tysmateriaali valmistui vuoden 2013 kesällä. Perehdytysmateriaalin esittelytilaisuus

järjestettiin Kansalaisareenan vapaaehtoistyöntekijöille 20.5.2013. Esittelytilaisuudessa

oli läsnä Kansalaisareenasta Anitta Raitanen, Tero Ipatti, sekä kaksi vapaaehtoistyön-

tekijää. Esittelytilaisuudessa kerättiin Raitaselta ja vapaaehtoistyöntekijöiltä palautetta

perehdytysmateriaalista. Heidän antamansa palaute otettiin huomioon materiaalin vii-

meistelyssä. Perehdytysmateriaali viimeisteltiin vuoden 2013 kesä-heinäkuun vaih-

teessa Tero Ipatin ja Paavo Piirosen toimesta, ja se otettiin virallisesti käyttöön sähköi-

sessä muodossa vuoden 2013 elokuusta lähtien.

11.2 Resurssit

Kehittämishankkeen aikana Paavo Piirosella oli käytettävissä työpiste Kansalaisaree-

nan toimistolla. Kansalaisareenan toimistolla oli tarjolla runsaasti viimeisintä vapaaeh-

toistyöhön liittyvää materiaalia jota hyödynnettiin perehdytysmateriaalin luomisessa.

Kehittämishanketta varten Piirosella oli käytettävissä ICT-työkaluja, kuten verkko-

kyselyitä informaation keräämistä varten. Piironen sai kaikkiin työkaluihin tarvittavan

perehdytyksen Tero Ipatilta. Tero Ipatti toimi Piirosen yhteys- ja tukihenkilönä kehittä-

mishankkeen ja perehdytysmateriaalin suunnittelussa ja toteutuksessa. Ipatti osallistui

myös itse perehdytysmateriaalin suunnitteluun ja viimeistelyyn. Anitta Raitanen antoi

myös ohjausta ja tukea kehittämishankkeen aikana.
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Kehittämishankkeeseen osallistuneet vapaaehtoistyöntekijät antoivat merkittävän pa-

noksen perehdytysmateriaalin sisällön muodostumiselle. Työpajoihin osallistuneet va-

paaehtoistyöntekijät auttoivat perehdytysmateriaalin ideoimisessa. Näiden vapaaeh-

toistyöntekijöiden lisäksi, perehdytysmateriaaliin tuotti sisältöä myös useat muut Kan-

salaisareenan vapaaehtoistyöntekijät. Perehdytysmateriaalissa on muun muassa

osuuksia, joissa vapaaehtoistyöntekijät kertovat Kansalaisareenassa tekemästään va-

paaehtoistyöstä heidän omilla kasvoillaan.

11.3 Arviointi

Perehdytysmateriaalille asetettiin kehityshankkeen alusta asti suuret laatukriteerit.  Sen

suunnittelussa ja toteutuksessa kiinnitettiin runsaasti huomioita materiaalin sisältöön ja

ulkoasuun. Perehdytysmateriaalin piti pystyä tarjoamaan uusille vapaaehtoistyönteki-

jöille kaikki tarvittavat perustiedot Kansalaisareenasta. Perehdytysmateriaalin piti sa-

malla pystyä antamaan vapaaehtoistyöntekijöille käsityksen siitä, mikä heidän vapaa-

ehtoistyön merkitys on Kansalaisareenalle kaiken muun toiminnan keskellä. Materiaali

suunniteltiin siten, että Kansalaisareenan henkilöstö voisi käyttää sitä uusien vapaaeh-

toistyöntekijöiden haastattelussa perehdytyksen apuvälineenä. Materiaali luotiin säh-

köiseen muotoon, koska kaikkia uusia vapaaehtoistyöntekijöitä ei voida kutsua haastat-

teluun esimerkiksi pitkien välimatkojen vuoksi.

Perehdytysmateriaalin arviointi on haasteellista, sillä se on otettu virallisesti käyttöön

vasta vuoden 2013 elokuusta lähtien. Perehdytysmateriaalista saadun alustavan pa-

lautteen perusteella materiaaliin ollaan oltu hyvin tyytyväisiä. Vapaaehtoistyöntekijöi-

den osallistaminen työpajatoiminnan kautta materiaalin ideoimiseen näkyy sen sisäl-

lössä. Perehdytysmateriaalissa on onnistuttu luomaan yhteys ruohonjuuri- ja ylätason

toiminnan välille Kansalaisareenan vapaaehtoistyöntekijöiden, ja heidän aikaisemmin

tekemän vapaaehtoistyön esittelyosuuksien avulla. Perehdytysmateriaali onnistuttiin

myös luomaan sellaisen muotoon, että se toimii Kansalaisareenan henkilöstölle pereh-

dytyksen apuvälineenä (katso luku 10).
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Perehdytysmateriaali



Vapaaehtoisten perehdytysmateriaali 

1 



Hei uusi vapaaehtoinen! 

Tervetuloa Kansalaisareenan vapaaehtoiseksi!  

 

On hienoa, että tulet mukaan toimintaamme. Kansalaisareenan 
vapaaehtoisena pääset toteuttamaan itseäsi ja tekemään sinua 
kiinnostavia tehtäviä. Samalla vaikutat suomalaisen vapaaehtois- ja 
vertaistoiminnan edistämisen puolesta ja tuot oman panoksesi 
yhteiskunnastamme hyvinvointiin. 

 

Kiitos, että liityt joukkoomme! 
 

 

Terveisin, 

 

Hallituksen puheenjohtaja Markku Vaittinen 

Toiminnanjohtaja Anitta Raitanen 

 

Sisällysluettelo 2 



Sisällysluettelo: 

• Tietoa perehdytyksestä 

• Kansalaisareenan yleisesittely 

• Kansalaisareena vapaaehtoistyön ja omaehtoisen toiminnan 

edunvalvojana 

• Kansalaisareena aktiivisen kansalaisuuden verkosto-osaajana 

• Kansalaisareena vapaaehtoistoiminnan ja vertaistuen 

innovaatioiden kehittäjänä 

• Kansainvälinen vapaaehtoistyö Kansalaisareenassa 

• Perustietoa vapaaehtoisena toimimisesta 

 

 

 
3 



Tietoa perehdytyksestä 

Tämän perehdytysmateriaalin tarkoitus on antaa sinulle perustiedot Kansalaisareenasta 
ja sen tarjoamista vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksista. Materiaali toimii uusien 
vapaaehtoisten yleisperehdytyksen apuvälineenä, jonka lisäksi annetaan erikseen 
tehtäväkohtainen perehdytys.  

 

Kansalaisareenassa voi tehdä monenlaisia vapaaehtoistehtäviä, kuten: 

• Tutkimuksia ja selvityksiä 

• Käännöksiä 

• Kirjoituksia 

• Varainhankintaa 

• Eri tapahtumien ja kampanjoiden järjestämistä 

 

Kansalaisareenan tarjoamat vapaaehtoistehtävät eivät kuitenkaan rajoitu yllä oleviin.  
Uusia vapaaehtoistehtäviä syntyy usein hyvinkin lyhyellä varoitusajalla. Tämän vuoksi 
meille Kansalaisareenassa on tärkeää saada perehdytyksen yhteydessä käsitys tiedostasi, 
taidoistasi, toivomuksistasi sekä erityisosaamisestasi, jotta voimme ehdottaa sinulle 
parhaiten sopivia vapaaehtoistehtäviä!  

 

 

Sisällysluettelo 4 



Tietoa perehdytyksestä 

Aluksi käydään läpi Kansalaisareenan yleisesittely. Seuraavaksi perehdytään 
Kansalaisareenan toiminnan osa-alueisiin, joilla on oma väriteemansa (ks. alla). Osa-
alueet esitellään lyhyesti ja saat myös konkreettisia esimerkkejä vapaaehtoistyöstä, jota 
kyseisellä osa-alueella on aiemmin tehty. Seuraavaksi saat perustietoa vapaaehtoisena 
toimimisesta, minkä jälkeen kartoitetaan tietojasi, taitojasi ja osaamistasi. Lopuksi sinut 
perehdytetään tarkemmin juuri sinun tehtävääsi. 

 

Perehdytyksen eteneminen: 

 

 

 

Yleisesittely 
Edunval-
vonta 

Verkosto-
osaaminen 

Innovaatiot 

Kansain-
välinen 
vapaaehtoisty
ö 

Perustietoa 
vapaaehtoi-
sena 
toimimises-ta 

Tietojesi, 
taitojesi ja 
tarpeide-

si 
kartoitus  

Tehtävä-
kohtai-

nen 
perehdy-

tys 
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Kansalaisareenan yleisesittely 

 

Kansalaisareena on vapaaehtoisen ja omaehtoisen toiminnan 
edunvalvoja, aktiivisen kansalaisuuden verkosto-osaaja 
sekä vapaaehtoistoiminnan ja vertaistuen innovaatioiden 
kehittäjä. 

 

Kansalaisareenan tavoitteena on edistää toiminnallaan 
kansalaisten osallisuuden ja merkityksellisyyden kokemuksia, 
sekä lisätä sosiaalista pääomaa ja yhteisöllisyyttä. 

 

Kansalaisareena on ainoa valtakunnallinen kaikkien 
vapaaehtoistoimijoiden etujärjestö! 
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Faktaa 

 Kansalaisareena on sitoutumaton yhdistys. 
Perustettu vuonna 1993  

 

 Toiminnan päärahoittaja on RAY. Avustus 
vuonna 2012 oli 174 000 euroa 

 

 Kansalaisareenalla on 30 yhteisöjäsentä ja 
70 henkilöjäsentä 

 

 Vuonna 2012 Kansalaisareenassa toimi 44 
omaa vapaaehtoista 

 

 Kansaisareenan kumppaniverkostossa on 
1300 toimijaa joiden kautta tavoitetaan yli 
puoli miljoonaa vapaaehtoista 

 

Kansalaisareenan 
yhteistyökumppaneita: 

 

 Aktiiviset ja potentiaaliset vapaaehtoiset ja 
vertaistoimijat 

 Vapaaehtoistoiminnan ja vertaistuen 
ammattilaiset 

 Järjestöt ja yhteisöt 

 Toimintaryhmät ja kohtaamispaikat, 
asukasliikkeet ym. 

 Seurakunnat 

 Eduskunnan vapaaehtoistoiminnan tukiryhmä 

 Viranomaiset ja muut vaikuttajat 

 Tutkijat, oppilaitokset ja opiskelijat 

 Yritykset ja kansainväliset kumppanit sekä 
kansainväliset vaikuttajat 

 Rahoittajat 
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Katkelmia Kansalaisareenan taipaleelta  

1993  

Kansalais-
areena 

perustetaan 

1993-
2006  

Areena-
lehti 

ilmestyy 4 
kertaa 

vuodessa 

2008 

 VerkkoAreena-
nettilehti aloittaa 

2009 Eduskunnan 
vapaaeh-

toistoiminnan 
tukiryhmä 

perustetaan 
Kansalaisaree-nan 

työn johdosta 

2011  

EU:n 
vapaaehtoistoi-
minnan vuosi. 
Kansalaisaree-

nan 
vaikuttamistyö 

keskeistä 
teemavuoden 

toteutumises-sa 
Suomessa 

2012 

Kansalais-
areenan 

kumppanuus-
verkoston koko 

ylittää 1300 
toimijaa 
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Hallitus 

 Kansalaisareenan hallitus  

   suunnittelee, seuraa ja arvioi  

   yhdistyksen toimintaa 

 Hallitus kokoontuu 5-8 kertaa  

   vuodessa 

 Puheenjohtajana toimii  

   DI Markku Vaittinen 

 Hallituksessa on lisäksi viisi 

muuta jäsentä. Jokaisella 

jäsenellä on yksi 

henkilökohtainen varajäsen. 

Kansalaisareenan hallitusta ja muita keskeisiä henkilöitä 

Vasemmalta: Saara Jäämies, Tapio Myllymaa, Anitta Raitanen 

(toiminnanjohtaja), Pirkko Hakkarainen (yksi perustajajäsenistä), Eveliina 

Nygren, Ilkka Repo, Helena Palojärvi(perustajajäsen), Raili Muroke, Tero 

Ipatti (suunnittelija), Markku Vaittinen (hallituksen puheenjohtaja) ja Liisa 

Reinman. Hallituksen jäsen Henrietta Grönlund ei kuvassa. 
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Henkilöstö 

Anitta Raitanen 

• Johtaminen 

• Vaikuttamistoiminta 

• Verkostotyö 

• Hallinto 

Pinja Nieminen 

• VALIKKO-verkostot 

• Vertaistukitoiminta 

• Kansainvälinen yhteistyö 

 

Tero Ipatti 

• Viestintä 

• Verkkovapaaehtoistoiminta 

• Kansalaisareenan oma 
vapaaehtoistoiminta 
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Kansalaisareena ry 

Kansainvälisyys 
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Kansalaisareena vapaaehtoistyön ja 

omaehtoisen toiminnan edunvalvojana 

Kansalaisareena ajaa vapaaehtoisten etua sekä edistää vertaistukea ja 
omaehtoista toimintaa 

 

Mitä Kansalaisareena käytännössä tekee: 

 

 Vaikuttaa lainsäädäntöön ja yleiseen keskusteluun Eduskunnan 
vapaaehtoistoiminnan tukiryhmän ja kumppanuusverkoston kanssa 

 

 Järjestää vapaaehtoistoiminnan kampanjoita ja messuja 

 

 Tiedottaa ja viestii vapaaehtoistoiminnasta ja vertaistuesta 

 

 Järjestää vapaaehtois- ja vertaistuen koulutuksia 
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Esimerkki vapaaehtoistyöstä: 

VerkkoAreena-nettilehti 

 VerkkoAreenan avulla tehdään vapaaehtois- ja 

vertaistoiminnan edunvalvontatyötä ruohonjuuritasolla. 

Lehdessä raportoidaan ja otetaan kantaa alan 

ajankohtaisimpiin aiheisiin. 

 Kansalaisareenan sujuvakynäiset vapaaehtoiset 

toimittajat osallistuvat VerkkoAreenan toimittamiseen. 

Lehti pyörii lähes täysin vapaaehtoisten voimin! 

 VerkkoAreenan toimittajan työhön kuuluu mm. 

kirjoittamista,  haastatteluja,  kuvaamista,  ja editoimista. 

 Vapaaehtoisilla toimittajilla on kiinnostusta ja usein 

myös kokemusta toimitustyöstä. 

 VerkkoAreenassa pääsee työskentelemään myös 

muiden vapaaehtoisten kanssa pareittain tai ryhmissä! 

 

 

Verkkoareena: 

 

• Kansalaisareenan virallinen 

verkkojulkaisu 

• Perustettu vuonna 2007 

• Toimitussihteerinä toimii 

Kansalaisareenan 

vapaaehtoinen Vesa 

Vattulainen 

• Päätoimittajana toimii 

Anitta Raitanen 

• Toimituskunnassa 

työskentelee 6 

vapaaehtoista toimittajaa 

• VerkkoAreena ilmestyy n. 

3-4 kertaa vuodessa 

 

VerkkoAreena 
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Vapaaehtoinen Vesa Vattulainen 

Millaista vapaaehtoistyön tekeminen on ollut 

VerkkoAreenan parissa? 

 

”Olen ollut mukana jo vuoden 2007 lopulta. Tuolloin 

perustettiin VerkkoAreena nimenomaan verkkojulkaisuna.   

 

Toimin VerkkoAreenassa toimitussihteerinä, ja työskentely on 

ollut varsin itsenäistä työtä. Olen saanut vaikuttaa, ideoida ja 

toteuttaa sisältöjä varsin omatoimisesti. Myös muita 

kirjoittajia olen pyrkinyt löytämään. Yhteistyö 

Kansalaisareenan toiminnanjohtajan ja päätoimittajan Anitta 

Raitasen kanssa on toiminut sujuvasti ja luottamuksellisesti. 

Hän on myötämielinen kehitykselle, uusille digiviestinnän 

mahdollisuuksille ja sisältöideoille.” 
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Vapaaehtoinen Vesa Vattulainen 

Mitä tai millaisia asioita VerkkoAreenan tekeminen 

on sinulta vaatinut?  

 

”Kuten toimittajilta yleensä, työ vaatii ennakkoluulottomuutta, 

uteliaisutta, ihmettelyä ja joskus epämukavuusalueelle 

hyppäämistä. Jatkuva uuden oppiminen on ollut tärkeää: olen 

kouluttanut itseäni digikuvaukseen ja videotuotantoon sekä 

editointiin. Nykyisin toimittajan pitää yksin hallita julkaisu eri 

välineissä.” 

  

Mitä sen tekeminen on sinulle antanut?  

 

”Kiinnostavia ja haasteellisia hetkiä sekä uuden oppimista 

vapaaehtoistoiminnan ja yhteiskunnan pyörteissä.” 
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Lisää esimerkkejä edunvalvontaan liittyvästä 

vapaaehtoistyöstä: 

Menu-messut:  

 Kansalaisareenan järjestämät Menu-messut tekevät vapaaehtois- ja vertaistoimintaa tunnetuksi 
sekä kokoavat vapaaehtoistehtävät ja -organisaatiot esille yhteen tapahtumaan.  

 Menu-messut ovat Suomen suurimmat vapaaehtoistoiminnan messut. Messuilla on lukuisia 
näytteilleasettajia, jotka esittelevät satoja vapaaehtoistyön mahdollisuuksia. linkki 

 Kansalaisareenan vapaaehtoiset osallistuvat messujen suunnitteluun, järjestelyihin ja 
tiedottamiseen. 

 

Tutkimukset, selvitykset ja käännökset: 

 Kansalaisareena tekee tutkimuksia, selvityksiä ja käännöksiä, joita käytetään vaikuttamistyön 
tukena.    

 Esimerkkejä vapaaehtoisten tekemistä töistä: 

1) Kati Raunio - Vapaaehtoistyön mittaaminen Euroopassa ja Suomessa 

2) Satu Hasanen – Työttömän henkiinjäämisoppaan päivittäminen. linkki 

3) Käännös (useita kääntäjiä): Euroopan vapaaehtoistoiminnan toimenpideohjelma –
suositukset (P.A.V.E. = Policy Agenda for Volunteering in Europe). linkki 
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Kansalaisareena aktiivisen 

kansalaisuuden verkosto-osaajana 
Kansalaisareena luo, tukee ja ylläpitää vapaaehtois- ja vertaistoiminnan 
verkostoja Suomessa, sekä toimii kansainvälisesti. 

 

Mitä Kansalaisareena käytännössä tekee: 

 

 Kehittää laadukasta vapaaehtois- ja vertaistoimintaa yhdessä 
vapaaehtoistoiminnan koordinaattoreiden VALIKKO-verkostojen, 
vertaistuen verkostojen ja muiden asiantuntijoiden kanssa 

 

 Toimii suomalaisen vapaaehtoistoiminnan ja vertaistuen verkostojen 
edustajana Eurooppalaisen vapaaehtoiskeskusten 
yhteistyöyhdistyksessä,  European Volunteer Center CEV:ssä sekä 
European Self-Help Experts -verkostossa. 
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Esimerkki vapaaehtoistyöstä: 

Tietokanta matalan kynnyksen kohtaamispaikoista 

 Kansalaisareena ylläpitää tietokantaa, jonka avulla kansalainen voi löytää 
oman paikkakuntansa matalan kynnyksen kohtaamispaikan 

 

 Kansalaisareenan vapaaehtoiset Anu Lindholm ja Maria Tiainen päivittivät 
tietokannan vuonna 2012. 

 

 Vapaaehtoiset olivat puhelimitse ja sähköpostitse yhteydessä eri toimijoihin 

 

 Tietokannasta ylläpidetään excel-taulukkopohjaista 
kohtaamispaikkarekisteriä.  

 

 Kohtaamispaikkoja on rekisterissä yli 200! 

 

Kohtaamispaikkarekisteri 
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Vapaaehtoinen Maria Tiainen 
Millaista selvityksen tekeminen oli? 

 

”Päivitin kohtaamispaikkarekisteriä ja samalla selvitin esimerkiksi, minkä kieliryhmien edustajat 

kävivät kohtaamispaikoissa. Selvitystyötä hankaloitti se, että rekisterin tiedot olivat joiltain osin 

hyvinkin vanhentuneita, mutta samalla selvitykseen tarvittava "salapoliisityö" oli koukuttavaa. 

Olin puhelimitse yhteydessä eri kohtaamispaikkoihin, mikä oli oikein mukavaa; monista 

kohtaamispaikoista ilostuttiin soitosta ja paikan toiminnasta kerrottiin mielellään.” 

 

Mitä tai millaisia asioita selvityksen tekeminen vaati? 

 

”Selvityksen tekeminen vaati tosiaan jonkin verran perinpohjaisempaa selvitystyötä, mihin 

kuului esimerkiksi tiedon tonkimista internetin syvyyksistä ja mahdollisten yhteyshenkilöiden 

etsimistä. Työ vaati myös ystävällistä ja rauhallista suhtautumista yhteydenottamiseen itselle 

vieraisiin henkilöihin. Muutamassa harvassa tapauksessa yhteydenottoon ei suhtauduttu hyvillä 

mielin ja rekisterin melko vanhojen tietojen vuoksi välillä puhelimen päähän saatu henkilö ei 

enää edes tiennyt rekisteriin merkityn kohtaamispaikan joskus olleen toiminnassa. Iloisella ja 

avoimella asenteella näistä pääsi kuitenkin helposti eteenpäin.” 

 

Mitä selvityksen tekeminen antoi? 

 

”Pääsin selvityksen kautta tutustumaan laajasti suomalaiseen järjestökenttään ja 

kansalaistoimintaan. Kohtaamispaikat olivat mielenkiintoinen selvityksen kohde erityisesti niiden 

ruohonjuurilähestymistavan vuoksi; ne ovat usein avoimia kaikille ja niissä toimii paljon 

vapaaehtoisia. Monien kohtaamispaikkojen vilkkaasta ja innostuneesta toiminnasta oli todella 

mukava kuulla. Joissain kohtaamispaikoissa taas toiminta oli hiipunut, mikä tuntui aina 

harmilliselta.” 
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Lisää esimerkkejä verkostotyöhön liittyvästä 

vapaaehtoistyöstä: 

VALIKKO-verkoston syysseminaarit: 

 

 VALIKKO-verkostot ovat eri yhteisöissä työskentelevien 
vapaaehtoistoiminnan koordinaattoreiden verkosto. Verkoston 
syysseminaareissa pohditaan vapaaehtoistoiminnan kehittämistä ja saadaan 
vertaistukea muilta koordinaattoreilta. 

 

 Kansalaisareenan vapaaehtoiset toimivat vuoden 2012 seminaarissa 
pidetyissä työpajoissa fasilitaattoreina 

 

 Fasilitaattorit ohjasivat keskusteluja, ja kirjasivat ylös keskeisimmät 
keskustelujen tulokset. 
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Kansalaisareena vapaaehtoistoiminnan ja 

vertaistuen innovaatioiden kehittäjänä 

Kansalaisareena jalostaa uusia toimintatapoja luomalla 
vapaaehtois- ja vertaistoiminnan kehittämisverkostoja, 
kohtaamispaikkoja ja toimintamalleja. 

 

Mitä Kansalaisareena käytännössä tekee: 

 

 Kehittää vapaaehtois- ja vertaistoiminnan muotoja yhteistyössä 
eri toimijoiden kanssa.  

 Kehittämistyö tapahtuu kentän tarpeiden mukaisesti 

 Kentän tarpeita selvitetään esimerkiksi kyselyillä tai 
kuuntelemalla hiljaisia signaaleja 

 Kehittämistyötä tehdään sekä reaalimaailman että 
nettimaailman tarpeita silmällä pitäen 
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Esimerkki vapaaehtoistyöstä: 

Vantaan Mentorointi -kampanja 

 Kansalaisareena on kehittänyt mentorointia vapaaehtoistyön muotona.  

 

 Vantaalla järjestetyssä mentorointi-kampanjassa kunnallisvaaliehdokkaat 
toimivat nuorten mentoreina arjen hallintaan liittyvissä asioissa. 

 

 Kampanjan idea lähtöisin Kansalaisareenan vapaaehtoiselta! 

 

 Kampanjan suunnittelussa ja toteutuksessa olivat mukana vapaaehtoiset 
Raili Muroke ja Nina Välisalo. 

 

 Raili ja Nina haastattelivat mentoreiksi hakeutuvia 
kunnallisvaaliehdokkaita sekä yhteensovittivat nuoret ja heille 
sopivimmat mentorit keskenään. 

 

 Raili ja Nina toimivat koko kampanjan ajan mentoreiden sekä nuorten 
yhdys- ja tukihenkilöinä. 

 

 

 

Mentorointi -kampanja: 

 

• Kampanja järjestettiin 

vuoden 2012 marraskuun ja 

2013 elokuun aikana. 

• Kampanjassa aloitti 17 

kunnallisvaaliehdokasta 

mentoreina. 

• Kampanjassa hyödynnettiin 

Kansalaisareenan 

vapaaehtoisten ja 

työntekijöiden luomaa 

mentorointiopasta. 

 

Mentorointi 
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Vapaaehtoinen Raili Muroke 

Millaista mentorointi-kampanjassa toimiminen oli? 

 

”Mentorointi-kampanjan tekeminen oli innostavaa ja 

myöhemmässä vaiheessa myös haastavaa. 

 

Itse olin mukana suunnittelemassa kampanjaa ja 

haastattelemassa mentorikandidaatteja. Se oli tietenkin 

aikaa vievää, mutta ihan mukavaa. 

 

Rekrytointihaastattelu oli minulle jo tuttua työelämästä, 

joten asia hoitui rennosti. Mukava tutustua moniin ihmisiin 

ja heidän ajatuksiinsa nuorista ja mentoroinnista. Nyt 

odotamme innolla tuloksia.” 

Sisällysluettelo 23 



Kansainvälinen vapaaehtoistyö 

Kansalaisareenassa 
Miten kansainvälisyys näkyy Kansalaisareenan vapaaehtoistoiminnassa? 

  

EU-apurahalla vapaaehtoistoimintaa kehittämään 

 Kansalaisareenan vapaaehtoinen Tuula Angervuo osallistui vuonna 2012 
Brysselissä järjestettyyn ohjelmaan, jossa tutustuttiin EU-maiden 
vapaaehtoistoimintaan. Tuula kirjoitti kokemuksistaan mm. VerkkoAreenassa: 
linkki 

 

EYCA: Euroopan Kansalaisten Teemavuoden Allianssi 

 Vuosi 2013 on EU:n Kansalaisuuden Teemavuosi. Teemavuotta toteuttaa 
käytännössä Euroopan Kansalaisten Teemavuoden Allianssi, jonka toisena 
Suomen koordinaattorina Kansalaisareena toimii. 

 Kansalaisareenan vapaaehtoiset Karita Mod ja Martin Mäklin osallistuivat 
EYCA:n kansainvälisiin työryhmiin, jotka luovat poliittista ohjeistusta sille, 
miten kansalaisuutta tulisi EU:ssa kehittää. 
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Vapaaehtoinen Karita Mod 

Millaista kansainvälisen vapaaehtoistyön tekeminen on ollut tähän 

mennessä?  

”Olen osallistunut Euroopan kansalaisten teemavuoden 2013 toimintaan 

vuoden alusta alkaen. Käytännön työ tapahtuu pitkälti työryhmissä, joita on 

yhteensä kolme. Työryhmien tehtävänä on työstää poliittisia suosituksia 

tiettyjen teemojen osalta.  

Työryhmät ovat kokoontuneet tähän mennessä kaksi kertaa Brysselissä. 

Minun työryhmäni  toimii siten, että jokaiseen kokoukseen on valittu tietty 

aihe ja jokaisen työryhmän jäsenen on vuorollaan tehtävä valmistelutyötä 

kokouksia varten. Työ jatkuu kokousten välillä sähköpostin ja Internetin 

välityksellä.” 

Mitä tekeminen on sinulta vaatinut? 

”Työryhmätyöskentelyn lisäksi olen kertonut työstä ja tuloksista eri 

yhteyksissä täällä kotimaassa, tehnyt joitakin esityksiä ja yhteenvetoja 

Kansalaisareenalle sekä kirjoittanut muutamia blogeja.  

Mielestäni tämäntapainen kansainvälinen vapaaehtoistyö ei sinänsä eroa 

merkittävästi palkkatyön tekemisestä kansainvälisissä yrityksissä. Riittävän 

sujuvan kielitaidon lisäksi tarvitaan aktiivista, ekstroverttia asennetta, malttia 

kuunnella ja rohkeutta ottaa kantaa ja kertoa mielipiteensä.” 
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Vapaaehtoinen Karita Mod 

Mitä sen tekeminen on sinulle antanut? 

”Minulle kansainvälinen vapaaehtoistyö on ollut erittäin mielenkiintoista. 

Olen päässyt kurkistamaan EU:n työskentelyn ytimeen, saanut tutustua 

moniin uusiin ihmisiin Euroopan eri maista, henkilöihin joita 

todennäköisesti en muuten olisi tavannut; ja käynyt monia mielenkiintoisia 

keskusteluja. 

Euroopan kansalaisten teemavuosi on lähtökohdiltaan hyvin ihmisläheistä, 

ja työhön osallistuvat ovat kaikki aiheesta hyvin innostuneita, humaaneja 

henkilöitä. Ilmapiiri on niin toisenlainen kuin hektisessä kansainvälisessä 

yritysmaailmassa.  

Vapaaehtoistyön tekeminen tällaisessa ilmapiirissä on innostavaa ja 

sellaisenaan palkitsevaa.”  

 

Sisällysluettelo 26 



Vapaaehtoinen Martin Mäklin 

Millaisia kokemuksia olet saanut vapaaehtoisena Kansalaisareenassa? 

 

”Olen vasta hiljattain aloittanut vapaaehtoistyön, joten pitkää kokemusta ei ole. 
Mutta jo alkumetreillä sain paljon kontakteja sekä suomalaisiin että 
eurooppalaisiin järjestöihin. Olen paraikaa tutustumassa aihepiirin 
dokumentteihin ja kokousmuistioihin, jotta voisin täysipainoisesti osallistua 
tuleviin kokouksiin.  

Ennenkaikkea osallistuminen vaatii kielitaitoa sekä tietysti mielellään kokemusta 
eurooppalaisesta yhteistyöstä. Aihepiiri, jossa olen mukana poikkeaa siitä mitä 
tein työelämässä, mutta koen sen pelkästään positiivisena. Itselläni on pitkähkö 
kokemus kansainvälisestä yhteistyöstä ja osallistuminen eurooppalaiseen 
vapaaehtoistyöhön on siinä mielessä melkein kuin jatkoa sille, mitä tein 
työelämässä.  

Miellyttävää vapaaehtoistyössä on, että pystyn vielä hyödyntämään 
työelämäkokemusta yhteisen hyvän vuoksi, ja lisäksi työ tuntuu mielekkäältä.” 
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Perustietoa vapaaehtoisena 

toimimisesta 
 

OIKEUDET: 

 

 Saada tehtäväänsä tukea ja ohjausta. 

 Tietää, mitä häneltä odotetaan. 

 Sanoutua irti tehtävästä ilman erityistä syytä kohtuullisella 
varoitusajalla. 

 Kieltäytyä tarjotusta tehtävästä. 

 Saada korvausta tehtävän hoidosta aiheutuneista kustannuksista 
(esim matka- ja puhelinkulut) ennalta sovitulla tavalla. 

 
VELVOLLISUUDET: 

 

 Suorittaa tehtävät sovitussa ajassa ja ilmoittaa hyvissä ajoin, jos 
tehtävien hoito ei onnistu. 

 Pitää salassa tehtävän aikana mahdollisesti saatu luottamuksellinen 
tieto 

 Kysyä tarvittaessa apua tehtävien suorittamiseen Kansalaisareenan 
henkilökunnalta. 

 
 

Yleistä: 

 

 Sovi Kansalaisareenan 
henkilöstön kanssa sinulle 
kaikista sopivin 
yhteydenpitotapa!  

 Kaikilla vapaaehtoisilla on 
ryhmätapaturmavakuutus, joka 
kattaa vapaaehtoistehtävien 
aikana sattuneet  tapaturmat 

 Kulu- ja matkakorvaukset 
sovitaan aina erikseen! 
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Lopuksi 

Tämän perehdytysmateriaalin tarjoama yleisperehdytysosio on 
päättynyt!  

 

Toivottavasti kiinnostuit Kansalaisareenan tarjoamista 
vapaaehtoistehtävistä. Perehdytyksen seuraavassa vaiheessa pyrimme 
kartoittamaan sinun tietoja, taitoja, toiveita ja mahdollista 
erityisosaamistasi. Tämän lisäksi annamme sinulle tarvittaessa 
tehtäväkohtaisen perehdytyksen. 

(Linkki kyselyyn tms. kun valmis) 

 

Jatkoperehdytyksen osalta Kansalaisareenan vapaaehtoisten 
yhteyshenkilönä toimii Tero Ipatti.  

 

p. 040-5509231 

Tero.ipatti@kansalaisareena.fi 
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TYÖELÄMÄN LAUSUNTO
Sosiaalialan opinnäytetyöstä

HYVÄ YHTEISTYÖKUMPPANI,
Pyydämme Sinua ystävällisesti arvioimaan opiskelijoiden opinnäytetyötä erityisesti työelämälähtöisyyden
kannalta. Arvio myös opiskelijan kykyä toimia yhteistyössä sosiaalialan ammattilaisten kanssa sekä hä-
nen valmiuksiaan nähdä alan kehittämishaasteita.

TYÖPAIKKA/TOIMINTAYKSIKKÖ:
Kansalaisareena ry
_________________________________________________________________________________

ARVIOITAVAT OPISKELIJA/T:
Paavo Piironen
_________________________________________________________________________________

OPINNÄYTETYÖN AIHE/ NIMI:
Kansalaisareenan vapaaehtoisten perehdytyskansion tekeminen
_________________________________________________________________________________

Arvioitavat alueet:

1. Aiheen merkittävyys sosiaalialan asiakaslähtöisen ammatillisen työn kehittämisen kannalta

Kansalaisareena tarvitsi perehdytyskansiota omien vapaaehtoisten perehdyttämistä varten. Oli myös tarve

luoda prosessit, joilla vapaaehtoiset ja yhdistyksen työntekijät kohtaavat aiempaa suunnitellummin. Osin

näiden prosessien tarve löydettiin Paavon työskentelyn ansiosta. Perehdytyskansion luomisen aikana

syntyi sivutuotteena ideoita Kansalaisareenan oman vapaaehtoistoiminnan kehittämistä varten, ja osa

näistä ideoista arvioitiin työntekijöiden toimesta ja otetaan tulevaisuudessa käyttöön.

2. Opiskelijan kyky rakentavaan, innovatiiviseen ja tulokselliseen yhteistyöhön työelämän edustajien

kanssa.

Paavon kanssa on helppo työskennellä. Hän on persoonaltaan toiset huomioiva ja aloitteellinen. Paavo loi

oman ideansa pohjalta yhdessä työntekijän kanssa perehdytyskansion valmistelua varten sarjan työpajoja,

joiden anti oli onnistunut. Perehdytyskansion tuottaminen sujui erittäin hyvin rakentavassa vuorovaiku-

tuksessa.

3. Opinnäytetyön hyödynnettävyys työelämässä, sen tarjoamat näkymät alan kehittämisen näkökulmasta

Perehdytyskansio ja sen sivutuotteena syntyneet jatkokehitysideat ovat suoraan sovellettavissa ja hyödyn-

nettävissä Kansalaisareenan toimintaan. Täysi kymppi tämän suhteen.
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4. Opiskelijan ammatillinen kasvu; kyky reflektiiviseen ammatilliseen työotteeseen, kyky tunnistaa omia

voimavarojaan ja kehityshaasteitaan

Paavon toiminta oli kaikin puolin ammattimaista. Hän toimii kuin kokenut tekijä tällaisessa kehittämis-
projektissa.

Paikka ja pvm: 11.9.2013

Työelämän edustaja: suunnittelija Tero Ipatti, Kansalaisareena
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