
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Petra Juntunen 
Diakonia-ammattikorkeakoulu 
Sosiaalialan koulutus ohjelma 

Sosionomi (AMK) 
Opinnäytetyö, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
’’EI PÖLLÖMPÄÄ TOIMINTAA-TULE MUKAAN” 

Kainuun OmaisOivan vapaaehtoisten rekrytointi 



 

Diakonia-ammattikorkeakoulu 

TIIVISTELMÄ 

 

Petra Juntunen 

”Ei pöllömpää toimintaa-tule mukaan” Kainuun OmaisOivan vapaaehtoisten rekry-

tointi 

37 s., 4 liitettä 

Syyskuu 2018 

Diakonia-ammattikorkeakoulu 

Sosiaalialan koulutusohjelma 

Sosionomi (AMK) 

 

 

Tämä opinnäytetyö on toiminnallinen opinnäytetyö, joka on tehty yhteistyössä Kai-

nuun Omaishoitajat ja läheiset yhdistyksen kanssa. Opinnäytetyön tavoitteena oli löy-

tää hyviä keinoja uusien vapaaehtoistoimijoiden rekrytoimiseksi mukaan yhdistyksen 

OmaisOiva-toimintaan. Sitä varten toteutettiin kaksi erilaista rekrytointitapahtumaa, 

joiden pohjalta mietittiin toimintatapojen sopivuutta ja kehitettiin uusia toimintamal-

leja työyhteisössä. 

 

Tässä opinnäytetyössä käydään läpi nämä tapahtumat ja toimintatavat ja niiden avulla 

on tehty johtopäätöksiä, kuinka toimintaa lähdetään kehittämään. Opinnäytetyön ede-

tessä kävi ilmi, että hyviä rekrytointikäytäntöjä on monia, mutta suoraan henkilökoh-

taisesti kysyminen toimii parhaiten Kainuun alueella. Vapaaehtoistoiminta kiinnostaa 

ihmisiä, mutta sitoutuminen pelottaa. Tämän vuoksi tehtävänannot vapaaehtoisille tu-

lisi olla selkeitä ja rajattuja. Lisäksi toiminnasta täytyy kertoa siten, että vapaaehtoinen 

ymmärtää, mitä häneltä odotetaan. 
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This thesis is functional, and it was made in co-operation with the Kainuun 

Omaishoitajat ja läheiset-association. The aim of this thesis was to find new and better 

ways to recruit volunteers for the association´s OmaisOiva-activities. For that reason, 

two different kinds of recruit events were carried out. Based on those results new ways 

to function were developed in the work community. 

 

In this thesis I go through these events and ways to function. I conclusion, out of those 

actions, new ways to function will be developed. As the thesis progressed it became 

obvious that although there are many good ways to recruit volunteers, asking directly 

one in person works the best in the Kainuu region. Volunteer work interests people but 

the commitment to what it needs frightens. For this reason, assignments for volunteers 

should be to know exactly what they are expected to do. 
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1. JOHDANTO 

 

”Maailmassa on vain neljänlaisia ihmisiä: 

 heitä, jotka ovat olleet omaishoitajia; heitä, jotka ovat omaishoitajia; heitä, joista tulee omais-

hoitajia; ja heitä, jotka tarvitsevat omaishoitajia.”                                            

 -Rosalynn Carter- 

 

Tämän opinnäytetyön idea sai alkunsa työpaikan vaihdoksesta. Olen aloittanut työt aivan 

uudenlaisessa työympäristössä, hanketyössä, jollaisessa en ole työskennellyt koskaan 

aiemmin. Kyseessä on Kainuun Omaishoitajat ja läheiset ry, joka on valtakunnallisen 

Omaishoitajaliiton paikallisyhdistys. Yllä oleva runo, joka tuli vastaan jossain perehdy-

tysmateriaalissa vaikutti minuun voimakkaasti, koska mielestäni runossa kiteytyy se asia, 

että omaishoitajuus voi koskettaa jokaista ihmistä jossakin elämänvaiheessa. 

 

 Omaishoitajuus on ollut minulle tuttu asia lapsuudesta lähtien. Mummoni hoiti ukkiani 

monta kymmentä vuotta ja kotonani hoidettiin vanhoja sukulaisia. Omaishoitajuus on ol-

lut ajankohtaista silloin ja sitä se on yhä enemmän nykyäänkin, kun yhteiskunnassamme 

vähennetään laitospaikkoja. Tämä tarkoittaa sitä, että ihmisten on hoidettava omaisiaan 

entistä enemmän ja pidempään kotona. Omassa työssäni ja tätä opinnäytetyötä tehdessäni 

olen huomannut, kuinka sekä fyysisesti, että henkisesti uupuneita osa omaishoitajista on. 

Yhteiskunnan tarjoama apu ja tuki ei ole riittävää, vaan tarvitaan lisäksi järjestöjen ja 

yhdistysten tekemää työtä omaishoitajien jaksamisen tukemiseksi.   

 

Järjestö- ja yhdistystoiminnan kulmakivi ovat vapaaehtoistoimijat. Ilman vapaaehtoisia 

toimijoita ei ole yhtään yhdistystäkään. Kainuun Omaishoitajat ja läheiset yhdistys tar-

vitsee vapaaehtoistoimijoita, että se voi tarjota omaishoitajille laadukasta lähialuetoimin-

taa, jota kutsutaan OmaisOiva-toiminnaksi. Vapaaehtoistoimijoiden rekrytointi on ollut 

haasteellista. Yhdistystoimintaan pitäisi saada uusia jäseniä ja vapaaehtoistoimijoita. 

Työelämän ohjaajani kanssa pohdimme, kuinka uusia toimijoita löytyisi ja kuinka heidät 

saadaan mukaan toimintaan. Tästä lähti kumpuamaan idea, voisinko opinnäytetyössäni 

kokeilla erilaisia toiminnallisia tapahtumia vapaaehtoistoimijoiden rekrytoimiseksi. Ta-

voitteena oli löytää rekrytoimisen malli, joka toimisi kaikissa Kainuun kunnissa. Avaan 

näitä toiminnallisia tilaisuuksia jäljempänä tässä työssä. 
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Vapaaehtoistoiminnasta on tehty paljon tutkimuksia, joita olen tätä työtä tehdessäni tut-

kinut. Myös vapaaehtoistoimijoiden rekrytoinnista on paljon tietoa. Tiedon määrän 

vuoksi voisi olettaa, että vapaaehtoisten saaminen mukaan toimintaan on helppoa. Opin-

näytetyötä tehdessäni ja asiaa tutkiessani sekä keskusteluissa esimiehen, että muiden toi-

mijoiden kanssa osoittavat, että vapaaehtoisten rekrytoiminen mukaan johonkin tiettyyn 

toimintaan vaatii paljon etukäteissuunnittelua ja vapaaehtoistyön täsmentämistä koko yh-

teisössä, johon vapaaehtoisia yritetään saada mukaan. 

Tässä opinnäytetyössä avaan omaishoidon, omaishoitajuuden ja vapaaehtoistoiminnan 

käsitteitä, sekä mitkä asiat ovat tärkeitä vapaaehtoistoimintaa kehitettäessä ja uusien toi-

mijoiden rekrytoimisessa. Kerron toiminnallisista tapahtumista, joita OmaisOiva- toimin-

nassa olen järjestänyt vapaaehtoisten rekrytoimiseksi ja teoriatiedon ja toiminnallisuuden 

kautta pyrin löytämään Kainuun OmaisOivalle rekrytoinnin toimintamallia. 
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2. OPINNÄYTETYÖN TAVOITTEET 

 

 Kainuun OmaisOiva- kahvilat ja ryhmät toimivat osassa Kainuun kunnissa täysin vapaa-

ehtoisten työpanoksella, yhdistyksen OmaisOiva-toiminnan luodessa puitteet. Joissakin 

kunnissa taas ei toimi yhtään vapaaehtoistyöntekijää. Toimintaan kaivattaisiinkin uusia 

vapaaehtoisia kaikkiin kuntiin. Ristijärven kuntaan oli suunnitteilla vapaaehtoisten rek-

rytointitapahtuma, jonka tiimoilta virisi ajatus voisiko tätä tapahtumaa hyödyntää suun-

nitellessa Kainuun OmaisOivalle omaa rekrytointimallia vapaaehtoistoimijoiden mukaan 

saamiseksi toimintaan. Tästä lähti ajatus kokeilla erilaisia toiminnallisia tapahtumia va-

paaehtoisten tavoittamiseksi. Toiminnallisten tapahtumien avulla työyhteisöön saataisiin 

tietoa rekrytointimallien toimivuudesta ja tätä kautta vapaaehtoisten rekrytointia voitai-

siin kehittää myös jatkossa. Tätä työtä varten on toteutettu kaksi erilaista rekrytointimallia 

Ristijärven Tule kahville ja tutustu OmaisOivan vapaaehtoistyöhön tapahtuma ja Omai-

sOiva-kioskit Kajaanin Markkinakatu-tapahtumassa ja Kuhmon kirjastolla. 

 

Opinnäytetyön tavoitteiksi nousivat seuraavat asiat  

• Selvittää mikä on paras tapa rekrytoida vapaaehtoisia omaishoitajien tueksi Kai-

nuussa 

• Selvittää mitkä asiat saavat ihmiset kiinnostumaan vapaaehtoistyöstä Kainuun 

OmaisOiva-toiminnassa 

• Saada mukaan toimintaan uusia vapaaehtoistoimijoita 
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3. MITÄ OMAISHOITO ON? 

 

”Omaishoitaja. 

Kuka hän on? 

Mitä hän tekee? 

Hän nostaa, kantaa, 

pukee, syöttää, juottaa. 

Touhuaa päivät, valvoo yöt. 

Hän itkee, rukoilee, nauraa, laulaa. 

Hän väsyy, tiuskii, komentaa. 

Mutta ennen kaikkea hän 

rakastaa. 

Hän on ihminen ihmiselle.” 

       -Siipirikko- 

 

Omaishoidolla tarkoitetaan hoitomuotoa, jolloin omainen tai hoidettavalle muu läheinen 

henkilö mahdollistaa toimintakyvyltään heikentyneen vammaisen tai sairaan henkilön 

kotona asumisen. Sekä omaishoidettavia kuin omaishoitajiakin löytyy kaikista ikä-

luokista. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2014, 11.) 

 

Omaishoito on elämäntilanne, johon liittyy aina elämänmuutos, jonka perheenjäsenen 

sairastuminen tai vammautuminen aiheuttaa. Perheessä joudutaan sovittamaan yhteen 

sairaus ja vammaisuus, auttaminen ja tukeminen. Jokaisessa perheessä tilanne on aina 

yksilöllinen, eikä siksi voida määrittää kuinka missäkin perheessä nämä yhteen sovite-

taan. (Omaishoitajaliitto 2018.) Hoitosuhde voi kehittyä vuosien myötä hoidettavan avun-

tarpeen lisääntymisen vuoksi tai äkillisesti sairauskohtauksen, onnettomuuden tai eri-

tyistä hoivaa tarvitsevan lapsen syntymän myötä. (Omaishoitajaliitto 2018). 

 

1980-luvulla alkoi vähitellen suuntaus, jossa painotettiin kotona annettavaa hoitoa ja lai-

toshoidon purkamista. 1990-luvun laman myötä kunnat joutuivat ottamaan yhä enemmän 

rahallista vastuuta kuntalaisteen palveluiden järjestämisestä, jolloin kotona annettava 

hoiva alkoi olla yhteiskunnassa yhä toivotumpi hoitomuoto. Vähitellen laitoshoidosta on 

tullut kotona asumisen viimesijainen tukimuoto, jota annetaan lyhytaikaisesti, tukemaan 

sitä, että omainen jaksaa edelleen huolehtia hoidettavastaan. (Tikkanen 2016, 14.) 
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Tikkasen väitöskirjan mukaan vanhuspalvelujen kehittäminen on muuttunut yhä enem-

män keskusteluksi siitä, miten palveluja rakennetaan kotona asumisen ympärille. (Tikka-

nen 2016, 19). Sama suuntaus on kuitenkin ollut kaikissa ryhmittymissä, jotka ovat aiem-

min kuuluneet laitoshoidon piiriin. Kunnille on asetettu velvollisuus laitoshoidon purka-

miseksi ja kotona asumisen mahdollistavien palvelujen kehittämiseksi. (Tikkanen 2016, 

20). 

Suomessa on siirrytty yksityisen ja julkisen hoivatyön yhteensovittamiseen ja kansalais-

ten odotetaan yhä enemmän osallistuvan palvelujen tuottamiseen. Omaishoito palvelu-

muotona vastaa tähän vaatimukseen. (Tikkanen 2016, 21.) 

 

Suomessa omaishoidon erityispiirre on se, että sekä omaishoitaja sekä hoidettava ovat 

iäkkäitä ihmisiä. Hoitaja ja hoidettava ovat joissakin tapauksissa niin huonokuntoisia, että 

on hankala erottaa kumpi hoitaa kumpaa. Kalliokoski kertoo tutkimuksessaan, että Kan-

sallisen omaishoidon kehittämisohjelman mukaan omaishoitajina toimivien yli 65-vuoti-

aiden määrä kasvaa jatkuvasti. Vuonna 2012 yli puolet sopimusomaishoitajista oli eläke-

läisiä. Omaishoidettavista suurimman ryhmän muodostavat muistisairautta sairastavat 

henkilöt. Muistisairaudet sekä mielenterveyden häiriöt tekevätkin omaishoidon erityisen 

haastavaksi. (Kalliokoski 2015, 44.) 

 

Kansallisten selvitysten mukaan yli miljoona suomalaista auttaa säännöllisesti läheistään. 

Suomessa arvioidaan olevan n. 350 000 omaishoitotilannetta, joista 60 000 on sitovia ja 

vaativia. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2014, 22.) Ohessa vielä kaavio omaishoidon ti-

lanteesta Suomessa Kansallisen omaishoidon kehittämisohjelman mukaan konkretisoi-

maan, kuinka paljon ihmiset hoitavat omaisiaan ja läheisiään. (Mukaillen Omaishoitalii-

ton sivuilta v. 2018)  
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3.1 Kaavio Suomen omaishoitotilanteista  

 

 

 

 

 

 

 

 

Jokainen omaishoitotilanne on erilainen riippuen hoivan sisällöstä, kestosta ja rasittavuu-

desta. Omaishoitotilanteista vain hieman yli 10 % on lakisääteisen omaishoidon tuen pii-

rissä. Omaishoidon tukea haetaan ja myönnetään usein varsin myöhään eli silloin kun 

omaishoito on jo hyvin raskasta. (Omaishoitajaliitto 2018.) 

 

Sosiaali- ja terveysministeriö asetti v. 2012 työryhmän laatimaan Kansallisen omaishoi-

don kehittämisohjelman. Sen tavoitteina oli muun muassa vuoteen 2020 mennessä omais-

hoidon tuen kriteerien ja palkkioluokkien yhdenmukaistaminen koko maassa, kaikkien 

tukikriteerit täyttävien omaishoitajien saaminen tuen piiriin ja tarpeiden mukaiset tuki-

palvelut omaishoitajille. Kehittämisohjelmasta on kuitenkin kokeiluun ja toteutukseen 

otettu vain yksittäisiä esityksiä. (Tuomi 2018, 8.) Erilaiset käytännöt kuntien välillä ai-

heuttavat epätasa-arvoa omaishoitajien keskuudessa ja vaikeuttavat siten omaishoitajana 

toimimista. 

 

3.2 Omaishoitaja 

 

Laissa omaishoidon tuesta omaishoitaja määritellään hoidettavan omaiseksi tai muuksi 

läheiseksi henkilöksi, joka on tehnyt omaishoitosopimuksen kunnan kanssa. (Laki omais-

hoidon tuesta 2005).  Kuten edellä on mainittu kuitenkin vain n. 10 % omaishoitajista 

kuuluu sopimusomaishoitajuuden piiriin. Omaishoitajasopimuksia oli v. 2016 n. 44152 

kpl. (Omaishoitajaliitto 2018). 

 

Omaishoitajaliiton mukaan omaishoitoa tutkinut Tuula Mikkola (VTT) on määrittänyt 

omaishoitajuutta seuraavasti ”Omaishoidon tärkein motiivi on suhde, joka ei ole syntynyt 

hoidon tarpeen perusteella, vaan on olemassa siitä riippumatta”. (Omaishoitajaliitto 

Omaisia ja tut-

tavia auttavia 

1,25 

milj. 

Pääasiallisia 

auttajia 

35000 

Sitova hoito ja 

huolenpito 

60000 

Omaishoidon tukea 

saavat 

44152 



11 

 

Diakonia-ammattikorkeakoulu 

2018). Omaishoitotilanteessa tunnesuhde hoitajan ja hoidettavan välillä luo vapaaehtoi-

sen pakon ja velvollisuuden hoitaa omaa läheistä. Omaishoitotilanteissa ollaan vanhem-

pia, puolisoita ja lapsia eikä hoitajia ja hoidettavia. Omaishoitaja huolehtii toisen ihmisen 

arjesta ja hyvinvoinnista. Monet omaishoitajat kokevatkin omaisen tai läheisen hoitami-

sen palkitsevana. Osa omaishoitajista kokee omaishoitotilanteen kuitenkin   

 raskaana ja kuormittavana. Monet omaishoitajat tulevat kaltoinkohdelluksi hoidettavan 

taholta. Latomäki ja Runsala ovat tutkineet 2017 julkaistussa pro gradu tutkielmassaan 

tätä ilmiötä ja tutkimuksen tulokset kertovat, että 60,3 % omaishoitajista koki tulleensa 

kaltoinkohdelluksi hoidettavansa taholta. (Latomäki ja Runsala 2017, 89.) 

 

 Tilastoennusteiden mukaan vanhemmat ikäluokat (yli 85-vuotiaat) kasvavat voimak-

kaasti tulevaisuudessa. Vanhempien ikäluokkien kasvu ennakoi, sekä palvelutarpeiden, 

että kustannusten kasvua. Tutkimusten mukaan omais- ja läheisavulla on mahdollista 

merkittävästi vähentää yhteiskunnalle aiheutuvia kustannuksia. (Latomäki ja Runsala 

2017, 5.) Tämän vuoksi olisi tärkeää huolehtia omaishoitajien hyvinvoinnista tukemalla 

heitä arvokkaassa työssään. Näin voidaan turvata omaishoidon toteutuminen hoidettavan 

tarpeiden mukaisena, sillä kun omaishoitaja uupuu, seurauksena on useimmiten omais-

hoidon päättyminen ja hoidettavan joutuminen ennenaikaisesti ympärivuorokautiseen 

hoitoon. (Latomäki ja Runsala 2017, 5.) 

 

Kalliokosken tutkimuksen mukaan omaishoitajien keskeisin avuntarve liittyy oman va-

paa-ajan saamiseen. Vapaa-ajan mahdollistamiseksi omaishoidettavalle tulisi saada ko-

tiin sijaishoitaja. Tällaista avun muotoa yhdistykset pystyvät tarjoamaan aika vähän joh-

tuen siitä, että yhdistysten STEA:lta saama tuki pitää suunnata omaishoitajalle eikä hoi-

dettavalle. Sijaishoidon järjestäminen omaishoitajien lakisääteisten vapaiden ajaksi on 

kuntien vastuulla ja yhdistykset eivät voi hoitaa kunnille kuuluvia palveluja, koska STEA 

ei myönnä avustuksia yhdistyksille elinkeinotoimintaa lähellä olevaan toimintaan tai la-

kisääteisten julkisten palvelujen rahoittamiseen. (Kalliokoski 2015, 61.) 
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3.3 Omaishoidon tuki ja kustannukset yhteiskunnalle 

 

Laki omaishoidon tuesta tuli voimaan vuonna 2006. Siinä säädetään omaishoidon tuen 

saamisen edellytyksistä. Laki määrittelee omaishoidon tuen kokonaisuudeksi, joka muo-

dostuu hoidettavalle annettavista tarvittavista palveluista, omaishoitajalle maksettavasta 

hoitopalkkiosta, vapaasta ja omaishoitoa tukevista palveluista. 

Omaishoidontukea haetaan kotikunnalta ja se on hoidettavalle myönnettävä sosiaalipal-

velu. Omaishoidon tukea voidaan myöntää, kun omaisen antama hoito on hoidettavan 

edun mukaista ja edellytykset omaishoidon toteuttamiseksi ovat olemassa. Edellytyksistä 

on säädetty laissa omaishoidon tuesta. Omaishoidon tuki ei ole subjektiivinen oikeus. 

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet ja hoitopalkkioiden suuruus voivat vaihdella kun-

tien välillä. (Omaishoitajaliitto 2018, 7-10.) 

 

 Kun omaishoidon tuki myönnetään, laaditaan siitä omaishoitajan ja kunnan välille sopi-

mus. Sopimuksen liitteenä tulee olla hoidettavasta laadittu hoito- ja palvelusuunnitelma, 

johon on kirjattu omaishoitajan antaman hoidon määrä ja sisältö, hoidettavan ja hoitajan 

tarvitsemat palvelut sekä selvitys hoidettavan hoidon järjestämisestä omaishoitajan va-

paan tai muun poissaolon aikana. Omaishoitaja ei ole työsuhteessa vaan kyseessä on toi-

meenpanosopimus. Sopimus tehdään yleensä aina toistaiseksi voimassa olevaksi ja sitä 

tulee tarvittaessa tarkistaa. Hoitopalkkio määräytyy hoidon sitovuuden ja vaativuuden pe-

rusteella eikä ole sidonnainen perheen tuloihin ja varallisuuteen. (Omaishoitajaliitto 

2018, 7-10.) Kunta voi irtisanoa omaishoitosopimuksen ja omaishoitajan irtisanomisaika 

on yksi kuukausi. Sopimus päättyy kuitenkin välittömästi, ellei hoito enää vastaa hoidet-

tavan etua tai vaarantaa hoidettavan tai omaishoitajan terveyden tai turvallisuuden. Hoi-

tajan huonokuntoisuus voi aiheuttaa irtisanomisen. Omaishoitajaliitto 2018, 10.) 

 

Yleisimmät syyt omaishoidon tuen hakemuksen hylkäämiseen olivat kuntien asettamien 

tuen myöntämiskriteerien täyttymättömyys ja kuntien määrärahojen puute. (Sosiaali- ja 

terveysministeriö 2014, 24).  

Kunnan järjestämien palvelujen lisäksi, sekä sopimus-, että muilla omaishoitajilla on 

mahdollisuus saada vertaistukea, valmennusta ja neuvontaa järjestöiltä ja seurakunnilta. 

(Sosiaali- ja terveysministeriö 2014, 12). 
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Kunnille omaishoito on erittäin edullinen hoidon järjestämisen muoto verrattuna muihin 

hoitomuotoihin. Omaishoidon tuella tehdyn hoitotyön laskennallinen arvo arvioituna 

omaishoidolle vaihtoehtoisten hoitomuotojen kustannusten avulla on nykyisin n. 1,7 mil-

jardia euroa vuodessa. Omaishoidon tukeen sisältyvien hoitopalkkioiden ja palveluiden 

kustannukset ovat n. 450 miljoonaa euroa vuodessa. Omaishoidon tuki on laskennallisesti 

1,3 miljardia euroa muita hoitomuotoja edullisempi. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2014, 

12.) Vaikka omaishoidon taloudelliset vaikutukset tiedostetaan yhteiskunnassa ja aiheesta 

on tehty valtakunnallisia tutkimuksia, on omaishoidon asema kotihoidon palvelukokonai-

suudessa yhä epävakaa. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2014, 12).  
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4. VAPAAEHTOISTOIMINTA 

 

”Tämä kansa osasi kerran kantaa yhteisvastuutaan vähäeleisesti:  

Katsoi aamulla naapurimökin suuntaan, nouseeko yksineläjämummon piipusta kahvinkeittosavut, 

että vieläkö siellä hengissä? Asteli lähimmäisleipä kainalossa oikopolkua pellontaustatorppaan 

kertomaan omat kolottamiset ja kyselemään naapurin hengenahdistukset. Niitti kesällä lesken 

lampaille heinät, nosti syksyllä sokean mummon potaatit, eli todeksi arkipäivän toveruutta tietä-

mättä, että sillä kaikella on niin hieno nimi kuin VAPAAEHTOISTYÖ” 

 - tuntematon - 

 

Vapaaehtoistoimintaa on tehty Suomessa kautta historian. Ihmiset ovat auttaneet ja tuke-

neet toisiaan, läheisiään, naapureita, mutta myös tuntemattomia heikommassa asemassa 

olevia lähimmäisiä. Vapaaehtoistoiminta liittyy siten ihmisyyteen ja inhimillisyyteen, sii-

hen minkälaisia arvoja ihminen pitää tärkeänä. Useimmat sosiaalipalveluistamme ovat 

lähteneet liikkeelle järjestöjen aloittamasta vapaaehtoistoiminnasta. Siksi voidaankin to-

deta, että vapaaehtoistoiminta on ollut merkittävä tekijä suomalaisen hyvinvointiyhteis-

kunnan kehittymiselle. (Mäki 2016, 26-27.) 

Vapaaehtoistoiminta on toimintaa, jota tehdään maksutta omasta vapaasta tahdosta. 

Vapaaehtoisuus on toimimista tärkeäksi koetun asian puolesta, halua tehdä hyvää lähellä 

tai kaukana. Se on kaikille avointa ja jokainen voi valita itse minkä asian eteen haluaa 

tehdä vapaaehtoistyötä. Vapaaehtoistyö ei voi korvata ammattityötä, vaikkakin se on hy-

vin arvokasta yksilölle ja yhteiskunnalle, koska vapaaehtoistyö synnyttää yhteiskunnal-

lista luottamusta ja sosiaalista pääomaa. (Kansalaisareena 2016.)  

 

Suomessa vapaaehtoistyön avulla ehkäistään yksinäisyyttä ja syrjäytymistä ja lisätään 

osallisuutta. Vapaaehtoistyön voimin ylläpidetään muun muassa urheiluseuratoimintaa ja 

edistetään taidetta ja kulttuuria. Vapaaehtoisuus on kaksisuuntaista eli se hyödyttää sekä 

tekijäänsä että sen kohdetta. (Kansalaisareena 2016.) 

 

Kalliokoski toteaa tutkimuksessaan, että yhteiskunnalliset rakenteet Suomessa ovat muut-

tumassa, jolloin kansalaisuuskin muuttuu. Tavoitteena on aktiivinen kansalainen, joka pi-

tää huolta itsestään ja läheisistään. Aktiivinen kansalaisuus tarkoittaa ihmisen kaiken-

laista osallistumista, toimintaa ja vaikuttamista joko omassa yhteisössään tai yhteiskun-

nassa. Ihminen on aktiivinen yksityiselämässä, työelämässä, järjestötoiminnassa ja 
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yhteiskunnallisissa kysymyksissä. Tähän aktiivisuuteen nojaa vapaaehtoistyöhön pohjaa-

vien järjestöjen ja yhdistysten toiminta. (Kalliokoski 2015, 17) 

 

Yhdistysten toiminta on vapaaehtoistoimintaa, jossa vapaaehtoiset tukevat yhdistyksen 

ajamaa asiaa liittymällä jäseneksi. Yhdistyksiin liitytään usein siksi, että voitaisiin vai-

kuttaa itselle tärkeisiin asioihin. Aktiiviset vapaaehtoiset jäsenet mahdollistavat yhdistyk-

sen toiminnan. Suomessa olevissa yli 140 000 yhdistyksessä hallitusten jäsenet ja muut 

toimijat tekevät vuosittain suuren määrän vapaaehtoistyötä. (Ala-Kyyny 2017, 16.) 

Omaishoitajien paikallisyhdistyksien toimijat ovat useimmiten pääasiassa iäkkäämpiä tai 

työssäkäyviä keski-ikäisiä henkilöitä ja nuorten toimijoiden saaminen mukaan toimintaan 

on yhdistyksille haasteellista. (Omaishoitajat ja läheiset liitto ry 2012, 5. Pikkurukkanen)  

 

Yhdistykset tarjoavat monesti mahdollisimman paljon vaihtoehtoja yhdistyksen toimin-

taan osallistumiselle, koska on yksilöllistä, minkälaiseen toimintaan lähdetään mukaan 

vapaaehtoiseksi ja mikä on toimintaan sitoutumisen aste. Tällä tavalla osallistumiskynnys 

yritetään pitää mahdollisimman matalana. Eniten yhdistyksissä vapaaehtoisia on mukana 

vertaistukitoiminnassa, tapahtumien järjestämisessä, virkistystoiminnassa, vaikuttamis-

työssä ja terveyttä edistävässä toiminnassa. Uusia vapaaehtoisia kaivattaisiin eniten va-

rainhankintaan, tukihenkilötoimintaan, vertaistukitoimintaan, tapahtumien järjestämi-

seen ja vaikuttamistyöhön. (Kalliokoski 2015, 45.) 

 

Laitisen & Pessin sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakausilehdessä ole-

vassa artikkelissa kerrotaan, että Suomessa auttaminen on voimissaan. He perustavat tä-

män kyselytutkimuksen tuloksiin, johon vastanneista lähes 70% koki auttamisen henki-

lökohtaisesti tärkeäksi. Artikkelissa kerrotaan suomalaisten auttamisen perustuvan oikeu-

denmukaisuuden, periaatteellisuuden sekä myötätunnon ja ilon tunteisiin. (Laitinen & 

Pessi 2010, 7.) 

 

Kirkkohallitus, Kansalaisareena ja Opintokeskus Sivis ovat teettäneet Taloustutkimuk-

sella kyselyn, josta selviää, että Suomessa jopa 40% väestöstä tekee tällä hetkellä vapaa-

ehtoistyötä. Määrä on kasvanut koko ajan, koska kolme vuotta sitten vapaaehtoistyötä 

teki 33% väestöstä. Varsinkin nuorten tekemä vapaaehtoistyö on kasvussa ja nuoret oli-

sivat valmiita tekemään enemmänkin, mikäli pyydettäisiin mukaan. (Kansalaisareena ry. 

2018.) Vapaaehtoistyön arvo on Suomessa noin kolme miljardia euroa. Kansalaisareena 
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on ilmaissut tiedotteessaan, että Suomeen tarvittaisiin laki vapaaehtoistoiminnasta, jotta 

vapaaehtoistyön tilanne selkiytyisi ja se tulisi sisällyttää myös aktiivimalliin. (Kansalais-

areena ry. 2018.)  

Yhdistyksissä tulevaisuuden haasteena on kuinka rekrytoida uusia vapaaehtoisia, kuinka 

sitouttaa ja motivoida jo toiminnassa mukana olevia sekä löytää jokaiselle yksilöllisiä 

tehtäviä vapaaehtoistoimintaan. (Kalliokoski 2015, 62). 

 

OmaisOiva-toiminta rahoitetaan täysin entisen RAY:n, nykyisen STEA:n avustuksilla. 

STEA korostaa avustustoiminnan linjauksissaan kansalaisten yhteisöllisyyden ja osallis-

tumisen edistämistä. STEA edellyttää, että kansalaisten osallistaminen on vapaaehtoistoi-

minnan ja sen kehittämisen lähtökohtana. Osallistamisessa tärkeää on, että vapaaehtois-

toimijat pääsevät mukaan vapaaehtoistoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen. STEA:n 

avustusosaston 2015 antaman ohjeistuksen mukaan sen avustamat järjestöt muodostavat 

laajat puitteet vapaaehtoistoiminnalle ja sen koordinoimiselle. (RAY avustusosasto 2015, 

2-3.) 

OmaisOiva-toiminnan yksi tärkeä elementti on vapaaehtoisten toimijoiden tekemä vapaa-

ehtoistyö, jota he tekevät olemalla omaishoitajien tukena arjen jaksamisessa ja hyvinvoin-

nissa. Avun antaminen ei kuitenkaan ole ainoa vapaaehtoistoiminnan muoto, vaan erittäin 

tärkeässä osassa OmaisOivan vapaaehtoistoimintaa on vertaistuen antaminen samassa ti-

lanteessa oleville. Vertaistoimintaa onkin tarkoitus kehittää toiminnassa edelleen ja tässä 

vapaaehtoisilta saatu palaute ja kehitysehdotukset ovat tärkeässä roolissa. 

 

Vapaaehtoisille on laadittu työnkuvat, joita ovat mm. vertaisryhmien ohjaajat, Ovet-val-

mennus ohjaajat, Omais-Oiva kioski vapaaehtoiset, mentorit, vertaistukihenkilöt, tuki-

henkilöt, tapahtuma vapaaehtoiset. (Kainuun Omaishoitajat ja läheiset ry. 2016.) 

Vapaaehtoisille toiminta tarjoaa perehdytyksen, mahdollisuuden kouluttautua, työnoh-

jauksen, virkistystapahtumia ja vahvan tukiverkoston. (Kainuun Omaishoitajat ja läheiset 

ry. 2016). Kainuun OmaisOiva-toiminnassa vapaaehtoisia toimijoita on tällä hetkellä n. 

16 henkilöä ja he toimivat erilaisissa tehtävissä ja osallistuvat oman ajankäyttönsä salli-

missa puitteissa.  

Tämän opinnäytetyön tekemisessä he ovat olleet myös keskeisessä roolissa, koska 6 

heistä osallistui rekrytointitapahtumaan Ristijärvellä ja 4 vastasi laatimaani kyselyyn ta-

pahtumasta ja vapaaehtoisuudesta. 
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5. VAPAAEHTOISTEN REKRYTOINTI 

 

Vapaaehtoistoiminnan yksi tärkeimmistä lähtökohdista on vapaaehtoisten rekrytoinnissa. 

(Tammela 2017, 25). 

Edellä olevien tutkimustulosten valossa, joissa kerrottiin vapaaehtoistyön tekemisen ole-

van kasvussa, voisi kuvitella, että vapaaehtoisten rekrytointi eli värväys yhdistystoimin-

taan olisi helppoa. Todellisuudessa se on haasteellista koska Suomessa, kuten jo aiemmin 

tässä työssä on tullut esille, erilaisia yhdistyksiä on paljon ja monesti varsinkin pienillä 

paikkakunnilla yhdet ja samat ihmiset ovat niitä aktiivisia ja voivat toimia useammassa 

yhdistyksessä. Monessa tapahtumassa, joissa vapaaehtoistoimijoita on yritetty rekrytoida, 

esille on noussut se, että toiminta olisi kiinnostavaa ja koettaisiin tärkeäksi, mutta on jo 

sitouduttu niin moneen muuhun yhdistykseen ja toimintaan. Yhdistysten olisikin osattava 

markkinoida vapaaehtoistoimintaa uusille vapaaehtoisille siten, että nämä innostuisivat 

ja lähtisivät toimintaan mukaan. (Tammela 2017, 25). 

 

Ennen rekrytoinnin aloittamista yhdistyksen on hyvä selvittää vapaaehtoistoimintaan liit-

tyvät motiivit, millaisille jäsenille sillä on tarjottavaa ja millaisia vapaaehtoisia toimintaan 

kaivataan. Rekrytointitapoja, perehdytystä ja toimintaan ohjaamista on myös hyvä pohtia 

ennalta. (Tammela 2017, 25.) 

 

Vapaaehtoistoimijoiden rekrytoinnissa onnistumisen mahdollisuus on yleensä paras mitä 

henkilökohtaisempaa rekrytointi on. Rekrytointi on yhdistyksen markkinointia, jonka tu-

lisi välittää mielikuva hyvin toimivasta ja positiivisesta yhteisöstä ja toiminnasta. Rekry-

toijan tulisi osata asettua rekrytoitavan asemaan ja miettiä hänen lähtökohtiaan vapaaeh-

toistoimintaan. Täytyisi osata välittää viesti miksi vapaaehtoistyö on toiminnassa merkit-

tävää ja mitä vapaaehtoiseksi tuleva saa toiminnasta. Samoin mitä omaishoitajat hyötyvät 

vapaaehtoistoimijoista.  (Omaishoitajat ja läheiset liitto ry. 2012, 6-8.) 

 

Valtaosa yhdistyksistä rekrytoi vapaaehtoisia median, sosiaalisen median, tapahtumien 

tai muiden markkinointitoimenpiteiden kautta. (Tammela 2017, 25). Yhdistyksessä jo toi-

mivat vapaaehtoiset toimivat myös tehokkaina markkinoijina, koska he välittävät viestiä 

eteenpäin siitä, miksi ovat yhdistyksen toimijoina ja miksi kokevat vapaaehtoistyön tär-

keäksi.  
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Rekrytoinnissa tärkeää olisikin tarjota vapaaehtoisille täsmällisiä tehtäviä, jotka olisi yh-

distyksessä mietitty valmiiksi. Epämääräiset tehtävänkuvaukset eivät saa ihmisiä kiinnos-

tumaan toiminnasta. Monesti henkilökohtainen lähestyminen on tehokkainta, koska siinä 

voi välittää tunteen siitä, miksi juuri tämä vapaaehtoistoiminta on tärkeää. Omat koke-

mukset ja tarinat voivat olla paremmin tehoavia kuin pelkkien faktojen kertominen. 

(Omaishoitajat ja läheiset liitto ry. 2012, 6-8.) 
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6. TYÖELÄMÄN YHTEISTYÖKUMPPANI 

 

Työelämän yhteistyökumppaniksi tälle opinnäytetyölle valikoitui luontevasti Kainuun 

Omaishoitajat ja läheiset ry, jossa aloitin työskentelyn vuoden 2018 alussa. Järjestötyö on 

minulle uutta ja siksi monet asiat ovat näyttäytyneet eri valossa kuin mitä aiemmin olen 

niistä ajatellut. Tämä pätee myös vapaaehtoistoimintaan, jota tässä työssä tarkastelen lä-

hemmin. Omaishoitajuus käsitteenä oli tuttu jo aiemmin, mutta esimerkiksi Omaishoita-

jaliitto ja sen paikallisyhdistykset ympäri maata ovat olleet täysin tuntemattomia.  

 

Omaishoitajaliitto, jonka paikallisyhdistys Kainuun omaishoitajat ja läheiset ry on perus-

tettu 1991. Omaishoitajaliitto on omaishoitajien vaikuttamis- ja tukijärjestö. Liitto on ole-

massa omaishoitajia ja heidän läheisiään, paikallisyhdistyksiä sekä muita omaishoidosta 

kiinnostuneita varten. Toiminnan tarkoitus on omaishoitajien ja heidän läheistensä ase-

man parantaminen ja tukeminen sekä heitä tukevien toimintojen kehittäminen ja toteutta-

minen. Omaishoitajaliitto antaa kannanottoja ja lausuntoja, sekä vaikuttaa lainsäädäntöön 

ja mielipideilmastoon. (Omaishoitajaliitto 2018.) ”Toiminnan tavoitteena on osallistua ja 

vaikuttaa yhteiskunnalliseen keskusteluun ja päätöksentekoon siten, että omaishoito ke-

hittyisi ja vakiintuisi todelliseksi, vapaaehtoiseksi ja oikea-aikaiseksi tuetuksi mahdolli-

suudeksi hoitaa omaista tai läheistä." (Omaishoitajaliitto 2018.)  

Omaishoitajaliiton puheenjohtaja Anneli Kiljunen kirjoittaa Lähellä-lehden pääkirjoituk-

sessa, että Omaishoitajaliitto vaatii muun muassa uutta omaishoitolakia, jossa omaishoito 

ei olisi sosiaalipalvelu, vaan kotihoidon tapaan hoitomuoto muiden hoitomuotojen rin-

nalla. Näin omaishoito tulisi vahvemmin osaksi sosiaali- ja terveyspalveluja. (Kiljunen 

2018, 3.) Omaishoitajaliitto tekee laajaa yhteistyötä eri järjestöjen ja toimijoiden kanssa. 

Tärkeimpiä järjestöyhteistyökumppaneita ovat Suomen Omaishoidon jäsenjärjestöt. 

(Omaishoitajaliitto 2018.) 

 

Omaishoitajaliiton jäseninä on paikallisyhdistyksiä ympäri Suomea. Paikallisyhdistyksiä 

on 71 ja niissä on yhteensä lähes 10 000 jäsentä. Paikallisyhdistysten jäseniksi hyväksy-

tään omaishoitajat ja muut läheiset, omaishoitajien asemasta kiinnostuneet kansalaiset ja 

ammattihenkilöt sekä paikallisyhdistysten kannattajajäsen yhteisöt. (Omaishoitajaliitto 

2018.)  
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Kainuun Omaishoitajat ja läheiset ry on perustettu 1999 ja sen toiminta-alueena on nyky-

ään kaikki Kainuun kunnat. Tällä hetkellä jäseniä on 192. Toiminnan arvoja ovat itse-

määräämisoikeus, yhteisöllisyys, yhdenvertaisuus, luottamus ja toiminnan laadukkuus. 

Yhdistys on mukana kehittämistyössä, jota tehdään STEA:n tuella. Kehittämistyöllä luo-

daan uusia toimintamuotoja, jotka tuovat vahvuutta omaishoitajien toimijuuteen. (Kai-

nuun Omaiset ja läheiset ry. 2016.) 

 

OmaisOiva-toiminta, joka on omaishoitajia tukevaa lähialuetoimintaa, on käynnistynyt 

Kainuussa 2014. Entinen RAY, nykyinen STEA rahoittaa OmaisOiva-hanketta. STEA:n 

edellytykset OmaisOiva-toiminnan rahoittamiselle ovat olleet muun muassa se, että toi-

minnan on edistettävä terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia. Toiminnan tulee olla yleis-

hyödyllistä eikä se saa kuulua valtion tai kuntien lakisääteisiin tehtäviin. (Kukkonen 

2014, 10.) 

Omaishoitajaliitto koordinoi ja ohjaa OmaisOiva-toimintaa. Liitto järjestää koulutuksia, 

tuottaa materiaaleja, kehittää toiminnan seurantaa ja arviointia tukien näin paikallisyhdis-

tysten OmaisOiva-toimintaa. (Omaishoitajaliitto 2018.) 

Kainuun OmaisOiva-toiminnassa työskentelee tällä hetkellä kaksi työntekijää. Omai-

sOiva-toiminnan vastaava ja OmaisOiva-toiminnanohjaaja.  

 

 Toiminta tukee omaishoitajia ja heidän jaksamistaan tarjoamalla tietoa, ohjausta ja ver-

taistukea omalla paikkakunnalla. OmaisOiva-toiminnan muotoja ovat OmaisOiva-kahvi-

lat, joissa jaetaan tietoa ja on mahdollista saada vertaistukea, mahdollistamalla omaishoi-

tajien ja siitä kiinnostuneiden tapaamisia. Kahvilat ovat matalan kynnyksen toimintaa, 

eikä sinne vaadita ilmoittautumista eikä sitoutumista. (Omaishoitajaliitto 2017.) Kainuun 

kunnissa OmaisOiva-kahvilat kokoontuvat kerran kuukaudessa, paitsi Kajaanissa, jossa 

kahvila kokoontuu joka tiistai ja Puolangalla, jossa kahvila kokoontuu kaksi kertaa kuu-

kaudessa. Kainuun kahvilat tavoittivat kevätkaudella 2018 keskimäärin 90 omaishoitajaa. 

Joissakin kunnissa OmaisOiva-kahvilat toimivat vapaaehtoisten vertaisohjaajien pitä-

minä ja tavoitteena olisikin saada kaikkiin Kainuun kuntiin ja niissä toimiviin kahviloihin 

vapaaehtoinen vertaisohjaaja. 

 

Omaishoitajien välinen vertaistuki ja kokemusten jakaminen toisten samanlaisessa elä-

mäntilanteessa olevien kanssa on tärkeää ja voimaannuttavaa. Yhteiset kokemukset 
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auttavat ymmärtämään, ettei ole yksin omaishoitotilanteessa. Samassa elämäntilanteessa 

oleva ihminen ymmärtää usein parhaiten mitä toinen kokee. (Järnstedt, Kaivolainen, 

Laakso & Salanko-Vuorela 2009, 135.) Kainuun alueelta kerätyssä palautteessa tulee 

myös vahvasti esille vertaistuen merkitys, kysyttäessä Omaisoiva-kahviloiden merkityk-

sestä omaishoitajille. Vertainen ymmärtää paremmin omaishoitotilanteen kuin sellainen, 

joka ei elä omaishoitajana tai läheisenä. 

 

OmaisOiva-kioskeja pidetään siellä missä ihmiset liikkuvat eli kauppakeskuksissa ja to-

reilla ja niistä saa tietoa ja tukea toiminnasta. (Omaishoitajaliitto 2017). Kainuussa Omai-

sOiva-kioskit ovat jalkautuneet muun muassa apteekkeihin, kauppoihin ja kirjastoihin. 

Myös erilaisissa tapahtumissa OmaisOiva-kioski on ollut mukana.  

 

OmaisOiva-ryhmät ovat tarkoitettu ihmisille, jotka kaipaavat pysyvämpää vertaisjouk-

koa. (Omaishoitajaliitto 2017). Kainuussa ryhmiä ovat mm. liikunta-, keskustelu- ja kir-

joittamisen ryhmät. Kajaanissa toimii lisäksi yhteistyössä seurakunnan kanssa hengelli-

nen ryhmä. Ryhmissä omaishoitaja voi virkistyä, mutta myös saada sekä antaa toisille 

käytännön vinkkejä arkipäivään.   

 

OmaisOiva-hetkiä on mahdollista pyytää työntekijöiltä. Niissä on mahdollisuus yksilöl-

liseen keskustelutukeen ja neuvontaan OmaisOiva työntekijöiden kanssa. (Omaishoitaja-

liitto 2017). Oiva-hetket ovat vähitellen lisääntyneet Kainuun alueella.  

 

 Lisäksi toiminta tarjoaa Ovet-valmennusta, jonka Omaishoitajaliitto kehitti vuosina 

2010-2012 silloisen Raha-automaattiyhdistyksen rahoituksella. Valmennuksen avulla tar-

jotaan omaishoitajille tietoa ja valmiuksia arjessa selviytymisen tueksi. Ovet-valmennus 

on Kainuussa kuten monissa muissakin paikallisyhdistyksissä vakiintunutta toimintaa. 

Valmennuksessa käsitellään ryhmässä omaishoidon keskeisiä teemoja yhteensä 16 ope-

tustunnin verran. Ovet- valmennus rekisteröitiin Omaishoitajaliiton tavaramerkiksi 

vuonna 2016. (Omaishoitajaliitto 2016, 3.) 

  

Mukaan toimintaan voivat tulla kaikki omaishoidosta kiinnostuneet riippumatta siitä 

onko sopimusomaishoitaja vai ei. Myös ne omaishoitajat, joiden omaishoitajuus on päät-

tynyt voivat olla toiminnassa mukana. 
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Kainuun OmaisOiva-toiminta tekee tiivistä yhteistyötä Kainuun Soten ja kaikkien Kai-

nuun seurakuntien kanssa. Yhteistyötä tehdään myös muiden järjestöjen kanssa ja Kai-

nuun OmaisOiva on mukana Suomen omaishoidon verkostoon kuuluvassa Kainuun 

omaishoidon verkoston alueryhmässä. Kainuun alueryhmän tarkoituksena on järjestöjen 

päällekkäistyön välttäminen ja resurssien säästäminen yhteistyöllä. Verkostoyhteistyön 

tavoitteena on lisätä järjestöjen valmiuksia toimia omaishoitoperheiden aseman paranta-

miseksi ja edistää omaishoidon kehittämistä. (Kainuun Omaishoidon verkoston tiedotus-

lehti. 2016.) 

OmaisOiva toiminnan vaikuttavuutta seurataan vuosittain, sekä paikallisyhdistysten, että 

Omaishoitajaliiton tasolla keräämällä tietoa toiminnasta muun muassa palautekyselyjen 

avulla. 

Omaishoitajaliiton palautekyselyjen perusteella koko Suomessa vertaisryhmätoiminnassa 

oli vuosina 2014-2016 n. 4000 osallistujaa. 97% kävijöistä koki saaneensa lisää intoa 

huolehtia omasta hyvinvoinnistaan ja voimavarojensa lisääntyneen. Ovet-valmennuk-

sessa osallistujia oli n. 900 kävijää. Osallistujista 93 % kertoi palautteessa saaneensa tar-

peellista tietoa ja taitoa omaishoitajana toimimiseen sekä palveluihin liittyen. 94% osal-

listujista oli saanut valmennuksesta rohkeutta omien ajatusten ja tunteiden esille tuomi-

sessa. Kioski-toiminnassa osallistujia oli n. 33000, joista 98 % oli saanut tarpeellista neu-

vontaa ja ohjausta. Kahvila-toiminnassa kävijöitä oli n. 17500, joista 97% oli saanut tar-

peellista neuvontaa ja ohjausta. (Omaishoitajaliitto 2017.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

 

Diakonia-ammattikorkeakoulu 

7. REKRYTOINTITILAISUUDET KAINUUN OMAISOIVASSA 

 

Vapaaehtoisten rekrytointitapahtumaa ”Tule kahville ja tutustu vapaaehtoistoimintaan” 

oli aloitettu suunnittelemaan jo syksyllä 2017. Aloitin työt Kainuun OmaisOivassa tam-

mikuussa 2018, jolloin tapahtuman toteutus sovittiin esimiehen kanssa minun vastuulleni. 

Suunnittelupalavereissa kävimme läpi, mitä kaikkea täytyy tehdä ennen tapahtuman to-

teutusta. Tapahtuman ennakkomainonnan ja tiedottamisen ajattelimme olevan tärkeää, 

ihmisten kiinnostuksen herättämiseksi ja sen takia päätimme tarjota Koti-Kajaani lehdelle 

kirjoittamaani lehtijuttua. Haastattelua varten kysyin eräältä Suomussalmelaiselta vapaa-

ehtoistoimijaltamme olisiko hän halukas kertomaan omalla nimellään OmaisOivan va-

paaehtoistoiminnasta ja miksi hän tekee vapaaehtoistyötä. Vapaaehtoistyöntekijä, joka on 

itse omaishoitaja kunnassa, jossa on pitkät välimatkat, oli mielestäni paras vertainen ker-

tomaan vapaaehtoistyöstä ja sen merkityksestä elämäänsä. Pelkästään faktoihin ja mieli-

piteisiini nojaava juttu olisi jäänyt köykäiseksi. Hyvien toimintatapojen ja eettisyyden to-

teutumisen vuoksi hän sai lukea ja hyväksyä lehtijutun ennen kuin lähetin sen lehdelle. 

(Liite 4.) Pyysin häneltä myös julkaisuluvan, minkä hän antoi.  

 

Mainontaa varten laadin tapahtumasta myös esitteen, jota kävin henkilökohtaisesti jaka-

massa Ristijärvellä paikkoihin, missä arvelin ihmisiä liikkuvan kuten kirjastoon, apteek-

kiin, kauppojen ilmoitustauluille ja Virtaalaan, jossa tapahtuma oli tarkoitus järjestää. 

(Liite 1.) Tapahtumaa mainostettiin lisäksi Kainuun Omaishoitajat ja läheiset ry:n face-

book-sivuilla, kotisivuilla ja Kainuun Sanomien menoinfo- palstalla. Tapahtumaa varten 

laadin yhteystietolomakkeen, jota käytetään tapahtumissa uusien vapaaehtoisten yhteys-

tietojen keräämiseksi. (Liite 2.) Yhteystietolomakkeen suunnittelin sellaiseksi, että ihmi-

set täyttävät sen paikan päällä ja me voimme sitten ottaa heihin yhteyttä vapaaehtoistoi-

minnan rekrytointiprosessia varten. Näin ihminen antaa suostumuksen siihen, että häneen 

otetaan yhteyttä, jolloin hyvät eettiset käytännöt ja tietoturva toteutuvat.  

 

Jo suunnitteluvaiheessa oli selvää, että tapahtumasta täytyy saada palautetta, toiminnan 

kehittämiseksi. Laadin kyselylomakkeen (Liite 3.) mukana olleille vapaaehtoisille, koska 

kyselylomakkeen avulla uskoin saavani parhaan palautteen tapahtuman onnistumisista ja 

kehitettävistä asioista vapaaehtoisten näkökulmasta. Lisäksi halusin selvittää, kuinka va-

paaehtoisemme kokevat ihmisten kiinnostuksen vapaaehtoistyötä kohtaan. Vapaaehtois-

ten antama palaute on ensiarvoisen tärkeää toiminnan kehittämisen kannalta.  
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Kysymyksiä jouduin miettimään tarkkaan ja muuttamaan useampaan kertaan, pohties-

sani, mitä haluan kysymysten avulla selvittää. Neljä kysymyksistä oli avoimia kysymyk-

siä ja yksi monivalintakysymys. Avoimissa kysymyksissä esitetään kysymys ja vastusta 

varten jätetään avoin tila. Tämän kysymystyypin avulla voidaan saada esille näkökulmia, 

joita kyselyn laatija ei ole osannut etukäteen ajatella. (Manninen 2010, 54). Monivalinta-

kysymyksiin laaditaan kysymys ja siihen annetaan valmiit vastausvaihtoehdot, joista vas-

taaja valitsee itselleen sopivimman. (Manninen 2010, 54.)  

 

Hyvösen ja Mykkäsen opinnäytetyössään esiintuomat asiat kysymyslomakkeen laadin-

nassa auttoivat itseäni jäsentämään kysymyksiä. Kysymyslomakkeen laadinnassa on kiin-

nitettävä huomiota siihen, että kysymyksiä ei ole liikaa, eivätkä ne ole liian pitkiä. Lo-

makkeen ulkoasun tulisi olla selkeä ja kysymysten edetä loogisessa järjestyksessä. Myös 

sanamuotoon pitää kiinnittää huomiota ja sen kannattaisikin olla mahdollisimman henki-

lökohtainen vastaajalle. (Hyvönen & Mykkänen 2016, 31.) Kyselylomake toteutettiin ni-

mettömänä, koska siten arvelin saavani rehellisiä vastauksia. Myös vastaajien henkilölli-

syys suojattiin tällä tavalla. 

 

Tapahtumapaikaksi valikoitui Ristijärven monitoimitalo Virtaala, koska sieltä löytyy tar-

vittavat tilat ja siellä kuntalaiset käyvät harrastuksissa. Virtaalasta tilasin tapahtuman kah-

vituksen, koska tapahtuman nimen mukaisesti osallistujat kutsuttiin kahville.  

 

Itse tapahtumassa aioimme jakaa osallistujille ”Oivallisen ämpärin” eli OmaisOivan lo-

golla varustetun ämpärin, johon oli kerätty mahdollisimman paljon tietoa yhdistyksestä, 

OmaisOivasta sekä terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä esitteitä. Lisäksi mukana jokai-

sessa ämpärissä oli ruisleipä.  

 

Tapahtuman kulku oli suunniteltu seuraavasti: 

1. OmaisOiva-toiminnan vastaava esimies avaa tilaisuuden ja kertoo toiminnasta 

2. Toiminnassa mukana olevien vapaaehtoisten esittely ja tarina omasta polusta va-

paaehtoiseksi 

3. Miksi teen vapaaehtoistyötä? Vapaaehtoisten kertomana 

4. Kahvitus 

5. Oivallisten ämpäreiden jakaminen osallistujille 
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Kahta päivää aiemmin sain tiedon, että Koti-Kajaani lehti oli unohtanut julkaista lehteen 

laaditun mainosjutun tapahtumasta sovittuna ajankohtana eli lehtijuttuni ei tavoittanut lu-

kijoita. Facebook sivuja oli kuitenkin käyty katsomassa liki 200 kertaa ja jakamani esit-

teet olivat varmastikin tavoittaneet ihmisiä. 

 

7.1 Tapahtuman toteutus 

 

Tule kahville ja tutustu OmaisOivan vapaehtoistoimintaan- tapahtuma järjestettiin 

21.3.2018 klo 14-16. Hyvin pian huomasimme kuitenkin, että mainonnasta huolimatta 

uusia toiminnasta kiinnostuneita ihmisiä tuli lopulta paikalle ainoastaan kaksi kappaletta. 

He olivat kumpikin omaishoitajia ja asia oli heille ajankohtainen. 

 

 Tapahtuman ohjelma toteutettiin kuitenkin sovitulla tavalla ja saimme yleisön ja esiinty-

jien välille hyvän vuorovaikutuksen. Omaishoitajat kertoivat, että Ristijärvellä on omais-

hoitajia, mutta monella on vaikeuksia osallistua mihinkään tapahtumiin, koska hoidetta-

valle ei järjesty ketään hoitajaa siksi aikaa. Näin ollen he eivät pysty osallistumaan myös-

kään vapaaehtoistyöhön. Toiminnalle, jossa vapaaehtoiset toimijat pystyisivät auttamaan 

omaishoitajia siten, että antaisivat omaishoitajalle hengähdystauon seurustelemalla hoi-

dettavan kanssa, vaikka muutaman tunnin kerrallaan olisi kovasti tarvetta. Nämä omais-

hoitajat, jotka osallistuivat tapahtumaan eivät kyenneet eivätkä halunneet ruveta vapaa-

ehtoistoimijoiksi. Kuitenkin he toivat esille, että osallistuisivat mielellään, mikäli Risti-

järvelle saataisiin käynnistettyä OmaisOiva-kahvila toimintaa. Toinen heistä antoi vinkin 

tehdä yhteistyötä Ristijärven seurakunnan kanssa, jossa toimii aktiivinen vanhusten 

kerho. Tilaisuuden päätteeksi palkitsimme sekä osallistujat että vapaaehtoistyönteki-

jämme ”Oivallisella ämpärillä”.  

 

Jo toiminnassa mukana olevien vapaaehtoistyöntekijöiden kiittäminen ja 

palkitseminen, on tärkeää, koska se lisää motivaatiota toimintaan ja toimiminen yhdis-

tyksessä tulisi olla vapaaehtoiselle voimaannuttava kokemus. (Omaishoitajat ja läheiset 

liitto pikkurukkanen 2012, 9)  

Kiittämisen lisäksi kiinnostuksen osoittaminen vapaaehtoisen työpanosta kohtaan on 

hyvä tapa antaa positiivista palautetta. (Karreinen, Halonen & Tennilä 2017, 79.) 
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Tapahtuman jälkeen lähetin kyselylomakkeen mukana olleille vapaaehtoisille sähköpos-

tilla, koska siten tavoitin parhaiten ympäri Kainuuta olevat vapaaehtoisemme. Tapahtu-

maan osallistui kuusi vapaaehtoista ja vastauksia sain neljä kappaletta. Vaikka vastauksia 

tuli määrällisesti vähän niin vastausprosentti oli kuitenkin 80%. Kirjallisen palautteen 

pyytäminen oli mielestäni perusteltua myös sen vuoksi, että kun ihmiseltä pyydetään pa-

lautetta jälkikäteen, pystyy hän paremmin näkemään toiminnan osana kokonaisuutta ja 

arvioimaan asioita laajemmassa perspektiivissä. (Karreinen, Halonen & Tennilä 2017, 

85.)  

 

OmaisOivan vapaaehtoisten vastauksista kävi ilmi, että hyvää tapahtumassa oli vertais-

tuki ja yhteisöllisyyden tunne. Kehitettävää on edelleen markkinoinnissa ja tiedottami-

sessa. Tapahtumasta vapaaehtoiset kokivat saaneensa vertaistukea ja tärkeän opetukselli-

sen kokemuksen. Omaishoitajien kuuleminen koettiin myös tärkeäksi. Vapaaehtoiset ko-

kivat, että ihmisillä on kiinnostusta vapaaehtoistyöhön, mutta siihen, että ihminen ru-

peaisi konkreettisesti vapaaehtoistyöntekijäksi on usein pitkä matka. Omaishoitajilla 

syynä voi olla väsymys, ajanpuute ja sitoutumisen pelko. 

 

 

7.2 OmaisOiva-kioski vapaaehtoisten rekrytoimisessa 

 

Heinäkuussa 2018 toteutin OmaisOiva-kioskeja kerran Kajaanissa markkinakadulla ja 

kolme kertaa Kuhmon kirjastossa. Nämä paikat valikoituivat toteuttamispaikoiksi, koska 

etukäteen oli tiedossa, että niissä liikkuu tuolloin paljon ihmisiä. Näin arvelin saavutetta-

van enemmän ihmisiä. Kioskeilla oli tarkoitus myös viedä tietoutta omaishoitajuudesta 

ihmisille. OmaisOiva-kioskeissa mukanani oli materiaalia yhdistyksestä, OmaisOiva-toi-

minnasta ja tulevan kauden ohjelmasta ja ryhmistä, Kainuun Omaisverkoston tiedotus-

lehtisiä sekä muuta materiaalia.  

 

Kioskin toteuttamisessa tärkeää on päästä puheisiin ihmisten kanssa, että pääsee kerto-

maan toiminnasta, kuitenkaan tyrkyttämättä omaa asiaa siten, että ihmiset ärsyyntyvät. 

Kyse on siis markkinoinnista ja viestinnästä. Peltokorven opinnäytetyössä Isohookanan 

ja Karjaluodon mukaan markkinointiviestintä on viestintää ja vuorovaikutusta organisaa-

tion sen tuotteiden ja palveluiden, että markkinoiden välillä. Tärkein tavoite on vaikuttaa 
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palvelun tai tuotteen tunnettavuuteen ja sen kautta myyntiin. (Peltokorpi 2015, 4).  Koska 

Kainuun omaishoitajat ja läheiset yhdistys ei myy mitään tuotteita, tärkein päämäärä on 

saada omaishoitajuutta tunnetuksi ja siten lisätä jäsenmäärää ja rekrytoida vapaaehtoisia 

toimijoita.  

 

Markkinakadulla pääsin puheisiin noin viidentoista henkilön kanssa, joista viisi oli to-

della kiinnostuneita toiminnasta.  

Kuhmossa OmaisOiva-kioskien toteuttamismalli oli samanlainen ja yhteensä kolme ker-

taa toteutettu kioski saavutti noin kolmekymmentä ihmistä. Kuhmosta toimintaan löytyi 

ainakin yksi varmasti vapaaehtoistoimijaksi haluava, joka ei itse ole omaishoitaja ja li-

säksi muutama epävarma, jotka jäivät miettimään asiaa. Muuhun toimintaan halusi mu-

kaan tulla noin viisi ihmistä. Sekä Kajaanin, että Kuhmon kioskit tavoittivat lisäksi muu-

taman uupuneen omaishoitajan, jotka eivät tienneet mistä lähteä apua hakemaan ja joille 

sain välitettyä tietoa sekä OmaisOiva-toiminnasta, että Kainuun Soten palveluista. 
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8. KEINOJA REKRYTOIMISEEN  

 

Kyselyn perusteella ja muiden tutkimusten valossa vapaaehtoistyö muuttaa muotoaan ja 

se tuo yhdistyksille haasteita löytää vapaaehtoistyöntekijöitä. Yhdistysten pitäisi onnistua 

luomaan toiminnastaan sellainen mielikuva, joka houkuttelisi kansalaisia toimintaan. Va-

paaehtoisten rekrytoijien tulisi itse olla innostuneita ja kiinnostuneita toiminnasta, jolloin 

vapaaehtoisten innostaminen ja kannustaminen olisi helppoa ja uskottavaa. Vuorovaiku-

tus vapaaehtoisten kanssa on erittäin tärkeää. Kuunteleminen, palautteen antaminen, pal-

kitseminen ja kiitoksen antaminen ovat merkittävä osa vuorovaikutusta. (Pahta 2015, 17.)  

 

Yhdistysten palkatut työntekijät ovat keskeisessä roolissa yhdistyksen vapaaehtoistyön 

organisoimisessa. Tämän vuoksi olisi tärkeää, että yhdistyksessä olisi selkeästi sovittu 

työnjako, mitkä asiat ovat kenenkin palkatun työntekijän vastuulla vapaaehtoistyötä jär-

jestettäessä. Työntekijöiden vastuulla on, että osallistumiskynnys toimintaan on matala ja 

että uusille mukaan tuleville vapaaehtoisille on mahdollisuuksia osallistua ja sitoutua toi-

mintaan. Työntekijän tehtävänä on myös innostaa ja kannustaa toiminnassa mukana py-

symiseen. (Kalliokoski 2015, 63.) 

 

Vapaaehtoiset toimivat monesti kiinnostuksen, auttamisenhalun ja lähimmäisenrakkau-

den vuoksi. Kukaan ei kuitenkaan jaksa toimia ilman tunnustusta ja tukea. Siksi onkin 

tärkeää, että toiminnassa luodaan ryhmiä, missä vapaaehtoistoimijat pääsevät hyväksy-

vässä ilmapiirissä keskustelemaan toimintaansa koskevista asioista. Työnohjaus on hyvä 

keino ylläpitää vapaaehtoisten intoa ja sitoutumista sekä ehkäistä uupumista. Keskeistä 

vapaaehtoisten työnohjauksessa on kokemusten purkaminen, vapaaehtoisen roolin rajan-

veto ja ajankäyttö, tuen ja kannustuksen saaminen ja yhteenkuuluvuuden tunteen kasva-

minen. (Karreinen, Halonen & Tennilä 2017, 121-124.)  

 

Kainuun Omaishoitajat ja läheiset ry:ssä toimii vapaaehtoisten työnohjaus. Kehitettävää 

olisi sisäisessä tiedottamisessa, jolloin kaikilla olisi sama tieto muun muassa ajankoh-

dista, koska työnohjaus olisi hedelmällisempää, mikäli vapaaehtoiset eri paikkakunnilta 

pääsisivät jakamaan ajatuksiaan ja käytäntöjä yhdessä ympäri Kainuuta. 
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8.1 Tiedottaminen 

 

Sitä mukaa, kun omaishoitajuus yleistyy ja omaishoitajien määrä kasvaa, lisääntyy myös 

järjestöjen ja yhdistysten tiedottamisen tarve. Sopimuksettomien- ja etäomaishoitajien 

määrä kasvaa, kun hoitovastuuta yhteiskunnassa siirretään julkiselta sektorilta takaisin 

perheille. Omaishoitajaliitto ja paikallisyhdistykset tekevät töitä tavoittaakseen juuri 

nämä ihmiset, tiedottaakseen liiton ja paikallisyhdistysten mahdollisuuksista auttaa 

omaishoitotyössä. (Kalliokoski 2015, 41.) 

 

Yhdistystoimintaan liittyy keskeisesti tiedottaminen. Tiedottamisen tarkoituksena on tu-

kea yhdistyksen tavoitteiden toteutumista. Kun ihmiset tietävät mitä työtä yhdistyksessä 

tehdään, he ymmärtävät myös sen miksi yhdistyksen tekemä työ on tärkeää. Avoin ja 

selkeä tiedottaminen lisää luottamusta yhdistyksen toimintaan ja motivoi jäseniä osallis-

tumaan aktiivisemmin. Hyvällä tiedottamisella saadaan mukaan uusia jäseniä ja yhteis-

työkumppaneita, varmistetaan, että kaikki yhdistyksessä tietävät, mitä milloinkin tapah-

tuu ja mikä on yhdistyksen suunta. (Yhdistystoimijat i.a.)  

 

Tiedottamista on sisäistä ja ulkoista. Sisäisellä tiedottamisella tarkoitetaan, niitä asioita ja 

tapoja, jolla yhdistys kertoo toiminnastaan jäsenilleen. On tärkeää, että yhdistys tiedottaa 

avoimesti ja tasa-arvoisesti toiminasta kaikille jäsenille. (Yhdistystoiminta i.a.) Ulkoi-

sella tiedottamisella yhdistys saa näkyvyyttä asialleen ja voi innostaa mukaan uusia jäse-

niä. Myös viestintä on tärkeää yhdistystoiminnassa. Se on kaksisuuntaista vuorovaiku-

tusta ja siihen liittyy palautteen antaminen ja vastaanottaminen. (Yhdistystoiminta i.a.)  

 

Tiedottaminen ja markkinointi nousevat erittäin merkittäväksi asiaksi ihmisten mukaan 

saamiseksi tapahtumiin ja sitä kautta toimintaan. Oma kokemattomuus tällaisen tapahtu-

man tiedottamisessa tuli esille siten, etten ymmärtänyt varmistaa, että etukäteismarkki-

nointiin tarkoitettu lehtijuttu varmasti julkaistaan oikeana ajankohtana ja siten tärkeä tie-

dottamisen kanava jäi pois tapahtuman markkinoinnista. Koska koin vapaaehtoistyömme 

näkyväksi saamisen tärkeäksi ja olin lehtijuttua varten haastatellut vapaaehtoistoimi-

jaamme halusin, että juttu kuitenkin julkaistaisiin. Muutin lehtijutun luonnetta siten, että 

se kertoi omaishoitajuudesta ja OmaisOivan vapaaehtoistyöstä ja juttu julkaistiin 4.4. 

2018 Koti-Kajaani lehdessä. (Liite 4.) Tällä pyrin saamaan omaishoitajuudelle ja 
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OmaisOiva-toiminnalle näkyvyyttä ja samalla lehtijuttu toimi tiedottamisen välineenä 

toiminnastamme. 

 

8.2 Yhteisöllisyys 

 

Ihmisellä on luontainen tarve kuulua johonkin. Rekisteröitynä yhdistyksenä Kainuun 

Omaishoitajat ja läheiset ry muodostavaa muodollisen yhteisön, koska yhteisö käsitettä 

voidaan käyttää tarkoittamaan, mitä tahansa ryhmää, jonka jäsenillä ajatellaan olevan jo-

tain yhteistä. (Multisilta 2011, 21-22.) Tässä tapauksessa yhteinen tekijä on omaishoita-

juus.  

 

Yhteisön toiminnassa keskeisellä sijalla ovat vuorovaikutus ja keskustelu. Vapaaehtois-

ten rekrytoinnissa tämä on tärkeää ottaa huomioon. Mikäli ihminen ei tunne kuuluvansa 

joukkoon, eikä hän saa tarpeeksi tietoa yhteisön asioista hän ei sitoudu toimintaan. Yh-

teisöllisyys merkitseekin yhdessäoloa, yhteenkuuluvuutta, yhteisvastuuta ja yhteistyötä. 

Opinnäytetyötä tehdessäni vähitellen onkin mielessäni herännyt ajatus, että olisiko mah-

dollista yhteisöllisyyttä ja me-henkeä kehittämällä yhdistyksessä saada muodollinen yh-

teisö kehittymään enemmän toiminnallisen yhteisön suuntaan. Toiminnallinen yhteisö 

perustuu jäsenten vuorovaikutukseen ja kokemukseen yhteenkuuluvuudesta. (Multisilta 

2011, 22.) Hyvän ryhmähengen luominen auttaa ihmisiä jaksamaan paremmin ja voisi 

toimia hyvin uusien vapaaehtoistoimijoiden rekrytoimisessa.  
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9. REKRYTOINNIN JATKOKEHITTÄMINEN 

 

Tämän opinnäytetyön tekemisen myötä minulle on selvinnyt entistä selvemmin, kuinka 

tärkeä vapaaehtoistyön merkitys on yhdistystoiminnalle. Se on yhdistystoiminnan elin-

ehto, sillä ilman vapaaehtoistoimijoita ei ole yhdistystäkään. Kainuun Omaishoitajat ja 

läheiset ry. tarvitsee vapaaehtoistoimijoita myös siihen, että pystymme tarjoamaan Kai-

nuussa tavoitteidemme mukaista toimintaa. 

 

Kokeiltuani kahta erilaista rekrytointimenetelmää olen tullut siihen johtopäätökseen, että 

kummastakaan mallista ei yksinään ole niin sanotuksi Kainuun malliksi, vaan vapaaeh-

toisten rekrytoimiseen kannattaa edelleen käyttää useammanlaisia keinoja. Kuitenkin 

koen, että tämän opinnäytetyön anti on siinä mielessä arvokas, että työyhteisössä on tä-

män myötä ideoitu ja otetaan käyttöön uusia tai entisistä malleista jatkokehiteltyjä toi-

mintatapoja.  

 

Ihmisiä tavoittaa mielestäni edelleen parhaiten jalkautumalla sinne, missä ihmisiä liikkuu. 

Kainuun alueella pitkät välimatkat aiheuttavat oman haasteensa ihmisten saamiseksi ta-

pahtumiin, siksi toiminnasta tiedottaminen ja uusien vapaaehtoisten mukaan toimintaan 

rekrytoiminen onnistuu parhaiten tiedon viemisellä jokaiselle paikkakunnalle. Omai-

sOiva-kioski tavoitti huomattavan määrän enemmän ihmisiä kuin tapahtuma, joka oli jo 

mainoksessa yksilöity vapaaehtoisten rekrytoimiseen. Kokemuksen ja vapaaehtoisille 

tehdyn kyselyn perusteella koen, että ensin täytyy yhdistyksen toiminta saada tunnetuksi 

ja vasta, kun ihminen ymmärtää toiminnan luonteen, häntä kannattaa pyytää vapaaehtois-

toimijaksi. Keskusteluissa ihmisten kanssa on käynyt ilmi, että on paljon sellaisia henki-

löitä, jotka kokevat, ettei omaishoitajuus kosketa heitä, vaikka he mahdollisesti huolehti-

vat jostain läheisestään säännöllisesti. Edelleen on vallalla käsitys, että vain sopimus-

omaishoitajat ovat omaishoitajia. Lisäksi jos ihminen kokee, ettei asia kosketa itseä, ei se 

myöskään kiinnosta. Siksi omaishoitoa pitäisi saada näkyvämmäksi sekä valtakunnalli-

sesti, että Kainuun alueella.  

 

Omaishoitajien paikallisyhdistyksien toimijat ovat pääasiassa työssäkäyviä keski-ikäisiä 

ja ikääntyneitä. Näin on myös Kainuun alueella. Ihmisillä on yllättävän vähän tietoa, siitä 

että omaishoitajuus voi koskettaa kaiken ikäisiä ihmisiä ja siksi tiedon jakaminen myös 

nuorille olisi tärkeää. Monet nuoret eivät välttämättä tiedä kuinka vapaaehtoistoimintaan 
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pääsee mukaan. Nuorten mukaan saaminen olisi tärkeää yhdistyksen tulevaisuuden kan-

nalta. Nuoret toimijat voisivat tuoda myös uusia näkökulmia yhdistykseen. Tätä varten 

yhdistyksessä on kehitettävä myös nuorempia ihmisiä kiinnostavaa toimintaa. Tiedon ja-

kaminen pitää ulottaa nuorempaankin väestöön, eikä vain ikäihmisiin. 

 

Tiedottamiseen ja markkinointiin pitää tulevaisuudessa kiinnittää vielä enemmän huo-

miota. Sekä sisäiseen, että ulkoiseen viestintään. Toiminta täytyy tehdä näkyväksi, jolloin 

ihmiset ymmärtävät paremmin kuinka tärkeästä asiasta on kyse. Toiminnassa tehdään 

syksyn aikana sekä viestintä- että sosiaalisen median suunnitelmien päivitys, 

jossa käydään läpi minkälaista viestintää ja minkälaisia kanavia käytämme, että tavoittai-

simme mahdollisimman suuren määrän ihmisiä ja saamme oman viestimme läpi nykyajan 

mediatulvassa. 

 

Viesti menee yleensä perille, kun se koskettaa jollain tasolla. Ihmisiä kiinnostavat oikeat 

tarinat ja siihen meidän täytyy panostaa. Kun pystyt viestilläsi koskettamaan toista ih-

mistä, onnistut vakuuttamaan hänet asian tärkeydestä paljon paremmin. Jatkossa vapaa-

ehtoisten rekrytoinnissa ja omaishoidon tunnetuksi tekemisessä Kainuun alueella voisi 

käyttää oikeiden omaishoitajien tarinoita. Ihminen on perusluonteeltaan tarinankertoja. 

Tarinoita on kerrottu kautta aikojen ja ne ovat siirtyneet sukupolvilta toisille. (Alasalmi 

2015, 10.) Alasalmen tutkimuksen mukaan tarinoiden kertominen on ihmiselle luontaisin 

tapa kommunikoida, joten se on myös tehokkain tapa välittää tietoa.  

 

Omaishoitajien oikeat tarinat tehoavat parhaiten rekrytoinnissa, koska silloin tarinaa ker-

too vertainen toiselle, ihminen ihmiselle ja muiden omaishoitajien on helppo samaistua 

tarinaan. Kuten jo edellä tässä työssä on tullut ilmi, vertaistuella on merkittävä vaikutus 

ihmisten jaksamiseen ja selviytymiseen myös omaishoitotyössä. (Jokinen 2018.) 

 

Tarinoita voisi jakaa sosiaalisessa mediassa, yhdistyksen internet-sivuilla sekä mahdolli-

sesti lehdissä. Toteuttamiseen tarvitaan omaishoitaja, joka on suostuvainen jakamaan 

oman tarinansa ja antamaan kasvot omaishoitajuudelle. Anonyymistikin voi tarinaa ker-

toa, mutta se ei välttämättä ole yhtä tehokas keino.  Lyhyt dokumenttiohjelma omaishoi-

tajan arjesta, jonka lopussa olisivat yhdistyksen yhteystiedot voisi olla tulevaisuudessa 

yksi keino saavuttaa kainuulaisia ihmisiä. Nykyajan tietotulvassa visuaalisuus on hyvä 
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keino saada viesti tehokkaammin esille, jolloin kuvien ja videoiden käyttö tarinankerron-

nan apuna on hyvä tehokeino. (Jokinen 2018.) 

 

Yhteisöllisyys vapaaehtoistyössä on asia, johon panostamalla uskon rekrytoinninkin on-

nistuvan paremmin. Yhteisöllisyyttä voidaan parantaa viestimällä ja tiedottamalla avoi-

mesti yhdistyksen työntekijöiden ja vapaaehtoisten kesken. Työntekijöiden kannattaa olla 

aiempaa aktiivisempia vuorovaikutuksessa vapaaehtoistoimijoiden suuntaan.  

 

 

Työntekijät voisivat entistä aktiivisemmin pyytää vapaaehtoistoimijoita mukaan toimin-

toihin henkilökohtaisesti. Sähköpostilla lähetetty kutsu on helppo ohittaa ja vapaaehtoi-

nen voi ajatella, että joku toinen on ottanut tehtävän hoitaakseen. Yhteiset virkistystapah-

tumat ja retket luovat yhteishenkeä. Niissä voisi käyttää erilaisia toiminnallisia menetel-

miä ryhmähengen ja ryhmäytymisen edistämiseksi. Toiminnallisuuden avulla voidaan 

luoda positiivinen ilmapiiri, jota tarvitaan ryhmähengen ja yhteisöllisyyden kehittymi-

seen, koska myönteisen ilmapiirin luomisella on vuorovaikutusta edistävä vaikutus. (Rii-

helä-Palmu 2008, 72). 

 

 Vapaaehtoisille järjestettävää omaa säännöllistä ryhmätoimintaa voisi myös kehittää toi-

mivaksi esimerkiksi kerran kuukaudessa, jolloin se ehkä saataisiin toimimaan pitkistä vä-

limatkoista huolimatta. Kun saamme luotua sellaisen yhteishengen, jossa kaikki toimijat 

puhaltavat yhteen hiileen ja kaikki tietävät minne ollaan menossa, yhdistyksestä välittyy 

ulospäin kuva, että vaikka omaishoitajuus on välillä raskasta se voi olla myös rikkautta. 

Kun saamme välitettyä sen viestin, että yhdistyksessä toimiminen on voimaannuttavaa ja 

hauskaa saamme varmasti mukaan uusia innokkaita jäseniä ja sitä kautta uusia vapaaeh-

toistoimijoita. 
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10. POHDINTA 

 

Opinnäytetyön tekeminen on ollut pitkä prosessi. Punaisen langan löytäminen tuntui 

aluksi haastavalta, mutta työn edetessä ja rekrytointitilaisuuksia järjestäessä alkoi suunta 

löytymään ja työn edetessä olen mielestäni saanut hyviä oivalluksia, kuinka yhdistyksen 

toimintaa voisi kehittää. Tämän työn tavoitteena oli selvittää, kuinka uusia vapaaehtois-

toimijoita saataisiin mukaan toimintaan. Toiminnallisilla tapahtumilla tähän saatiin osit-

tain vastauksia. Tiedon lisääminen ja ihmisten henkilökohtainen lähestyminen osoittau-

tuivat tehokkaimmiksi keinoiksi tätä opinnäytetyötä tehdessäni. 

 

Toimintaan on saatu uusia vapaaehtoisia ja vapaaehtoisille on jo suunniteltu ryhmäyttä-

mispäivää, jonka tarkoituksena on olla avaus yhteisöllisyyden kehittämiselle vapaaehtois-

toiminnassamme. OmaisOiva-kioskit ovat toimineet hyvin ja niissä olemme tavoittaneet 

uusia omaishoitajia sekä saaneet ihmisiä kiinnostumaan vapaaehtoistyöstä. Opinnäyte-

työn antia voi hyödyntää työyhteisössä ja koko yhdistyksen toiminnassa. Näin opinnäy-

tetyö ei jää ainoastaan ajatuksen tasolle, vaan sen tuomia visioita hyödynnämme työyh-

teisössä. Ristijärven tapahtuma ei onnistunut aivan suunnitellusti, mutta oli opettavainen 

monessa mielessä. Etukäteissuunnittelun ja viestinnän perille saamisen tärkeys tuli tämän 

tapahtuman myötä hyvin esille. Tämän opinnäytetyön tekeminen on toiminut minulle 

myös perehdyttämisen työkaluna omaan työhöni, koska etsiessäni teoriatietoa sain todel-

lisen syväsukelluksen omaishoitajuuteen ja yhdistystoimintaan. 

 

Olen kuvannut toimintaa ja tapahtumia rehellisesti ja työelämä tahon ohjaaja on seurannut 

prosessia koko ajan, joten työ on luotettava. Olen noudattanut hyviä eettisiä käytäntöjä 

koko opinnäytetyöprosessin ajan. Yhdistyksen hallitukselle on kerrottu alusta alkaen 

opinnäytetyön tekemisestä. Hallituksen puheenjohtaja on allekirjoittanut sopimuksen 

opinnäytetyöstä. Kyselyyn vastanneille on kerrottu mihin tarkoitukseen vastauksia käy-

tetään. Työelämän ohjaaja on lukenut opinnäytetyötä useassa eri vaiheessa. Olen käyttä-

nyt opinnäytetyössä mielestäni luotettavia lähteitä ja viittauksia. 

 

Opinnäytetyöllä on ollut vaikutusta yhdistyksen toimintaan siten, että kun pohtimiani 

käytäntöjä on otettu käyttöön, olemme saaneet yhdistykseen uusia jäseniä, samoin uusia 

vapaaehtoistoimijoita on tullut mukaan toimintaan. Uskon että tämän työn tekemisellä on 

työyhteisölle merkitystä, siten että toimintaa on ruvettu kehittämään eteenpäin varsinkin 
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vapaaehtoistoiminnan saralla. Tulevaisuudessa toimintaa halutaan kehittää yhdessä va-

paaehtoistoimijoiden kanssa, jonka avulla toiminnasta toivottavasti tulee entistä moni-

puolisempaa ja mielekästä. 

 

Päätän tämän opinnäytetyön kuvaan, joka kuvastaa mielestäni yhteisöllisyyttä ja sitä mi-

hin suuntaan toivon Kainuun OmaisOivan olevan matkalla. 

 

 

 

 

(Kuva Omaishoitajaliitto 2018.) 
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