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Opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda vapaaehtoisten käsikirja voimistelutapahtumalle. Työn
toimeksiantaja on Gymnaestrada 2015 – tapahtuman organisaatio. Suomen Voimisteluliitto ja
Helsingin kaupunki järjestivät yhdessä tämän voimistelun suurtapahtuman Gymnaestradan
Suomessa ensimmäisen kerran 12.–18.7.2015.
Tapahtumaan järjestämiseen osallistui yhteensä noin 1600 vapaaehtoista lähemmäs 20 erilaisessa tehtävässä. Vapaaehtoisten panos tapahtuman onnistumiseen oli korvaamaton. Vapaaehtoiset koulutettiin omiin tehtäviinsä, mutta käsikirja täydensi koulutusta ja siihen saattoi
aina palata, jos ongelmia tai kysymyksiä ilmeni. Käsikirjan tarkoituksena oli helpottaa vapaaehtoisena työskentelemistä sekä parantaa vapaaehtoisten toiminnan laatua tapahtuman aikana.
Käsikirjan työstäminen tapahtui muiden tapahtumien vapaaehtoisten käsikirjojen sekä itse
hankitun teoriatiedon pohjalta. Toimeksiantajalla oli myös valtava merkitys käsikirjan laadintaprosessissa, sillä teimme käsikirjan tiiviissä yhteistyössä.
Lähes valmis käsikirja valmistui maaliskuussa 2015, mutta kuten tapahtuman luonteeseen
kuuluu, monet asiat muuttuivat ja varmistuivat vasta myöhemmin. Lopullinen versio käsikirjasta saatiin julkaistua tapahtuman nettisivuilla 18.6.2015. Käsikirjan sai ladattua PDF-muotoon, jonka pystyi halutessaan tulostamaan itselleen mukaan tapahtumaan.
Gymnaestrada 2015 – tapahtuman vapaaehtoisten käsikirjaa ei enää sellaisenaan voi käyttää
tulevissa tapahtumissa sen spesifisyyden vuoksi. Sitä voidaan kuitenkin käyttää pohjana ja
apuna esimerkiksi Suomen Voimisteluliiton tapahtumissa.
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Johdanto

Vapaaehtoistoiminta sekä vapaaehtoistyö tarkoittavat kaikille avointa työtä, johon osallistuminen on vapaaehtoista ja josta ei makseta palkkaa. Liikuntatapahtumien järjestämisessä vapaaehtoistoiminnalla on korvaamaton rooli ja suurin osa suomalaisista tapahtumista järjestäänkin vapaaehtoisten voimin. (Iiskola-Kesonen 2004, 30.) Jokaiselle tapahtuman vapaaehtoiselle tulisi tarjota käsikirja, johon vapaaehtoisella tulee olla mahdollisuus
palata aina tarvittaessa (Mallen & Adams 2013, 61).
Opinnäytetyöni on vapaaehtoisten käsikirja, jonka tein Gymnaestrada 2015 – tapahtumaan yhteistyössä Suomen Voimisteluliiton ja Gymnaestradan 2015 vapaaehtoispäällikön
Katriina Sahalan kanssa. Suomen Voimisteluliitto järjesti yhdessä Helsingin kaupungin
kanssa 12.–18.7.2015 tämän kansainväliseltä osallistujamäärältään tähän mennessä suurimman Suomessa järjestetyn tapahtuman.

Gymnaestrada kerää kaiken tasoisia voimistelijoita yhteen ympäri maailmaa aina neljän
vuoden välein. Tapahtumassa ei kilpailla, vaan esitetään kaikenlaista voimistelua sekä
maksullisilla että maksuttomilla lavoilla. Suomalaisten voimistelijoiden haave toteutui, kun
vuonna 2015 Suomi sai tapahtuman ensimmäistä kertaa järjestettäväkseen. Koska tapahtuma oli osallistujamäärältään hyvin suuri, tarvittiin myös suuri joukko vapaaehtoisia.
Gymnaestrada 2015 – tapahtumaan osallistui yhteensä noin 21 000 voimistelijaa yli 50 eri
maasta ja vapaaehtoisia tapahtumassa työskenteli noin 1600. Tapahtuman vapaaehtoisten rekrytointi aloitettiin jo puolitoista vuotta ennen itse tapahtumaa eli vuoden 2014
alussa. Tapahtuman järjestämiseen käytetty aika oli kuitenkin varmasti monien mielestä
vaivan arvoista, sillä tapahtuma onnistui erittäin hyvin.

Gymnaestrada 2015 -tapahtuman vapaaehtoisten käsikirja on luotu mahdollisimman selkeäksi ja helppolukuiseksi, jotta kaikki tapahtuman vapaaehtoiset saisivat mahdollisimman
suuren hyödyn siitä. Samankaltaisia opinnäytetöitä on tehty useampia, mutta kaikki kuitenkin poikkeavat jonkin verran tästä opinnäytetyöstä. Paitsi, että Gymnaestrada-tapahtuma on ainutlaatuinen Suomessa, taustaosassa on etsitty tietoa paljon vapaaehtoistoiminnasta juuri liikuntatapahtumien näkökulmasta.
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Uskon tästä työstä olevan suurta hyötyä myös Suomen Voimisteluliiton tulevissa tapahtumissa, vaikka Gymnaestradaa ei Suomessa enää järjestettäisikään. Käsikirjaa ei sellaisenaan voi muissa tapahtumissa käyttää, mutta melko suuria voimistelutapahtumia järjestetään Suomessa jatkuvasti ja käsikirja voi toimia hyvänä pohjana tuleville tapahtumille.
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Vapaaehtoistoiminta

Vapaaehtoistoiminnasta, vapaaehtoistyöstä ja kansalaistoiminnasta puhuttaessa tarkoitetaan yleensä samaa asiaa (Niemelä & Dufva 2003, 41). Sanoja käytetään kuvaamaan toimintaa, jossa työntekijä ei saa työstään henkilökohtaisesti palkkaa tai työkorvausta (Iiskola-Kesonen 2004, 30; Ellis 2015; Euroopan parlamentti 2008, 11). Vapaaehtoistoiminnan perusajatus on se, että kuka tahansa voi olla vapaaehtoinen iästä, sukupuolesta, sosiaalisesta asemasta tai koulutuksesta riippumatta (Mallen & Adams 2013, 54; Euroopan
parlamentti 2008, 11). Toinen vapaaehtoistyön perusajatus onkin se, että jokainen henkilö
osallistuu siihen omasta tahdostaan vapaaehtoisesti. Vapaaehtoistoiminnan tulee olla
myös kaikille avointa ja sitä tehdään yleensä kolmannen osapuolen hyväksi. (Valliluoto
2015, 12; Mallen & Adams 2013, 54.)

Harju (2010) kirjoittaa, että vapaaehtoistoiminnan kriteeri täyttyy silloin, kun henkilö tekee
konkreettista työtä yhteiseksi hyväksi ilman rahallista korvausta. Esimerkkejä vapaaehtoistoiminnasta ovat esimerkiksi talkoisiin osallistuminen, yhdistyksen hallintotehtävien
hoitaminen tai villasukkien kutominen syysmyyjäisiin. (Harju 2010, 118.)

Suomessa vapaaehtoistoimintaa edistävä Kansalaistoiminta ry (2011) määritellee vapaaehtoistoiminnan toiminnaksi tai tehtäväksi, joka on vapaaehtoista ja palkatonta. Lisäksi
siitä on hyötyä toiselle henkilölle (muu kuin lähiomainen), yhteisölle tai ympäristölle sekä
se tuottaa yleistä hyvää. Vapaaehtoistoimintaa ei siis ole lahjoittaminen, äänestäminen,
omaishoito, työhön tai opiskeluun liittyvä harjoittelu, ase-, siviili- tai yhdyskuntapalvelu,
eikä kolmannella sektorilla tehtävä palkkatyö. (Kansalaisareenan esitys 2011.)

Vaikka vapaaehtoistoiminnasta ei tehdäkään taloudellisen hyödyn takia, vapaaehtoiselle
voidaan kuitenkin korvata toiminnasta aiheutuneita kuluja. Tällä pyritään siihen, ettei varattomuudesta koituisi estettä osallistua vapaaehtoistoimintaan ja että kaikilla olisi siis
tasa-arvoiset lähtökohdat lähteä mukaan vapaaehtoistoimintaan. Eli toiminnan organisoijan tulisi huomioida, että vaikka vapaaehtoistoiminta on palkatonta, se ei kuitenkaan ole
ilmaista. Kulujen korvaamisen lisäksi toimitilojen on oltava asianmukaiset, vapaaehtoiset
on rekrytoitava, koulutettava, perehdytettävä ja vakuutettava. Vapaaehtoistyön toteuttaminen vaatii hyvin pitkäjänteistä ja suunnitelmallista koordinointia ja tukemista. (Porkka
2009, 65; Independent Sector.)
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Myös Lehtinen (1997) määrittelee, että toiminta ei ole kulutonta, vaikka vapaaehtoiset tekevätkin töitä maksutta. Rahaa tarvitaan esimerkiksi tiedotusmaksuihin sekä puhelin- ja
matkakuluihin. Lehtinen kertoo toiseksi toiminnan edellytykseksi sen, että vapaaehtoisia
on myös huollettava. Tarvitaan koulutusta, konsultointia sekä palkitsemista. Kolmanneksi,
vapaaehtoistoimintaa on tuettava, ei määrättävä. Vapaaehtoistoiminnalle on annettava
lupa kokeilla erilaisia asioita, joiden eettiset ja moraaliset normit eivät aina vastaa yleisesti
hyväksyttäviä normeja. Neljänneksi edellytykseksi Lehtinen sanoo, että vapaaehtoistoiminnasta ei saa tulla poliittista taistelukenttää. On tärkeää, että toiminta on poikkihallinnollista, - ammatillista ja -poliittista. (Lehtinen 1997, 20–21.)

Vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksia on erittäin paljon, muun muassa lukuisissa järjestöissä: urheilu- ja liikuntajärjestöissä, harrastus- ja kulttuurijärjestöissä, sosiaali- ja terveysjärjestöissä, asukasyhdistyksissä, työttömien yhdistyksissä ja ympäristöjärjestöissä.
Perinteisesti myös seurakunnissa on hyvin laajaa ja monipuolista vapaaehtoistoimintaa.
(Kansalaisareena ry.)

Vapaaehtoistoimintaa tapahtuu erittäin paljon kolmannen sektorin alueella ja se nostaa
kolmannen sektorin kokonaistyövoimaosuutta merkittävästi (Helander 1998, 91). Kolmannesta sektorista käytetään myös nimitystä vapaaehtoissektori. Sektori on voittoa tavoittelematon sektori, joka on riippumaton julkisesta tai yksityisestä sektorista. Sen toimintalogiikassa korostuukin toiminnan vapaaehtoisuus. (Helander & Laaksonen 1999; Saukkonen 2013.) Yksinkertaisimmillaan kolmas sektori rajataan markkinoiden, julkisen sektorin
ja kotitalouksien väliin jääväksi alueeksi (Saukkonen 2013).

Kolmas sektori koostuu pääosin järjestöistä ja säätiöistä, mutta myös järjestöpohjaisista
uusosuuskunnista. Sektorin toimijoiden katsotaan edistävän kansalaiskasvatusta ja sitä
pidetään tärkeänä myös yhteiskuntaeettisistä syistä. (Helander & Laaksonen 1999.)

Vuoden 2010 vapaaehtoistoiminnan työn arvo minipalkalla laskettuna oli 2,5 miljardia euroa (Kansalaisareena ry:n esitys 2011). Vapaaehtoistyön arvoa ei kuitenkaan voi mitata
pelkästään lukuina. Vapaaehtoistyön tuloksellisuus ja merkitys syntyy vapaaehtoisten ja
autettavien välisessä vuorovaikutuksessa, jolloin sen merkitystä voidaan arvioida vasta
pitkäaikaisen seurannan aikana. (Kansalaisareena ry:n esitys 2. 2014.)
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2.1

Historia Suomessa

Jo 1840-luvulla syntyi Suomen ensimmäiset vapaaehtoistoimintaa harjoittavat yhdistykset,
rouvasväenyhdistykset, joiden toiminta jatkui aina Suomen itsenäistymiseen saakka. Rouvasväenyhdistysten lisäksi hyväntekeväisyyttä harjoittivat myös muut naisjärjestöt. (Lehtinen 1997 liite 1, 1-2.)

1850- ja 1860-luvuilla perustettiin eniten rouvasväenyhdistyksiä ja niiden tehtävänä oli
”vaatimattomien köyhien” auttaminen. Tähän kuului lähinnä puutteenalaisena elävät lapset ja naiset. Näiden yhdistysten toiminta suuntautuikin perinteisestä köyhäinavusta alkeiskoulujen ja lastenhuoltolaitosten perustamiseen ja ylläpitämiseen. Koska pääasiana
oli huolehtia tytöistä, yhdistykset perustivat kutoma- ja käsityökouluja. Lisäksi rouvasväenyhdistykset perustivat myös vanhainkoteja. Naisyhdistysten toiminnan tarkoituksena
taas oli parantaa naisen asemaa ja kehittää kodinhoitoa tukemalla köyhien perheiden lastenhoitoa, ylläpitämällä lastenhoitolaitoksia sekä avustamalla sairaita ja vanhuksia. (Lehtinen 1997 liite 1, 2.)

1880- ja 1890-luvuilla yhdistystoiminta lisääntyi entisestään, kun sääty-yhteiskunta alkoi
muuttumaan kansalaisyhteiskunnaksi. Verrattuna hyväntekeväisyysyhdistyksiin, kansalaisjärjestöt toimivat tasavertaisuuden periaatteella ja pyrkivät itsekasvatuksen avulla kehittämään kansalaisista vastuullisia, ahkeria ja säästelijäitä. Samalla kun yksityinen hyväntekeväisyys alkoi muuttaa luonnettaan, se muuttui harrastelimaisesta ammattimaisemmaksi. Sana hyväntekeväisyys korvattiin mieluummin vapaan huoltotyön käsitteellä. (Lehtinen 1997 liite 1, 2.)

Lehtisen (1997) mukaan suomalaisen vapaaehtoistyön huipentuma sijoittuu sota-aikaan.
Yleinen ja yhteinen hätä kansakunnan säilymisestä teki laajamittaisesta auttamistyöstä
välttämätöntä. Kesällä 1941 Suomen Huollon perustamisen jälkeen, saatiin avustustyö organisoitua. Suomen Huollon jäseninä olivat lähes kaikki sosiaalista työtä harjoittavat järjestöt, muun muassa Lotta Svärd ja Sosiaalidemokraattinen Työläisnaisliitto. Suomen
Huollon tehtäviin kuului pääasiassa varojen jakaminen yleiseen avustustoimintaan, terveydenhuollon turvaaminen sodassa kärsineille, henkinen huolto, keräystoiminnan organisoiminen ja johtaminen sekä kansainvälisten yhteyksien ylläpitäminen. Myös ihmisten innostaminen erilaiseen ryhmätoimintaan, talkoisiin ja naapuriapuun kuului Suomen Huollon
tehtäviin. (Lehtinen 1997 liite 1, 5.)
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Raninen ym. (2007) mukaan taas sotien aikana kaikki kansalaistoiminta lamaantui ja sotien jälkeen, uudisrakentamisen aikaan, se kiihtyi nopeaan tahtiin. 1940-luvulla jokainen
kansalainen velvoitettiin osallistumaan kansakunnan uudelleenrakentamiseen. Talkoilla
autettiin karjalaisia siirtolaisia, sotaleskiä ja – orpoja, sotainvalideja ja vähävaraisia lapsiperheitä. (Raninen, Raninen, Toni & Tornaeus 2007 15, 23.)
2.2

Nykyhetki Suomessa

Talkoiden työtehtävät ja kohteet ovat sotavuosista suuresti muuttuneet, mutta pääperiaate
on ennallaan: talkootyö/vapaaehtoistoiminta on palkatonta työtä, josta voi kuitenkin saada
jonkin muun kuin rahallisen korvauksen. (Raninen ym. 2007, 23.)

Viimeisin kattava ja luotettava selvitys vapaaehtoistoiminnan nykytilasta ilmestyi vuonna
2001. Anne Birgitta Yeungin tekemän tutkimuksen mukaan suomalaiset osallistuvat vapaaehtoistoimintaan varsin aktiivisesti. Lähes kaksi viidestä eli 37 % on osallistunut johonkin vapaaehtoistoimintaan vuosina 2000 tai 2001. Lisäksi puolet toiminnan ulkopuolisista
kertoi osallistuvansa vapaaehtoistoimintaan, jos heiltä sitä pyydettäisiin. Miehet ja naiset,
nuoret ja vanhat osallistuvat toimintaan keskimäärin yhtä paljon. (Harju 2010, 119; Yeung
2002.)

Suomalaiset käyttävät vapaaehtoistoimintaan aikaa keskimäärin lähes 18 tuntia kuukaudessa eli yli neljä tuntia viikossa. Selvästi suosituin suomalaisten vapaaehtoistoiminnan
alue on urheilu ja liikunta (30 %). Toiseksi suosituin on sosiaali- ja terveysaloihin liittyvä
vapaaehtoistoiminta (25 %) ja kolmanneksi eniten osallistutaan lasten ja nuorten kasvatusasioihin liittyvään toimintaan (22 %). Joitakin samoja piirteitä suomalaisella vapaaehtoistoiminnalla on nykyään, kuin mitä oli 1800-luvulla. (Harju 2010, 119–120.)

Vapaaehtoistyö ei ole siis Suomesta kuollut eikä edes hiipunut. Sille on kysyntää sekä tekijöitä. Vapaaehtoistoiminnan määrä kertookin suomalaisten keskinäisestä osallisuudesta,
aktiivisuudesta ja luottamuksesta. (Harju 2010, 119.
2.3

Vapaaehtoistoimintaan hakeutumisen syyt

Vapaaehtoistoimintaan hakeutumisen syitä kysyttäessä ylivoimaisesti useimmin mainitaan
halu auttaa muita. Jopa 41 % suomalaisista vapaaehtoisista kokee näin. Lisäksi Yeung
(2002) on tutkimuksessaan todennut, että tärkeimmäksi toimintaan hakeutumisen syyksi
jonkin muun kuin auttamishalun tai ylimääräisen vapaa-ajan nostaa vain harvempi kuin
6

yksi kymmenestä. (Yeung 2002.) Auttamishaluiset ovat korostaneet kyselyissä arvoja,
joita haluavat puolustaa. Vapaaehtoistoiminnan kohteet valitaankin nykyisin omien kiinnostuksen kohteiden mukaan, eikä instituutioiden ohjaamana kuten aiemmin. Auttamalla
muita saadaan myös itse jotain. Vapaaehtoistoiminta nähdäänkin usein sekä antamisena,
että saamisena. (Raninen ym. 2007, 82–83.)

Toinen merkittävä syy lähteä mukaan vapaaehtoistoimintaan on omien verkostojen kasvattaminen. Vapaaehtoistoiminnan myötä on mahdollista tutustua muihin samalla tavoin
ajatteleviin ja luoda läheisiä ihmissuhteita. Esimerkiksi työelämästä pois jääneille – irtisanotuille ja eläkkeelle siirtyneille – saattaa tulla yllätyksenä se, miten hiljaiselta ja yksinäiseltä heidän sosiaalinen elämänsä tuntuu, kun työkaverit jäävät pois. Osallistumisen ensisijaisena motiivina ei siis aina tarvitse olla muiden auttaminen. Voi myös auttaa itseään
täysipainoiseen elämään. (Raninen ym. 2007, 88.)

Myös yhteisöllisyyden kokeminen on mainittu toimintaan mukaan lähtemisen syyksi. Suomalaisten perheiden koko on pienentynyt ja yhden huoltajan talouksien määrä on kasvanut. Vapaaehtoistoiminnan synnyttämän yhteisöllisyyden on sanottu nykyisessä kaupunkielämässä korvaavan perheen ja suvun tuen. (Raninen ym. 2007, 102.)

Yhteisöllisyyden lisäksi myös vertaisuuden tunteen kokemus ajaa ihmisiä vapaaehtoistoimintaan. Vertaistuen tarjoajaksi hakeutuvat usein rankan kokemuksen läpi käyneitä ihmisiä, jotka ovat itse omissa kriiseissään saaneet mahdollisuuden keskustella vastaavan
asian kokeneen kanssa. Vertaistuesta on saatu erityisen hyviä kokemuksia esimerkiksi
päihdehuollossa. (Raninen ym. 2007, 83–84.) Näissä tilanteissa vapaaehtoisen rooli muistuttaa ystävän roolia (Hartikainen 2009).

Yksi syy lähteä mukaan vapaaehtoistoimintaan, on pyrkimys ammattitaidon säilyttämiseen
ja uuden oppimiseen. Vapaaehtoistoiminnassa ei useimmiten tarvita erityistaitoja, mutta
joskus vapaaehtoisilta edellytetään turvallisuussyistä tiettyjä tietoja ja taitoja. Vapaaehtoisorganisaatio voi myös hyödyntää jäsenten ammattikoulutusta ja lisäksi perehdyttää, kouluttaa ja jatkokouluttaa vapaaehtoisia erilaisiin tehtäviin. Vapaaehtoistoiminta voi olla siis
ammattilisten taitojen hankkimista esimerkiksi nuorille ja taas työttömille se voi toimia virikkeenä uudelleenkouluttautumiseen tai vaikka yritystoiminnan aloittamiseen. (Raninen ym.
2007, 95–96.)
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Vapaaehtoistoiminta kiinnostaa myös koska se mahdollistaa oman identiteetin rakentamisen. Vapaaehtoistoiminnan tarjoamat mahdollisuuden identiteetin rakentamiseen perustuvat vertaisuuteen, maallikkouteen ja toimintaan itsessään. (Nylund & Yeung 2005, 15.)
Vapaaehtoistyössä vapaaehtoinen lahjoittaa aikaansa ja saa panoksensa vastineeksi
mahdollisuuden rakentaa omaa identiteettiään ja osoittaa käytännössä, millaisia arvoja
hän kannattaa. Tällä työpanoksella voidaankin vahvistaa elämässä jo valittua suuntaa.
(Raninen ym. 2007, 87–88.)

Kotikasvatuksessa saatu osaamisen malli myös vaikuttaa suuresti vapaaehtoistoimintaan
mukaan lähtemiseen. Kun vapaaehtoistoiminnassa mukana olleilta kysytään, miten he tulivat alun perin lähteneeksi toimintaan mukaan, erittäin useat vapaaehtoiset korostavat
vanhemmilta ja kasvatuksen myötä saatua vaikuttamisen ja osallistumisen mallia. (Raninen ym. 2007, 89.) Myös Moeller (2012) kertoo, että lapset, jotka ovat olleet mukana vapaaehtoistoiminnassa, ovat todennäköisemmin siinä mukana myös aikuisina (Moeller
2012).

Edellä mainittujen vapaaehtoistoimintaan mukaan hakeutumisen motiivien lisäksi muita
esille nousseita motiiveja ovat vastapaino työelämälle, arvojen ja oikeuksien puolustaminen, julkisuus, elämäntilanne ja sen muuttuminen sekä vaikuttaminen päätöksentekoon
(Raninen ym. 2007, 91–109). Lisäksi Yeung tekemästä tutkimuksesta (2002) käy ilmi, että
muita tavallisimpia syitä lähteä mukaan vapaaehtoistoimintaan ovat toive saada uusia elämänkokemuksia, mukaan lähteminen tuttavan pyynnöstä sekä yleinen kiinnostus vapaaehtoisuuteen (Harju 2010, 119).

Valtion virkamies Riikka-Maria Turkia (2004) on ollut erittäin aktiivisesti mukana erilaisissa
vapaaehtoistöissä, muun muassa jääkiekon MM-kilpailuissa 1997 ja veteraanien yleisurheilun EM-kilpailuissa 2000. Mitä, miksi, kuinka? -kirjassa Turkia kertoo, että nuorempana
vapaaehtoistehtäviin lähdettiin vanhempien painostuksesta, koska tavallaan oli pakko,
mutta myöhemmin motiivina on ollut, että on hauskaa olla siellä, missä tapahtuu. Myös
halu nähdä, kuinka asiat hoidetaan sisäpuolelta, on kiinnostanut Turkiaa. (Iiskola-Kesonen
2004, 42.)

Myös Wagen ja White (2010) kertovat vapaaehtoistoimintaan motivoivista syistä kirjassaan ”Events Management”. Syyt ovat pääosin hyvin samanlaisia, kuin suomalaistenkin.
Motivoiviksi tekijöiksi on lueteltu toiminnasta saatava koulutus ja kokemus, uusiin ihmi-
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seen tutustuminen ja heidän kanssaan toimiminen, päästä mukaan hyödylliseen toimintaan omien tietojen ja taitojen avulla sekä kiitoksen ja tunnustuksen saaminen. Lisäksi listassa mainitaan urheilijoiden, muusikoiden tai muiden julkkisten näkeminen yhtenä motivoivana tekijänä. (Wagen & White 2010, 180.)

Moeller (2012) kirjoittaa artikkelissaan, että oli vapaaehtoistoimintaan mukaan lähtemisen
syy mikä tahansa, vapaaehtoistoiminta parantaa terveyttä ja lisää onnellisuutta. Tämä itsessään saattaa toimia motivaationa vapaaehtoistoimintaan. Minnesotan yliopistossa
työskentelevän psykologi Mark Snyderin mukaan ihmiset, jotka tekevät vapaaehtoistyötä
ovat yleensä itsevarmempia sekä psyykkisesti paremmin voivia, kuin henkilöt, jotka eivät
vapaaehtoistoimintaa harjoita. Syy tähän saattaa olla yhteenkuuluvuuden tunne, joka vapaaehtoistoiminnassa korostuu. (Moeller 2012.)
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3

Vapaaehtoistoiminnan merkitys liikuntatapahtumissa

Vapaaehtoistoimintaa tapahtuu paljon erilaisissa tapahtumissa. Tapahtumat ovat hyvin
samankaltaisia kuin palvelut. Ne ovat aineettomia ja niistä jää osallistujille ainoastaan heidän omat kokemuksensa. Tämän vuoksi jokaisella on oma käsityksensä tapahtuman onnistumisesta, eikä sen onnistumista voida siis varmistaa etukäteen. (Iiskola-Kesonen
2004, 16.) Kaikki tapahtumat ovat lisäksi ainutkertaisia, eikä niitä voida toistaa sellaisenaan. Vaikka esimerkiksi Olympialaiset on järjestetty jo lukuisia kertoja, ei niitä voida järjestää ikinä täysin samalla kaavalla. Tapahtumia järjestävät organisaatiot voivat kyllä oppia edellisistä tapahtumista. (Robinson & Palmer 2011, 177.)

Vapaaehtoiset ovat avainasemassa onnistuneen tapahtuman järjestämisessä (Iiskola-Kesonen 2004, 46). Myös Ringuet (2012) kirjoittaa, että vapaaehtoiset ovat minkä tahansa
onnistuneen liikuntatapahtuman sydän. Ilman heitä ei menestyksekkään liikuntatapahtuman järjestäminen voisi onnistua. Vapaaehtoiset tarjoavat tapahtumajärjestäjille laajan tietopohjan sekä valikoiman erilaisia taitoja. Liikuntatapahtumissa vapaaehtoiset voivat toimia esimerkiksi kilpailujen järjestämisessä, yhteistyössä mukana toimiminen eri tiimien,
median sekä turvallisuusorganisaation kanssa sekä tarjota palveluita urheilijoille, sponsoreille sekä muille organisaation vaatimille tahoille. Liikuntatapahtuman järjestäjien tuleekin
luottaa vapaaehtoisten tietoihin, taitoihin ja kokemuksiin varmistaakseen tapahtuman onnistumisen. (Ringuet 2012, 155, 160.)

Suurin osa suomalaisista tapahtumista järjestetään vapaaehtoisvoimin. Tapahtumiin liittyvä vapaaehtoistoiminta on jaksottaista ja sen takia niihin onkin usein helpompi löytää vapaaehtoisia, kuin perinteiseen jatkuvaan vapaaehtoistyöhön esimerkiksi yhdistyksissä.
Nykyään vapaaehtoistyöhön liittyy kuitenkin enemmän varainhankintaa ja vapaaehtoistyötä ei siis enää tehdä aina pelkästään tekemisen ilosta vaan usein tarkoituksena on tukea esimerkiksi oman perheen harrastuksia. (Iiskola-Kesonen 2004, 30.)

Suomalaiset ovat hyvin kiinnostuneita toimimaan urheilun ja liikunnan parissa. Kuten jo
aiemmin Yeungin (2002) tutkimuksessa selvisi, että juuri urheilu ja liikunta ovat suosituimpia vapaaehtoistoiminnan alueita Suomessa, vuonna 2010 tehty tutkimus osoittaa toisenlaisia tuloksia. (Harju 2010, 119.) Kansalaisareena ry:n ja Taloustutkimuksen tekemän tutkimuksen (2010) mukaan taas liikunnan ja urheilun sektorilla tehdään Suomessa vasta
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kolmanneksi eniten vapaaehtoistoimintatunteja. Heidän mukaan eniten vapaaehtoistoiminnan tunteja käytetään senioreihin ja ikäihmisiin ja toiseksi eniten lapsiin ja nuoriin.
(Kansalaisareena ry:n esitys 2011.)

Paitsi, että vapaaehtoistoiminta on korvaamatonta liikuntatapahtumille, on sen arvioitu arvokin merkittävä. Tilastokeskuksen artikkelin (2006) mukaan pelkästään seuroissa ja liikuntatapahtumissa tapahtuvan vapaaehtoistyön arvoa laskiessa voidaan päästä hyvinkin
suuriin summiin. Riippuen tietenkin siitä, mitä vertailuarvoa käytetään tuntityön hintana.
(Tilastokeskus 2006.)
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4

Vapaaehtoistoiminnan ohjaaminen liikuntatapahtumissa

Tärkeimpiä asioita tapahtuman järjestämisessä on innokkaiden ja motivoituneiden vapaaehtoisten löytäminen ja valitseminen (Mäkilampi & Puistola 2008, 9; Wagen & White 2010,
182). Vapaaehtoisten vapaa-ajasta kilpailevat monet asiat ja tämä asettaakin suuria haasteita tapahtumien rekrytoinnille ja mahdollisten vapaaehtoisten innostamiselle. Onnistuneet tapahtumat kuitenkin kertovat, että hyvin suunniteltu ja ohjattu talkootyö vetää myös
kiireiset ihmiset mukaansa ja antaa heille parhaimmillaan hienoja elämyksiä. (Iiskola-Kesonen 2004, 30.)

Yksi tärkeä edellytys liikuntatapahtuman järjestämisessä on, että organisaatiolla on työntekijä, joka vastaa vapaaehtoistoiminnasta, esimerkiksi vapaaehtoispäällikkö (Kansalaisareena ry: esitys 2; Mallen & Adams 2013, 60). Vapaaehtoistoiminnan ohjaaminen liikuntatapahtumassa tulee suunnitella huolellisesti aina vapaaehtoisten rekrytoinnista heidän
kiittämiseensä asti (Iiskola-Kesonen 2004, 43).
4.1

Vapaaehtoisten rekrytointi

Tapahtuman vapaaehtoisten rekrytoinnin onnistuminen on tärkeää ja vastuuhenkilöiden
etsimiseen kannattaa käyttää riittävästi aikaa. Se kannattaa myös tehdä avoimin mielin,
sillä innostuneita ja osaavia tekijöitä voi löytyä yllättävistäkin paikoista. (Iiskola-Ketonen
2004, 40.) Wagen ja White (2010) neuvovat, että parhaita paikkoja vapaaehtoisten etsimiseen ovat erilaiset vapaaehtoisorganisaatiot sekä eriasteiset koulut ja opistot (Wagen &
White 2010, 169). Myös vapaaehtoisten toiveiden ja taitojen selvittäminen on erittäin tärkeää, jotta voidaan etsiä heille heidän omia taitoja ja toiveita vastaavia työtehtäviä. Lisäksi
vapaaehtoisten rohkaiseminen erilaisiin tehtäviin on tärkeää, sillä aina kaikilla ei ole mahdollisuutta päästä juuri haluamaansa työtehtävään. (Iiskola-Kesonen 2004, 40; Mallen &
Adams 2013, 60.)

Vapaaehtoisten rekrytointi tulee aloittaa tarpeeksi aikaisin. Ennen sitä täytyy kuitenkin
miettiä kuinka monta vapaaehtoista tapahtumaan haetaan, kuinka moneen erilaiseen tehtävään sekä vaaditaanko vapaaehtoisilta jotain erityistaitoja. Tämän jälkeen pitää löytää
paikkoja, josta voisi löytää tapahtumaan sopivia vapaaehtoisia ja keksiä paras keino ottaa
heihin yhteyttä. (Mallen & Adams 2013, 59–60.) Quirk (2009) suosittelee ”värvääjiä”, jotka
henkilökohtaisesti kysyvät ystäviään ja tuttaviaan vapaaehtoiseksi. Kasvotusten kysyttynä
henkilön lähteminen mukaan vapaaehtoistoimintaan on paljon todennäköisempää. Tämä
on myös hyvin tehokas tapa laajentaa tietoisuutta tapahtumasta. Pitää muistaa, että mitä
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enemmän ihmisiä tapahtuman verkostossa on, sitä helpompi on saada lisää vapaaehtoisia. (Quirk 2009.)

Vapaaehtoisten tulee tietää tarkasti mitkä ovat heidän tehtävänsä ja vastuualueensa. Heidän tulee myös tietää se, mitä taitoja kuhunkin tehtävään vaaditaan. Vapaaehtoisille tulisi
myös tarjota mahdollisimman realistinen arvio siitä, kuinka paljon aikaa toiminta edellyttää. Rekrytoinnin tulee siis olla selkeää ja realistista sekä sen tulee kertoa kunkin tehtävän
odotukset. (Mallen & Adams 2013, 60.)

Tärkeä asia vapaaehtoisten rekrytoinnissa on kuhunkin tehtävään liittyvien riskien huomiointi. Riskin voi aiheuttaa joko organisaatio tai vapaaehtoinen itse. Riskit tulee yrittää minimoida, mutta todennäköisesti niiltä ei voida kuitenkaan kokonaan välttyä. Riskien minimointiin liittyvät muun muassa vapaaehtoisten huolellinen kouluttaminen sekä heidän johtaminen ja valvonta. (Mallen & Adams 2013, 60.)

Rekrytointiprosessissa pitää luonnollisesti luoda ilmoittautumislomake. Ilmoittautumislomakkeen tulee olla selkeä ja siinä kysyttävien kysymyksien suunnittelu kannattaa tehdä
huolellisesti. Hyvin suunnitellut kysymykset auttavat vapaaehtoispäällikköä tai vastaavassa roolissa toimivaa arvioimaan, mitä vapaaehtoisella olisi organisaatiolle tarjota ja sopisiko tämä johonkin tiettyyn tehtävään erityisesti. Tämä helpottaa prosessia suunnattomasti. (Mallen & Adams 2013, 61.)
4.2

Vapaaehtoisten kouluttaminen

Kun rekrytointiprosessi on valmis ja sopivat vapaaehtoiset ovat löydetty eri tehtäviin, tulee
vapaaehtoisille kertoa heidän tehtävistään sekä tapahtumasta ylipäätään. Vapaaehtoisten
työntekijöiden tehtävien tulisi vastata sekä tapahtuman tarpeita että vapaaehtoisen omia
mielenkiinnonkohteita. (Mallen & Adams 2013, 60–61; Wagen & White 2010, 177.) Myös
Porkka (2009) toteaa, että vapaaehtoisten olemassa olevat tiedot, käsitykset ja uskomukset tuleekin ottaa vapaaehtoisten ohjauksen lähtökohdiksi. Laadukkaan vapaaehtoistoiminnan edellytyksiä ovat osaavat ja uuden oppimiseen kykenevät työntekijät. (Porkka
2009, 32.) Tapahtuman työnantajan velvollisuuksiin kuuluu lisäksi myös tiedottaminen työsopimuksista ja vakuutuksista (Eväsoja & Peltola 2015).
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Ihmiset ilmoittautuvat vapaaehtoisiksi, koska heillä on kiinnostusta juuri siihen tapahtumaan tai organisaatioon. On siis reilua olettaa, että he haluavat menestyä omassa tehtävässään mahdollisimman hyvin ja että he haluavat myös tapahtuvan ja/tai organisaation
menestyvän. Vapaaehtoisista vastaavan – esimerkiksi vapaaehtoispäällikön – tuleekin tarjota vapaaehtoisille tarvittavat välineet ja koulutuksen, jotta vapaaehtoisella sekä tapahtumalla on mahdollisuus menestyä. (Mallen & Adams 2013, 60–61.)

Myös Iiskola-Kesonen (2004) kertoo, että vapaaehtoisten perehdyttämisessä on tärkeää,
että tekijät tietävät miksi tapahtumaa järjestetään, mitkä ovat sen tavoitteet sekä mitkä
ovat heidän tehtävänsä tapahtuman aikana. On myös muistettava painottaa, että heidän
työpanoksensa on tärkeä ja että jokainen on omalla toiminnallaan vastuussa laadusta ja
tapahtuman onnistumisesta. (Iiskola-Kesonen 2004, 41.)

Vapaaehtoisten kouluttaminen on avainasemassa myös tekijöiden viihtyvyyden kannalta.
Kun koulutus on suunniteltu ja toteutettu huolella, viihtyy työntekijä työssään ja tekee sen
hyvin. On väärin ajatella, että vapaaehtoista työntekijää ei saa rasittaa ylimääräisellä tiedolla ja koulutuksilla, sillä on tärkeää antaa hänelle tarpeeksi tietoa, jotta hän voi onnistua
tehtävässään. (Iiskola-Kesonen 2004, 41.)

Nykyisin usein vapaaehtoinen toivoo, että työ olisi miellyttävää ja että hän saisi jonkinlaisen korvauksen menetetystä vapaa-ajasta. Työskentelyilmapiiri tekee kuitenkin epämieluisastakin työtehtävästä nautittavamman, joten siihen kannattaa erityisesti panostaa. Vapaaehtoisten työt tulee suunnitella siten, että niihin on helppo tulla ja että työskenteleminenkin olisi mukavaa. Näin kasvatetaan myös todennäköisyyttä, että vapaaehtoinen on
käytettävissä myös seuraavissakin tapahtumissa. (Iiskola-Kesonen 2004, 40.)

Koulutukset voivat olla hyvin erilaisia tehtävästä ja siihen liittyvistä riskeistä riippuen. Joissain yksinkertaisissa tehtävissä vapaaehtoisten kouluttamiseksi riittävät esimerkiksi orientaatiopalaverit, mutta korkeamman riskin tehtävissä saatetaan tarvita jopa intensiivistä
harjoittelua. Tavoitteena on, että jokainen pystyy suorittamaan tehtävänsä, aiheuttamatta
vaaraa itselleen tai kenellekään muulle. Vapaaehtoisille tulee myös selkeästi osoittaa,
mistä heidän työnsä alkaa ja mihin se päättyy. Tämä helpottaa vapaaehtoista näkemään
oman työnsä rajat ja pysymään niissä. Rajojen ulkopuolelle meneminen saattaa lisätä vapaaehtoiseen ja tapahtumaan liittyviä riskejä. (Mallen & Adams 2013, 62.)
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Totuuden hetket -käsite kuvaa sitä tilannetta, jossa osallistuja ja tapahtuman järjestäjä
ovat vuorovaikutuksessa. Tapahtumassa saattaa olla useita totuuden hetkiä ja ne kaikki
muokkaavat osallistujan mielipidettä tapahtumasta. Nämä kohtaamiset kertovat tapahtuman todelliseen laadun ja sen takia vapaaehtoisten riittävä kouluttaminen on avainasemassa tapahtuman onnistumisen kannalta asiakkaan näkökulmasta. (Iiskola-Kesonen
2004, 30.)

Vapaaehtoisten tulee tietää oikeat vastuuhenkilöt ja heidän yhteystietonsa. Erilaiset esitteet tuleekin siis suunnitella huolella, sillä kun osallistujalla ilmenee kysyttävää, hän valitsee usein ensimmäisenä löytämänsä puhelinnumeron. Onkin siis tärkeää suunnitella vapaaehtoisille annettava materiaali huolellisesti. (Iiskola-Kesonen 2004, 11.)

Mallen ja Adams (2013) toteavat, että jokaiselle vapaaehtoiselle tulisi tarjota käsikirja paperisena tai esimerkiksi tulostettavana versiona netin välityksellä. Vapaaehtoisilla tulee
olla mahdollisuus käyttää käsikirjaa aina tarvittaessa. Olisi myös tärkeää, että käsikirjasta
löytyisi jokin toimiva tapa esittää kysymyksiä sekä antaa palautetta. (Mallen & Adams
2013, 61.)
4.3

Vapaaehtoisten johtaminen

Porkka (2009) kirjoittaa, että vapaaehtoistoiminnan johtamisesta ei Suomessa ole käyty
nimeksikään julkista keskustelua. Kriisikeskusjohtaja Eeva-Liisa Lindholm (2006) sanoo,
että ”johtamisen avulla pitää luoda sellaiset edellytykset, että vapaaehtoisten on turvallista
ja mukavaa työskennellä ja että toiminta mahdollistaa vapaaehtoisten oman kasvun ja kehityksen”. Johtaminen on huolehtimista organisaatioista, rakenteista, pelisäännöistä, toimintatavoista, työnjaoista ja jaksamisesta. (Porkka 2009, 81.)

Järjestöjohtaminen on ennen kaikkea ihmisten johtamista. Usein kuulee väitettävän, että
vapaaehtoisia ei johdeta, heitä ohjataan, kannustetaan ja palkitaan. Heitä ohjataan suostuttelemalla ja vetoamalla, rohkaisemalla ja kannustamalla, kiittämällä ja palkitsemalla,
huomioimalla ja arvostusta osoittamalla. Minkäänlainen käskytys tai vaatiminen ei ole
mahdollista vapaaehtoistoiminnassa. (Harju 2004, 125.) Vapaaehtoisia tulee siis kohdella
vertaisenaan (Wagen & White 2010, 177).
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On tärkeä muistaa, että vapaaehtoistyö ja ammatillinen työ eivät voi korvata toisiaan. Ne
toimivat tasavertaisina rinnakkaisina tai vaihtoehtoisina tukimuotoina. Vapaaehtoistyötä
tuleekin johtaa ja organisoida tukien ja mahdollistaen, ei määräten. (Porkka 2009, 65.)

Iivosen (2011) mukaan tapahtumissa johtaminen poikkeaa monelta osin muiden organisaatioiden johtamisesta. Vapaaehtoiset sekä johtavat ja ohjaavat toimintaa että toteuttavat
sitä. Vapaaehtoisten johtamisessa korostuu enemmän johtajan karisma sekä ihmisten innostaminen, motivointi ja ohjaaminen. (Iivonen 2011, 8.)

Vuoti (2006) korostaa, että johtamisen tulisi koostua organisointikyvyistä ja koordinointitaidoista, mutta sen tulee sisältää ihmistuntemusta, empatiaa, herkkyyttä ja vuorovaikutuksellisuutta. Sen tulee siis sisältää yhtä aikaa sekä toimintaa tukevaa organisointia että
iloista huoletonta tekemisen riemua, joka mahdollistaa joustavaa ja luovaa toimintaa.
(Vuoti 2006, 39–40.)

Vapaaehtoistoiminnassa on kyse yhteisestä, positiivisesta tekemisestä. Tärkeitä tekijöitä
ovatkin keskinäinen vuorovaikutus ja vertaistuki sekä yhteiset tapaamiset, jotka antavat
tilaisuuden tutustua muihin vastaavissa tehtävissä toimiviin sekä vaihtaa kuulumisia.
(Porkka 2009, 75.)

Kun tapahtuma pyörähtää käyntiin, kaiken tulee olla valmista. Tapahtuman aikana ilmenee monia erilaisia tilanteita ja mahdollisesti ongelmia, joista tulee selvitä. Hyvin koulutetut
ja innostuneet työntekijät osaavat ratkaista suurimman osan ongelmista itse. Vapaaehtoisten hyvä ilmapiiri auttaa myös monien ongelmien ratkaisemisessa ja hyvä henki tekijöiden
keskuudessa välittyy koko tapahtumaan. Tapahtuman mahdolliset epäkohdat eivät saa
vaikuttaa sen sujumiseen tai osallistujien tyytyväisyyteen. Hankaliin ja yllättäviin tilanteisiin
tuleekin suhtautua avoimesti. On turha lähteä tappelemaan tai etsimään syyllistä. Toki ongelmien syyt on hyvä käydä läpi jälkeenpäin, jotta ne osataan välttää tulevaisuudessa.
(Iiskola-Kesonen 2004, 11.)
4.4

Vapaaehtoisten motivointi ja huomioiminen

Tapahtuman järjestäjien tulee muistaa, että toiminta tapahtuu vapaaehtoisten vapaa-ajalla
ja sen on tarkoitus olla heille viihteellistä. Pitääkseen vapaaehtoiset sitoutuneina, tulee järjestäjien tehdä toiminnasta mahdollisimman nautittava kokemus jokaiselle vapaaehtoiselle. (Ringuet 2012, 160.)
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Vapaaehtoisten viihtyvyyteen vaikuttavat monet asiat. Esimerkiksi vapaaehtoisten riittävällä kouluttamisella, valvonnalla ja palautteen saamisella voidaan vaikuttaa heidän viihtyvyyteensä. (Mallen & Adams 2013, 62.) Hölsömäki (2008) sanoo, että vapaaehtoisia kannattaa arvostaa ja heidän jaksamista tulee tukea. Esimerkiksi riittävää perehdytystä toivotaan ja arvostetaan, sillä se auttaa vapaaehtoista toimimaan ja jaksamaan. (Hölsömäki
2008, 111.)

Paitsi että jokaista työntekijää on arvostettava, on se myös osoitettava heille tapahtuman
aikana. Vapaaehtoisten työpanoksen huomioiminen ja heidän kiittäminen on erittäin tärkeä osa motivointia. Lisäksi vapaaehtoisia on hyvä muistaa paitsi kiittämisellä, myös jonkinlaisilla päättäjäisillä tai kiitosjuhlilla. Tämä tuo vapaaehtoiselle paitsi hyvän mielen,
myös mahdollisuuden tavata muita vapaaehtoisia ja jopa heitä, joiden tapahtumaan ollaan
oltu järjestämässä. (Iiskola-Kesonen 2004, 11, 40.) Myös esimerkiksi vaatteen saaminen
voi motivoida joitakin ja yhtenäinen asu paitsi lisää yhteenkuuluvuutta, kertoo se myös hyvästä palvelusta asiakkaille (Iiskola-Kesonen 2004, 11, 40; Mallen & Adams 2013, 64).

Myös Eväsojan ja Peltolan Tapahtumajärjestämisen oppaassa neuvotaan, että kiitoksen
ilmaiseminen tekijöille on aina tarpeen. Konkreettisilla toimenpiteillä voidaan varmistaa,
että vapaaehtoisia on jatkossakin. Jos järjestää vapaaehtoisille kiitostilaisuuden, saattaa
jokin muisto, eräänlainen kiitoslahja tilaisuudesta olla paikallaan. Tämä toimii samalla
myös hyvänä tapahtuman jälkimarkkinointina. (Eväsoja & Peltola 2015.)
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5

Gymnaestrada-tapahtuma

Unelma World Gymnaestradan järjestämisestä on jo kauan ollut suomalaisen
voimisteluväen haaveena ja toiveena. Vuosina 2007–2008 Suomen Voimisteluliitto teki
mittavan selvitystyön siitä onko Suomen Voimisteluliiton mahdollista järjestää
Gymnaestrada Suomessa joko vuonna 2015 tai vuonna 2019. Gymnaestradan
järjestämisellä nähtiin saavutettavan merkittäviä etuja koko suomalaiselle voimistelulle:
voimistelijoille harrastelijoista huippu-urheilijoihin, seuroille, toimijoille ja liitolle. Selvitystyö
osoitti, että liiton on mahdollista järjestää Gymnaestrada Helsingissä vuonna 2015.
Suomen Voimisteluliiton hallitus teki tältä pohjalta 6.9.2008 päätöksen lähteä
tavoittelemaan Gymnaestradan järjestämisoikeutta Suomeen ja Helsinkiin.
(Gymnaestrada - projektisuunnitelma 2012.)

Vuosina 2009–2010 Voimisteluliitto toteutti määrätietoisen ja suunnitelmallisen hakutyön
yhdessä kumppaneidensa Helsingin kaupungin ja opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa.
Gymnaestradan 2015 järjestäjä päätettiin Kansainvälisen Voimisteluliiton FIG:n
(Fédération Internationale de Gymnastique) neuvoston kokouksessa 12.–13.5.2010
Japanin Chibassa. Suomen Voimisteluliitto voitti äänestyksen jo ensimmäisellä
kierroksella saatuaan yksinkertaisen äänten enemmistön eli 19 ääntä. Espanjan ja Norjan
Voimisteluliitot saivat kumpikin kahdeksan ääntä ja Ruotsin liitto kaksi ääntä.
Gymnaestrada 2015 on suurin Suomessa tähän mennessä järjestetty kansainvälinen
tapahtuma. (Gymnaestrada - projektisuunnitelma 2012.)

5.1

Tapahtuman tavoitteet ja tehtävät

Gymnaestrada-voimistelufestivaali on kansainvälinen voimistelun suurtapahtuma, joka järjestetään aina neljän vuoden välein. Ensimmäinen Gymnaestrada on järjestetty jo vuonna
1953 Alankomaissa Rotterdamissa ja nyt se järjestettiin ensimmäistä kertaa Suomessa
12.–18.7.2015. Gymnaestrada on tapahtuma, joka sopii kaikille iästä ja sukupuolesta riippumatta. Tapahtumassa ei kilpailla, vaan esitetään kaiken tasoista voimistelua sekä maksullisilla että maksuttomilla lavoilla. Gymnaestrada nostaa esille erityisesti harrastetapahtumana yhteisöllisyyden mahdollisuudet ja tarpeellisuuden nykyaikana. (Gymnaestrada projektisuunnitelma 2012.)

Tapahtuman järjesti Suomen Voimisteluliitto, Helsingin kaupunki ja opetus- ja kulttuuriministeriö yhteistyössä kansainvälisen voimisteluliiton FIG:in kanssa. Tapahtumaan saapui
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osallistujia viidestä eri maanosasta ja yhteensä yli 50 maasta noin 21 000 henkilöä. Viestintä tapahtumassa tapahtui pääosin englanniksi ja espanjaksi. Tapahtuman virallinen nimi
on 15th World Gymnaestrada 2015, Helsinki. (Gymnaestrada - projektisuunnitelma 2012.)

Gymnaestrada 2015 oli kansainväliseltä tasoltaan suurin Suomessa koskaan järjestetty
liikuntatapahtuma. Tapahtumapaikkana toimi Helsingin keskustan läheisyydessä olevat yli
15 esiintymisareenaa, joissa esitettiin yhteensä yli 200 tunnin edestä voimistelua näiden
seitsemän päivän aikana. Keskeisempiä tapahtumapaikkoja tapahtumassa oli Messukeskus, Olympiastadion, Sonera Stadium sekä Helsingin jäähalli. (Gymnaestrada - projektisuunnitelma 2012.)

Tapahtuman missiona oli toteuttaa unelma järjestämällä Gymnaestrada Suomessa. Näin
Suomi sai kansainvälisen voimisteluperheen vieraakseen ja voimistelun vetovoimaa saatiin lisättyä Suomessa. Tarkoituksena oli saada jokaiselle osallistujalle ainutlaatuinen kokemus. Gymnaestrada 2015-tapahtuman arvot olivat: yhdessä tehden, avoimesti, suurella
sydämellä ja tapahtuman slogan oli ”Make the Earth Move – with Your Heart”. (Gymnaestrada - projektisuunnitelma 2012.)
5.2

Vapaaehtoiset Gymnaestradassa

Vapaaehtoisten merkitys Gymnaestradassa, niin kuin monessa muussakin liikuntatapahtumassa oli korvaamaton. Niinpä vapaaehtoisten rekrytointi aloitettiin jo toukokuussa
2014. Vapaaehtoisia pyrittiin löytämään eri kanavia pitkin. Tavattiin eri liittoja, sekä niihin
oltiin sähköisesti yhteydessä, sekä lähetettiin suoria sähköposteja muissa tapahtumissa
mukana olleisiin vapaaehtoisiin. Yhteyttä otettiin myös eri lajien seuroihin, liittoihin, urheiluopistoihin, oppilaitoksiin sekä muihin yhdistyksiin: partioihin, Marttoihin, maahanmuuttajayhdistyksiin, eläkeliittoon, sotilaskotinaisiin, vanhempainyhdistyksiin ja niin edespäin. Lisäksi valtakunnallisia lehtimainoksia oli muun muassa Ilta-Sanomissa sekä Helsingissä
käytettiin myös katumainoksia. Viimeinen ilmoittautumispäivä vapaaehtoiseksi oli
30.6.2015. (Sahala 24.6.2015.)

Lopulta tapahtuma saavutti noin 1600 vapaaehtoista. Vapaaehtoisilla oli hyvin erilaisia
tehtäviä: asiakas- ja VIP-palvelut, ensiapu ja lääkintä, hallinto ja myynti, info, kuljetus, logistiikka ja varastointi, maskotti, näytösvastuuhenkilöt, ohjelma-avustajat, rakennus ja
purku, ruokailu, turvallisuus, viestintä ja media, voimisteluohjaajat sekä ympäristöpalvelut.
(Gymnaestrada 2015.)
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Vapaaehtoisille järjestettiin kolme koulutusta sekä arki-ilta-, että viikonloppukoulutuksina
Helsingissä 23.5. ja 26.6. sekä Tampereella 6.6. Koulutuksissa vapaaehtoisille selvisivät
tulevat työtehtävät, työajat sekä tärkeimmät tiedot tapahtumaan liittyen. Koulutuksiin pääsi
yhteensä noin 740 vapaaehtoista. Niille vapaaehtoisille, jotka eivät päässeet koulutuksiin
lähetettiin sähköpostilla ohjeet kuinka toimia. Gymnaestradan nettisivuilta löytyi koulutuksen yleisosan materiaalit, joihin tuli itsenäisesti tutustua. Myös sivuilta löytyvään tietovisaan piti vastata. Tietovisa sisälsi tärkeitä kysymyksiä Gymnaestradasta, joihin kaikkien
tapahtuman vapaaehtoisten pitäisi osata vastata. Vastaukset kaikkiin kysymyksiin löytyi
vapaaehtoisten käsikirjasta. Tarkemmat tiedot työtehtävistä sai omalta tiiminvetäjältään
ennen työvuoroaan. (Sahala 24.6.2015.)

Gymnaestrada 2015 vapaaehtoisilla oli mahdollisuus tutustua ja saada kansainvälisiä ystäviä sekä päästä nauttimaan tapahtumasta. Lisäksi vapaaehtoisten edut olivat hyvin monipuoliset. Jokaiselle vapaaehtoispäivälle (noin kahdeksan tunnin työpanos) vapaaehtoiselle tarjottiin lämmin ateria sekä kahvit, Helsingin sisäisen liikenteen lippu, tapaturma- ja
vastuuvakuutus, työtodistus ja vapaaehtoispassi ja siihen kuuluvat edut. Vapaaehtoispassilla sai 9.-20.7.2015 erilaisia etuja monipuolisista ruokapaikoista, aktiviteeteista sekä ostoksista. Lisäksi vapaaehtoiset saivat omaksi tehtävään soveltuvan vaatetuksen. (Gymnaestrada 2015.)

Sunnuntaina 19.7.2015 tapahtuman vapaaetoisille järjestettiin myös kiitostilaisuus Paavo
Nurmen aukiolla klo 13:00–16:00. Kiitostilaisuuteen ilmoittautui lähes 700 vapaaehtoista.
Kiitostilaisuudessa ohjelmassa oli arvontoja, syömistä ja juomista sekä mukavaa yhdessä
oloa muiden tapahtuman vapaaehtoisten kanssa. Lisäksi kiitostilaisuuteen saapuneille vapaaehtoisille jaettiin yllätykseksi kangaskassi, joka sisälsi pienen lahjan. (Sahala
10.8.2015.)

Tapahtuman jälkeen kaikille vapaaehtoisille lähetettiin palautekysely 21.7.2015, jossa kartoitettiin vapaaehtoistoiminnan organisoinnin onnistumista ja sen kehityskohtia. Kyselyyn
oli aikaa vastata 2.8. asti ja kyselystä lähetettiin kaksi sähköpostia, jotta se tavoittaisi mahdollisimman monta vapaaehtoista. Kyselyyn vastasi 573 vapaaehtoista. (Sahala
10.8.2015.)
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6

Työn tavoitteet

Opinnäytteeni tavoitteena oli tuottaa käsikirja Gymnaestrada 2015 – tapahtuman vapaaehtoisille. Käsikirjan kohderyhmänä olivat kaikki tapahtumaan osallistuvat vapaaehtoiset.
Suurimman hyödyn siitä saattoivat saada kuitenkin ne vapaaehtoiset, jotka eivät päässeet
vapaaehtoiskoulutuksiin, sillä käsikirjasta löytyi tärkeimmät tiedot koulutuksessa käydyistä
asioista.

Tarkoituksena oli, että käsikirjan avulla vapaaehtoiset löytäisivät vastauksen kaikkiin tapahtuman aikana ilmeneviin kysymyksiin ja mahdollisiin ongelmiin. Erittäin oleellista oli
myös tärkeiden yhteystietojen löytyminen helposti, jotta muun muassa ilmaantuneiden
puutteiden eteenpäin kertominen oli mahdollisimman helppoa. Näin tapahtuman laatua
saatiin parannettua entisestään.

Käsikirja julkaistiin 18.6.2015 Gymnaestradan nettisivuille. Sen sai auki kaikilla erilaisilla
mobiililaitteilla: esimerkiksi älypuhelimella, tabletilla ja tietokoneella. Käsikirjan sai halutessaan myös tulostettua PDF-versiona.
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7

Työn eteneminen

Sain koulun kautta mahdollisuuden päästä mukaan Gymnaestrada 2015 - tapahtuman järjestämiseen. Ensimmäinen tapaamisemme Katriina Sahalan kanssa oli Suomen Voimisteluliiton tiloissa Helsingissä 7.10.2014. Katriina Sahala työskenteli Gymnaestrada 2015 –
tapahtumassa vapaaehtoispäällikkönä.

Tapaamisessa pohdimme meidän opiskelijoiden roolia tapahtumassa ja minua pyydettiin
tekemään käsikirja tapahtumaan sen noin 1 600 vapaaehtoiselle. Vapaaehtoisten merkitys tapahtuman onnistumiselle on siis hyvin suuri. Koska vapaaehtoisiakin on kuitenkin
niin paljon, on tärkeää, että kaikilla on yhteinen käsikirja, josta löytyy kaikki tarvittavat tiedot. Näin varmistetaan, että kaikilla vapaaehtoisilla ovat samat tiedot ja ohjeet toimintatavoista tapahtuman aikana. Tällä minimoidaan tapahtumassa tapahtuvia ongelmia ja pyritään takaamaan kaikille tapahtumaan osallistujille onnistunut ja mukava viikko.

Lisäksi pääsisin itse tapahtumaan töihin vapaaehtoistoimistoon 12.–18.7.2015 työn toimeksiantajan Katriina Sahalan ja muiden vapaaehtoisten kanssa. Toimistossa tehtäviini
kuului vapaaehtoisten akkreditointi, heidän kysymyksiinsä vastaaminen sekä reagointi
mahdollisiin muutoksiin.

7.1

Suunnittelu

Vapaehtoisten käsikirjan tuli olla valmis minun osaltani maaliskuuhun 2015 mennessä, joten aloitin sen suunnittelun heti tehtävänannon jälkeen 7.10.2014. Suunnitteluvaiheessa
hahmottelin käsikirjan sisältöä ja rakennetta. Halusin, että se etenee johdonmukaisesti ja
on helposti luettavissa. Luonnollista olikin aloittaa sisällysluettelon tekemisestä.

Aluksi tutustuin huolellisesti muiden suurien tapahtumien vapaaehtoisten käsikirjoihin saadakseni kuvan, siitä mitä minulta odotetaan ja millaisia asioita käsikirjasta tulee löytyä.
Muista vapaaehtoisten käsikirjoista sainkin paljon apua tähän. Näin millaiset asiat aina
toistuivat käsikirjojen sisällöissä tapahtumasta riippuen ja miten erilaiseksi käsikirjat oli
tehty. Ennen käsikirjan tekoa hain myös paljon teoriatietoa vapaaehtoistoiminnasta tekemiseni pohjalle ja aloitinkin samalla opinnäytetyöni teoriaosuuden kirjoittamista. Tästä oli
hyötyä erittäin paljon käsikirjan teossa.
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Jotta saisin käsikirjan valmiiksi maaliskuussa 2015, hahmottelin itselleni aikatauluja, siitä
milloin minkäkin kappaleen tulisi olla valmis. Aikataulut eivät kuitenkaan sellaisenaan toimineet, sillä käsikirjan eteneminen oli pitkälti kiinni siitä, milloin mikäkin asia varmistui
Gymnaestrada 2015 – tapahtumaorganisaation puolesta.
7.2

Toteutus

Opinnäytetyöni aiheen varmistumisen ja suunnitteluvaiheen jälkeen alkoi käsikirjan työstäminen. Tein käsikirjaa tiiviissä yhteistyössä Katriina Sahalan kanssa. Yhteistyö Katriinan
kanssa sujui erittäin hyvin. Kirjoitin käsikirjaa Word-tiedostoon, jonka lähetin aina Katriinalle kysymyksineen luettavaksi ja tarkistettavaksi. Ensimmäisen version lähetin Katriinalle 14.1.2015. Tämän jälkeen käsikirja on laajentunut ja muokkaantunut vielä moneen
otteeseen. Lopullinen julkaistu käsikirja on versio 11.

Katriina vastasi nopeasti sähköposteihini ja näin saimme käsikirjan sisällön luotua niin,
että tapasimme vain kolmesti tämän koko projektin aikana. Syksyllä saadessani toimeksiannon, toukokuussa käsikirjan viimeistelyssä ja itse Gymnaestrada 2015 – tapahtumassa.

Vaikka yhteistyömme sujui vaivatta, oli käsikirjan etenemisessä ongelmiakin. Monet tapahtumaan liittyvät asiat, jotka käsikirjasta tulisi löytyä, muuttuivat jatkuvasti tai selvisivät
vasta juuri ennen tapahtumaa. Joten vaikka käsikirja valmistuikin minun osaltani ajallaan
maaliskuun alussa, oli siinä vielä monia aukkoja, jotka täyttyivät vasta vähän ennen tapahtumaa. Käsikirjan teossa minun ja Katriinan yhteistyön lisäksi minua helpotti suuresti jo
itse hankittu teoriatieto sekä muiden tapahtumien käsikirjat. (Kuvio1.)

Toukokuun lopulla menin Helsinkiin vapaaehtoisten koulutustilaisuuteen. Näin muitakin
vapaaehtoistoimistossa työskenteleviä henkilöitä sekä sain joitakin lisätietoja työtehtäviini
liittyen. Mutta koska olen kuitenkin ollut niin aktiivisesti itse tekemässä tapahtuman käsikirjaa, en uutta tietoa koulutuksessa kauheasti saanut. Koulutus oli kuitenkin erittäin hyvin
järjestetty ja uskon siitä olleen paljon hyötyä tapahtuman vapaaehtoisille.

Koulutuksen yhteydessä Katriina pyysikin minut Suomen Voimisteluliiton toimistolle auttamaan käsikirjan viimeistelyssä. Käsikirja oli jo hyvässä vaiheessa, mutta nyt minun oli tarkoitus tehdä puuttuvat loppusilaukset, jotta käsikirja saataisiin julkaistua kesäkuun aikana.
Pääsinkin siis täyttämään kaikki puuttuvat kohdat, jotka nyt olivat varmistuneet, sekä vaikuttamaan suuresti manuaalin ulkoasuun. Gymnaestradassa työskentelevä Joana Alberto
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opetti minulle Mobie Zine-ohjelman käytön, johon käsikirja upotettiin. Mobiezine.fi-sivusto
tulikin hyvin tutuksi tämän projektin aikana. Sivusto skaalautuu aina parhaimpaan kokoon
ja muotoon, riippuen millä laitteella käsikirja avataan.

Suomen Voimisteluliitossa käydessäni sain siis paljon tehtävää ja seuraavat päivät menivätkin käsikirjaa päivittäessä sekä Word-muotoon että nettiversioon. Pidimme koko ajan
Word-tiedoston ajan tasalla, jotta emme olisi pulassa, jos nettiversio syystä tai toisesta
kaatuisi. Vapaaehtoisten käsikirjan saimme julkaistua torstaina 18.6.2015 Gymnaestradan
nettisivuille sekä suomeksi että englanniksi. Joana Alberto käänsi käsikirjan englanniksi.
Käsikirjan julkaisemisesta lähetettiin kaikille vapaaehtoisille sähköpostia, jotta se varmasti
saavuttaisi mahdollisimman monen tapahtuman vapaaehtoisista.
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KÄSIKIRJAN TYÖSTÄMISEN APUNA KÄYTETYT TAHOT
ITSE HANKITTU TEORIATIETO
 vapaaehtoisuuteen liittyvät materiaalit (lähdeluettelo)
MUIDEN TAPAHTUMIEN

KÄSIKIRJAN

KÄSIKIRJAT

TYÖSTÄMINEN

 esimerkiksi Jääkiekon
MM-kisat 2013, Urheilugaala 2014

 7.10.2014 –
18.6.2015

GYMNAESTRADA 2015 –
HENKILÖKUNTA
 toimeksiantaja Katriina
Sahala + muut
KÄSIKIRJAN ARVIOINNISSA KÄYTETYT MENETELMÄT
TOIMEKSIANTAJAN
PALAUTE
 koko projektin ajalta

HAVAINNOINTI
TAPAHTUMAN AIKANA
 oliko käsikirja riittävä, tiesivätkö vapaaehtoiset tarvittavat asiat yms.

KÄSIKIRJAN
ARVIOINTI

PALAUTEKYSELY
 vapaaehtoisten mielipiteet käsikirjasta

Kuvio 1. Käsikirjan työstäminen ja sen arviointi
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7.3

Käsikirjan arviointi

Minulla oli loistava mahdollisuus arvioida käsikirjan etenemistä ja onnistumista koko prosessin aikana. Sain jatkuvasti palautetta käsikirjan etenemisestä opinnäytetyöni toimeksiantajalta sekä pääsin itse tapahtumaan vapaaehtoistoimistoon havainnoimaan käsikirjan
onnistumista. Lisäksi vapaaehtoisille lähetetyn palautekyselyn avulla pystyin melko luotettavasti arvioimaan käsikirjan onnistuneisuutta. (Kuvio 1.)
7.3.1

Toimeksiantajan palaute

Valmistimme vapaaehtoisten käsikirjan tiiviissä yhteistyössä opinnäytetyöni toimeksiantajan Katriina Sahalan kanssa ja sainkin jatkuvasti palautetta käsikirjasta. Jo alkuvuodesta
käsikirja alkoi olla jo melko pitkällä ja 16.1.2015 Katriina kirjoitti sähköpostissaan: ” Olit
koostanut tosi hyvän pohjan. Valitettavasti tällainen käsikirja elää koko ajan ja tulee vielä
elämään jonkin verran. Eli joudumme pallottelemaan tätä vielä muutamaan kertaan.”

Vaikka siis olisimme halunneet julkaista käsikirjan kuinka aikaisin, se ei olisi onnistunut,
sillä tapahtuman kaikki yksityiskohdat saattavat selvitä vasta hetkeä ennen tapahtumaa.
Helmikuun alussa Katriina kirjoittikin minulle: ”Usein käsikirja valmistuu tapahtumissa
vasta noin kuukautta ennen tapahtumaa. Mutta me olemme nyt ajoissa. Ja hyvä niin!”

Sain palautetta myös muilta Suomen Voimisteluliiton työntekijöiltä. Käsikirjaa kehuttiin sopivan napakaksi, mutta kuitenkin keskeisten tietojen kattavaksi. Parannettavaa kuitenkin
oli tekstin sävyn kanssa. Alun perin tekstini oli hyvin asiallista, eikä kuulemma tarpeeksi
ystävällistä. Teksti oli kuitenkin helppo muuttaa hieman ystävällisemmäksi, vaikka asiallisen linjan siinä pidinkin.

Maaliskuun alussa sain alkuperäisen suunnitelman mukaan valmiiksi käsikirjan omalta
osaltani. Sähköpostissa kuitenkin painotin, että apuani saa vielä pyytää tarvittaessa ja toukokuussa Katriina pyysikin minut vielä toimistolle hiomaan käsikirjan valmiiksi. Menin mielelläni ja sainkin vaikuttaa vielä paljon käsikirjan lopulliseen versioon. 4.6.2015 eli vähän
ennen käsikirjan julkaisemista sainkin Katriinalta sähköpostin, joka alkoi: ”Moi Daniela, kiitos! Olit tehnyt hyvää työtä!”
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7.3.2

Havainnointi tapatuman aikana

Olin Gymnaestrada-tapahtumassa vapaaehtoistoimistossa töissä, joten pääsin konkreettisesti arvioimaan ja havainnoimaan käsikirjan onnistumista. Meitä oli kuitenkin erittäin paljon töissä vapaaehtoistoimistossa ja ainakaan minulta ei tultu kysymään juurikaan muuta,
kuin että missä mikäkin tapahtumapiste sijaitsee. Vapaaehtoisten käsikirjasta löytyy aikataulut ja tapahtumapaikat, mutta kaikkien tapahtumapaikkojen sisäisiä karttoja ei ollut siihen liitetty, sillä käsikirja haluttiin pitää mahdollisimman yksinkertaisena.

Huomasinkin monen vapaaehtoisen käyttävän osallistujille tarkoitettua englanninkielistä
”participant guide” - käsikirjaa vapaaehtoisten käsikirjan lisäksi. Osallistujien käsikirjaa jaettiin tapahtuman infopisteillä ja sieltä löytyi erittäin paljon tietoa tapahtuman kaikista yksityiskohtaisista aikatauluista sekä esitysajoista kaikilla eri lavoilla. Nämä kuitenkin veivät jo
useamman kymmenen sivun osallistujien käsikirjasta. Eli vaikka vastaus vapaaehtoisilla
heränneille kysymyksille sieltä löytyisikin, olisi se mahdollisesti paljon suuremman etsinnän takana, kuin yksinkertaistetussa vapaaehtoisten käsikirjassa. Kuitenkin molemmat käsikirjat ajoivat varmasti omaa tehtäväänsä.

Vapaaehtoiset olivat minun havainnointini mukaan hyvin selvillä omista tehtävistään sekä
tapahtumasta ylipäätään. Uskon syynä tähän olevan informatiiviset ja hyvin järjestetyt vapaaehtoisten koulutustilaisuudet, selkeät nettisivut sekä aina käytettävissä oleva vapaaehtoisten käsikirja.

7.3.3

Palautekysely

Vapaaehtoisille lähettiin palautekysely 21.7.2015 ja siihen oli aikaa vastata 2.8.2015 asti.
Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa vapaaehtoistoiminnan organisoinnin onnistumista. Myös
vapaaehtoisten käsikirjan käytöstä kysyttiin ja sain mahdollisuuden vaikuttaa näihin kysymyksiin. Minulle sanottiin, että saan ehdottaa kolmea kysymystä käsikirjaan liittyen. Ajatukseni olikin, että kartoitetaan ensin se, kuinka moni käytti käsikirjaa ja selvitetään syy siihen, miksei jotkut sitä mahdollisesti käyttäneet. Kolmantena kysymyksenä ehdotin käsikirjan hyödyllisyyden selvittämistä. Oliko siitä hyötyä, mitä asioita mahdollisesti puuttui?

Loppujen lopuksi palautekyselyssä kysyttiin käsikirjasta kaksi kysymystä. Siinä kysyttiin
tutustuiko vapaaehtoinen vapaaehtoisten käsikirjaan ennen työvuoroaan ja kuinka tyytyväinen vapaaehtoinen on käsikirjaan. Vaihtoehdot jälkimmäisessä kysymyksessä olivat:
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erittäin tyytymätön, melko tyytymätön, neutraali, melko tyytyväinen, erittäin tyytyväinen ja
en osaa sanoa. Erityisesti tämä kysymys on tärkeä arvioinnin kannalta.

Kyselyyn vastasi 1600 vapaaehtoisesta yhteensä 573 henkilöä, joista miehiä oli sata ja
naisia 473. Seitsemän prosenttia eli 40 vastasi, ettei ollut tutustunut käsikirjaan ennen ensimmäistä vuoroaan ja loput 93 prosenttia eli 530 vastaajaa kertoi tutustuneensa siihen.
Tapahtuman vapaaehtoisille oli lähetetty sähköpostia heti käsikirjan julkaisupäivänä eli
18.6.2015, jossa kerrottiin heille tehdystä käsikirjasta ja pyydettiin jokaista vapaaehtoista
tutustumaan siihen ennen työvuoronsa alkua. (Kuvio 2.)

Tutustuitko vapaaehtoisten käsikirjaan ennen
työvuoroasi?
7%

En

Kyllä

93%

Kuvio 2. Palautekysely 1

Syitä siihen mikseivät kaikki olleet tutustuneet käsikirjaan saattoi olla esimerkiksi se, ettei
vapaaehtoinen ollut muistanut tai ehtinyt. Tämän pohtiminen ei kuitenkaan ole oleellista
käsikirjan onnistumisen näkökulmasta.

Vapaaehtoisten vastaukset liittyen heidän tyytyväisyyteensä käsikirjaa kohtaan olivat hyvin positiivisia. Kolme vastaajista ilmoitti olevansa erittäin tyytymättömiä ja 18 oli melko
tyytymättömiä. Neutraaliksi käsikirjan koki 93 vapaaehtoista ja melko tyytyväisiä oli 217.
Käsikirjaan erittäin tyytyväisiä oli 223 ja 18 henkilöä ei osannut sanoa. Syitä vapaaehtoisten tyytyväisyyteen tai tyytymättömyyteen pohditaan seuraavassa osiossa. (Kuvio 3.)
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Kuinka tyytyväinen olet vapaaehtoisten käsikirjaan?
3% 1% 3%
16%

Erittäin tyytymätön 1 %
Melko tyytymätön 3 %

39%

Neutraali 16 %
Melko tyytyväinen 38 %
Erittäin tyytyväinen 39 %

38%

Kuvio 3. Palautekysely 2
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En osaa sanoa 3 %

8

Pohdinta

Opinnäytetyön tavoitteena oli luoda vapaaehtoisten käsikirja 15th World Gymnaestradatapahtumaan. Tapahtuma järjestettiin 12.–19-7.2015 Helsingissä ja se onnistui kaiken
kaikkiaan todella hyvin ja oli upea myös yleisölle. Vapaaehtoiset olivat lisäksi hyvin osaavia sekä heidän välinen ilmapiirinsä oli erittäin hyvä ja tämä teki tapahtumasta varmasti
monille ikimuistoisen. Vapaaehtoisille järjestettiin koulutuksia, sekä heillä oli käsikirja käytössä koko tapahtuman ajan. Vapaaehtoisten viihtyvyyden kannalta olikin tärkeää, että vapaaehtoiset koulutettiin hyvin tehtäviinsä (Iiskola-Kesonen 2004, 41).

Viihtyvyyden kannalta hyvin tärkeää oli myös vapaaehtoisten huomioiminen ja kiittäminen.
Gymnaestrada-tapahtuman vapaaehtoisille järjestettiin kiitostilaisuus, heille tarjottiin työvaatteet, päivittäinen ruoka sekä paljon muuta. Vaikka vapaaehtoiset eivät rahallista palkkiota työstään saaneet, heille tarjotut edut olivat erittäin hyvät. Kun vapaaehtoisista pidetään hyvää huolta, he ovat jatkossakin todennäköisemmin käytettävissä. (Eväsoja & Peltola 2015.) Suomen Voimisteluliitto järjestää paljon erilaisia tapahtumia ja on hyvin todennäköistä, että Gymnaestradassa olleita vapaaehtoisia nähdään myös Suomen Voimisteluliiton tulevissa tapahtumissa.

Vapaaehtoisten käsikirja onnistui erittäin hyvin. Työn onnistumisen ja tavoitteiden saavuttamisen arvioinnin tukena käytin oman arvioni lisäksi toimeksiantajaltani saatua palautetta
sekä palautekyselyyn vastanneiden vapaaehtoisten mielipiteitä käsikirjasta.

Työn tavoitteet saavutettiin ilman suurempia vastoinkäymisiä. Selkeät aikataulut, monipuoliset lähteet sekä hyvin toimiva yhteistyö toimeksiantaja Katriina Sahalan kanssa tekivät tämän mahdolliseksi. Olen myös pyrkinyt tarkasti suunnittelemaan aikatauluni sekä
kirjaamaan tehdyt asiat heti ylös. Haasteitakin tietenkin oli. Suurimman haasteen toi käsikirjan työstäminen alusta asti etätyönä, sillä aluksi minulla oli hyvin vähän tietoa tapahtumasta sekä sen organisaatiosta. Ensimmäisellä tapaamisella Katriinan kanssa käytiin jonkin verran läpi tapahtuman perustietoja, mutta kokonaiskuvan muodostumiseen meni vähän aikaa. Olisikin voinut olla hyvä aloittaa käsikirjan työstäminen yhdessä, jotta työskentely olisi ollut alusta asti mahdollisimman tehokasta. Lopputuloksen kannalta tällä seikalla
tuskin kuitenkaan oli merkitystä, sillä käsikirja valmistui hyvin ajallaan.
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Käsikirjan työstäminen sujui pääasiassa erittäin sujuvasti ja eteni hyvällä vauhdilla. Aluksi
apuna olivat monien muiden suurien tapahtumien käsikirjat. Lisäksi kun sain käsiini Gymnaestrada 2015 – tapahtuman projektisuunnitelman, työ lähti etenemään reippaasti. Sieltä
löytyi kaikki tapahtuman perustiedot ja tapahtuman hahmottaminen oli tämän avulla paljon
selkeämpää. Käsikirjan tekemistä helpotti myös vapaaehtoistoiminnasta löytyvät erilaiset
lähteet, niin suomeksi kuin englanniksikin. Toki hyvien ja luotettavien lähteiden löytäminen
on välillä haastavaa. Luotettavan lähteen löytäminen oli erityisesti vaikeaa, kun etsi tietoa
vapaaehtoistoiminnasta juuri liikuntatapahtumien näkökulmasta, sillä tästä ei tietoa kovin
paljoa löytynyt. Ainakin suomenkielistä materiaalia aiheesta ei juurikaan ole. Aihe on kiinnostava ja siitä voitaisiin kaivata siis lisää tutkimuksia, jotta vapaaehtoistoiminta liikuntatapahtumissa pääsisi kehittymään entisestään.

Yhteistyö Katriinan kanssa toimi alusta loppuun moitteettomasti. Käsikirjan tekoon liittyvät
odotukset olivat selkeät ja alusta asti oli tiedossa milloin käsikirjan tuli olla valmis. Yhteistyö Katriinan kanssa oli pääasiassa sähköpostiviestittelyä. Toimeksiannon jälkeen ja ennen itse Gymnaestrada-tapahtumaa näimme vain kerran. Sähköposteilla ohjeistaminen
sekä käsikirjan edestakaisin lähettäminen toimi kuitenkin todella hyvin. Sähköposteihin
vastattiin nopeasti ja käsikirjan versiot palautettiin ajallaan. Toimivan yhteistyön merkitys
oli erittäin suuri käsikirjan teossa ja se korostui erityisesti tärkeissä ja kiireellisissä asioissa.

Käsikirjan rajaamisessa oli aluksi haasteita. Käsikirja oli tarkoitus pitää mahdollisimman
selkeänä ja helppolukuisena, jotta sieltä löytäisi mahdollisimman nopeasti tarvittavan tiedon. Tämän takia muutamia käsikirjaan jo tehtyjä kappaleita supistettiin ja jopa poistettiin.
Oli kuitenkin paljon helpompi supistaa käsikirjasta jo tehtyjä kappaleita, kuin lisätä sinne
puuttuvaa tärkeää tietoa.

Myös selkeät aikataulut helpottivat suunnattomasti käsikirjan teossa. Aikamääreisiin oli
helppo päästä, sillä ne olivat tiedossa jo reilusti etukäteen. Vaikka henkilökohtaiset alustavat aikataulusuunnitelmani eivät täysin onnistuneet, käsikirjan saatiin valmiiksi ajallaan.
Aikatauluni eivät aina onnistuneet, sillä käsikirjan eteneminen oli täysin kiinni siitä, milloin
tapahtumaorganisaation sisällä päätettiin mitäkin. Vaikka aikataulut muuttuivat, käsikirja
eteni hyvällä tahdilla, eikä sen teossa tullut mitään ongelmia. Vaikka jonkin kappaleen
teko siirtyikin myöhempään ajankohtaan, jonkun toisen kappaleen valmistelu onnistui aina
sillä välin. Prosessin aikana ei ollut juurikaan hetkiä, jolloin kirjoitettavaa tai korjattavaa ei
ollut, vaan töitä sai tehdä tasaisesti aina maaliskuuhun saakka.
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Vapaaehtoisten käsikirja tehtiin Mobie Oy:n Mobie Zine -ohjelmalla. Vaikka käsikirja oli
osaltani valmis jo maaliskuussa, pääsin toukokuussa 2015 opettelemaan sivuston käytön
viimeistellessäni käsikirjan lopulliseen muotoonsa. Käsikirja kuitenkin skaalautuu joillain
mobiililaitteilla hyvin erikoisennäköiseksi ja sille asialle ei voinut sivustossa vaikuttaa. Käsikirjaa on kuitenkin helppo lukea kyseisen sivuston kautta ja pääasiana toki onkin tiedon
välittäminen, mutta olisi hienoa, jos kaikkien sivujen ulkomuoto olisi lisäksi siisti. Onneksi
valtaosa palautekyselyyn vastanneista vapaaehtoisista oli tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä
käsikirjaan, joten tuskin käsikirjan erikoinen skaalautuminen häiritsi tapahtuman vapaaehtoisia. Pääosin käsikirja oli kuitenkin tyylikkään näköinen.
Gymnaestrada 2015 – tapahtuman jälkeen vapaaehtoisille lähetettiin palautekysely, jossa
kysyttiin kysymyksiä myös vapaaehtoisten käsikirjaan liittyen. Kysyttiin, oliko vapaaehtoinen tutustunut käsikirjaan ennen työvuoronsa alkua sekä olivatko vapaaehtoiset tyytyväisiä käsikirjaan. Vastausvaihtoehdot olivat: en osaa sanoa, erittäin tyytymätön, tyytymätön,
neutraali, tyytyväinen tai todella tyytyväinen. Tämä jälkimmäinen kysymys on hyvin merkittävä käsikirjan onnistumisen arvioinnin kannalta, sillä vapaaehtoisille se on tehty ja heidän
antamansa palaute määrittelee sen onnistumista.

Kyselyyn vastasi 573 vapaaehtoista noin 1600:sta. Täysin luotettavaa arvioita käsikirjasta
ei siis voida saada, sillä valtaosa jätti vastaamatta. Jotta palautekyselyyn olisi saatu vielä
enemmän ihmisiä osallistumaan, olisi ollut hyvä järjestää esimerkiksi jokin pieni arvonta
palautekyselyn yhteydessä. Arvontaa olisi voitu mainostaa jo sähköpostissa, jossa oli
linkki palautekyselyyn ja näin saatu mahdollisimman moni vapaaehtoinen vastaamaan kyselyyn.

Selvästi suurin osa vapaaehtoisista oli tyytyväisiä käsikirjaan. Yhteensä 440 vapaaehtoista ilmoitti olevansa melko tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä. Vastaajista 21 henkilöä oli
kuitenkin tyytymättömiä käsikirjaan. Olisi ollut hyödyllistä ja kiinnostavaa kysyä syytä tyytymättömyyteen, mutta koska palautekyselyssä oli niin paljon muitakin selvitettäviä asioita,
ei avointa kysymystä kysytty tästä aiheesta. Suurimpana tyytymättömyyden syynä arvelimme Katriinan kanssa sen, että vapaaehtoisten käsikirjaa ei jaettu tulostettuna versiona,
vaan sitä piti käyttää jonkun mobiililaitteen kautta. Esimerkiksi vanhemmille henkilöille
tämä voi tuottaa ongelmia. Toki käsikirjan pystyi myös itse halutessa tulostamaan PDFversiona, mutta kaikilla ei välttämättä ole mahdollista tehdä sitä helposti.
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Toinen tyytymättömyyttä aiheuttava syy saattaa olla se, että käsikirjasta ei löytynyt kaikkia
yksityiskohtaisempia tietoja, esimerkiksi esitysten aikatauluja tai tapahtumapaikkojen sisäisiä karttoja. Tämä saattaa kuitenkin samalla olla syy myös siihen, miksi käsikirjaan oltiin niin tyytyväisiä. Käsikirja oli pelkistetty mahdollisimman yksinkertaiseksi, jotta tarvittava
tieto löytyisi mahdollisimman helposti. Alueiden kartat, tarkemmat aikataulut ja muut yksityiskohtaisemmat tiedot löytyivät kaikkien tapahtumapisteiden läheisyydestä sekä osallistujille tarkoitetusta käsikirjasta. Osa piti pelkistämistä hyvänä ratkaisuna, mutta osa saattoi
kaivata yksityiskohtaisempia tietoja käsikirjasta.

Muutama vapaaehtoinen ei osannut sanoa mielipidettään käsikirjasta. Tämä johtuu luultavasti siitä, etteivät nämä henkilöt olleet tutustuneet käsikirjaan ollenkaan, vaan pärjäsivät
tehtävässään ilman sitä. Kyselyn luotettavuuden kannalta olikin tärkeää, että ”En osaa sanoa” oli yhtenä vastausvaihtoehtona.

Vapaaehtoisten käsikirja julkaistiin Gymnaestradan nettisivuilla 18.6.2015 ja sen sai auki
erilaisilla mobiililaitteilla. Lisäksi sen sai halutessaan tulostettua PDF-muodossa. Olisi ollut
erittäin epäekologista tulostaa kaikille noin 1600 vapaaehtoiselle käsikirja, kun sitä on
mahdollista lukea myös netistä. Lisäksi tänä päivänä lähes jokaiselta löytyy jokin mobiililaite, jolla vapaaehtoisten käsikirjan sai avattua. Nyt vapaaehtoiset saivat itse tehdä päätöksen tulostavatko käsikirjan vai lukevatko sitä esimerkiksi älypuhelimestaan.
Tapahtumaan oli tehty myös osallistujien käsikirja ”participant guide”, joita jaettiin tapahtumassa kaikille sitä tarvitseville. Tämä osallistujien käsikirja oli hyvin laaja, ja sieltä löytyi
varmasti vastaus lähes kaikkiin osallistujien ja näin ollen myös vapaaehtoisten kysymyksiin. Koska tämä osallistujien käsikirja oli kuitenkin englanninkielinen ja erittäin yksityiskohtainen, saattoi sieltä olla hankala löytää tietoa nopeasti. Tällaisissa tilanteissa vapaaehtoisten käsikirja on oletettavasti ollut kätevämpi vaihtoehto. Selvästi suurin osa tapahtuman vapaaehtoisista olivatkin tutustuneet käsikirjaan etukäteen ja olleet tyytyväisiä siihen.
Vapaaehtoisten ja osallistujien käsikirjat olisi voitu tehdä yhteistyössä, sillä niissä on kuitenkin niin paljon samoja piirteitä ja samankaltaisia sivuja. Nyt jotkut asiat tehtiin turhaan
kahteen kertaan. Tässä on hyvä kehitysehdotus tuleviin suuriin tapahtumiin.

Vapaaehtoisten käsikirjan sen merkitys Gymnaestrada 2015-tapahtumalle oli suuri. Mallen
ja Adams (2013) kertovatkin kirjassaan, että tapahtumien vapaaehtoisille tulisi tarjota jokin
käsikirja tai manuaali, johon voi aina tarvittaessa turvautua (Mallen & Adams 2013, 61).
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Nyt vapaaehtoisilla oli mahdollisuus tehdä työnsä mahdollisimman hyvin ja sitä kautta vaikuttaa tapahtuman onnistumiseen, sekä myös itse kokea onnistumisen kokemuksia.
Tämä vaikuttaa niin osallistujien, kuin vapaaehtoistenkin viihtyvyyteen tapahtumassa.

Tapahtuman vapaaehtoisia oli paljon ja olikin tärkeää, että kaikilla oli mahdollisuus löytää
vastaus kysymyksiin ilman, että vapaaehtoispäällikköä tai muita johtoasemassa olevia
henkilöitä kuormitettaisiin jatkuvasti (Iiskola-Kesonen 2004, 41). Johtohenkilökunnalla oli
muutenkin paljon tehtävää viikon aikana, joten heille kohdistuvien kysymysten minimointi
oli tärkeää.
Gymnaestrada 2015 – tapahtuma oli ainutlaatuinen ja siellä käytettyä vapaaehtoisten käsikirjaa ei sellaisenaan voida käyttää enää missään tapahtumassa. Toivottavasti kuitenkin
Suomen Voimisteluliitto käyttäisi käsikirjaa apuna tulevien tapahtumien järjestelyissä. Se
voisi toimia hyvänä pohjana muissa suurissa tapahtumissa ja näin ollen olla hyödyksi vielä
tulevaisuudessakin. Olisikin siis hyvä tutkia tapahtuman vapaaehtoisten syitä tyytymättömyyteen käsikirjan osalta. Vaikka vapaaehtoisten palautekyselyyn ei nyt mahtunut kysymystä tästä aiheesta, sen selvittäminen olisi hyödyllistä. Näin osattaisiin jatkossa tehdä
vieläkin parempi käsikirja Suomen Voimisteluliiton tapahtumien vapaaehtoisia varten.
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