
Vuolle Setlementti ry

Laajasti lähellä elämää.



Vapaaehtoistoiminnan resurssi
Vapaaehtoistoiminnan resurssikeskus VARES vuodesta 2008 

 Yhdistää toimialueellaan 
Pohjois-Pohjanmaalla 
jäsentensä ja vapaaehtoisten 
voimavaroja ja osaamista 

 On kansalaisjärjestöjen ja 
useiden eri toimijatahojen 
muodostama  
yhteistyöverkosto

 Toimii valtakunnallisessa 
vapaaehtoistoiminnan 
kehittämistyössä 

 Kehittää ketteriä 
vapaaehtoistoiminnan 
malleja yhdessä jäsentensä 
kanssa 



Vapaaehtoisten rekrytoiminen 

1. Vuolle Setlementti ry, Vapaaehtoistoiminnan     
verkosto VARES ja Kansalaisareena ry 

2. Askelmerkkejä vapaaehtoisten rekrytointiin

3. Vapaaehtoisten rekrytoinnin kuvantaminen, 
työpajatyöskentely 

4. Pajatyöskentelyn antia ja eteenpäin 
kehittämistä 



Päivän eväät 

Rekrytointi alkaa paljon ennen tulevan 
vapaaehtoisen kohtaamista.  Kaikki vaikuttaa 
kaikkeen – kokonaisuus ratkaisee.

Ole kärsivällinen, innokas,  rohkea – älä      
kuitenkaan turhaan yritä liikaa. 

Yhteistyössä on voimaa ja se on sitä paitsi kivaa! 



Onnistunut rekrytointi 

• Jaa parisi tai ryhmän kanssa onnistunut 
rekrytointi 

Valitkaa yksi ja käykää tarkemmin läpi, miten 
rekry eteni.  



Mihin pyrimme

• Miten pystymme antamaan selkeän kuvan 
siitä, mistä toiminnassa on kysymys. 

• Rekrytoinnin pitää vastata toimintaa! 

• Vapaaehtoisen tulee tietää, mihin hän on 
tulossa ja miten toiminta pyörii.

• Toiminnalla on selkeä nimi ja ulkoasu. 

• Sekä vapaaehtoisen että henkilökunnan on 
tärkeä tietää toiminnan vaikuttavuudesta. 



Vapaaehtoistehtävän paketoiminen 

• https://www.slideshare.net/LariKarreinen/vap
aaehtoisten-rekrytointi-ja-motivointi-humak-
vapaaehtoisten-johtaminen-organisaatioissa

Vapaaehtoisten johtaminen, Lari Karreinen
ratkaisukeskeinen valmentaja ja fasilitaattori



Keinoja löytää uusia vapaaehtoisia 

• Kampanja, tempaus ja 
tapahtuma  -muista 
huumori 

• Muu kaikki, mistä media 
voi olla kiinnostunut

• Maksetut mainokset, 
ilmoitukset 

• Infot jalkautuen eri 
puolille

• Peruskurssi, perehdytys 
• Nettisivut
• Some-työskentely 

• Maksetut fb-mainokset
• Tykkää, jaa, osallistu-

somessa
• Tarinat, 

mielipidekirjoitukset, 
blogikirjoitukset, 

• Lehdistötiedotteet 
• Oppilaitosyhteistyö
• Yritysyhteistyö 
• Osallistu 

ennakkoluulottomasti 
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Vuoden vapaaehtoistoiminnan muoto-kampanja, VARES-verkosto 



Tarinat 



Kaveriksi Suomen ulkomaanapu ja VARES Oulussa



Kiertävä näyttely, pääkirjasto, Kumppanuuskeskus, 

Vuolle-opisto , Palvelukeskus ………



Oppilaitosyhteistyö



Yritysyhteistyö 
Arizona Chemicals henkilökunta perheineen, Oulujoen 
uistelijat, VARES-verkosto, Ikäihmisten olohuone, SPR:n 
seniorit, Vuolteen senioriryhmät, vapaaehtoinen 
musikantti, vapaaehtoinen valokuvaaja …..



Kutsu mukaan helpolla tehtävällä, ruusu vapaaehtoisille 120 kpl 

Askartelemassa OP:n henkilökuntaa, peruskurssilaisia ja VARES-verkosto



Osallista yleisö  onnenpyörä, askartelu, taimen istuttaminen, 

vapaaehtoistehtävä ….



Videot 

Youtube

• Jeesaan-hanke, 
Kansalaisareena ry 

• Vapaaehtoistyö Pohjois-
Karjalassa, Jelli

• Voimavirta, kaveritoiminta

• Vapaaehtoistyössä 
nousevan osaamisen 
tunnistaminen, OK-Sivis

Nettisivuilta

• VARES-verkosto, Powtoon
animaatio  varesverkosto.fi

• Vuolle Setlementti 70 v, 
maksettu video vuolleoulu.fi 

• Kansalaisareena 25 v  
kansalaisareena.fi 



Some-mukana, taulunkehykset, kiva tausta,

teemaan liittyvä esim. ystävänpäiväsydän  



Someen kuvia ja viestejä 



Maksettu fb-mainos 



TuttaVa-toiminta, tuettu vapaaehtoistoiminta 

maahanmuuttajataustaiset kokeneiden vapaaehtoisten 
mukaan  



Valinnaiskurssi 8. luokkalaisille, kurssilla myös opettajia, 
lähiopetuksen jälkeen yhteisiä vapaaehtoistehtäviä, talkoita, tempauksia  



Haluan osallistua itselleni tärkeään 
toimintaan 

Ihmiset ohjautuvat yhä 
useammin omien 
arvojensa mukaiseen 
toimintaan. 

1. Mitkä ovat teidän 
toimintanne arvot? 

2. Miten ne näkyvät 
toiminnassanne, 
viestinnässänne ja 
henkilökunnan sekä 
vapaaehtoisten 
työskentelyssä?



Suunnitellaan yhdessä 

Miten tavoitamme 
uusia vapaaehtoisia? 

Ryhmätyö

Tempaus, kampanja, 
tapahtuma, video   …

1. Valitkaa toimintamuoto

2. Valitkaa teema, ”kärki”

Ei ole pyydetty mukaan

3. Aika, paikka, ketkä 
mukana… 

4. Miten osallistatte
yleisön?

5. Mitä muuta 



Kehitetään yhdessä 

Esitelkää suunnitelmanne 
– keskeneräisyys ei haittaa

Kysymyksiä, kommentteja, 
ideoita eteenpäin 

Miten ja millä aikataululla 
suunnitelma toteutuu? 



Tuettu vapaaehtoistoiminta ravistelee käsitystä,
jossa aina hyvä-osainen auttaa heikompaa.

Tuettu vapaaehtoistoiminta – avain osallisuuteen

http://www.kansalaisareena.fi/aineistoa/oppaat/

Vapaaehtoistoiminta on 
kansalaisoikeus 



Varesverkosto.fi 

Toimeksi.fi   

Demokratia.fi

Kansalaisareena.fi

kierratyskeskus.fi/VETY

10 askelta parempaan vapaaehtoistoimintaan, Lari Karreinen, Maria Halonen ja Meri Tennilä

Tuettu vapaaehtoistoiminta –avain osallisuuteen  
www.kansalaisareena.fi/aineistoa/oppaat/

Lähteet

http://www.kierratyskeskus.fi/VETY

