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Miten teen vapaaehtoisen oppaan?   

VETY-hankkeen vinkit 
	  
	  
Vapaaehtoistyöhanke	  VETY	  kehitti	  Pääkaupunkiseudun	  Kierrätyskeskuksen	  
vapaaehtoistoimintaa	  vuosina	  2012–2014.	  Tässä	  muutamia	  ajatuksia	  siitä,	  mitä	  kannattaa	  
ottaa	  huomioon	  vapaaehtoisen	  opasta	  tehdessä.	  Toimiva	  vapaaehtoisen	  opas	  on	  ensiaskel	  
hyvin	  järjestettyyn	  vapaaehtoistoimintaan!	  
	  
Vilkaise	  VETYn	  muitakin	  julkaisuja	  osoitteessa:	  www.kierratyskeskus.fi/vety/julkaisut	  
	  
Mieti ainakin seuraavia asioita, kun suunnittelet vapaaehtoisen opasta: 
 

• Kohderyhmä 
Onko opas enemmän vapaaehtoisten houkutteluun tarkoitettua materiaalia vai 
sisäinen ohjeistus? Eli onko kohderyhmä vain jo vapaaehtoistoiminnan aloittaneet, vai 
jaetaanko sitä laajemminkin esimerkiksi vasta toiminnasta kiinnostuneille?  
 

• Kuka oppaan saa nähdä? 
Tullaanko opasta levittämään vapaasti, vai onko se vain talon sisäinen materiaali? 
Onko siinä tarkkoja ohjeita, sisäisiä asioita…? Vai voiko se toimia myös 
vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneille tietopakettina siitä, millaista vapaaehtoistyö 
organisaatiossa on? 
 

• Onko järjestelmä kunnossa? 
Ovatko perusasiat vapaaehtoistoiminnasta jo kasassa, vai onko vapaaehtoistoiminnan 
järjestelmässä vielä miettimistä? Opas toimii hyvänä muistilistana siitä, mitä kaikkea 
vapaaehtoistoimintaa järjestäessä pitää miettiä. Mutta jos teet oppaan kesken 
järjestelmän rakentamisen, varaudu muokkaamaan sitä systeemin tarkentuessa. 
 

• Tiedon pysyvyys 
Tuleeko oppaaseen kirjoittamasi tieto muuttumaan jatkuvasti? Jos otat mukaan paljon 
usein muuttuvia asioita, kannattaa ulkomuoto pitää helposti päivitettävänä ja 
jakelukanava esim. pääasiassa sähköisenä, jotta oppaassa ei ole vanhaa tietoa. Vanhaa 
tietoa sisältävä lähde on joskus jopa huonompi kuin se, että koko lähdettä ei ole. 
 

• Yksityiskohtaisuuden taso 
Laitatko oppaaseen pitkät, yksityiskohtaiset ohjeet asioista, vai löytyvätkö ne jostain 
muualta? Mieti, mitä muita viestintä- ja perehdytyskanavia teiltä löytyy. Varmista että 
kaikki tieto löytyy jostain, mutta pidä opas riittävän päivitettävänä ja luettavana. Mieti 
löytyykö sama tieto helposti jostain muualta, esimerkiksi nettisivuilta tai intranetistä. 
Joissakin tapauksissa voit ohjeistaa oppaassa katsomaan sieltä.  
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• Muista, kenelle kirjoitat 
Keskity asioihin, jotka juuri vapaaehtoisen tulisi tietää.  
 

• Kaikille vai vain joillekin? 
Mieti tarvitaanko tehtäväkohtaisia ohjeistuksia kaikille tarkoitetussa oppaassa. Jos eri 
vapaaehtoistehtäviä koskevia kirjallisia ohjeita on paljon, joskus ne kannattaa pitää 
erillään yleisestä oppaasta tai tehdä vain tehtäväkohtaiset oppaat. 
 

• Pidä ilme kevyenä 
Muista visuaalisuus: jätä sivusta vähintään kolmasosa, ellei jopa puolet, kuville ja 
visuaalisille elementeille. Se helpottaa lukemista ja keventää opasta.   

 
Oppaan osat: 
 

1. Oppaan nimi: 
 
Mieti oppaalle jokin kuvaava nimi. Nimi voi toki olla hauska, mutta pääpaino on 
kuitenkin informatiivisuudessa. Sattumaltakin oppaan löytävän pitää tietää, mistä 
siinä on kyse. 
 

2. Tervetuloa-teksti tai esittelyteksti 
 
Mieti laitatko oppaan alkuun “Tervetuloa taloon!” -tyyppisen tekstin vai jonkin muun 
oppaan tarkoitusta ja sisältöä esittelevän alustuksen. Kerro siinä lyhyesti ainakin, mitä 
opas sisältää ja kenelle se on tarkoitettu.  
 
Johtajan tai vaikka vapaaehtoistoiminnan koordinaattorin kirjoittama teksti lisää 
henkilökohtaisuutta ja korostaa vapaaehtoisten tärkeää roolia. Toisaalta 
tervetulotoivotuksen kirjoittavan henkilön pitäisi pysyä organisaatiossa ainakin jonkin 
aikaa, että opasta ei tarvitse heti päivittää. Myös liikaa virallisuutta kannattaa välttää. 
  

3. Organisaation esittely  
 
Mieti erityisesti, mitä juuri vapaaehtoisen olisi hyvä tietää organisaatiosta. Perusasiat 
kuten organisaation toiminnan päämäärät ja/tai tavoitteet, toimintaperiaatteet ja 
perustoiminnan esittely on hyvä olla mukana. Vapaaehtoinen tahtoo kuitenkin tietää, 
mitä hän edistää toimiessaan organisaatiossa. Esittelyn yhteydessä on hyvä kertoa 
myös vapaaehtoistoiminnan roolista organisaatiossa.  
 
Eri osien, toimintojen ja tarkempien organisaation kuvausten kohdalla kannattaa 
miettiä, mikä tiedosta on vapaaehtoistoiminnassa tärkeää ja päivittyykö tieto liian 
usein. Jos näin on, pohdi päivittyvämpään tietolähteeseen viittaamista. 
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4. Tehtävien esittely 
 
Mieti esitteletkö eri vapaaehtoistehtäviä oppaassa, ja jos esittelet, millä tasolla. 
Vapaaehtoisten on kuitenkin hyvä tietää, mitä kaikkea organisaatiossa tehdään 
vapaaehtoisena. He saattavat tätä kautta myös löytää lisää vapaaehtoistehtäviä tai 
itselleen paremmin sopivan homman.  
 
Jos tehtävät ovat kovin vaihtuvia, kannattaa harkita yleistasoisempaa esittelyä 
organisaation vapaaehtoistoiminnasta.  

 
5. Vapaaehtoisen askeleet 

 
VETY teki oppaaseen vapaaehtoisen askeleet/polun kertomaan siitä, mitä taloon tuleva 
vapaaehtoinen tekee. Se kuvaa prosessia lähtien siitä, kun vapaaehtoinen kiinnostuu 
vapaaehtoisuudesta, aina siihen asti, että hän on hommissa. Tämä kertoo aloittavalle 
vapaaehtoiselle, mitä kaikkea tulisi tapahtua ennen vapaaehtoistyön aloittamista 
(haastattelu, sopimus, perehdytys). Askeleet toimivat myös opasta keventävänä 
visuaalisena elementtinä. 
 

6. Käytännön ohjeet 
 
Mieti, mitkä ohjeet koskevat erityisesti vapaaehtoisia ja mitä kaikkien tulisi tietää. 
Löytyvätkö täältä käytännön ohjeet esimerkiksi vapaaehtoistyön tekemisen ajoista ja 
siitä sopimisesta, vapaaehtoisten asuista ja koulutuksista yms.?  

 
7. Vapaaehtoistoiminnan pelisäännöt 

 
Pelisääntöjä tehdessä on hyvä miettiä mm. seuraavia asioita. Osa niistä saattaa kuulua 
käytännön ohjeisiin, mutta pelisääntöjen tulisi olla sellaisia asioita, joihin kaikki 
sitoutuvat aloittaessaan vapaaehtoistyön organisaatiossa. Ne on hyvä laittaa 
vapaaehtoisen sopimukseen. 

 
• oikeudet ja velvollisuudet 
• mitä saat/mihin lupaudut vapaaehtoisena 
• mitä vapaaehtoiselta odotetaan (onko sitouduttava tietyksi ajaksi jne.)   
• tehdäänkö vapaaehtoisten kanssa sopimus 
• onko vapaaehtoisista rekisteri (siihen pitää saada vapaaehtoiselta suostumus) 
• onko tehtäviin koulutusta, voiko vapaaehtoinen osallistua muihin tehtäviään 

koskeviin koulutuksiin 
• tiedonkulku: mitä kautta häneen ollaan yhteydessä, keneltä hän kysyy lisää  
• virkistäytyminen ja kiittäminen 
• ovatko vapaaehtoiset vakuutettuja? 
• vuorovaikutuksen perusasioita 
• saako vapaaehtoistyöstä todistuksen 
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• ongelmatapauksissa: mitä teen, kehen otan yhteyttä  
• laita keskeisimmät asiat pelisäännöistä sopimukseen, ellet laita itse pelisääntöjä 

siihen kokonaisuudessaan 
 

8. Yhteystiedot, kysy lisää 
 
Keneen vapaehtoinen ottaa yhteyttä, jos hänelle jäi oppaan lukemisen jälkeen 
kysymyksiä? Pitääkö oppaaseen laittaa muutakin kuin vain nettisivu? Onko 
vapaaehtoisella yhteyshenkilö tai organisaatiolla vapaaehtoistoiminnan 
koordinaattori, jonka yhteystiedot tähän tulisi laittaa? Kohdan voi jättää myös käsin 
täytettäväksi, jos yhteystiedot vaihtuvat. 

 
9. Vapaaehtoisten tarinoita tai tervehdyksiä? 

 
Etenkin jos opas on tarkoitettu myös vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneille, ei vain 
sen jo aloittaneille, tarinat vapaaehtoistyöstä konkretisoivat eri tehtäviä ja tuovat esiin 
eri motivaatioita tehdä vapaaehtoistyötä ja sen palkitsevuutta. Jos tästä ei tahdo tehdä 
erillistä kohtaa, tarinat sopivat hyvin esimerkiksi tehtävien esittely -kohtaan.  
 

10.  Motivaatio 
 
Pidä huolta siitä, että oppaassa näkyy selvästi se, miten vapaaehtoisen panos vaikuttaa. 
Mieti mistä syistä ihmiset tekevät teillä vapaaehtoistyötä ja korosta sitä, miten 
vapaaehtoisten panos auttaa näiden asioiden saavuttamisessa.  
 
Vapaaehtoista motivoi nähdä, kuinka tärkeä hänen panoksensa on ja mitä se auttaa 
tekemään. Tässä auttavat luvut ja tarinat. Kuinka paljon organisaation toiminta 
saavuttaa mitäkin, miten se auttaa ja ketä/missä? Jos vapaaehtoistoimintanne 
kohdistuu ihmisiin, myös avun saajilta kannattaa nostaa palautteita tai kommentteja 
oppaaseen.  
 
Kierrätyskeskuksen ensimmäisen vapaaehtoisen oppaan 
sisällysluettelo: 
 
Sisällysluettelo 
Tervetuloa  
Mikä Kierrätyskeskus?  
Vapaaehtoisen askeleet  
Mitä voin tehdä Kierrätyskeskuksessa?  
Kierrätyskeskuksen toimipisteet ja toiminnot 
Vapaaehtoistyön pelisäännöt  
Käytännön ohjeita  
Yhteystiedot 


