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Kiinnostaako yhdistystoiminta ihmisiä 

tässä hetkessä?

• Nuoret eivät osallistu 
yhdistystoimintaan!

• Yhdistysten 
luottamushenkilötehtä-
viin ei löydy 
vapaaehtoisia!

• Yhdistysten väki 
ikääntyy!

• Houkuttelevatko 
yhdistykset 
työnantajina?

TOISAALTA

• Ihmisten kiinnostus on 
kasvanut 
– Vapaaehtoistoimintaan

– Vaikuttamistyöhön

– Auttamiseen

• Ihmiset haluavat toimia
ja vaikuttaa asioihin



Näkökulmia 
Arttu2 –kuntalaiskysely 2015

– Noin 40 % vastanneista 
kuntalaisista ilmoittaa 
osallistuneensa jonkin 
yhdistyksen tai järjestön 
toimintaan (v. 2011 noin 30 
%)

– Aktiivisimpia vähintään 70-
vuotiaat (49 % osallistuu 
yhdistystoimintaan)

– Vähiten osallistuivat 18-29-
vuotiaat (26 % kertoo 
toimivansa yhdistyksessä)

Kuntakysely yhteistyöstä 3. 
sektorin kanssa 

– Järjestöt eivät pysty 

houkuttelemaan riittävästi 

osaavaa työvoimaa
– Kyselyn toteuttivat Kane, KansalaisAreena ry 

ja Kuntaliitto 2015, vastaajina kunta-alan 

hallinto- ja toimialajohtajaa

Vapaaehtoistyön tekeminen 
Suomessa. Taloustutkimus 
2015 

– Peräti kaksi kolmesta 25–49-

vuotiaista osallistuisi 

vapaaehtoistoimintaan, jos heitä 

pyydettäisi.
– Tutkimuksen teettivät KansalaisAreena ry, 

Kirkkohallitus ja HelsinkiMissio



Ihmisiä ei kiinnosta yhdistystoiminta vaan 

toiminta, jota tehdään yhdistyksissä!

• Toimintaa voi kehittää vastaamaan ihmisten ja 

jäsenten tarpeita

• Ihmisten ja heitä kiinnostavan toiminnan 

kohtaamisessa tarvitaan verkostoitumista

• Yhdistyksissä toimiminen lisää taitoja, 

osaamista, työelämävalmiuksia ja verkostoja

• Yhteistyöllä on suuri merkitys



Yhteistyötä korkeakoulujen kanssa

• Perinteinen yhteistyö 
työharjoittelun, projektien, 
opinnäytetöiden merkeissä

• Kansalaistoiminnankeskus 
Mataran ja oppilaitosten 
yhteinen Matka halki Mataran -
tilaisuus

• Monikulttuurikeskus Glorian ja 
JAMK:n Soulbus –projekti

• KYTKE – erityisesti 
vapaaehtoisuuteen 
pohjautuvien yhdistysten ja 
korkeakouluissa opiskelevien 
yhdessä tekemistä 



Työnhaun salainen ase! Ryhdy vapaaehtoiseksi!

http://tyoelama.duunitori.fi/tiesitko-tama-on-tyonhaun-salainen-ase/

http://tyoelama.duunitori.fi/tiesitko-tama-on-tyonhaun-salainen-ase/


Näin löydät itsellesi sopivan 

vapaaehtoistyön

Kuinka löytää juuri itselle sopiva vapaaehtoistyö? Laita silmät auki ja kuuntele 

samalla itseäsi. Millä osa-alueella haluaisit ammatillisesti kehittyä? Tarvitsetko 

kokemusta esimerkiksi markkinoinnista, tapahtumien järjestämisestä, 

talousasioista, kirjoittamisesta tai jostain aivan muusta?

Haluatko kehittää ryhmätyötaitojasi, työskennellä kansainvälisessä 

ympäristössä tai harjoitella julkista esiintymistä? Voit esimerkiksi hakea 

vapaaehtoiseksi sinua kiinnostaviin tapahtumiin, oli se sitten urheilu-, musiikki-

tai business-tapahtuma, tai etsiä jonkin sinua kiinnostavan järjestön, jonka 

arvot jaat. Korkeakouluopiskelijan kannattaa myös pitää silmänsä auki –

ehkäpä kiinnostava järjestö löytyykin lähempää kuin luulet.

Syksy on hyvä aika aloittaa vapaaehtoistyö, kun kaipaa uusia tuulia. Etsi siis 

sinua kiinnostava organisaatio jo tänään! Vapaaehtoistyö auttaa 

usein yhteiskuntaa, mutta muista, että se auttaa myös sinua ja uraasi.


