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a Mitkä asiat sinulle olivat tärkeitä, kun olit nuori? 
 Olitko innokas harrastaja, merkitsivätkö kaverit eniten 
 vai piditkö perheen kanssa vietetystä ajasta? 
 Olisitko löytänyt sinua kiinnostavan vapaaehtoistoiminnan itse 
 vai tarvinnut siihen jonkun vinkin?  
b Miten nuori voi nykyään löytää vapaaehtoistoimintaan? 

a Millaisia vapaaehtoistehtäviä voimme tarjota nuorelle? 
 Tuntevatko nuoret toimintamme? Kuinka toimintaamme pääsee mukaan? 
b Tutustukaa toimintaruudukkoon:
      mll.fi/toimintaruudukko 
 ja valitkaa muutama kohta, johon toiminnassanne erityisesti 
 kiinnitätte tulevaisuudessa huomiota.
c Tarvitaanko jotain erityistaitoja vai voiko tekemällä oppia? 

a Onko lähistöllä oppilaitoksia, 
 joissa vapaaehtoistoiminta on osa opintoja? 
b Ehdottaisimmeko yhteistyötä kunnan nuorisopalvelujen, 
 urheiluseurojen, seurakuntien tai paikallisten yhdistysten kanssa?
c Keitä nuoria tavoittelemme ja miten? 

a Nuoren kiinnostus voi syttyä nopeasti tai viiveellä, 
 olemmeko valmiina kertomaan lisää?
b Tietääkö nuori, mitä vapaaehtoistyö tarkoittaa? 
 Voitte kertoa vapaaehtoistyöstä esimerkiksi kuvakorttien avulla: 
      valli.fi  à Julkaisut  à Sinä voit olla vapaaehtoinen  
c Kuinka osoitatte nuorelle, että hän on tervetullut mukaan toimintaan? 
 Vinkkejä nuoren kohtaamiseen: 
      mll.fi/kohtaamisia 

a Kertokaa nuorelle, miksi vapaaehtoistyö on tärkeää 
 esimerkiksi Vaikutusten virta -tehtävän avulla: 
      mll.fi/liite8vaikutustenvirta
b Jännittääkö? Kertokaa nuorelle, 
 että olette iloisia hänen läsnäolostaan  
 ja että aina saa kysyä neuvoa. 

a Sekavaa? Kuvaa nuorelle rutiinit, jotta hän
 pystyy vähitellen myös toimimaan itsenäisesti.
b Vaikeaa? Tarjoa ensin helppoja tehtäviä, 
 jotta nuori saa onnistumisen kokemuksia.
c. Yksinäistä? Auta nuorta tutustumaan muihin 
 vapaaehtoisiin tai ottamaan kaveri mukaan.

a Kun nuori lopettaa vapaaehtoistoiminnan, 
 miten osoitamme hänelle, että 
 arvostimme hänen osallistumistaan? 
 Kirjoittakaa nuorelle hänen työtehtävistään ja 
 erityisesti henkilökohtaisista vahvuuksistaan työtodistus. 
 Onko jotain muuta mitä voimme tehdä?
b Olemmeko valmiina kohtaamaan seuraavan 
 nuoren vapaaehtoisen? 

Kysym
ykset ja vinkit on käyty läpi yhd

essä pitkään vapaaehtoisena toim
ineen nuoren kanssa.

 kehittää nuorten tekemää vapaaehtoistoimintaa ja tuottaa vapaaehtoistoimintaan projektikurssin ammattioppilaitosten käyttöön. Projektien tarkoituksena on opettaa nuorille esimerkiksi 
tiimityötä, budjetin tekoa, vaikuttamista ja vuorovaikutustaitoja sekä vahvistaa ajatusta nuorten omasta pystyvyydestä. Projektia toteuttaa Mannerheimin Lastensuojeluliitto yhdessä Nuorten Akatemian kanssa.

Meidän projekti! Vapaaehtois- ja harrastustoiminnan projektit osaksi opintoja -hanke on Euroopan sosiaalirahaston rahoittama ja sitä koordinoi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

http://mll.fi/toimintaruudukko
https://www.valli.fi/wp-content/uploads/2019/11/Sinae_voit_olla_vapaaehtoinen_NETTIIN.pdf  
http://mll.fi/kohtaamisia
http://mll.fi/liite8vaikutustenvirta

