
Miten onnistua 

vapaaehtoistoiminnan 

kehittämisessä?

Emilia Osmala

Osana



Emilia Osmala - @emiliaosmala 

● Järjestö- ja vapaaehtoistoiminnan 

kehittäjä

● Yhteisöpedagogi, FM

● Fasilitoinnin, visuaalisen ajattelun 

sekä palvelumuotoilun menetelmiä

● Puhelimeni soi kun halutaan 

innostaa, suunnitella yhdessä tai 

kehittää uutta



Osana yhteistä ratkaisua Oy

Olemme järjestöjen kehittämiseen 

erikoistunut valmennustalo. 

Valmennamme, fasilitoimme ja 

koulutamme. Osallisuus on sekä 

toimintamme tärkein arvo, että 

vahvuutemme, joka erottaa meidät 

monista



“Me ei koskaan...”

“Ei viimeksikään toiminut…”

“Ei kannata yrittää...”

“Ei se tuu toimii...”



Huolipuhe,

kun negatiivisuus ottaa vallan



● kielteisen voima on suurempi kuin myönteisen

● kiinnitämme helpommin huomiota kielteisiin kokemuksiin 

ja tietoon kuin myönteisiin

● Luontaisesti huomaamme helpommin uhat kuin 

mahdollisuudet

● neutraalitkin tilanteet voivat värittyä negatiivisiksi

Negatiivisuuden harha - Paul Rozin



1 negatiivinen palaute kumoaa 

5 positiivista palautetta.

“The Magic Relationship Ratio”
Gottman & Leveson



Me jäämme kiinni epäonnistumisiin ja 

muistamme ne paremmin kuin onnistumiset.

On helppoa osoitella sormella ja etsiä syyllistä.



Positiivinen psykologia

& ratkaisukeskeisyys

Tehdään lisää sitä mikä toimii!



Myönteisten tunteiden kokeminen laajentaa 

ajattelua ja tuo enemmän mahdollisuuksia 

näkyviin. Niiden kokeminen rakentaa 

voimavaroja haasteista selviämiseen.
(Barbara Fredriksson, Broaden and build)





Mitä tarvitsee 

vielä kehittää?
Missä 

onnistuimme?

https://leanconstruction.org/media/learning_laboratory/Plus_Delta/Plus-Delta.pdf

Plus-Delta



Vahvuudet



Olemassa olevan päälle rakentaminen 

on paras tapa kehittyä. 



Kehittyminen 3 asiassa 3 kuukaudessa



Kukaan ei halua tehdä vapaaehtoistyötä, 

jossa joutuu pyristelemään.





Onnistumiset toiminnan kehittäjänä



“Mistä saadaan vapaaehtoisia?”

“Me tarvittaisiin innostusta toimintaan!”

“Taas yksi lähti väsyneenä toiminnasta.”



Vapaaehtoisen palvelupolku 
(customer journey, journey mapping)

Palvelumuotoiluajattelulla paremmaksi? 

Milla Mäkinen

Vapaaehtoismotivaation

timanttimalli 
Yeung 2005

Multi-paradigm 

model of volunteering 
Macduff, Nancy and F. Ellen Netting, 

Mary Katherine O’Connor, Mary 

Merrill, Rethinking the Nature of 

Volunteerism: A Multi-Paradigmatic 

Approach to Volunteer Management

Tehtäväpaketointi ja 

rekrykampanjat
10 askelta parempaan 

vapaaehtoistoimintaan. Karreinen, 

Halonen & Tennilä (Toim.)

Itseohjautuvuusteoria
Deci & Ryan

Frank Martela 



“Varmasti tosi toimivia malleja, 

mutta ei toimi meillä, 

koska…”



Mitkään hyvät työkalut tai menetelmät eivät 

päädy kokeiluun tai tule osaksi toimintaa, 

jos niitä ei koeta omiksi ja 

niistä saatavaa hyötyä ei nähdä.



Onnistumiset ovat jotain, johon unohdamme 

usein palata.



Vapaaehtoistoiminnasta kertyy valtavasti 

kokemusta ja osaamista. Se pitää osata kaivaa ja 

hyödyntää!



Mieti viime kertaa, 

jolloin onnistuitte tässä asiassa

Mitä silloin tapahtui?

Mikä mahdollisti onnistumisen?

Arvostava haastattelu



Kipinäilta huhtikuussa 2019



Tehkää lisää sitä mikä toimii

Huomioikaa vahvuudet

Muistakaa onnistumiset!



Kiitos!
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