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Vapaaehtoisuus seurakunnassa tänään ja huomenna, 
Helsingin ortodoksisen seurakunnan vapaaehtoisverkostopäivät 7.11.18



VAPAAEHTOISTYO.FI
Jotta vapaaehtoinen löytäisi itselleen sopivan tavan tehdä hyvää.

Annmari Salmela / Vapaaehtoistyo.fi

annmari.salmela@vapaaehtoistyo.fi

Twitter: @AnnmariSa / @Vapaaehtoistyo
Facebook: Vapaaehtoistyo.fi
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VAPAAEHTOISTYO.FI
• Vapaaehtoistyo.fi on valtakunnallinen vapaaehtoistehtäviä tarjoava sivusto. 

• Palvelun ylläpidosta ja sopimuksista vastaa ev.lut. seurakuntien omistama 
Kirkkopalvelut ry. 

• Palvelu on yleishyödyllinen, ei-kaupallinen ja voittoa tavoittelematon.

• Vuoden 2017 alussa palveluun on rekisteröitynyt yli 19000 vapaaehtoista ja 
1400 vapaaehtoistehtävien tarjoajaa 55 paikkakunnalla.

• Vapaaehtoistyo.fi uudistui syyskuussa 2017: 

-> Palvelun etusivu toimii vapaaehtoistehtäviä etsivän näkökulmasta. 

-> Tehtäviin voi ilmoittautua kuka tahansa rekisteröitynyt käyttäjä.







VAPAAEHTOISET 2727  VS. TARJONTA 2743
6. Hätäapu, katastrofi, auttaminen 1038

8. Kansainvälisyys, monikulttuurisuus 936

9. Kerhot, leirit, ryhmät 922

10. Kirkko, seurakunnat, hengellisyys 901

7. Kulttuuri, taide, musiikki 1006

13. Lahjoittaminen, avustaminen, talous 478

4. Liikunta, urheilu, ulkoilu 1100

11. Missä tahansa tehtävät 519

2. Pop up, kertaluontoiset tehtävät 1172

1. Vertaistoiminta, terveys, hyvinvointi 1193

12. Virtuaalinen, viestintä, markkinointi 502

5. Yhteiskuntavastuu, diakonia, vähäosaiset 1093

3. Ympäristö, luonto, eläimet 1114

10. Hätäapu, katastrofi, auttaminen 189

8. Kansainvälisyys, monikulttuurisuus 233

5. Kerhot, leirit, ryhmät 351

2. Kirkko, seurakunnat, hengellisyys 528

9. Kulttuuri, taide, musiikki 215

11. Lahjoittaminen, avustaminen, talous 165

7. Liikunta, urheilu, ulkoilu 277

6. Missä tahansa tehtävät 294

1. Pop up, kertaluontoiset tehtävät 572

3. Vertaistoiminta, terveys, hyvinvointi 518

12. Virtuaalinen, viestintä, markkinointi 77

4. Yhteiskuntavastuu, diakonia, vähäosaiset 422

13. Ympäristö, luonto, eläimet 43



OPPIIKO KIRKKO UUDEN TAVAN OLLA OSANA 
YHTEISKUNTAA JA IHMISTEN ELÄMÄÄ? 
SITEN MITEN IHMISET ITSE ELÄMÄÄNSÄ 
ELÄVÄT.

41% suomalaista aikuisista ei halua saada kirkolta mitään 
viestintää
- Jäsen 360 -tutkimus / Insight Oy





MISSÄ MENNÄÄN?

Miksi kirkko on olemassa

Miksi seurakunta on olemassa

Miksi minä teen työtäni seurakunnassa

Miksi seurakuntalainen on olemassa

Miksi kirkkoon tulee siitä eronnut ihminen



KOHTAAMISEN KIRKKO STRATEGIA 2016-2020

• Katsomusten kirjo laajenee:

Joka neljäs ei kuulu mihinkään uskontokuntaan
1.10.2018
Tilastokeskuksen mukaan neljännes väestöstä ei ole minkään Suomessa 
rekisteröidyn uskonnollisen yhdyskunnan jäsen. Miehistä uskontokuntiin 
kuulumattomien osuus oli 30 prosenttia ja naisista 23 prosenttia vuonna 2017. 

• Muuttoliike: syrjäseuduilta kuntakeskuksiin, maalta 
kaupunkiin

• Informaatioteknologia

• Väestörakenne
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• Seurakunnat

• Kunnat

• Valtio

• Järjestöt

• Yritykset

• Ihmiset

Strategia -> muutos

Sote -> yhteistyöhakuisuus

Stea-rahoitus -> yhteistyö

Live or die -> kuihdu tai kasva

Mukana -> yhteiskuntavastuu

Mun juttu -> ei perinne vaan asia

TRENDIT – YHTEISYYTTÄ KOHTI



HAAPAJÄRVI

Vapaaehtoistyö on yksi painopistealue. 

Monille vapaaehtoistehtävät ovat 

mielekäs ja luonteva tapa osallistua 

seurakunnan toiminta. Vapaaehtoinen 

toimii tavallisen ihmisen tiedoilla ja 

taidoilla, omien voimavarojensa mukaan. 
Voit tulla mukaan säännölliseen 

toimintaan tai ilmoittautua avustajaksi 

erilaisiin yksittäisiin tapahtumiin. 

Vapaaehtoistyö on arjen diakoniaa 

parhaimmillaan!

Yhteistyötahoina ovat mm. Jokilaakson 

Nuorten Tuki ry, kaupungin sosiaali- ja 
terveystoimi, velkaneuvoja, sekä järjestöt



MIKSI TUKEA MUUALTA?

• Kirkko on aina ollut heikompiosaisten auttaja

• Valtio ja kunnat hakeutuvat yhteistyöhön omien 
(talous, sote) jatkuvassa muutosodotuksessa 
heikentyneiden palveluketjujensa vuoksi

• Suomalaiset odottavat kirkon 
1) auttavan heikompiosaisia
2) puhuvan heikompiosaisten puolesta 





VAPAAEHTOISET KIRKOSSA
• Seurakunnan jäsenet on kutsuttu harjoittamaan diakoniaa. Diakonia 

ei ole siis vain diakoniatyöntekijöiden vastuulla vaan koko 
seurakunnan, seurakuntalaisten ja työntekijöiden, tapa olla ja elää.

• Aikaansa ja osaamistaan yhteiseksi hyväksi antavat ihmiset 
mahdollistavat rikkaan seurakuntaelämän. Parhaimmillaan 
seurakunta on merkityksellisen toiminnan foorumi, jossa eri-ikäiset 
ja eri elämäntilanteissa elävät kokevat voivansa tehdä hyvää sekä 
olla osaavia, tarpeellisia ja arvostettuja toimijoita.

• Vapaaehtoistoiminta edellyttää tukea, varustamista ja ohjaamista. 
Työntekijöitä ja vapaaehtoistoimijoita onkin hyvä kouluttaa tässä 
pitkäjänteisesti ja kattavasti.

Evl.fi/sakasti/vapaaehtoistoiminta



Suomalaiset toivovat kirkolta 

vapaaehtoistyön mahdollisuuksien 

kehittämistä. - Kirkon tutkimuskeskus 2015

Vapaaehtoisuus – Netti – Päätäntävalta – Taloudellinen tehostaminen –

Vaikutusvalta yhteiskunnassa



PORTTITEORIAN ALKEET



IHMISET!

8.11.2018

Itseasiassa 1,38 miljoona ihmistä 

Suomessa

- Joista kirkon hommissa…?





• Muutosvastarinta

• Pelot

• Huono johtajuus

• Työalarajat

• Talous

• Yhteisen näyn puute

• Avaimet

• Maria

• Kieli

• Muutosuteliaisuus

• Rohkeus

• Hyvä johtajuus

• Työalarajattomuus

• Talous

• Yhteisen näyn löytäminen

• Avaimet

• Maria

• Kieli

ESTEET                     MAHDOLLISTAJAT



IHMINEN KAIKKINE LAHJOINEEN
Eläkeikään 8 vuotta, noin 58 vee, yksinelävä, nainen, opetusalalla ei vapaaehtoisuutta ja nuoria ole edes ajateltu

Kuuluu kirkkoon, koska kummilapsi. Kohta täysi-ikäinen, aikoo erota sen jälkeen koska – niin, koska hän ei saa kirkolta 
mitään

Mitä meillä tarjottiin, ei mitään! Miksei meillä voi olla sellaista kuin siellä. Olen jo vuosia kuunnellut ystävääni kun siellä 
missä kävin äitiäni hoitamassa on sitä ja tätä, Ja ne tekevät yhdessä asioita, käyvät retkiläkin.

Ai Helsingistä, sehän oli ihan törkeä se vanhusten ruokalaskujuttu! Kyllä minä voin mennä sunnuntaina jonkun vanhuksen 
luo, pyytää häneltä kauppalistan ja katsoa kalenterista että tuossa, tiistaina voin hyvin käydä kaupassa. Voisin hoitaa 
neljä viisi vanhusta vaikka!

Jalka murtui, mutta sain apua verkostot kunnossa. Kaverit kävivät kaupassa ja yksi jopa haki minua silloin tällöin ulos kun 
sillä on iso auto niin sinne vaan lykkäsi pyörätuolin ja minut sisään ja vei minut vähän shoppailemaan tai heille. Olisinko 
minä sitä kirkosta saanut?

Niin, minulla on hevonen, ratsastan. Kun menin tallille, siellä heti otettiin minut vastaan iloisena ja kerrottiin vähän kuka
kukin on jne. Kohta olin meidän yhdistyksenkin puheenjohtajanakin vuoden, mutta sitten se entinen pj vaan tuli ja ilmoitti 
että hän voi hoitaa taas hommia. En usko että hän edes tajusi mitä teki

Niin en sitten edes sanonut, Mutta siellä on kivaa kun voi jutella kaikenikäisten kanssa, lapset kysyy menikö ratsastus 
hyvin, tai onko joku hevonen ollut hyvä.

Niin siellä oli kaksi tehtävää, joista ehkä se laulamattomien juttu olisi voinut olla vähän kiinnostava. Sanoin nyt vaan kun 
sä sanoit että seurakunnat käyttää tota teidän palvelua.



POINTS OF INTEREST
Eläkeikään 8 vuotta, noin 58 vee, yksinelävä, nainen, opetusalalla ei vapaaehtoisuutta ja nuoria ole edes ajateltu

Kuuluu kirkkoon, koska kummilapsi. Kohta täysi-ikäinen, aikoo erota sen jälkeen koska – niin, koska hän ei saa kirkolta 
mitään

Mitä meillä tarjottiin, ei mitään! Miksei meillä voi olla sellaista kuin siellä. Olen jo vuosia kuunnellut ystävääni kun siellä 
missä kävin äitiäni hoitamassa on sitä ja tätä, Ja ne tekevät yhdessä asioita, käyvät retkiläkin.

Ai Helsingistä, sehän oli ihan törkeä se vanhusten ruokalaskujuttu! Kyllä minä voin mennä sunnuntaina jonkun vanhuksen 
luo, pyytää häneltä kauppalistan ja katsoa kalenterista että tuossa, tiistaina voin hyvin käydä kaupassa. Voisin hoitaa 
neljä viisi vanhusta vaikka!

Jalka murtui, mutta sain apua verkostot kunnossa. Kaverit kävivät kaupassa ja yksi jopa haki minua silloin tällöin ulos kun 
sillä on iso auto niin sinne vaan lykkäsi pyörätuolin ja minut sisään ja vei minut vähän shoppailemaan tai heille. Olisinko 
minä sitä kirkosta saanut?

Niin, minulla on hevonen, ratsastan. Kun menin tallille, siellä heti otettiin minut vastaan iloisena ja kerrottiin vähän kuka
kukin on jne. Kohta olin meidän yhdistyksenkin puheenjohtajanakin vuoden, mutta sitten se entinen pj vaan tuli ja ilmoitti 
että hän voi hoitaa taas hommia. En usko että hän edes tajusi mitä teki

Niin en sitten edes sanonut, Mutta siellä on kivaa kun voi jutella kaikenikäisten kanssa, lapset kysyy menikö ratsastus 
hyvin, tai onko joku hevonen ollut hyvä.

Niin siellä oli kaksi tehtävää, joista ehkä se laulamattomien juttu olisi voinut olla vähän kiinnostava. Sanoin nyt vaan kun 
sä sanoit että seurakunnat käyttää tota teidän palvelua.



Vapaaehtoistoiminta

Seurakunta elää missionaarisuuttaan aidosti 
todeksi, kun se antaa kaikille jäsenilleen tilaa ja
mahdollisuuksia oman panoksensa antamiseen. 
Tämä tarkoittaa työntekijöiden ja vapaaehtoisten 
yhteistä suunnittelua, toiminnan toteuttamista, 
kouluttautumista ja sitoutumista. 
Vapaaehtoistoiminta vahvistaa seurakunnan 
yhteisöllisyyttä.

Yhteinen todistus – Suomen evankelis-luterilaisen kirkon lähetyksen peruslinjaus 2018

. 



MITÄ MINÄ VOISIN TEHDÄ TOISIN?

8.11.2018


