


1. Tehtäväkortti 
www.kansalaisareena.fi/jeesaan

Pohtikaa yhdessä: 

• mitä hyötyä vapaaehtois-
toiminnasta voi olla  

ja kenelle 

• mitä haittaa vapaaehtois-
työstä voi olla ja kenelle



2. Tehtäväkortti 
www.kansalaisareena.fi/jeesaan

Pohtikaa yhdessä, 
miksi joihinkin 

vapaaehtoistehtäviin 
on paljon kiinnostuneita 

ja toisiin tehtäviin on 
vaikeaa saa saada 

vapaaehtoisia mukaan. 

 



3. Tehtäväkortti 
www.kansalaisareena.fi/jeesaan

Pohtikaa yhdessä, millainen 
paikka maailma olisi, 
jos kukaan ei tekisi 
vapaaehtoistyötä. 



4. Tehtäväkortti 
www.kansalaisareena.fi/jeesaan

Ideoikaa yhdessä jokin 
vapaaehtoisprojekti tai

-tapahtuma. Idean voi saada 
esimerkiksi siitä, jos näette 

ympärillänne jonkin tarpeen 
tai asian, johon haluatte 

vaikuttaa. 



5. Tehtäväkortti 
www.kansalaisareena.fi/jeesaan

Selitä muulle ryhmälle seuraavat 
vapaaehtoistoimintaan liittyvät 

sanat käyttämättä kyseistä sanaa 
tai sen osaa. Muut arvaavat, mistä 
sanasta on kyse. Pohtikaa sitten 

yhdessä, miten sanat liittyvät 
vapaaehtoistoimintaan.  

• Pop-up -vapaaehtoistehtävä  

• Tukiperhe 

• Vloggaaja



6. Tehtäväkortti 
www.kansalaisareena.fi/jeesaan

Selitä muulle ryhmälle seuraavat 
vapaaehtoistoimintaan liittyvät sanat 

käyttämättä kyseistä sanaa tai sen 
osaa. Muut arvaavat, mistä sanasta 

on kyse. Pohtikaa sitten yhdessä, 
miten sanat liittyvät vapaaehtoistoi-

mintaan.   

• Puistokummi   

• Kulttuurikaveri   

• Facebook-ryhmän ylläpitäjä  



7. Tehtäväkortti 
www.kansalaisareena.fi/jeesaan

Kirjoittakaa lyhyt ilmoitus vapaaeh-
toistehtävästä. Valitkaa jokin seu-

raavista tehtävistä tai keksikää oma: 
roudari, vloggaaja tai eläintenhoitaja.

• Lyhyt kuvaus tehtävästä, siinä 
tarvittavista taidoista, sekä mitä 

tehtävässä voi oppia

• Missä ja kuinka usein tehtävää 
tehdään, sekä kuinka pitkäksi  

aikaa siihen sitoudutaan



8. Tehtäväkortti 
www.kansalaisareena.fi/jeesaan

Vapaaehtoistoiminta sopii kaikille ja 
kaikkien on mahdollista löytää  

itselleen sopiva vapaaehtoistyö.
 

Pohtikaa yhdessä, millaisia  
vapaaehtoistehtäviä järjestöt voivat 
tarjota esimerkiksi henkilöille, joilla 

on rajoitteita kuten kielitaito,  
liikuntarajoite tai joku muu rajoite. 

Luetelkaa viisi tehtävää, jotka  
soveltuvat erilaisille vapaaehtoisille  

rajoituksista huolimatta.  



9. Tehtäväkortti 
www.kansalaisareena.fi/jeesaan

Teille on annettu vapaaeh-
toistehtävä, joka tuntuu 

vaikealta ja koette, 
ettette voi onnistua siinä. 

 
Pohtikaa yhdessä, miten  
tilanteessa tulisi toimia  
ja kirjoittakaa aiheesta  
lyhyet ohjeet uudelle  

vapaaehtoiselle.



10. Tehtäväkortti 
www.kansalaisareena.fi/jeesaan

Katsokaa listaa, jossa on 
lueteltu väitteitä vapaaeh-
toistoiminnasta. Valitkaa 
listalta viisi asiaa, jotka 

ovat mielestänne vapaaeh-
toistoiminnan periaatteita.



11. Tehtäväkortti 
www.kansalaisareena.fi/jeesaan

Katsokaa listaa vapaaehtoi-
sen oikeuksista ja velvolli-
suuksista. Valitkaa listalta 

mielestänne kolme tärkeintä 
oikeutta ja kolme tärkeintä 

velvollisuutta.



12. Tehtäväkortti 
www.kansalaisareena.fi/jeesaan

Pohtikaa yhdessä, onko 
olemassa sellaisia paikkoja 

tai tilanteita, joissa vapaaeh-
toistyön tekeminen on 
vapaaehtoistoiminnan 
periaatteiden vastaista. 

 



13. Tehtäväkortti 
www.kansalaisareena.fi/jeesaan

Pohtikaa yhdessä, mitä 
voitte odottaa vapaaehtois-
toiminnan tarjoajalta, kun 
ilmoittaudutte johonkin 
vapaaehtoistehtävään?



14. Tehtäväkortti 
www.kansalaisareena.fi/jeesaan

Pohtikaa yhdessä, miten 
vapaaehtoisia voidaan 

kiittää ja palkita.



15. Tehtäväkortti 
www.kansalaisareena.fi/jeesaan

Pohtikaa yhdessä, 
millaisia ongelmatilanteita 
vapaaehtoistoiminnassa voi 

tulla vastaan.



16. Tehtäväkortti 
www.kansalaisareena.fi/jeesaan

Täydentäkää pareittain pelin 
ohjaajalta saamanne 

työtodistuspohjat sen mukaan, 
mitä luulette voivanne oppia 

vapaaehtoistoiminnasta. 
Pelin päätteeksi äänestetään

 paras todistus, ja voittajat 
tienaavat itselleen kaksi 

lisäpistettä!



17. Tehtäväkortti 
www.kansalaisareena.fi/jeesaan

Katsokaa vahvuuskortteja. 
Valitse niistä 3–5 sellaista, 

jotka kuvaavat omia 
vahvuuksiasi. 

Voivatko nämä vahvuudet 
osoittaa omaa paikkaasi 

vapaaehtoistoiminnassa?



18. Tehtäväkortti 
www.kansalaisareena.fi/jeesaan

Katsokaa listaa erilaisista 
vapaaehtoistoiminnan 

mahdollisuuksista ja valitkaa 
niistä yksi tehtävä. 

Pohtikaa yhdessä, millaisista 
ominaisuuksista valitsemassan-

ne tehtävässä olisi hyötyä. 
Miten tehtävästä kertyvää 
osaamista voisi hyödyntää 

työnhaussa?



19. Tehtäväkortti 
www.kansalaisareena.fi/jeesaan

Pohtikaa yhdessä, millaista 
hyötyä voisitte saada 

osallistumisesta erilaisten 
järjestöjen tarjoamaan 
vapaaehtoistoimintaan. 

 



20. Tehtäväkortti 
www.kansalaisareena.fi/jeesaan

Keksikää yhdessä vähintään 
viisi hyvää tekoa, jotka olette 

tehneet viime aikoina.



21. Tehtäväkortti 
www.kansalaisareena.fi/jeesaan

Toimi kuvailutulkkina: 
Valitse yksi kuvakortti ja 
kuvaile mahdollisimman 
tarkasti kortin esittämää 
kuvaa ja sen tunnelmaa 
muille pelaajille ilman, 

että he näkevät 
valitsemaasi kuvaa.  



22. Tehtäväkortti 
www.kansalaisareena.fi/jeesaan

Esitä pantomiimina jotakin 
vapaaehtoistehtävää. 

Muut pelaajat yrittävät 
arvata, mistä vapaaehtois-

tehtävästä on kyse. 



23. Tehtäväkortti 
www.kansalaisareena.fi/jeesaan

Kertokaa muille pelaajille 
kolmen virkkeen mittaine 

satu siitä, mitä voi tapahtua, 
kun lähtee mukaan vapaa-
ehtoistoimintaan. Jokainen 
ryhmäläinen jatkaa satua 

vuorotellen, yhdellä sanalla 
kerrallaan.  



24. Tehtäväkortti 
www.kansalaisareena.fi/jeesaan

Miettikää kuka, missä ja 
miten voi tehdä 

kansalaisaloitteen? 
Onko olemassa jokin 

järjestelmä tai sivusto, 
jossa kansalaisaloitteen 

voi tehdä?





1. Kysymyskortti 
www.kansalaisareena.fi/jeesaan

Sairastumisen vuoksi en pääse suorit-
tamaan sovittua vapaaehtoistehtävää. 

Miten toimin? 

a. En mitenkään, jätän vain menemättä. 
Minulla ei ole velvollisuutta ilmoitella ole-

misistani tai menemisistäni. 

b. Lähetän tekstiviestin, sähköpostia, kir-
jekyyhkyn, pullopostia ja savumerkkejä. 
Soitan vielä perään varmistaakseni, että 

viesti on mennyt perille. 

c. Soitan yhteyshenkilölle ja pahoittelen, 
etten pääsekään suorittamaan sovittua 

tehtävää.



2. Kysymyskortti 
www.kansalaisareena.fi/jeesaan

Vapaaehtoistoiminnan tarjoaja ei ota-
kaan sinuun yhteyttä tarjouduttuasi 

auttamaan. Miten toimit?
 

a. Haukut toimijan sosiaalisessa 
mediassa 

b. Otat tarjoajaan uudelleen yhteyttä 
ja valotat hänelle sitä, että on kaikkien 
kannalta mittaamattoman suuri tappio, 

jos sinulle ei ymmärretä tarjota 
vapaaehtoistehtäviä 

c. Etsit itsellesi uuden 
vapaaehtoispaikan



3. Kysymyskortti 
www.kansalaisareena.fi/jeesaan

Olet ilmoittautunut tukihenkilöksi 
perheen lapselle kerran viikossa. Perhe 
ottaa sinuun yhteyttä ja pyytää sinua 

ottamaan lapsen luoksesi hoitoon koko 
viikonlopun ajaksi. Miten toimit? 

a. Tällainen peli ei vetele! En varmasti 
enää koskaan tarjoudu auttamaan yhtään 

ketään! 

b. Otat vapaaehtoistoiminnan koordinaat-
toriin yhteyttä ja kysyt, miten tällaisessa 

tilanteessa kuuluu toimia. 

c. Et halua jättää perhettä pulaan, joten 
suostut. Neuvottelet perheen kanssa 
pienestä rahallisesta korvauksesta.



4. Kysymyskortti 
www.kansalaisareena.fi/jeesaan

BONUS-kysymys. Voit valita vastaat-
ko itse vai annatko vastausvuoron 

valitsemallesi pelaajalle. Jos vastaat 
oikein, tienaat 5 pistettä. Jos vas-

taat väärin, menetät kolme pistettä. 
(Kortti palautetaan pakkaan.)



5. Kysymyskortti 
www.kansalaisareena.fi/jeesaan

BONUS-kysymys. Voit valita vastaat-
ko itse vai annatko vastausvuoron 

valitsemallesi pelaajalle. Jos vastaat 
oikein, tienaat 5 pistettä. Jos vas-

taat väärin, menetät kolme pistettä. 
(Kortti palautetaan pakkaan.)



6. Kysymyskortti 
www.kansalaisareena.fi/jeesaan

Oletko ollut 
aiemmin mukana 

vapaaehtoistoiminnassa? 
Millaisessa toiminnassa?



7. Kysymyskortti 
www.kansalaisareena.fi/jeesaan

Mitä vapaaehtoistoiminnasta 
voi oppia? Mainitse 3 asiaa.



8. Kysymyskortti 
www.kansalaisareena.fi/jeesaan

Mitä sellaista osaamista 
sinulla on, jota voisit 

hyödyntää 
vapaaehtoistehtävässä?



9. Kysymyskortti 
www.kansalaisareena.fi/jeesaan

Miten sinä olet hyötynyt 
siitä, että joku muu on 

tehnyt vapaaehtoistyötä?



10. Kysymyskortti 
www.kansalaisareena.fi/jeesaan

Mikä voisi olla sinun 
vapaaehtoistehtäväsi ja 

kuinka usein olisit valmis 
osallistumaan vapaaehtois-

toimintaan?



11. Kysymyskortti 
www.kansalaisareena.fi/jeesaan

Millainen vapaaehtois-
toiminta ei missään 

nimessä kiinnosta sinua? 
Miksi?



12. Kysymyskortti 
www.kansalaisareena.fi/jeesaan

Minkälainen vapaaehtois-
toiminta tuntuisi sinusta 

erityisen merkitykselliseltä?



13. Kysymyskortti 
www.kansalaisareena.fi/jeesaan

Luettele kolme syytä, 
miksi vapaaehtoistoimintaan 

kannattaa osallistua.



14. Kysymyskortti 
www.kansalaisareena.fi/jeesaan

Miten vapaaehtoistoiminta 
eroaa palkkatyöstä tai 
työharjoittelusta?



15. Kysymyskortti 
www.kansalaisareena.fi/jeesaan

Mitä kansalaistoiminta tarkoittaa?

a. liittyy sotilastoimintaan

b. organisoitua tai ei-organisoitua 
vapaaehtoistoimintaa 

yhteiskunnassa

c. yhteisiin asioihin vaikuttamista



16. Kysymyskortti 
www.kansalaisareena.fi/jeesaan

Mitä on tärkeää muistaa, kun 
alaikäinen nuori ilmoittautuu 

vapaaehtoistoimintaan?

a. nuoren tulee aina käyttää kypärää 
suorittaessaan tehtäviään

b. nuoren kasvu, kehitys ja 
koulunkäynti eivät saa häiriintyä 

vapaaehtoistoiminnan takia

c. nuori ei saa ajaa autoa



17. Kysymyskortti 
www.kansalaisareena.fi/jeesaan

Mitä voit odottaa vapaaehtoistoi-
minnan tarjoajalta, kun ilmoittaudut 

johonkin vapaaehtoistehtävään?

a. mojovaa palkkapottia

b. selkeää ohjeistusta ja arvostusta 
tekemääsi työtä kohtaan

c. vapautta tehdä ihan mitä huvittaa 
ihan milloin huvittaa



18. Kysymyskortti 
www.kansalaisareena.fi/jeesaan

Millaisten erilaisten ihmisten 
parissa vapaaehtoistyötä 

voi tehdä?



19. Kysymyskortti 
www.kansalaisareena.fi/jeesaan

Onko olemassa sellaista 
vapaaehtoistoimintaa, jonka 
tekemiseen on rajoituksia, 
eikä se siis sovellu kaikille? 
Miksi tällaista toimintaa on?



20. Kysymyskortti 
www.kansalaisareena.fi/jeesaan

Vapaaehtoisena sinua koskee 
vapaaehtoisen oikeudet 

ja velvollisuudet. 
Mistä tiedät mitkä ovat sinun 

oikeutesi ja velvollisuutesi kun 
lähdet tekemään vapaaehtois-

työtä?



21. Kysymyskortti 
www.kansalaisareena.fi/jeesaan

Millaiseen vapaaehtoistyöpaikkaan 
on mukavaa mennä?

a. paikkaan, jossa työnantaja 
kellottaa työaikaa sadasosasekunnin 

tarkkuudella

b. paikkaan, jossa on mukava 
työporukka ja kannustava ilmapiiri

c. paikkaan, jossa saa juoda niin 
paljon kahvia ja syödä niin paljon 

pullaa kuin vaan ikinä jaksaa



22. Kysymyskortti 
www.kansalaisareena.fi/jeesaan

Luettele kolme paikkaa, 
joissa on mahdollista tehdä 

vapaaehtoistyötä.



23. Kysymyskortti 
www.kansalaisareena.fi/jeesaan

Minkälaiseen järjestöön on mukavaa 
mennä vapaaehtoiseksi?

a. järjestöön, jossa vapaaehtois-
sopimuksen allekirjoittaminen 

sitouttaa sinut järjestön toimintaan 
loppuelämäsi ajaksi

b. järjestöön, jossa vapaaehtoiselle 
annetaan kiitokseksi kukkapuska ja 

täydennyskoulutusta, kun tehtyjä va-
paaehtoisvuosia on kertynyt kymmenen

c. järjestöön, jossa uudet vapaaehtoiset 
perehdytetään toimintaan, heillä 

on mahdollisuus vaikuttaa 
tekemäänsä työhön ja kouluttautua 

haluamiinsa tehtäviin



24. Kysymyskortti 
www.kansalaisareena.fi/jeesaan

Kun olet ollut mukana vapaaehtois-
toiminnassa, sinun kannattaa: 

a. Pyytää todistus mahdollista työ/
opiskelupaikkaa varten 

b. Hakeutua vapaaehtoistoiminnan 
tarjoajan hallitukseen, koska miksi ei, 

toiminta on kivaa ja haluat olla
 mukana kehittämässä sitä myös 

jatkossa 

c. Jatkaa vapaaehtoisena, 
mutta ehkä voisit kokeilla 

myös jotain muuta tehtävää


