
Jeesaan - Nuori vapaaehtoistoiminnassa

2017-2019



Jeesaan-hanke

• Innostetaan nuori mukaan 
vapaaehtoistoimintaan ja kokeillaan, 
miten vapaaehtoistoiminta sopii osaksi 
toisen asteen opetusta

• Vapaaehtoistoiminnan kurssit lukioissa 
ja ammatillisissa oppilaitoksissa 
Vantaalla

• Järjestöille välineitä nuorten kanssa 
toimimiseen 

• Hankkeen kokemuksia levitetään 
valtakunnallisesti: oppaat, tapahtumat

• www.menti.com

• https://www.youtube.com/watch?v=C2W
7zY8NdfU&t=1s

http://www.menti.com
https://www.youtube.com/watch?v=C2W7zY8NdfU&t=1s


Suomessa oli vuoden 2018 lopussa 

alle 15-vuotiaita 882 234 15-18 vuotiaita 235 457

12-29 vuotiaita 1 153 548 18-29 vuotiaita 795 558

15–64-vuotiaita 3 430 848

https://findikaattori.fi/fi/81

https://findikaattori.fi/fi/81


Nuoret 
vapaaehtoistoiminnassa

• 32% 15-24 vuotiaista nuorista tekee
vapaaehtoistyötä.

• 76 % nuorista on kiinnostunut
vapaaehtoistoiminnasta osana opintojaan.

• 69 % nuorista olisi halukkaita osallistumaan
vapaaehtoistyöhön, jos heitä pyydettäisiin
mukaan.

• Naiset huomattavasti kiinnostuneempi
vapaaehtoistoiminnasta osana opintoja kuin
miehet.

• Kaivataan tietoa ja tukea



Vapaaehtoistoiminta
kouluissa

• Lukioiden opetussuunnitelmassa Osaaminen
arjessa-kurssi. Voi olla esimerkiksi
vapaaehtoistoiminnasta. Voidaan kytkeä
osaksi myös muihin kursseihin.

• Ammatillisessa koulutuksessa
vapaaehtoistyöllä voi kerryttää vapaasti
valittavia kursseja.

• Nuorilla kiinnostusta osallistua, mutta
kaipaavat kannustusta ja tietoa
vapaaehtoistyön mahdollisuuksista.

"Mielestäni kurssi ja sen idea on hyödyllinen, sillä se 
tutustuttaa nuoria vapaaehtoistyöhön ja sen
mahdollisuuksiin ja vaikutuksiin."

• https://www.youtube.com/watch?v=gxvubUiUKxg

https://www.youtube.com/watch?v=gxvubUiUKxg


Hyvinvointia ja osaamista 
vapaaehtoistoiminnasta

•Hyvinvointia sekä itselle että 
lähiyhteisölle

•Uusia taitoja ja itsevarmuutta

•Työelämätaitoja

•Voi kokeilla eri aloja ja pohtia omaa 
urapolkua

•Tukee aktiivista kansalaisuutta



NUORTEN 
VAPAAEHTOISTYÖN 
KÄSIKIRJA

• Voivatko alaikäiset tehdä
vapaaehtoistyötä?

• Nuorten vapaaehtoistoiminnan ABC

• Esimerkkejä muista järjestöistä

• Mikä motivoi nuoria mukaan
vapaaehtoistoimintaan?

• Vapaaehtoistoiminnan esteitä ja 
ratkaisuja

http://www.kansalaisareena.fi/aineistoa/nuorten-vapaaehtoistyon-kasikirja/voivatko-alaikaiset-tehda-vapaaehtoistyota/
http://www.kansalaisareena.fi/aineistoa/nuorten-vapaaehtoistyon-kasikirja/nuorten-vapaaehtoistoiminnan-abc/
http://www.kansalaisareena.fi/aineistoa/nuorten-vapaaehtoistyon-kasikirja/esimerkkeja-muista-jarjestoista/
http://www.kansalaisareena.fi/aineistoa/nuorten-vapaaehtoistyon-kasikirja/mika-motivoi-nuoria-mukaan-vapaaehtoistoimintaan/
http://www.kansalaisareena.fi/aineistoa/nuorten-vapaaehtoistyon-kasikirja/nuorten-vapaaehtoistoiminnan-esteita-ja-ratkaisuja/


käsikirja

• Vapaaehtoistehtävien tarjoaminen
nuorille

• Kun nuori tulee vapaaehtoiseksi

• Mitä nuoret sanoisivat sinulle?

• Laki ja vastuukysymykset

• Vinkkejä oppilaitosyhteistyöhön

• Valmiita pohjia ja lisämateriaalia

http://www.kansalaisareena.fi/aineistoa/nuorten-vapaaehtoistyon-kasikirja/vapaaehtoistehtavien-tarjoaminen-nuorille/
http://www.kansalaisareena.fi/aineistoa/nuorten-vapaaehtoistyon-kasikirja/kun-nuori-tulee-vapaaehtoiseksi/
http://www.kansalaisareena.fi/aineistoa/nuorten-vapaaehtoistyon-kasikirja/mita-nuoret-sanoisivat/
http://www.kansalaisareena.fi/aineistoa/nuorten-vapaaehtoistyon-kasikirja/laki-ja-vastuukysymykset/
http://www.kansalaisareena.fi/aineistoa/nuorten-vapaaehtoistyon-kasikirja/vinkkeja-oppilaitosyhteistyohon/
http://www.kansalaisareena.fi/aineistoa/nuorten-vapaaehtoistyon-kasikirja/hyodyllisia-linkkeja-ja-lisamateriaalia/


Vapaaehtoistoiminnan 
peli

"Pelin kautta oli hauska 

oppia."



Materiaalit

Osaamista vapaaehtoistyöstä – opettajien opas 
vapaaehtoistoiminnan kurssille

Vapaaehtoistoiminnan kurssi – menetelmiä ja 
kurssirunko

Jeesaan – Vapaaehtoistoiminnan peli

Materiaalit löytyvät osoitteesta: 
www.kansalaisareena.fi/julkaisut

Nuorten vapaaehtoistoiminnan käsikirja

http://www.kansalaisareena.fi/julkaisut


Heli Lumiaro, projektipäälikkö, 
heli.lumiaro (at) kansalaisareena.fi

04578760915

Aino Kostiainen, projektisuunnittelija, 

www.kansalaisareena.fi/jeesaan
Facebook, Twitter, Instagram, Youtube: 

@jeesaannuoret

mailto:heli.lumiaro@kansalaisareena.fi
http://www.kansalaisareena.fi/jeesaan

