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L E O  S T R A N I U S

H a l l i n t o t i e t e i d e n m a i s t e r i

• Third Rock Finlandin perustaja ja 
toimitusjohtaja. Vauhdittaa organisaatioiden
vastuullisuustyötä.

• Aiemmin työskennellyt muun muassa
Kansalaisareenan, Luonto-Liiton ja Suomen
luonnonsuojeluliiton toiminnanjohtajana.

• Seuraa Twitter & Instagram: @leostranius

• Lue lisää: www.leostranius.fi

http://www.leostranius.fi/


ONNISTUMISEN RESEPTI

Häpeämätöntä toimintaa 
ja tekemistä

Motivaatio 

(halua, innostusta)

Taitoa, osaamista15%

35%

50%



Vain 3,1 % maailman 

ihmisistä asuu maissa, joissa 

kansalaisyhteiskunnan tila 

on avoin



Lähde ja kuvat: https://monitor.civicus.org/

https://monitor.civicus.org/


Sisällys

• Mitä on motivaatio?

• Tehokkuuden taika vapaaehtoistoiminnassa

• Viisi vinkkiä motivoivaan suunnitelmaan

• Lopuksi: Mikä vapaaehtoisia motivoi?



Mitä on motivaatio?



Motivaatio on tekemisen 
käyttövoima eli halu

Töissä motivaation lähteenä toimii yleensä mielekäs työ ja hyvä 
työympäristö.



• Se jolla on ”miksi” elämälleen, 
pystyy kestämään melkein minkä 
tahansa ”miten”.



Tehokkuuden taika 

vapaaehtoistoiminnassa



• Tavat ja rutiinit

• Kokeilut

• Tavoitteet

• Suunnittelu

• Seuranta



Korvaako laatu määrän vai määrä laadun?
• Pablo Picasso: 78 vuotta 

kestäneellä 
taiteilijaurallaan hän 
maalasi noin 13 500 taulua, 
teki 100 000 piirrosta ja 
grafiikkatyötä, noin 300 
veistosta ja keramiikkatyötä 
sekä lukuisia 
kirjankuvituksia.” 

• Tämä tarkoittaa 173 
maalausta ja 1282 piirrosta 
vuodessa

• Enid Blyton: kirjoitti 40 
vuoden uransa aikana 
yhteensä 600 kirjaa.

• Käytännössä siis 15 kirjaa 
vuodessa. Joka vuosi. 40 
vuoden ajan.



Mikä minua motivoi? 

• Asian tärkeys

• Oma kokemus

• Avaimet käteen ohjeistus

• Seuranta ja mittaaminen

• Muutkin ovat mukana

• Kilpailu

• Kiittäminen



Viisi vinkkiä motivoivaan 

suunnitelmaan



Motivaatio tarvitsee tuekseen suunnan ja 
mahdollisuuden toimia

• On epätodennäköistä löytää itseään vuoren huipulta kulkemalla 
sinne tänne ilman päämäärää. 

• Täydellisestä maailmasta haaveileminen voi kohentaa mielialaa, 
mutta se ei vielä yksin auta kuitenkaan tekemään unelmista totta. 

• Itse asiassa pelkällä haaveilulla voi olla haitallinen vaikutus 
motivaatioon ja sitä kautta tavoitteiden saavuttamiseen.

• Motivaatiota ja tavoitteiden saavuttamista varten tarvitaan 
suunnitelma.



1. Luo osatavoitteita



2. Kerro tavoitteista muille



3. Aloita lyhyesti



4. Muistuta hyödyistä ja 
palkitse



5. Kirjaa ylös



Viisi vinkkiä motivaatioon

1. Luo osatavoitteita

2. Kerro tavoitteista muille

3. Aloita lyhyesti

4. Muistuta hyödyistä ja palkitse

5. Kirjaa ylös



Lopuksi: Mikä vapaaehtoisia 

motivoi?



Lopuksi: Mikä vapaaehtoisia motivoi?

• Saa mukavan harrastuksen

• Tapaa hyviä tyyppejä

• Saa työkokemusta

• Oppii ymmärtämään
yhteiskuntaa

• Pääsee matkustamaan

•Voi löytää kumppanin

•Saa uusia ajatuksia

•Pääsee samanmielisten seuraan

•Tuntee olevansa tärkeä

•Voi parantaa maailmaa!



KIITOS! 
Ota yhteyttä

@LeoStranius

puh 040-7547371

leo.stranius@iki.fi


