
Aamunavaus vapaaehtoistyöstä 

Hyvää huomenta! Tänä aamuna pohdimme vapaaehtoistoimintaa. 

Tehdään alkuun testi vapaaehtoistyöhön liittyen. Käännä peukalosi ylös, jos väittämä on mielestäsi totta ja 

käännä peukalosi alas, jos väittämä on mielestäsi tarua. Oletko valmiina? Aloitetaan.

1. Vapaaehtoisena toimimesesta ei voi saada palkkaa? 

Totta. Vapaaehtoistyöstä sinulle ei makseta rahallista palkkiota, mutta toisinaan tehdystä työstä voidaan 

kuitenkin tarjota vaikkapa lounas tai festivaalilippu. 

2. Vapaaehtoistyötä voi tehdä myös etänä tai verkossa? 

Totta. Vapaaehtoistyötä voit tehdä vaikka kotisohvalta käsin. Esimerkiksi erilaisten järjestöjen some-tili-

en päivittäminen voi olla vapaaehtoistyötä. 

3. Et voi itse vaikuttaa siihen, millaista vapaaehtoistyötä teet? 

Tarua. Vapaaehtoisena sinulla on mahdollisuus antaa oma vapaaehtoispanoksesi juuri sellaisiin asioihin, 

jotka koet itsellesi tärkeiksi. 

4. Vapaaehtoistyötä varten tarvitset itsellesi koulutuksen? 

Totta ja Tarua. Vapaaehtoistyötä, erityisesti auttamista ja ilahduttamista voit hyvin tehdä ilman koulu-

tustakin. Toisaalta, jotkut vapaaehtoistyöt voivat vaatia erilaisia koulutuksia ja lupia. 

5. Ei haittaa, vaikka koulunkäyntisi kärsisi vapaaehtoistyön takia? 

Tarua. Koulunkäynti on ensisijainen tehtäväsi, vaikka vapaaehtoistyö voisikin tuntua välillä tärkeämmältä. 

6. Vapaaehtoistyössä voit oppia uusia taitoja? 

Totta. Vapaaehtoistyössä voit saada arvokasta kokemusta esimerkiksi vuorovaikutus- ja ongelmanrat-

kaisutaitoihin liittyen. Näitä taitoja voit hyödyntää myös tulevaisuudessa harrastuksissa, työelämässä tai 

arjessasi.



Oma kiinnostus on usein lähtökohtana vapaaehtoistoiminnalle. Vapaaehtoistoiminnan lähtökohtana voi olla 

halu vaikuttaa sinulle tärkeisiin asioihin. Haluaisitko sinä esimerkiksi toimia musiikki- tai kulttuurifestivaalin 

hyväksi, kampanjoida puhtaamman luonnon puolesta tai päivittää jonkun järjestön sometilejä? Tämän lisäksi 

vapaaehtoistoimintaan voi lähteä mukaan myös oppiakseen uusia ja tärkeitä taitoja, joita voisit hyödyntää 

muuallakin. Toisaalta vapaaehtoistoiminta voi tarjota sinulle mahdollisuuden näyttää ja saada tunnustusta 

omalle osaamiselle, mitä olet jo aiemmin hankkinut. 

Vapaaehtoistyön on tärkeää olla kivaa ja sinulle mielekästä. Nyt voit hetken aikaa miettiä, voisitko sinä tehdä 

jotain hyvää ja olla avuksi jollekin. Mikä olisi sinusta kivaa? Millaisia mahdollisuuksia kotisi läheltä löytyy? 

Naapurit, päiväkodit, lähimetsä, urheiluseurat tai muu harrastustoiminta, voisiko näihin liittyen tehdä jotain 

hyödyllistä? Vapaaehtoistyö on usein muiden auttamista ja ilahduttamista. Millaisia vaikutuksia tarjoamallasi 

avulla voisi olla sen kohteelle? 

Voitte jakaa näitä ajatuksia luokassanne ja keskustella erilaisista mahdollisuuksista tehdä vapaaehtoistyötä 

ja auttamista lähialueellanne. Miten paljon erilaisia rooleja ja tapoja osallistua vapaaehtoistyöhön te keksitte? 

Tehdään yhdessä pieniä hyviä tekoja, mukavaa koulupäivää!


