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Keväällä 2020 puhjennut koronapandemia on vaikuttanut myös yhdistysten, 
seurakuntien, kuntien ja muiden toimijoiden tarjoamaan vapaaehtoistyöhön. 
Pandemia on muuttanut tapoja, joilla vapaaehtoistyötä toteutetaan, paikkoja, 
joissa sitä tehdään sekä luonut uudenlaisia reunaehtoja ja rajoituksia toimin-
nalle. Pandemia on muuttanut myös vapaaehtoistyötä tarjoavien toimijoiden 
orientoitumista tulevaisuuteen. Jo ennen koronaa vapaaehtoistyötä tekevi-
en määrän väheneminen on huolettanut toimijoita valtakunnallisella – jos ei 
globaalillakin - tasolla. Kun vanhat konkarit jäävät pois, mistä saadaan tilalle 
uusia, innokkaita järjestöaktiiveja ja vapaaehtoisia? Jos vapaaehtoistyön tu-
levaisuuden näkymät eivät olleet vakaat ensinkään, mitä ne ovat pandemian 
jälkeen?

Toteutimme Yhteisökeskuksen puolesta syksyllä 2020 kyselyn, jossa selvitim-
me, millaisia vaikutuksia poikkeuksellinen aika on aiheuttanut vapaaehtois-
työhön Satakunnan alueella. Kysely oli kohdennettu vapaaehtoistyötä tarjoa-
vien toimijoiden työntekijöille ja luottamushenkilöille. Enemmistö kyselyyn 
vastanneista oli sitä mieltä, että pandemia on vaikuttanut vapaaehtoistyöhön 
ainakin jollain tasolla. Suurin osa vastaajista arvioi vaikutukset vähintään koh-
talaisiksi (63 %). Vastaajista 31 % arvioi vaikutukset erittäin suuriksi. Valta-
osa vaikutuksista (88 %) liittyi tapahtumiin ja tilaisuuksiin, joita oli jouduttu 
siirtämään tai perumaan kokonaan. Vuodelta 2020 peruttujen tapahtumien 
joukossa on muun muassa kansainväliselle vapaaehtoisten päivälle 5.12.2020 
suunniteltu kiitosjuhla. Kiitosjuhlaan oli tarkoitus kutsua noin 100 vapaaeh-
toista ympäri Satakunnan ja yli toimirajojen verkostoitumaan ja virkistäyty-
mään yhdessä. 

VAIKUTUKSIA ON NÄHTÄVISSÄ MONELLA TASOLLA

Pandemialla on ollut vaikutuksia sekä vapaaehtoisten, vapaaehtoistyötä tar-
joavien toimijoiden että myös apua tarvitsevien tasolla. Vapaaehtoisten ta-
solla vaikutukset liittyvät muun muassa tehtävien muuttumiseen. Jopa noin 
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puolet kyselyyn vastanneista arvioi, että vapaaehtoisten tehtävänkuvat ovat 
muuttuneet pandemian aikana.  Monet vapaaehtoistyötehtävät, kuten ystä-
vätoiminnat, ovat turvallisuussyistä siirtyneet verkossa tai puhelimitse teh-
täviksi. Kaiken kaikkiaan uuteen ja erilaiseen sopeutumista on vaadittu kai-
killa kolmella tasolla. Kun koordinaattorit ovat kuumeisesti miettineet tapoja 
tavoittaa yhteisönsä asiakkaita ja kohderyhmiä, ovat vapaaehtoiset ja avun 
tarvitsijat puolestaan opetelleet erilaisten netissä toimivien alustojen käyttöä. 
Verkkovälitteisten toimintojen kehittäminen ja käyttöönotto onkin perustel-
tua avun saannin varmistamisen kannalta. Kyselyn vastauksissa verkkovälit-
teistä vapaaehtoistyötä puoltaa myös se, että jopa 63% vastaajista arvioi, että 
toiminnassa mukana olevat vapaaehtoiset eivät kenties uskalla palata entisiin 
tehtäviinsä epävarman tautitilanteen vuoksi. Vaihtoehtoja vapaaehtoistyön 
tekemiselle on siis hyvä olla olemassa, unohtamatta kuitenkaan perinteisen, 
kasvokkain tapahtuvan vapaaehtoistyön ja vertaistukitoiminnan merkitystä. 

Syksyllä 2020 pandemiatilanteen hetkellisesti rauhoituttua, osa toimijoista 
palautti toimintoja takaisin tavanomaisemmaksi ja ihmiset alkoivat taas tavata 
toisiaan kasvotusten muun muassa erilaisissa vertaistukiryhmissä. Koulutuk-
sia järjestettiin ja joitakin pienempiä tapahtumiakin pidettiin jälleen. Turvalli-
seen kohtaamiseen liittyvät asiat tulivat ajankohtaisiksi, kun maskit, käsidesit 
ja turvavälit vakiintuivat osaksi sekä vapaaehtoisten että meidän työntekijöi-
den arkea. Etäisyyden pitäminen tuo ymmärrettävästi omat haasteensa va-
paaehtoistyöhön, jota on perinteisesti totuttu tekemään sekä henkisesti että 
fyysisesti lähellä. Mielikuva vapaaehtoisesta vastaakin usein esimerkiksi 
muistisairaan ikäihmisen kauppa-apuna toimivaa tukihenkilöä tai esimerkiksi 
keräyslippaan kanssa kauppakeskuksen sisäänkäynnin edessä päivystävää ih-
mistä. Yhä useammin vapaaehtoinen on kuitenkin myös vaikkapa koululaisen 
läksyjen teon tukena toimiva digipappa tai esimerkiksi oman taustayhdistyk-
sen digimainoksia Facebookissa jakava someagentti. Verkossa tehtävät vapaa-
ehtoistyön muodot sekä erilaiset digitaaliset alustat ovat tehneet tuloaan jo 
pitkään. Viimeistään globaali pandemia on kuitenkin tarjonnut tälle kehityk-
selle alkusysäyksen, jonka vaikutukset hyvin luultavasti jäävät monelta osin 
pysyviksi.  

POIKKITOIMIJAISTA YHTEISTYÖTÄ 

Poikkeuksellinen tilanne on synnyttänyt myös vapaaehtoistyötä tarjoavien 
toimijoiden keskuuteen joukon erilaisia yhteistyön muotoja sekä tiivistänyt jo 
olemassa olevien yhteistyöverkostojen toimintaa entisestään. Satakunnassa 
uusien verkostojen muodostumiselle on ollut hyvä pohja, sillä täällä järjestöt, 
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seurakunnat ja muut toimijat tekevät muutenkin tiivistä yhteistyötä keske-
nään. Pandemian tiimoilta syntyi muun muassa järjestöjen ja seurakuntien yh-
teinen kriisiorganisaatio, jossa käydään läpi ajankohtaiset asiat tautitilanteen 
osalta sekä keskustellaan toimista, joita yhteistyössä voidaan tehdä ihmisten 
hyvinvoinnin parantamiseksi ja terveyden turvaamiseksi. Näissä tapaamisissa 
puhututtaneet teemat ovat liittyneet muun muassa koronakriisin vaikutukset 
ihmisten yksinäisyyteen, syrjäytymiseen sekä osattomuuteen.  Kriisiorgani-
saatio on loistava esimerkki yhteistyön merkityksestä sekä kolmannen sekto-
rin toimijoiden ja vapaaehtoisten ketteryydestä ja joustavuudesta yllättävissä 
muutostilanteissa. 

Toisena esimerkkinä tehokkaasti toimineesta, poikkitoimijaisesta yhteistyös-
tä valmiuslain ja poikkeusolojen ajalta on maakunnallisen vapaaehtoistyön 
uudelleen organisoituminen Suomen Punaisen Ristin Satakunnan piirin koor-
dinaatiolla. Punaisen Ristin tuella ja asiantuntemuksella sekä laajamittaisella 
yhteistyöllä yli toimijarajojen, vapaaehtoisia apukäsiä saatiin osoitettua juuri 
sinne, missä niitä eniten tarvittiin. Punaisen Ristin kautta perustettiin vapaa-
ehtoispankki, jonka kautta kuka tahansa pystyi ilmoittautumaan mukaan aut-
tajaksi poikkeustilanteessa. Pankin kautta mukaan ilmoittautui yhteensä 160 
vapaaehtoista, joista 70:llä ei ollut aiempaa järjestötaustaa. Vapaaehtoispan-
kin kautta ilmoittautuneita ja hygieniaan sekä turvallisuuteen koulutettuja va-
paaehtoisia ohjattiin muun muassa ruokajakeluihin. Kaikkiaan SPR Satakun-
nan piirin kautta välitetyt vapaaehtoiset olivat mukana jakamassa noin 4000 
ruokakassia. 

VAPAAEHTOISTYÖ NYT JA TULEVAISUUDESSA

Vaikka kyselyn vastaukset sinällään kuvaavat pientä hetkeä tilanteesta, joka 
on alati epävarma ja muuttuva, herättävät ne silti huolta vapaaehtoistyön tule-
vaisuudesta laajemminkin. Koronan vaikutukset avuntarvitsijoiden määrään 
eivät ole ainakaan vähenemään päin. Pandemian aikana etenkin erilaiset krii-
sipuhelimet ovat ruuhkautuneet ja leipäjonot kasvaneet entistäkin pidemmik-
si. Avun tarpeessa on yhä useampi ihminen, on kyse sitten henkilökohtaiseen 
talouteen ja työllisyyteen, ihmissuhteisiin tai esimerkiksi mielenterveyteen 
liittyvistä haasteista. 

Parhaimmillaan vapaaehtoistyö tarjoaa mielekästä tekemistä ja on tärke-
ää sekä avuntarvitsijoille että myöskin vapaaehtoisille itselleen. Pandemia 
on tuonut vapaaehtoistyön merkityksen esille sekä yhteiskunnallisella, yh-
teisöllisellä että myös yksilöllisellä tasolla. Se on opettanut, kuinka tärkeää 
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kolmannen sektorin, kuten järjestöjen ja niissä toimivien vapaaehtoisten toi-
minta, osaaminen ja auttamisenhalu on. Hyvänä esimerkkinä vapaaehtoisten 
merkityksestä julkisen sektorin tukena on esimerkiksi Helsingin kaupungin 
yhteydenotto sote-alan kansalaisjärjestöihin, jossa kaupunki tiedusteli mah-
dollisuutta saada vapaaehtoisia mukaan koronatartuntojen jäljitystyöhön. 
Satakunnan tasolla esimerkkinä vapaaehtoisten ja julkisen sektorin välisestä 
yhteistyöstä voidaan mainita esimerkiksi joukkoinfluenssarokotukset, joiden 
organisoimisessa oli mukana vapaaehtoisia muun muassa Punaiselta Ristiltä 
ja Vapaaehtoisesta pelastuspalvelusta. Lisäksi vapaaehtoisia on ollut mukana 
muun muassa hengityssuojainten jaossa. 

Ahkerasti ja pyyteettömästi apuun lähtevistä vapaaehtoisista huolimatta pel-
källä vapaaehtoistyöllä ei pystytä vastaamaan avuntarpeen räjähdysmäiseen 
kasvuun kaikenkattavasti. Muiden yksilöiden ja yhteisöjen tukirakenteiden 
lisäksi tarvitaan resursseja koordinointiin sekä välineitä ja yhteisiä toiminta-
malleja turvalliseen vapaaehtoistyön tekemiseen. Kaiken kaikkiaan, pandemi-
an moninaiset vaikutukset tulevat esille vasta viiveellä ja ehkä niitä voidaan 
tarkastella laajemmin vasta vuosien päästä. Siksi onkin tärkeää, että muistai-
simme kirjata ylös tässä hetkessä havaitsemiamme muutoksia ja vaikutuksia, 
jotta tulevaisuudessa voimme varautua ja valmistautua yllättäviin tilanteisiin 
yhä tehokkaammin. Pandemia-aikana tehdyn yhteistyön ja yhteiskehittämisen 
ylös kirjaaminen sekä vaikutusten esille tuominen on tärkeää, sillä juuri sillä 
perustelemme olemassaolomme tärkeyden. Mitä jos meitä ei olisi?

Suuri kiitos kaikille vapaaehtoisille tekemästänne arvokkaasta työstä ja oikein 
hyvää kansainvälistä vapaaehtoisten päivää 5.12.2020! 

Jos olet kiinnostunut vapaaehtoistyöstä, ota rohkeasti yhteyttä vapaaehtois-
työn ohjaus -ja neuvontanumeroon 044 7444 181 tai täytä hae vapaaehtoi-
seksi – lomake osoitteessa https://www.yhteisokeskus.fi/haevapaaehtoiseksi

https://www.yhteisokeskus.fi/haevapaaehtoiseksi

