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KOKEILU
KEHITTÄ
MINEN

Tukipilarin tempaus Kuopion Kauppakadulle “Vapaaehtoistoiminta näkyväksi”

Tapahtuman aikana yhteistä räsymattoa kävi

paikallisen lehden ja radion. Jokainen osallistuja

maalaamassa yli 100 henkilöä. Tempaus tavoitti

sai maalata mattoon oman logon tai nimen.

Työskentelyn lähtökohtana oli

Kokeilut
• Tukipilari halusi kehittää
yhdistysten välistä yhteistyötä
• Haluttiin etsiä uusia käyttöön
otettavia keinoja tukea pienten
yhdistysten toimintaa
• Pilotoitiin kehitysvertaat, joissa
hyödynnettiin palvelumuotoilun
käyttäjäkeskeistä ajattelutapaa
• Kehitimme uusia keinoja lisätä
yhdistysten vapaaehtoistyöntekijöitä
• Löysimme uusia suuntia Tukipilarin
toiminnan kehittämiseksi

Tukipilari halusi testata tavanomaisista
toimintatavoista poikkeavaa lähestymistapaa
oman ja yhteistyöyhdistysten toiminnan
kehittämiseksi ja tukemiseksi. Palvelumuotoilu
nähtiin keskeisessä roolissa viedä kehitystyötä
prosessimaisesti eteen päin, yhteissuunnittelun ja
kokeilujen kautta.
Yhteistyösopimuksen solmineet yhdistykset ovat
kirjava joukko, mukana on suuria toimijoita sekä
pieniä talkoovoimin organisoituneita yhdistyksiä.
Yhdistysten aktiivisuus ja tavoitettavuus on
vaihtelevaa.
Yhteistyötä haluttiin vahvistaa ja kehittää entistä
paremmaksi. Siksi palvelumuotoilun prosessissa
yhteissuunnittelu otettiin keskeiseksi tavaksi
toimia. Kutsuimme yhdistyksen edustajia saman
pöydän ääreen. Yhdistykset saivat keinoja
uudistaa omaa toiminta- ja ajattelutapaa
käyttäjäkeskeisemmäksi ja rohkeammin
kokeilevaksi.

Yhdistysten kanssa järjestetyistä Kehitysverstaista
nousi kaikille keskeisiä haasteita esimerkiksi
digitaalisen viestinnän, tiedottamisen ja
markkinoinnin osalta. Tapahtumissa näkyminen
oli myös hyvin vaihtelevalla tasolla. Uusien
jäsenten ja vapaaehtoisten toimijoiden saanti oli
kaikilla haastavaa. Yhdistykset kokivat, että
muutosta tarvitaan.
Keskityimme yhdistysten kanssa vapaaehtoisten
toimijoiden saantiin ja yhdistyksen näkyvyyteen

OLETKO AUTTANUT TOISTA VAPAAEHTOISESTI?
- Valitse sopiva vaihtoehto, pyöräytä lanka tappien ympäri. Katkaise lopuksi lanka ja palauta rulla omalle paikalleen.

Oletko ollut
mukana
vapaaehtoistoiminnassa?

Sukupuoli

Ikä

Kohderyhmä

Lapset
hyvä mieli

ystäviä

motivaatiota

Nainen

- kumpi vaihtoehto
sinulle sopisi
paremmin?

- mitä olen saanut tai
haluaisin saada
vapaaehtoisuudelta

18-25

Kyllä
valitse
pun.lanka

Sitoutuminen

Merkitys

Kertaluontoinen
Nuoret

antaa apua
26-35
tekemistä
sisältöä päivään

En
valitse
sin.lanka

Mies

Aikuiset

36-45

vertaistukea
yhteenkuuluvuutta

Perheet

palkkiot tai palkka
46-68

ansiomerkinnät

merkitystä
omalle elämälle
69+

työtä

yhdistyksen omista toimista palvelupolun, jotta
ymmärrämme paremmin mitä prosesseissa
tapahtuu ja tulee huomioida yhdistyksen oman
toiminnan näkökulmasta kuin myös uuden

Ei ole
merkitystä

vapaaehtoisesti toimivan näkökulmasta.

PikäEn halua
kertoa

käyttäjälähtöiseksi ja rakensimme kunkin

Seniorit
kiitollisuus

Kiinnostaisi,
mutta mitä
kauttaa
aloittaa?

tapahtumissa. Käänsimme ajattelua

kestoinen

Kehitysverstaiden tarkoituksena oli antaa
sakset

työvälineitä tehdä kehitystyötä systemaattisesti.

Prosessin aikana tehtävä

Kehitys
• Tukipilarin omat keinot auttaa
yhdistyksiä

Tavanomaisesta pitkistä kehitysprosesseista
poiketen ryhdyimme tuumasta toimeen ja
testasimme konkreettisia ratkaisuja
keskeisimpiin haasteisiin.
Lähdimme kokeilujen kautta testaamaan kuinka
saisimme tehostettua näkyvyyttä ja
saavutettavuutta tapahtumissa, joissa yhdistykset
markkinoivat toimintaansa ja houkuttelevat uusia

• Vapaaehtoistoiminnan
kehittäminen

jäseniä ja vapaaehtoisia toimijoita mukaan.

• Jäsenten mukaan saaminen

tieto ja näkyvyys yhdistyksistä ei välttämättä

• Osallisuuden kehittäminen

Uskomme, että ihmisillä on halu auttaa, mutta
saavuta heitä tai sitoutuminen on kynnyskysymys.

• Yhdistysten rooli vapaaehtoisen
vastaanottamisessa

Uudistimme vapaaehtoistyöntekijöiden

• Luovat ratkaisut kasvattavat
näkyvyyttä

herättävänä ja myös tietoa keräävänä välineenä.

lomakkeen ja pilotoimme toiminnallisen
kyselyseinän, joka toimisi tapahtumissa huomion

Tukipilari
Tukipilarin toimintaa helpottaa selkeä visio ja strateginen työ,
johon heillä on hyvä suunta.
Yhdistykset näkevät Tukipilarin roolin erityisesti hallinnon tukena,
tilojen ja kopioinnin mahdollistajana ja viestijänä.
Kaikille yhdistyksille ei ole täysin selvää mitä Tukipilari tarjoaa tai
mihin heiltä voisi saada apua.
Tarjottavia “tukipilareita” tulisi tuoda vahvemmin esille ja uusia
kehittää yhdistysten tarpeista lähtöisin.
Esimerkiksi tilojen ja välineiden saatavuus, opastus ja käyttö tulisi
tuoda selkeästi esille myös nettisivuilla. Tarjolla oleva kalusto ja
materiaalit olisi hyvä luetella selkeästi ja ohjeistaa. Lisäksi
käyttöohjeet paikan päällä palvelevat käyttäjää ja madaltaa
kynnystä.

Tilojen yhteiskäyttöä helpottaa esimerkiksi selkeä varauskalenteri
nettisivuilta ja luettelo mitä ominaisuuksia tilassa on.
Prosessin aikana huomasimme, että erilaiset tapahtumissa auttavat
välineet tai materiaalit palvelisivat erityisesti pieniä yhdistyksiä.
Tähän tarkoitukseen pilotoimme tässä vaiheessa uudistetun
jäsenlomakkeen ja kyselyseinän, jotka ovat yhdistysten
hyödynnettävissä.
Yhdistysten viestintäosaaminen ja taito käyttää digitaalisia alustoja
markkinoinnissa koettiin haasteena. Tähän Tukipilari voisi tarjota
yhdistyksille valmiita alustoja tai esimerkkejä ja ohjeita, kuinka hyvä
ilmoitus tehdään tai mitä teknisiä seikkoja tulee ottaa huomioon
digitaalisissa ja painettavissa tiedotuskanavissa.
Uskon, että hyvien kokemusten ja käytännön toimien kautta myös
halu aktivoitua yhteistyön tekijänä kasvaa myös niissä yhdistyksissä,
joissa se aikaisemmin on ollut vähäisempää. Yhdessä luodaan
vahvempaa köyttä, mutta myös oma näkyvyys siinä kasvaa.

Päivitimme prosessin aikana vapaaehtoistoiminnan lomakkeen ja muotoilimme käyttäjän kokemusta lomakkeen täyttäjänä ja uutena jäsenenä.

Jäsenlomake haastoi myös yhdistykset
pohtimaan, kuinka he ottavat vastaan uusia
vapaaehtoisia tekijöitä, kuinka nopeasti

hakemukseen vastataan ja kuinka prosessi
etenee ensimmäisestä kiinnostuksesta aina
toiminnan päättymiseen ja vieläpä sen
jälkeenkin.

Summa summarum

Tämän prosessin aikana tuotetut kokeilut ovat
olleet hyvin matalan kynnyksen konkreettisia
toimia. Niiden toteuttamiseen ei ole tarvittu
suuria budjetteja ja koska kehitystyö on

• Kokeilut, yhteissuunnittelu ja
luovat ratkaisut antavat nopeasti
tulosta ja oikean suunnan
kehitykselle
• Yhdistysten totuttujen tapojen
kriittinen tarkastelu tekee hyvää
• Osallisuuden kehittäminen ja
yhteistyöhön panostaminen
kannattaa
• Vapaaehtoistyön lomake on
saanut hyvää palautetta
• Kokeellinen kyselyseinä on
osoittautunut hyväksi ja
jatkokehitettäväki ideaksi

pohjautunut yhdistyksiltä saatuihin toiveisiin ja
tarpeisiin, kehitystyön suunta on oikea.
Haastamme yhdistykset ravistelemaan omia
totuttuja tapoja toimia ja miettimään kuinka sitä
voisi kehittää. Selvää on, että vain
muuntautumiskykyiset selviävät.
Palvelumuotoilun rooli on ollut auttaa
ajattelutavan muutoksessa
käyttäjälähtöisemmäksi ja tuoda uudenlaista
ajattelutapaa ja inspiroida.
Liian usein oletamme asioita ja teemme siksi
kehitystyötä väärään suuntaan. Se syö paitsi
resursseja myös motivaatiota tehdä
merkityksellistä työtä.

