Kysely nuorten vapaaehtoistyöstä
1. Oletko kiinnostunut vapaaehtoistyöstä?
Osallistujamäärä: 135
10 3 (76.3%): kyllä
32 (23.7%): ei
ei: 23.70%

kyllä: 76.30%

2. Oletko tehnyt vapaaehtoistyötä aiemmin?
Osallistujamäärä: 135
71 (52.6%): kyllä
64 (4 7.4 %): ei

ei: 47.41%
kyllä: 52.59%

3.

Onko vapaaehtoistyön mahdollisuuksista helppoa löytää tietoa?
Osallistujamäärä: 134
80 (59.7%): kyllä
54 (4 0 .3%): ei

ei: 40.30%

kyllä: 59.70%

4 . Onko sinulla ideoita nuorten vapaaehtoistyön kehittämiseen liittyen? Kuinka nuoret saataisiin paremmin mukaan
vapaaehtoistyöhön?
Osallistujamäärä: 132
35 (26.5%): kyllä
97 (73.5%): ei
kyllä: 26.52%

ei: 73.48%

5.

Jos on, niin mitä?
Osallistujamäärä: 35
- Realistiset ajat vapaaehtoistyölle. Mainonta sopivilla kanavilla. Nopealla aikataululla. Vapaaehtoistyötä, johon ei
tarvitse sitoutua.
- Vapaaehtoistyötä enemmän näkyväksi. Konkretiaa siitä, mitä vapaaehtoiselta vaaditaan.
- T iedotus mahdollisuuksista ajoissa. Osallistuminen kuitenkin mahdolliseksi myös lyhyellä varoitusajalla. Jos
vapaaehtoisia ei enää tarvita lisää, niin ilmoitus siitä myös mahdollisimman nopeasti, niin ei tarvitse tehdä turhia
yhteydenottoja.
- T ietoa helpommin saatavaksi nuorille
- Enemmän vapaaehtoistyötä nuorten näköiseksi. T ulee kiinnittää huomiota siihen, miten ja missä vptyöstä nuorille
kerrotaan.
- Vapaaehtoistyötä enemmän viikonlopuiksi ja loma-ajalle. Hyödyistä kertominen etukäteen.
- T ietoa vapaaehtoistyöstä pitäisi saada enemmän nuorille esim. koulujen kautta

- Olkaa nuorten tukena vapaaehtoistyön tekemisen aloittamisessa. Erilaisia tehtäviä tarjolle, jotta jokainen voi löytää
omansa.
- Enemmän tietoa saataville
- Paremmin organisoimalla vapaaehtoistyö kuviot. Selkeät yhteyshenkilöt, joihin olla yhteydessä, jos vapaaehtoistyötä
haluaa tehdä.
- Sosiaalisessa mediassa tiedon levittäminen
- Enemmän mainostamista somessa.
- myös pienempiin kuntiin mahdollisuuksia, kouluvierailut ja yhteistyö koulun kanssa
- Mainonta nuorille luontevissa kanavissa, kuten somessa. Moni myös varmasti kaipaisi jonkinlaista alkukoulutusta
vapaaehtoistyön aloittamisen tueksi.
- Vapaaehtoistehtävien pitää olla mahdollisimman selkeitä kokonaisuuksia, että tietää, mihin ja miten pitkäksi aikaa
tehtävään tulee sitoutua.
- Some mainontaa lisää. Selkeytystä järjestelyihin kuten aikataulut, yhteyshenkilöt ja vaatimukset
- Jalkautuminen nuorten pariin esim. kouluille
- T oiminnan näkyvyyttä lisäämällä
- Näkyvyyttä Suomeen.
- Palkitseminen
- Jos nuori saisi itsellesikin siitä jotain. Kavereita. Normaaliutta tai sisältöä arkeen. Onnistumisen tunteita
- Matalan kynnyksen rekry
- Some
- Enemmän startteja ja perehdytyksiä mistä aloittaa.
- Myymällä asiaa Ja antamalla tietoa
- Suomessa mainostus
- Markkinointi Ja kannustimet
- Lisää infoa aiheesta vaikka koulussa ja esitteitä julkisilla paikoilla
- Someen enemmän
- T ietoisuutta esille enemmän. Matalan kynnyksen osallistuminen.
- Kootusti tietoa mahdollisuuksista ja helpompi tapa ilmoittautua mukaan. Vapaaehtoisrekry tai kaupungilla
ilmoitustaulu vain vapaaehtoistehtäviä varten. Olisi myös hyvä tietää tarpeita: voiko olla alaikäinen, jännittäjä, entä
itsekin vajaakuntoinen?
Jos olisi mahdollista jopa kuukausittain kokoontua keskustelemaan ja pohtimaan jo ilmoitettuja
tehtävämahdollisuuksia, mitä voisi ehkä ryhminä tehdä ja välillä saada tietoutta ihan vapaaehtoistyön perusteista.
- Itse koen, että vapaaehtoistoiminnasta on helppo löytää tietoa, mutta olen kuullut sitäkin paljon sanottavan, että
mistä löydän tietyn alueen vapaaehtoistehtäviä. Ehkä olisi hyvä vaikka oppilaitoksiin tehdä jotain esittelykäyntejä. Itse
olisin kaivannut opiskelujen aikana lisää tietoja vapaaehtoistoiminnasta. Jos esim ei löydä heti töitä niin
vapaaehtoistoiminnasta saa ainakin kivan harrastuksen ja vastapainon kotona olemiselle ja työnhaulle.
- Gutsy Go Joensuuhun!
- T ietenkin on tärkeää löytää vapaaehtoistyöhön aihe, joka nuoria kiinnostaa. Olen nähnyt vapaaehtoisa nuoria mm.
hevostallilla ja jalkapallotreeneissä. Usein myös maahanmuuttajataustaiset nuoret Suomessa voivat auttaa samaan
kulttuuriin kuuluvia perheitä oppimaan esimerkiksi suomea ja Suomen kulttuuria.
- Lisää mainostusta eri mahollisuuksista tehä vapaaehtostyötä esim just joensuussa. T ietoo ja vaikka
tutustumiskäyntejä esim opiskelijaryhmille eri paikkoihin missä tarvittais vapaaehtosia?

6. Haluaisitko osallistua tulevaisuudessa vapaaehtoistyöhön enemmän?
Osallistujamäärä: 132
93 (70 .5%): kyllä
39 (29.5%): ei
ei: 29.55%

kyllä: 70.45%

7. Millaista vapaaehtoistyötä olisit kiinnostunut tekemään?
Osallistujamäärä: 120
4 2 (35.0 %): T apahtumat
28 (23.3%): Kaveritoiminta

Muuta: 5.00%
Verkkovapaaehtoisuus: 9.17%

33 (27.5%): Ryhmien

Tapahtumat: 35.00%

ohjaaminen
11 (9.2%):
Verkkovapaaehtoisuus

Ryhmien ohjaaminen: 27.50%

6 (5.0 %): Muuta
Lisäkentän vastaukset:
Kaveritoiminta: 23.33%

- Iso sisarus toiminta
- Nuorisotyö
- Eläimet
- Monesta jutusta, esim
ryhmissä ja tapahtumissa
auttamisesta, mutta myös
toimistopuolella vaikka
järjestelystä tai
esitteiden suunnittelusta.
- Gutsy go!
- lasten kanssa
touhuuminen

8. Ikä
Osallistujamäärä: 131
Alle 14 vuotta: 1.53%

2 (1.5%): Alle 14 vuotta

14-17 vuotta: 8.40%
Yli 29 vuotta: 3.82%

11 (8.4 %): 14 -17 vuotta
71 (54 .2%): 18-24 vuotta
25-29 Vuotta: 32.06%

4 2 (32.1%): 25-29 Vuotta
5 (3.8%): Yli 29 vuotta

18-24 vuotta: 54.20%

9. Asuinpaikka
Osallistujamäärä: 127
10 4 (81.9%): Joensuun
seutu

Muu Suomi: 1.57%
Muu Pohjois-Karjala (Esim. Kontiolahti, Nurmes, Li...: 16.54%

21 (16.5%): Muu PohjoisKarjala (Esim. Kontiolahti,
Nurmes, Lieksa,
Outokumpu, Kitee,
Ilomantsi)
2 (1.6%): Muu Suomi

Joensuun seutu: 81.89%

