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Mitä ihmeen VetoVoimaa?

➥ Vetoa ja voimaa uudistuneesta vapaaehtois- 
toiminnasta on Suomen Nivelyhdistyksen hanke  
vuosina 2022 − 2024.

➥ Hankkeessa kehitetään Suomen Nivelyhdistyksen 
vapaaehtoistoiminnan koulutusta, rakenteita ja viestintää.

➥ Tavoitteena on eri ikäryhmille vetovoimainen  
ja laadukas vapaaehtoistoiminta.

➥ Hankkeessa kootaan vapaaehtoisista ja vapaaehtoistoiminnasta 
kiinnostuneista ihmisistä koostuva raati, joka osallistuu  
toiminnan kehittämiseen.

➥ Lue lisää vapaaehtoistoiminnasta 
nivel.fi/tule-mukaan/vapaaehtoiseksi

TEKSTI ELLA NIINI . KUVA GERD ALTMANN, PIXABAY

Vapaaehtoistoiminta on 
keino lisätä osallisuutta
Haluatko toimia hyödyksi ja iloksi muille? Haluatko saada lisää sisältöä elämääsi? 
Haluatko tutustua uusiin ihmisiin? Tule vapaaehtoiseksi! Vapaaehtoisena voit tehdä 
hyvää monella tapaa ja saada lisää iloa omaankin elämääsi.

Suomen Nivelyhdistys on saanut 
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avus-
tuskeskukselta (STEA) avustuksen 
vertais- ja vapaaehtoistoiminnan 
rakenteiden ja toimintamuotojen 
kehittämiseen. VetoVoimaa-hank-
keessa (2022 − 2024) uudistetaan 
vapaaehtoistehtäviä muotoilemalla 
nivelrikkoisille hyvinvointia tuot-
tavia toimintamuotoja ja lisäämäl-
lä osallistumisen mahdollisuuksia 
vapaaehtoistoiminnasta kiinnos-
tuneille. Tavoitteena on eri ikäryh-
mille vetovoimainen ja laadukas va-
paaehtoistoiminta.

Kaikki tämä kuulostaa vähän vi-
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rastokieleltä. Tärkeintä kehitystoi-
minnassa ovat kuitenkin vapaaeh-
toiset. Heidän avullaan tarkastel-
laan nykyistä toimintaa ja mieti-
tään yhdessä, millaisia toimintoja 
ja vapaaehtoistehtäviä tarvittaisiin.

Hankkeessa kuuntelen korvat 
höröllään yhdistyksen jäsenten ja 
vapaaehtoisten ideoita ja ajatuksia. 
Siellä se viisaus on. Hankekoordi-
naattorina olen erityisen vaikuttu-
nut vapaaehtoisten panostukses-
ta Suomen Nivelyhdistyksessä.Yh-
distyksen alaosastoja eli nivelpiire-
jä on kymmenillä paikkakunnal-

la eri puolella Suomea. Nivelpiiri-
en vertaisryhmät kokoontuvat ker-
ran kuukaudessa ja piirit toimivat 
vapaaehtoisvoimin. Tämä on hui-
kea kansalaisyhteiskunnan voiman-
näyte!

Toimintaa  
ihmisten ehdoilla
Kansalaisyhteiskunta koostuu kan-
salaisten omaehtoisesta toimin-
nasta, jolla rakennetaan yhteistä 
hyvää. Ilman kansalaisten aktiivi-
suutta ei olisi toimivaa demokraat-
tista hyvinvointiyhteiskuntaa. Par-

haimmillaan kansalaisyhteiskun-
ta vahvistaa myös yhteisöllisyyttä, 
tasa-arvoa ja sosiaalisia verkosto-
ja sekä niissä syntyvää luottamus-
ta ja vastavuoroisuutta. Kansalais-
yhteiskunnan toimijat ovat olleet 
rakentamassa suomalaista kansal-
lisvaltiota Venäjän vallan alaisesta 
maasta yhdeksi maailman kehitty-
neimmistä kansakunnista.

Kehitettävää riittää, ja edelleen 
kansalaisyhteiskunnan kautta ih-
miset osallistuvat eri tavoin itseään, 
yhteisöä ja koko yhteiskuntaa kos-
kettaviin asioihin. Osallistuminen 
ja yhdessä tekeminen tuottavat 
osallisuuden kokemuksen, mikä jo 
itsessään on ihmiselle tärkeä asia. 
Kansalaisten omaehtoinen toimin-
ta on Suomessa laajaa ja monipuo-
lista. Moni on jäsenenä järjestöissä 
tai yhdistyksissä, joissa esimerkiksi 
harrastetaan liikuntaa ja kulttuuria 
ja osallistutaan vapaaehtoistoimin-
taan. Yksi aivan olennainen kansa-
laistoiminnan tarjoama tuen ja vä-
littämisen muoto on vertaistuki.

Vapaaehtoisuus tuottaa 
molemminpuolista iloa

”Miten minä voisin palvella maa-
ilmaa”, miettii moni. Suurimmal-
la osalla vapaaehtoisista on pyrki-
mys tehdä hyvää muille, saada lisää 
sisältöä omaan elämäänsä ja tuot-
taa siten molemminpuolista iloa. 
Vapaaehtoistehtäviä on erilaisia, ja 
jokaiselle varmasti löytyy tekemistä 
oman kiinnostuksen ja ajankäytön 
mahdollisuuksien mukaan. Vapaa-
ehtoistoimintaan ei tarvita super-
sankarin viittaa tai tutkintoa huip-
puyliopistosta. Vapaaehtoistoimin-
nassa ollaan mukana tavallisen kan-
salaisen taidoin − ”ihmisen virassa”. 

Hakeutumalla itselle tuttuihin 
ja mielekkäisiin tehtäviin voi va-
paaehtoinen mahdollisesti hyö-
dyntää omaa kokemustaan ja ai-
empaa osaamistaan. Toisaalta va-
paaehtoisena voi löytää myös ihan 
uusia puolia itsestään, tai vahvistaa 
sellaista osaamista, joka on jäänyt 
vähemmälle huomiolle. Vapaaeh-

VetoVoimaa kutsuu vapaaehtoisia

Suomen Nivelyhdistys edistää nivelrikkoisten mahdollisuutta 
tulla toimeen sairautensa kanssa ja ehkäisee nivelsairauksia. 
Toimintamme nojaa vahvasti vapaaehtoisiin ja vertaistukeen. 
Tutustu millä tavoin sinä voit toimia nivelrikkoisten puolesta 
ja löydä oma tapasi osallistua. 

Monenlaisia tehtäviä
Piireissämme on vapaaehtoisille tarjolla monenlaista  
mukavaa tekemistä. Nivelpiireistämme löytyy muun  
muassa seuraavia tehtäviä: 

Ohjaaja
toimii nivelpiirin kontaktihenkilönä ja vastaa muun  
muassa kokoontumisjärjestelyistä ja oven avaamisesta  
sovittuna aikana. 

TiedOTusvasTaava
viestii piirin toiminnasta mm. nivelpiirin jäsenille,  
someen ja paikallislehtiin. 

KahvinKeiTTäjä
on tärkeä tekijä, sillä kahviteltaessa ilta kuluu  
leppoisasti kokemuksia vaihtaen. 

TapahTuma-apu
auttaa tapahtumien järjestelyissä. Tapahtumat  
tuovat vaihtelua tilaisuuksiimme. 

LiiKunTaTOimija
innostaa muitakin liikkumaan ja huolehtii muun muassa 
liikuntatilojen varaamisesta ja ilmoittautumisten sekä 
mahdollisten osallistumismaksujen keräämisestä.
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Olen Ella Niini, Suomen Nivelyh-
distyksen uusi hankekoordinaat-
tori. Taustaltani olen toimintate-
rapeutti, taidegraafikko ja mark-
kinointiviestinnän ammattilainen. 
Olen työskennellyt toimintatera-
peutin tehtävissä muun muassa las-
tensuojelussa ja vaikeasti vammais-
ten sekä etenevää muistisairautta 
sairastavien ihmisten kanssa. Ku-
vataidetaustaani liittyen olen jon-
kin verran tehnyt kuvitustöitä, ja 
maalaan myös tauluja. Sen sijaan 
perinteistä taidegrafiikkaa en ole 
opintojen jälkeen juurikaan pääs-
syt tekemään. 

Kohta jo yhdeksän vuotta olen 
työskennellyt sosiaali- ja terveys-
alan järjestöissä erilaisissa hank-
keissa. 

VetoVoimaa-hanke kuuntelee 
vapaaehtoisten toiveita
Nyt olen ensimmäistä kertaa töissä 
niin kutsutussa potilasjärjestössä – 
vaikka oikeammin voisi puhua kan-
santerveysjärjestöstä, sillä teemme-
hän myös ennaltaehkäisevää työtä. 
Edellisen vuoden toimin monialai-
sen kansalaisjärjestön ja paikallis-
ten setlementtien keskusjärjestön 
viestintäkoordinaattorina Suomen 
Setlementtiliitossa.

Olen innoissani alkaneesta, 
kolmivuotisesta työrupeamasta ja 
mahdollisuudesta oppia uutta. Työ 
ihmisten kanssa, paremmin voivan 

yhteiskunnan eteen tuntuu mer-
kitykselliseltä. VetoVoimaa-hank-
keessa kehitetään Suomen Nivelyh-
distyksen vapaaehtoistoiminnan 
rakenteita ja toimintamuotoja. Ta-
voitteena on eri ikäryhmille veto-
voimainen ja laadukas vapaaehtois-
toiminta. Tähän päästään kuunte-
lemalla nykyisten vapaaehtoisten 
kokemuksia ja ajatuksia sekä yhdes-
sä kehittämällä viestintää ja vapaa-
ehtoistoiminnan koulutusta.

Yhdistyksen viestinnässä kotisi-
vut ovat lehden ja sosiaalisen me-
dian ohessa tärkeä viestintäkanava. 
Kotisivujen uudistus on alkanut tä-
nä vuonna, ja tarkoituksena on, et-
tä nekin palvelevat mahdollisim-
man hyvin yhdistyksen jäsenten, 
alan ammattilaisten ja kaikkien ni-
velasioista kiinnostuneiden lisäksi 
myös vapaaehtoistoiminnasta kiin-
nostuneita.

Viestintä ja yhteisen ymmärryk-
sen jakaminen ovat tärkeä osa pait-
si yhdistystoimintaa, myös Veto-
Voimaa-hanketta. Toivonkin tei-
dän olevan aktiivisesti yhteydessä 
minuun; erityisen mieluusti kuun-
telen vapaaehtoistoimintaan liitty-
viä huolia ja ideoita.

Työminäni lisäksi olen kahden 
jalkapalloilevan pojan äiti ja itsekin 
innokas liikkuja. Yksi henkireikäni 
on Helsingin Keskuspuisto, jonka 
reunalla kotimme sijaitsee. Keskus-
puisto on mainio paikka vaikkapa 

puiden halailuun ja juoksemiseen. 
Kesäisin suurinta nautintoani on 
uiminen Näsijärvessä. Puolustan 
kärkkäästi ihmisoikeuksia ja mo-
niarvoisuutta. Ihmisten lisäksi yri-
tän olla myös luonnon ja muiden 
eliölajien puolella. Kerään roskia 
ympäristöstä, istutan puita ja kyl-
vän pölyttäjäystävällisiä niittykuk-
kia. Hyvän tekemisestä tulee itsel-
lekin hyvä mieli. Ai niin, olenhan 
myös hotellin perustaja – tosin ky-
se on taloyhtiömme pihalla olevas-
ta hyönteishotellista. ❦

toistoiminnassa oppii valtavasti ja 
tutustuu uusiin ihmisiin. 

Kylmiltään vapaaehtoistehtä-
viin ei tarvitse hypätä, vaan kou-
lutamme vapaaehtoisemme tehtä-
viinsä. Samalla opastamme vapaa-
ehtoisia huolehtimaan myös omas-
ta jaksamisestaan. Moni vapaaeh-

toinenkin on kokenut osallistumi-
sen esimerkiksi vertaisryhmiin tu-
ke van fyysisten vaivojen kanssa 
pär jää mistä. ❦

Jos olet kiinnostunut 
vapaaehtoisena toimimisesta 
tai vapaaehtoistoiminnan 

kehittämisestä,  
ota rohkeasti yhteyttä:

Ella Niini 
VetoVoimaa-hanke 
Suomen Nivelyhdistys 
sähköposti ella.niini@nivel.fi 
puhelin 044 577 8339

Ella kehittää toimintaa vapaaehtoisten kanssa

Joogaa harrastava Ella Niini 
puolustaa moniarvoisuutta.


