
Työkalu 3 
Mitä muiden vapaaehtoisten ja yhdistykseni 
mielestä meille saattaa tapahtua?

Yhdistyksen ennakointimalli

Tehtävä 1: Pohtikaa, keneltä haluatte kysyä ajatuksia tulevaisuudesta. Samalla voitte pohtia, millaisia asiakirjoja yhdis-
tyksellänne on, ja miten niiden avulla voisi tutustua yhdistyksen historiaan ja nykytilaan. Sen jälkeen kerätään tietoa.

Ennen tiedonkeruuta jakakaa mukana olijoille tehtävät. Alla on vinkkejä siitä, miten tietoa voi hankkia:

Oman yhdistyksen vapaaehtoiset ja toimijat ovat tärkeitä. Yhdistyk-
senne saattaa myös olla pitkäikäinen, jolloin sen toiminnassa on 
ollut erilaisia kausia. Voisiko sen historiasta ja nykyisyydestä oppia 
jotain tulevaisuutta varten?

Tämä työkalu keskittyy näkemysten keräämiseen oman yhdistyksen 
sisällä. Vertailukohdan saamiseksi voitte haastatella myös naapuri-
yhdistyksen tai paikallisen vapaaehtoistyön keskuksen väkeä heidän 
ajatuksistaan ja pohtia, miten näkemykset vastaavat toisiaan.

• Kysy muilta vapaaehtoisilta, miltä vapaaehtoistoiminta 
heidän mielestään näyttää 3, 10 tai 20 vuoden päästä. 

• Käytä Googlea tai muuta hakukonetta ja hae tietoa 
esimerkiksi termeillä ”vapaaehtoistyön tulevaisuus” 
tai ”the future of volunteering”. Vapaaehtoistoiminnan 
tulevaisuudesta on kirjoitettu verkossa paljon. 

• Käy paikallisessa vapaaehtoistoiminnan keskuksessa ja 
juttele ihmisille, jotka rekrytoivat tai ohjaavat vapaaeh-
toisia. Millainen heidän mielestään on vapaaehtoistoi-
minnan tulevaisuus? 

• Keskustele muiden vapaaehtoisten kanssa sosiaalisessa 
mediassa (Facebook, Twitter jne.). Millaisia heidän aja-
tuksensa tulevaisuudesta ovat? Ovatko he yhtä mieltä 
vai eri mieltä? 

• Tutustu yhdistyksesi toimintaa kuvaaviin tilastoihin. 
Montako jäsentä teillä oli ennen ja nyt? Millaista vapaa-
ehtoistoimintaa teillä oli ennen ja nyt? Mitä tämä tieto 
kertoo sinulle siitä, mitä tulevaisuudessa saattaa tapah-
tua? 

• Ota muihin yhdistyksiin ja järjestöihin yhteyttä sähkö-
postitse ja kysy niiltä mm. sitä, uskovatko he vapaaeh-
toisten määrän omassa organisaatiossaan ja vapaaeh-
toistoiminnan suosion kasvavan seuraavan 10 vuoden 
aikana. Vertaile saamiasi vastauksia. 

• Hae tietoa itse ideoimallasi tavalla.
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Tehtävä 2: Jakakaa havaintonne. Voitte pohtia niitä seuraavien kysymysten avulla:

• Missä asioissa haastattelemanne ihmiset olivat samaa mieltä tai eri mieltä? 

• Mitä yhdistyksen historiasta nousi esiin? 

• Millaisena itse näet vapaaehtoistoiminnan tulevaisuuden tämän tiedon perusteella? 
Ovatko mahdolliset kehityspolut myönteisiä vai kielteisiä?

 
Tehtävä 3: Jakakaa havaintonne. Pohtikaa, mikä näissä havainnoissa on olennaista ja 
kirjatkaa ne koontipohjalle.
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