
Vapaaehtoistoiminnan periaatteet, koulutusilta ti 9.2.2021 Yhteinen pohdinta tapausesimerkkien avulla. 

 
1. Olet lähtenyt mukaan vapaaehtoiseksi ulkoilemaan ikääntyneiden kanssa. Et halua sitoutua 

säännölliseen vapaaehtoistoimintaan, mutta sinua on aina kiinnostanut kokeilla millaista se olisi. 

Teitä on tällä keikalla mukana kahdeksan vapaaehtoista ja sinua jännittää, etkä oikein tiedä miten 

toimia. Sinulla on seurassasi pyörätuolissa istuva Oskari, joka yhtäkkiä ilmoittaa, että hänen pitäisi 

päästä vessaan. Miten toimit? 

 

2. Nuori pyytää sinua lähtemään viemään häntä sairaalan päivystykseen, koska hänellä ei ole 

bussirahaa. Kello on 21.00 tiistai-iltana.  Lainaatko bussirahan tai lähdetkö viemään sairaalaan? 

 

3. Ryhmässä eräs osallistuja kommentoi aktiivisesti jokaiseen aiheeseen. Osa osallistujista on 

pääasiassa hiljaa. Joskus tuntuu, ettei ryhmässä olisi muita ollenkaan. Edellisellä kerralla tämä 

erityisen aktiivinen osallistuja vaikutti olevan päihtynyt, ainakin juttujen taso ja kameran edessä 

puolipukeisena pyöriminen hämmästytti sinua ryhmän vetäjänä. Kuinka toimit tässä tilanteessa? 

 

4. Olet vierailulla maahanmuuttajaperheen luona ja sinut kutsutaan värikkääseen ja runsaasti 

katettuun pöytään. Sinulle herää paljon kysymyksiä. Pitääkö kylässä maistaa joka ruokalajia? 

Miten voi kieltäytyä kohteliaasti, jos ei halua jotain maistaa? Voiko ottaa lisää kysymättä vai pitääkö 

odottaa kehotusta? Pohtikaa yhdessä näitä kysymyksiä. 

 

5. Käyt perheen luona perhekummina. Perheen elämä tuntuu olevan kovin kiireistä ja kotityöt ovat 

jääneet usein tekemättä. Sinua on alkanut mietityttämään, onkohan perheessä kaikki ihan hyvin. 

Mitä teet? 

 

6. Olet vapaaehtoisena tukenut pitkään yksinäistä vanhusta. Yllättäen vanhus syyttää sinua 

epärehellisyydestä ja varkaudesta. Olet kuitenkin huomannut, että vanhus itse piilottelee 

tavaroitaan esim. rahapussinsa eikä muistamattomuuttaan löydä sitä. Ongelmatilanteita tulee 

useammin, ja vanhus on uhannut ottaa yhteyttä poliisiin. Mitä teet? 

 

7. Toimit vapaaehtoisena vastaanottokeskuksessa muiden vapaaehtoisten ja palkattujen henkilöiden 

kanssa. Olet innoissasi uudesta tehtävästä, mutta pian koet, että eräs työntekijän suhtautuvan 

sinuun tympeästi. Saat kuulla kolmannen kautta, että olet astunut ”työntekijän reviirille”. Mitä 

teet? 

 

8. Toimit sairaalavapaaehtoisena, potilas pyytää osastolla sinulta lasin vettä. Mitä teet?  

 

9. Toimit vapaaehtoisena ulkoiluseurana ikääntyneelle. Kompuroit ulos lähdettäessä ikääntyvän 

eteisessä niin, että kallis Aalto-maljakko menee säpäleiksi. Olet todella pahoillasi. Mitä teet? 

 

10. Olet toiminut vapaaehtoisena pitkän aikaa ja nyt sinulla on tunne, että et enää jaksaisi jatkaa. Et 

raaskisi millään jättää perhettä. Mitä teet? 

 

11. Toimit mielenterveyskuntoutujan tukihenkilönä. Kuntoutuja kertoo olleensa sisällä kotona 

viimeisen kuukauden ajan pelaamassa tietokoneella, mutta nyt lähtisi mielellään elokuviin kanssasi. 

Sinulla ei ole rahaa. Kuntoutuja sanoo maksavansa sinulle elokuvaliput ja bussimatkat paikan päälle. 

Mitä teet? 


