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Lähtökohdat uusien 
vastaanotolle

• OMAa otettu osastossa jo hyvin käyttöön: ennen koronaa 
uusia 20 hlö/kk, vanhoja heikommin (yht. 360 hlö)

• 2 hlö OMA-vastaavana jakaneet uusien vastaanoton 
normaalitilanteessa

• Onnistumisia: Kokeiltiin saada OMAn kautta yhteisviestillä 
porukkaa liikkeelle (EU-ruoka-apu + joulukahvila)

• Haasteita: Valmiutta alettiin kasvattaa maaliskuun alussa 
→ ei selkeää rakennetta sille, miten uusia saadaan 
perehdytettyä ja mukaan poikkeustilanteen toimintaan

• Perustettiin people management –tiimi (jäsenmestari, OMA-
tiimi, varapj. + ystävätoiminnan tiimi)
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Vanhojen tilanteen kartoitus 
ja uudet sisään

Aktiivivapaaehtoiset nk. Vanhat kutsutaan mukaan OMAan ja ohjataan 
valmiuteen, jos eivät kuulu riskiryhmään (esim. ea- ja 
valmiusryhmäläiset, ystävätoimijat yms.)

• Vapaaehtoisille tarjotaan mahdollisuuksia toteuttaa uudenlaisia vapaaehtoistehtäviä, 
joko etänä tai osana valmiutta.

Uusille tervetuloviesti ja ohjaus erikseen luotuun ryhmään ”Kallio-
Käpylän Korona-apu”

• Ryhmässä perehdytysohjeet: Tervetuloa yhteiseen tarinaan-verkkokurssi + kuittaus 
säpöllä osastolle ja soittoajan sopiminen

• Vastuuvapaaehtoiset (jotka eivät toimi kentällä, kokemusta hurjasti) haastattelevat 
puhelimessa. Apuna yhteisesti tehty haastattelulomake.

• Onnistuneen perehdytyksen ja haastattelun jälkeen henkilö sijoitetaan 
valmiustaulukkoon päiväkohtaiseen tiimiin sekä halutessaan välitetään eteenpäin 
Tiken vapaaehtoiskoulutuksiin ja -tehtäviin.

• Mahdollisessa tehtävässä uudet vapaaehtoiset toimivat yhdessä kokeneempien 
kanssa väh. 3 krt. Tämän jälkeen voidaan tilanteen mukaan antaa vaativampia 
tehtäviä.



Onnistumisia: 

- Uudet saadaan nopeasti perehdytettyä sekä tutustuttua 
puolin ja toisin

- Vain vähän kiinnostuneet karsiutuvat pois, jos eivät tee 
perehdytystä. Voivat tulla mukaan myöhemmin.

- Vahvistetaan osaston valmiutta pitkään jatkuvassa 
tilanteessa (karanteerivara)

- Selkeä viesti siitä, ettei valmiustehtäviä ole tarjolla kaikille 
tai koko ajan. Samalla kerrottu valmiuden merkityksestä 
järjestössä!

Haasteita: 

- OMAn ryhmässä ei pysty helposti käymään keskustelua, osa 
porukasta saa jokaisen viestin säpöön ja rasittuu



Haastattelukysymyksiä:

- Motiivi: miksi SPR?
- Tausta: työ/opiskelu, sote-alan kokemus, vapaaehtoiskokemus
- Toimintamieltymys: yksin vai yhdessä?
- Ajankäyttö ja liikkuminen: onko oma auto?
- Jatkuvuus: Halukkuus toimia myös jatkossa?
- Valmiusosaaminen: kerrataan vapaaehtoisen velvollisuudet, 
esim. vaitiolo
- Kerrataan seuraavat askeleet


