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Vapaaehtoisten motivaation kysely 
 

 

Minkälaisia tehtäviä omaan työhösi sisältyy tällä hetkellä? (valitse yksi tai useampi) 

o Markkinointi 

o Johtaminen 

o Viestintä 

o Ohjaaminen 

o Palvelutehtävät 

o Erilaisiin tapahtumiin liittyvät tehtävät 

o Muu, mikä? 

Minkälaisista vapaaehtoistehtävistä olisit kiinnostunut tulevaisuudessa, tai minkälaisiin 

tehtäviin haluaisit käyttää tulevaisuudessa enemmän aikaa? (valitse yksi tai useampi) 

o Ohjaus- ja/tai valmennustehtävät 

o Hallituksen tehtävät 

o Viestintätehtävät 

o Markkinointitehtävät 

o Kioski- ja kahviotehtävät 

o Toiminnan organisointi 

o Tapahtumien järjestäminen 

Yeungin (2005) kehittämään 
vapaaehtoistyöntekijöiden motivaation 
kokonaisuuden timanttimalli sisältää 
kahdeksan eri osa-aluetta, jotka ovat 
tärkeä osa vapaaehtoistyöntekijän 
motivaatiota.  
 
Lue ensin lopussa olevista kuvauksista, 
mitä kyseisellä osa-alueella tarkoitetaan, 
ja arvioi sitten laittamalla rasti  (x) siihen, 
kuinka tärkeä kyseinen osa-alue 
seuratyössä on sinulle.  
Arvioi sen jälkeen, laittamalla ympyrä (0) 
siihen, kuinka hyvin osa-alue mielestäsi 
toteutuu seuratyössäsi tällä hetkellä.  
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Yeungin (2005) kehittämään vapaaehtoistyöntekijöiden motivaation 

kokonaisuuden timanttimalli 
 

Timanttimallin vastakkaiset ulottuvuudet kuvaavat toistensa vastakohtaisia teemoja: 

antaminen - saaminen, toiminta - pohdinta, uuden etsintä - jatkuvuus sekä läheisyys - 

etäisyys.  

Antaminen, toiminta, läheisyys ja uuden etsintä kuvaavat yksilöstä ulospäin suuntautuvia 

tekijöitä, kun taas saaminen, pohdinta, etäisyys sekä jatkuvuus kuvaavat yksilön sisäistä 

toimintaa. 

 

Antamisella tarkoitetaan mahdollisuutta tehdä tai tuottaa hyvää muille. Käytännössä antaminen 

voi tarkoittaa muiden ihmisten auttamista tai oman ajan ja osaamisen antamista jollekin itselle 

tärkeälle asialle. Saamisen osa-alueella tarkoitetaan sitä, mitä vapaaehtoistyön tekijä työstään 

saa. Tällaisia asioita voivat olla esimerkiksi mielihyvä, hyvinvointi, sosiaalinen tyytyväisyys, 

koulutus, taidot, vastuutehtävät, maine, huomio. 

 

Toiminnalla tarkoitetaan käytännön konkreettista työtä ja tekemistä, näkyvien tulosten 

aikaansaamista. Toiminta voi olla esimerkiksi tapahtumien järjestämistä tai harjoitusten pitämistä. 

Pohdinta osa-alue sisältää esimerkiksi toiminnan suunnittelua yksin tai yhdessä. Se voi myös 

sisältää esimerkiksi ihmisenä kasvamista, oppimista, tai vaikkapa omien kriisien läpikäymistä. 

 

Läheisyydellä tarkoitetaan sosiaalista toimintaa ja yhteistyötä. Läheisyyden osa-alue ei 

kuitenkaan toteudu yhteisössä automaattisesti, esimerkiksi yhteisön sosiaalisen ilmapiirin ollessa 

huono. Hyvä ilmapiiri ja sujuva yhteistyö ovat edellytys tämän osa-alueen toteutumiselle. 

Etäisyydellä tarkoitetaan mahdollisuutta tehdä työtä ja osallistua toimintaan joustavasti ajasta tai 

paikasta riippumatta. Työtä voi siis hoitaa esimerkiksi kotoa käsin. 

 

Uuden etsinnän osa-alueella tarkoitetaan uusien elämysten ja kokemusten saamista. Uuden 

etsintä voi myös tarkoittaa haastaviin tehtäviin tai haasteisiin tarttumista ja sitä kautta itsensä 

toteuttamista. Jatkuvuudella voidaan tarkoittaa esimerkiksi sitä, että työn aihepiiri on tuttu ja se 

tuottaa positiivisia kokemuksia. Vapaaehtoistyötä tehdään oman palkkatyön jatkeena. Oma 

hyvinvointi ja jaksaminen pysyy yllä. 


