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Vapaaehtoistyön kasvatukselliset merkitykset – kirjoittamaton opetussuunnitelma 

”Minua on aina kiinnostanut laaja-alainen osaaminen ja moneen eri toimintamuotoon tutustuminen, 

koska niistä saa omaan toimintaan myös osaamispohjaa. Toiminta oli aktiivista ja monipuolista niin 

nuorisotoiminnassa, ensiavussa kuin päihdepuolellakin. Kasvatin niin sanotusti vankkaa peruspohjaa järjestöstä. 

Olen huomannut kasvaneeni ihmisenä paljon siitä, kun lähdin vapaaehtoistoimintaan mukaan.” 

(Suomen Punaisen Ristin vapaaehtoinen, 2014.) 

 

Esittelen tutkimustyöpajassa vapaaehtoistyön kasvatuksellisia merkityksiä käsittelevää väitöstutkimustani. 

Tarkastelen vapaaehtoistyötä perinteisen aktiivisen kansalaisuuden ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen 

sijasta vapaana sivistystyönä ja yksilön itsekasvatuksena.  Kohdistan tutkimuksen Suomen Punaisen Ristin 

toiminnassa mukana oleviin vapaaehtoisiin. Kysyn, millaisena kasvatuksellisena toimintana 

vapaaehtoistyö näyttäytyy? Millaisia kasvatuksellisia merkityksiä vapaaehtoistyöllä on elämänkulussa?  

Mitä itsekasvatus on vapaaehtoistyössä? Esityksessä keskityn erityisesti meneillään olevaan 

tutkimusaineiston hankintaan, sekä alustaviin tulkintoihin itsekasvatuksesta vapaaehtoistyössä. 

Itsekasvatuksessa yksilön ajatellaan olevan itsensä kasvattaja ja kasvatettava samanaikaisesti. 

Itsekasvatuksen käsitteen avulla vapaaehtoistyö on mahdollista kytkeä nykyistä vahvemmin keskusteluun 

sivistyksestä tai osaksi sivistystyötä. Jäsennän esityksessä itsekasvatusta vapaaehtoistyössä kolmella tasolla: 

1) Elämänkäsityksen muodostaminen ja ihmisenä kasvaminen, 2) Tietojen ja taitojen hankkiminen,  

3) Yhteisöllisesti ja vastuullisesti toimiminen. Organisoitu järjestön vapaaehtoistyö tuottaa hyvin 

yhteisöllisen vaikutelman, mutta osallistujille se merkitsee myös tavoitteellista itsekasvatusta, jota voidaan 

pitää omaan elämänkulkuun kohdistuvana sivistystyönä. Järjestön vapaaehtoinen voi kokea hyvin 

tärkeäksi vapaaehtoistyön ”ansioluettelonsa” kartuttamisen – se voi olla yksi tapa löytää merkitys omalle 

elämälle.  

Aineistoni mukaan Punaisen Ristin vapaaehtoistyön merkitys ja tarkoitus tekijälleen voi olla alati 

muuttuva prosessi elämänkulussa. Vapaaehtoistyöhön saatetaan hakeutua auttamishalusta, mutta 

itsekasvatusmerkitys näyttäisi lisääntyvän ikävuosien ja kokemuksen myötä.  Lapsuuden aikaisessa 

toiminnassa merkittävää on ollut vapaaehtoisyhteisö vertaissuhteineen. Nuoruudessa ja myöhäisen 

nuoruuden itseytymisen elämänvaiheissa painottuvat tietoisempi itsekasvatus ja vapaaehtoistyön 

johdattaminen aina kansainväliselle tasolle asti. Toiminnan arvot ja eettiset merkitykset sijoittuvat 

myöhäisen nuoruuden ja aikuisuuden elämänvaiheisiin. Erilaiset elämänrakenteet, kuten perheen 

perustaminen, ovat saattaneet aiheuttaa suvantovaiheita vapaaehtoistaipaleella, mutta Punaisen Ristin 

järjestöä ei koskaan täysin unohdettu. Toisaalta elämän vastoinkäymiset ovat johdattaneet aktiivisiin 

vapaaehtoistyön jaksoihin, jolloin on tukeuduttu kannatteleviin vertaissuhteisiin. 

Tällä hetkellä kerään uutta tutkimusaineistoa osallistumalla vuoden ajan Punaisen Ristin Tampereen 

osaston ensiapuryhmän toimintaan. Jäljitän vapaaehtoistyön kasvatuksellisia merkityksiä ryhmätoimintaa 

havainnoiden, itse harjoituksiin osallistuen ja vapaaehtoisia haastatellen. Osallistun viikoittain 

ryhmäiltoihin, ensiapukilpailuihin ja koulutuksiin. Vapaaehtoisilta kerättävän aineiston lisäksi perehdyn 

järjestön virallisiin dokumentteihin. Muodostuuko toiminnan kasvatus- ja sivistysmerkityksistä 

kirjoittamaton opetussuunnitelma yleisen, auttamistyötä korostavan, opetussuunnitelman rinnalle? 


