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1. Voimavarakahvila – pähkinänkuoressa

Mitä? Vapaaehtoisten hyvinvointiin ja innostamiseen keskittynyt kertaluontoinen voimavara kahvila, 
jonka tarkoituksena purkaa korona kevääseen liittyviä kokemuksia ja kerätä uutta intoa tuleviin vapaa-
ehtoistehtäviin.

Kenelle? Osastojen vapaaehtoisille, esim. jo olemassa oleville toimintaryhmille (kotoutumisen tuki, 
läksyhelppi, ystävätoiminta jne.) Toimintaryhmän jäsenten keskinäinen tuttuus on plussaa. 

Missä? Lähitapaamisena vapaavalintaisissa tiloissa tai etänä toteutettuna Teamisissa.

Miten? Voimavarakahvilan materiaalin pohjalta toteutettuna (ks. alla) tai osaston oman idean avuin. 
Voimavarakahvilassa voi hyvin hyödyntää ulkopuolisia asiantuntijoita. 

Kuka ohjaa? Vastuuvapaaehtoinen, henkisen tuen vapaaehtoinen tai aiheesta muuten kiinnostunut voi 
toimia ohjaajana.

Millä rahalla? LähiTapiolan avustusrahalla, jota haetaan Hyväpäivä-avustusten kautta. Rahoitusta voi 
hakea osastolle 300 €.

Miten viestiä? Mainostusta Omassa, Red Netissä oman piirin sivuilla, osastokirjeessä ja mahdollisesti 
Facebookissa työprofiilien kautta.

Miten riskiryhmäläiset otetaan huomioon? Lähitapaamisena voimavarakahvilaa toteutettaessa on 
pidettävä hyvä huoli hygieniasta. Jos vapaaehtoistiimiin kuuluu kuitenkin paljon riskiryhmäläisiä, on 
voimavarakahvilaa suositeltavaa pitää etäyhteyksien avulla Teamsissa. 

Miten otetaan huomioon ei-diginatiivit etänä järjestettävässä voimavarakahvilassa? Jotta Teamsin 
käyttö olisi kaikille selvää, ennen etänä toteutettua voimavarakahvilaa voi osasto järjestää Digirohkaise-
van pajan etänä tai lähitoteutuksena (materiaalit RedNetissä) digikummien avulla.

https://rednet.punainenristi.fi/hyvapaiva
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2. Mistä voimavarakahvilassa on kyse? 

Voimavarakahvila on LähiTapiolan avustuksen 
myötä syntynyt konsepti, jonka ajatuksena on 
vapaaehtoisen hyvin voinnista ja innostuksesta 
huolta pitäminen. Voima varakahvilan keskiössä 
on erityisesti kevään 2020 koronaan liittyvät 
vapaaehtoistoiminnan uudenlaiset haasteet ja 
kuormitukset. Materiaalia voi kuitenkin hyödyn-
tää myös muulloinkin. 

Voimavarakahvila voidaan toteuttaa etä- tai 
lähitapaamisena riippuen tapahtuman koosta 
ja vapaa ehtoisten tarpeista (esim. onko tiimissä 
paljon riskiryhmäläisiä?). Lähitapaamiseen 
suositeltava osallistuja määrä on n. 10–30 henkeä, 
kun taas Teams issa pidettävässä tapaamisessa 
pienempi osallistuja määrä (6–12 henkeä) toimii 
paremmin. 

Voimavarakahvilaan ilmoittaudutaan linkin 
kautta etukäteen (OMA:n kautta), jotta osallistu-
jamäärä pystytään kontrolloimaan. Etänä toteu-
tettuna ilmoittautumisessa kysytään sähköpostia, 
johon lähetetään Teams-linkki sekä mahdolliset 
muut ohjeet (Teamsin käyttöohjeet sekä mahdol-
lisesti kahvilakupongin käyttöohjeet). 

Tarjoilu voidaan etänä hoitaa jaettavin kupon-
gein, jolloin vapaaehtoiset voivat hakea lähikaupasta/kahvilasta herkun ja kahvin, jotka sittemmin 
maksetaan avustusrahoista kuittia vastaan takaisin. Lähi toteutuksessa tarjoilu hoidetaan hygieniatietoi-
sesti paikan päällä. 

Voimavarakahvilan toimintaa järjestettäessä ulkopuolisille asiantuntijoille voidaan maksaa palkkio. 
Lisäksi muut asiaankuuluvat kulut (esim. matka- tai tilakustannukset) ovat hyväksyttäviä. 

Voimavarakahvilaan on luotu erityisesti korona-aikaa koskevia keskusteluharjoituksia, joita voi muun 
jakamisen ohella hyödyntää. Alla on esiteltynä käytettävät korona-aikaan liittyvät erityiset reflektio-
harjoitukset sekä esimerkki voimavarakahvilan aikataulutuksesta.

Etänä on otettava huomioon muiden vapaaehtoisten tarpeet digitaitojen suhteen. Osallistumiseen voi 
etänä toteutettuna olla suurempi kynnys ja harjoituksiin voi kulua pidempi aika kuin lähitapaamisissa. 

Digirohkaisevilla pajoilla voidaan osallistumiskynnystä madaltaa ja toisaalta, mahdollistaa digitaitojen 
oppimista. Tiimissä, jossa tällaiset taidot ovat tarpeen, voikin olla toimivaa järjestää Digirohkaiseva-paja 
muutama päivä ennen voimavarakahvilaa.
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3. Toimi näin voimavarakahvilan lähitoteutuksessa

• Miettikää, haluatteko järjestää kahvilan toimintaryhmä vai esimerkiksi alueellisena yhteistyönä 
lähiosastojen kanssa. Yhteistyönä järjestettynä harjoitukset on hyvä toteuttaa toimintaryhmä-
kohtaisesti. 

• Suunnitelkaa voimavarakahvilan sisällön tarkemmat yksityiskohdat ja aikataulu valitsemal-
lenne porukalle sopivaksi. Alla oleva esimerkki voi toimia yleisenä pohjana. 

• Hakekaa LähiTapiolan rahoitusavustusta Hyväpäivä-avustusten kautta. 

• Varatkaa tapaamiselle paikka, mahdollinen vetäjävierailija, materiaalit ja kahviherkut.

• Luokaa ilmoittautumislinkki OMA:aan. 

• Mainostakaa tapahtumaa ahkerasti eri sosiaalisen median väyliä hyödyntäen. 

3.1 Esimerkki voimavarakahvilan toteutuksesta lähitapaamisena 

KESTO: 2–3H

1. Tutustuminen ja virittäytyminen     (15 min)

 » Tapahtuman esittely ja henkilökohtaisten sekä yhteisten tavoitteiden asettaminen päivälle.

 » Osallistujien esittäytyminen Harjoitus 1:sen avuin (nimi ja adjektiivi). 

 » Tietoturvallisuudesta ja vaitiolovelvollisuudesta kertominen.

2. Palautuminen ja innostaminen     (60 min) 

 » Ulkopuolisen osaajan etänä vetämä toiminnallinen hetki  
esim. Mindfulness-harjoitus tai salsatunti.  
TAI

 » Vapaata jakamista, jos ryhmällä tarve keskustelulle.

3. Keskustelua korona-aikaan liittyen    (60 min)

 » Tarjoilujen nauttimista ja keskustelua (10min) 

 » Harjoitus 2: Stressin tunnistaminen ja käsittely, keskittyminen korona-aikaan (45min)

TAUKO         (10 min)

4. Kiittäminen & lopetus      (20 min) 

 » Harjoitus 3: Kiitos minulle ja sinulle (10min) 

 » Loppujutustelua ja herkuttelua. 

https://rednet.punainenristi.fi/hyvapaiva
https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/
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4. Toimi näin voimavara kahvilan etätoteutuksessa

• Suunnitelkaa voimavarakahvilan sisällön tarkemmat yksityiskohdat ja aikataulu tiimillesi 
sopivaksi. Voitte ottaa inspiraatiota alla olevasta esimerkistä. 

• Hakekaa avustusta Hyväpäivä-avustusten – nettisivuilta. 

• Varatkaa paikka, mahdollinen vierailija, materiaalit ja lähikauppakupongit tarpeidenne 
mukaan, 300 € budjetti huomioon ottaen. Lähikauppakuponkeja voi ostaa avustusrahalla esim. 
S-ryhmän nettisivuilta tai tehdä sopimuksen paikallisen kahvilayrittäjän kanssa. 

• Etätoteutuksessa ottakaa huomioon mahdollisten digitaitojen opettelun tärkeys sekä osallistu-
jien että vierailijoiden kannalta. Digirohkaisevan pajan voi esimerkiksi järjestää ennen voima-
varakahvilaa.

• Luokaa ilmoittautumislinkki OMA:aan 

• Mainostakaa tapahtumaa ahkerasti eri sosiaalisen median väyliä hyödyntäen. 

• Jakakaa lähikauppa- tai kahvilakupongit osallistujille esim. sähköpostin kautta.

• Ottakaa huomioon, että ryhmän koko tulee olla pienempi kuin lähitapaamisissa (6–8hlö). 

• Aikataulua suunniteltaessa on hyvä huomioida, että harjoituksiin kuluva aika on yleensä 
pidempi etänä toteutettuna.

4.1 Esimerkki voimavarakahvilasta etätoteutuksena 

KESTO: 2–3H

1. Tutustuminen ja virittäytyminen     (30min) 

 » Tapahtuman esittely ja henkilökohtaisten sekä yhteisten tavoitteiden asettaminen päivälle. 
Tietoturvallisuudesta ja vaitiolovelvollisuudesta kertominen. 

 » Osallistujien esittäytymiskierros Harjoitus 1:sen avuin. Katsotaan samalla mikin ja  
kameran käytön osaaminen, ja tarvittaessa voidaan vielä ohjeistaa niiden kanssa.

2. Palautuminen ja innostaminen     (60 min)

 » Ulkopuolisen osaajan etänä vetämä toiminnallinen hetki esim. Mindfulness-harjoitus tai 
salsatunti.  
TAI

 » Vapaata jakamista, jos ryhmällä tarve keskustelulle.

3. Keskustelua korona-aikaan liittyen    (60 min)

 » Tarjoilujen nauttimista ja keskustelua (10min) 

 » Harjoitus 2: Stressin tunnistaminen ja käsittely, keskittyminen korona-aikaan (45min)

TAUKO         (10 min)
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4. Onnistumiset ja kiittäminen     (20 min) 

 » Harjoitus 3: Kiitos minulle ja sinulle

 » Vapaata loppujutustelua ja herkuttelua. 

5. Harjoitukset

5.1 Harjoitus 1: Nimi ja adjektiivi

 » Ohjaaja pyytää jokaista ryhmäläistä miettimään positiivisen adjektiivin, joka kuvaa häntä 
itseään ja alkaa mielellään samalla kirjaimella kuin oma nimi.

 » Korostetaan positiivisuutta ja opitaan samalla sanomaan jotain hyvää itsestä. 

 » Esitellään itsemme ryhmälle adjektiivin ja nimen yhdistelmällä. Ohjaaja voi halutessaan 
kirjoittaa nimet ylös fläppitauluun (lähitapaamisessa) tai jaetun näytön kautta valitsemalleen 
alustalle (Word, Teams tmv.).

 » Lopuksi jokainen voi vielä toistaa jokaisen ”nimi-adjektiivi” -yhdistelmän, jolloin nimet ja  
positiiviset piirteet jäävät muistiin.

5.2 Harjoitus 2: Stressin tunnistaminen ja käsittely sekä tuen tarpeet,  
erityisesti korona-aikaan keskittyen

KESTO: 45–60 MIN

 » Stressillä tarkoitetaan tilannetta, jossa ihmiseen kohdistuu niin paljon haasteita ja vaatimuksia, 
että sopeutumiseen käytettävissä olevat voimavarat ovat tiukoilla tai ylittyvät. Miltei mikä 
tahansa myönteinen tai kielteinen muutos voi vaikuttaa yksilöön stressaavasti.

 » Mikään ärsyke ei sinänsä stressaa, vaan reaktio riippuu paljon yksilön vastustus- ja sieto-
kyvystä, erityisesti näkökulmista ja asenteista. Lyhytaikainen stressi saa ihmiset tekemään 
parhaansa. Pitkäaikainen stressi voi olla haitallista.

 » Ohjaaja voi tuoda esille myös stressin alalajin eustressin, joka on nk. “hyvää stressiä”, joka 
voidaan kokea innostavana ja motivoivana. Stressikokemukset voivat siis myös olla positiivisia.

A. Mieti kevättalven 2020 koronatilannetta ja jotakin konkreettista esimerkkiä siitä, miten 
se näkyi vapaaehtoistoiminnassa tai omassa arjessa (jos ei päässyt toimimaan vapaaeh-
toisena). Tunsitko erityistä stressiä?

1. Miten se näkyy tekemisissäsi? 

2. Miltä se tuntuu kehossa, entä mielessä? 

3. Miten se vaikutti vapaaehtoistoimintaasi? 

 » Lähitoteutuksena:  Oma pohdinta + parin kanssa keskustelu 10min + purku 5 min.

 » Etätoteutuksena:  Oma pohdinta + paperille kirjoittaminen 5 min + yhteinen purku 10min.
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A. Mieti edelleen kevään 2020 tilannetta vapaaehtoistoiminnassa tai omassa arjessa.  
Mitä tunnistat itsessäsi, jos stressi alkaa tuntua hallitsemattomalta?

1. Miltä se tuntuu kehossa, entä mielessä?

2. Millä keinoin pyrit helpottamaan tilannetta? 

 » Lähitoteutuksena:  Oma pohdinta + parin kanssa keskustelu 10 min + purku 5 min. 

 » Etätoteutuksena:  Oma pohdinta + paperille kirjoittaminen 5 min + yhteinen purku 10min.

A. Mieti tulevaisuutta vapaaehtoistoiminnassasi ja mahdollista koronan kaltaista  
uusiutuvaa tilannetta. Minkälaista tukea tarvitsisit vapaaehtoistoimintaasi liittyen?

1. Punaisen Ristiltä, erityisesti omalta osastoltasi?

2. Omalta toimintaryhmältäsi?

3. Itseltäsi?

 » Lähitoteutuksena:  Oma pohdinta + yhdessä keskustelu 10 min + purku 5 min. 

 » Etätoteutuksena:  Oma pohdinta + paperille kirjoittaminen ja sitten yhteinen pohdinta 10 min. 

Lähteet:  
https://yle.fi/uutiset/3-11286343 
http://www.toisenasteenyhteys.fi/fi/hyvinvointi/hyva-arki/stressi-ja-rentoutuminen/ 
https://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00976 
https://fi.wikipedia.org/wiki/Stressi

 

5.3 Harjoitus 3: Kiitos minulle & sinulle

HARJOITUKSEN KESTO NOIN 15 MIN. 

 » Tähän osioon on hyvä päättää voimavarakahvila. Näin viimeisimmäksi viestiksi osallistujille 
jää omat ja muiden onnistumiset ja saatu/annettu kiitos. 

 » Tässä osuudessa on tavoitteena harjoitella itsensä kiittämistä, omasta osaamisesta iloitsemista, 
auttaa osallistujia huomaamaan omat onnistumisen kokemukset sekä antaa vertaispalautetta 
ja vahvistaa yhteishenkeä.

 » Harjoituksen osaksi voi ohjaaja mahdollisuuksien mukaan tunnistaa ja korostaa vapaa-
ehtoisten merkitystä järjestön näkökulmasta. Tarkoituksena tuoda esille kiitosta ja työn  
merkityksellisyyttä, sekä motivoida. 

 » Lähitoteutuksessa:  Parin kanssa työskentely 5–10min ja yhteinen jako 10min. Yhteisessä 
jakamisessa kiitetään paria koko ryhmän kuullen ja vahvistetaan yhteishenkeä.

 » Etätoteutuksessa: Jaetaan parit, mutta annetaan palautetta kaikkien kuullen. Kehotetaan 
pohti maan ensin itsekseen palautetta niin itselle kuin jaetulle parille (5–10min). Pohdinnan 
jälkeen jaetaan ryhmän kuullen palaute annetulle parille (5–10min). 

https://yle.fi/uutiset/3-11286343
http://www.toisenasteenyhteys.fi/fi/hyvinvointi/hyva-arki/stressi-ja-rentoutuminen/
https://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00976
https://fi.wikipedia.org/wiki/Stressi
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 » Jos ryhmän jäsenet eivät tunne toisiaan voivat osapuolet kiittää vain itseään, eli tehdä vain 
harjoituksen ensimmäisen osan. Vetäjä voi muistuttaa, että onnistumisen ja ryhmään kuulumi-
sen tunne pitävät vapaaehtoistoiminnan iloa yllä.

 » Annetaan palautetta itselle:  
 a) Tässä olen hyvä  
 b) Tässä onnistuin viimeksi 
 c) Tästä saan hyvän mielen.

 » Sen jälkeen annetaan palautetta parille:  
 a) Haluan kiittää sinua tästä  
 b) Tätä taitoasi ihailen  
 c) Minulle tuli hyvä mieli, kun sinä…

6. Ohjeet vetäjälle 

Voimavarakahvila on hyvinvoinnin, jaksamisen ja kiittämisen teemojen ympärille rakennettu teema-
kahvila. Kokonaisuus on pyritty luomaan sellaiseksi, että se palvelee luontevasti osana vapaaehtoisten 
työnohjauksellista tukea, keskittyen erityisesti koronan aiheuttamiin tunnelmiin.

Voimavarakahvilan tavoitteena on:

 1) Antaa tilaa kokemusten vaihtoon, vuorovaikutukseen ja vertaistukeen.

 2) Inspiroida ja innostaa sekä palauttaa vapaaehtoisten motivaatiota.

 3) Tukea vapaaehtoisten jaksamista koronan aiheuttamassa erityistilanteessa.

 
Vetäjän rooli on fasilitoiva eli tilaa luova, mutta tärkeää on kuuntelun ja pohdinnan tilan tarjoaminen 
kaikille osallistujille yhdenvertaisesti. Vetäjä huolehtii myös, että alkamis- ja lopettamisajankohdista 
pidetään kiinni.

Heti tapaamisen aluksi osallistujat kannattaa huomioida pitämällä lyhyt kuulumiskierros, jos ryhmän 
koko sen sallii, esimerkiksi nimi ja adjektiivi- harjoituksen avuin on helppo saada tuntumaa, siitä keitä 
paikalla on.  

Jos toiminta tapahtuu etänä vetäjän rooli, korostuu erityisesti puheenvuorojen jakamisessa, jotta keskus-
telusta ei tule kaoottista päällekkäin puhumista. Etätapahtuman vetäjänä kannattaa rohkaista osallistu-
jia laittamaan kamera päälle ainakin silloin, kun on itse äänessä. Tämä rakentaa yhteisöllisyyttä ja luo 
yhdessä tekemisen kokemusta.

Ennen voimavarakahvilan aloitusta on hyvä vielä kerrata mikrofonin ja kameran käytön perusteet ja 
esimerkiksi lyhyellä kuulumiskierroksella tsekata, että kaikki osallistujat ovat linjoilla mukana. 

Jos tiimissä on paljon vapaaehtoisia, jotka ovat vähemmän käyttäneet digilaitteita, on suotuisaa järjestää 
Rohkaiseva digityöpaja muutama päivä ennen voimavarakahvilaa, jotta osallistumiskynnys olisi matala. 

Tapaamisen vetäjänä voit helpottaa tehtävääsi pyytämällä toista vapaaehtoista avuksesi seuraamaan 
chattia. Chattiin kirjoitetaan keskustelun aikana kysymyksiä ja kommentteja ja siellä voi viestiä, jos 
esimerkiksi internetyhteys katkeilee.


