työkaluja yhdistystoiminnan kehittämiseen

YHDISTYS:
OSALLISTUJAT:

PÄIVÄMÄÄRÄ:

Nämä työkalut ovat tulos kaksi vuotta kestäneestä yhdistysprojektista (FöreningsKICK), jonka
rahoittajina toimivat Leader Aktion Österbotten ja Svenska Kulturfonden. Projekti toteutettiin
yhteistyössä Centria-ammatikorkeakoulun sekä Yrkeshögskolan Novian:in toimesta vuosina
2016-2018. Hankkeen tavoitteena oli elävöittää yhdistystoimintaa Pohjanmaalla, mm. kehittämällä työkaluja yhdistystoiminnan edistämiseksi.
Työkalut ovat suunniteltu kaikenlaisia yhdistyksiä ajatellen, ja niitä voi käyttää apuvälineenä mm.
suunniteltaessa yhdistystoiminnan strategiaa ja viestintätapaa. Hankkeen aikana kävi selväksi,
kuinka tärkeää on, että kaikki yhdistyksen hallituksessa istuvat jäsenet kantavat vastuuta ja
todella työskentelevät yhdessä. Ajatus on, että yhdistyksen johtokunta esimerkiksi vuosittain
voisi kokoontua pohtimaan yhdistystoimintaa, käyttäen näitä työkaluja apunaan. Tällä tavalla
pystyttäisiin, hyvin selkeällä ja konkreettisella tavalla, sekä hahmottamaan että kehittämään
yhdistyksen toimintaa, vuosi kerrallaan.
Onnea matkaan!

1 STRATEGIATALO
YHDISTYKSEN

ASETTAKAA TAVOITTEITA FIKSUSTI:

Missä olemme?
Mitkä tavoitteemme ovat?
Kuinka pääsemme niihin?

Kohdistettuja
Mitattavia
Kunnianhimoisia
Realistisia
Määräaikaisia

4. VISIO
Mitkä tavoitteemme ovat?

Esim. Vuoden kuluttua meillä on X määrä jäseniä,
yhdistyksemme historiikki on julkaistu ja
yhdistystalo on remontoitu valmiiksi.

2. YMPÄRISTÖ

3. OMA YHDISTYS

Kenen/minkä kanssa kilpailemme?
Mitkä ulkoiset tekijät vaikuttavat
toimintaamme?

Missä olemme hyviä? Mitä lisäarvoa
tarjoamme jäsenillemme?

Esim. Ajanpuute, lainsäädäntö, toimitilat,
toiset yhdistykset ym.

1. Tehtävä

Esim. Yhteisöllisyys, säännöllinen toiminta,
hyvät taloudelliset näkymät ym.

Miksi yhdistyksemme on olemassa? Mikä on pääasiallinen
tehtävämme? Ketä varten olemme olemassa?
Esim. Kyläyhdistyksessämme tavoitteena on luoda yhteisöllisyyttä kyläläisten
keskuuteen, mm. järjestämällä yhteisiä tapahtumia, sekä toimia kylän edunvalvojina
kuntatasolla.
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Toimintasuunnitelma
YHDISTYKSille

Vinkki! Voitte hyödyntää samaa
suunnitelmaa myös laatiessanne
yhdistykselle virallista toimintasuunnitelmaa.

MITÄ?

MITÄ?

MITÄ?

MITÄ?

KUKA?

KUKA?

KUKA?

KUKA?

MITÄ?

MITEN?

MITEN?

MITÄ?
KUKA?

KUKA?

MIKSI?

MITÄ?

MITEN?

MITEN?

MITÄ?
KUKA?

KUKA?

MITÄ?

MITÄ?

KUKA?

KUKA?

MITÄ?
KUKA?

MITÄ?
KUKA?

Huom! Jotta asiat eivät ajautuisi karille on hyvin tärkeää päättää ketkä
henkilöt käytännössä vastaavat mistäkin tehtävästä sekä asettaa selvä
aikataulu asioiden hoitoon. Lukeeko sama nimi monessa ruudussa?
Pohtikaa vastuunjakoa yhdistyksenne toiminnassa.
Miksi? Yhdistyksen pääasiallinen tehtävä ja visio. Esim. Eläkeläisyhdistyksessä tavoitteenamme on järjestää aktiivista
toimintaa arkipäivään heille, jotka eivät enää kuulu työyhteisöön.
Miten? Tärkeimmät teemat joihin keskitymme. Esim. Sosiaalinen kanssakäyminen, liikunta, koulutus ja kulttuuri.
Mitä? Konkreettinen toiminta, jota voidaan mitata (suunnitelmien toteutumista tulee olla mahdollista seurata).
Esim. Lounastapaaminen kerran kuukaudessa, viisi kuntolaatikkoa kunnan alueella, yksi ruoanlaittokurssi syksyisin ja
yksi keväisin, teatterikäynti kerran vuodessa.
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TILANNEANALYYSI

YHDISTYKSEN VIESTINTÄTAVOISTA
Kun olemme selvillä siitä missä olemme ja mihin olemme menossa, meidän tulisi pysähtyä
hetkeksi miettimään myös viestintätapojamme.
1. Vahvuudet: Mitkä ovat yhdistyksemme tämän hetkiset vahvuudet viestintään liittyen?
Esim. Kotisivumme ovat ajan tasalla, yhdistyksessä järjestetään johtokunnan kokouksia
säännöllisesti.
2. Heikkoudet: Missä viestintään liittyvissä asioissa meillä olisi parantamisen varaa?
Esim. lähettäisimme säännöllisesti tiedotteita jäsenillemme, olisimme aktiivisempia
sosiaalisessa mediassa.

Vinkki! Pohtikaa sekä yhdistyksen
sisäisiä, että ulkoisia viestintätapoja.

VAHVUUDET / HEIKKOUDET

4 VIESTINTÄSUUNNITELMA
YHDISTYKSEN

KENELLE
VIESTITÄMME?

Vinkki! Pyrkikää löytämään tasapaino
informaatiovirran suhteen. Liika tiedottaminen voi olla lamaannuttavaa ja saada
ihmiset sulkemaan korvansa, kun taas liian
vähäinen tiedotus helposti saa heidät
tuntemaan, että toimintanne ei koske heitä.

MITÄ
VIESTITÄMME?

MISSÄ
VIESTITÄMME?

Esim. Infoa tapahtumista, pöytäkirja kokouksista

Esim. Facebookissa, paikallislehdessä

HALLITUS

NYKYISET
JÄSENET
MAHDOLLISET
JÄSENET
YLEISESTI

MUILLE
Esim. Päättäjille, rahoittajille,
järjestöille

Vinkki! Laatikaa valmiiksi selkeä tervetulijaiskirje uusia
jäseniä varten, josta käy ilmi yhteystiedot, jäsenten
kokoontumisajankohdat, millä tavalla toimintaan on
mahdollista osallistua, mahdolliset jäsenmaksut sekä
-edut ym. Muistakaa että uudet jäsenet eivät välttämättä ole tietoisia kaikesta mikä teille on itsestään
selvää, kuten esim. kokoontumispaikka ja -aika, viestintäkanavat jne.

Vinkki! Eri viestintäkanavia voidaan käyttää
eri tarkoituksiin. Esim. kotisivujen kautta
löytää faktatietoa yhdistyksestä, kun taas
epävirallisemman katsauksen yhdistyksen
arkeen saa Facebookpäivitysten avulla.
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KUINKA MEIDÄN YHDISTYKSESSÄ
VIESTITETÄÄN
Viestinnän avulla on mahdollista luoda positiivinen ilmapiiri ja yhteishenki yhdistyksen sisälle.
“Kiitos” talkootoiminnan päätteeksi, hymy ja ystävällinen kohtelu merkitsee hyvin paljon ja
vaikuttaa paljolti siihen, miten ihmiset viihtyvät yhdistyksessä. Negatiivisuuden sijaan keskittykää
positiiviseen viestintään!
Olosuhteet voisivat aina olla suotuisammat. Talous paremmassa jamassa, talkootyövoimaa
enemmän sekä yhdistyksessä suuremmat ja selkeämmät suunnitelmat. On kuitenkin hyvä muistaa,
että moni asia, jo nyt, varmasti toimii hyvin. Suunnatessanne katsetta eteenpäin muistakaa siis olla
kiitollisia niistä asioista jotka jo toimivat sen sijaan, että liika jäisitte päivittelemään menneitä.

Kuinka yhdistyksessämme suhtaudutaan asioihin? Näin toimimalla, voimme tietoisesti
vaikutta positiivisemman ilmapiirin ja yhteishengen luomiseen:

6 PERUSARVOT
YHDISTYKSEN

On tärkeää, että yhdistyksemme arvot näkyvät kaikessa viestinnässämme.
Mitkä arvomme ovat? Mikä on meille tärkeää? Mitä asioita arvostamme eniten?
Esim. yhteisöllisyys, iloisuus, vastuu, hyvinvointi, pätevyys tai jokin aivan muu?
Pohtikaa millä tavalla arvonne näkyvät yhdistyksenne toiminnassa sekä viestinnässä.

1.

2.

3.
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KERTOKAA

yhdistyksestä
Yksi tapa viestittää, mitä yhdistyksenne perusarvot käytännössä tarkoittavat, on jakamalla
tarinoita, joista käy ilmi millä tavalla arvonne näkyvät toiminnassa. Sanojen pyörittely voi vaikuttaa helpolta tehtävältä, mutta niiden selittäminen onkin jo paljon vaikeampi temppu. Kertomalla
tarinoita sanat havainnollistuvat paremmin ja tällä tavalla on myös helpompi erottua joukosta.
Parempi tapa, kun pelkästään toteamalla, että “yhteisöllisyys on meille tärkeä arvo”, olisi esim.
kuvailla jotain tilannetta, jolloin yhteisöllisyyden tunne aidosti on ollut läsnä. Harva yhdistys
kiistäisi, etteikö yhteisöllisyys olisi tärkeä arvo, mutta luottamuksen voittaa ja huomion vie
kuitenkin se yhdistys, jossa parhaiten osataan perustella miten ja miksi yhteisöllisyys on tärkeää.
Tarinankerronnan avulla luodaan tunneyhteyksiä eri kohderyhmiin ja yhdistys saa näin myös
ihmisiä puoleensavetävän piirteen.

Kuvailkaa tilanne joka havainnollistaa jotakin yhdistyksenne arvoa.

arvo 1:

tarina:

arvo 2:

tarina:

arvo 3:

tarina:

Jos haluaisimme jakaa näitä tarinoita, mikä foorumi olisi sopiva viestintäkanava?
Uutiskirje

Paikallislehti

Sosiaalinen media. Mikä/mitkä?
Muu, mikä?

Vinkki! Hyvä tapa pysyä aktiivisena
sosiaalisessa mediassa on jakamalla
tarinoita sarjajulkaisuina. Tällä tavalla
herätätte kiinnostusta seurata yhdistyksenne toimintaa.

8 MITÄ NYT TAPAHTUU?
Tässä vaiheessa teidän tulisi siis pitkälti olla selvillä siitä, mitä arvoja yhdistystoiminnassanne
edustatte, mitkä tavoitteenne ovat ja kuinka suunnittelette pääsevänne niihin, sekä minkälaista
viestintää pyritte käyttämään yhdistyksessänne.
Jotta suunnitelmanne eivät jäisi pelkästään ajatuksen tasolle, saatte nyt kirjata konkreettisia
tehtäviä, joiden avulla pääsette tuumasta toimeen.

Tehtäviä:

Lopuksi... muistakaa että yhdistystoiminnan tulisi antaa enemmän kuin se ottaa.
Pitäkää huolta toisistanne! Onnea ja menestystä toiminnallenne!
Osoitteessa www.allegroink.ﬁ/foreningar löydätte nämä työkalut pdf:na!

