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Järjestötoiminta muuttuu – yhteisö uudistuu

• Orientaatio työpajoihin







Uusiutuva yhteisö 
tavoite: 

• Löytää keinoja vahvistaa 
epilepsiayhteisöä sekä turvata 
epilepsiayhdistysten elinvoimaisuus/
tulevaisuus.

• On todettu, että yhdessä toteutettava 
muutos vapaaehtoistoiminnan kentällä 
on välttämätöntä epilepsiayhteisön 
hyvinvoinnin ja elinvoimaisuuden 
takaamiseksi. 



Haasteet

✓Jäsenmäärä on ollut pitkään laskussa, yhdistyksiä lopettamisuhan alla

✓Vapaaehtoiset ovat raportoineet uusien vapaaehtoisten mukaan saamisen 
vaikeudesta

✓Nykyiset vapaaehtoiset väsyvät työn kasautumisen seurauksena

✓Hallinnollinen työ kuormittaa ja tuntuu vaikealta ja vaativalta

✓Ikääntyminen haastaa, myös epilepsiaan liittyvät haasteet 



Ratkaisut?

➢Katsotaan eteenpäin avoimin mielin

➢Pidetään ovi aidosti avoimena uusille toimijoille

➢Annetaan niiden toimia, joilla on voimavaroja, vaikka ei itse jaksaisi kokeilla uutta

➢Arvostetaan aiemmin tehtyä työtä, uudistetaan aiempaa unohtamatta

➢Ollaan rohkeita, uskalletaan kokeilla

➢Ollaan sinnikkäitä, ei lannistuta. Kokeilut vaativat monesti useita kertoja 
läpimurtoon



Mitä tähän mennessä?

▪ Työpajoja

▪ Epilepsialiiton hallituksen, henkilöstön ja 
epilepsiayhdistysten puheenjohtajien 
yhteisiä Uusiutuva yhteisö -
strategipäiviä

▪ Muutostyöryhmä, muutosagentit 
toimivat uudistuksessa lipun kantajina

▪ Uusia toimintatapoja otettu 
yhdistyksissä kokeiluun



Työpajat

• Noin kymmenen hengen ryhmissä 

• 4 erilaista työpajaa

1) Markkinoinnin merkitys yhdistystoiminnassa

2) Uudet toimintatavat – miten ottaa uusia toimintatapoja kokeiluun? 
3) Nuorissa on tulevaisuus

4) Vapauta energiaa uudistumiseen



Työpaja 4: Mikä sinut saa mukaan 
yhdistystoimintaan?
Pystyvyys:

• Itselle tekemistä, pehmeä lasku eläkkeelle

• Uteliaisuus

• Kun ei ollut muuta

• Periksi ei saa antaa!

• Oma osaaminen hyödyksi, omien kokemusten jakaminen

• Ideointi, tapahtumien järjestäminen, tarvittiin vapaaehtoista (hallitus)

• Näkyvyys ja arvostus sekä sairastaville olla kehittämässä toimintaa

• Antaa ja saa

• Yritys antaa ihmisille tunne, että tästäkin selvitään

• Mahdollisuus auttaa ja vaikuttaa. Tehdä yhteistä hyvää. Mielihyvän tunne. Sydän.



Yhteenkuuluvuus:

• Vertaistuki

• Yhteenkuuluvuus

• Läheisyys

• Ystävät, olla kaverina

• Yksinäisyys, tiedon tarve

• Lapsiperheille suunnatut tapahtumat



Vinkkejä:

• Tulisi olla stressitöntä, ketään ei "painosteta", toimintaa ei kiirehditä, 
jokainen tulee omilla vahvuuksillaan, omanlaisena, toisten arvostus, 
hyvät käytöstavat, turvallinen kommunikointi, luottamus

• Henkilökohtainen yhteydenotto

• Yhdistyksen sisäpiirin vastaanotto -> muistakaa huomioida 
uudet tulijat ja toivottaa tervetulleiksi



Työpaja 3: Markkinointi

• Miksi yhdistyksen toimintaa tulisi markkinoida?
• että yhdistys löytää uusia jäseniä ja ihmiset löytää vertaistukea elämän 

tielle
• ihmiset saavat vertaistukea ja saavat ymmärrystä.
• saa tapahtumiin väkeä
• epilepsiaa sairastava saa uutta tietoa, oikeaa!
• Yhdistyksen kannattaa markkinoida, jotta toiminta pysyy yllä
• sairastuneet löytävät apua sairauteen!
• Jokainen pääsee avun ja vertaistuen pariin. Kukaan ei jää yksin.
• Stigman vähentäminen
• Markkinointi luo luotettavuutta näkyvyyttä. Henkilöt tulee näkyväksi ja 

yhdistys tunnetuksi.



• Miten yhdistyksen jäsenyyttä voi markkinoida? Entä tapahtumia?

• Uusille jäsenille ’jäsenilta’

• Lasten tapahtumapäivä, risteily, teatteri yms.

• Uusille jäsenille avaavaa esittelyä/keskustelua mitä/miten tapahtuu

• Kutsu uusille jäsenille tutustumaan yhdistykseen ja kahvittelemaan 
vaikkapa toimistolle

• Lehtimainokset (järjestöilmoitukset)

• Juttujen tarjoaminen lehteen omalla naamalla

• Nettisivut, some

• Nettisivut ajan tasalle



• Puskaradiot

• Liitolla radio/tv kampanja? -ohjataan paikallisyhdistyksiin

• Jäsenyyttä voidaan markkinoida sähköisesti puskaradiolla, puhelimella

• Yhteisiä tapahtumia

• Kansalaistori

• Yhdistysten pitäisi olla julkisuudessa esillä erilaisissa isoissa tilaisuuksissa.

• Kaverikahvilat

• Kuntakierrokset

• Kurssien kautta uusia jäseniä

• Oma pöytä alueellisiin/paikallisiin tapahtumiin kuten markkinoille ym.

• Jäsenkirje sairaalaan + tietopaketti. Kun saa tiedon sairastavansa epiä. Jossa on 
yhteystiedot vertaistukee.

• Neurologian polille infotaululle infoa

• Informointi sairastuneelle osastolla 



• Neurologiin vierailu 

• Toimiva yhteistyö neuron polien yms. kanssa, jotta vie välittäisivät tietoa 
sairastuneille ja heidän läheisilleen

• Yhteisökeskuksen yhteinen s-postituslista

• Maksuton markkinointi rajallista -> olisiko resursseja maksulliseen? 

• Muistuttaa tapahtumista

• Uusi paketti

• Henkilökohtainen yhteydet

• Epilepsiapäivä 

• Epilepsiapäivä asiantuntijaluento, opiskelijat 

• Markkinointi heti toiminnan jälkeen! 

• Ystäviä mukaan toimintaan 

• Messut, media ja lehti 

• Liivit ja banderolli, siisti ulkoasu 

• Nettisivuille vapaaehtoistoiminta -kohta, jossa kerrotaan yhdistyksen 
vapaaehtoistoiminnasta – lisää tapahtumia – lisää uusia jäseniä 



Perjantain fiiliksiä fiilismittarilla:



• Olen ollut aiemmin mukana ja silloin oli mukavaa, joten ajattelin 

tulla uudestaan.

• Mielenkiintoiset luennot. Verkostoituminen.

• Edes yksi turkulainen.

• Haluan yrittää vaikuttaa epilepsiatyöhön ja saada kuulla uutisia 

(tuoreet)

• Olen ensimmäistä kertaa. Kiva!

• Tavataan pitkästä aikaa. Mitä uutta kuuluu? Tutustuminen uusiin 

ihmisiin.

• Mielenkiintoinen ohjelma, mahdollisuus tavata pitkäaikaisia 

tuttuja sekä jäsenyhdistyksen pj:n ”velvollisuus” myös 

liittohallituksen jäsenyys on eräs syy.

• Tulin Vaikuttajafoorumiin, koska en ole aiemmin ollut.



• Hyvällä fiiliksellä, toivon uusia oivalluksia.

• Odottavalla ja epäilevällä

• Hyvällä mielellä

• Tänään hyvällä fiiliksellä. Olen ollut aikaisemminkin. Odotan hyviä 

luentoja. 

• Kiinnostunut ja utelias mitä on tulossa

• Iloinen/odottavainen. Mahti fiilis!

• Aivan mahtavalla ja energisellä fiiliksellä.

• Hiki otsassa! Hyvät fiilikset!

• Utelias, innostunut

• Hyvä fiilis. Päästiin perille hyvissä ajoin.

• Odottavalla fiiliksellä. Mukavia kohtaamisia ja hyvää ruokaa odottaen.

• Avoimin mielin kohti uusia ideoita

• Vertaistukea puolin ja toisin. Uusia naamoja.

• Odottavaisella ja hyvällä fiiliksellä mukana

• Innokkaana odottavalla mielellä mitä tietoa saa arjen avuksi.

• Tosi hyvällä fiiliksellä. Kiva päästä vaikuttajafoorumiin vuosien jälkeen 

livenä. Saada uusia ideoita ja tietoa ja tavata kaikkia ihania ystäviä.

• Pitkästä aikaa kiva tavata kasvotusten ja keskustella ja opitaan 

toisiltamme sekä ajatusten vaihtoa

• Toiveikas; tulevaisuus, mahdollisuudet, uudet ja vanhat kaverit



• Yhteisiä hetkiä ja mietteitä toiselta toiselle

• Uusia ajatuksia kehitykseen ja yhdessä oloon rakentavia 

ajatuksia

• Monipuolista ohjelmaa ja uusia tuttavuuksia¨

• Avoimin mielin vastaanotetaan kaikki

• Paljon yhdessä oloa muiden kanssa. Vähemmän yksinoloa.

• Vertaistukea

• Odotan uusia ideoita

• Uusia ajatuksia, uusia tuttavuuksia¨

• Nähdä muita ihmisiä

• Vanhojen tapaaminen. Hyvää seuraa. Uusia tuttavuuksia. 

Vapaata-aikaa ja saa vaihtaa kuulumisia.

• Tietoa ensi vuoden tapahtumista

• Mukavaa yhdessäoloa ja uusia ideoita yhdistysten toimintaan

• Tietoa epilepsiaa sairastavista. Monenlaista vertaistukea. Mitä 

uutta? Rentoa yhdessäoloa.

• Ohjelma pystyisi vaikuttamaan ihmisten haluun tulla 

tapahtumiin.


