
Vapaaehtoistoiminnan 
suunnittelupäivä

Tervetuloa!

19.11.2022



Jäsenhankinnan 
tueksi



Lähtökohta

• Epilepsialiitolla on merkittävä asiantuntija- ja vaikuttaja-
asema yhdessä 21 epilepsiayhdistyksen kanssa

• Liitto on tärkeä linkki epilepsiaa sairastavien, läheisten ja 
epilepsiahoidon ammattilaisten välillä

• Järjestönä kamppailemme samojen ongelmien parissa kuin 
moni muukin järjestö (yhdistystoiminnan vetovoiman ja 
jäsenmäärän lasku)
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Tavoitteet jäsenhankinnassa

• Liiton ja yhdistysten tunnettuuden ja kiinnostavuuden lisääminen.

• Tarjota yhdistystoimintaan keinoja, joilla houkutella epilepsiaa sairastavia 
ja heidän läheisiään vertaistuen ja palveluiden piiriin.

• Tarjota kiinnostavaa materiaalia epilepsiahoidon ammattilaisten 
jaettavaksi diagnoosin saaneille potilaille.

• Parantaa yhdessä yhdistysten kanssa jäseneksi liittymisprosessia, jotta 
uudet jäsenet saavat heti tietoa toiminnastamme ja tuntevat olonsa 
tervetulleeksi yhteisöömme.
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Elämää epilepsian kanssa 
materiaalipaketti

Suunnattu äskettäin diagnoosin saaneille läheisineen, 
potentiaaliset jäsenet

Sisältö mm.

• Tietoa epilepsiakohtauksen ensiavusta (ea-esite)

• Kokemustarinoita elämästä epilepsian kanssa (Meitä on muitakin)

• Tietoa toiminnastamme ja vertaistuesta (uusi yleisesite + kurssiesite)

• Epilepsialehden näytenumero

• Liity jäseneksi kortti

• Terveyskylämainos (ohjaus epilepsiatiedon pariin)

• Kaverikahvila-pikkuesite

• Heijastin

Vastaava lapsiperheiden materiaalipaketti tulossa keväällä!
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Materiaalipaketin jakaminen

• Lähetetään liitosta sairaaloihin (aikuisten polit) marras-/joulukuun aikana.

• Materiaalipaketteja voi tilata Epilepsialiiton verkkokaupasta
– Sairaalat

– Yhdistykset

– Yksittäiset henkilöt (potentiaaliset jäsenet) – postimaksun hinnalla

• Kannustamme yhdistyksiä viemään materiaalipaketteja sairaaloihin jatkossa 
(2023-)

• Yhdistykset voivat tällöin halutessaan lisätä pakettiin oman yhdistyksensä esitteen 
tai liimata yhdistyksensä yhteystietotarran yleisesitteeseen 
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Esimerkki tarrasta

• Yhdistyksen yhteystietotarran 
lisääminen esitteeseen

• Tarroja toivomilla yhdistystiedoilla 
voi tilata Heliltä: p. 050 401 5569, 
heli.lehtimaki@epilepsia.fi
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Esitteiden jakaminen 

• Yksittäisiä esitteitä ja Epilepsialehtiä voi ja on hyvä myös 
jakaa vanhaan malliin

• Materiaalipaketti on erityisesti suunnattu vastasairastuneille 
ja heidän läheisilleen

• Pakettia voi jakaa myös henkilöille, jotka ovat sairastaneet 
pitempään, mutta joilla ei ole tietoa epilepsiayhteisön 
toiminnasta
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Viestit jäsenhankinnan tueksi

• Epilepsialiitto on kehittänyt uusia viestejä markkinointiin ja 
viestintään.

• Viestien tavoitteena on yhdistystoiminnan tunnettuuden ja 
kiinnostavuuden lisääminen

• Viestit toimivat työkaluna, joilla voi houkutella uusia jäseniä 
mukaan toimintaan ja vertaistuen piiriin

• Viestit Yhdistyspankissa (epilepsia.fi/yhdistyspankki) vapaasti 
hyödynnettävissä
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Viestit käytettäväksi markkinoinnissa

• Kun elämän aakkoset menevät uusiksi. Me tuemme sinua.

• Elämä hakee vertaistaan. Tuetaan toisiamme.

• Elämää ennen kaikkea. Tue toimintaamme.

• Joka sadas. Niin yleistä se on. Tule mukaan.

• Tehdään elämän tarinamme näkyviksi. Tule mukaan.
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Yhteisötarina

Joka sadas Suomessa sairastaa epilepsiaa. Niin yleistä se on.

Kuka tahansa meistä voi sairastua: joku lapsena, toinen aikuisena. Niin sinä 
kuin minäkin. Esimerkiksi onnettomuuden seurauksena.

Vakava sairaus on kriisi isolla koolla. Mielen valtaavat huoli, kysymysmerkit, 
pelottavat termit ja oudot sanat. Elämän aakkoset menevät uusiksi.
Silloin tarvitaan rinnalle luotettava tulkki, joka ymmärtää, kuuntelee ja 
rohkaisee eteenpäin. Joka tarjoaa tietoa, samaistuttavia tarinoita ja aitoja 
kohtaamisia niitä kaipaavalle. Joka auttaa jäsentämään elämän aakkoset 
takaisin paikoilleen.
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Viestien hyödyntäminen mm. sosiaalisessa mediassa 

• Viesteistä valmiita pohjia, jotka 
löytyvät Yhdistyspankista 

• Viestipohjia voi käyttää esimerkiksi 
yhdistyksen merkkipäivänä, 
tapahtumamainoksissa, järjestöjen-
ja vapaaehtoisten päivänä

23.11.2022 12



Yhdistyksen nettisivujen ajantasaisuus on tärkeää
• Nettisivut mahdollistavat yhdistyksen tapahtumien, yhteystietojen ja muiden 

tärkeiden ja kiinnostavien asioiden välittämisen yhdistystoiminnasta 
kiinnostuneille henkilöille (potentiaaliset jäsenet, mutta myös alueen 
ammattilaiset)

• On tärkeää, että yhdistyksen nettisivuilla on muutakin kuin perustiedot 
yhdistyksestä →

• Yhdistykset tapahtumien vieminen Kiltaan kannattaa (näkyvyys myös niille, 
jotka eivät ole vielä jäseniä)

• Yhdistyspankissa ohje sivujen päivittämiseen, apua myös yhteisövalmentajilta 
ja järjestöassistentilta

• Uusia jäsenhankinnan tueksi tehtyjä viestejä voi käyttää myös nettisivuilla
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Jäsenkirje tukee yhdistysviestintää

• Kirjeitse tai sähköpostitse lähetetyt jäsenkirjeet ovat hyvä tapa välittää 
tietoa yhdistyksen tapahtumista ja ajankohtaisista asioista jäsenille.

• Jäsenkirje kannattaa lisätä myös yhdistyksen nettisivuille, jotta 
potentiaaliset jäsenet voivat tutustua toimintaan

• Jäsenkirje on hyvä olla selkeä, ja sen tulisi olla saavutettava mikäli 
nettisivuilla

• Kun laadit jäsenkirjettä, huomioi että lukijana voi olla uusi jäsen, jolle 
toiminta ei ole ennestään tuttua.
o Esim. tapahtumien mainoksissa on tärkeää kertoa tapahtuman tarkoitus, 

kohderyhmä, yhteyshenkilö ja mahdolliset kustannukset 
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Halukkaille uusi saavutettava 
jäsenkirjepohja ja/tai vinkkejä nykyisen 
jäsenkirjeen kehittämiseen Tuulilta

Viestinnän ja varainhankinnan asiantuntija
Tuuli Häärä
040 921 0979, tuuli.haara@epilepsia.fi
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Uutiskirjeen ilme on uudistunut 

• Uutiskirje on tarkoitettu kaikille Epilepsialiiton toiminnasta kiinnostuneille.
• Epilepsialiiton uutiskirje, ilmestyy sähköisesti noin 7 kertaa vuodessa.
• Uutiskirjeessä saat ajankohtaista tietoa Epilepsialiiton toiminnasta ja 

tapahtumista. Uutiskirjeen tilauksen voi halutessaan peruuttaa uutiskirjeen 
milloin vain.

• Uudet tilaajat voivat tilata Epilepsialiiton Uutiskirjeen verkkosivuilta viikolla 47
• Jos olet vanha uutiskirjeen tilaaja, sinun ei tarvitse tehdä tilausta uudelleen.
• Uutiskirjeen tilaajia tällä hetkellä reilu 800 hlöä
• Ammattilaisille suunnattu Ammattilaisten uutiskirje lähtee noin 4 kertaa 

vuodessa. Tämän voi myös tilata verkkosivuilta viikolla 47.
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Terveyskylän vertaissivuilta lisää näkyvyyttä 

• Terveyskylästä löytyy Vertaistalo, jossa yhdistyksillä on mahdollisuus 
esitellä toimintaansa ja vertaistuen paikkojaan (Etsi vertaistukea-
hakukone)

• Tämä tuo näkyvyyttä yhdistykselle, sillä kuka tahansa voi löytää 
yhdistyksen ja vertaistuen sitä kautta.

• Myös terveydenhuolto käyttää aktiivisesti Terveyskylää ja ohjaa 
potilaitaan sinne.

• Yhdistyksen tiedot pääsee lisäämään lomakkeen avulla Tervetuloa 
mukaan Vertaistaloon! (surveypal.com)

• Esittelyt löytyvät jo: Satakunta, Etelä-Kymi, Uusimaa, Pirkanmaa, Varkaus, 
Kuopio, Turku 
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Yhdistyspankista tietoa ja tukea yhdistyksille

• Yhdistyspankki on epilepsiayhdistysten vapaaehtoisille ja 
luottamushenkilöille tarkoitettu ajankohtaisen 
yhdistystiedon ja materiaalin kotipesä.

• Löytyy osoitteesta www.epilepsia.fi/yhdistyspankki

• Paljon uutta tietoa lisätty

• Kannattaa käydä säännöllisesti

➢ Mitä tietoa yhdistyksesi tarvitsisi Yhdistyspankkiin?
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Tulevat tapahtumat 



Vaikuttajailta etäyhteydellä 1.12. klo 17-18.30

• Teemoina ovat eduskuntavaalivaikuttaminen sekä Kansainvälisen 
epilepsiapäivän ja 112-päivän kampanjointi 2023

• Avoin kaikille kiinnostuneille

• Tule keskustelemaan aiheista, kuulemaan ideoista ja 
suunnittelemaan sisältöjä.

• Lisätietoa osoitteessa www.epilepsia.fi/tapahtuma/vaikuttajailta/ 

sekä Yhdistyspankista.
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Epilepsiayhteisössä tapahtuu 2023 

Nostoja vuodenkierrosta:

• 11.1. Ansiomerkkien haku päättyy 
➢ lomake Yhdistyspankista

• 15.1. Yhdistysten toimintatietojen 2022 toimittaminen liittoon
➢ lomakkeet Yhdistyspankissa, toimitetaan puheenjohtajille (ensi) vkolla 47

• 16.1.  Alkaen Helpotusta hallintoon, tukea toimintaan –koulutuksia 
eri teemoilla (10): 

➢ STEA-jäsenjärjestöavustus, hallitusjäsenten roolit, tehtävät ja vastuut, 
yhdistyksen vuosikello, varainhankinta yhdistyksissä, viestintä yhdistyksissä.
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Uutta: STEA-avustuksen käyttöön ja selvitykseen tukea

• Yhdistysvartti-tapaaminen Teamsilla 

• Lyhyt tapaaminen, joka on tarkoitettu epilepsiayhdistysten 
STEA-jäsenjärjestöavustuksesta vastaaville vapaaehtoisille.

• Varaa aika yhdistyksellesi Yhdistysvarttiin ja tule kysymään 
neuvoa, vinkkejä tai vain juttelemaan STEA-avustuksen 
käyttöön liittyen!

• Epilepsialiitosta linjalla Piritta ja Milla

• Linkki ajanvaraukseen löytyy Yhdistyspankista 
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Kansainvälinen epilepsiapäivä ja 112-päivä

• 11.2. 112-päivä

• 13.2. Kansainvälinen epilepsiapäivä

• Teema: Osaatko auttaa? - jatkuu

• 112-päivän tapahtumia tulossa (paikkakunnat vielä 
Hätäkeskuslaitoksilla auki)

• Tule kuulemaan ja suunnittelemaan 1.12. Vaikuttajailtaan!
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Liittokokousviikonloppu 

• 14.4. klo 18- Liittokokouksen etkot Helsinki, Scandic Park
– Vapaamuotoinen iltatilaisuus, jossa mahdollisuus yhdistysten 

keskinäiseen vertaistukeen (ei ohjelmaa, mutta muutamia liiton 
työntekijöitä paikalla, pientä purtavaa tarjolla)

• 15.4. Liittokokous, Helsinki Scandic Park 
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Muita tapahtumia

• 10.6. Kesäkisat pääkaupunkiseudulla

• 30.9. Vaikuttajafoorumi verkossa 

• 18.11. Vapaaehtoistoiminnan suunnittelupäivä, paikkakunnat 
avoimet
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Strategia ohjaa 
toimintaamme



Uusiutuva yhteisö on myös yhdistyskentän 
uudistamista

• Osa-alueen tavoitteena on pohtia keinoja vahvistaa 
epilepsiayhteisöä sekä turvata epilepsiayhdistysten 
elinvoimaisuus tulevaisuudessa.

• Huolena on mm. nykyisten toimijoiden jaksaminen, uusien 
toimijoiden mukaan saamisen vaikeus sekä jäsenmäärän 
väheneminen.
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Kehittämistyö käynnissä

• Työpajoja tapahtumien yhteydessä
ja yhdistyskohtaisesti

• Muutostyöryhmä

• Strategiapäivät: Epilepsialiiton
hallitus, henkilökunta ja yhdistysten
puheenjohtajat (tulossa 9.12.2022)
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Ideoita 
yhdistystoimintaan 



Kaverikahvila
• Vertaistuellinen matalan kynnyksen kokoontumispaikka kaikille 

joita epilepsia koskettaa 

• Säännöllistä maksutonta yhdessäoloa ilman ohjelmaa tai teemaa

• Paikalla aina ryhmänohjaustaitoinen ohjaaja sekä vertaisena 
toimivia kavereita.

• Tapaaminen järjestetään hyvien kulkuyhteyksien päässä olevassa 
esteettömässä kahvilassa

• Osallistujien ei tarvitse sitoutua tai ilmoittautua etukäteen

• Yhdistys kustantaa osallistujille kahvin ja pullan ja sopimuksen 
mukaisesti ohjaajalle palkkion

• Ole yhteydessä Epilepsialiittoon, jos yhdistyksenne haluaa 
aloittaa Kaverikahvilatoiminnan.
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Leikkitreffeillä lapsiperheet yhdistykseen

• Leikkitreffit matalan kynnyksen vertaistukea perheille.
• Vapaamuotoisia rentoja tapaamisia, jossa ei ole ohjaajaa
• Lapset voivat tuoda omia lelujaan ja pelejään leikkitreffeille.
• Vanhemmat saavat kahvitella ja vaihtaa kuulumisia.
• Paperinukkeja, reissuvihkoja, Ville –materiaalia, Aapo ja Emma -

ystävyyttä ja avaruusoloa –kirjoja saatavilla leikkitreffeille.
• Yhteisövalmentajat ja hanketyöntekijä koordinoivat ja auttavat 

yhdistyksiä leikkitreffitoiminnan aloittamisessa.
• Kysy lisää tanja.vihriala-maatta@epilepsia.fi
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Nuorten toiminta – Finnish Epilepsy Warriors, FEW

• 2023 järjestetään kaksi nuorille suunnattua päivätapahtumaa eri 
paikkakunnilla

• Haluaisiko sinun yhdistyksesi olla mukana järjestämässä nuorten 
tapaamista teidän paikkakunnallenne?
❖ Osallistuminen nuorten toiminnan järjestämiseen mahdollistaa uusien 

nuorten tutustuttamisen yhdistyksiin.

• Useita mahdollisuuksia toimia vapaaehtoisena nuorten 
toiminnassa

• Lisätietoja nuorten toiminnasta: aida.mikkola@epilepsia.fi 
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Nuorten pizzailta

• Matalan kynnyksen toimintaa nuorille

• Pizzailta järjestetään helposti saavutettavassa 
ravintolassa/tilassa

• Yhdistys avustaa kustannuksissa. Osallistujilta voi 
pyytää omavastuun 5-10 euroa (kerrottava 
mainoksessa)

• Ei ohjattua toimintaa, mutta tarvitsee 
vastuuhenkilön. Vastuuhenkilö varaa ravintolan/tilan 
ja ottaa vastaan ilmoittautumiset, hoitaa 
markkinoinnin ja raportoinnin

• Kannustetaan nuoria suunnittelemaan jatkossa itse 
pizzailtoja, kun toiminta on vakiintuneempaa.
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Liikunnasta lisää iloa yhdistystoimintaan

• Kaivataanko teidän yhdistykseenne lisää liikuntatoimintaa?
• Puuttuuko teidän yhdistyksestänne liikuntavastaava?
• Liikuntavastaavien koulutus 5-7.5.2022 Laukaan Peurungassa. 

Epilepsialiitto maksaa koulutuksen majoituksen ja ruokailut. 
Matkat koulutukseen ovat osallistujille 
omakustanteisia/yhdistyksen tuki.

• Liikuntavastaavien koulutus on tarkoitettu kaikille 
epilepsiayhdistysten liikuntavastaaville sekä liikuntatoiminnan 
järjestämisestä kiinnostuneille.

• Lisätietoja liikuntatoiminnasta: anu.hamalainen@epilepsia.fi
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Mikä Kaverikävely on?

• Kaverikävely on säännöllinen ohjattu liikkumismuoto 
kaiken tasoisille liikkujille

• Kaverikävelyllä on vastuuhenkilö, joka pitää yhteyttä 
ohjaajan ja ohjaajan apuna olevan vertaisen kanssa. 

• Esteetön ja helposti löydettävä paikka. Paikka ja 
kävelyn kesto tulee aina olla sama.

• Kaverikävelyllä tulee olla mukana ohjaaja. Ohjaaja 
vastaa Kaverikävelyn valmistelusta, kävelyn sujumisesta 
ja kävelykertojen raportoinnista.
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