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Wirmon Martat ry on Mynämäessä (7 600 asukasta) 

toimiva yhdistys, jossa tehdään tosissaan, muttei totisesti.

• Jäseniä 251 (225 jäsentä 31.12.2021)

• Vapaaehtoistunteja 4482 (2021)

• Toiminnassa 6391 käyntiä (2021)



Varmista, että jokainen tuntee 
olevansa erityinen

• Jäsenen tulee kokea, että tulee 

kohdatuksi. 

• Jokaisella jäsenellä on tasa-arvoinen 

mahdollisuus vaikuttaa toimintaan. 

• Luota ja annan mahdollisuus tehdä. 



Viesti niin kuin viimeistä päivää

• Luo sisäiselle viestinnälle selkeät 
toimintatavat.

• Sisäinen viestintä on säännöllistä, innostavaa 
ja riittävän henkilökohtaista.  

• Varmista, että jäsen tietää aina ennen muita 
mitä toiminnassa seuraavaksi tapahtuu.

• Tee tekeminen näkyväksi myös ulospäin. 



Osallista – tee toiminnasta jäsenien 
näköistä.  

• Ole mahdollistaja.

• Pilko tehtävät sopivan kokoisiksi, kutsu 

henkilökohtaisesti, kulje rinnalla. 

• Kiitä. Usein. Julkisesti. Kahden kesken. 

Toistuvasti. 



Innostu ja innosta: tee ilmiöitä 
arkisista asioista

• Positiivisiin ilmiöihin halutaan kiinnittyä. 

• Innostus tarttuu. 

• Ole luotettava ja haluttu. Älä lupaa liikoja. 

Tee se, minkä lupasit.

• Jäsen tuo mukanaan omat verkostonsa: 

tarjoa mahdollisuus ottaa ne yhteiseen 

käyttöön.   



Tee päätökset yhdessä

• On helpompi kiinnittyä yhteisöön, jossa 

omalla tekemisellä on merkitystä. 

• Pieneenkin asiaan kannattaa kysyä 

jäsenten näkemystä.

• Jokainen vapaaehtoinen ansaitsee tulla 

hyvin johdetuksi. 



@wirmonmartatry Mukaeltu Leo Straniuksen luennolta 10.9. MLL puheenjohtajapäivät.



Jakaudutaan köksäryhmiin, joista kaksi ryhmää 
tekevät reseptin
✓ Lisää innostavaa vetovoimaa yhdistykseen

ja kaksi ryhmää reseptin, josta valmistuu keitto
✓ Lisää iloista pitovoimaa yhdistykseen

Keittiöfilosofiaa: Learning G-fest 2022



Keskustelu voi lähteä käyntiin vaikka näin: 
• tämä on testattu ja toimii, haluaisin kokeilla, voiskohan tämä 

toimia, olen miettinyt…. 
• siitä sitten konkretiaan: mitä aineksia soppaan tarvitaan, missä 

suhteessa, etukäteisvalmistelut, sopan keitto ja jälkityöt…
Valitkaa kirjuri, joka kirjoittaa keskustelua ylös:
• aikaa 20 minuuttia
• 1-3 KONKREETTISTA tekoa/asiaa/lupausta
• Tavoitteena lisätä yhdistyksen veto- ja pitovoimaa 

Keittiöfilosofiaa: Learning G-fest 2022

Ota kuva kun 
näet jotain 
innostavaa!



Yksi jää pöytään ja muut ryhmästä siirtyvät toiseen pöytään. 

Ensin kuunnellaan kun pöytään jäänyt tiiviisti kertoo mistä on puhuttu. 
Sen jälkeen on lupa kommentoida: annetaan palautetta, parastaa ja 
otetaan vinkkejä omaan toimintaan – paperiin voi lisäillä asioita 
haluamallaan tavalla. 

Taas vaihdetaan pöytää ja yksi (eri henkilö kuin äsken) jää pöytään 
kertomaan seuraaville mitä on kuullut ja niin jatketaan.

Keittiöfilosofiaa: Learning G-fest 2022

Ota kuva kun 
näet jotain 
innostavaa!



Kiitos.
Katja Rippstein
puheenjohtaja
Wirmon Martat ry
wirmonmartatry@gmail.com
044 717 2648

@wirmonmartatry

@wirmonmartat

Lisätietoa yhdistyksestä.
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