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Toiminnansuunnittelun 
työkalut



Toiminnan 
suunnittelu

• Mitä tehdään?

• Kenelle?

• Milloin?

• Budjetti

• Resurssit

Toiminta-
suunnitelman 

ajatustyö 
käyntiin.



Toimintasuunnitelman pohjana

Strategia Jäsenkyselyt

Valitaan 
tärkeimmät ja 
huomioidaan 

resurssit
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Strategia

Jäsenkyselyn tuloksia

Muita työkaluja toiminnansuunnittelun tueksi



• Edistämme gluteenitonta
ruokavaliota tarvitsevien ja heidän 
läheistensä hyvinvointia.

• Gluteenittoman ruokavalion 
taustalla:

• Keliakia ja ihokeliakia

• Muut terveydelliset syyt

• Yhdistys on Keliakialiitto ry:n 
jäsenyhdistys. Se toimii yhteistyössä 
Keliakialiiton kanssa alueellisena 
potilasyhdistyksenä ja 
vaikuttamiskanavana. 

• Toiminnan tavoitteena on edistää 
keliakiaa ja ihokeliakiaa sairastavien sekä 
muiden gluteenitonta ruokavaliota 
tarvitsevien henkilöiden ja heidän 
läheistensä hyvinvointia.

Toimintamme tarkoitus

Missio Säännöt



Strategia ohjaa toimintaa. Toimintasuunnitelma kertoo 
miten tavoitteisiin päästään.

Keliakialiitto tekee työtä valtakunnallisesti, 

30 yhdistystä paikallisesti.

Strategiaa toteutetaan painopistevuosittain.

Toiminnan tarkoitus ja tavoitteet





Ajamme keliaakikkojen mahdollisuuksia hoitaa sairauttaan.

• Tavoitteemme on keliakiakorvauksen saaminen.

Keliakian hoito on 
taloudellisesti mahdollista

Vaikutamme gluteenittomien tuotteiden ja palveluiden saatavuuteen ja turvallisuuteen. 

• Edistämme tuotteiden valikoimaa, löydettävyyttä ja merkintöjä kaupoissa. 

• Vahvistamme ravitsemis-, hoiva-, hoito- ja opetusalan ammattilaisten gluteenitonta osaamista.

Gluteenittomuus sujuu      
kodin ulkopuolella

Kannamme huolta niistä 70 000 suomalaisesta, jotka sairastavat tietämättään keliakiaa.

• Lisäämme keliakian ja gluteenittoman ruokavalion tunnettuutta.

• Panostamme terveydenhuollon ammattilaisten keliakiatietämyksen lisäämiseen. 

Keliakian alidiagnostiikka 
vähenee

Autamme gluteenittoman arjen toteuttamisessa.

• Tarjoamme käytännönläheistä tietoa ja neuvoja gluteenittoman ruokavalion toteuttamiseksi. 

• Tuemme yhteisöllisyyttä ja arjessa jaksamista sekä tarjoamme vertaistukea.

Jäsen saa tietoa ja tukea 
gluteenittomaan arkeen 

Olemme tunnettu, vetovoimainen ja vaikutusvaltainen järjestö.  

• Innostuneet vapaaehtoiset turvaavat yhdistysten toiminnan. Uusia jäseniä liittyy joukkoomme.

• Varmistamme toiminnallemme riittävät resurssit.

Järjestön toimintaedellytykset 
on turvattu

Strategiakauden 2022-2025 tavoitteet



Ajamme keliaakikkojen mahdollisuuksia hoitaa sairauttaan.
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vähenee

Autamme gluteenittoman arjen toteuttamisessa.
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• Tuemme yhteisöllisyyttä ja arjessa jaksamista sekä tarjoamme vertaistukea.

Jäsen saa tietoa ja tukea 
gluteenittomaan arkeen 

Olemme tunnettu, vetovoimainen ja vaikutusvaltainen järjestö.  
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Järjestön toimintaedellytykset 
on turvattu

Strategiakauden 2022-2025 tavoitteet



Mihin me haluamme resurssit 
kohdentaa?



• Sääntömääräiset kokoukset

• Mitä muuta haluamme tehdä, jotta edistämme 
gluteenitonta ruokavaliota tarvitsevien ja heidän 
läheistensä hyvinvointia?
• Vähintään kaksi tapahtumaa vuodessa?

• Miten paljon valitsemme tehtäväksi, jotta me 
vapaaehtoiset jaksamme?

Perustoiminta

Jäsen saa tietoa ja tukea gluteenittomaan arkeen. 
• Tarjoamme käytännönläheistä tietoa ja neuvoja 

gluteenittoman ruokavalion toteuttamiseksi.
• Tuemme yhteisöllisyyttä ja arjessa jaksamista sekä 

tarjoamme vertaistukea.



Mitä jäsenet haluavat?
Jäsenkysely 2020



9. Miksi gluteenittomuus kiinnostaa sinua? Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot.

Vastaajien määrä: 1861, valittujen vastausten lukumäärä: 2322

85%

10%

18%

2%

1%

4%

3%

2%
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Minulla on keliakia

Minulla on ihokeliakia

Perheenjäsenelläni on keliakia tai ihokeliakia

Minulla on vilja-allergia

Perheenjäsenelläni on vilja-allergia

Noudatan gluteenitonta ruokavaliota muun sairauden vuoksi (esim. Crohnin tauti,
ärtyvän suolen oireyhtymä)

Koen gluteenittomien tuotteiden helpottavan oloani (vaikka todettua
allergiaa/sairautta ei ole)

Muu syy, mikä?

2018 kysely: 
9 % noudatti itse muusta 

syystä gluteenitonta



14. Mistä syistä kuulut Keliakialiittoon? Valitse kolme tärkeintä syytä.

Vastaajien määrä: 1836, valittujen vastausten lukumäärä: 4828
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Haluan saada tietoa gluteenittomuudesta ja keliakiasta

Liiton tekemä vaikuttamistyö keliakiaa sairastavien ja gluteenitonta ruokavaliota
tarvitsevien puolesta (keliakiakorvaus, sosiaaliturva, tuotteiden saatavuus,

lainsäädäntöön vaikuttaminen, terveydenhuoltoon ja ravitsemisalaan vaikuttaminen)

Haluan jäsenyydelläni tukea liiton toimintaa

Toiminta ja tapahtumat kiinnostavat

Liitolla on hyviä jäsenetuja

Mahdollisuus tavata samanhenkisiä ihmisiä

Joku muu syy, mikä?



19. Minkälaisesta paikallisen keliakiayhdistyksen järjestämästä toiminnasta olet kiinnostunut? Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot.

Vastaajien määrä: 1821, valittujen vastausten lukumäärä: 4598
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Asiantuntijaluennot

Retket ja matkat

Ruokailu- ja kahvilatapahtumat

Leivonta- tai ruoanvalmistusillat

En ole kiinnostunut paikallisyhdistyksen toiminnasta

Keskustelutilaisuudet (esim. vertaistuki-ilta)

Liikuntatapahtumat

Kauppakierrokset

Lasten ja lapsiperheiden tapahtumat

Mahdollisuus toimia itse vapaaehtoisena yhdistyksessä



20. Minkälainen toiminta sinua kiinnostaa?

Vastaajien määrä: 1787, valittujen vastausten lukumäärä: 2034
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Kasvokkain tapahtuva toiminta

Etäyhteydellä eli verkon välityksellä tapahtuva toiminta (esim.
Zoom, Teams)

En ole kiinnostunut osallistumaan toimintaan

Luennot 188 

Webinaarit 46 

Leivonta- ja ruuanlaittokurssit 20



Muita työkaluja 
toiminnansuunnitteluun



Halutaanko hyödyntää?

• Jäsenwebinaarit

• Messut

• Jäsenjärjestöavustus

• Liiton henkilöstö

• Minkälaista toimintaa 
keliakiaviikolla?

• Strategian painopistevuosi
• 2022 Terveydenhuolto

• 2023 Keliakiakorvaus

• 2024 Tunnettuus, sis. mm. koulut, 
päiväkodit

• 2025 Kauppa

Liiton tapahtumat ja tuki

Jäsenhankinta, 
vapaaehtoisten 

hankinta



• Yhdistystoimintaan liittyviä päivämääriä
• Esim. raportointiin liittyviä

• Vapaaehtoisten webinaarit, koulutukset

• GE-lehden aikataulut

• Jäsenwebinaarit (8 kpl)
• Katso ” Ohjeita videoluennon tai 

webinaarin paikalliskatsomon 
järjestämiseen”

• Hyödynnä webinaaritallenteita

Vuoden 2023 
vuosikello 
lokakuun 
yhdistys-

tiedotteessa

Vuosikello yhdistyksille

https://www.keliakialiitto.fi/site/assets/files/8156/teknisia_ohjeita_paikalliskatsomon_jarjestamiseen.pdf


• Ohjeistus tulossa loppuvuodesta 2022

• Gluteenitonta arkiruokaa – ruoanlaitto- tai 
leivontatilaisuuksia

Keliakiaviikko (viikko 36)



Lautasella-messut 2023

Seuraa 
tiedotusta 

tapahtumasta.



Jäsenjärjestöavustus 2023

1. Yhdistyksen tunnettuuden lisääminen ja/tai jäsenyyden markkinointi 

2. Luentotilaisuuden, luentosarjan tai kurssin järjestäminen

3. Vapaaehtoisten osaamisen kehittäminen 

4. Toiminnan järjestäminen lapsille/lapsiperheille 

5. Toiminnan järjestäminen kohderyhmille, joiden tavoittaminen on 
erityisen haastavaa

6. Yhdistykselle uuden toiminnon käynnistäminen

Aikataulu esim. Tietolaarissa

Yhdessä 
toisen 

yhdistyksen 
kanssa?



• Yhdistys voi pyytää liiton toimihenkilöä luennoimaan tai 
muutoin vierailemaan tapahtumaansa 1–2 kertaa vuodessa. 

• Luentoaiheita voivat olla: 
• Ravitsemusaiheet, kuten gluteenittoman ruokavalion perusteet, 

riittävä kuidun saanti gluteenittomasta ruokavaliosta, turvallinen 
ruokailu kodin ulkopuolella

• Keliakian perusteet 

• Tuotteet 

• Sosiaaliturvaan liittyvät kysymykset 

Liiton henkilöstön vierailut



• Luentotapahtumaan pitää ilmoittautua ennakkoon. 

• Tullaan paikalle, jos jos ilmoittautuneiden vähimmäismäärä 
tulee täyteen. 

• Muutoin luento pidetään etäyhteyksin tai se siirretään toiseen 
ajankohtaan. 

• Voidaan toteuttaa myös hybridimallilla.

• Yhdistys saa tarvittaessa liitolta tukea ilmoittautumisten 
vastaanottoon. 

• Yhteistyössä toisen keliakiayhdistyksen kanssa?

• Luentopyynnöt pyydetään lähettämään viimeistään kaksi 
kuukautta ennen toivottua ajankohtaa 
vapaaehtoistoiminta@keliakialiitto.fi



• Etukäteisilmoittautuminen luentotilaisuuksiin: 

• Pienet yhdistykset (yhdistyksessä enintään 300 jäsentä): Jos 
ilmoittautuneita on 10 hlö, tulemme paikan päälle. 

• Keskikokoiset yhdistykset (yhdistyksessä 301–500 jäsentä): Jos 
ilmoittautuneita on 20 hlö, tulemme paikan päälle. 

• Suuret yhdistykset (yhdistyksessä 501- jäsentä): Jos ilmoittautuneita 
on 30 hlö, tulemme paikan päälle. 

• Keliakiaviikolla joustetaan.

• Liiton henkilöstön vierailut yhdistyksissä -ohjeistus

Suunnittele 
hyvissä ajoin!

https://www.keliakialiitto.fi/site/assets/files/8156/liiton_henkiloston_vierailut_yhdistyksissa_ohje_2022.pdf


Tietolaari: keliakialiitto.fi





Tietolaari: keliakialiitto.fi









keliakialiitto.fi

https://www.instagram.com/keliakialiitto/
https://www.youtube.com/channel/UC5QiWPIOVd9qxcvoyzIUoEw
https://www.facebook.com/keliakialiitto/
http://twitter.com/Keliakialiitto
https://www.keliakialiitto.fi/kuluttajat/
https://www.keliakialiitto.fi/kuluttajat/

