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Työpajan tarkoitus
• Pyrimme tarjoamaan uuden tavan tehdä asioita

jos tehdään pitkään asioita samalla tavalla niin 
ajatusmaailma saattaa ajautua aina samoille urille

• Uudella toimintamallilla pyritään huomioimaan 
jäsenten toiveet entistä paremmin ja tarjoamaan heille 
monipuolista toimintaa

• Toimintamallin on tarkoitus tuoda helpotusta ja iloa 
yhdistyksen toiminnan suunnitteluun



Mitä jäsenet toivovat?

• Kysely jäsenistölle kesäkuu 
2018. Toteuttaja Innolink.
– Tuotetieto sekä kahvila- ja 

ravintolapalvelut nousivat 
tärkeimmiksi osa-alueiksi.

• Myös yhdistykset ovat 
tehneet kyselyjä jäsenilleen.
– Eri kohderyhmien 

huomioiminen. Kuva: Innolink



Missä
olemme nyt
ja mihin
olemme
menossa?



Uusi tapa tehdä tuo uutta puhtia toimintaan

Yhdistysten kevyt 
profilointi 
toimihenkilöiden 
tekemänä

Nostaa esiin huolen 
toiminnan 
tulevaisuudesta



Mennyt aika ->
tulevaisuus

Menneen ajan
“kirkonmäki” tulee
määrittää
vastaamaan
nykyajan toiveita
ja vaatimuksia

Kuva: Kansallisgalleria



Kaikissa keliakiayhdistyksissä tarjolla



Peruskeiton ainekset

• Iloa ja kohtaamisia = tapahtumat (2/vuosi)
- Erilaiset tapahtumat, kerhot, leivontaillat ym.
• Paikallisen gluteenittomuuden asiantuntija
- Yhdistyksen toimijat tuntevat oman paikkakunnan 

gluteenittoman tarjonnan; kahvilat, ravintolat, kaupat 
jne. Huom! Päivitäthän tietojasi säännöllisesti

• Viestintä
- Yhdistyksen tapahtumista/toiminnasta ilmoittaminen 

Gluteeniton Elämä -lehdessä ja Keliakialiiton 
verkkosivujen tapahtumat osiossa -> Huom! näkyy 
myös mobiilijäsenkortissa

- Yhdistyksen verkkosivut; ajantasaiset yhteystiedot ja 
tapahtumat

• Sääntömääräiset kokoukset
- kevät- ja syyskokous tai vuosikokous



Mitä hyötyä yhtenäisestä 
tarjonnasta?

• Kun kaikkien keliakiayhdistysten jäsenet saavat omalta 
yhdistykseltään ainakin peruskeiton mukaista palvelua, 
jäsenistön yhdenvertaisuus lisääntyy.

• Yhtenäisiä palveluja voidaan myös helpommin markkinoida 
Keliakialiiton viestintäkanavissa.

– Esim. Liiton Facebook-sivulla n. 7 500 seuraajaa, 
joukossa myös ei-jäseniä 

• Suunnittelusta on hyötyä lisäksi yhdistyksen toimijoille, 
koska hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. 



Lisämausteet toimintaan



Millaista toimintaa 
tänä vuonna?

• Maustepurkeista voi valita 
oman yhdistyksen 
toimintaan sopivat sisällöt

• Sisältö voi vaihdella eri 
vuosina

• Teemavuodet
• Helppo tapa 

monipuolistaa yhdistyksen 
toimintaa

Lusikallinen vai 
maustemitallinen?
- Reseptiä vaihtamalla 
uudistetaan toimintaa



Viestintä ja 
tunnettuus
• Yhdistyksen Fb, Instagram, Twitter
• Sähköposti jäsenille
• Paikalliset lehdet, ilmoitustaulut ym.
• Jäsentiedote
• WhatsApp-ryhmä
• Yhdistyksen blogi
• Videot (tapahtumat ym.)



Tapahtumat

• Teemalliset tapaamiset, ryhmät
• Leivonta/ruoanlaittotapahtumat
• Retket
• Eri kohderyhmät (ikä, sukupuoli, kiinnostuksen

kohteet…)
• Virkistystoiminta
• Luennot/webinaarit

Vertaistuki, 
yhteisöllisyys, 
virkistys, tieto ja 
taito, elämykset



Yhteistyö

• Keliakialiitto
• Muut keliakiayhdistykset
• Muut paikalliset yhdistykset
• Oppilaitokset
• Koulut ja päiväkodit
• Kunnat
• Terveydenhuolto



Vaikuttamistyö

• Kaupat
• Ravintolat ja kahvilat
• Terveydenhuolto
• Paikalliset päättäjät
• Paikalliset ruokapalvelutuottajat

Tuotevalikoima kaupassa, ravintolan 
turvallisuus, jäsenedut,  
oppilaitosyhteistyö, paikalliset 
kansanedustajat, kunnan päättäjät, 
terveydenhuollon toimijat



Vaikuttamistyö

Kauppa

• Valikoima, sijoittelu, 
toiveet

• Jäsenedut/tarjoukset 
(mobiilijäsenkortti)

• Kauppakierrokset

Ravintola ja kahvila

• Jäsenedut/tarjoukset 
(mobiilijäsenkortti)

• Kahvila/ravintola-
tapaamiset

• Oppilaitokset
• Palvelumerkistä 

kertominen (kortti)

Vaikuttamistyö

Terveydenhuolto

• Materiaalia paikallisiin 
tk:iin ja sair.

• Ensitietopäivä
• Rav. ter. yhteistyö
• Terveysmessuille 

osallistuminen 
• Oppilaitokset
• Sairaaloiden 

järjestöinfopisteet

Paikallinen 
vaikuttaminen

• Maakunnat
• Kunnat
• Oman alueen 

kansanedustajat

Tapahtumat

Nuoret/lapset

Konsertit, teatteri

Retket

Leivonta ja ruoanlaitto

Tuotemaistelut

Erilaisten kohderyhmien 
tapaamiset esim. 
tablettitapaamiset

Teematapaamiset/ryhmä

Viestintä ja tunnettuus

Yhdistyksen FB: julkinen 
sekä suljetut (teema) 

ryhmät

Instagram, Twitter

Paikallislehti

Jäsentiedote

Videot

Blogit

WhatsApp –ryhmä

Yhteistyö

Muut paikalliset 
yhdistykset

Muut keliakiayhdistykset

Oppilaitokset

Koulut ja päiväkodit

KEITON MAUSTEET

• Iloa ja kohtaamisia  tapahtumat
- Kaksi tapahtumaa vuodessa 

• Paikallisen gluteenittomuuden asiantuntija

• Viestintä
- GE-lehti, Tapahtumat-osio liiton 
verkkosivuilla, yhdistyksen verkkosivut

• Sääntömääräiset kokoukset

GLUTEENITON 
PERUSKEITTO



Yhdistystoimintaa kaikilla mausteilla?

• Tämä ei ole tarkoitus

• Jokainen yhdistys valitsee kullekin vuodella toiminnan painopisteitä ja lisämausteita tarjotaan 
myös liiton taholta kulloisenkin tarpeen mukaan esim. vuoden teema.

• Mausteet on jaettu isompien teemojen/kokonaisuuksien alle, jotta toiminta ohjautuisi 
laajemmalle alueelle  kiinnostaa suurempaa jäsenjoukkoa. Jos mausteita valitaan vain esim. 
teemasta ”Tapahtumat” on vaarana, että esim. tiedottaminen tai vaikuttamistyö jäävät taka-
alalle. 

• Kaikki isommat teemat on jaettu pienemmiksi osiksi, joista yhdistykset valitsevat kullekin 
vuodelle omaan toimintaansa sopivat esim. vaikuttamisteemasta kauppa, tapahtumista 
lapset/nuoret ja viestinnästä videot. 



Toimintasuunnitelman teko



Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty

Lähtökohtana jäsenten 
toiveet

Hyvä toimintasuun-
nitelma

Houkutteleva 
yhdistys



Toimintasuunnitelman teko
• Vuosittain vai pidemmän ajanjakson suunnitelma?

• Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty

• Ole realistinen, mikä on mahdollista ja mikä ei

• Ethän kuitenkaan mene sieltä missä aita on matalin, 
jotta toiminta on jäsenille houkuttelevaa

• On tärkeää arvioida edellisen vuoden toteutumista, se 
kehittää toimintaa jatkossa



Suunnittelutyökalujen käyttö

Näin se toimii: Etene numerojärjestyksessä 
1-2-3
1. Keliakiayhdistyksen toiminnan 
suunnittelu
- Aloita kohdasta yksi ja etene kohta 
kohdalta eteenpäin
 Nykytilan arviointi-> tulevan vuoden 

painopisteet-> tavoitteiden asettaminen-
> tavoitteet toiminnaksi-> toteutus-> 
arviointi

- Miettiessänne vuoden painopisteitä 
huomioikaa käytössä olevat resurssit, 
jättäkää myös tilaa "yllätyksille"
- Mitä toiminnalla tavoitellaan ja kuinka se 
saavutetaan?



2. Keitto tulille
• Peruskeitto = perustoiminta

- Tutustukaa peruskeiton sisältöön ja pohtikaa oman 
yhdistyksenne tämän hetkistä tilannetta

• Maustepurkit

- Nämä ovat esimerkkejä erilaisista lisämausteista. 
Sisältöjä voi keksiä lisää jokaiseen maustepurkkiin.

• Meidän keittomme

- Yhteistyöllä syntyy paras lopputulos, kuunnelkaa 
jäsenten toiveita



3. Keliakiayhdistyksen 
vuosisuunnitelma

• Miettikää peruskeittoon kuuluvat kaksi 
tapahtumaa tulevana vuotena 
toteutettavaksi, kirjakaa ne suunnitelmaan

• Valitkaa lisämausteista 2-5 vaihtoehtoa
• Miettikää toiminnan tasapainoa eli ei valita 

vain yhden maustepurkin sisällöstä
• Näin maustamme kohtaan kirjataan valittu 

lisämauste esim. Yhteistyö purkista-
oppilaitos yhteistyö ja meidän keittomme
kohtaan kirjataan, minkälaista toimintaa 
järjestätte esim. Yhdistyksen toiminnan 
esittely oppilaitoksen teemapäivässä 
huhtikuussa 2020



Innostuneita 
kokkaushetkiä!


