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Y hteisöön kuuluminen ja siihen juurtuminen ovat osa ihmisten perustarpeita. Perhe, 

työ ja opiskelu ovat usein niitä lähimpiä yhteisöjä, joissa yhteenkuuluvuutta koetaan, mut-

ta myös yhdistykset. Yhdistykset tarjoavat mielen hyvinvoinnin kannalta ihmiselle tärkei-

tä asioita, kuten kuulluksi tulemisen ja kokemuksen omasta tarpeellisuudestaan. Yhdistyk-

set ovat kanavia, joiden kautta ihmiset pääsevät kantamaan kortensa kekoon itselle tärkei-

den asioiden edistämiseksi.  Yhdistykset ovat myös oiva paikka tutustua uusiin ihmisiin ja 

asuinpaikkaan sekä oppia erilaisia työelämässäkin tarvittavia taitoja.  

Suomessa on noin 135 000 rekisteröityä yhdistystä ja uusia perustetaan säännölliseen tah-

tiin. Yhdistysten kirjosta ja tavoitteista huolimatta samat kysymykset koskettavat valta-

osaa yhdistyksistä: Mistä ja miten saada uusia ja aktiivisia ihmisiä mukaan? Miten kehittää 

yhdistyksen toimintaa ja toiminnan sisältöä houkuttelevammaksi, antoisammaksi, haus-

kemmaksi tai vaikuttavammaksi?  

Edellä mainitut kysymykset antoivat pohjaa myös Varsinais-Suomen Kylät ry:n Laatua! – 

hankkeelle, jossa käytiin lävitse kylien yhdistysten toimintaa, hyviä käytäntöjä ja kehittä-

misen kohteita sekä tarjottiin koulutusta ja neuvontaa yhdistysten toiminnan kehittämisek-

si. Osana hankkeen tavoitteita oli kirjattuna yhdistysten käyttöön sopivan oppaan tuotta-

minen. Toiminnan kautta syntynyt tietämys sekä yhdistysten tarpeet ovat ohjanneet kir-

joittamistyötä.  

Oppaan tarkoituksena on tukea maaseutualueilla toimivien yhdistysten arjen pyörittämis-

tä. Oppaaseen on koottu yhdistystoiminnan perustietoa sekä vinkkejä hyvistä toimintamal-

leista ja käytännöistä.  Lopusta löytyvän arviointilomakkeen avulla yhdistysten on helppo 

arvioida omaa toimintaansa ja toiminnan kehittymistä, ja päästä myös tällä tavoin nautti-

maan omista saavutuksistaan kohti laadukkaampaa yhdistystoimintaa.   

Iloisia hetkiä ja pontta toimintaanne toivottaa,   

Piia Iivonen, Varsinais-Suomen Kylät ry:n hanketyöntekijä  

Saatteeksi 
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J okainen kylä, samoin kuin kylällä toimiva yhdistys on omannäköisensä.  Toiminta perustuu 

paikallisiin tarpeisiin ja toiveisiin.  

Kylätoiminta on kylän asukkaiden omaehtoista toimintaa asuinalueensa hyväksi.  Se on moninais-

ta toimintaa. Kylissä järjestetään tapahtumia, juhlia ja kerhoja. Ylläpidetään kylätaloja, latuja, 

luontopolkuja ja uimarantoja. Vaalitaan ja suojellaan ympäristöä ja kulttuuria. Tuotetaan palve-

luja, korjataan rakennuksia, kehitetään elinkeinoja, tietoliikenneverkkoja sekä jäte– ja vesihuolto-

järjestelmiä. Ajetaan yhteisiä asioita, vaikutetaan ja otetaan kantaa. Tavoitteena on kylän elinvoi-

maisuuden ja kyläläisten hyvinvoinnin ja viihtyvyyden edistäminen.  Kyläyhdistys toimii usein 

kylätoiminnan sydämenä, mutta vastaavassa roolissa on myös pienviljelijäyhdistyksiä, kotiseu-

tuyhdistyksiä tai matkailuyhdistyksiä, kylästä riippuen.  

Ulospäin vireästikin toimivan kyläyhdistyksen tai kylällä toimivan yhdistyksen tapahtumia ja ti-

laisuuksia sekä erilaisia hankkeita toteutetaan usein varsin pienen aktiivijoukon voimin. Tarve uu-

sille tekijöille ja toimijoille on kova. Pidempiaikainen yhdistystoiminnan ja hankkeiden vetovastuu 

saattaa muodostua kohtuuttoman suureksi taakaksi ja johtaa pahimmassa tapauksessa toimijoi-

den väsähtämiseen. Etenkin pienessä joukossa yhdenkin ihmisen väsähtäminen saattaa vaikuttaa 

toiminnan vähenemiseen. Toisista huolta pitäminen, vastuun ja tehtävien jakaminen sekä vertais-

tuen antaminen ja ovat liki korvaamattoman tärkeitä yhdistystoiminnan jatkuvuudelle.   

Yhdistystoiminta pohjaa vapaaehtoisuuteen. Siksi on selvää, että toiminnan tulee antaa enemmän 

kuin ottaa. Yhdistykset tekevät toiminnastaan itsensä näköistä. Yhdistystoiminta on parhaimmil-

laan innostavaa, hauskaa, palkitsevaa ja riittävän haastavaa!  

Kylien yhdistystoiminta perustuu 

paikallisiin tarpeisiin ja  toiveisiin 
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Uusia toimijoita tarvitaan aina  

Y hdistys on olemassa tiettyä päämäärää varten, mutta ilman toimijoita ei ole yhdistystäkään.  

Siksi tarvitaan hyviä toimintamalleja uusien toimijoiden / jäsenten  mukaan saamiseksi ja sitoutta-

miseksi.  

Yhtä tärkeää kuin uusien mukaan saaminen on nykyisten toimijoiden tyytyväisyys toimintaan.  

Lähtökohtana on, että yhdistyksessä vallitsee hyvä ilmapiiri, tieto kulkee ja osallistumisen paikko-

ja tarjotaan mielenkiinnon, mahdollisuuksien  ja tehtävien mukaisesti.  Uusien toimijoiden mu-

kaan saaminen (ja uusien jäsenten hankkiminen) ei ole helppoa ja vaatii pitkäjänteistä työskente-

lyä sekä jatkuvaa markkinointia.  

Yhdistystoimintaan toivotaan mukaan usein enemmän nuoria ja työikäisiä, ihmisiä. Työ, lasten ja 

omat harrastukset vaikuttavat siihen, että työikäisten aika on kortilla. Vähäisesti sitova, kerta-

luonteinen tai kiinnostuksen mukainen toiminta on tärkeä 

valttikortti työikäisten ajankäytöstä kilpailtaessa, sama 

malli toimii myös muiden kohderyhmien kohdalla. Kotiäi-

deille kylätoimintaan tai kylien yhdistystoimintaan mukaan 

lähteminen voi tarjota vertaistuen ja ulospääsyn ”neljän 

seinän sisältä ulkomaailmaan”. Eläkeläiset ovat potentiaali-

sin ryhmä aikansa puolesta. Nuorille tulee tarjota mahdolli-

suus muuhun kuin kokouksissa istumiseen.   

 

Pohdittavaksi:  

 Onko yhdistyksenne huomioinut eri ikäisten ja erilaisissa elämäntilanteissa olevien mahdolli-

suudet ja tarpeet osallistua toimintaanne?   

 Missä ja miten tiedotatte osallistumismahdollisuuksista? (kokoukset ja kokoontumiset, tapah-

tumat, retket, muut yhteiset illanvietot, peli-illat jne.) 

 Haetteko aktiivisesti uusia toimijoita mukaan?  

 Miten huomioitte ja otatte vastaan uudet toimijat? 

 Kerrotteko toiminnastanne innostuneesti ja positiivisella sävyllä muille ihmisille? 

 Miksi itse olette lähteneet mukaan toimintaan?  Mikä motivoi jatkamaan? Vastaamalla näihin 

kahteen viimeiseen kysymykseen saatte jo listan asioita, joiden vuoksi yhdistystoiminta on 

kiinnostavaa ja antoisaa: juuri sellaista, minkä vuoksi suosittelisitte toimintaa myös ”naapurin 

Ellille tai Eskolle”.  
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Jäsenhankinnan avuksi 

Nuoret mukaan!  
Nuoret voivat tuoda mukanaan uusia  ideoita ja ajatuksia, joilla tarkastella yhdistyksen toimintaa 

uudesta näkökulmasta sekä varmistaa toiminnan jatkuvuus pitkälle tulevaisuuteen. Alla muuta-

mia toimia, joilla edistää nuorten kiinnostusta ja toimintaan lähtemistä.  

 

1. Tutustuminen toimintaan ja toimijoihin on helppoa  

 

+ Yhdistyksellä on kotisivut, joita päivitetään aktiivisesti 

+ Kotisivuilta löytyvät ajantasaiset yhteystiedot yhdistyksen vastuuhenkilöistä tai koko hallituk-

sesta. 

+Kuvalliset esittelytekstit auttavat samanhenkisten löytämistä ja kynnys yhteydenottoon madal-

tuu. 

 

2. Yhdistys tarjoaa nuoria kiinnostavaa, maksutonta toimintaa 

 

+ alkuun pääsee kysymällä nuorilta, kunnan nuorisotyöntekijältä tai koululta vinkkejä paikallises-

ti kiinnostavaan toimintaan.  

+ nuoria kiinnostavia aiheita ovat esimerkiksi media, luonto  ja ympäristö, kansainvälisyys, kult-

tuuri ja paikallisuus 

+retket, tapahtumat, leirit, nuorten itsensä ideoimina 

 

3. Vaikuttamisen ja tekemisen paikkoja 

 

+ perustetaan nuorille oma toimikunta tai jaosto, jossa nuoret voivat ideoida toimintaa sekä toi-

minnan kehittämistä.  

+ kannustetaan nuoria kutsumaan ikäisiään mukaan toimintaan.  

+ järjestetään nuorille mahdollisuus kerätä rahaa ideoimilleen toiminnoille esim. yhdistyksen ta-

pahtumien yhteydessä, tai ositetaan varainhankinnan tuottoja osallistumisen mukaisesti. 

 

4. Viestitään nuorille 

  

+ Rento ja tekemistä arkisesti kuvaava viestintä on houkuttelevampaa kuin kapulakieli . Ehdoton 

ei jargonille.  

+ käytetään Somea viestinnässä. Tapahtumat Facebookiin, seurausmahdollisuus Twitteriin ja / tai  

kuva-kilpailu Instagramiin.   
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Vinkkivitonen: 

1) Henkilökohtaisesti esitetty kutsu on aina tehokkain tapa.  

2) Kyläsuunnitelman laadinta tai asukaskysely on hyvä tapa selvittää alueen tarpeita ja toiveita 

sekä luoda kontakteja.   

3) Järjestä avoimia tilaisuuksia, joihin  (tapahtumat, nuotiohetket, liikuntatempaukset, peli-illat 

naistenillat, saunaillat) on helppo pyytää mukaan ystäviä/tuttuja/naapureita. Ota ystävä mu-

kaan –tempaus voidaan järjestää minkä tahansa toiminnan yhteyteen. Toimintaan mukaan saami-

nen ja innostaminen on kaikkien yhteinen vastuu.  

4) Viestintään kannattaa panostaa. Ihmisten on vaikea osallistua tai kiinnostua toiminnasta, jos yhdistyk-

sestä ei ole saatavissa tietoa.  

5) Jos yhdistyksellä on nettisivut, sieltä olisi hyvä löytyä tieto siitä, miten yhdistyksen jäseneksi pääsee. Jos 

mahdollista, lisätkää sivuille myös sähköinen jäsenhakemuslomake.  

Jäsenhankinnan avuksi 

 

Miksi mukaan?   

Yhdistystoiminnan plussat kylissä 

 oppii tuntemaan alueen asukkaita 

 asukkaiden lisäksi myös alueen historia 

ja kulttuuri tulee tutuksi 

 tietämys asuinalueesta ja kunnasta kas-

vaa 

 pääsee vaikuttamaan itseään ja ympä-

ristöään koskeviin asioihin 

 yhdistystoiminnan kautta saa uusia ko-

kemuksia ja ystäviä 

 hauskoja hetkiä  

 helppo tulla mukaan 

 poliittisesti sitoutumatonta toimintaa  
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K yläyhdistysten sääntöihin on yleensä kirjattu, että varsinaiseksi jäseneksi voivat liittyä yh-

distyksen toiminta-alueen asukkaat. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että alueen vakituiset asukkaat 

ja / tai mökkiläiset olisivat automaattisesti yhdistyksen jäseniä.  

Yhdistyksen toimintaa säätelee yhdistyslaki. Lain mukaan yhdistyksen jäsenenä voi olla yksityi-

nen henkilö, yhteisö tai säätiö. Lisäksi laki määrittelee, että jäseneksi haluavan tulee ilmoittaa yh-

distykseen jäseneksi aikomisesta ja yhdistyksen hallituksen tulee tehdä jäsenyydestä päätös, ellei 

yhdistyksen säännöissä toisin mainita.  

Yhdistyslaissa on myös säädetty, että hallituksen tulee pitää jäsenistään jäsenluetteloa. Jäsenluet-

telon tietoihin riittää jäsenen nimi ja kotipaikka. Useat yhdistykset keräävät näiden lisäksi yhteys-

tiedot. Yhteystietojen kerääminen mahdollistaa yhteydenpidon ja helpottaa tiedottamista ja tie-

donkulkua. Muita tietoja kerättäessä kannattaa tutustua henkilötietolakiin, jossa on kerrottu tar-

kasti, mitä tietoja rekisteriin saa kerätä.  

Yhdistyksissä, joissa kerätään jäsenmaksua jäsenluettelon ylläpitoon  kiinnitetään väistämättä 

huomiota ja jäsenluettelon ylläpito hoituu usein vuosittaisen jäsenmaksuseurannan lomassa.   

Jäsenmaksuttomissa yhdistyksissä jäsenluettelon keruun ja ylläpidon keinot vaihtelevat. Toisissa 

yhdistyksissä jäsenluetteloa kerätään, täydennetään ja tarkastetaan säntillisesti vuosittain. Toisis-

sa yhdistyksissä luetteloa kerätään tapahtumien ja tilaisuuksien yhteydessä ja joissain luettelo 

kootaan yhdistyksen vuosikokouksessa. Lyhykäisyydessään yhdistyksen jäsenrekisteri voi pitää 

sisällään ainoastaan hallitusväen.  

Viimeisimpänä esitelty toimintatapa ei ole suositeltava, vaikkakin varsin ymmärrettävä. Toimin-

tatapa saattaa heikentää yhdistyksen mahdollisuuksia, sillä jäsenmäärä voi olla yhtenä perusteena 

yhdistyksen hakiessa avustuksia. Samalla se antaa ymmärtää, että yhdistys on yhtä kuin hallitus. 

Vaarana on, että yhdistys näyttäytyy ulospäin kuppikuntaisena yhteisönä, johon muilla ei ole asi-

aa ja jonka ainoat toimijat ovat hallituksen jäsenet.  

Mikäli yhdistyksellä on paljon jäseniä ja jäsenluettelon ylläpitäminen on työlästä,  on yhdistyksen 

mahdollista työn helpottamiseksi hankkia maksullinen jäsenrekisteriohjelma. Ohjelmia voi joko 

vuokrata vuodeksi eteenpäin tai ostaa omaksi.  

 

Pohdittavaksi:  

 Onko jäsenluettelonne ajantasainen?  

 Kenelle jäsenluettelon ylläpito kuuluu? Onko yhdistyksessänne oma jäsenvastaava? Jos ei ole, 

olisiko sellaiselle tarvetta? 

 Olisiko olemassa joitain muita keinoja, joilla jäsenluettelon ylläpito onnistuisi vaivattomam-

min ja tehokkaammin kuin nyt käytössänne oleva keino?  

 Ovatko päätökset jäsenyyksistä hyväksytetty hallituksen kokouksissa ja kirjattu kokouspöytä-

kirjoihin?  

 

Jäsenluettelo kunnossa? 
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 Toimivaa viestintää 

T iedottaminen on tärkeä osa yhdistyksen toimintaa. Se auttaa yhdistyksen tavoitteiden saa-

vuttamista.  Tiedottamista voidaan pitää jopa elinehtona yhdistyksen toiminnan jatkuvuudelle. 

Avoin tiedottaminen luo luottamusta, herättää mielenkiintoa, motivoi ihmisiä osallistumaan, lisää 

yhteistyön mahdollisuuksia ja vaikuttaa yhdistyksestä luotuun mielikuvaan.  

Tiedottamisella tarkoitetaan yksisuuntaista tiedon jakamista ja välittämistä, viestintä pitää sisäl-

lään myös vastavuoroisuuden, mielipiteiden ja palautteen kysymisen. Tiedottamisen lisäksi myös 

viestintä on tärkeää.  

Viestintää helpottaakseen yhdistys voi laatia itselleen viestintäsuunnitelman. Suunnitelma auttaa  

näkemään mitä, miksi, miten, kenelle ja koska toiminnasta tiedotetaan tai millä tavoin palautetta, 

seurantaa tai arviointia tehdään.  

Yhden ihmisen ei tarvitse hoitaa kaikkea, tiedotusvastuuta voidaan ja on syytäkin jakaa useam-

malle henkilölle. Sihteerin ja puheenjohtajan lisäksi yhdistyksissä olisi hyvä olla  nimettynä oma 

viestintävastaava tai vastaavia.  Lehteä julkaisevissa yhdistyksissä lehden toimituksesta vastaa 

usein kokonainen tiimi. Nimityksiä voidaan jakaa myös tiedotuskanavan mukaan, yhdistyksellä 

voisi olla esimerkiksi oma sosiaalisen median vastaava, some-vastaava! 

Viestintä on tehokasta silloin, kun viestitään oikealle kohderyhmälle, oikealla välineellä ja oikeaan 

aikaan. Teho kasvaa, kun käytetään useampia tiedotuskanavia. Jokainen yhdistys määrittelee it-

selleen ja toiminnalleen sopivat tiedotustavat.  

 

Lähde: Työkaluja ja vinkkejä yhdistyksen viestintään, Eija Eloranta, Turun Yliopiston Brahea-keskus, yhdistysiltamat 23.9.2014 
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 Viestinnän vinkkejä ja hyviä käytäntöjä 

Blogin kirjoittaminen:  

 
Blogi tarjoaa yhdistystoimijoille ja jäsenille mahdollisuuden tuoda 

esiin itseään lähinnä olevia teemoja sekä uusille kiinnostuneille uu-

denlaisen tavan tutustua yhdistyksen toimintaan ja ihmisiin. Mie-

toisten kirkonseudun kylät ry hyödyntää blogia tiedottamisensa 

tukena. Puheenjohtajan lisäksi myös muut yhdistyksen jäsenet ovat 

kirjoittaneet itselleen sopivista, innostavista ja kiinnostavista aiheis-

ta. Kirjoituksia löytyy moneen lähtöön hanketyöskentelystä, edun-

valvonnasta ja  lähidemokratiasta aina yhdistystoimintaan kannus-

taviin sekä yhdistysarkea rehellisesti ja mutkattomasti kuvaileviin 

teksteihin. Tutustu blogiin osoitteessa: 

http://www.mietoinen.fi/blogit/Kyl%C3%A4kehitt%C3%A4j%C3%

A4n%20blogi 

 

Vuosittainen kevättervehdys: 

 
Säännöllisesti lähetetty jäsenkirje tai tervehdys on hyvä tapa tie-

dottaa toiminnastaan. Pyhämaan matkailuyhdistys ry lähettää 

postitse keväisin kaikille oman alueen asukkaille ja mökkiläisille 

kevättervehdyksen, jossa kerrotaan yhdistyksen toiminnasta ja 

tarkoituksesta, esitellään yhteyshenkilöt yhteystietoineen ja yhdis-

tyksen järjestämän joka kesäisen Luodolla tuulee –tapahtuman 

ohjelma. Kevättervehdyksen osana lähtee myös jäsenmaksulomake. 

Tervehdyksen postittaminen ja lähettäminen on työläs prosessi, 

mutta tehokas; sillä tavoitetaan hyvin alueen asukkaat ja mökkiläi-

set. Kotiin postitettu kirje koetaan usein henkilökohtaisemmaksi 

kuin esimerkiksi lehteen kirjoitettu kutsu tai tiedote.  Yhdistys yllä-

pitää noin alueen asukkaista ja mökkiläisistä jäsenrekisteriä. Rekis-

terin ylläpidosta vastaa sitä varten nimetty henkilö.  Pyhämaan 

matkailuyhdistyksen sivuille voi tutustua osoitteessa:  

http://pyhamaa.fi/etusivu.htm 

 

Erilaiset viestintäkanavat  

vastaavat eri tarpeisiin. Pysyvien , pitkien ja 

yksityiskohtaisten asioiden tiedottamiseen sopi-

vat eri kanavat kuin lyhyiden ja pikaista vasta-

usta tai reagointia tarvittavien asioiden tiedot-

tamiseen:  

1) Pysyvät , pitkät, yksityiskohtaiset:  

nettisivut, jäsenlehti, jäsenkirjeet, blogi, esit-

teet, YouTube  

2) Lyhyet, lyhytaikaiset,  nopeaa reagointia 

vaativat 

tekstiviesti, puhelu,  Facebook, Twitter, What-

sApp, sähköposti, ilmoitustaulu, lehdistötiedo-

te, radio, jäsentilaisuus 

Tapahtumakysely ja asukaskysely:  

Viestintään kuuluu vastavuoroisuus. Kyselyt ovat hyvä keino vahvistaa 

toiminnan suuntaa, saada uusia ideoita ja palautetta sekä osoittaa kiin-

nostusta oman toiminnan kehittämisestä paremmin alueen tarpeita tai 

jäsenistöä vastaavaksi. Samalla yhdistys viestii esimerkiksi uusille asuk-

kaille olemassa olostaan.  

 

Rautilan-Irjalan kyläyhdistys teetti asukaskyselyn, jonka myötä yhdis-

tyksen toimintaan saatiin uusia ideoita, yhteisöllisiä tapahtumia sekä har-

rastetoimintaa.  

 

Pinipajun koulupiirin kyläyhdistys sai tapahtumakyselyn kautta hyvää 

palautetta, ohjelmaan oltiin tyytyväisiä, uusiakin ehdotuksia saatiin. Ta-

pahtumakyselyn lomassa voi houkutella uusia jäseniä mukaan toimintaan. 

Kyselyn voi helposti toteuttaa myös netissä.  

Huom! 

- Varsinais-Suomen Kylät ry:stä tai paikallisesta Leader-ryhmästä saat 

neuvoa myös kyselyiden laadintaan.   

- Tapahtumakyselyä tehtäessä on hyvä valita yksi henkilö vastaamaan 

kyselystä sekä tiedottaa kyselystä tapahtuman aikana.  

http://www.mietoinen.fi/blogit/Kyl%C3%A4kehitt%C3%A4j%C3%A4n%20blogi
http://www.mietoinen.fi/blogit/Kyl%C3%A4kehitt%C3%A4j%C3%A4n%20blogi
http://www.pyhamaa.fi/etusivu.htm
http://www.rautila.fi/
https://www.facebook.com/pages/Pinipajun-koulupiirin-kyl%C3%A4yhdistys-ry/391118994270991?fref=ts


11 

 Yhdistyksen hyvä hallinto  

M enestyksekkäästi asioita hoitavassa yhdistyksessä vallitsee avoin ilmapiiri, kokoukset ovat 

hyvin valmisteltuja, tehtävät ja vastuut selkeitä, talous ja tilit ovat hyvin hoidettuja ja kunnossa, 

ja yhdistyksessä toimitaan sääntöjen ja lakien mukaisesti.   

Avoin ilmapiiri vähentää väärinkäsitysten syntymistä, hyvin valmisteltu kokous puolestaan hel-

pottaa päätöksentekoa ja lyhentää kokouksiin kuluvaa aikaa, hyvästä hallinnosta on monia hyö-

tyjä. Tärkeintä kuitenkin on, että hyvä hallinto vapauttaa voimavaroja itse toimintaan! 

 

Hallituksen tehtävät  

Hallituksen tehtävänä on toimeenpanna yhdistyksen kokouksissa tehdyt päätökset. Hallitus vali-

taan vuosittain joko syyskokouksessa tai vuosikokouksessa. Hallitus vastaa siitä, että yhdistyksen 

harjoittaa toimintaa tarkoituksensa ja sääntöjensä mukaisesti.  

 

Hallituksen ensisijaisia tehtävät ovat:  

1) Kokousten valmistelu: omat ja jäseniltä tulleet aloitteet ja niiden vastaanotto ja valmistelu 

2) Yhdistyksen kokousten päätösten toimeenpano, toimintasuunnitelman ja muun toiminnan toteuttaminen 

3) Sääntömääräisten vuosittaisten tehtävien toteuttaminen 

4) Edustaa yhdistystä: olla näkyvillä, valvoa yhdistyksen ja jäsenistön etuja, ottaa kantaa, verkostoitua ja solmia 

suhteita  

5) Yhdistyksen talouden ja muiden juoksevien asioiden hoito (arkistointi, lupa-asiat, omien yhteystietojen päivittä-

minen kattojärjestöihin, kuntiin ja yhteistyökumppaneille)  

6) Uusien jäsenten hyväksyminen ja jäsenluettelon ylläpito 

7) Reagoida ympäristössään tapahtuviin muutoksiin ja kehittää toimintaansa 

 

Näiden lisäksi on tehtäviä, joita hallitus ei voi yksinään tehdä:  

1) Sääntömuutos 

2) Hallituksen jäsenten valinta, vaihtaminen tai erottaminen 

3) Tilin– tai toiminnantarkastajan valinta, vaihtaminen tai erottaminen. Hallituksen jäsen ei ole sopiva toimimaan 

näissä tehtävissä.  

4) Tilinpäätöksen hyväksyminen tai vastuuvapauden myöntäminen. * 

5) Kiinteistön tai muun merkittävän omaisuuden myyminen tai muu merkittävä taloudellinen päätös 

6) Toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksyminen 

 

*Joskus voidaan olla tilanteessa, jossa yhdistyksen sääntömääräisessä kokoukseen ei ole saapunut ainuttakaan estee-

töntä jäsentä. Tällöin hallitus voi tehdä päätöksen. Periaatteena on: jos kaikki ovat esteellisiä, kukaan ei ole esteelli-

nen. Tässä tilanteessa on kuitenkin hyvä miettiä, onko toiminnassa jotain kehitettävää, jotta jäsenet saadaan kiinnos-

tumaan.  
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 Vinkkejä hallitustyöskentelyyn  

Onnistunut kokous:   1 osa valmistelua 
 I osa kuulumisten vaihtoa  1 osa suunnittelua 

 1 osa keskustelua 
 1 osa kuuntelua  
 1 osa iloa  
Pidetään sopivan mittaisena, maksi-
miaika 2 tuntia.  

Onko hallitus väsähtänyt?  Kokeile näitä:  
  

1. Asioiden käsittelyjärjestys  

Käsitelkää ensin asiat, jotka täytyy päättää ja jotka eivät edellytä keskustelua. Näin iso osa käsi-

teltävistä saadaan pois häiritsemästä muita mietteitä ja kokous etenee jouhevasti. 

 

2. Keskustelut ja ideoinnit - ilman päätöstä 

Varatkaa aikaa tarpeen mukaan myös vapaaseen keskusteluun ja ideointiin, ilman päätöksenteko-

painetta. Keskusteluryhmiin jakaminen on hyvä tapa saada kaikkien ääni kuuluviin.  

 

3. Kokoontumisia eri paikoissa 

Myös paikoilla on merkitystä, ideointia ja keskustelua voi tehdä nuotion äärellä, luontopolulla tai 

saunaillassa. Kahviot tai muiden kokoustilojen käyttö luo vaihtelua ja kiinnostavuutta normaaliin 

kokousarkeen. 

  

4. Lupa uudistua  

Uudistakaa ja ideoikaa kokoustapanne ja toimintanne itsenne näköiseksi.  Laki ja säännöt asetta-

vat  tiettyjä rajoja kokouskäytännöille, mutta missään ei ole määritelty millaisia työskentelytapo-

ja tulee ylläpitää, tai mikä on se yksi ja ainoa tie päämääränne saavuttamiseksi. ”Ei se aiemmin-

kaan toiminut” ja ”näin meillä on aina toimittu”, eivät ole riittäviä perusteita. Ajat muuttuvat, 

ihmiset vaihtuvat, yhdistyksilläkin on lupa uudistua.  
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Y hdistyslain mukaan yhdistyksessä on oltava puheenjohtaja. Yleensä puheenjohtajan lisäksi 

yhdistyksessä toimii myös nimetty sihteeri ja rahastonhoitaja. Toimivassa yhdistyksissä tekemistä 

löytyy kaikille. Hallituksen jäsenten kiinnostuksen kohteiden ja osaamisen selvittäminen on tärke-

ää, jotta jokainen hallituksen jäsen pääsee toteuttamaan ja viemään eteenpäin juuri niitä asioita, 

jotka kokevat itselleen tärkeiksi ja mielekkäiksi. Yhdistyksessä voi olla jäsenvastaaja, tiedottaja 

tai viestintävastaava, tapahtumavastaava, verkostointivastaava tai toimintojen mukaan vaikka 

kylätalon vuokravastaava. Tehtäviä voidaan hoitaa myös tiimeissä.  

 

Puheenjohtaja 
Puheenjohtaja on yhdistyksen keulahahmo. Hän antaa suunnan toiminnalle sekä motivoi ja kannustaa toimijoita yh-

teisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Puheenjohtaja havaitsee erilaisia verkostoitumismahdollisuuksia, tunnistaa yh-

teisön sekä alueen tarpeita ja toiveita, ja osaa tarttua niihin. Puheenjohtaja on tehtävien jakaja sekä vastuunkantaja. 

Hänellä on hyvät mahdollisuudet kehittää yhdistyksen toimintaa ja luoda yhdistykseen hyvä ilmapiiri. Puheenjohta-

jan on hyvä olla perillä yhdistyskäytännöistä, yhdistyslaista ja säädöksistä. Kaikkein tärkeintä kuitenkin on, että pu-

heenjohtaja on innostunut tehtävästään ja hänellä on palava halu edistää yhdistyksen päämääriä. Hallituksen ja pu-

heenjohtajan arkea ja työtä helpottaa, mikäli puheenjohtajan lisäksi hallitukselle on valittuna varapuheenjohtaja.  

Sihteeri 
Sihteerillä on erittäin tärkeä rooli yhdistyksen toiminnassa. Yhdistyksen säännöistä riippuen sihteeri voidaan valita 

myös hallituksen ulkopuolelta. Sihteerin tehtäviin kuuluu yleensä pöytäkirjojen laatiminen, erilaisten ilmoitusasioiden 

hoito, jäsenluettelon ylläpito, kokousten valmistelu, esityslistojen laadinta, arkistojen hoitaminen, tiedottaminen, toi-

mintakertomuksen ja toimintasuunnitelmaluonnoksen laadinta. Työmäärään suhteutettuna sihteerin työ on melko 

epäkiitollista. Vaikka työtä on paljon, sitä ei välttämättä huomata eikä palautetta tule, ainakaan ennen kuin jokin 

asia on jäänyt tekemättä. Sihteeriksi soveltuu tämän vuoksi parhaiten henkilö, joka on säntillinen ja vastuuntuntoi-

nen, eikä omaa palavaa halua ”parrasvaloihin”.  Sihteerin tehtäviä voidaan helpottaa valitsemalla yhdistyksen oma 

jäsenvastaava, arkistointivastaava tai viestintävastaava, tai kaikki edellä mainitut. Sihteerin/tiedottajan työ on mah-

dollista hoitaa myös työllistämällä yhdistykseen oma kylätiedottaja tai kyläsihteeri.  Lisää tietoa työllistämisestä saa 

TE-toimistoista.  

Rahastonhoitaja  
Rahastonhoitajan toimi on samassa linjassa sihteerin toimen kanssa: valintakriteereineen, merkityksineen ja epäkiitol-

lisuuksineen. Rahastonhoitajan tehtäviin kuuluu maksuliikenteen, kirjanpidon ja käteiskassan hoitaminen, tilinpää-

tösluonnoksen ja talousarvion laatiminen sekä talousarvion seuranta ja raportointi hallitukselle. Rahastonhoitajaksi 

soveltuu parhaiten henkilö, joka on luonteeltaan tarkka, hallitsee taloushallinnon ja kirjanpidon perusteita ja joka on 

halukas pitämään yhdistyksen tilin ja talouden kunnossa. Mikäli halukasta ja osaavaa henkilöä ei löydy hallituksesta 

tai sen jäsenistä, tulee yhdistyksen etsiä itselleen rahastonhoitaja yhdistyksen ulkopuolelta. Mikäli yhdistyksen rahalii-

kenne on vilkasta, verotuksellista tai yhdistyksessä toteutetaan hankkeita, on suositeltavaa siirtää yhdistyksen talous-

hallinto tilitoimistolle.  

 Toimihenkilöt ja tehtävät  

Pohdittavaksi:  

 Mitä tehtäviä hallituksellanne on? 

 Millaisia kiinnostuksen kohteita ja osaamista hallituksen jäseniltä löytyy?  

 Onko hallituksen tehtäviä ja vastuita jaettu riittävästi?  

 Miten uudet toimijat perehdytetään tehtäviin?  

 Pyrkiikö hallitusväki  kouluttautumaan ja kehittämään itseään hoitamissaan tehtävissä? Entä 

miten koulutusmahdollisuuksista tiedotetaan?  
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Yhdistyksissä on monenlaista osaamista kuten 

arkistointiosaamisista, käden taitoja, ruoanlait-

totaitoja, taloushallinto-osaamista, hankeosaa-

mista, alue- ja luonnontietämystä, turvallisuus-

osaamista, ensiaputaitoja, työllistämiseen liitty-

vää osaamista. Lisäksi useat yhdistykset vuok-

raavat tiloja, koneita ja astioita ja muita yleis-

hyödyllisiä tavaroita.  

Usein yhdistystoimijat tai edes kunta eivät tie-

toinen kaikista tiedoista, taidoista ja resursseis-

ta, joita yhdistyksissä on. Tiedon kulkua ja ta-

paamisen paikkoja tarvitaan, jotta yhdistysten 

voimavarat ja tarpeet tulevat paremmin huomi-

oiduksi. Yhteiset tapahtumakalenterit sekä kun-

nan tiedotuslehdet, joissa yhdistykset esittelevät 

toimintaansa ovat hyviä välineitä kertoa toi-

minnastaan ja yhteistyömahdollisuuksista. Yh-

distysten keskinäistä yhteistyötä voidaan lisätä 

monin tavoin. 

Yhdessä tehden, toisilta oppien:  

 hyvät käytännöt ja vinkit 

Vinkkejä yhdistysten välisen yhteistyön  

edistämiseksi: 

- järjestetään yhteisiä tapahtumia  

- kokoustetaan yhteisistä asioista 

- laaditaan yhteinen sähköpostirinki 

- etsitään yhteisiä projekteja ja retkiä  

- yhteinen työnhaku tai koulutus   

- kylien välisiä kisoja, turnauksia  

- tietotaidon vaihtoviikot  

- kutsutaan vierailulle ja tarjotaan kahvit  

- kutsutaan omiin juhliin    

- yhteinen risteily  

- yhteisiä luentoja    

- yhteinen sauna-ilta 

- yhteinen peli-ilta 

- yhteiset pikkujoulut  

-  yhteiset naamiaiset 

- vaihtojäsenet toisten kokouksiin  

- pj ja sihteeritreffejä /kokemusten vaihtoa  

- perustetaan oma yhteenliittymä tai kattojärjestö  

- haastetaan toinen yhdistys mukaan erilaisiin tempauksiin 

- tehdään yhteinen kannanotto jonkun asian puolesta 

Järjestöohjelmilla edistetään kuntatasolla 

julkisen sektorin ja järjestöjen / yhdistysten 

yhteistyötä: 

Ohjelmien tavoitteena on kirjata auki ne tavoitteet ja 

toimenpiteet, miten julkisen sektorin ja kolmannen 

sektorin yhteistyötä halutaan kehittää pitkällä täh-

täimellä.  

Päämääriä ovat muun muassa yhdistyksen asiantun-

temuksen nivominen osaksi kunnan ja seurakunnan 

toimintaa ja kehittämistyötä sekä kansalaisnäkökul-

man vahvistaminen. Tarkoituksena on yhdistysten 

toimintaedellytysten turvaaminen, yhdistystoimin-

nan ja yhteisöllisyyden vahvistaminen, tiedonkulun 

tehostaminen toimijoiden välillä samoin kuin osaami-

sen lisääminen.  

Sujuvaa tiedonkulkua ja tapaamisen paikkoja tarvi-

taan. Yhdistysten ja julkisen sektorin  voimavarojen 

ja tarpeiden yhteensovittaminen on kaikkien etu.  

Yhteiset tapahtumakalenterit ja kunnan tiedotusleh-

det, joissa yhdistykset esittelevät toimintaansa ovat 

hyviä välineitä lisätä tietoa yhteistyön mahdollisuuk-

sista.  Tutustu yllä olevaan Vehmaan järjestöohjel-

maan! Paina Ctrl ja klikkaa kuvan päällä! Myös mui-

ta ohjelmia löytyy osoitteesta www.vskylat.fi -> 

omat julkaisut! 

http://www.vskylat.fi/wp-content/uploads/2013/01/Vehmaan-yhdistysohjelma-10.11.14-versio.pdf
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Kyläekskursio tai kylävierailu; tutustuminen toisiin 

kyliin tai toisten yhdistysten toimintaan on paitsi 

mielenkiintoista myös antoisaa! Laatua! -hankkeen 

aikana järjestettiin yhteensä kolme kyläekskursiota.  

Ekskursiot osoittautuivat rennoiksi ja miellyttäviksi 

tavoiksi verkostoitua ja tutustua ihmisiin, saada uu-

sia ideoita ja uskoa omaan toimintaan sekä vertaistu-

kea. Samalla pääsi kuulemaan erilaisista jo toteute-

tuista tai suunnitteilla olevista hankkeista.  

Tutustumisissa saatuja tai syntyneitä ideoita voi ai-

na kehittää omaan käyttöön sopivaksi. Ja kun ker-

ran on jo tutustuttu, kynnys kysyä ja pyytää neuvoa 

on matala.  

Vaikka ekskursiota järjestetään usein kylätoiminnan 

kehittämishankkeiden tai -toimijoiden kautta, ei to-

teuttamisen taakse tarvita juuri muuta kuin kiinnos-

tusta ja uskallusta ottaa yhteyttä ja kysyä. Usein 

yhdistykset esittelevät mielellään omaa toimintaan-

sa. Jokainen yhdistys voi toteuttaa oman pienimuo-

toisen ekskursion.  

 

Yhdistysten väliset vierailut tai toimintaan tutustu-

minen lisäävät tietoa ja alueellista yhteenkuuluvuut-

ta. Vehmaalla yhdistysten välistä yhteistyötä teh-

dään monin tavoin.  

Esimerkiksi Rautilan-Irjalan kyläyhdistys lahjoitti 

Lahdingon kyläyhdistyksen luontopolulle linnun-

pönttöjä. Vastineeksi Lahdinko kutsui heidät luonto-

polulle ja paistoi lettuja.  

Vehmaan kotiseutuyhdistys puolestaan kutsui toisen 

yhdistyksen kertomaan toiminnastaan omaan vuosi-

kokoukseen. Näitä esimerkkejä on kylien yhdistys-

toiminnassa varmasti paljon ja niihin kannattaakin 

panostaa.  

Järjestä kyläekskursio tai kutsu kylään! 

https://www.facebook.com/pages/Tummam%C3%A4en-luontopolku/1458230914397075?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Vehmaan-Kotiseutuyhdistys-ry/656657394409977
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Tavoitteista toimiin ja toimista tavoitteisiin 

Yhdistykset laativat vuosittain toimintasuunnitelman. Suunnitelma on käytännössä yhdistyksen 

työjärjestys vuodeksi eteenpäin. Hyvä toimintasuunnitelma on selkeä, johdonmukainen ja linjassa 

yhdistyksen tarkoituksen ja arvojen kanssa. Hyvä toimintasuunnitelma on myös riittävän konk-

reettinen ja tuo esiin toiminnan painopisteet sekä merkittävimmät hankkeet.  Lisäksi se on riittä-

vän väljä, jotta yhdistys voi tarpeen / kiinnostuksen mukaisesti tarttua myös muihin eteen tuleviin 

haasteisiin ja mahdollisuuksiin.  

Liian kunnianhimoiset tavoitteet saattavat uuvuttaa toimijoita tai latistaa intoa, mikäli vuosi 

vuodelta joudutaan toteamaan, että suuri osa suunnitelmista jäi toteutumatta. Samaan lopputu-

lokseen saatetaan joutua, mikäli tavoitteet asetetaan liian alhaisiksi. Toiminnan suunnittelussa 

tulisi tarkasti huomioida yhdistyksen resurssit.   

Toimintasuunnitelman laadinta kannattaa aloittaa riittävän ajoissa. Ehdotuksen suunnitelmaksi 

laatii yhdistyksen hallitus. Ideoita tulevaan toimintaan voi hakea esimerkiksi laatimalla kyselyn 

tai järjestämällä ideointi-illan. Ehdotuksia voi kerätä vaikka sähköpostin välityksellä.  

Kyläsuunnitelma tai muu yhdistyksen pidempiaikainen tulevaisuuden suunnitelma (visio) autta-

vat toimintasuunnitelmaehdotuksen tekemistä. Ehdotus viedään yhdistyksen sääntömääräiseen 

kokoukseen. Toimintasuunnitelman rinnalle laaditaan myös talousarvio.  
 

 

 

Kansalaistoiminnan menestysresepti:  

 Tarjoa merkityksiä  

 Tuota elämyksiä 

 Mahdollista kokeminen 

 Varmista onnistumisen  

mahdollisuuksia 

 Järjestä toiminnan paikkoja 

 Sitouta ihmiset  

          Lähde: Aaro Harju,   

 Kansalaisyhteiskunnan   

 verkkolehti, 26.2.2014 

 Toiminnan suunnittelu 

Filosofian tohtori, ja yli 30 vuoden kokemuksen 

omaava kansalais- ja järjestötoiminnan asian-

tuntija Aaro Harju on koonnut oikealla olevan 

kansalaistoiminnan menestysreseptin. Resepti 

toimii myös hyödyllisenä työkaluna ja apuväli-

neenä esimerkiksi toimintasuunnitelman laadin-

nassa tai muun toiminnan kehittämisessä. Muut-

tamalla reseptin ”ainesosat”  

kysymyksiksi ja vastaamalla niihin, voi löytää  

uusia näkökulmia, ideoita tai toimintatapoja:  

 Mitä merkityksiä tarjoamme? 

 Mitä elämyksiä tuotamme? 

 Mitä kokemuksia tarjoamme?  

 Miten varmistamme mahdollisuuden onnistu-

misen kokemukseen?  

 Millaisia toiminnan paikkoja tarjoamme? 

 Miten sitoutamme ihmiset?  
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Vuosikello suunnittelun ja arjen tukena 

Vuosikello on yhdistysten toiminnan suunnittelun ja aikatauluttamisen apuväline. Vuosikelloon 

merkitään toimintavuoden aikaiset tapahtumat, kokoukset ja koulutukset. Sen kautta saadaan 

kokonaiskuva, mitä yhdistyksessä vuoden aikana tehdään ja millaista työmäärää se toimijoille tar-

koittaa.  

Vuosikelloon on hyvä liittää myös viestintään liittyvät toiminnat aikatauluineen. Vuosikelloon 

voidaan myös lisätä vastuuhenkilöt. Näin kaikkien toimijoiden on helppo orientoitua ja varata ka-

lenterista aikaa tehtävien hoitamiseksi.  

Vuosikello voidaan laatia kuukausijärjestyksessä allekkain ja lisätä toiminnot päivämäärineen ja 

vastuuhenkilöineen ranskalaisilla viivoilla tai se voidaan laatia kellomalliseksi, jolloin vastaavat 

tiedot sijoitetaan kellon ympärille.  

Kelloon merkitään näkyviin myös toiminnan painopisteet ja kehittämiskohteet. Jos yhdistys on 

päättänyt panostaa enemmän viestintään tai yhteistyön lisäämiseen, toimet kirjataan suoraan nä-

kyville aikatauluineen ja vastuineen. Vuosikellon laatiminen ja käyttö nostavat suunnitelmat 

konkreettisemmalle tasolle. Monet yhdistykset ovat lisänneet laatimansa vuosikellon omille netti-

sivuilleen. Sitä kautta jäsenet ja muut kiinnostuneet saavat yhdellä silmäyksellä kattavan kuvan 

yhdistyksen toiminnasta ja tavoitteista.   

Vuosikellon voi laatia käsin tai tekstinkäsittelyohjelmalla. Eri vuodenajat samoin kuin erilaiset 

toiminnot voidaan merkitä omilla väreillään. Teknisellä toteutustavalla ei ole kovin suurta merki-

tystä. Tärkeintä on kirjata toiminta auki selkeästi ja sellaiseen muotoon, josta siitä on eniten hyö-

tyä ja tukea yhdistystoimijoille heidän suunnitellessa, aikatauluttaessa ja toteuttaessa tehtäviään.  

Esimerkiksi Word-ohjelman SmarArt-grafiikkaobjekteista löytyy yksinkertaisia ja toimivia pohjia 

vuosikellon laatimiseksi. Valmiita pohjia ja esimerkkejä laadituista vuosikelloista löytyy netistä 

useita. Kirjoita hakukenttään ”yhdistyksen vuosikello” ja laadi oma vuosikellosi! 
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Toiminnan arviointi  

Tarvitaanko arviointia? Mitä hyötyä siitä on? Entä kannattaako siihen käyttää aikaa? 

 

Säännöllinen toiminnan arviointi auttaa yhdistyksiä näkemään toimintansa vahvuudet ja kehit-

tämiskohteet. Siitä on apua myös silloin, kun yhdistys haluaa täsmentää toimintansa suuntaa tai 

sen tehokkuutta ja sujuvuutta.  

Arviointi on toimintatapana vielä varsin uusi monissa yhdistyksissä. Arviointi saatetaan kokea 

aikasyöppönä ja turhana. Maailma muuttuu kuitenkin ympärillämme, myös yhdistysten tulisi 

osata ennakoida ja vastata näihin muutoksiin. Jo pelkästään tästä syystä arvioinnin tulisi olla 

luonnollinen osa yhdistysten toimintaa. Se mahdollistaa katsomaan samanaikaisesti menneisyy-

teen ja tulevaisuuteen, onnistumisten, osaamisen ja unelmien valossa.  

Arviointia tulee tarkastella omat resurssit tiedostaen. Pienissä ja vähäväkisissä yhdistyksissä ei 

ole mahdollista eikä välttämättä tarpeellistakaan toteuttaa asioita samassa mittakaavassa kuin 

yhdistyksissä, joissa on väkeä riittävämmin.  

Yhdessä asetettuihin tavoitteisiin edetään askel kerrallaan. Yksi tavoite on enemmän kuin ei yh-

tään. Kun tavoite on asetettu, mietitään keinot niiden saavuttamiseksi. Seurataan tavoitteiden 

toteutumista tekemällä arviointi uudestaan esimerkiksi seuraavaa toimintasuunnitelmaa laadit-

taessa. Arvioinnin kautta havaitut hyvät käytännöt, vahvuudet sekä tulevaisuuden kehittämis-

kohteet luovat hyvän pohjan tehokkaamman, toimivamman ja sujuvamman yhdistysarjen saa-

vuttamiseksi.  

Seuraavilta kahdelta sivuilta löydätte työkalun toimintanne arvioimiseksi. Oppaan toiseksi vii-

meiselle sivulle on koottu linkkivinkit yksityiskohtaisempaa tietoa tarjoaviin oppaisiin. Viimei-

selle sivulle on varattu tilaa yhdistyksenne haaveille ja unelmille, menneille ja tuleville toimille.   
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YHDISTYKSEN ITSEARVIOINTILOMAKE 

 
Itsearvioinnin tekeminen on hyvä tapa kartoittaa yhdistyksen vahvuuksia ja kehittämistarpeita. Itsearvionnin tarkoituksena 
on kannustaa uusien asioiden ja ideoiden käyttöönottamista sekä innostaa yhdistystoiminnan kehittämiseen.    

Arviointi voi toimia hyvänä suunnannäyttäjänä ja sitä voidaan hyödyntää esimerkiksi toimintasuunnitelman laadinnan poh-
jana.  Parhaiten arviointi palvelee yhdistyksiä silloin, kun se tehdään vuosittain tai muulla ajanjaksolla, säännöllisesti.  

Lomakkeessa on esitelty erinäisiä väittämiä, joiden toteutumista arvioidaan numeroasteikolla 1-5 ja 0.  
(1 = Ei toteudu lainkaan, 5 = Toteutuu erittäin hyvin, 0 = ei koske yhdistystämme). 

 
 Lomake on jaettu neljään eri osa-alueeseen:  

 

1. Osallistuminen ja toimintamahdollisuudet (jäseniä koskeva toiminta) 
 

2.  Perustehtävien hallinta (hallituksen / johtokunnan toiminta) 
 
3.  Yhteistyö, tiedottaminen ja näkyvyys (toiminnan vaikuttavuus ja houkuttelevuus) 
 
4.  Talous ja toimitilat (toiminnan taloudelliset mahdollisuudet) 

 

Tarkoituksena on, että hallituksen / johtokunnan jäsen täyttää oman lomakkeensa ja tekee arvioinnin sen mukaan, kuinka 
hyvin väittämien näkee omassa yhdistyksessä toteutuvan.  

Lomake palautetaan nimettömänä puheenjohtajalle tai muulle sovitulle vastuuhenkilölle, joka kokoaa hallitusväen / johto-
kunnan yhteisen näkemyksen.  

Jos tietyn väittämän kohdalla suurin osa vastaajista on arvioinut toteutumista arvon 4 tai 5 mukaan, voi yhdistys olla tyyty-
väinen.  Jos numerot ovat alhaisia, on syytä pysähtyä pohtimaan, millä keinoin kyseistä asiaa voitaisiin kehittää. Jos väittä-
mien arvoissa esiintyy huomattavaa vaihtelevuutta, olisi hyvä selvittää, mistä erilaiset näkemykset johtuvat.  

Lomake pohjautuu SOSTE:n laatiman paikallisyhdistyksen arviointilomakemalliin, jota on muokattu vastaamaan paremmin 
maaseudulla toimivien yhdistysten toimintaa ja tarpeita.    

 

1. OSALLISTUMINEN JA TOIMINTAMAHDOLLISUUDET:  

 

 

   1 2 3 4 5 0 

Yhdistyksellä on ajan tasalla oleva jäsenluettelo             

Jäsenten odotuksia selvitetään säännöllisin väliajoin.             

Yhdistys tarjoaa erilaisia mahdollisuuksia osallistua toimintaan.             

Yhdistyksen toiminta on vireää ja aktiivista.             

Yhdistyksellä on riittävästi toimijoita.             

Yhdistys hankkii aktiivisesti uusia toimijoita.             

Uudet toimijat otetaan avoimesti vastaan.             

Uusien toimijoiden ideat ja osaaminen huomioidaan toiminnan suunnittelussa.             

Yhdistys muistaa kiittää aktiivejaan.             
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 2. PERUSTEHTÄVIEN HALLINTA 

 

 

 3. YHTEISTYÖ, TIEDOTTAMINEN JA NÄKYVYYS 

 

 

 4. TALOUS JA TOIMITILAT 

 

 

  1 2 3 4 5 0 

Hallituksen kokoukset ovat hyvin organisoituja.             

Yhdistyksen tavoitteet ja tarkoitus nostetaan esille säännöllisin väliajoin.             

Yhdistyksen toimintaa ohjaa toimintasuunnitelma.             

Toimintasuunnitelman lisäksi yhdistyksellä on myös pidemmän aikavälin tavoitteita 
ja suunnitelmia. 

            

Kaikki hallituksen jäsenet osallistuvat aktiivisesti työhön.             

Uusiin ideoihin tartutaan rohkeasti.             

Yhdistyksen hallitus järjestää myös vapaamuotoisia tapaamisia.             

Hallituksessa on jaettu vastuita / perustettu työryhmiä kiinnostusten ja tarpeiden 
mukaisesti. 

            

Yhdistys osallistuu koulutuksiin oman osaamisensa päivittämiseksi.             

Yhdistys toimii aktiivisesti paikallisena vaikuttajana ja/tai edunvalvojana.             

Yhdistyksen ilmapiiri on hyvä.             

  1 2 3 4 5 0 

Yhdistys tekee yhteistyötä toisten yhdistysten kanssa.             

Yhdistys tekee yhteistyötä muiden toimijoiden kuten kunnan, seurakunnan, yritysten 
ja oppilaitosten kanssa. 

            

Yhdistyksen viestintä on toiminta-alueellaan aktiivista ja näkyvää.             

Yhdistys käyttää useita erilaisia tiedonvälityskanavia viestiessään toiminnastaan.             

Yhdistys päivittää ajankohtaiset yhteystietonsa sidosryhmilleen ja muille toimijoille: 
Alueellisille tai valtakunnallisille kattojärjestöille tai järjestöille, joiden jäseniksi 

kuuluvat 
kuntaan 
yhdistyksen nettisivuille jne. 

            

Yhdistys välittää tietoa toiminnastaan sidosryhmilleen ja muille toimijoille.             

Yhdistys hyödyntää kattojärjestöjen, kuntien tai muiden keskusjärjestöjen tukea. 
(Esim. koulutukset, materiaalit, tiedotus, ohjaus ja neuvonta) 

            

Yhdistyksellä on hyvä maine toiminta-alueellaan             

  1 2 3 4 5 0 

Yhdistyksellä on tarvittavat tilat toiminnalle (omat tai vuokratut).             

Yhdistys pysyy vuosittaisessa talousarviossaan.             

Yhdistys kehittää omaa varainhankintaa.             

Yhdistyksessä hallitaan avustusten hakumenettelyt.             

Yhdistys etsii uusia tai hyödyntää jo olemassa olevia rahoitusmahdollisuuksia. 
(Leader-rahoitus, kuntien avustukset, Ely:n erityisympäristötuki, Suomen kulttuurira-
hasto, Kotiseutuliitto yms.) 
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Tälle sivulle on koottu linkkejä muutamiin oppaisiin, joiden avulla voitte syventää tietämystä 

oman tarpeenne mukaan. Oppaat löytyvät myös hakusanoilla netistä, mikäli olette tulostaneet 

version itsellenne. Näistä on varmasti hyötyä oman toimintanne kehittämiseksi eteenpäin.  

Linkkejä  

Viestintä, tiedottaminen ja markkinointi 
 

Yhdistysten pieni viestintäopas  

Kotisivut ja sosiaalinen media avuksi kylien viestintää ja markkinointiin 

Opas uuden asukkaan vastaanottoon 

Talous ja verotus  

YHTÄLÖ, yhdistyksen talous ja verotus - mitä pienessä yhdistyksessä tulisi osata?  

Yhdistys –ja kylätoiminnan kehittäminen 

Maaseudun sivistysliiton kyläpäällikkövalmennus –sivuilta löytyy kattavasti tietoa, vinkkejä ja 

työkaluja yhdistys- ja kylätoimintaan.  

NÄE, KOE, TEE - yhdistysten strategiaopas 

Ideoita ja työkaluja oman toiminnan kehittämiseksi kannattaa etsiä myös muiden kyläyhdistys-

ten, maakunnallisten kyläyhdistysten (esimerkiksi http://www.vskylat.fi) Leader-ryhmien ja val-

takunnallisen kylätoiminnan kattojärjestön eli Suomen Kylätoiminta ry:n sivuilta!  

Näiden lisäksi hyödyllisiä linkkejä löytyy monilta järjestösosaajien sivuilta, kuten Järjestöhauto-

mon sivuilta, osoitteesta http://www.jarjestohautomo.fi  

Tämä opas on ladattavissa osoitteesta http://www.vskylat.fi,  

Varainhankinta 

Mistä rahat toimintaan? - neuvoja paikallistoiminnan varainhankintaan 

Yhdistystoiminnan rahoitusopas - pienen yhdistyksen näkökulmasta  

Opas antaa vinkkejä sekä apuja ja ohjeita yleisempiin yhdistystoiminnan rahoittamisen keinoi-

hin sekä käytännön toiminnassa huomioitaviin asioihin.  

Yhdistystoiminnan rahoitusopas (laaja opas).  

Yhdistystoiminnan rahoitusopas (tiivis opas).  

http://jake-hanke.fi/wp-content/uploads/2014/04/viestint%C3%A4opas_FINAL.pdf
http://www.vskylat.fi/wp-content/uploads/2013/01/Onni_KOTISIVUOPAS.pdf
http://www.vskylat.fi/wp-content/uploads/2013/01/Tulomuuttaja.pdf
http://www.vskylat.fi/wp-content/uploads/2013/01/YHDISTYKSEN_TALOUS_JA_VEROTUS_YHTALO_OPAS_nettiin.pdf
http://www.msl.fi/index.php?pid=83&cid=70
http://www.diges.info/pdf/NaeKoeTee.pdf
http://www.jarjestohautomo.fi/jarjestotietoa/hyodyllisia-linkkeja/
http://www.kylatoiminta.fi/uploads/images/kuvat%20ajankohtaista/VarainhankintaOpas.pdf
http://www.jelli.fi/lataukset/pdf/Rahoitusopaslaaja.pdf
http://www.jelli.fi/lataukset/pdf/Rahoitusopas_TIIVIS.pdf
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..joulujuhla, retki, teatteri, beachvolley, jalkapallo, sähly, norsupallo-ottelu, juoksutapahtuma, 

geokätköt, luontopolku, luontoreitistö, kanootit, frisbee-golf, kyläkävely, kulttuurikävely, ulkoil-

makonsertti, metsäkirkko, kaamosvalo-tapahtuma, kyläkummi, kylävaari /kylämummo, kylätalk-

kari, vesistön kunnostus, rannanhoito, latujen hoito, valokuvakilpailu, historiikit, muisteluillat, 

tarinakudonta, romunkeräys, siivoustalkoot, kirpputoritoiminta, perennan vaihtopäivät, lelujen 

vaihtopäivät, energiakävely, osuuskauppa, energiaosuuskunta, jätevesiosuuskunta, kyläsuunnitel-

mat, kylien neuvottelukunnat, vaalipaneelit, turvallisuuskävely, kansalaisopiston kurssit, kylä-

kahvila, disco, kisastudiot..  
 

 

Kylillä järjestetään monipuolista toimintaa, edellä on vain muutamia esimerkkejä. Mitä kaikkea 

toimintaa teidän yhdistyksenne järjestää? Mitkä ovat unelmanne ja tulevaisuuden suunnitelmat? 

Tähän voitte kirjoittaa ajatuksia, yksin tai yhdessä ja koota ideapankkia. Kaikkien ideoiden ei tar-

vitse olla tässä ja nyt toteutettavia tai edes toteutuskelpoisessa muodossa. Ideoita voi kerätä jalos-

tumaan ja myöhemmin käyttöön otettavaksi.  

 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

Ideat talteen ja käyttöön! 


