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Case :
Takaperolan 
reumayhdistys 

Mikä mättää, kun Takaperolan reumayhdistyksen 
jäsenmäärä tippuu, tapahtumissa käy aina vain 

samat naamat, eikä  yhdistys muutenkaan saa uusia 
jäseniä?  

Kirjoituskoneestakin on muste loppunut ja 
yhdistyksen laskut on kovin työlästä maksaa, ja muut 

puhuvat että tietokoneella sekin olisi nopeampaa…



Mikä neuvoksi? 

 Takaperolan reumayhdistyksen haasteet jäsenhankinnan, 

yhdistyksen näkyvyyden, toiminnan jatkuvuuden ja taloudellisten 
asioiden kautta osoittaa, että tietotekniikan ja muun uuden 

teknologian käyttäminen on reumayhdistystoiminnan kannalta 

erittäin hyödyllistä, ja miltei välttämätöntä. 

 Myös reumayhdistysten jäseniä on tärkeää aktivoida ja motivoida 

teknologian käyttöön. 



Näkökulmia teknologian ja 
tietotekniikan käyttöön 
yhdistystoiminnassa ja muussa 
arjessa

Seuraavassa esityksessä käsitellään Nettiopastajien kesäpäivillä esiin 
tulleita näkökulmia :

 Teknologian hyödyt

 Käytännön järjestelyt nettiopastamiseen

 Mistä löytyy vapaaehtoisia nettiopastajia?

 Jäsenhankinta

 Motivaatio ja asenne 



Teknologian hyödyt

 Tieto kulkee nopeasti

 Tieto leviää tehokkaasti 

 Tiedosta jää jälki, ja tieto ei perustu esim. kuulopuheisiin

 Tieto pysyy ajan tasalla helpommin

 Eri palvelujen käyttömahdollisuudet, kuten verkkopankki ja 

terveydenhuollon ajanvaraukset ja esim. labroratioriotulokset. 

 Netissä on mahdollisuus saada vertaistukea laaja-alaisesti

 Rahansaannin turvaaminen yhdistykselle, koska esim. useat 

avustukset haetaan netissä.



Käytännön järjestelyt 

nettiopastamiseen

 Täytyy miettiä seuraavat asiat: Vuosi, viikonpäivä, kellonaika, kurssin 

pituus, paikka

 Tilat

 Koneet ja liittymät mm. älypuhelimet  

 Kouluttajat

 Markkinointi

 Rahoitus Sponsoreita (Kaupat, pankit jne. ) 



Mistä löytyy vapaaehtoisia 
nettiopastajia? 

Verkkosivustot: 

 https://www.hiiop100.fi/

 https://vapaaehtoistyo.fi/

 Terveyskeskuksen ja sairaalan ilmoitustaulut 

 Yhdistysten välinen yhteistyö

 Paikallislehtien  kautta

 Opiskelijat

 Ystäväpiiri, perhe

 Reumaliitto 

https://www.hiiop100.fi/
https://vapaaehtoistyo.fi/


Jäsenhankinta

 Koulutusta jäsenhankintaan – yhteistyötä muiden yhdistysten kanssa

 Facebook, Instagram ja muu sosiaalinen media. 

 Sähköposti

 Tapaamiset

 Tapahtumat esim. paikallislehti paikalle, niin saa näkyvyyttä

 Myyjäiset

 ’’Pieni-ele’’-liivi

 Nettisivut. Sivuja on muistettava päivittää säännöllisesti, jotta tieto on 

ajankohtaista. 



Miten motivoidaan?

 Harrastusten kautta innostaminen

 Ajan tasalla pysyminen (uutiset, lehdet)

 Vertaistukikoulutuksen innostaminen

 Asioiden hoitamisen helpottuminen ( Esim. laboratoriotulokset, omat 

terveystiedot, matkaliput, aikataulut yms. Nettipalvelut) 

 Yhteydenpidon helppous ja edullisuus 


