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Strateginen toimintasuunnitelma 
2019-2023

#meidänjärjestö
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IBD lukuina

YHDISTYKSESSÄ JÄSENIÄ 8 000 JA VAPAAEHTOISIA 100

SUOMESSA IBD:tä SAIRASTAVIA 
50 000

MAAILMASSA IBD:tä SAIRASTAVIA YLI 10 MILJOONAA

Toimisto Tampereella
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Yhdistyksen organisaatio

JÄSENET
Päätökset 

vuosikokouksessa, 
oikeus vaikuttaa ja 

ideoida

HALLITUS
Puheenjohtaja ja 

luottamushenkilöt
Strateginen suunnittelu ja 
toiminnan kehittäminen 

(jäsenten ääni)

TOIMINNANJOHTAJA
Operatiivisen toiminnan 

johtaminen ja 
kehittäminen

TOIMIHENKILÖT
Päivittäinen toiminta ja 
toiminnan kehittäminen

Hallituksen vuoden 
ensimmäisessä 

kokouksessa valitaan 
varapuheenjohtaja, 

sihteeri ja rahastonhoitaja

järjestökoordinaattori, 
viestintäpäällikkö, 
viestintäassistentti, 
kaksi järjestösuunnittelijaa 
ja hankevastaava

Toiminnanjohtaja toimii 
hallituksen kokouksissa 

ulkopuolisena sihteerinä
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Yhdistyksen toiminta-alueet ja tiimit

VIESTINTÄ

Yhdistyksen sisäinen ja 
ulkoinen viestintä, 

kampanjat, IBD-lehti, 
kotisivut, some ja 

markkinointi. 

MUUT TIIMIT: NINJATIIMI (Ninjat 13-17 v.), NUORISOTIIMI (Crocot 18-30 v.), PERHETIIMI, SOMETIIMI ja LEHTITIIMI. 
HANKKEISSA on aina oma ohjausryhmä.

VERTAISTOIMINTA

Valtakunnallinen sekä 
alueellinen toiminta. 

Vertaistuki- ja 
vapaaehtoistoiminta, 

sopeutumisvalmennus, 
Kevät- ja Syyspäivät.

VAIKUTTAMINEN

Kotimainen ja 
kansainvälinen 

edunvalvonta sekä 
yhteistyön koordinointi, 
sidosryhmäyhteistyö ja 

tutkimustyö. 

HALLINTO

Toiminnan suunnittelu, 
talous ja varainhankinta 
sekä henkilöstöhallinto

(Puheenjohtaja, 
varapuheenjohtaja, 

sihteeri ja 
rahastonhoitaja).



29.10.20186

Yhdistyksen kohderyhmät ja sidosryhmät
Kohderyhmät

• Yhdistyksen jäsenet

• Potentiaaliset jäsenet

• Suolistosairautta sairastavat

• Sairastavien läheiset 

• Vapaaehtoiset

• Suolistosairauksista kiinnostuneet

Sidosryhmät

• Lääkärit ja hoitohenkilökunta

• Muut asiantuntijat

• Yritykset

• Muut järjestöt

• Päättäjät

• Suuri yleisö ja media

• Muut yhteistyötahot (liiga, koulut, päiväkodit yms.)
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Toiminta-ajatus

Edistää IBD:tä tai muuta suolistosairautta sairastavan sekä heidän läheistensä hyvinvointia.

Tavoite

• Tehdä näkymättömästä näkyvää

• Olla Suomen paras järjestö jäsenilleen - #meidänjärjestö

Strateginen toiminta-ajatus ja tavoite
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Rohkeus

Uudistuva, kehittyvä ja ajanmukaisesti kohderyhmänsä tarpeisiin vastaava.

Yhdenvertaisuus

Helposti saavutettava ja lähestyttävä valtakunnallinen järjestö – #meidänjärjestö.

Luotettavuus

Luotettava asiantuntija sekä yhteistyökumppani.

Toimintaa ohjaavat arvot ja strategiset tavoitteet
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Vaikuttaminen

• Pitkäaikaissairaudesta aiheutuvat kustannukset pysyvät kohtuullisina

• Yhdenmukaiset myöntämisperusteet sosiaalietuuksiin (esim. vammaisetu)

• Toimivat hoitoketjut - #vaikuttavajärjestö

Strategiset toiminta-aluekohtaiset tavoitteet



29.10.201810

Vertaistoiminta

• Tarjota luotettavaa ja monipuolista vertaistukea sekä ajantasaista tietoa

• Järjestää ja kehittää toimintaa yhteistyössä jäsenistön kanssa

• Toimia toinen toista tukien jäsenistön parhaaksi - #meidänjärjestö

Strategiset toiminta-aluekohtaiset tavoitteet
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Viestintä

• Viestinnän kehityksen ajan hermolla pysyminen ja sisältöjen jatkuva kehittäminen 

• Läsnäolo eri viestinnän kanavissa yhteisöllisyyttä edistäen - #somempijärjestö

• Tehdä osallistavaa viestintää jäsenistön, yhteistyökumppaneiden ja muiden sidosryhmien kanssa -
vaikuttamisviestintä

Strategiset toiminta-aluekohtaiset tavoitteet
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Toimintaa ohjaa vuosikello

• Suunnitelmia ja toimintaa seurataan säännöllisesti

• Tarvittaviin muutoksiin reagoidaan nopeasti

• Toimintamalleja kehitetään tarpeen mukaan

• Tehokkaita ja yhtenäisiä työvälineistä käytetään toiminnan tukena

• Hyvästä yhteistyöstä huolehditaan toiminnassa

• Toiminnan onnistumista raportoidaan ja arvioidaan

Toimintasuunnitelman toteuttaminen
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• Säännölliset jäsen- ja sidosryhmäkyselyt (joka toinen vuosi)
• Hertta – itsearviointi (osana elokuun hallituksen ja toimiston kokousviikonloppua)
• SWOT –analyysi –toiminnan ja viestinnän osalta (strategiajakson alussa ja lopussa)
• Palautteet: tavoitteena tehdä verkkosivuille palautelomake (positiivisuuspankki) ->  palautteet hallituksen 

tiimien käsiteltäväksi
• Ajoittain järjestettävät workshopit – kehitysideat, jäsenten ääni
• Viestinnässä: Mediaseuranta (Meltwater), Google Analytics, some kanavien data – arvioidaan mm. 

yhdistyksen ja IBD:n tunnettuus, näkyvyys ja sisältöjen toimivuus

Arvioinnin tavoite: saada valmista raporttimateriaali saavutetuista tuloksista tukemaan mm. STEA:n
hakemuksien täyttöä ja kehittämään yhdistyksen toimintaa jatkossakin oikeaan suuntaan.

Toiminnan ja viestinnän arvioinnin keinot
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YHDISTYKSEN TULEVAISUUS

- VIIDEN VUODEN 
SUUNNITELMA 2019-2023

Edellisenä vuonna päätetään 
seuraavan vuoden teema. 

2021

2022

2023

2019 
EDUNVALVONTA JA 
VAIKUTTAMINEN

2020
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Jäsenmaksu on 27 euroa kalenterivuodessa eli 
2,25 euroa / kuukaudessa.

Jäsenen kommentti:

”Tiedostan vertaistuen arvon ja siksi kuulun 
yhdistykseenkin, eli kannatusmielessä toivoen, 
että pieni jäsenmaksuni on osaltaan 
auttamassa yhdistyksen olemassaoloa ja 
mahdollistaa sitä kautta jonkun toisen saaman 
tuen ja avun.”

Jäsenmaksu on 
yksittäisen ihmisen 
tuki yhdistykselle!



29.10.201816

KIITOS!
NÄKYVYYTTÄ HASHTAGIEN AVULLA:

#meidänjärjestö #vaikuttavajärjestö #somempijärjestö 
#ibdfi #näkymätönsairaus #vessapassi 


	Crohn ja Colitis ry
	Strateginen toimintasuunnitelma �2019-2023
	IBD lukuina
	Yhdistyksen organisaatio
	Yhdistyksen toiminta-alueet ja tiimit
	Yhdistyksen kohderyhmät ja sidosryhmät
	Strateginen toiminta-ajatus ja tavoite
	Toimintaa ohjaavat arvot ja strategiset tavoitteet
	Strategiset toiminta-aluekohtaiset tavoitteet
	Strategiset toiminta-aluekohtaiset tavoitteet
	Strategiset toiminta-aluekohtaiset tavoitteet
	Toimintasuunnitelman toteuttaminen
	Toiminnan ja viestinnän arvioinnin keinot
	Dia numero 14
	Jäsenmaksu on �yksittäisen ihmisen �tuki yhdistykselle!
	KIITOS!

