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Yhdistyksistä hyvinvointia -hanke

▪ Tavoitteena on
• aktivoida yhdistyksiä kehittämään yhdistystoimintaan liittyvää 

osaamistaan tarjoamalla maksuttomia koulutuksia
• kehittää toimintamalleja maaseudun väestön liikunnallisen 

elämäntavan edistämiseksi vauvasta vaariin
• edistää kuntien ja yhdistysten yhteistoimintoja ja uudenlaista 

palvelutuotantoa
▪Hankkeen kohderyhmänä ovat 
▪ Pohjois-Pohjanmaalla vaikuttavat järjestöt, yhdistykset ja yhteisöt 

– siis muutkin kuin urheiluseurat!



Toiminta-alue, hyödynsaajat, 
aikataulu ja rahoittaja

• Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry:n toiminta-alueen 22 
kuntaa

• Hyödynsaajina Pohjois-Pohjanmaan toiminta-alueen asukkaat, 
yhdistykset ja kunnat

• Aikataulu 1.1.2020-31.12.2021

• Hankkeen rahoittaa Maaseuturahasto
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Hankkeen toimenpiteet 1/2
• Sähköinen tarvekartoitus yhdistystoimijoille

• Työpajat/verkostotapaamiset kunnissa

→ Kuntakohtaiset kehitysprosessit 
• Yksittäisten yhdistysten palveluntuotantoon ja 

toimintaan liittyvät kehittämisprosessit

• Useampien yhdistysten yhteiset kehittämisprosessit

• Yhdistysten ja kunnan väliset kehittämisprosessit

→yhdistysten esiin nostaminen paikallisina toimijoina, 
liikunnallisen elämäntavan edistäminen vauvasta vaariin
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Hankkeen toimenpiteet 2/2

• Koulutukset kysynnän/tarpeiden mukaan, esim.
• Yhdistysjohdon ja –toimijoiden peruskoulutukset
• Viestintäkoulutukset
• Yhdistysten palvelutuotantokoulutukset
• Liikunnan vertaisohjaajakoulutukset
• Tapahtumajärjestämisen koulutukset
• Kouluttajakoulutukset jne.

• Seminaarit 

• Tapahtumat
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Muhoksen yhdistysten vastauksia yhdistyskartoitukseen (14.4.2020)
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Vastaajia 22
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Minkä asioiden parissa yhdistyksessänne toimitte?
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Millä yhdistystoiminnan osa-alueella yhdistyksenne kohtaa eniten haasteita? 
Tai mitkä osa-alueet vaatisivat eniten kehittämistä?
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En osaa sanoa

Muuta, mitä?

Tulostettavia tukimateriaaleja

Yhdistyskohtaista neuvontaa

Verkkovälitteisiä koulutuksia / webinaareja

Verkostotapaamisia, esim. yhdistysten puheenjohtajien kesken

Yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa, kenen?

Koulutusta

Millaista tukea kaipaatte yhdistystoiminnan tueksi?
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En osaa sanoa

Elintapaneuvonnan ohjaajakoulutus

Yhdistyksen verotus

Työaikalaki 1.1.2020

Kiusaamisen ehkäisy

Nuorten liikuntakaveri koulutukset

GDPR / arkistointi

Liikuntaleikkikoulun ohjaajakoulutus (alle kouluikäisten ohjaaminen)

Tulorekisteriuudistukset yhdistyksille

Yhdistys työnantajana ja työhyvinvoinnin edistäjänä

Tapahtumajärjestäminen

Hygieniapassi

Turvallisuuskoulutus (turvallisuussuunnitelmat jne.)

Aikuisliikunnan vertaisohjaajakoulutus

Jokin muu, mikä?

Lasten liikunnan ohjaajakoulutus (alakouluikäisten ohjaaminen)

Palveluiden tuotteistaminen

EA-kurssit

Yhteisöllisyys ja ihmisten johtaminen

Yhdistyksen viestintä

Yhdistysten johtaminen ja hallinto

Ikääntyvien vertaisohjaajakoulutukset

Millaisista koulutuksista yhdistyksenne hyötyisi eniten?
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Joku muu, mikä?

Muut paikallisyhdistykset, mitkä?

Koulut /oppilaitokset, mitkä?

Seurakunta

Järjestöt, mitkä?

Kotikunta tai -kaupunki

Yhteistyö

Haluttaisiin tehdä yhteistyötä On tehty yhteistyötä viimeisen vuoden aikana
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Hyvinvoinnin ja liikunnallisen elämäntavan edistäminen ei kuulu yhdistystoimintaamme

Muulla tavoin, miten?

Yhdistyksemme edistää hyvinvointia ja liikunnallista elämäntapaa neuvonnan avulla

Liikunnallista elämäntapaa edistetään arkiliikunnan tärkeyttä korostamalla

Yhdistyksemme olisi kiinnostunut lisäämään liikunnallista toimintaa

Liikunta on mukana erilaisten tapahtumien muodossa

Yhdistyksemme tarjoaa säännöllistä liikunnallista toimintaa

Millä tavoin hyvinvoinnin ja liikunnallisen elämäntavan edistäminen näkyy 
yhdistyksenne toiminnassa?



Onko sinulla tai 
yhdistyksellänne jokin 
kuntalaisten 
hyvinvointia edistävän 
toimintamallin idea, 
jota haluaisitte lähteä 
yhdessä Yhdistyksistä 
hyvinvointia -hankkeen 
kanssa kehittämään?

”Matalan kynnyksen liikunnan 
kehittäminen, aikuiset, eläkeläiset”

”Eläkeläisten hyvinvointipäivät 
kulttuurin ja liikunnan keinoin”

”Kuntaan seuratoiminnasta ja sen 
kehittämisestä vastaava henkilö. Kunta 
ja järjestöt yhdessä!”

”Luonto-/liikuntakerho lapsille kesällä, 
kun 4H on tauolla, yhteistyössä esim. 
MLL, Suomen Latu tai Partio.”

”Vanhusten viriketoimintaa nuorten 
tekemänä”



Olisiko kunnassanne 
tarvetta jollekin 
yhdistyksiin liittyvälle 
toiminnalle, jollaista 
siellä ei vielä ole?

”Yhteistyön kehittäminen eri yhdistysten 
ja esimerkiksi urheiluseurojen kanssa”

”Yhdistysten yhteiset/säännölliset 
kokoontumiset ja yhteinen 
toimintavuoden suunnittelu”

”Järjestöille tilat päivä käyttöön jonne 
mahtuu 50 -100 henkeä kerhoon ja 
liikkumaan, ilmaiset tai pieni vuokra 
korkeintaan, niitä ei ole ollenkaan 
Muhoksella keskustassa. Yhdistykset 
toimii talkoo-/vapaaehtoisuus-
periaatteella.”



Hankkeen jatkotoimenpiteet 
Muhoksella
• Työpaja syksyllä, jossa kartoituksen tuloksiin perehdytään tarkemmin, sekä 

siitä nousseita kehitysajatuksia lähdetään työstämään eri toimijoiden 
kanssa eteenpäin.

• Yhdistystoimintaa kehittäviä koulutuksia ja webinaareja Muhoksella tai 
lähialueella

• Yhdistyskohtaista tukea

• Pysy ajan tasalla hankkeen toimista!
• Liity postituslistallemme ja pysy ajan tasalla tulevista tapaamisista ja koulutuksista ! 

(www.popli.fi/yhdistyksistä-hyvinvointia)
• Seuraa hankkeen Facebook-sivuja! (www.facebook.com/yhdistyksistahyvinvointia)

http://www.popli.fi/yhdistyksistä-hyvinvointia


Hankkeen työntekijät
• Projektivastaava Mikko Männistö

mikko.mannisto@popli.fi
050-368 7456

• Projektityöntekijä Heidi Similä
heidi.simila@popli.fi
050-379 9662
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KIITOS! Käythän vielä vastaamassa kyselyyn, 
mikäli et ole jo vastannut!
https://webropol.com/s/yhdistyksista-hyvinvointia
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