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Tässä opinnäytetyössä oli tavoitteena miettiä, miten pieni yhdistys saadaan näkyväksi sen potentiaa-
lisille jäsenille. Pienten yhdistysten toiminta perustuu usein vapaaehtoisuuteen, johon ihmisten tun-
tuu olevan vaikea sitoutua, vaikka hyöty sitoutumisesta olisikin suuri. Aktiivisia toimijoita on yhä 
vähemmän, joka vaikuttaa säännölliseen ja monipuolisen toiminnan ylläpitämiseen. 
 
Opinnäytetyön tilaajana toimi Salon Seudun ADHD-yhdistys, joka on perustettu vuonna 2011. Yhdis-
tys tarjoaa tietoa ADHD:sta, virkistystoimintaa, koulutusta sekä vertaistukea heille, joilla joko itsellä 
tai lähipiirissä on todettu ADHD. Yhdistys toivoo toimintaan lisää jäseniä, jotka sitoutuisivat toimin-
taan useiksi vuosiksi. 
 
Opinnäytetyö oli kvalitatiivinen ja kvantitatiivinen tutkimus. Laadullisina menetelminä 
opinnäytetyössä käytettiin benchmarkingia ja ideariihtä. Benchmarkkingissa tutkittiin kolmen eri 
yhdistyksen tiedottamiseen ja toimintaan liittyvää materiaalia, sekä haastatteluiden avulla selvitettiin 
minkälaisia palveluita muut yhdistykset tarjoavat jäsenilleen ja miten he sitouttavat jäseniään 
yhdistyksen toimintaan. Määrällisenä menetelmänä opinnäytetyössä käytettiin kyselyä. Kyselyn 
avulla haluttiin selvittää, mitä palveluita ADHD-yhdistysten jäsenet ovat saaneet, mistä palveluista 
heille on ollut hyötyä sekä mitä palveluita jäsenet toivoisivat saavansa. Kyselyn avulla selvitettiin 
lisäksi mistä jäsenet ovat saaneet tiedon yhdistyksestä ja miten yhdistys jäsenilleen tiedottaa. 
Ideariihen avulla Salon Seudun ADHD-yhdistyksen hallitus sai tuoda omia mielipiteitään esiin 
pavelutarjonnan laajentamisesta ja palveluesitteen sisällöstä sekä sen ulkoisesta ilmeestä. 
 
Tuloksissa ilmenee, että tiedottaminen on yhdistyksen toiminnassa avainasemassa. Hyvän 
tiedottamisen avulla uusien jäsenten saanti on helpompaa ja jäsenet ovat sitoutuneempia yhdistyksen 
toimintaan. Palvelutarjonnan tulee olla monipuolinen ja toimintaa pitää olla säännöllisesti. 
Yhdistyksen kannattaa tehdä yhteistyötä eri verkostojen kanssa. Näin lisätään näkyvyyttä ja 
kohderyhmä laajenee. Yhdistyksen palvelut kannattaa suunnitella jäsenten toiveiden mukaisesti ja 
pyrkiä sitouttamaan jäsenet mukaan ohjaamaan erilaisia toimintoja. 
 
Tuotoksena tässä opinnäytetyössä syntyi erilaista materiaalia tiedottamiseen, joiden avulla 
yhdistyksen näkyvyyttä on helppo lisätä. Palveluesitettä tullaan jakamaan eri yhteistyötahoille, joiden 
kautta potentiaalisten jäsenten olisi se mahdollista saada. Syntyneistä materiaaleista ilmoitus on 
tarkoitettu pääasiassa lehtimainontaan. Tapahtumamainoksen avulla puolestaan yritetään saada 
potentiaalisia jäseniä tulemaan tutustumaan yhdistyksen toimitiloihin ja hallitukseen sekä muihin 
jäseniin. Vuositiedotteen avulla pyritään saamaan yhdistyksen jäsenet aktiivisesti mukaan 
toimintaan ja etenkin sitoutumaan useiksi vuosiksi.  
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The aim of this thesis was to find ways for a small association to make itself visible to potential mem-
ber. An association’s activities are based on voluntary activity, but people often find it difficult to 
commit themselves even if the benefits of the association are great. Usually there are not that many 
active members in small associations, which affects the regularity and versatility of its operations. 
 
This thesis was subscribed by the ADHD association of the city of Salo in Southern Finland. It has 
been operating since 2011. The association provides information about ADHD, recreational activities, 
training and peer support for those with ADHD and their related parties. The association hopes for 
more members involved in its activities for several years to come. 
 
My development work was carried out by means of qualitative and quantitative research. The meth-
ods used were benchmarking, survey and brainstorming. I benchmarked three different associations; 
their ways of disseminating information and their activities. Benchmarking was used to find out what 
kind of services other associations offer to their members and how they make their members com-
mitted to the association. The survey mapped the services the members of the ADHD associations 
have received, what they experienced as useful and what the members would hope for in future. Also 
the survey was used to find out where members got inform about the association and how the associ-
ation informs them. With help of brainstorming, Salo ADHD association board was able to bring to-
gether their own opinions about the expansion of service, the contents and visual image of the service 
brochure. 
 
The results indicate that communication and disseminating information are the cornerstones of an 
association’s activities. With proper communication and dissemination of information it is easier for 
new members to join and become committed to the association. The services offered must be versatile 
and activities must be regular. The association should be involved with different networks to increase 
its visibility and to expand its target group. The services of the association should be planned based 
on the needs of their members and the association should aim at committing its members to instruct-
ing the different activities. 
 
The results of this thesis include different types of information materials that help the associations to 
increase their visibility. A service brochure was created to be disseminated to different partners to 
access potential members. An announcement was created for newspaper advertising. Moreover, an 
event ad was made to get potential members to visit the association’s office and to meet the board and 
other members. An annual information sheet was written to actively involve the members of the as-
sociation to commit themselves for several years. 
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1 JOHDANTO  

 

 

Ykkösakseli ry on tehnyt kyselyn Karkkilan, Lohjan, Salon ja Vihdin alueella toimiville 

yhdistyksille helmi-maaliskuussa 2019. Kyselyn tuloksissa nousi esiin, että yhdistyk-

sissä on aktiivisia jäseniä ja vapaaehtoisia liian vähän. Vaarana on, että pieni tekijä-

joukko uupuu yhdistyksen työmäärään. Yhdistykset toivovat lisää yhteistyötä ja ver-

kostoja, erityisesti kuntien kanssa. (Ykkösakseli ry 2019.) Opinnäytetyöni aihe on hy-

vin ajankohtainen ja monien pienten yhdistysten toimintaan on vaikea saada uusia jä-

seniä mukaan.  

 

Salon Seudun ADHD-yhdistys on jäsenmäärältään melko pieni, eivätkä sen jäsenet ole 

sitoutuneet toimintaan useiksi vuosiksi peräkkäin. Opinnäyteyöni tarkoituksena on 

tutkia, miten tuoda yhdistystä näkyväksi sen potentiaalisille jäsenille. Miten saada 

tieto yhdistyksestä sellaisille toimijoille, jotka pystyisivät viemään tietoa ja näkyvyyttä 

eteenpäin? Opinnäytetyöni tutkimuskysymyksinä olivat. Miten tuoda pieni yhdistys 

näkyväksi sen potentiaalisille jäsenille ja miten sitouttaa jäsenet yhdistyksen toimin-

taan useiksi vuosiksi?  

 

Itse olen omassa lähipiirissäni sekä työssäni kohdannut paljon erilaisia ja eri diagnoo-

sein olevia lapsia. Itselläni meni kuitenkin vuosia ennen kuin kuulin Salon Seudun 

ADHD-yhdistyksestä, vaikka olimme olleet jo pitkään avun piirissä. Mielestäni olisi 

erityisen tärkeää, että lapsia hoitavat kunnalliset ja yksityiset toimijat olisivat tietoisia 

erilaisista yhdistyksistä ja pystyisivät ohjaamaan asiakkaitaan yhdistysten toimintaan 

mukaan. Tärkein tuki vanhemmille, kun oma lapsi oireilee, ovat ne yhdistyksistä löy-

tyvät vanhemmat, jotka pystyvät avoimesti kertomaan oman polkunsa hyvistä ja huo-

noista hetkistä. 

 

Monitahoisen viestinnän avulla on mahdollisuus nostaa erilaisia oireyhtymiä esiin. 

Olisi hienoa, jos tulevaisuudessa kenenkään ei tarvitsisi hävetä sitä minkälainen on, 

eikä myöskään omaa diagnoosiaan. Monet yhdistykset ovat potilasjärjestöjä ja halua-

vat auttaa ja voimaannuttaa jäseniään. Yhdistykset ovat avainasemassa viestinnän 

avulla tuomaan esiin ihmisten positiivista erilaisuutta. 
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Tilaaja toivoi, että tuotoksena syntyisi palveluesite ja markkinointisuunnitelma. Mark-

kinointisuunnitelman tarve muuttui opinnäytetyön edetessä erilaisen markkinointi-

materiaalin tuottamiseen. Materiaalin tavoitteena on saada uusia jäseniä ja sitouttaa 

jo jäsenenä olevat toimintaan pidemmäksi aikaa. 

 

Opinnäytetyössäni kerron luvussa kaksi Salon Seudun ADHD-yhdistyksestä, joka on 

työni tilaaja. Tämän jälkeen luvussa kolme avaan opinnäytetyöni tietoperustaa ja sii-

hen liittyviä käsitteitä. Luvassa neljä kerron opinnäytetyössä käyttämistäni menetel-

mistä, jotka olivat benchmarking, kysely ja ideariihi. Luvussa viisi analysoin opinnäy-

tetyöni tuloksia. Luvussa kuusi kerron opinnäytetyöni tuotoksista liittyen tiedottami-

sen lisäämiseen Salon Seudun ADHD-yhdistyksessä sekä avaan tekemiäni kehittämis-

ehdotuksia. Lopuksi-luvussa käsittelen opinnäytetyöni merkitystä tilaajalle ja muille 

pienille yhdistyksille. 
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2 SALON SEUDUN ADHD-YHDISTYS 

 

 

Avaan aluksi lyhyesti mitä tämä neljän kirjaimen yhdistelmä eli ADHD tarkoittaa. 

Hansen (2018) kuvaa, että ADHD:ssa on kyse kolmesta oireesta: tarkkaavuuden on-

gelmista, yliaktiivisuudesta ja impulsiivisuudesta. Kaikista ihmisistä löytyy ADHD-

piirteitä jonkin verran. Osalla piirteistä aiheutuvat ongelmat ovat niin voimakkaita, 

että diagnoosin ja asianmukaisen hoidon saanti on erityisen tärkeää. (Hansen 2018, 

12-13.) 

 

Salon Seudun ADHD-yhdistys on Salon seudulla toimiva yhdistys, joka on perustettu 

vuonna 2011. Salon Seudun ADHD-yhdistyksen logon (ks. Kuva 1) on tehnyt salolainen 

opiskelija. Yhdistys järjestää toimintaa eri-ikäisille ADHD-oireisille henkilöille ja hei-

dän perheilleen. Jäsenmäärä oli vuoden 2018 lopussa 19 jäsenperhettä. Jäsenmaksu, 

on 25 €, joka kattaa koko jäsenperheen osallisuuden. Yhdistyksen toiminnassa on ollut 

mukana parhaimmillaan noin 50 henkilöä. Yhdistys kuului vuonna 2018 jäsenenä seu-

raaviin organisaatioihin: Salon SYTY ry ja ADHD-liitto. (Salon Seudun ADHD-yhdis-

tys 2018a.) 

 

Kuva 1. Salon Seudun ADHD-yhdistyksen logo. 

 

Ihmisistä ei näy ulospäin, että heidän aivonsa tai keskushermostonsa ovat erilaiset. Jos 

lapsen ADHD:ta ei tunnisteta tai hoideta, todennäköisesti hänen elämänsä on sarja 

epäonnistumisia ja alisuoriutumista esim. koulussa. (Barkley 2008, 35-36.) Juuri tä-

män takia lapsen ja nuoren sekä koko perheen on saatava apua ja tukea hyvin varhai-
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sessa vaiheessa. ADHD-yhdistyksessä on mahdollisuus kohdata vertaisia, joilta saa tu-

kea jo ennen diagnoosia. Salon Seudun ADHD-yhdistys tarjosi vuonna 2018 tietoa 

ADHD:sta, virkistystoimintaa, koulutusta sekä vertaistukea heille, joilla on joko itsellä 

tai lähipiirissä todettu ADHD. Yhdistyksen tavoitteena on viedä ADHD:n liittyvää 

tietoutta eteenpäin. Yhdistyksen haasteita ovat jäsenmäärän lisääminen, jo mukaan 

tulleiden jäsenten sitoutuminen toimintaan, yhdistystoiminnan kehittäminen ja 

yhdistyksen tunnetuksi tekeminen. (Salon Seudun ADHD-yhdistys 2018b.)  

 

Salon Seudun ADHD-yhdistys omistaa apuvälineitä, joita jäsenet voivat lainata; 5 kpl 

Time-Timereitä, 5 kpl istuintyynyjä, 2 kpl painopeittoja, erilaista ADHD-kirjallisuutta, 

joista löytyy luettelo google Drivessa, askarteluvälineitä, -tarvikkeita sekä lautapelejä. 

(Salon Seudun ADHD-yhdistys 2018b.) Ei ole olemassa mitään asiaa, josta ihminen ei 

voisi suoriutua siksi, että hänellä on todettu ADHD (Hansen 2018, 148). ADHD ja 

muutkin sairaudet voivat hankaloittaa elämää, sekä näkyä ja kuulua, mutta mielestäni 

ne eivät ole este millekään uudelle kokemukselle.    

 

Yhdistyksen toimintaan on suunniteltu osallistumista messuille sekä erilaisiin tapah-

tumiin. Jäsenten kanssa tehdään retkiä, joihin koko jäsenperheen on mahdollista osal-

listua. Yhdistys järjestää mahdollisesti erilaisia luentoja. Vertaisryhmä jatkaa toimin-

taansa kerran kuukaudessa. (Salon Seudun ADHD-yhdistys 2018b.) Vuonna 2018 Sa-

lossa järjestettiin hyvää Salossa messut, joissa olimme yhdistyksen kanssa mukana. 

Monet ihmiset pysähtyivät keskustelemaan omasta tai läheisen ADHD:sta. Oli hienoa 

nähdä, että ihmiset avoimesti kertovat ja kysyvät yhdistyksen toiminnasta. 

 

Suomessa ensimmäinen ADHD-yhdistys on perustettu vuonna 1979 (Adhd 2009, 20). 

ADHD-liitto ry on perustettu vuonna 1989, silloin nimellä Suomen MBD-liitto ry. Ny-

kyinen nimi on otettu käyttöön vuonna 2003. (ADHD-liitto 2018.) Tällä hetkellä 

ADHD-liitossa on 1965 jäsentä (Salo 2019). Erja Sandberg (2016, 196) toteaa tutki-

muksessaan, että ADHD perheistä neljä viidestä (80,6%) kokee, että he eivät ole saa-

neet sektorirajat ylittävää kokonaisvaltaista tukea. Perhe voi olla terveystoimen, sosi-

aalitoimen ja opetustoimen palveluiden käyttäjänä, mutta mikään taho ei välttämättä 

koordinoi perheen palveluja. Perheen tilanne tulisi ottaa kokonaisvaltaisesti huomioon 

nykyistä paremmin. Osa tutkimukseen osallistuneista on hakenut kokonaisvaltaisia 
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tukitoimia perheelleen vuosia, mutta ei ole niitä kuitenkaan saanut. (Sandberg 2016, 

196.) Tämä kuormittaa perheen arkea lisää, kun vuosi toisensa jälkeen olet uudelleen 

kertomassa samoja asioita alusta alkaen.  

 

ADHD-yhdistyksessä jäsenten on mahdollisuus kuulla muiden tarinoita siitä, mistä 

apua kannattaa hakea ja mistä sitä on parhaiten saanut. Niiden perheiden lasten on 

vielä vaikeampi saada apua, jossa lapsen oireilu näkyy pääasiassa kotona. Silloin ei ole 

mahdollisuutta saada tukea päiväkodin tai koulun henkilökunnalta, silloin vanhem-

mat voivat kokea olevansa asian kanssa hyvin yksin. Arki voi olla hyvin raskasta, joten 

onko voimavaroja lähteä vaatimaan omalle lapselleen ja perheelleen apua. Vuosia voi 

mennä myös miettiessä, että onko ongelmat tarpeeksi suuria. ADHD- yhdistyksessä on 

mahdollisuus saada apua juuri näihin kysymyksiin. 

 

Olisi erityisen tärkeää, että terveydenhuollosta tai koulusta osattaisiin kertoa vanhem-

mille ADHD-yhdistyksestä. Vanhempien olisi tärkeää tietää, että he eivät ole ainoita, 

jotka painivat arjessa ihan samanlaisten haasteiden kanssa. Olisi hyvä antaa aikuiselle 

tai nuorelle mukaan käyntikortti tai esite yhdistyksestä, näin yhteydenotto on jo paljon 

lähempänä ja helpompi toteuttaa.  
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3 TIETOPERUSTA 

 

 

Tässä luvussa avaan opinnäytetyöni tietoperustaa. Opinnäytetyöni keskeisimmät kä-

sitteet on avattu alla olevassa kuviossa (ks. kuvio 1). Opinnäytetyössäni tietoperustaani 

ovat yhdistys, yhdistys palveluntuottajana, yhdistys viestijänä ja sosiokulttuurinen in-

nostaminen. Yhdistyksen toimintaa avasin jo edellisessä luvussa, kun kerroin tilaajas-

tani Salon Seudun ADHD-yhdistyksestä. Olen pyrkinyt valitsemaan käsitteeni niin, 

että ne vastaisivat tutkimuskysymyksiini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 1. Opinnäytetyöni käsitteet. 

 

 

3.1 Yhdistys palveluntuottajana 

Vapaaehtoistoimintaa kuvataan palkattomana, vapaasta tahdosta kumpuavana, yleis-

hyödyllisenä toimintana. Vapaaehtois- ja vertaistoiminta on monille osa arkipäivää ja 

tällä tavoin he saavat hyviä kokemuksia elämäänsä. Ihmisten osallisuus ja osallistumi-

nen kansalaistoimintaan lisäävät ihmisten tietoisuutta ja auttavat heitä vaatimaan oi-

keuksiaan. (Nylund & Yeung 2005, 15-19.) Suomalainen kansalaistoiminta on hyvin 

laajaa ja koskettaa monenlaisia elämänaloja. Suomessa on erittäin kattava julkinen 

sektori, joka pohjoismaisen hyvinvointi mallin mukaan huolehtii ihmisestä kehdosta 

       Yhdistys 

 

Viestijänä  Palvelun-            

tuottajana 

Sosiokulttuurinen 

innostaminen 
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hautaan asti. Tästä huolimatta myös kansalaisten omaehtoista toimintaa on paljon. 

Kansalaistoiminnan avulla on kanavoitu ihmisten toiminnan halua, tuotettu ihmisten 

haluamia ja organisoimia toimintoja sekä täydennetty julkista palvelutarjontaa. (Harju 

2003, 30-31.) 

 

Yhdistykset ovat vuosikymmenten aikana linkittyneet valtion ja kunnan palvelujärjes-

telmään toimien valtakunnan, alue- ja paikallistasolla merkittävänä palvelujen kehit-

täjänä ja tuottajana. Yhdistysten palvelut korvaavat ja täydentävät kunnallisia palve-

luita. Kunta on pääasiallinen palveluiden kilpailuttaja, maksaja ja käyttäjä. Järjestöt 

voisivat tuoda mukanaan erityisosaamista ja vertaisryhmätoimintaa. (Murto 2003, 67-

71.) Salon Seudun ADHD-yhdistys saa toimintaansa rahoitusta Salon kaupungilta.  

 

Palveluita tuotetaan ja vaihdetaan ihmisten välisissä suhteissa, palvelut tarjoavat yh-

teisiä tiloja sekä lasten että aikuisten vertaissuhteille, että lasten ja aikuisten vuorovai-

kutukselle. Lapsipalvelut on ajateltu eräänlaisiksi ”odotushuoneiksi”, joissa ajatellaan 

lasten hankkivan tietoja ja taitoja, joita he tarvitsevat tulevaisuudessa aikuisyhteiskun-

nassa. Haasteeksi nousee se, minkä roolin ja paikan vanhemmat näissä palveluissa 

saavat tai ottavat. (Kekkonen 2004, 20.) Yhdistystoiminta avaa paljon uusia mahdol-

lisuuksia niin aikuisille kuin lapsillekin.  Usein vanhemmat ottavat lapsensa mukaan 

heillä tärkeään harrastukseen, yhdistystoimintaakin voi harrastaa.  

 

Kansalaistoimintakonseptin kautta tehdään palvelutuotantoa. Yhdistysten palvelutuo-

tannolle on lisääntyvää kysyntä, koska julkinen sektori on valmis ulkoistamaan palve-

lujaan. Kansalaistoiminanna ideaalin ja palvelutuotannon sovittaminen yhteen yhden 

järjestön sisällä on vaikeaa. (Harju 2003, 183-184.) Hyvinvointijärjestöt toimivat ih-

misten hyvinvoinnin puolesta, oli sitten kyse elintasoon tai elämänlaatuun liittyvistä 

tekijöistä. Hyvinvoinnin puolesta voi toimia ainakin kolmella tavalla tarjoamalla: 1) 

tukea ja apua 2) tietoa, neuvontaa ja ohjausta ja 3) yhteisön, johon kuulua. Hyvinvoin-

tijärjestöt ovat näin rakentamassa parempaa arjen hyvinvointia. (Kemppi & Kittilä 

2011, 168.) Salon Seudun ADHD-yhdistys tarjoaa jäsenilleen kaikkia edellä mainittuja 

hyvinvointipalveluja. 
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Hyvinvointijärjestöihin lukeutuu esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan järjestöt sekä 

lapsi- ja nuorisotyöjärjestöt. Palveluiden tuottajina ja kehittäjinä järjestöt ovat osa yh-

teiskunnan hyvinvointipalvelujärjestelmää. (Kemppi & Kittilä 2011, 168-169.) ADHD-

yhdistys kuuluu terveysalanjärjestöön, kuten kaikki muutkin potilasjärjestöt. 

 

Parhaimmillaan järjestöt saavat yhteyden myös heihin, joiden ääni ei välttämättä muu-

ten tule kuulluksi. Jäsenten osallistuminen kuuluu järjestötyöhön sisäänrakennettuna. 

Järjestöt korostavat jäsenten oman kokemuksen tärkeyttä, kun halutaan luoda asia-

kaslähtöistä auttamiskulttuuria ja tavoitteena on voimaannuttaminen. (Murto 2003, 

71.) ADHD-yhdistyksessä omien kokemusten jakaminen on hyvin tärkeässä asemassa. 

ADHD-oireisten sekä heidän läheisten voimaannuttaminen erilaisin keinoin on Salon 

Seudun ADHD-yhdistyksen tärkeimpiä tehtäviä. Mielestäni kaupunki voisi ostaa yh-

distykseltä palvelua esimerkiksi sairaiden tai käytöshäiriöisten lasten vanhempien ver-

taisryhmään, jossa myös lastenhoito olisi huomioitu.  

 

ADHD-yhdistys on matalan kynnyksen kohtaamispaikka ADHD-oireisille ja heidän lä-

heisilleen. Vanhempien voi olla hankalaa lähteä oireilevan lapsen kanssa esimerkiksi 

kauppaan, leikkipuistoon, rannalle tai huvipuistoon. Uskon, että vanhempien ja eri-

tyislasten olisi helpompi lähteä kokeilemaan uusia juttuja sellaisessa ryhmässä, joissa 

muidenkin lapset voivat oireilla monella tapaa. ADHD-yhdistyksen toiminnassa tähän 

on hyvä mahdollisuus, koska siellä on tarjolla erilaisia tapahtumia ja retkiä. Jäsenillä 

on myös mahdollisuus toivoa yhdistykseltä erilaista toimintaa ja ryhmiä. 

 

Perhe- sekä palveluyhteisö tuottavat lapselle erilaista aikuisuutta, vanhemmuutta ja 

kasvattajuutta. Samalla yhteisöt tuottavat lapselle erilaista lapsuutta. (Kekkonen 

2004, 20.) Päivi Rouvali työskentelee tukihenkilötoiminnan koordinaattorina Turun 

kaupunkilähetyksessä, hänen mielestään ehkäisevään työhön panostaminen on jäänyt 

paljon järjestöjen varaan. Päivi toteaa, että erilaisten järjestöjen toiminta on Suomessa 

hyvin laajaa, moninaista ja uraauurtavaa. Järjestöjen tarjoamiin palveluihin on matala 

kynnys hakeutua ja toiminnan on tarkoitus ehkäistä ongelmia. Vapaaehtoistyön avulla 

ei kuitenkaan voida ratkaista kaikkia asioita eikä etenkään korvata ammattilaisten 

työtä. Ammatillisesti ohjatun vapaaehtoistyön avulla voidaan auttaa monenlaisissa on-

gelmissa ja lisätä näin ihmisten hyvinvointia. (Rouvali 2019.) 
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Heikossa työmarkkina-asemassa olevien ihmisten on vaikea jopa mahdoton päästä 

työmarkkinoille tai selviytyä siellä. Näiden ihmisten työpanos olisi ollut vaarassa jäädä 

kokonaan käyttämättä, elleivät järjestöt olisi kehittäneet sosiaalisia yrityksiä, toisinlai-

sin voiton tavoittein ja toisenlaisin rahoitusratkaisuin toimivaa sosiaalitaloutta. Jär-

jestöjen rooli sosiaalitaloudessa liittyy myös sosiaalisen osallisuuden rakentamiseen. 

(Murto 2003, 72.)   

 

Palveluntuottajajärjestöt voivat vaikuttaa tulevaisuuteensa tekemällä tiiviimpää yh-

teistyötä kuntamaksajien lisäksi palvelujen käyttäjien itsensä kanssa. Yhteistyöllä voi-

daan kehittää uusia malleja palvelujen tarjoamiseen. Järjestöjen on pidettävä tiukasti 

kiinni perustehtävästään eli huono-osaisten väestöryhmien palveluiden turvaami-

sesta. Palveluita on muokattava jatkuvasti muuttuviin olosuhteisiin sopiviksi. (Murto 

2003, 72.) Mäkinen (2018) kuvaa, että palveluja muotoillaan käyttäjälähtöisesti asiak-

kaan parhaaksi. Palvelun tulisi olla elämyksellinen ja merkityksellinen. Palvelukoke-

mus on parhaimmillaan liikahdus asiakkaan sisimmässä. Asiakas muistaa kokemansa 

ja näin ollen sitoutuu ja suosittelee palvelu muillekin. (Mäkinen 2018, 34.) Yhdistysten 

tulisi ottaa edellä mainitut asiat huomioon ja kehittää toimintaansa elämykselliseen 

suuntaan. 

 

 

3.2 Yhdistys viestijänä 

Tiedottamisella tarkoitetaan yleensä tietojen välittämistä. Ulkoinen viestintä tarkoit-

taa ulkopuolisille kohderyhmille suunnattua ulkoista viestintää, kun taas sisäinen vies-

tintä on tiedonvaihtoa organisaation sisällä. Järjestöissä sisäiseen viestintään kuuluu 

myös yhteydenpito jäseniin. Markkinointitoimenpiteillä pyritään yhdistyksissä saa-

maan jäseniä, jolloin kaikki myönteinen julkisuus ruokkii jäsenhankinnallisia tavoit-

teita. (Kuvaja 2008, 6.) Viestintä on oleellinen osa yhdistystoimintaa ja yhtä tärkeä 

voimavara kuin jäsenet tai raha. Osallistuminen yhdistyksen toimintaan helpottuu, 

kun jäsenistö saa riittävästi tietoa toiminnasta. Viestinnällä vaikutetaan myös siihen 

mielikuvaan, joka syntyy yhdistyksen ulkopuolella. (Kuismin 2009, 46.) 

 

Viestinnässä on kysymys teknisen prosessin lisäksi ihmisten välisistä suhteista ja niistä 

syntyvistä merkityksistä. Ympäristö, jossa viesti esitetään, voi olla jopa yhtä tärkeä 
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kuin viestin sisältö. Sisäistä ja ulkoista viestintää ei voida enää erottaa toisistaan, vaan 

ne ovat toisiinsa vaikuttavia ilmiöitä. (Juholin 2013, 23.) Salon Seudun ADHD-yhdis-

tyksessä tulee lisätä viestintää. Mielestäni sisäinen viestintä on tärkeää hallituksella ja 

jäsenille, ulkoisella viestinnällä mahdollistetaan yhteys potentiaalisiin jäseniin.  

 

Hyvin suunniteltu viestintä on keskeistä yhdistystoiminnan onnistumisen kannalta. 

Yhdistyksen kannattaa laatia viestintäsuunnitelma, joka pohjautuu toimintasuunnitel-

maan. Viestintäsuunnitelmassa kannattaa miettiä mistä asioista tiedotetaan, kenelle ja 

miten. Tärkeää on miettiä myös, että kuka on vastuussa mistäkin tiedottamisen osa-

alueesta. (Kuismin 2009, 46.) Salon Seudun ADHD-yhdistyksessä tiedotuksesta vas-

taavat henkilöt ovat vuosia sitten nimetty yhdistyksen jäsenistä. Tiedotusta on viimei-

sen vuoden aikana hoitanut puheenjohtaja ja sihteeri. Tiedotus on ollut hyvin vähäistä, 

yhdistyksen toiminnasta on tiedotettu sähköpostitse kevät- ja syyskokousten jälkeen. 

 

Kohderyhmän määrittely on tärkeää, näin osataan ottaa jo suunnitteluvaiheessa huo-

mioon sen tarpeet. Näin pystytään tekemään kohderyhmää kiinnostava ja palveleva 

tuote, esimerkiksi tiedote, kotisivut tai lehti. Voidaan myös miettiä mitkä tekniset rat-

kaisut ovat sopivia kohderyhmälle. (Kuismin 2009, 46-47.) Tiedottamisen tavoitteena 

on lisätä tietoisuutta yhteisön toiminnasta niille, jotka eivät yhdistyksestä vielä tiedä. 

Ulkoinen tiedottaminen on tietojen lähettämistä yhteisöstä ympäröivään yhteiskun-

taan. Sisäisen tiedottamisen piiriin kuuluvat muun muassa hallituksen jäsenet ja ak-

tiiviset vapaaehtoiset. Sisäisen tiedottamisen avulla vapaaehtoiset sitoutetaan yhtei-

söön. (Ilvonen 2007, 14.) 

 

Yhdistyksen toiminta ja johtaminen perustuvat vapaaehtoisuuteen, mutta se ei kuiten-

kaan vähennä systemaattisen viestinnän tarvetta. Systemaattisuus tarkoittaa sitä, että 

viestinnälle on sovittu tietyt pelisäännöt. Viestinnän suunnittelu on johdonmukaista ja 

tapahtuu samanaikaisesti toiminnan suunnittelun kanssa. (Kuvaja 2008, 19.) Salon 

Seudun ADHD-yhdistys tiedotti vuonna 2017 toiminnastaan Salo tiedottaa -kaupun-

kitiedotteessa ja Sytyn Sanomissa (Salon Seudun ADHD-yhdistys 2018a). 
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Tyypillinen työyhteisöviestinnän tehtävä on luoda yhteisöllisyyttä sekä lujittaa sitou-

tumista yhteisöön. Sitoutunut henkilö kokee yhteenkuuluvuutta yhteisöönsä ja on val-

mis antamaan oman panoksensa esimerkiksi kehitysideoina. Sitoutuminen on erityi-

sen tärkeää vapaaehtoisorganisaatioissa, jotka kilpailevat muun muassa asiantunti-

joista ja ihmisten ajasta. (Juholin 2013, 59.) Mielestäni sitouttaminen yhdistystoimin-

nassa on erityisen tärkeää, kun halutaan saada aktiivisia jäseniä. Yleensä ihmiset ha-

luavat antaa vapaa-aikaansa jollekin itselle tärkeälle asialle. 

 

Verkko on yhdistysviestinnässä nykyään erinomainen työkalu, mutta kannattaa muis-

taa, että se on vain yksi viestintäväline muiden joukossa. Hyvä tiedottaminen räätälöi-

dään kohderyhmien mukaan ja kohderyhmien mukaan valitaan myös viestintäväline. 

Verkkoon olisi hyvä saada yhdistyksen omat jäsenet tuottamaan materiaalia. Näin si-

vustoista saataisiin käyttäjiensä näköinen. (Ilvonen 2007, 61.) 

 

 

3.3 Sosiokulttuurinen innostaminen 

Aidon yhteisön rakentuminen on sosiokulttuurisen innostamisen perusedellytys. Toi-

minta tapahtuu yhdessä toisten ihmisten kanssa. Ihmiset jakavat yhteisen tietoisuuden 

ja tavoitteen paremmasta arkipäivästä. Aito yhteisöllinen suhde on jakamista.  (Kurki 

2000, 129-130.) Tämä toteutuu mielestäni hyvin yhdistystoiminnassa. Kaikki ovat 

siellä vapaaehtoisesti ja omasta tahdostaan. 

 

Toimivien perusyhteisöjen löytäminen edellyttää olemassa olevien ryhmien kartoitta-

mista. Perusyhteisöjen löytämiseen voi käyttää avuksi organisaatioiden verkkoa, joka 

alueella jo on olemassa. Avoimilla kutsukirjeillä voi kutsua ihmisiä mukaan toimin-

taan. (Kurki 2000, 134.) Yhdistyksillä on monenlaisia mahdollisuuksia tuoda omaa 

toimintaansa esiin. Tämän opinnäytetyön tavoitteena on löytää erilaisia verkostoja, 

joiden kanssa voidaan tehdä yhteistyötä. 

 

Sosiokulttuurinen innostaminen pitää sisällään idean paikallisten toimijoiden omasta, 

heidän itse tuottamastaan ja heidän olosuhteisiinsa sopivasta toiminnasta. Innostami-

sessa ei opeteta nojaamaan vaan kannustetaan seisomaan itse omilla jaloillaan. Itse 
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miettimällä, tekemällä ja kokeilemalla päästään vaikuttavimpiin, tuottoisimpiin ja 

parhaimpiin lopputuloksiin. (Lepikkö, Sallinen & Saukko 2007, 10.) 

 

Ei riitä, että vapaaehtoiset motivoituvat, tarvitaan myös sellaisia ihmisiä, jotka sitou-

tuvat aktiivisesti sosiokulttuuriseen työhön. Sitoutumiseen voidaan järjestää asiaan 

liittyvää koulutusta, seminaareja tai keskusteluja. Mahdollisuutena on myös kehitellä 

suoraan sellaisia toimintoja, jotka ovat ihmisten kiinnostuksen keskiössä. Vapaaehtoi-

sille tulee antaa valmiuksia toimia innostamisessa. (Kurki 2000, 134-135.) Yhdistyk-

siin mukaan lähteminen voi olla todennäköisempää, jos ihminen tuntee jäseniä jo en-

tuudestaan tai lähtee mukaan toimintaan yhdessä tuttavan kanssa (Oikeusministeriö 

2009, 111). 

 

Kurki (2000) kuvaa laadullista muuttumista näin: asenteiden ja tilanteiden muuttu-

minen passiivisista aktiivisiksi, yksilökeskeisistä osallistuviksi sekä vastaanottavista 

luoviksi, aloitteellisiksi ja innovatiivisiksi (Kurki 2000, 24). Tällainen muutos vie pit-

kän ajan, itse ajattelen, että yhdistyksen jäseneksi liittyminen ja sen toimintaan osal-

listuminen on jo iso askel eteenpäin. Osallistuminen esimerkiksi retkille voi olla aluksi 

helpompaa, kuin se, että tulisi suoraan vertaisryhmään kertomaan omista elämänko-

kemuksistaan.  Vertaisryhmässä on mahdollista olla pelkästään kuuntelijana ja sivus-

taseuraajana. Tämä on aluksi uudelle jäsenelle varmasti helpompaa. 

 

”Sosiokulttuurisen innostamisen avulla tavoitellaan tietynlaista asenteiden ja ihmisten 

välisten suhteiden muutosta” (Kurki 2000, 25). Innostaminen on yhteisöllistä toimin-

taa, se on tietojen välittämistä. Sosiokulttuurisen innostamisen tavoitteena on herättää 

yksilössä ja yhteisössä halu ’kasvattaa’ itse itseään. (Kurki 2000, 25.) Yhdistyksessä 

ollaan usein sitouduttu saman asian puolesta, joten yhdistyksen jäsenten on helppo 

puhaltaa yhteen hiileen ja tehdä yhdessä asioita. 
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Innostajat voivat olla luonteeltaan ja temperamentiltaan erilaisia. Innostajan on luo-

tettava ryhmänsä jäsenten ominaisuuksiin ja kykyihin. Innostajan tulee hyväksyä tois-

ten tekemät aloitteet. Innostajalla tulee olla kyky omistautua ja organisoida asioita. 

(Kurki 2000, 83.) Yhdistyksen jäsenistä löytyy usein monenlaisia osaajia ja erilaisia 

persoonia, tämä on yhdistykselle valtava voimavara. 

 

Uusimmassa kouluterveystutkimuksessa käy ilmi, että yli kolmannes 4.‒5.-luokkalai-

sista, 8.‒9.-luokkalaisista ja toisella asteella opiskelevista haluaisi viettää enemmän ai-

kaa omien vanhempiensa kanssa. Perheen yhteinen aika on lapsen hyvinvoinnin ja op-

pimisen kannalta tärkeää. Riittävä perheen yhdessäolo on perusedellytys, että avoin 

vuorovaikutus kehittyy lasten ja vanhempien välille. (Helsingin Sanomat 2018.) Yhdis-

tystoiminnassa koko perheen on mahdollisuus saada yhteinen harrastus ja viettää 

enemmän aikaa yhdessä.  

 

Salon Seudun ADHD-yhdistyksen jäseniä pyritään innostamaan vuoden 2019 aikana 

tapaamaan toisiaan ja tekemään yhdessä asioita. Vertaisryhmätapaamisia on aikuisille 

kerran kuukaudessa. Yhteisiä retkiä on suunniteltu tälle vuodelle kolme sekä yksi per-

hepäivä.  
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4 KEHITTÄMISTYÖN MENETELMÄT 

 

 

Opinnäytetyöhöni valitsemistani menetelmistä benchmarking ja ideariihi ovat kvalita-

tiivisia eli laadullisia menetelmiä. Laadullisten menetelmien avulla saadaan hyvin ra-

jatusta kohteesta mahdollisimman paljon tietoa. Näin ollen kohteen takana olevaa il-

miötä voidaan ymmärtää paremmin ja laajemmin. Laadullisessa tutkimuksessa on tär-

keää koko prosessin yksityiskohtainen kuvaaminen ja tutkimuksen tekijän omat pe-

rustelut, näin tutkimuksen johtopäätöksiä voidaan pitää luotettavina. (Ojasalo & Moi-

lanen & Ritalahti 2015, 105.) 

 

Opinnäytetyöni kysely on kvantitatiivinen eli määrällinen menetelmä. Kyselyssä kysy-

tään samoja asioita samassa muodossa isolta joukolta vastaajia. Kyselyn tulokset il-

maistaan erilaisina jakaumina ja tunnuslukuina. (Ojasalo ym. 2015, 40-104.) Aineis-

tonkeruumenetelmänäni ovat benchmarking, kysely ja ideariihi (ks. Kuvio 2). 

Benchmarkingin toteutin kolmeen eri yhdistykseen. Kysely toteutettiin ADHD -yhdis-

tyksen jäsenille. Kyselyn avulla selvitettiin, millaisia palveluita jäsenet ovat saaneet, 

mitkä palvelut ovat jäseniä auttaneet, mitkä eivät ja minkälaisia palveluita jäsenet yh-

distykseltä toivoisivat. Ideariihen toteutin Salon Seudun ADHD-yhdistyksen hallituk-

sen jäsenille, kun benchmarking ja kysely olivat toteutettu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 2. Opinnäytetyöni menetelmät. 
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4.1 Benchmarking 

Benchmarkingilla tarkoitetaan tutustumista eri palvelumaailmoihin sekä palvelutarjo-

amiin. Yhdistyksen kannattaa tutustua muiden tuottamiin palveluihin ja siihen mitä 

he jo toteuttavat ja tekevät. Benchmarkingissa kannattaa kiinnittää huomiota esimer-

kiksi prosesseihin, palvelutarjoamaan, hintoihin, koulutustarjontaan ja viestimiseen 

sekä siihen minkälaisia ongelmia he ratkaisevat. Kannattaa pohtia erityisesti sitä, min-

kälainen kokemus kokonaisuudesta pyritään käyttäjälle antamaan. (Mäkinen 2018, 

107-109.) 

 

Valitsin benchmarkingin opinnäytetyöni menetelmäksi, koska tämän menetelmän 

avulla minun oli mahdollista vertailla eri yhdistysten tarjoamia palveluja ja heidän 

tuottamiaan materiaaleja tiedottamiseen. Vertailukohteikseni valitsin kolme eri yhdis-

tystä. Valitsin erilaisia ja erikokoisia yhdistyksiä, jotta saisin mahdollisimman laajan 

näkemyksen erilaisten yhdistysten toiminnasta. Yhdistykset olivat Porin Seudun ke-

liakiayhdistys ry, Turun Aisti ry ja Salon Diabetes ry.  Benchmarkkasin edellä mainit-

tujen yhdistysten internet- ja Facebook-sivuja. Benchmarkingin avulla vertailin yhdis-

tysten toimintaa ja miten he asioista tiedottavat jäsenilleen.  

 

Teemahaastattelussa haastatteluteemat on suunniteltu etukäteen mutta sanamuodot 

ja kysymysten järjestys voivat vaihdella eri haastatteluissa. Teemahaastattelussa myö-

hempiä haastatteluja voidaan muokata aiempien haastattelujen mukaan, jos niissä il-

menee mielenkiintoisia asioita tai teemoja. (Ojasalo ym. 2015, 41.) Laadullisen tutki-

muksen haastattelussa tärkeintä on saada mahdollisemman paljon tietoa halutusta 

asiasta. Haastattelun etu on siinä, että haastatteluun voidaan valita henkilöt, joilla on 

tietoa aiheesta tai kokemusta tutkittavasta ilmiöstä. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 85-86.) 

Benchmarking-haastatteluni pohjautuivat erilaisiin teemoihin (ks. Liite 1), joiden ky-

symykset tarkentuivat haastattelun aikana.  

 

Haastattelin benchmarkkaamieni organisaatioiden toimijoita. Kati Kiljunen toimii Po-

rin Seudun keliakiayhdistyksen puheenjohtajana. Hän on ollut mukana keliakiayhdis-

tystoiminnassa vuodesta 2001 alkaen. Yhdistyksessä on jäseniä noin 750 ja aktiivista 

toimintaa on useita kertoja kuukaudessa. Toinen haastateltavani oli Turun seudun au-
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tismi- ja ADHD yhdistys Aisti ry:n puheenjohtaja Riikka Kennovaara. Aisti ry on pe-

rustettu vuonna 2012. Kennovaara on ollut yksi yhdistyksen perustajajäsenistä. Aisti 

ry:ssä on jäseniä noin 350. Kolmanneksi haastattelin Tiina Harakka-Anttilaa, joka on 

ollut pitkään mukana Salon Diabetes ry:n toiminnassa. Harakka-Anttila on valittu Sa-

lon SYTY ry:n vuoden 2018 vapaaehtoiseksi, koska hän on ollut eri yhdistysten toimin-

nassa mukana yli 20 vuotta. Salon SYTY ry on perustettu vuonna 2004. SYTY:n tarkoi-

tuksena on auttaa ja kehittää Salon toiminta-alueella toimivien potilas- ja vammaisyh-

distysten yhteistyötä. SYTY toimii tiedonvälittäjänä eri yhteisöille ja yksityisille henki-

löille. (Salon SYTY ry 2019a.) 

 

Benchmarking menetelmän avulla sain laajan näkemyksen kolmen erilaisen yhdistyk-

sen toiminnasta. Aloitin benchmarking menetelmää jo ennen kyselyn laatimista.  

Benchmarking-haastattelut olisi pitänyt toteuttaa ennen kyselyä, koska näin olisin saa-

nut kyselystä tiiviimmän ja olisin pystynyt kohdentamaan kysymykset paremmin tiet-

tyihin aihealueisiin.  

 

 

4.2 Kysely 

Kyselyn avulla voidaan kerätä laaja tutkimusaineisto ja suurelta määrältä ihmisiä voi-

daan kysyä monia asioita. Kysely on menetelmänä nopea ja tehokas. Kyselyt tuottavat 

numeroihin perustuvia tuloksia, joita voidaan käsitellä tilastollisten menetelmien 

avulla. Tiedonkeruutekniikka vaikuttaa siihen millaisia kysymyksiä kyselyssä voidaan 

esittää. Internetkyselyissä epävarmuustekijät liittyvät siihen, että haastattelija ei ole 

valvomassa vastaamista. (Ojasalo ym. 2015, 121.) 

 

Kyselyn tein Forms-internetkyselynä (ks. Liite 2). Kyselylomakkeessa oli kolmetoista 

kysymystä. Neljä kysymyksistä oli avoimia kysymyksiä ja lopuissa oli monivalintavaih-

toehdot. Lähetin kyselyn 15 eri ADHD -yhdistykselle ympäri Suomea. Lähetin kyselyt 

ADHD-liiton sivuilla olleisiin yhdistysten sähköpostiosoitteisiin, jotka menivät pääasi-

assa ADHD-yhdistysten puheenjohtajille. Kysely olisi voinut tavoittaa 1566 jäsentä 

(Salo 2019). Kyselylomake on kyselytutkimuksen olennainen osa. Uusi teknologia 

mahdollistaa tiedonkeruun internetlomakkeen avulla, vastausten saannin suoraan ti-

lasto-ohjelmaan ja jopa tulosjakauman voi saada raporttina. Kysymykset kannattaa 
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suunnitella huolellisesti, sillä kysymysten muoto on suurimmista virheiden aiheutta-

jista. (Heikkilä 2014, 45.) 

Kyselylomaketta tehdessäni mietin tarkkaan, että mitkä tiedot ovat oleellisia ja mihin 

haluan saada vastauksia. Pyrin pitämään kyselyn aika lyhyenä, jotta siihen olisi helppo 

ja nopea vastata. Kyselyn tavoitteena oli saada jäsenet vastaamaan yhdistyksen eri pal-

veluiden tarpeellisuuteen, sekä siihen miten tiedottaminen yhdistyksessä toimii. Kyse-

lyn avulla halusin kehittää Salon Seudun ADHD -yhdistyksen tarjoamia palveluita. Ky-

selyn lähetin 9 tammikuuta ja siihen oli mahdollisuus vastata 10 helmikuuta asti. Viik-

koa ennen kyselyn sulkeutumista lähetin vielä muistutus viestin kyselyyn vastaami-

sesta.  

 

Sain kyselyyni 48 vastausta. Annoin kyselyyn vastaamiseen liian pitkän vastausajan, 

uskon että kaksi viikkoa olisi ollut riittävä aika. Viikon jälkeen olisi ollut hyvä muistut-

taa, että vielä on aikaa vastata ja kysely sulkeutuu seitsemän päivän kuluttua. Kyselyn 

kysymyksistä olisi voinut yrittää jättää avoimet kysymykset kokonaan pois. ADHD-lii-

ton apua olisi voinut kysyä kyselyn jakamiseen jäsenille, koska nyt tämä oli ADHD-

yhdistysten hallitusten puheenjohtajien vastuulla. Kyselyn tulokset ovat joissakin 

määrin yleistettävissä, vaikka vastausprosentti jäi koko jäsenmäärään nähden aika pie-

neksi.  

 

 

4.3 Ideariihi 

Ideariihen tavoitteena on tuottaa ideoita ryhmässä. Ideariihi on yksi luovan ongelma-

ratkaisun standardimenetelmä. Ideariihessä on yleensä noin 6-12 hengen ryhmä, joka 

pyrkii vetäjän johdolla saamaan uusia ratkaisua ongelmaan. Ideariihen sisältyy esi-

vaihe, lämmittelyvaihe, ideointivaihe ja lopuksi valintavaihe. (Ojasalo ym. 2015, 160-

161.) 

 

Ideariihen (ks. Liite 3) ajatuksena oli saada hallituksen jäsenet ideoimaan palveluita ja 

palveluesitteen sisältöä sekä sen ulkonäköä. Näin hallituksella oli myös mahdollisuu-

det vaikuttaa lopputulokseen. Ajattelen, että kun koko hallitus on mukana jo suunnit-
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teluvaiheessa, niin uusien palveluiden tuonti yhdistyksen toimintaan on huomatta-

vasti helpompaa. Ehdotin, että olisimme kutsuneet suunnitteluun mukaan myös jäse-

niä, mutta se ei saanut suurta kannatusta. 

 

Toteutin ideariihen neljälle hallituksen jäsenelle. Aluksi kerroin kyselyyn saatujen vas-

tausten määrän. Näytin kyselytutkimuksen vastausten pohjalta tekemäni diagrammin 

siitä, mitä palveluita jäsenet yhdistykseltään toivoisivat. Tämän jälkeen esitin kolme 

erilaista kysymystä yksi kerrallaan.  

 

Jokainen sai pohtia kysymyksiä itsekseen ja kirjata vastaukset paperille. Jokaisen ky-

symyksen luin ääneen ja annoin aikaa vastata 5 minuuttia. Jaoin jokaisen kysymyksen 

jälkeen uudet numeroidut laput vastaajille. Numeroinnin avulla minun oli helpompi 

koota tuloksia myöhemmin. Kaikkien kysymysten jälkeen varasin aikaa keskustelulle. 

Keskustelun aikana jokaisen oli mahdollisuus tuoda omia paperille kirjaamia vastauk-

siaan esiin. Keskustelussa nousi esiin vielä monia uusia ajatuksia ja ideoita.  

 

Ideariihi toimi menetelmänä hyvin ja sain mielestäni hyviä ideoita, jotka auttoivat 

työstämään opinnäytetyötäni. Olisin voinut näyttää enemmän kyselystä saatuja vas-

tauksia, näin hallituksen jäsenet olisivat saaneet laajemman näkemyksen kyselyn ko-

konaisuudesta. Hallituksen jäsenet olisivat voineet ideointia pareittaan yksintyösken-

telyn jälkeen. Tämän jälkeen parit olisivat voineet esitellä kaikille omat ideansa. 

 

 

4.5 Aineiston analysointi 

Tein itselleni benchmarkking-taulukon (ks. Liite 4). Taulukon avulla oli helppo nostaa 

opinnäytetyöni kannalta tärkeitä asioita esiin ja miettiä miten pystyn niitä hyödyntä-

mään tekemissäni tuotoksissa Salon Seudun ADHD-yhdistykselle. Kyselyn päätyttyä 

mietin opinnäytetyön aiheen kannalta tärkeimmät vastaukset, joita halusin opinnäy-

tetyössäni hyödyntää. Tärkeimmistä vastauksista tein diagrammit, koska ne hahmot-

tavat lukijalle hyvin kysymyksiin saatuja vastauksia ja vastausten määrää. Diagrammit 

tein Canva-ohjelman avulla. Siirsin Canva-ohjelmaan kyselytutkimuksessa vas-

taukseksi saadut luvut.  
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Benchmarking-haastatteluissa kirjoitin käsin muistiinpanoja ja lisäksi nauhoitin ne. 

Kuuntelin haastattelut ja lisäsin muistiinpanoihin tärkeitä asioita. Avasin haastattelut 

kirjoittamalla Word-tiedostoon asioita kolmeen teemaan liittyen; tiedottaminen, yh-

teistyö ja palvelut.  Ideariihessä saadut vastaukset lajittelin eri pinoihin numeroitujen 

lappujen ja vastausten mukaan. Vastauslappuja sain yhteensä 18 kappaletta. Lajittelun 

jälkeen kirjasin tulokset Word tiedostoon. 
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5 TULOKSET JA NIIDEN ANALYSOINTI 

 

 

Kehittämistyön menetelmien sekä aineiston analysoinnin tuloksina syntyi kolme eri 

teemaa. Nämä teemat ovat tiedottamisen avulla näkyväksi, yhteistyö eri verkostojen 

kanssa ja yhdistyksen palvelut tukemaan koko perhettä. Teemat vastaavat mielestäni 

hyvin opinnäytetyöni tutkimuskysymyksiin. 

 

 

5.1 Tiedottamisen avulla näkyväksi 

”Ulkoisen tiedottamisen kohderyhmiä ovat yhteistyökumppanit, potentiaaliset jäsenet 

sekä tah0t, joihin yhdistys haluaa vaikuttaa” (Ilvonen 2007, 14).  Ulkoisen tiedottami-

sen tullee olla kaksisuuntaista, jossa ollaan vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa. 

Yhdistyksen on tärkeä kuunnella myös ympäristönsä tarpeita: mitä yhteistyökumppa-

nit, esimerkiksi kunta toivoo yhdistyksen toiminnalta. Vuorovaikutus voi lisätä yhdis-

tyksen tunnettavuutta. (Ilvonen 2007, 14.) 

 

Kyselyyn vastasi yhteensä 48 henkilöä. Kyselyn vastaajista 69% (ks. Kuvio 3) oli saanut 

ajankohtaisen tiedon sähköpostin välityksellä. 17% oli saanut tiedon yhdistyksen Face-

book-sivuilta ja 4% hallituksen kokouksista. Kaikki yhdistyksessä olevat jäsenet eivät 

kuulu hallitukseen, joten muitakin tiedottamisen kanavia tulee olla. 
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Kuvio 3. Mistä saat yhdistyksen ajankohtaisen tiedon? 

 

Yhdistysten aktiivijäsenille tekemistäni haastatteluista kävi ilmi, että tiedottaminen 

yhdistyksissä on erityisen tärkeää. Porin Seudun keliakiayhdistyksen puheenjohtaja 

Kati Kiljunen ja Aisti ry:n puheenjohtaja Riikka Kennovaara pitivät yhdistyksen tie-

dottamista erityisen tärkeänä. Kaikki haastateltavat kertoivat, että yhdistyksessä, jossa 

he toimivat, on nimetty tiedotuksesta vastaava henkilö erikseen. Porin Seudun ke-

liakiayhdistyksellä ja Aisti Ry:llä tiedotusvastaava on hallituksen jäsen, mutta se ei ole 

välttämätöntä. Tiina Harakka-Anttila Salon Diabetes ry:stä kertoi tehneensä yhdistyk-

sen tiedotetta useita vuosia, vaikka ei ollut enää hallituksen toiminnassa mukana. Mie-

lestäni Salon Seudun ADHD-yhdistyksen hallituksesta tulisi nimetä tiedotusvastaava 

yhdistykselle.  

 

Ajattelen, että tiedotuksen avulla jäsenten sitouttaminen yhdistyksen toimintaan on 

huomattavasti helpompaa. Kuvaja (2008, 19) toteaa, että yhdistyksen kannattaa ni-

metä yksi henkilö vastaamaan viestinnästä. Tiedottaja tai viestintävastaava huolehtii 

siitä, että kaikki mitä yhdistys suunnittelee ja tekee, on mukana viestintänäkökulma. 

Vastuu ei kuitenkaan tarkoita, että henkilön pitäisi tehdä kaikki yksin. Tiedottaja huo-

lehtii, että viestintätoimenpiteet toteutetaan niin kuin ne on yhdessä sovittu. (Kuvaja 

2008, 19.) 
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Benchmarking-haastattelussa kävi ilmi, että tiedottaminen tapahtuu Porin Seudun ke-

liakiayhdistyksessä jaettavien vuositiedotteiden avulla ja yhdistyksen Facebook-si-

vuilla. Tiedote on A4 kokoinen, jossa on aina kerrallaan puolen vuoden tapahtumat, 

kokoukset ja retket. Tiedotetta jaetaan jäsenille yhdistyksen kokouksissa ja tapahtu-

missa. Benchmarkkingia tehdessäni yhdistyksen vuositiedotetta ei löytynyt interne-

tistä. Kiljunen toteaa, että Porin keliakiayhdistys ei käytä sähköpostia tiedottamiseen 

juuri ollenkaan.  

 

Benchmarkkasin myös Aisti ry:tä, jonka hallituksen puheenjohtaja Riikka Kennovaara 

kertoi Aisti ry:llä olevan vuositiedotteen, joka ilmestyy kolme kertaa vuodessa sähköi-

sesti ja paperisena. Jäsenkirje lähetetään sähköisesti kuukausittain. Uutiskirje lähete-

tään sähköisesti sen tilanneille. Uutiskirjeen tilaajina ovat usein ammattilaiset. Uutis-

kirjeenä saa vuositiedotteet ja ilmoitukset tapahtumista kuten luennoista ja koulutus-

tilaisuuksista. Kaikki Aisti ry:n vuositiedotteet sisältävät harrastus- ja vertaisryhmäta-

paamiset, retket sekä ennakkotiedon tulevista tapahtumista. Vuositiedotteet ovat kah-

den A4:n pituisia.  

 

Kolmas benchmarkking kohde oli Salon Diabetes ry, jonka yhdistysaktiivi Tiina Ha-

rakka-Anttila kertoi yhdistyksellä olevan jäsentiedotteen. Jäsentiedote ilmestyy kerran 

tai kaksi kertaa vuodessa. Benchmarkkasin jäsentiedotteen yhdistyksen internetsi-

vuilta. Tänä vuonna jäsentiedote ilmestyy kerran. Jäsentiedote oli kahdeksan sivun pi-

tuinen. Jäsentiedotteessa oli tapahtumien lisäksi puheenjohtajan terveiset ja jäsen-

edut.  Kennovaara kertoi, että Aisti ry:n vuositiedotteita lähetetään sähköpostitse suo-

raan erityiskoulujen rehtoreille, jotka jakavat tietoa eteenpäin vanhemmille. Tämä 

olisi Salon Seudun ADHD-yhdistykselle suuri askel eteenpäin, kun yhteistyötä koulu-

jen henkilökunnan kanssa aloitettaisiin tekemään. 

 

Kyselyyn vastanneista 17% oli saanut ajankohtaisen tiedon Facebookista. Monilla yh-

distyksillä on Facebook-sivut, joiden kautta on helppo seurata erilaisia tapahtumia. 

Salon Seudun ADHD-yhdistyksen Facebook-sivut ovat avoimet, eli kuka vaan voi 

nähdä siellä olevat jäsenet. Jollekin häpeä ADHD:sta voi olla niin suuri, että ei halua 

liittyä avoimeen ryhmään. Mielestäni Salon Seudun ADHD-yhdistyksen kannattaisi 

kokeilla suljetun Facebook-ryhmän perustamista. 
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Tiedottamista ADHD:sta tulisi kohdistaa siis myös ammattihenkilöstöön. He ovat 

avainasemassa jakamassa tietoa potentiaalisille jäsenille ADHD-yhdistyksestä. ”Kai-

kista tuuteista lisää tiedotusta ja kaikissa paikoissa kannattaa olla näkyvillä” toteaa 

haastattelussa Harakka-Anttila. Yhdistyksen toiminnasta kannattaa tiedottaa aina en-

nemmin liikaa kuin liian vähän (Ilvonen 2007, 53). Salon Seudun ADHD-yhdistyk-

sessä tiedottamiseen tulisi kiinnittää erityistä huomiota, kun uusia jäseniä toivotaan 

lisää. 

 

 

5.2 Yhteistyötä eri verkostojen kanssa 

Kyselyn vastaajista 46% (ks. Kuvio 4) on saanut tiedon ensimmäisen kerran yhdistyk-

sestä internetistä. Monilla yhdistyksillä on internetsivut ja ADHD-liiton sivuilla on yh-

teystiedot ADHD-yhdistyksiin ympäri Suomea. Salon Seudun ADHD-yhdistyksen in-

ternetsivut eivät ole toimineet vuoden 2018 aikana, koska internetsivut hakkeroitiin. 

Uudet internetsivut saatiin toimintaan keväällä 2019. Mielestäni tällä on suuri vaiku-

tus tiedottamiseen ja uusien jäsenten saamiseen.  

 

Kyselyyn vastanneista 19% ovat saaneet tiedon yhdistyksen toiminnasta terveyden-

huollon kautta. Haastateltavat toivat esiin sen, kuinka tärkeää on yhteistyö eri potilas-

järjestöjen ja sairaaloiden poliklinikoiden kanssa. Kennovaara kertoi Aisti ry:llä olevan 

suorat kontaktit esimerkiksi TYKS:n lastenneurologian poliklinikkaan sekä TYKS:n 

psykiatrian toimialueen neuropsykiatristen työryhmien kanssa. TYKS:n lastenneuro-

logia järjestää autismi diagnoosin saaneiden lasten vanhemmille ensitietopäivän, jossa 

Aisti ry on ollut useasti mukana esittelemässä yhdistyksen toimintaa. Itse mietin 

miksei ADHD diagnoosin saaneille ole vastaavia ensitietopäiviä. 
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Kuvio 4. Mistä sain tiedon yhdistyksestä. 

 

Harakka-Anttila kertoo lasten ja nuorten diabetespoliklinikan hoitajan TYKS:ssä ker-

tovan Salon Diabetes ry:n toiminnasta ja sitä kautta yhdistys saa uusia jäseniä. Salon 

Seudun ADHD-yhdistyksen kannattaisi ottaa yhteyttä ja aloittaa yhteistyö TYKS:n 

neurologian ja lastenneurologian poliklinikoiden sekä neuropsykiatrisen työryhmän 

kanssa. Heidän asiakkaistaan monet ovat luultavasti kotoisin Salosta.  

 

Itse ajattelen, että myös Salon kasvatus- ja perheneuvola olisi hyvä yhteistyötaho. Kas-

vatus- ja perheneuvolassa järjestetään ihmeelliset vuodet vanhempainryhmää, jossa 

monien perheiden lapset oireilevat jollakin tavoin. Ihmeelliset vuodet -menetelmän 

avulla edistetään myönteisiä kasvatusmenetelmiä, autetaan vanhempia ja ammatti-

kasvattajia käsittelemään lasten käytöshäiriöitä ja parannetaan aikuisen ja lapsen vä-

listä vuorovaikutusta. (Ihmeelliset vuodet ry 2019.) 

 

Salon lasten ja nuorten psykiatriset poliklinikat olisivat myös tärkeitä yhteistyökontak-

teja. Tärkeää olisi alkuun saada henkilökunta tietoiseksi ADHD-yhdistyksestä, jotta he 
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pystyisivät jakamaan tietoa asiakkailleen. Korkman (2019) toteaa, että varhaislapsuu-

dessa saadun tuen ansiosta yksilö aiheuttaa pienempiä terveydenhoito- ja sosiaalime-

noja sekä maksaa enemmän veroja koko elinkaaren aikana. Lasten ja nuorten käyttäy-

tymishäiriöt sekä mielenterveysongelmat ovat lisääntyneet. Tärkeimmäksi asiaksi tu-

lee asettaa lasten oikeudet ja perheiden hyvinvointi. (Korkman 2019.) 

 

Kyselyyn vastanneista 6% oli saanut tiedon yhdistyksestä ystävältä tai sukulaiselta. 

Ajattelen niin, että kun jäsenet ovat tyytyväisiä yhdistyksen toimintaan ja kokevat sen 

hyödylliseksi, niin he kertovat asiasta eteenpäin. Pitkään jäsenenä olleet voivat jakaa 

yhdistyksen mainoksia ja tapahtumia Facebookin välityksellä.  

 

Kaikki benchmarking-haastattelemani yhdistysaktiivit toivat esiin sen, että yhteistyö 

muiden potilasjärjestöjen kanssa on ensisijaista. Terveydenhuollon henkilöstön ajan-

tasainen tieto yhdistyksen toiminnasta on avainasemassa. Yhdistyksen tulee pitää 

huolta siitä, että yhdistyksen palveluesitteitä on saatavilla eri yhteistyötahojen odotus-

tiloissa sekä henkilökunnalla tai ilmoitustauluilla. 

 

 

5.3 Yhdistyksen palvelut tukemaan koko perhettä 

Kyselyn tarkoituksena oli selvittää minkälaisia palveluita ADHD-yhdistysten jäsenet 

ovat saaneet ja mistä on ollut heille eniten hyötyä. Alla olevassa kuviossa (ks. kuvio 5) 

näkyy mitä palveluita 48 kyselyn vastaajaa on saanut. 
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Kuvio 5. Mitä palveluita yhdistys on tarjonnut. 

 

Vastaajista 31% on kertonut yhdistyksen tarjonneen vertaisryhmätoimintaa. Salon 

Seudun ADHD-yhdistyksessä aloitettiin vertaisryhmätoiminta uudelleen 2018 syk-

syllä ja sitä jatkettiin keväällä 2019. Olen itse pitänyt vertaisryhmää Salossa, koska 

mielestäni ADHD-lasten vanhemmille on erityisen tärkeää päästä keskustelemaan ar-

jen asioista muiden samassa tilanteessa olevien aikuisten kanssa. 

 

Seuraavaksi eniten vastaajien mukaan yhdistys on tarjonnut tapahtuma-/toimintapäi-

viä, vastausprosentti oli 13%. Salon Seudun yhdistyksellä ei ollut vuonna 2018 tapah-

tumaa, joten päätimme järjestää vuonna 2019 perhetapahtuman maaliskuussa. Tein 

perhetapahtumasta mainoksen. Sitä jaetiin helmikuusta alkaen Facebookissa ja se lä-

hetettiin myös jäsenten sähköpostiin.  

 

Vastaajista 9% on vastannut yhdistyksen tarjonneen retkiä ja asiantuntijaluentoja. Sa-

lon Seudun ADHD-yhdistyksessä on ollut retkiä ainakin kaksi kertaa vuodessa. Tänä 

vuonna retkiä on suunniteltu kolme ja ajankohdat ovat touko-, kesä- ja lokakuu. Asi-
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antuntijaluentoa ei ollut vuonna 2018 Salon Seudun yhdistyksessä. Vuonna 2019 per-

hetapahtuman yhteydessä puheenjohtajamme erikoislääkäri Liisa Laula piti luennon 

ADHD:n lääkehoidosta. 

 

Kaikki benchmarking-haastattelemani yhdistysaktiivit olivat sitä mieltä, että säännöl-

lisiä tapahtumia tulee olla koko ajan. ”Toiminnalla pystytään sitouttamaan jäseniä” tii-

visti Kennovaara Aisti ry:stä. Uskon, että kun jäsenet ovat tyytyväisiä saamiinsa palve-

luihin, heidän on helpompi sitoutua yhdistyksen toimintaan useiksi vuosiksi eteen-

päin. Tällä tavoin yhdistyksen jäsenet myös ajattelevat saavansa maksamalleen vuo-

simaksulle vastinetta.  

 

Salon Seudun ADHD-yhdistyksen hallitukselle pitämässäni ideariihessä (ks. Liite 3) 

kaksi eniten ääniä saanutta palvelua olivat koko perheen tapahtumat ja arjen taitojen 

oppiminen. Arjen taitojen oppimisesta nousi paljon keskustelua, mietimme muun mu-

assa kokkikerhon pitämistä lapsille. Yhdistyksen hallitus mietti, että kokkikerhon ve-

täjä voisi olla yhdistyksessä oleva nuori. Benchmarking-haastattelussa Kennovaara 

kertoi, että tavoitteena on yhdistyksen jäsenien osallistaminen. Tällä tavoin saadaan 

enemmän toimintaa, kun jäsenet sitoutuvat ottamaan enemmän vastuuta. 

 

Opinnäytetyöni tietoperustassa avasin sosiokulttuurisen innostamisen käsitettä. Le-

pikkö ym. (2007) toteavat sosiokulttuurisen innostamisen pitävän sisällään idean pai-

kallisten toimijoiden omasta, heidän itse tuottamastaan ja heidän olosuhteisiinsa so-

pivasta toiminnasta. Itse miettimällä, tekemällä ja kokeilemalla päästään vaikuttavim-

piin, tuottoisimpiin ja parhaimpiin lopputuloksiin. (Lepikkö ym. 2007, 10.) 
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Kuvio 6. Mistä palveluista on ollut hyötyä? 

 

Kyselyyn vastanneiden mielestä eniten hyötyä on ollut vertaistuesta, jopa 32% (ks. ku-

vio 6) vastaajista oli tätä mieltä. Vastaajista 12% on pitänyt toimintapäiviä hyödylli-

sinä. 10% vastaajista on ollut sitä mieltä, että asiantuntijaluennoista ja tiedottamisesta 

on ollut hyötyä. Opinnäytetyöni tietoperustassa Murto (2003) toteaa, että yhdistysten 

palvelut korvaavat ja täydentävät kunnallisia palveluita. Järjestöt voisivat tuoda mu-

kanaan erityisosaamista ja vertaisryhmätoimintaa. (Murto 2003, 67-71.) 

 

Vertaistoimintajärjestöissä korostuu jäsenistön keskinäinen tuki ja vertaisuus. Vertai-

suus on monissa potilasjärjestöissä tärkeä toiminnan elementti. Vertaistoiminta on 

tärkeä tuki poikkeavissa elämäntilanteissa. (Kemppi & Kittilä 2011, 167.) Salon Seudun 

ADHD-yhdistyksessä vertaistoiminta on aloitettu uudelleen ja toimintapäiviä sekä ret-

kiä järjestetään säännöllisesti. Tänä vuonna yhdistys on järjestänyt yhden asiantunti-

jaluennon ja toista voidaan suunnitella loppuvuoteen. Tiedottaminen on mielestäni 

tällä hetkellä tärkein asia mitä yhdistyksen tulisi kehittää. 
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Kuvio 7. Mitä palveluita toivoisit yhdistykseltä.  

 

Kyselyyn vastanneista 19% (ks. Kuvio 7) toivoo lapsille harrastustoimintaa pienissä 

ryhmissä. Salon Seudun ADHD-yhdistyksellä on saatavilla musiikkiterapiaa. Mieles-

täni yhdistys voisi aloittaa yhteistyön myös Salon kaupungin erityisliikuntaryhmien 

kanssa. Vastaajista 17% ei ole osannut sanoa mitä palveluita toivoisi, joten uskon että 

tässä kohtaa yhdistyksen palvelut ovat vastanneet jäsenen odotuksia. Retkiä, luentoja 

ja vertaistukea ovat toivoneet 8% vastaajista. Salon yhdistyksessä mielestäni näihin 

palveluihin ollaan tänä vuonna vastaamassa hyvin.  

 

ADHD-oireisten lasten kanssa voi olla hyvin vaikea käydä kylässä, yöpyä hotellissa tai 

jopa käydä kaupassa. Vanhempien ja oireilevien lasten yhteisiin tekemisiin liittyy usein 

paljon pettymyksiä ja jännitystä. Usein vanhemmat miettivät sitä, miten muut ihmiset 

reagoivat heihin ja heidän tapaansa toimia vanhempina. Kennovaara toteaa, että 

ADHD-yhdistyksen jäseniä on vaikea saada pysymään yhdistyksen toiminnassa mu-

kana. Uskon, että ADHD-oireisten on vaikea sitoutua pitkäjänteiseen toimintaan ja he 

tarvitsevat sitoutumiseen yhdistyksen hallituksen tuen. 
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8% 

 

Tietoa muiden toimijoiden 

palveluista                                   

2% 

 

En osaa sanoa                        

17% 

 

Mitä palveluita      

toivoisit              

yhdistykseltä? 
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ADHD-yhdistyksen tapahtumissa ja retkillä ympäristö on turvallinen, koska siellä ei 

kukaan muu ihmettele toisen aikuisen käytöstä. Siellä on muitakin lapsia tai aikuisia, 

jotka voivat pitää esimerkiksi kovaa ääntä, törmätä ihmisiin tai esineisiin, juosta edes-

takaisin tai raivota. Tämä olisi erityinen hetki vanhemmille, kun he näkisivät, että sa-

manlaista voi olla muissakin perheissä.  

 

Benchmarking-haastattelussa Harakka -Anttila toteaa, että yhdistyksen ilmapiirin tu-

lisi olla hyväksyvä ja luottamuksellinen. Omakohtaiset kokemukset Salon Seudun 

ADHD-yhdistyksestä ovat hyvät. Kaikki ovat tervetulleita ja kaikki ollaan valmiina 

kohtaamaan juuri sellaisina kuin he ovat.  Yhdistyksen tapahtumissa ei kukaan tule 

ihmettelemään miten vanhempi missäkin tilanteessa toimii oman lapsensa kanssa. Yh-

teisissä tapahtumista, niin lapsilla kuin aikuisillakin on mahdollisuus saada vertaistu-

kea ja löytää esimerkiksi ystävyyssuhteita.  

 

Nykyaikana korvaamme sosiaalisia kontakteja Facebook-päivityksillä, jolloin meistä 

voi tulla masentuneita ja ahdistuneita. Internet ei koskaan pysty korvaamaan ”oikeita” 

ihmissuhteita. (Hansen 2018, 174.) Yhdessä tekeminen ja oleminen ADHD-oireisille 

on erityiseen tärkeää. Uskon, että heillä on suurempi riski koukuttua esimerkiksi peli-

maailmaan. Pelimaailman löydyttyä siitä voi olla vaikea lähteä luomaan uusia ihmis-

suhteita kasvotusten.  

 

Ehdotin Salon Seudun ADHD-yhdistyksen hallitukselle, että yhdistys tarjoaisi jäsenil-

leen voimavararyhmää (ks. Kuvio 8). Hallituksen toive ideariihessä oli, että koko per-

heelle mietitään tapahtumia ja toimintaa. Voimavararyhmään voi osallistua koko 

perhe. Jos lapsia on enemmän kuin kaksi niin vanhempien lisäksi mukaan voi pyytää 

isovanhempia, kummeja tai muita läheisiä. Voimavararyhmä olisi aikuisen ja lapsen 

välisen suhteen syventämiseen / kehittämiseen ja lapsen itsetunnon parantamiseen.  

 

Voimavararyhmän sisällöt voisivat vaihdella ja yhdistyksen jäsenille tulisi antaa mah-

dollisuus toivoa voimavararyhmän sisältöjä. Itse mietin, että koskettaminen ja lähei-

syys on tärkeää. Yksi voimavararyhmän sisällöistä voisi olla Halipysäkki. Olen ollut 

yhteydessä Halipysäkki-ohjaajaan, jolla olisi mahdollisuus alkaa ohjaamaan ADHD-
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yhdistyksessä ryhmää syksyllä 2019. Halipysäkillä lapsen ja aikuisen yhteisessä keho-

työskentelyssä haetaan leikkimielisesti levollisuutta ja lämmintä läheisyyttä. Venytel-

lään ja kaikki aistit sekä mielikin rauhoittuu. Opetellaan yhdessä ohjaajan kanssa ren-

toutumaan ja kuuntelemaan omaa kehoa. Halipysäkki menetelmän on todettu tukevan 

keskittymistä ja muita oppimisen taitoja. (Muurlan opisto 2019.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 8. Voimavararyhmä koko perheelle. 

 

Voimavararyhmässä voitaisiin työskennellä myös erilaisten tunnekorttien avulla. Ne-

gatiivisia tunteita voitaisiin oppia tunnistamaan ja miettiä keinoja niiden purkami-

seen. Yhdessä tekemistä on monenlaista muun muassa ruoanlaitto, laulaminen, tans-

siminen, pelaaminen, maalaaminen jne. Tärkein asia olisi voimistaa lapsen ja aikuisen 

välistä suhdetta, että se kestää arjessa, ne huonotkin hetket. 

 

Palvelumuotoilu osallistaa niin asiakkaita kuin organisaatiossa olevia henkilöitä teke-

män muutosta. Palvelumuotoilu ohjaa asiakaskeskeiseen tekemiseen ja toisaalta ko-

keilukulttuuriin, jossa tekeminen on ensisijalla suunnittelun sijaan. Asiakkaiden 

kanssa yhdessä tekeminen on hauskaa ja inspiroivaa. (Mäkinen 2018, 174.) Voimava-

raryhmässä yhdessä tekemisen tärkeys olisi avainasemassa. 

 

 

  

Palvelutuotanto 

Palvelumuotoilu: 

-voimavararyhmä                                                    

aikuisille ja lapsille 

Sosiokulttuurinen 

innostaminen 
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6 VÄLINEITÄ TIEDOTTAMISEEN SALON SEUDUN ADHD-YHDISTYKSESSÄ 

 

 

Tietoperustassani nousi esiin, että tiedottamisen tavoitteena on lisätä tietoisuutta yh-

teisön toiminnasta sille tärkeiden ihmisten tajunnassa. Ulkoinen tiedottaminen on tie-

tojen lähettämistä yhteisöstä ympäröivään yhteiskuntaan. Sisäisen tiedottamisen pii-

riin kuuluvat muun muassa hallituksen jäsenet ja aktiiviset vapaaehtoiset. Sisäisen tie-

dottamisen avulla vapaaehtoiset sitoutetaan yhteisöön. (Ilvonen 2007, 14.)  

 

Opinnäytetyössäni on tarkoitus parantaa sekä yhdistyksen sisäistä että ulkoista tiedot-

tamista (ks. Kuvi0 9). Sisäisen tiedottamisen avulla pyritään saamaan jäsenistä aktii-

visia. Aktiivisuudella tarkoitan esimerkiksi tapahtumiin ja vuosikokouksiin osallistu-

mista, ulkoisessa tiedottamisessa avustamista ja oman aktiivisuuden esiin tuontia ver-

taisryhmässä osallistujana tai ohjaajana.  

 

Sosiaalinen media on hyvä väylä informaation jakamiseen. Kannattaa kuitenkin rajata 

ne henkilöt, jotka pystyvät sivustolla kommentoimaan. Sosiaalisen median sivustolla 

tulee olla ylläpitäjä, joka pystyy valvomaan esimerkiksi asiattomia kommentteja. (Hall 

2013, 213-214.) Salon Seudun ADHD-yhdistyksen hallituksesta vain kahdella henki-

löllä on ylläpitäjän oikeudet yhdistyksen Facebook-sivuilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 9. Opinnäytetyöni tuotokset. 

 

Vuositiedote 

Tapahtuma-

mainos 

Palveluesite 

Ilmoitus 

Materiaalia  

Salon Seudun  

ADHD-yhdistykselle 
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6.1 Palveluesite 

Esitteen tulisi olla yhdistyksen näköinen. Tavoite on, että lukija hahmottaisi ensisil-

mäyksellä, mitä esitteessä kerrotaan. Ulkoasussa noudatetaan yhdistyksen yhtenäistä 

ilmettä mm. värit ja tekstityypit. (Kuvaja 2008, 24.) Yleisesitteessä kerrotaan yhdis-

tyksen toiminnan tavoitteista, keskeisimmistä toiminnoista ja tärkeimmät yhteystie-

dot. Yleisesitteen avulla yhdistystä voidaan tehdä tunnetuksi sidosryhmien keskuu-

dessa. (Ilvonen 2007, 49.) Palveluesitteen (ks. Kuva 2) avulla yhdistys voisi olla näky-

villä monissa eri paikoissa.  

 

Salon Seudun ADHD-yhdistyksen hallitukselle pitämässäni ideariihessä nousi esiin 

esitteen selkeys ja helppolukuisuus. Lisäksi hallitus toivoi esitteen olevan pienikokoi-

nen, laukkuun tai taskuun menevä. Ajankohtainen tieto tulisi olla esitteessä näkyvillä, 

sekä yhteystiedot, joista on mahdollisuus saada lisätietoja. Esitteen tulisi olla myös 

houkutteleva ja antaa vastauksia siihen mitä yhdistyksestä on saatavilla. Tavoitteeni 

oli ottaa huomioon nämä asiat, kun suunnittelin palveluesitettä. 

 

Yhdistyksen hallitus päätti, että esitteet tulostetaan itse SYTY ry:n tiloissa olevalla vä-

ristulostimella. Palveluesitettä on helppo tulostaa A4-kokoiselle paperille. Esite on A5- 

kokoinen ja kaksipuolinen. Esitteen teossa ainut työvaihe on A4-paperin leikkaaminen 

puoliksi. 
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Kuva 2. Kaksipuolinen palveluesite. 

 

Etusivun kysymyksellä ja kuvalla on tarkoitus herättää ihmisten mielenkiinto. Toisella 

puolella kerrotaan lisää yhdistyksen toiminnasta. Palveluesitteen värien idea tuli yh-

distyksen logosta. Benchmarking-haastattelussa Harakka-Anttila kertoi, että jäsenille 

pitäisi tulla sellainen olo, että he voivat osallistua juuri silloin kun heille parhaiten so-

pii. Tämän takia halusin laittaa esitteeseen lauseen, että osallistuminen toimintaan on 

vapaaehtoista. 

 

Benchmarking-haastattelussa Harakka-Anttila toi konkreettisia esimerkkejä siitä, 

missä yhdistyksen palveluesite voisi olla saatavilla. Ilmoitustauluilla: esimerkiksi, kir-

jastoissa, liikuntahalleissa, uimahalleissa ja neuvoloissa. Itse mietin, että yhdistyksen 

esitteitä voisi olla myös koulujen iltapäiväkerhoissa ja kouluterveydenhuollossa. Pal-

veluesitettä jaettiin ensimmäisen kerran yhdistyksen perhetapahtumassa 23.3.2019. 

Tämän jälkeen palveluesitettä on ollut saatavilla SYTY ry:n toimipisteessä. Jokaisella 
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SYTY ry:n tiloissa toimivalla yhdistyksellä on oma lokerikko, josta toimipisteessä käy-

vät asiakkaat voivat ottaa materiaaleja. Veimme sihteeri Elina Kivelän kanssa palvelu-

esitteitä Salon sosiaalitoimeen kahdelle sosiaaliohjaajalle 27.3.2019, kun menimme 

kertomaan yhdistyksen toiminnasta vanhempien vertaisryhmään. 

 

 

6.2 Vuositiedote 

Vuositiedotteen (ks. Kuva 3 & 4) avulla yhdistyksen jäsenet näkevät mitä kaikkea toi-

mintaa yhdistyksellä on. Uusien jäsenten on helpompi liittyä yhdistykseen, kun he tie-

tävät, mitä saavat jäsenmaksulle vastineeksi. Salon Seudun ADHD-yhdistyksen vuosi-

tiedote tullaan julkaisemaan kaksi kertaa vuodessa. Mielestäni tammi-kesäkuun tie-

dote tulisi julkaista viimeistään lokakuussa ja heinä-joulukuun viimeistään touko-

kuussa.  

 

Vertaisryhmien kokoontumisista ilmoitetaan nykyään myös ADHD-liiton internetsi-

vuilla. Ehdotin Salon Seudun ADHD-yhdistyksen hallitukselle ilmaista tapahtumail-

moitusta Salon Seudun Sanomissa. Hallituksen mielestä tämä oli hyvä idea. Ilmoi-

tamme paikallisessa lehdessä nykyään vertaisryhmistä, maksuttomista tapahtumista 

ja asiantuntijaluennoista. 
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Kuva 3. Vuositiedote ADHD-yhdistyksen jäsenille, ensimmäinen sivu. 
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Kuva 4. Vuositiedote ADHD-yhdistyksen jäsenille, toinen sivu. 
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6.3 Mainos, ilmoitus ja suunnittelutaulukko 

Kuten jo tietoperustassani kirjoitin, verkko on yhdistysviestinnässä nykyään erinomai-

nen työkalu, mutta kannattaa muistaa, että se on vain yksi viestintäväline muiden jou-

kossa. Hyvä tiedottaminen räätälöidään kohderyhmien mukaan ja kohderyhmien mu-

kaan valitaan myös viestintäväline. Verkkoon olisi hyvä saada yhdistyksen omat jäse-

net tuottamaan materiaalia. Näin sivustoista saataisiin käyttäjiensä näköinen. (Ilvo-

nen 2007, 61.) Mainosta perhetapahtumasta (ks. Kuva 5) lähetettiin yhdistyksen jä-

senten sähköpostiin ja se julkaistiin Salon Seudun ADHD-yhdistyksen Facebook- sekä 

internetsivuilla. 

 

Tein Facebookista perhetapahtumasta tapahtumailmoituksen ja jaoin ilmoitusta kol-

messa eri ryhmässä. Ryhmät olivat Salon Seudun puskaradio, tapahtumat Salossa ja 

Salon Seudun äidit. Sain Facebookissa yhteydenoton, jossa kysyttiin, että saako tapah-

tumasta ilmoittaa suljetussa ryhmässä, jonka nimi oli Salon Seudun erityislasten van-

hemmat. Annoin luvan tapahtuman jakamiseen ja sain itse liittyä ryhmään jäseneksi. 

Yhteydenottaja toi myös viestissään esiin, että ei ole tiennyt Salossa olevan omaa 

ADHD-yhdistystä.  

 

Tapahtumamainos oli tavoittanut Facebookissa 4 417 ihmistä. Tapahtumamainosta 

vein myös kahden kaupan, kasvatus- ja perheneuvolan sekä kirjaston ilmoitustauluille. 

Sähköpostitse lähetin mainoksen kasvatus- ja perheneuvolan psykologille ja Salon las-

ten psykiatrisen poliklinikan psykiatriselle sairaanhoitajalle. Perhetapahtumassa oli 

30 osallistujaa ja yhdistyksen hallitus oli todella tyytyväinen perhetapahtumapäivään. 

Osallistujia ei ole ollut aiemmin järjestetyissä tapahtumissa näin paljon. 
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Kuva 5. Mainos perhetapahtumasta. 

 

Ilmoitus on maksullinen, usein lyhyt ja tiivis, jonka sisällön ja muodon maksaja eli 

tässä kohtaa yhdistys voi määrittää. Ilmoitus suuntaa usein tulevaisuuteen. Ilmoituk-

sessa on hyvä näkyä, että mistä ja / tai keneltä saa lisätietoja. (Ilvonen 2007, 59.) Alla 

oleva ilmoitus (ks. Kuva 6) julkaistiin SYTY:n sanomissa maaliskuussa. Lehteä jaettiin 

Salon seudulla 24.000 talouteen. Lehti on luettavissa myös koko vuoden SYTY:n in-

ternetsivuilla. (Salon SYTY ry 2019b.) 
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Kuva 6. Ilmoitus lehteen. 

 

Tietoperustassani toin esiin viestinnän suunnittelun tärkeyttä. Kuismin toteaa, että yh-

distyksen kannattaa laatia viestintäsuunnitelma, joka pohjautuu toimintasuunnitel-

maan. Tärkeää on miettiä myös, että kuka on vastuussa mistäkin tiedottamisen osa-

alueesta. Mielestäni tapahtumamainoksen suunnittelu kyseisen taulukon avulla olisi 

ollut paljon helpompi toteuttaa. (Kuismin 2009, 46.) Loin taulukon tiedottamisen 

suunnittelusta (ks. Taulukko 1) Salon Seudun ADHD-yhdistyksen käyttöön.  

 

 

Taulukko 1. Tiedottamisen suunnittelu. Kuismin (2009) muistilistan pohjalta tehty 

taulukko (Kuismin 2009, 46). 
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6.4 Kehittämisehdotuksia pienen yhdistyksen näkyväksi saamiseen 

Osa kehittämisehdotuksista on otettu käyttöön jo opinnäytetyöni aikana. Tavoitteena 

on, että Salon Seudun ADHD-yhdistys ottaa mahdollisemman paljon kehittämisehdo-

tuksia seuraavan vuoden aikana kokeiluun. Yhteistyötä on jo aloitettu tekemään Salon 

kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen kanssa. 

 

Yhdistyksen toimintaa ollaan menossa esittelemään kasvatus- ja perheneuvolan sekä 

lasten psykiatrisen poliklinikan henkilökunnalle kevään aikana. Sosiaalitoimessa 

olimme esittelemässä sihteeri Elina Kivelän kanssa ADHD-yhdistyksen toimintaa van-

hempien vertaisryhmässä. Vertaisryhmää pidetään vanhemmille, joilla on arjen haas-

teita neuropsykiatrisesti oireilevan lapsen kanssa. 

 

Kehittämisehdotuksia: 

• ADHD-yhdistyksellä olisi hyvä olla yhteistyötä seuraavien toimijoiden kanssa: 

- eri oppilaitosten kanssa. Esimerkiksi yhdistyksen esittely koulun henkilökun-

nalle ja yhdistys voisi olla mukana jossakin koko koulun tapahtumassa. 

- muiden yhdistysten kanssa esimerkiksi Suomen Lions-liitto ry, ADHD-yhdis-

tykset Turussa, Forssassa ja Lohjalla. 

- muiden vammais- ja potilasjärjestöjen kanssa esim. Salon omaishoitajat ry 

- lasten -, nuorten - ja aikuisten psykiatrisen poliklinikan kanssa 

- Tyksin neurologian -, lastenneurologian poliklinikan sekä neuropsykiatristen 

työryhmien kanssa 

- kasvatus- ja perheneuvolan kanssa 

- Mannerheimin lastensuojeluliiton kanssa, lastenhoitoapua perheille  

- Mannerheimin lastensuojeluliiton Lasten ja Nuorten kuntoutussäätiön kanssa. 

Paimiossa sopeutumisvalmennus ja perhekurssit esim. ADHD-lapsille ja nuo-

rille. 

- neuvoloiden ja kouluterveydenhuollon kanssa 

- sosiaalitoimen kanssa 

- perhetukikeskusten kanssa 

- toiminta- ja fysioterapeuttien kanssa 

- erityisliikuntaryhmien kanssa 
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• mukaan TYKS:n järjestömessuille 

 

• Ensitietopäivät ADHD-diagnoosin saaneille, ehdotus  

 

• Tiedotusvastaavan / -vastaavien nimeäminen yhdistykseen. 

 

• Paikallislehdissä mainostaminen esimerkiksi maksuttomissa tapahtumailmoi-

tuksissa / menovinkeissä. 

 

• ADHD-yhdistyksen tulisi olla näkyvillä erilaisissa tapahtumissa. Yhdistykselle 

voisi miettiä pop-up -toimipistettä esimerkiksi kauppakeskukseen. 

 

• Salon sairaalassa ja Turun Yliopistollisessa keskussairaalassa olisi hyvä olla jär-

jestöjen info- / palvelupiste. Sairaaloiden ilmoitustauluille voisi viedä 

palveluesitteitä.  

                                                                                                                                                                

• Yhdistyksen markkinointi voisi olla muiden yhdistysten tai yritysten kanssa yh-

dessä, tällä päästäisiin laajempaan näkyvyyteen. 

 

• ADHD näkyväksi terveyskylä.fi sivustolle.  

 

• Tiedotusvastaava, voisi suunnitella yhdistykselle markkinoinnin vuosikellon. 

 

• Sosiaalisessa mediassa Instagram ja Twitter käyttöön. 

 

• Tutkimus siitä, miksi nuorten tai nuorten aikuisten on vaikea liittyä nykyaikana 

mukaan yhdistysten toimintaan. 
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7 LOPPUPÄÄTELMÄT 

 

 

Ihmisten, kuten muidenkin lajien kohdalla on tärkeää, että laumassa on eri tavoin ky-

vykkäitä ja lahjakkaita yksilöitä (Hansen 2018, 170). Aikuiset ja vanhemmat ovat 

avainasemassa lapsen elämässä, etenkin silloin, kun lapsi tarvitsee tukea tai apua jos-

sakin asiassa. Monilla vanhemmilla ei välttämättä ole tarvittavaa tietoa eri tukimuo-

doista, joita lapsella ja perheellä on mahdollisuus saada.  Kuormittavassa arjessa ei ole 

jaksamista alkaa vaatia perheelleen apua. Tieto avusta ja tuesta tulisi olla helposti per-

heen saatavilla. Tässä asiassa erilaiset yhdistykset ovat mielestäni avainasemassa. 

 

Opinnäytetyön tutkimuskysymykset olivat: Miten tuoda pieni yhdistys näkyväksi sen 

potentiaalisille jäsenille ja miten sitouttaa jäsenet yhdistyksen toimintaan useiksi vuo-

siksi? Opinnäytetyöni tulokset tuovat esiin tiedottamisen tärkeyden, aktiivisella tiedot-

tamisella on mahdollisuus saada uusia jäseniä ja sitouttaa jäsenet toimintaan. Yhdis-

tyksen toiminnan tulee olla jäsenille sopivaksi suunniteltua ja sitä tulee olla säännölli-

sesti. Yhdistyksen verkostoituminen muiden yhdistysten, yritysten sekä kaupungin 

palvelutuottajien kanssa on erityisen tärkeää. Näin yhdistys saa laajaa näkyvyyttä ja 

potentiaalisten jäsenten saaminen helpottuu. Mielestäni onnistuin vastaamaan opin-

näytetyöni tutkimuskysymyksiin. 

 

Kaupungin palvelukentän tulisi tehdä yhteistyötä yhdistysten kanssa. Näin kaupungin 

asukkaille olisi mahdollisuus tarjota todella laajoja palveluita ja kohdistaa ne juuri hei-

dän omiin tarpeisiinsa. Tietoperustassani toin esiin sen, miten Harju (2003) asiaa ku-

vaa: Vaikka Suomessa on erittäin kattava julkinen sektori, joka pohjoismaisen hyvin-

vointi mallin mukaan huolehtii ihmisestä kehdosta hautaan asti, kansalaistoiminnan 

avulla on tuotettu ihmisten haluamia ja organisoimia toimintoja sekä täydennetty jul-

kista palvelutarjontaa. (Harju 2003, 30-31.)  

 

Opinnäytetyössäni käytin laadullisia ja määrällisiä menetelmiä. Tutkimuksen kohde 

oli harkitusti valittu ja kohderyhmästä haluttiin lisää tietoa. Olen kuvannut opinnäy-

tetyöni tutkimusprosessin tarkkaan ja perustellut tekemäni tulkinnat. Opinnäytetyö-

täni voidaan pitää luotettavana, koska olen tutkinut aihetta eri näkökulmista. (Ojasalo 
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ym. 2015, 105.) Palveluesitteitä jaettiin yhdistyksen perhetapahtumassa ja sitä on saa-

tavilla Salon SYTY ry:n toimipisteestä. Palveluesitteitä annettiin Salon sosiaalitoimeen 

kahdelle sosiaaliohjaajalle. Tulen itse viemään palveluesitettä Salon kasvatus- ja per-

heneuvolaan sekä Salon lastenpsykiatriselle poliklinikalle. Tilaaja jakaa toivottavasti 

esitettä kehittämisehdotuksissa esiin tulleille verkostoille. Vuositiedote on nähtävillä 

yhdistyksen Facebook- ja internet-sivuilla. Ilmoitus oli kevään SYTY ry:n sanomissa ja 

sitä toivottavasti tullaan käyttämään yhdistyksen muussakin lehtimainonnassa. 

 

Opinnäytetyöni tilaajan Salon Seudun AHDH-yhdistyksen sihteeri Elina Kivelä antoi 

opinnäytetyöstä palautteen. Kivelä (2019) toteaa opinnäytetyön vastanneen tutkimus-

kysymyksiin. Hänen mukaansa olen ollut aktiivinen toimija yhdistyksessä ja innosta-

nut muitakin hallituksen jäseniä ideoimaan tulevaisuuden toimintaa. Opinnäytetyö 

osoittaa tilaajan mielestä some-ympäristön nykypäivän muodoksi informoida yhdis-

tyksen päätöksistä ja tulevasta toiminnasta. Tilaajan mukaan opinnäytetyölle asetetut 

tavoitteet saavutettiin erinomaisesti ja kehittämisehdotukset otetaan vakavasti harkin-

taan yhdistyksen toimintaa kehitettäessä. 

 

Opinnäytetyöni tulokset ovat joissakin määrin yleistettävissä tehdyn kyselyn perus-

teella. Mielestäni opinnäytetyölläni on merkitystä muillekin pienille yhdistyksille. Pal-

veluesitteen, vuositiedotteen, tapahtumamainoksen ja ilmoituksen pohjia voi käyttää 

oman yhdistyksen tuotoksissa. Olen tutkimukseni pohjalta luonut monia erilaisia ke-

hittämisehdotuksia, joista jokainen yhdistys voi miettiä omalta näkökannaltaan par-

haita ja viedä niitä toteuttamiseen asti.
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LIITTEET 

 

Liite 1. Benchmarking-haastattelurunko 

- Tietoa yhdistyksestä ja sen toimintatavoista. 

- Hallituksen koko ja vastuualueet. 

- Jäsenten määrä, sitoutuneisuus ja jäsenkyselyt. 

- Tiedottaminen ja näkyvyys. 

- Markkinointi ja markkinointikanavat. 

- Yhteistyö muiden tahojen (yhdistykset, yritykset, kaupungin palvelut) kanssa. 

  



55 

 

Liite 2. Forms-kyselylomake 
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Liite 3. Ideariihen toteutus 

 

1. Minkälaiset palvelut olisivat Salon Seudun ADHD-yhdistykselle tarpeellisia? 

2. Minkälainen on houkutteleva palveluesite? 

3. Mitä tietoa palveluesitteessä tulisi olla? 

4. Keskustelua kaikkien ideariiheen osallistuneiden kesken. Minkälaisia ajatuksia 

heille syntyi? 

5. Keskustelun kautta syntyneiden ideoiden kirjaaminen. 
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Liite 4. Benchmarking-taulukko 

 

 


