
JÄRJESTÖ- JA YHDISTYSSTRATEGIA
VIRPI VEIJANEN, 

PÄIJÄT-HÄMEEN MUISTIYHDISTYS RY

YHDISTYSFOORUMI, IKÄIHMISTEN JÄRJESTÖT



TAUSTA TARVE VISIO

- Päijät-Hämeen 

Yhdistysfoorumi (yhteistyö- ja 

vaikuttamiselin) on työstänyt 

alueen yhdistysten ja 

monitoimijaisen yhteistyön 

tueksi yhdistys- ja 

järjestöstrategian

- Alueen yhdistys- ja 

järjestötoiminta koetaan 

hajalliseksi ja haasteelliseksi 

hahmottaa sekä kontaktoida

- Kaivataan yhteistyörakenteita 

ja yhteisiä pelisääntöjä

Yhdistysten ja järjestöjen

- näkyvyyden ja 

tunnettuuden lisääminen

- merkityksen ja 

vaikuttavuuden esille 

tuominen 

- keskinäisen yhteistyön ja 

kumppanuuden 

tiivistäminen

- monitoimijaisen yhteistyön 

käynnistäminen

- verkostomaisen 

yhteistyörakenteen 

synnyttäminen

- yhteistoiminnan 

vakiinnuttaminen 

Päijät-Hämeen yhdistys- ja 

järjestökenttä muodostaa 

yhdessä julkisten- ja 

yksityisten palveluiden 

tuottajien kanssa toimivan 

toiminta- ja palveluvalikon 

tukemaan alueen 

asukkaiden hyvinvoinnin ja 

terveyden edistämistä.



TARKOITUS

 Yhdistys- ja järjestöstrategian avulla kirkastetaan Päijät-Hämeen yhdistysten ja järjestöjen yhteistä 

tulevaisuuden kuvaa ja tahtotilaa. Strategia on maakunnan yhdistysten ja järjestöjen keskinäisen 

yhteistyön ja verkostoitumisen väline, joka kokoaa kentän näkemyksiä vahvistamaan yhdistysten ja 

järjestöjen sekä julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyötä ja kumppanuutta. 

 Strategia toimii ohjenuorana yhdistys- ja järjestötoiminnan kehittämisessä sekä hyvinvointia ja terveyttä 

edistävien linjausten laadinnassa, osana kuntakentän ja maakunnallisten toimijoiden ohjelmia ja 

strategioita.



STRATEGIAN KÄRJET

 1. NÄKYVYYS & TUNNETTUUS

 Päijät-Hämeen yhdistys- ja järjestökenttä on näkyvä ja sen toiminta on tunnettua. 

 Aktiivinen tiedotus 

 Päijäthämäläiset.fi 

 2. TOIMINTAEDELLYTYKSET

 Päijät-Hämeen yhdistys- ja järjestökentällä on riittävät toimintaedellytykset (avustukset, tilat, yhteistoiminta, viestintä…) 

kohderyhmän tarpeisiin vastaamiseen. 

 Tilat, avustukset, yhteyshenkilö, vuoropuhelu

 3. KUMPPANUUS 

 Päijät-Hämeen yhdistys- ja järjestökenttä on arvostettu, luotettava ja haluttu yhteistyökumppani. 

 Suunnitelmallinen sidosryhmäyhteistyö 

 Koulutus ja yhteiskehittäminen 

 Aktiivinen yhteistyömahdollisuuksien etsintä 



STRATEGIAN KÄRJET

 4. VAIKUTTAMINEN & YHDESSÄ KEHITTÄMINEN

 Päijät-Hämeen yhdistys- ja järjestökenttä on aktiivinen vaikuttaja ja se on mukana eri tahojen verkosto-, ohjelma-, strategia-

ja kehittämistyöskentelyissä sekä vaikuttamistyössä. 

 Yhdistys- ja järjestökentän sekä kolmannen sektorin toimijoiden yhteistyö 

 Kannanotot, lausunnot ja mielipidekirjoitukset 

 Asiantuntemuksen ja kokemuksen hyödyntämistä 

 Järjestöneuvottelukunta yhteistyöelimenä

 5. PALVELUTOIMINTA

 Päijät-Hämeen yhdistys- ja järjestökentän kansalaistoiminnan rinnalla on tunnettu, arvostettu, tarvelähtöinen, vastuullinen ja 

nopeasti reagoiva yhdistysten mahdollistama palvelutoiminta. 

 Yhdistysten palvelutoiminnan tunnettuuden lisääminen 

 Monitoimijainen yhteistyö •

 Yhdistysten palvelutoiminnan vaikuttavuuden ja hyötyjen esille tuominen



MITÄ OLEMME SAANEET YHDISTYSFOORUMISSA TOIMIMISESTA

TIETOA JA OPPIMISTA (MUISTA 

JÄRJESTÖISTÄ, HYVISTÄ 

KÄYTÄNTEISTÄ)

APUA OMAN JÄRJESTÖN 

TOIMINNAN KIRKASTAMISEEN, 

MITEN MINÄ VOIN PARHAITEN 

TUODA KOHDERYHMÄNI 

ASIOITA ESILLE

KEINOJA KEHITTÄMISEEN, UUSIA 

IDEOITA

YHTEISTÄ NÄKYVYYTTÄ, 

VIESTINTÄÄ, 

VERKOSTOITUMISTA MAAKUNNAN ASUKKAIDEN HYVINVOINNIN TUKEMINEN 

VAHVISTUU

JA TÄMÄN SUMMANA



LISÄTIETOJA STRATEGIASTA:

www.paijathamalaiset.fi/jarjestoyhteistyö

 Lisätietoja:

 Projektipäällikkö Helena Haaja
helena.haaja@kumppanuusverkosto.fi
044 727 2773

http://www.paijathamalaiset.fi/jarjestoyhteistyö

