Lapin Muistiyhdistys ry:n
strategia
2021-2024

TAUSTAA:
Strateginen johtaminen on järjestön toiminnan elinvoimaisuuden varmistamista
pitkällä aikavälillä. Se on tahtoa ja rohkeutta luoda näkemys halutusta
tulevaisuudesta.

Strategian työstäminen aloitettiin
hallituksen ja henkilökunnan
yhteisellä kehittämispäivällä, joka
pidettiin Kotileipomo
Lähtevänojan tiloissa 7.6.2019

Toinen kehittämispaja pidettiin
Muistiyhdistyksen tiloissa
Caritaksella 21.10.2019

Kolmas yhteinen kehittämispäivä
pidettiin Ounasvaaran
hiihtoseuran punaisella tuvalla
31.1.2020

LÄHTÖTILANNE 2019
TOIMINTAMME:
• Harjoitamme tiedotus-, koulutus- edunvalvonta- ja
neuvontatoimintaa
• Koulutamme vapaaehtoisia Muistitukihenkilöitä ja MuistiKavereita muistiperheiden jaksamisen tueksi

YHDISTYKSEMME PÄÄMÄÄRÄ:
Päämäärämme on parantaa ja kehittää
muistisairaiden ja heidän läheistensä asemaa,
oikeuksia sekä palveluita Lapin maakunnassa,
sekä toimia heidän edunvalvontajärjestönään.

• Tarjoamme vertaistukea omaisille ja läheisille mm. tukituokioiden
muodossa (Rovaniemi & Sodankylä)
• Järjestämme vertaistoimintaa ja teemallisia tilaisuuksia
• Tarjoamme virkistys- ja tietokursseja (ViTi -kursseja) erityisesti
STEA:n tukeman Muistiluotsitoiminnan kautta sekä tuettuja lomia
yhteistyössä Maaseudun Terveys- ja Lomahuollon kanssa
• Huomioimme toiminnassamme myös työikäiset muistisairaat ja
heidän läheisensä
• Järjestämme muistiperheille ja muulle jäsenistöllemme
virkistäviä retkiä ja tapahtumia
• Järjestämme myyjäisiä ja arpajaisia rahoittamaan toimintaamme

MOTTOMME:
Tietoa, tapahtumia,
tukea ja toivon
ylläpitoa.

•

Palaute strategian työstämisestä on ollut positiivista

•

31.1.2020 pidetyn kehittämispäivän palautteissa korostui yhdessä
tekeminen.

•

Yhdessä tekeminen ja molemminpuolinen luottamus olikin
kehittämispäivien yksi tärkeimmistä tavoitteista strategian uudistamisen
rinnalla.

Lapin Muistiyhdistyksen
strategia 2021-2024
TAVOIT TEEMME ON, ET TÄ STRATEGIA VOIDAAN
HYVÄKSYÄ YHDISTYKSEN KEVÄTKOKOUKSESSA
24.4.2020

Mihin strategiaa
tarvitaan?
Voidaanko unelmoida
tulevasta? Jos voidaan,
niin miksi se
kannattaa?

Strategia antaa raamit, tekee tietoiseksi!
• Antaa selkänojan - mille sanotaan kyllä, mille ei
• Tietää, mihin työntekijänä sitoutuu
• Strategia on tie, mitä pitkin kuljetaan = kartta ja kompassi

Tulevasta voi ja kannattaa unelmoida, jotta voi kehittyä!
• Unelmat ovat idea uuteen
• Eletään ajassa, strategian sisällä
• Kuljetaan kartalla uusiakin polkuja, pysähdellään ja
katsotaan myös eri suuntaan kuin viimeksi.

… ja unelmointi
on myös aivoterveellistä!

Uuden strategian laatimisessa on ollut kysymys siitä unelmasta, millaiseksi haluamme Lapin
Muistiyhdistyksen olevan tulevaisuudessa –millainen yhdistys haluamme olla viiden vuoden päästä?
Kun strategiamme on valmis, siirrymme vaiheeseen ”MATKALLA” , jossa pidämme yhdessä
unelmastamme
kiinni.
MATKALLA
varmistetaan
yhdistyksemme
elinvoimaisuus
toimintaympäristössämme, luotettavana ja arvostettuna kumppanina.

Olemme yhdessä luoneet kartan ja matkasuunnitelman nykyhetkestä kohti
unelmaamme, meillä on yhdistyksemme visio ja toiminta-ajatus ja selkeät
toiminnan päämäärät.
Aloitamme siis vuonna 2021 yhdessä jännittävän matkan, jonka horisontissa
siintää yhteinen unelmamme:
”Lapin Muistiyhdistys on tunnettu, tunnustettu ja luotettava kumppani osana
muistisairaan ja hänen lähi-ihmisensä palvelupolkua. Olemme avoin ja osaava
organisaatio. Toimimme aktiivisena aivoterveyden edistäjänä muistiystävällisessä
toimintaympäristössä. Vapaaehtoisemme tekevät mielekästä ja palkitsevaa,
muistisairaan ja hänen lähi-ihmisensä arkea tukevaa toimintaa.”

• Tutkimukset
• Kehittyvä lääketiede
• Lääkkeettömät menetelmät / hoitomenetelmät (uni, tanssi,
musiikki)
• Maakuntauudistus
• Kuntavaalit 2021
• Henkilöstömuutokset (avainhenkilöt)
• Medianäkyvyys (muistisairaudet, aivoterveys)
• Hyvinvointitrendi
• Väestö ikääntyy, muistisairaudet lisääntyy
• Vapaaehtoistoiminnan toimintakulttuurin muutos
• Digitalisaatio
• Rahoituspohjan epävarmuus
• Arvokeskustelu (ennaltaehkäisy, muistiperheiden palvelumuutokset

Toimintaajatus
Lapin Muistiyhdistys:
• edistää aivoterveyttä ja muistiystävällisyyttä lapissa
• vahvistaa muistisairautta sairastavien ihmisten ja heidän läheistensä hyvinvointia
ja oikeuksia
• tarjoaa tukea ja tietoa, osallisuutta ja vertaistukea sekä mielekästä
vapaaehtoistoimintaa.

KUNNIOITUS:
Arvostamme
vapaaehtoistoimintaa, meillä
vapaaehtoistoimija toimii
haluamallaan tavalla ja määrällä,
saaden siihen arvostusta ja tukea

USKALLUS:
LUOTTAMUS:
Arvostamme asiakkaitamme ja
yhteistyökumppaneitamme
olemalla luotettava, ennakoiva
aktiivinen ja helposti
lähestyttävä toimija.

Toimintamme on esteetöntä sekä
fyysisesti että sosiaalisesti ja
tiedottaminen on monikanavaista
ja ajantasaista.

JÄRJESTÖNÄ:
VAIKUTTAVUUS:
Arvostamme muistisairauteen
sairastuneen ihmisen omia
voimavaroja ja vahvistamme
hänen itsemääräämisoikeuttaan

Arvostamme jäsenistömme ja
kaikkien toimijoidemme palautetta
ja vahvistamme ja kehitämme
koko toimintaympäristömme
kyvykkyyttä.

Lapin Muistiyhdistyksen
vahvuudet (strenghts)

Yhdistyksemme heikkoudet, se mikä
puuttuu tai on huonosti (weaknesses)

 Arvostettu ja luotettava yhteistyökumppani

 Rahoitus, vain yksi rahoittaja

 Ammattitaitoinen asiantuntija organisaatio ja vahva
sitoutuminen

 Toimiston sijainti syrjässä keskustasta

 Matala hierarkia, mahdollistaa nopean reagoinnin

 Markkinointi ja tiedottaminen

 Laaja vapaaehtoisverkosto

 Hankkeiden välinen yhteistyö ja tiedon kulku

 Maakunnallinen

 Digitalisaation hyödyntämien

 Pitkäaikainen motivoitunut hallitus

 Lähi-Ihmisille ei ole riittävästi toimintaa

Ympäristön tarjoamat mahdollisuudet
(opportunities)

 Kiinteän toimipisteen puuttuminen (Ylä-Lappi)

Ympäristön asettamat uhat (threats)

 Luonto -> Aivoterveys

 Rahoituksen epävarmuus

 Yhteistyöverkostot - vastavuoroisuus

 Ei ole resursseja uudistaa toimintaa

 Digitalisaatio

 Uusien ja nuorten vapaaehtoisten saaminen toimintaan

 Yhdistyksen tarjoaman toiminnan kysyntä kasvaa
tulevaisuudessa

 Resurssien ja tarpeiden epäsuhta

 Jäsenmäärän kasvattaminen

 ”Särkymävara

 Hyvinvointi-ilmiöiden sekä vertaisarvioinnin
hyödyntäminen

VISIOMME:
Lapin Muistiyhdistys on tunnettu, tunnustettu ja luotettava
kumppani osana muistisairaan ja hänen lähi-ihmisensä
palvelupolkua.
Olemme avoin ja osaava organisaatio. Toimimme aktiivisena
aivoterveyden edistäjänä muistiystävällisessä
toimintaympäristössä.
Vapaaehtoisemme tekevät mielekästä ja palkitsevaa,
muistisairaan ja hänen lähi-ihmisensä arkea tukevaa toimintaa.

STRATEGISET PAINOPISTEET
MUISTIPERHEIDEN TUKI
JA ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ
Toimimme aktiivisena
aivoterveyden
edistäjänä
muistiystävällisessä
toimintaympäristössä

VAPAAEHTOISTOIMINTA
Vapaaehtoisemme
tekevät mielekästä
ja palkitsevaa,
muistisairaan ja
hänen lähiihmisensä arkea
tukevaa toimintaa

VAIKUTTAMISTYÖ
Olemme tunnettu,
tunnustettu ja
luotettava kumppani
osana muistisairaan
ja hänen lähiihmisensä
palvelupolkua

MAAKUNNALLINEN TOIMINTA
VIESTINTÄ JA DIGITALISAATIO
PAINOPISTEET

TOTEUTUS

OSAAVA
HENKILÖKUNTA
Olemme avoin ja
osaava
organisaatio

Toimimme aktiivisena aivoterveyden
edistäjänä muistiystävällisessä
toimintaympäristössä
 Toimintamme on muistisairauteen sairastuneen ja lähi-ihmisten arjessa selviytymistä
tukevaa
 Toimintamme on ennalta ehkäisevä työtä
 Toimimme koko maakunnan alueella
 Haemme tuen tarvitsijoita aktiivisesti toimintaan mukaan
 Toimimme aktiivisena aivoterveyden edistäjänä muistiystävällisessä
toimintaympäristössä
 Vaikutamme muistisairaiden ja heidän omaistensa oikeuksiin ja edistämme heidän
osallisuuttaan
 Edistämme maakunnassa sosiaalista esteettömyyttä
 Huomioimme kaikessa toiminnassamme Muistiliiton strategisia tavoitteita

Vapaaehtoisemme tekevät mielekästä ja
palkitsevaa, muistisairaan ja hänen lähiihmisensä arkea tukevaa toimintaa
 Tavoittelemme aktiivisten vapaaehtoisten määrä nousua vuosittain 3% (2021 ->)
 Tunnistamme vapaaehtoisten omat mahdollisuudet, tavoitteet ja erikoisosaamiset
 Innostamme nuoria vapaaehtoistoimijoita mukaan
 Olemme aktiivisia maakunnan toiminta-alueiden tiedonvaihdossa
 Jalkaudumme maakuntaan ja olemme läsnä myös digitaalisesti
 Uudistamme vapaaehtoiskoordinaation tehtäviä
 Kehitämme uusia toimintatapoja vapaaehtoistyöhön, lyhytkestoisia ryhmiä ja
tukituokioita eri teemojen ympärille

Olemme tunnettu, tunnustettu ja luotettava
kumppani osana muistisairaan ja hänen lähiihmisensä palvelupolkua
 Vaikutamme aktiivisesti muistiasioiden edistämiseksi
 Vaikutamme maakunnallisesti
 Olemme aktiivisia yhteistyössä sidosryhmiemme kanssa koko maakunnan alueella
 Sidosryhmätyötä myös maakunnan päättäjiin
 Etsimme uusia yhteistyökumppaneita tarkoituksenmukaisesti
 Tunnistamme strategiset kumppanit, taktiset kumppanit ja muut kumppanit sekä
yhteistyömuodot toimintamme tueksi
 Tavoittelemme jäsenmäärän kasvua vuosittain
 Turvaamme toimintamme jatkuvuutta varmistamalla resursseja tulevaisuuteen

Olemme avoin ja osaava organisaatio

 Kokeilemme rohkeasti uusia toimintatapoja
 Olemme ketterä organisaatio ja joustava organisaatio reagoimaan toiminnan muutoksiin
 Arvioimme toimintaamme jatkuvasti ja sen vaikutuksia tulevaisuuteen.
 Pidämme yhdessä huolta työyhteisöstämme ja työssä jaksamisesta
 Varmistamme jatkuvan työn ja toiminnan kehittymisen
 Edistämme hyvää ja mahdollisimman avointa hallintoa ja luottamuksen perustuvaa
työyhteisöä

