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Johdanto
MieTo ry:n tehtävänä on edistää hyvää mielenterveyttä, jaksamista ja työ- ja toimintakykyä tarjoamalla 
mielekkään tekemisen mahdollisuuksia kaikille vapaaehtoisesta kansalaistoiminnasta ja yhdessä tekemisestä 
kiinnostuneille. Yhdessä tekeminen tukee mielenterveyttä, lisää osallisuutta ja vähentää syrjäytymistä. 

Vuoden 2010 toimintasuunnitelmaa on rakennettu kuluvan vuoden aikana aktiivijäseniltä saatujen viestien ja 
ideoiden pohjalta. Ideoita toimintasuunnitelmaan kerättiin erikseen myös yhdistyksen nettisivujen ja 
Facebook-sivun kautta.

Hyvä toimintasuunnitelma pitää sisällään myös sen toteutumisen arvioinnin. Arviointi taasen edellyttää 
tavoitteiden asettamista. Toimintasuunnitelmaan on kirjattu yksilölliset tavoitteet kunkin toiminnan kohdalle. 
Vuoden 2011 toimintakertomuksessa yhdisstyksen toiminnan toteutumista tullaan tarkastelemaan näiden 
tavoitteiden valossa. Yhteenveto vuoden toiminnasta, asetetuista tavoitteista sekä arvioinnista on 
toimintasuunnitelman liitteenä.

Yhdistyksen hallitus tulee arvioimaan toimintasuunnitelman toteutumista ja tavoitteiden saavuttamista 
vähintään kolmen kuukauden välein. Tarvittaessa toimintaa tarkistetaan ja suuntaan korjataan.

Yhdistyksen yleisiksi kehittämistavoitteiksi on edelleen mainittava: tiedotuksen, verkostoitumisen ja 
sidosryhmäyhteistyön sekä koulutustoiminnan kehittäminen, säännöllisten kehittämispäivien toteuttaminen, 
koulutuksiin osallistumisen järjestelmällisempi suunnittelu ja jäsenten huomioimiseen panostaminen. 
Kehittämistavoitteiden saavuttamiseen keskitytään vuoden 2010 aikana edelleen vapaaehtoistyöntekijöiden 
ajan sallimissa puitteissa. Pullonkaulaksi on muodostunut käytännön organisoijan eli palkatun 
toiminnanohjaajan puuttuminen. Tämän tosiasian kanssa yhdistyksen on kuitenkin toistaiseksi tultava 
toimeen. Kehittämistarpeet on huomioitu myös kuvattaessa yhdistyksen ensi vuoden toimintaa tuonnempana. 

Yleistä
Vuosi 2010 aloittaa yhdistyksen yhdeksännen täyden toimintavuoden. Tänä aikana toiminta on vakiintunut 
päivätoiminnaksi, jota järjestetään kolme kertaa viikossa. Kahtena edellisenä vuotena yhdistys on pyrkinyt 
kehittämään myös iltatoimintaa tavoitteena siten paremmin palvella niitä yhdistyksen jäseniä, joille ei ole 
ollut mahdollista osallistua päivätoimintaan. Iltatoiminnan kehittämisessä on osittain onnistuttu: elämään on 
jäänyt joogaminen, jota harrastetaan edelleen säännöllisesti iltaisin. 
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Vuonna 2010 yhdistyksen päivätoimintaa selkeytetään. Tarkoituksena on jakaa vastuuta nykyistä 
laajemmalle, helpottaa toiminnan suunnittelua, tiedottamista ja uusien osallistujien mukaan tulemista sekä 
mahdollistaa toiminnan arvioiminen. Muutos on tarpeellinen, koska nykyisen kaltainen päivätoiminta on 
liian kuormittavaa yksittäisille vapaaehtoistoimijoille.

Yhdistys pitää taukoa ajalla 1.1.–24.1.2010, jonka aikana järjestetään kaksi jäsenille tarkoitettua avointa 
suunnittelupalaveria, joissa keskustellaan yhdistyksen toiminnasta, ideoidaan alkavia toimintaryhmiä ja 
sovitaan käytännön toteutuksesta.

Keskeiset uudistukset liittyvät seuraaviin asioihin:

• Toimintaryhmille nimetään vastuuohjaajat, jotka yhdessä osallistujien kanssa suunnittelevat ja 
organisoida ryhmän toiminnan. Vastuuohjaaja vastaanottaa myös uudet osallistujat

• Ryhmiin ilmoittaudutaan suunnittelupäivinä. Ryhmän voi aloittaa, jos siinä vähintään kolme 
osallistujaa vastuuohjaajan lisäksi. 

• Ryhmien tarpeellisuutta, kertyneitä kokemuksia ja budjetin toteutumista tarkastellaan 
vastuuohjaajien ja hallituksen kesken kolmen kuukauden välein.

• Vastuuohjaajille tarjotaan koulutusta ja työnohjausta. 

Perinteinen ruokaperjantai jää kaikille avoimeksi toiminnaksi. 

Yhdistyksen varsinainen toiminta
Yhdistyksen vakiintuneeseen ryhmätoimintaan on kuulunut kulttuuria, liikuntaa, joogaa, ruoan laittoa sekä 
mökin, veneen ja puutarhan parissa toimimista. Lisäksi varainhankintaa on suunniteltu ja toteutettu oman 
ryhmän puitteissa.

Talviaika

Kulttuuritoiminta: Käyntejä elokuvissa, teatterissa, museoissa, taidenäyttelyissä ja messuilla. 

Liikuntatoiminta: Toimintamuotoina ovat liikkuminen luonnossa marjastaen tai sienestäen, biljardi, keilaus 
ja uinti sekä mahdolliset uudet liikuntamuodot toimintaryhmän yhteisen suunnitelman mukaan. 
Vartiosaaressa on mahdollisuus erilaisiin ulkopeleihin. 

Jooga: Ohjaajana toimii Kalle Haarnoja. Ryhmä kokoontuu yhdistyksen toimitilassa 1-2 kertaa viikossa. 

Ruoan valmistus: Perjantaisin pidettävä ruokaperjantai on kaikille avoin tapahtuma. Ryhmälle nimetään 
vastuuhenkilöt, jotka huolehtivat ruokatarpeiden hankinnasta, ruoan valmistuksesta, tiskeistä ja toimitilan 
siivouksesta.
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Varainhankinta: Suunnitellaan ja toteutetaan erilaista varainhankintaa. Varainhankinnan muotoja ovat mm. 
siivous-, muutto-, pakkaus- ja remonttityöt sekä kalenterin, paitojen ja muiden omien tuotteiden myynti. 

Kesäaika

Mökkitoiminta: Organisoidaan kesäajan toiminta Vartiosaaren mökillä sekä huolehditaan mökin ja sen piha-
alueen kunnossapidosta. 

Mökkiä vuokrataan jäsenille käyttökorvausta vastaan yhdistyksen varsinaisen toiminnan ulkopuolisina 
aikoina. Vuonna 2010 jokainen jäsen saa varata maksimissaan yhden viikonlopun sekä kaksi viikolla olevaa 
aikaa 1.6.–18.8. välisenä aikana. Viikonloppuisin vaihtoaika on klo 14.30. Varausmaksu tulee suorittaa 
viikon sisällä varauksesta. Jokainen varaaja on vastuussa siitä, että saa tilinumeron, jolle varausmaksu 
maksetaan. Mikäli maksua ei näy tilillä viikon sisällä, varaus perutaan ja vapautetaan muiden käyttöön. 
Varausmaksu on käyttömaksun suuruinen eikä sitä palauteta, vaikka varauksen peruisi. Varauksia ei voi 
luovuttaa muille. Mökkivarauksia aletaan ottaa vastaan toukokuun ensimmäinen arkipäivä. 

Mökillä suoritetaan inventaario ennen kesäkauden alkua. Inventaarion pohjalta luodaan varaajia varten 
infopaketti, josta selviää varauksen säännöt sekä mökin varustelutaso. Infopaketti laitetaan yhdistyksen 
nettisivuille.

Venetoiminta: Huolehditaan yhdistyksen puuveneen kunnossapidosta ja vesillelaskusta sekä talviajan 
säilytyksestä. Ryhmän toiminnassa mukana olevat järjestävät kesäaikana kuljetukset MieTon mökille ja 
puutarhapalstalle sekä retkiä Helsingin lähisaariin. Venettä kuljettajineen vuokrataan jäsenille 
käyttökorvausta vastaan yhdistyksen varsinaisen toiminnan ulkopuolisina aikoina.

Puutarhatoiminta: Viljellään yhdistyksen puutarhapalstaa Vartiosaaressa sekä valmistetaan sadosta syksyllä 
erilaisia säilykkeitä käytettäväksi perjantaisin ruoan valmistukseen. 

Tarpeen ja taloudellisten mahdollisuuksien mukana uusia harraste- ja teemaryhmiä voidaan perustaa, jos 
syntyy hyviä ideoita ja löytyy sopivia vastuuohjaajia.

Ryhmien toteuttamisessa huomioidaan vuoden 2009 lopulla valmistunut Vapaaehtoistoiminnan riskit - 
henkinen kuormittavuus – kartoitus, jossa näkökulmana on vastuuohjaajien jaksaminen. 

Muu varsinainen toiminta 

Yhdistys pyrkii lisäämään ilta-aikaan ja viikonloppuisin tapahtuvaa toimintaa, jotta myös työssä käyvät 
jäsenet pääsisivät osallistumaan. Eri teemoihin liittyvät tilaisuudet ja tapahtumat on tarkoitettu kaikille 
kiinnostuneille ja niitä markkinoidaan myös yhteistyöverkostojen kautta. Tilaisuuksia ja tapahtumia pyritään 
järjestämään yhteistyössä alueen muiden toimijoiden kanssa. Tavoitteena on toteuttaa kaksi teemallista 
tilaisuutta/tapahtumaa keväällä ja kaksi syksyllä.

Yhdistys on edelleen mukana Hyvinvointitreenit -toiminnassa. Vuoden aikana on tavoitteena aloittaa yksi 
uusi ryhmä yhteistyössä Suomen Mielenterveysseuran, Helsingin kansalaisopiston ja 
työvoimanpalvelukeskus Duurin kanssa.
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Yhteistyö 
Tulevana vuotena yhdistys pyrkii vahvistamaan yhteistyötä muiden Itä- ja Kaakkois-Helsingin toimijoiden, 
Suomen Mielenterveysseuran aluetyön sekä muiden Mielenterveysseuran pääkaupunkiseudun 
paikallisyhdistysten kanssa. Konkreettisena yhteistyönä pääkaupunkiseudun mielenterveysseurojen kanssa 
voisi olla esimerkiksi yhteisen tapahtuman järjestäminen, yhteinen vaikuttamistyö sekä yhteiset koulutukset. 

Yhdistys osallistuu entiseen tapaan Herttoniemen alueryhmän sekä Suomen Mielenterveysseuran Etelä-
Suomen aluefoorumin ja pääkaupunkiseudun toimijoiden kokouksiin.

Hallitus tekee yhden opinto/tutustumiskäynnin hakien uusia näkemyksiä toimintaan. 

Tiedottaminen 
Onnistunut tiedottaminen on yhdistyksen toiminnan kulmakivi. Tulevana vuotena yhdistys päivittää 
printtiesitteen, valmistaa powerpoint -esityksen toiminnasta sekä tekee messuja ym. yleisötilaisuuksia varten 
yhdistyksen esittelykansion. Yhdistys jatkaa tiedottamista nettisivujen sekä vuoden 2009 lopulla perustetun 
Facebook -sivun kautta. Nettisivuille haetaan edelleen uusia päivittäjiä ja kirjoittajia.

Hallituksen sisäisen tiedottamisen tukena toiminut ekstranet-sivusto uudistetaan. Sisäisessä tiedottamisessa 
ja ekstranetin uudistamisessa otetaan huomioon myös ryhmätoiminnan uudistuminen ja siihen liittyvät 
tiedotustarpeet. 

Yhdistys pyrkii tehostamaan tiedottamista toiminta-alueellaan ja yhteistyöverkostossaan. Erityisesti 
panostetaan alueen sosiaalitoimeen, joka on toiminut yhtenä yhdistyksen perinteisenä tiedottamiskanavana. 

Jäsenhankinta ja -huolto 
Tulevana vuotena yhdistys tehostaa uusien jäsenten hankintaa. Tavoitteena on puhkaista 100 henkilöjäsenen 
raja. Jäsenhankinta edellyttää panostamista tiedottamiseen ja monipuolisten toimintamahdollisuuksien 
tarjoamiseen. Myös tapahtumien järjestäminen yhteistyössä alueen muiden toimijoiden kanssa parantaa 
yhdistyksen näkyvyyttä ja houkuttelevuutta. 

Yhdistyksen tavoitteena on vuonna 2010 neljä iltatapahtumaa/-tilaisuutta, yksi kehittämispäivä sekä kaksi 
virkistystapahtumaa Vartiosaaressa. Tällä tavoin pyritään tarjoamaan osallistumismahdollisuutta myös niille 
jäsenille, jotka eivät pääse osallistumaan yhdistyksen päivätoimintaan.

Yhdistyksellä ei tällä hetkellä ole yhteisöjäseniä. Yhdistys pyrkii vuonna 2010 hankkimaan kaksi 
yhteisöjäsentä.
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Koulutus 
Vastuuohjaajille tarjotaan mahdollisuutta osallistua ryhmänohjaajakoulutukseen sekä tarpeen mukaan muihin 
ohjaamista tukeviin teemakoulutuksiin. Jäsenille tarjotaan talouden sallimissa rajoissa myös muita 
yhdistyksen toimintaa tukevia ja jäsenten työelämävalmiuksien parantamiseen liittyviä koulutuksia (esim. 
hygieniapassikoulutus, erilaiset atk-kurssit). Työelämävalmiuksien parantamiseen liittyviin koulutuksiin 
haetaan kohdeavustusta Helsingin kaupungin työllistämistoimikunnalta.

Sosiaalinen tilinpito
Kevään 2010 aikana valmistuu Sosiaalisen tilinpidon mallia mukaillen tehty opinnäytetyö yhdistyksen 
sosiaalisten hyötyjen toteutumisesta. Opinnäytetyössä tarkastellaan niitä väittämiä, joita yhdistys 
toiminnastaan esittää. Tiedonkeruumenetelmänä on kyselytutkimus. Kyselyt osoitetaan jäsenistölle, muille 
arkitoiminnassa mukana oleville sekä niille työntekijä- ja yhteisötahoille, joiden työtä MieTon toiminta 
koskettaa. Tutkimuksen pohjaksi yhdistyksen hallitus pohtii yhdistyksen missiota, visiota ja arvoja 
alkuvuoden aikana ja tuo kyseiset ehdotukset kevätkokouksen hyväksyttäväksi maaliskuussa.

Talous
Yhdistyksen talous perustuu jäsenmaksuihin, Helsingin kaupungin ja Suomen Mielenterveysseuran 
yleisavustukseen, omatoimiseen varainhankintaan sekä kohdeavustuksiin. Kohdeavustuksia haetaan 
toimintaryhmien sekä erilaisten koulutustilaisuuksien kustannusten sekä toimintatilojen vuokrien 
kattamiseen. 

Taloutta hoidetaan vuosikokouksen hyväksymän taloussäännön mukaisesti. Taloussäännön käytännön 
toteuttamista tukee talousohje, johon kirjataan vuosittain talouden hoitoon liittyvät tehtävät ja työnjako. 
Taloudenhoitaja laatii ohjeen mukaisesti talousraportin, joka tulee hallituksen käsittelyyn 
neljännesvuosittain. Raportti sisältää tuloslaskelman ja taseen lisäksi yhteenvedon ajanjaksolla haetuista ja 
saaduista avustuksista sekä budjettiseurannan, josta ilmenee miten rahaa on kulunut suhteessa talousarvioon.

Yhdistyksen taloudellinen tilanne muuttuu alkavana vuotena. Aikaisempien vuosien aktiivinen 
varainhankinta on hiipunut kuluvan vuoden loppupuolella. Raskaaseen muuttotoimintaan, jota yhdistys on 
muutamana vuotena lähinnä sosiaalitoimen toimeksiannosta toteuttanut, ei enää riitä tekijöitä. Yhdistys 
joutuu todennäköisesti tulemaan toimeen vähemmällä rahoituksella. Yhdistyksen tavoitteena on tulevan 
vuoden aikana etsiä uusia varainhankinnan malleja ja mahdollisuuksia.

Yhdistyksen talouden tunnuslukuja kuvataan tarkemmin erillisessä talousarviossa.
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LIITE 1: Yhteenveto toiminnasta, tavoitteista ja arvioinnista

MIETO RY:N VUODEN 2010 TEHTÄVÄT, TAVOITTEET JA ARVIOINTI

Yhdistyksen varsinainen toiminta

Tehtävä Tavoite Arviointi

Kulttuuritoiminta
Liikuntatoiminta
Jooga 
Ruokaperjantai
Mökkitoiminta 
Venetoiminta
Puutarhatoiminta
Varainhankinta

Vuoden aikana on toiminut yksi 
täydentyvä ryhmä/teema

Ryhmälle on valittu vastuuohjaaja, joka 
suunnittelut yhdessä ryhmän kanssa 
toimintaa kolmeksi kuukaudeksi 
eteenpäin annetun budjetin rajoissa

Vastuuohjaajat ovat arvioineet ryhmien 
toteutusta yhdessä hallituksen kanssa.

Hallitus arvioi yhdessä vastuuohjaajien 
kanssa toiminnan toteutumista kolmen 
kuukauden välein.

Iltatilaisuudet/-tapahtumat Yhdistys on toteuttanut kaksi 
iltatilaisuutta/-tapahtumaa keväällä, 
kaksi syksyllä.

Hallitus arvioi iltatilaisuuksien/-
tapahtumien toteutumista kevään 
osalta toukokuussa ja syksyn osalta 
marraskuussa.

Hyvinvointitreenit Yhdistys on toteuttanut yhden 
Hyvinvoinitreenit -ryhmän vuoden 
aikana

Hallitus arvioi Hyvinvointitreenien 
toteutumista ryhmän päättymisen 
jälkeen.

Yhteistyö

Tehtävä Tavoite Arviointi
Yhteistyön kehittäminen Itä- ja 
Kaakkois-Helsingin toimijoiden kanssa, 
Suomen Mielenterveysseuran ja sen 
pääkaupunkiseudun 
paikallisyhdistysten sekä Herttoniemen 
alueryhmän kanssa.

Uusien yhteistyökumppaneiden 
löytäminen

Yhden yhteisen tapahtuman 
järjestäminen Itä- ja Kaakkois-
Helsingin eri toimijoiden sekä/tai 
Suomen Mielenterveysseuran ja sen 
paikallisyhdistysten kanssa

Osallistuminen Herttoniemen 
alueryhmän toimintaan

Osallistuminen SMS:n Etelä-Suomen 
aluefoorumin toimintaan ja 
pääkaupunkiseudun toimijoiden 
kokouksiin.

Hallitus tekee yhden 
tutustumis/opintokäynnin.

Hallitus arvioi yhteistyön kehittymistä ja 
toteutumista kokouksissaan.

Tapahtumat arvioidaan erikseen 
yhdessä muiden järjestäjien kanssa.

Tutustumis/opintokäynnin tulokset 
arvioidaan sen toteuduttua.  

Tiedottaminen

Tehtävät Tavoite Arviointi
Printtiesitteen päivittäminen, 
Powerpoint-esityksen ja esittelykansion 
valmistaminen

Printtiesite, ppt-esitys sekä 
esittelykansio valmistuvat maaliskuun 
loppuun mennessä

Printtiesitettä, ppt-esitystä ja 
esittelykansiota arvioidaan huhtikuun 
hallituksen kokouksessa

Nettisivujen ja Facebook-sivun 
päivittäminen

Nettisivuja ja Facebook-sivua on 
päivitetty aktiivisesti ja sähköiseen 
viestintään on saatu lisää kirjoittajia

Nettisivujen ja Facebookin 
päivittämistä arvioidaan jokaisessa 
hallituksen kokouksessa

Ekstranetin uudistaminen Ekstranet on uudistettu toukokuun 
loppuun mennessä

Ekstranetia arvioidaan kesäkuun 
hallituksen kokouksessa

Tiedottamisen tehostaminen 
sosiaalitoimen suuntaan

Kaikkiin Itä-Helsingin 
sosiaalitoimistoihin on lähetetty 
printti/sähköistä esitettä kesäkuuhun 
mennessä

Tiedottamista sosiaalitoimen suuntaan 
arvioidaan kesäkuun hallituksen 
kokouksessa
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Jäsenhankinta- ja huolto

Tehtävä Tavoite Arviointi
Jäsenhankinnan tehostaminen 100 henkilöjäsenen raja rikkoutuu, 

saadaan kaksi uutta yhteistyöjäsentä.
Hallitus arvioi henkilö- ja 
yhteisöjäsenten tilannetta kesäkuun 
kokouksessa

Jäsenhuoltoon panostetaan Toteutetaan neljä teemailtaa, yksi 
kehittämispäivä sekä kaksi 
virkistystapahtumaa Vartiosaaressa

Teemailtojen toteutumista arvioidaan 
toukokuun ja marraskuun hallituksen 
kokouksissa, virkistystapahtumien 
toteutumista syyskuun kokouksessa

Koulutus

Tehtävä Tavoite Arviointi
Koulutusmahdollisuuksien tarjoaminen 
jäsenille

Kaksi jäsentä on suorittanut 
ryhmänohjaajakoulutuksen.

10–15 henkilöä on suorittanut vuoden 
aikana työelämävalmiuksia 
kohentavan kurssin (esim. 
hygieniapassi, atk-ajokortti)

Hallitus arvioi tavoitteiden toteutumista 
jokaisessa hallituksen kokouksessa

Sosiaalinen tilinpito

Tehtävä Tavoite Arviointi
Opinnäytetyö MieTon tuottamien 
sosiaalisten hyötyjen toteutumisesta

Sosiaalisen tilinpidon mallia ja 
kyselytutkimusta hyödyntävä 
opinnäytetyö on yhdistyksen 
käytettävissä toukokuun loppuun 
mennessä.

Hallitus arvioi opinnäytetyön 
toteutumista kesäkuun kokouksessa.

Missio, visio ja arvot -työskentely Hallitus tekee ehdotuksen yhdistyksen 
missiosta, visiosta ja arvoista 
maaliskuun kevätkokoukseen.

Hallitus arvioi Missio, visio ja arvot 
-työskentelyä viimeisessä kokouksessa 
ennen kevätkokousta.

Talous

Tehtävä Tavoite Arviointi
Uusien varainhankinnan mallien ja 
mahdollisuuksien etsiminen

Yhdistys on kokeillut 1-2 uutta 
varainhankinnan menetelmää

Varainhankinnan edistymistä 
arvioidaan kolmen kuukauden välein 
talousraporttien yhteydessä.
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