
MTLH:n strategia
2022–2026



MISSIO: Välitämme – hyvinvointia, elämyksiä ja voimavaroja 
yhdenvertaisesti.

VISIO: Olemme Suomen vaikuttavin lomatoimija ja uudistava 
vapaaehtoistoimija.

TOIMINTA-AJATUKSEMME: Monipuolisen lomatoiminnan avulla 
MTLH vaikuttaa haasteellisissa elämäntilanteissa olevien ihmisten 
hyvinvointiin, arvostuksen kokemiseen ja voimaantumiseen. 
Vapaaehtoistoiminta tukee lomatoimintaa ja tavoittaa ja auttaa 
maaseudun ihmisiä.



TOIMINTAAMME OHJAAVAT ARVOT
Välittäminen
• MTLH:n toiminnan lähtökohtana on halu tehdä 

hyvää ja auttaa. Nämä asiat motivoivat 
henkilöstöä ja vapaaehtoisia. MTLH:n palvelut 
auttavat eri elämäntilanteessa olevia ihmisiä, 
mahdollistavat hyvinvointia ja tarjoavat 
vertaistukea.

Asiakaslähtöisyys
• Lomatoimintaa ja vapaaehtoistoimintaa 

kehitetään asiakkaiden tarpeista lähtien ja 
kohdennetaan tuki sitä eniten tarvitseville.

Yhdenvertaisuus
• Jokaisella ihmisellä on oikeus lomaan. 

Hyvinvoinnin pitää olla mahdollista ihmisen 
varallisuudesta, elämäntilanteesta tai 
asuinpaikasta riippumatta. 

• MTLH:n palvelut edistävät ihmisten 
yhdenvertaisuutta ja lisäävät osallisuutta. 

Asiantuntemus
• Henkilöstömme on lomatoiminnan ja 

vapaaehtoistoiminnan erikoisosaajia ja 
asiantuntijoita.

• Vapaaehtoisemme saavat koulutusta ja 
pääsevät kehittämään osaamistaan.

Vastuullisuus
• Tehtävämme ydin on sosiaalisen vastuun 

kantaminen.
• Käytämme saamaamme avustusta 

vastuullisesti. Viestimme avoimesti ja selvästi 
tuettujen lomien kriteereistä.

• Huomioimme toimintamme ekologiset 
vaikutukset.



TAVOITTEEMME 2022–2026 STRATEGIAKAUDELLE

OLEMME SUOMEN VAIKUTTAVIN 
LOMATOIMIJA JA UUDISTAVA 

VAPAAEHTOISTOIMIJA

Tarjoamme parhaat 
tuetut lomat

Olemme vetovoimaisin 
lomatoiminnan 

kumppani

Tarjoamme 
vapaaehtoisille uusia 

tapoja osallistua

Vastaamme kasvavaan 
loma- ja vapaaehtois-
toiminnan tarpeeseen

Seuraamme ja 
mittaamme 

vaikuttavuuttamme



TOIMINNAN PAINOPISTEET 2022–2026

KUMPPANUUSTOIMINTA
• Syvennetään kumppanuuksia lomatoiminnassa ja tukihenkilötoiminnassa.
• Tavoitetaan uusia lomalaisia ja tukihenkilötoiminnan kohderyhmiä verkostojen kautta.

VIESTINTÄ
• MTLH:n näkyvyyden ja tunnettuuden kasvu ovat tärkeitä asioita, jotta voidaan turvata lomalaisten 

ja vapaaehtoisten kiinnostus ja rahoituksen taso.
• Pohditaan, mikä nimi sopii kuvaamaan järjestön toimintaa parhaalla tavalla.

LOMATOIMINTA
• Lomatoimintaa kehitetään edelleen 

vastaamaan lomalaisten muuttuvia toiveita ja 
tarpeita.

• Lomatoimintaa kehitetään yhteistyössä 
lomalaisten, järjestökumppanien, 
lomakohteiden ja muiden sidosryhmien 
kanssa.

• Tavoitetaan uusia lomalaisia aiempaa 
laajemmin.

VAPAAEHTOISTOIMINTA
• Etsimme keinoja sitouttaa vapaaehtoisia ja 

kehitämme myös projektiluontoisen 
osallistumisen mahdollisuuksia.

• Vapaaehtoiset voivat hyödyntää MTLH:n
toiminnassa omaa osaamistaan ja 
ammattitaitoaan.

• Kehitämme vapaaehtoistoimintaa lomilla.
• Toimintaan osallistuminen tarjoaa 

mahdollisuuden elämyksiin, vertaistukeen ja 
muiden ihmisten auttamiseen.

TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS
• Tuodaan viestinnässä esille MTLH:n toiminnan tuloksia ja vaikuttavuutta yksilölle ja 

yhteiskunnalle. Viestinnällä vaikuttavuudesta lisätään eri sidosryhmien tietotasoa MTLH:n 
toiminnasta.
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