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JOHDANTO

OLENNAISIN VARAINHANKINNAN SANASTO

edunsaaja/vastaanottaja: Jotkut organisaatiot puhuvat edunsaajista tai vastaanottajaryhmistä,

toiset osallistujista, asiakkaista, palvelun käyttäjistä ja kumppaneista. Pienen yleishyödyllisen

organisaation ollessa kyseessä me puhumme edunsaajista ja tarkoitamme tällä ihmisiä

organisaatiossanne, joille haetaan avustusta. Edunsaajan määrittely on monimutkaisempaa kuin

miltä näyttää. Esimerkiksi, jos haluat avustaa vammaisia lapsia, voitko pitää heidän vanhempiaan

edunsaajina? Tähän ei ole itsestään selvää vastausta, mutta se riippuu siitä, miten haluat

työskennellä niiden ihmisten kanssa, jotka haluat saavuttaa ja minkä nimenomaisen näkökulman

haluat valita työhösi. Jos olet täsmällinen, voit huolella suunnitella toimintasi resurssit ja

toiminnot.

edunsaajien segmentointi: tämä on strategia, jota organisaatiot käyttävät toimintansa

vastaanottajien erottelemiseen. Jos voit tehdä eron haluamiesi kohderyhmien välillä,

segmentoinnista on hyötyä niin järjestötoiminnassa kuin tarpeiden ymmärtämisessä.

kampanja: kampanja on koordinoitu ja aikasidottu sarja toimintoja, joilla toteutetaan tiettyjä

järjestöllisiä päämääriä lahjoitusten kautta. Esimerkiksi “Lahjoita napolilaisen Scampian lähiön

lapsille tapaamispaikka” voi olla kampanjan äärimmäinen yhdistelmä. Kampanja on nykyään

pääroolissa verkkosivuilla tai varainhankinnan alustoilla niin, että on paljon yleisempää kuulla

“verkkokampanjan” määritelmä.

lahjoituksen perusteet: se on yksinkertainen dokumentti, joka kertoo lahjoituskohteet, joita

organisaatio haluaa saada aikaiseksi lahjoituksillaan. Yleensä siihen sisältyy kuusi osaa: 1) visio; 2)

ongelmasi; 3) suunnitelmasi (miten haluat ratkaista ongelman); 4) kulusi (kuinka paljon se

maksaa); 5) kiireellisyys (miksi nyt?); 6) toimintakehoitus (mitä lahjoittaja voi tehdä

selvittääkseen tilannetta?)

yritysfilantropia: Monilla järjestöillä ei ole tarpeeksi varusteita ja materiaaleja. He voisivat kysyä

tukea yrityksiltä, instituutioilta tai korporatiivislta säätiöitä saadakseen esim. lahjoja, IT

välineistöä, ilmaisia tai alehintaisia verkkotilausmaksuja jne.

joukkorahoitus: se voidaan määritellä monien yksilöiden pyrkimykseksi luoda etujen verkko ja

kerätä omista resursseista tukea projektille, joka on saattanut alulle toiset ihmiset/organisaatiot

internetin avulla (mutta ei ainoastaan).
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Tällä tavalla sosiaaliset kontaktit voidaan muuntaa varallisuudeksi idealle. Joukkorahoitustyö

alkaa aina offline maailmasta, sosiaalisista kontakteistasi tai sosiaalisesta aktivismista niin, että

voit aloittaa jopa ilman graafista suunnittelua, keskittyen enemmän ideaasi tai asiaasi.

Verkkojoukkorahoitusta yleensä edistävät erikoistuneet verkkoalustat. Yksilölliset

joukkorahoitukset ovat uusi joukkorahoittamisen tapa, ja niitä edistävät suoraan vaikuttajat /

yksilöt käyttämällä sosiaalista mediaa ja verkkoalustoja tukiessaan tiettyä kohdetta, joka joko on

olemassa tai on määritelty saman henkilön toimesta.

joukkorahoitusalustat: Ne ovat digitaalisia verkkojärjestelmiä, jotka helpottavat lahjoittajien ja

tuen etsijöiden yhteen sovittamista. Niitä on useita ja monenlaisia, jotka ovat erikoistuneet

erilaisiin aiheisiin ja aloihin. Ne ovat verkkosivuja, jotka takaavat turvalliset maksujärjestelmät ja

markkinointipalvelut toiminnan edistämiseen. Ne eivät suoraan edistä projekteja, joten sinun

tulee silti sijoittaa aikaa ja vaivaa oman mahdollisen yleisön saavuttamiseksi omalla projektin

sivulla.

lahjoittaja & lahjoittajasuhde: lahjoittaja on joku, joka voi mahdollisesti tukea organisaatioin

varainhankintakampanjaa, ja jota voidaan pitää kohteena haettaessa lahjoittamiseen osallistujia.

Lahjoittajan profiili saadaan aikaiseksi tutkimuksesta, jonka organisaation täytyy ensiksi toteuttaa

järkeistääkseen varainhankintakampanjan ohjelmaa. Lahjoittaja voi olla satunnainen tai hänestä

voi tulla säännöllisen tuen antaja suunnitellun, mielenkiinnon säilyttävän toiminnan avulla.

Säilyttääkseen lahjoittajasuhteensa organisaation on lahjoittajille toimitettava sähköpostilla

kiitoksia, tiedotteita, säännöllisiä uutiskirjeitä, tietoa sosiaalisista julkaisuista jne.

varainhankinnan kanava: jos kuvittelet työsi kanavana, niin me määrittelemme viisi

kanavasulkua:

1. lahjoittajat ensin saavat selville sinun yleishyöllisen organisaatiosi. Tämä saattaa tapahtua

ystävän, sosiaalisen median kautta tai nähtyään flyerin paikallisessa tapahtumassa. He

ovat epämääräisesti tietävät ongelman, jota haluat käsitellä

2. Tietoisuusaste on noussut puheenaiheeksi.

3. Vakuuttavuus: Tämä koskettaa sinun tehokkuuttasi taistellessasi asian hyväksi.

4. Vaikutus: lahjoittajien tulee uskoa, että heidän lahjoituksensa tulee tekemään vaikutuksen

asiaan. Yhä enenevissä määrin milleniaalit antavat ainoastaan rahaa, jos he voivat nähdä

heidän lahjoituksensa vaikutuksen.

5. Lahjoittaja: henkilö on vakuuttunut yllä mainitusta ja arvostaa tehtyjen toimien tärkeyttä.
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varainhankinnan strategia: tämä liittyy kaikkiin niihin elementteihin, jotka koskevat

organisaation menettelytapoja saavuttaa kampanjan päämäärä: varainhankinnan suunnitelma,

tavoitteet, GDPR (yleinen tietosuoja-asetus) hallinta: GDPR on lyhenne, joka liittyy Europan

Unionin (EU) yksityisyyssäännöksiin, jotka otettiin käyttöön toukokuussa 2018 ja jotka suojelevat

vahvemmin EU kansalaisten henkilökohtaista dataa ja maailmassa kaikkia niitä, jotka käsittelevät

millä tahansa tavalla EU kansalaisten henkilökohtaista dataa. Säännös edellyttää kaikilta

liikevoittoa tekeviltä ja yleishyödyllisiltä organisaatioilta, julkisilta tai yksityisiltä selkeää ja avointa

selvitystä, miten he käsittelevät käyttäjiensä tietoja. Varainhankintakampanjassa tämä liittyy

kaikkiin niihin toimiin, jotka tehdään käyttäjätietojen avoimuuden noudattamiseksi.

lahja: Jonkin arvokkaan (lahjoitus) vapaaehtoinen, peruuttamaton siirtyminen. Siirron ja lahjan

välinen ero on siinä, että edellä mainitun voi vaatia takaisin, mutta jälkimmäistä ei. Lahja ei ole

rinnastettavissa samanarvoiseen hyödykkeeseen tai palveluun – kaikki lahjoituksen saaneen

organisaation palauttama asia on palkinto, tunnustus ja sen arvo on vaatimaton.

tunnustus: se on mikä tahansa palkinto lahjoittajalle, joka on lahjoittanut erityisen rahasumman,

esim. “nimellinen t-paita lahjana 200€:n lahjoituksesta.” Se voi toimia vahvistavana strategiana

organisaatiolle niin, että suhde lahjoittajaan säilyy ja yleisön huomio voidaan kiinnittää

suoremmalla tavalla.

markkinointi: se on esivaihe todelliselle varainhankintakampanjalle, sillä se keskittyy

nostattamaan tietoisuutta ja rakentamaan organisaation tuotemerkkiä. Markkinointi ja

varainhankinta eivät ole sama asia – markkinoinnilla on pitkäaikainen asema organisaatiossa.

Varainhankinta liittyy todellisiin ja lyhytaikaisin päämääriin, joita organisaatiolla on suhteessa

ekonomiseen vakauteen.

verkko-organisaation imago: termillä tarkoitetaan arvojen ja teemojen sarjaa, johon organisaatio

voidaan sovittaa. Periaatteessa organisaation tulisi määritellä tarinansa ydin, täsmentää mitkä

suosiota lisäävät elementit jaetaan kohdennettujen lahjoittajien ja vakiintuneiden kumppaneiden

kanssa.

verotushyödyt: ne ovat lahjoituksista seuraavia säästöjä, jotka tulevat ansioissa, lahjoissa (ALV

etuina) ja verotuksessa. Ne riippuvat maiden lahjoittajien laillisen aseman säädöksistä. Tällaisia

etuja voidaan käyttää osana yleishyödyllisen organisaation markkinointikampanjaa, jolla pyritään

saamaan enemmän lahjoittajia lahjoittamaan, sillä he voivat näin säästää verotuksessa

huomattavan summan.
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GRAAFISET TYÖKALUT

Ilmaisia kuvatyökaluja

The data visualisation

catalogue

Koottu opas grafiikkaan

Vengage työkalu infografiikan luomiseen – Ilmainen käyttö opiskelijoille

Canva Ilmainen verkkotyökalu erilaisten grafiikkojen luomiseen

Pexels Ilmainen, korkealaatuisia kuvituskuvia

Pxfuel Ilmainen, korkealaatuisia kuvituskuvia

Pixlr X Ilmainen kuvaeditoriohjelma verkossa

Adobe Spark hyvä työkalu, jos haluat nostaa tasoasi sosiaalisessa mediassa

(ilmainen aloituspaketti)

Data wrapper Ilmainen, toimittajien käyttämä, tehokas työkalu, jolla voit luoda

karttoja, grafiikkaa ja taulukkoja

infogram Luo huomiota herättäviä infografeja nopeasti

Hootsuite Verkkopalvelu, joka sallii sinun seurata kaikkien omia sosiaalisen

median profiileja ja syötteitä samanaikaisesti (30 päivän ilmainen

kokeilu)

thenounproject Kuvakegrafiikan verkkokirjasto

Snapseed Ilmainen valokuvien käsittelyohjelma

flaticon Kuvakegrafiikan verkkokirjasto

ILMAISIA SUUNNITTELUTYÖKALUJA

Ilmaisia suunnittelutyökaluja

Trello Ilmainen kalenteri, suunnittelutyökalu

Tasks Ilmainen kalenteri, suunnittelutyökalu
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https://venngage.com/
https://www.canva.com/
https://www.pexels.com/
https://www.pxfuel.com/
https://pixlr.com/hr/x/
https://spark.adobe.com/pricing/
https://www.datawrapper.de/
https://infogram.com/
https://www.hootsuite.com/
https://thenounproject.com/
https://snapseed.online/pc/
https://www.flaticon.com/
http://trello.com/
https://tasks.office.com/
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Google Calendar Ilmainen kalenteri, suunnittelutyökalu

ILMAISIA SÄHKÖPOSTIN MALLIPOHJIA

Ilmaisia verkkotyökaluja

Mailchimp Ilmainen kampanjan hoidon verkkojärjestelmä

FreeBee Ilmainen asiakkuussähköpostin verkkojärjestelmä

Stripo Email Ilmainen asiakkuussähköpostin verkkojärjestelmä

Phplist Ilmainen asiakkuussähköpostin verkkojärjestelmä (avoin

lähdekoodi)

GDPR:N LIITTYVIÄ APUKEINOJA

Iubenda monikielinen työväline tietosuojan, käyttöehtojen ja evästeiden

suostumuksiin

Privacy policy generator tietosuojakäytännön kehitin (vain englanniksi)

Get terms kehittää erilaisia toimintaperiaatteita (myös verkkokauppaa

varten)

Termly toimintaperiaatteita / käyttöehtojen kehitin PK-yrityksille

KUINKA LAATIA LAHJOITUSSIVU

Ehdotuksemme on:

#1 TEE TIEDOTTEESTASI LYHYT JA INNOSTAVA

#2 SELVENNÄ LAHJOITUSVAIHTOEHDOT

#3 TEE VERKKOMAKSUISTA HELPPOA
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http://calendar.google.com/
https://mailchi.mp/
https://beefree.io/
https://my.stripo.email/
https://www.phplist.org/
https://www.iubenda.com/
https://www.privacypolicygenerator.info/
https://getterms.io/
https://termly.io/en/
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Ilmaisia liitännäistyökaluja

WPDonations Ilmainen WordPress lahjoitusliitännäinen

PayPal donation Ilmainen WordPress lahjoitusliitännäinen

KÄYTTÖKELPOISIA VERKKOSIVUJA VARAINHANKINNAN ERI TEEMOISTA

Miten laatia hyvä sähköpostipohja varainhankintaan

https://www.gofundme.com/c/blog/fundraising-email-templates

https://www.iwu.edu/action/mailchimp-for-nonprofits.pdf (tämä on hiukan vanha ,

mutta erittäin hyvä)

Miten tehdä lahjoittajaprofiileja

https://prosper-strategies.com/nonprofit-donor-profiles/

Ilmaisia varainhankinnan julisteita (englanninkielisiä)

https://www.canva.com/posters/templates/fundraising/

Yleishyödyllinen markkinointi sosiaalisessa mediassa

(Facebook/Messenger/Instagram/WhatsApp)

https://www.facebook.com/business/learn/digital-skills-programs/nonprofit-ngo-ma

rketing?ref=search_new_0
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https://givewp.com/
https://www.paypal.com/donate/buttons
https://www.gofundme.com/c/blog/fundraising-email-templates
https://www.iwu.edu/action/mailchimp-for-nonprofits.pdf
https://prosper-strategies.com/nonprofit-donor-profiles/
https://www.canva.com/posters/templates/fundraising/
https://www.facebook.com/business/learn/digital-skills-programs/nonprofit-ngo-marketing?ref=search_new_0
https://www.facebook.com/business/learn/digital-skills-programs/nonprofit-ngo-marketing?ref=search_new_0

