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Katso viesti selaimessa

Ylimääräinen yhdistysposti
piiritoimistolta
Jäsenhankintakilpailu käynnistyy ja jokainen vapaaehtoinen on tärkeä!

Jäsenhankintakilpailu alkaa
N-Y-T NYT!
MLL:lle on tärkeää, että mahdollisimman moni tekee hyvän
päätöksen, liittyy jäseneksi ja on pienen puolella! Jäsenhankinta on
vuoden 2019 ykkösasia ja pyydämme teidät mukaan kilpailuun!
Palkitsemme syksyllä 2019 kaksi jäsenmääräänsä laskentapäivästä
16.11.2018 eniten kasvattanutta yhdistystä 1000 euron palkinnolla.
Toisen pääpalkinnon saa jäsenmääräänsä prosentuaalisesti eniten
kasvattanut yhdistys, toinen palkinto jaetaan henkilölukumäärän mukaan.
Myös lapsijäsenet lasketaan.
MLL 100 vuotta lähestyy ja valtakunnalliseksi tavoitteeksi on asetettu 100 000 jäsentä
vuonna 2020. Valtakunnallisesta tavoitteesta meidän alueemme jäsenmäärätavoite on 14
906 jäsentä ja 16.11.2018 tästä tavoitteesta puuttuu 2598 uutta jäsentä. Tällä viestillä
avaamme ensi vuodeksi MLL:n Hämeen piirin alueen jäsenkilpailun.
Olemme listanneet kaikkien piirin yhdistysten jäsenmäärät 16.11.2018 ja näitä lukuja
vasten tarkastelemme jäsenmäärän kehitystä. Kaikki yhdistykset saavat tammikuussa
oman leikkimielisen kasvutavoitteen. Tavoiteluku on saatu suhteuttamalla piirin
yhdistysten määrä, yhdistyksen tämän hetkinen jäsenmäärä, alueen asukasluku ja
karkeasti arvioitu kasvupotentiaali.
Jo tänä vuonna palkitsemme piiristä kolme yhdistystä, joiden jäsenmäärä on suuri
suhteessa yhdistyksen toiminta-alueen asukasmäärään 16.11.2018. Nämä yhdistykset

ovat Kangasala, Ikaalinen ja Lammi. Onnittelut heille jäsenhankinnastaan! Kangasalan
yhdistys on samalla myös jäsenmäärältään (1367) Suomen suurin MLL:n
paikallisyhdistys. He ovat kasvattaneet jäsenmääräänsä edelleen tasaisesti.
Tähtireportterimme Arvo Kettunen kävi haastattelemassa Kangasalan yhdistykstä ja kysyi
vinkkejä jäsenmäärän kasvattamiseksi. Haastattelu on nähtävissä pian.

Jäsenhankintakilpailun periaatteet ja
eteneminen
Lähetämme tammikuussa kaikille yhdistyksille oman jäsenmäärätavoitteen ja pyydämme
kuittausta, mikäli haluatte kisaan lähteä.
Jäsenkilpailu kestää vuoden 2019 lokakuun loppuun saakka ja pääpalkinnot jaetaan piirin
syyskokouksessa marraskuussa.
Palkintoja jaetaan kahdessa eri kategoriassa; lukumäärällisesti sekä prosentuaalisesti
eniten jäseniä hankkineet yhdistykset palkitaan.
Pääpalkintona on 1000 €. Palkintoraha on tarkoitettu ensisijaisesti yhdistyksen
vapaaehtoisten virkistykseen ja kiittämiseen.
Vuoden aikana järjestetään myös kaksi pikakisaa. Näissä palkintona on 150 €/yhdistys.
Pikakisassa ajanjaksoina ovat joulukuu 2018-maaliskuu 2019 sekä huhtikuu 2019-elokuu
2019. Pikakisan palkinnot jaetaan saman periaatteen mukaan kuin pääpalkinnossa (kaksi
kategoriaa). Voittojen määrää ei ole rajattu, sama yhdistys voi siis voittaa useamman
palkinnon.
Oman yhdistyksenne jäsenmäärän kehitystä voitte seurata Yhdistysnetissä, Hämeen piirin
jäsenmäärän kasvua voitte seurata piirin www-sivuilta.

Miksi MLL:n jäseneksi kannattaa liittyä? - vinkkejä jäsenten
rekrytointiin
Vuoden aikana jaamme ideoita jäsenhankinnan tueksi. Seuraa siis viestittelyämme.
Tässä muutamia tärkeitä:
Jäsenmaksutulo on tärkeä rahallinen tuki MLL:lle ja paikalliselle vapaaehtoistyölle.
Ilman jäseniä ja vapaaehtoisia paikallinen toiminta: perhekahvilat, kerhot, retket, jne. ei
ole mahdollista.
MLL edistää lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia mm. järjestämällä toimintaa
perheille, ylläpitämällä avoimia kohtaamispaikkoja ja vertaistuen erilaisilla muodoilla.
MLL on lapsiperheiden puolestapuhuja ja vaikuttaja mm. tuomalla lasten ja perheiden
äänen kuuluvaksi yhteiskunnallisessa keskustelussa.
MLL tekee ansiokasta kouluyhteistyötä tukemalla koulujen ja oppilaitosten kummioppilas-,
tukioppilas- ja tutortoimintaa sekä koulujen/oppilaitosten hyvinvointityötä.
MLL:n jäsenet ja asiantuntevuus tekevät järjestöstä vaikuttavan: suuri jäsenmäärä saa
myös päättäjät kuuntelemaan.
MLL ylläpitää lasten ja nuorten puhelinta, nettiä ja chattiä
MLL ylläpitää vanhempainnettiä, puhelinta ja chattia

valtakunnalliset edut, paikalliset edut, Lapsemme-lehti

Olet tärkeä -sivusto
vapaaehtoisten
rekrytointiin
Olettärkeä.fi on MLL:n uusi sivusto, jonka
kautta sekä piirit että paikallisyhdistykset
etsivät jatkossa uusia vapaaehtoisia mukaan
toimintaan. Yhdistykset voivat sivuston avulla
hakea vapaaehtoisia sekä satunnaisiin
tehtäviin, yksittäisiin tapahtumiin ja
tilaisuuksiin että pidempiaikaisiin tehtäviin.
Lisäksi MLL:n vapaaehtoiset,
paikallisyhdistysaktiivit mukaan lukien, voivat
hakea sivuston kautta todistuksia tekemistään vapaaehtoistöistä.

Käykää tutustumassa sivustoon jo nyt, tunnukset laitetaan sähköpostilla kaikille yhdistyksille
tammikuun aikana. Mikäli haluatte tunnukset ensi tilassa, olkaa yhteydessä Miian to 20.12.
mennessä.

Tämä on hieno mahdollisuus saada näkyvyyttä MLL:n laajalle vapaaehtoistoiminnalle sekä

alueellisesti, että valtakunnallisesti!

Lisätietoja saa Miialta miia.mustalahti@mll.fi p. 050 436 3230
tai Tialta tia.valden@mll.fi p. 040 722 1641

Yhdistysposti jakoon
Yhdistyspostia piiritoimistolta lähetetään Hämeen piirin paikallisyhdistysten
hallitusten jäsenille ja sitä saa lähettää myös eteenpäin. Jos yhdistyksellä
on oma sähköposti, pidättehän huolen, että osoite on myös
yhdistysnetissä!

MLL:n Hämeen piiri
https://hameenpiiri.mll.fi/

» Kerro kaverille
» Päivitä tilaustiedot

Viestintään liittyvät kysymykset ja palaute
liisa.lindstrom@mll.fi

Jos et halua meiltä enempää postia, poistu postituslistalta.

