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Uutiskirje

Katso viesti selaimessa

marraskuu 2018

Vuonna 2020 MLL 100 vuotta - tavoitteena 100 000 jäsentä.
Aloitetaan yhteinen työ tavoitteen saavuttamiseksi nyt! Vuosi 2019 on MLL:n
Hämeen piirissä jäsentyön teemavuosi. Tulossa on tuen ja avun ohella mm.
yhteinen kampanja ja jäsenkilpailuja yhdistyksille.
Innostumalla itse, jaksatte pitää huolta olemassa olevista jäsenistänne ja tuoda
samalla uusia jäseniä mukaan toimintaan. Jäsenhankinnan resepti ei ole salainen:
Kysyvä ei tieltä eksy.
Miten ja mitä toiminnasta kerrotaan jäsenille? Miten jäsenet tästä hyötyvät, miten
jäsenet voitaisiin ottaa paremmin mukaan ja miten uusia jäseniä saataisiin. Miksi
yhdistykseen kannattaisi liittyä? Mikä yhdistyksessänne vetoaa uusiin jäseniin? Mitä
iloa jäsenyydestä on? Mitä yhdistys tarjoaa jäsenilleen? Miksi juuri teidän
yhdistyksenne eikä joku muu? Ovatko lasten asiat sinulle tärkeitä? Haluatko
vaikuttaa sekä tukea lasten ja perheiden puolesta tehtävää työtä?

Jäsenhankintaa
Muutama vinkki jäsenhankintaan:
1. Yhdistyksen verkkosivut, sosiaalisen median kanavat ja esitteet ajan
tasalle. Välittäkään yhdistyksenne toiminnasta oikea ja ajan tasalla oleva
kuva. Facebook ei yksin riitä.
2. Liittyminen helpoksi. Varmistakaa, että Liity jäseneksi -viesti on näkyvästi
esillä nettisivuilla, some-kanavissa, kaikissa tapahtumissanne ja
toiminnassanne.
3. Jäseneksi sähköisesti. MLL:n yhdistyksen jäseneksi liittyminen on
suositeltavinta ja kätevintä tehdä mll.fi-sivuilla olevan Liity jäseneksi -sivun
ja siellä täytettävän lomakkeen kautta.
4. Yhteydenpito yhdistykseen helpoksi. Varmistattehan, että yhdistykseen
on helppo olla yhteydessä eri tavoilla. Hyödyntäkää sosiaalista mediaa

kertoessanne yhdistyksestä. Jakaa esitteitä, jäsenhakemuslomakkeita ja
muuta infoa paikkoihih, joissa toiminta-alueenne lapsiperheet asioivat ja
liikkuvat.
5. Jäsenlomakkeita helposti saataville. MLL:n verkkokaupasta yhdistys voi
tilata niin maksutonta kuin maksullista järjestöaineistoa.
6. Toivottakaa uudet jäsenet tervetulleeksi - muistakaa myös pitkään
mukana olleita! Lähettäkää uudelle jäsenelle Tervetuloa-kirje tai -kortti,
josta löytyy vähintään yhdistyksen yhteystiedot, nettisivu- tai facebookosoite sekä tietoa toiminnasta, tapahtumista ja paikallisista jäseneduista.
Kootkaa yhdistyksestä tietopaketti uudelle jäsenelle ja kutsukaa mukaan
toimintaan. Järjestäkää uusien jäsenten tilaisuuksia, joissa voitte esitellä
sekä yhdistyksen ja MLL:n toimintaa. Muita tapoja huomioida uudet jäsenet
on vaikkapa yllätyslahja tai arvonta uusien jäsenten kesken.
7. Jäsenmaksun unohtaneiden herättely. Niitä, joilta on jäänyt jäsenmaksu
vahingossa maksamatta, tarvitsee yhdistyksen itse muistuttaa asiasta.
Keskusjärjestö hoitaa muistuttamisen vain keväisin. Jos mahdollista,
kannattaa olla yhteydessä suoraan kyseiseen jäseneen esim. puhelimitse.

P.S. Olettehan huomanneet, että jäsenmarkkinoinnin printti- ja verkkomateriaalit
ovat uudistuneet. Linkki: http://yhdistysnetti.mll.fi/vapaaehtoisenkanava/aineistopankki/jasenasiat-ja-jasenhankinta

Pop Up -vapaaehtoisia?
Yhdistysten syksy on täynnä mukavaa ohjelmaa lapsille ja lapsiperheille. Tarve
vapaaehtoisille käsi- ja silmäpareille on jatkuva. Joko teidän yhdistyksessä on
mietitty satunnaisia Pop Up -vapaaehtoistehtäviä? Mitä vastaatte satunnaisesti
vapaa-aikaansa yhdistyksenne käyttöön tarjoaville kyselijöille?
Kurkatkaa MLL:n Hämeen piirin nettisivuille. Vapaaehtoiseksi -välilehdelle on nyt
koottu erilaisia tehtäviä sekä piiristä että yhdistyksistä. Listaa saa täydentää!
Jakakaa vapaaehtoiseksi -hakuilmoituksianne ja välittäkää tietoa myös meille piiriin
niin voimme auttaa laajentamaan jakelukanavianne.
Piirin sivuilta löytyvää lomaketta on mahdollista hyödyntää myös yhdistyksen
vapaaehtoiskampanjoinnissa ja voitte vaikkapa linkittää lomakkeen omille
sivuillenne. Lomakkeessa on kohta, johon voi syöttää tiedon siitä, minkä alueen
paikallisyhdistykseen toivoo meidän ottavan yhteyttä. Kaikki ideat lomakkeen
kehittämiseksi otetaan ilolla vastaan. Kannattaa tutustua myös laajenemassa
olevaan Olet Tärkeä -sivustoon ja miettiä miten teidän yhdistyksenne voisi hyötyä
sivustosta. Tästä kuulette pian lisää.
Niin ja uusien vapaaehtoisten perehdyttämiseenkin saa apua piiristä!

Olet tärkeä -sivusto kokoaa MLL:n
vapaaehtoistoimintaa
Yhdistykset voivat kirjautua Olet tärkeä -sivustolle ja
tehdä avoimet vapaaehtoistehtävät näkyviksi! Laatikaa
houkuttelevia hakuilmoituksia sivustolle ja jääkää
odottamaan vapaaehtoisryntäystä.
Lisätietoja saatte lähiaikoina ja suoraan voitte olla yhteydessä piiritoimistolle Miian
tai Tiaan.

Merkitse kalenteriin
Hämeen piirin sääntömääräinen syyskokous 10.11.2018 Ikaalinen. Lue lisää
ja ilmoittaudu mukaan: Syyskokous
Keskusjärjestön marraskuus Skype-koulutus 25.11. Teemana taloudenhoito
ja toiminnantarkastus/ yhdistyksen varainhankinta. Lue lisää yhdistysnetistä

Itse tehty on tarkoitettu nuorille, jotka eivät
tyydy valmiiseen maailmaan vaan tekevät itse!
13–19-vuotiaat nuoret voivat ammentaa projekti-ideoita tukioppilastoiminnasta
sekä MLL:n paikallisyhdistysten kanssa yhdessä toteutettavasta toiminnasta.
Nuorten idea voi olla vaikkapa seiskojen ryhmäyttämispäivä, välituntitoiminnan
järjestäminen tai paikallisyhdistyksen kanssa yhdessä toteutettu nuorten
kirpputori. Itse tehty on myös rahaa! Jokainen nuori osaa, kun vain uskaltaa.
Rohkaisijoina toimivat oman lähipiirin aikuiset, kuten tukioppilasohjaajat ja
paikallisyhdistysten toimijat sekä Itse tehty -raha, jota projektille voi hakea 200
euroa. Hakulomakkeelle tulee eritellä miten tuki aiotaan käyttää.

Lue lisää

MLL:n Hämeen piirin uusi viestintäassistentti

Käytän työssäni Adoben ohjelmistoja: InDesign, Photoshop ja Illustrator. Nämä
ohjelmistot ovat erittäin laajoja eikä kaikkea voi osata heti. Ne myös päivittyvät
säännöllisesti ja toimintoja tulee lisää. Myös eri somekanavat askarruttavat eikä se
Wordikään aina ole niin helppo nakki. Oppiminen ei siis lopu koskaan. Törmään itse
usein yleiseen ongelmaan: tiedän mitä pitäisi tehdä, mutta en tiedä miten se
tehdään. Siispä ryhdyn selvittämään vastausta ja jaan oppimaani tässä
uutiskirjeessä.

Vinkki:

Uusi helppo tapa kerätä palautetta
yhdistyksenne perhekahvilatoiminnasta
Nettipohjaisella lomakkeella kerätään palautetta yhdistyksen
perhekahvilatoiminnasta sekä kävijöiltä että vapaaehtoisilta. Kyselyyn voi vastata
vaikka kännykällä. Seuraavia linkkejä kyselyihin kannattaa jakaa eri kanavia
käyttäen, esim. perhekahvilassa, Facebookissa ja yhdistyksen nettisivuilla.
Linkki kävijäkyselyyn: www.mll.fi/perhekahvilakysely
Linkki kyselyyn perhekahvilan vapaaehtoisille: www.mll.fi/pekavapaaehtoisille
Lisäksi jokaisella yhdistyksellä on mahdollisuus tilata sähköinen raportti oman
yhdistyksen perhekahvilakävijöiden tai vapaaehtoisten vastauksista. Jos
yhdistyksellä on useampi perhekahvila, voi palautteen katsoa erikseen jokaisesta
perhekahvilasta.

Lue lisää

Lämpimästi tervetuloa
Iso kiitos kuluneen vuoden
yhteistyöstä. Yhdessä olemme
enemmän! Tervetuloa yhteiseen
kohtaamiseen nauttimaan glögiä ja
pipareita.
to 13.12.2018 klo 14 - 18
Piiritoimistolle Klingendhal , Pyhäjärvenkatu 5B, 2. kerros. Tampere
ma 17.12.2018 klo 14-18 Kumppanuustalo os. Kirjastokatu 1, Hämeenlinna
ti 18.12. klo 14-18 Hämeenkatu 26 A 3. krs Lahti

Paikallisyhdistysten
tuki ja ohjaus Hämeen
piirissä
Paikallisyhdistysten kanssa tehtävää
yhteistyötä ja työnjakoa on
piiritoimistolla selkiytetty. Jatkossa
yhdistysten tuen ja ohjauksen
vastuuhenkilöitä ovat Miia ja Tia.
Kummallakin on nyt nimetyt yhdistykset. Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen
yhdistykset ovat edelleen Miian toiminta-alueella. Pirkanmaan uusjako näkyy
kartassa. KARTTA
Miia ja Tia ovat erottamaton työpari eli yhdistystyötä tehdään jatkossakin yhdessä.
Jako tehtiin helpottamaan yhteistyötä piirin ja yhdistysten välillä. Ajatuksena on
varmistaa, että resurssimme riittävät kaikkien yhdistysten parempaan tukemiseen.
MLL:n Hämeen piiri
Pyhäjärvenkatu 5 B, 2. krs.
33200 Tampere

Piirin yhteystiedot

Kotisivut: www.hameenpiiri.mll.fi

» Kerro kaverille
» Päivitä tilaustiedot

Sait viestin, koska olet MLL:n jäsenrekisterissä yhdistyksesi luottamushenkilö.
Jos et halua meiltä enempää postia, poistu postituslistalta.

