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Tukea
vastuutehtävien
hoitamiseen

Yhdistysnetti
• Yhdistysnetti on MLL:n toiminnan tietopankki yhdistyksille ja
•
•
•

vapaaehtoisille, josta löytyy perustietoa yhdistystoiminnasta ja muuta
ajankohtaista asiaa.
Yhdistysnetti edellyttää kirjautumista. Jokainen rekisteröityy
Yhdistysnettiin itse ja tunnistautuu jäsennumerolla. Sähköpostiosoite
toimii käyttäjätunnuksena ja salasanan saa määritellä itse.
Myös muut kuin jäsenet, MLL:n vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneet
voivat rekisteröityä Yhdistysnetin käyttäjäksi.
Yhdistysnetti sijaitsee osoitteessa yhdistysnetti.mll.fi

• Apua / lisätietoja: Heidi Kukkola, järjestötyön koordinaattori, p. 050
471 8711
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Yhdistysnetin vapaaehtoisen kanavan sisältö
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tietopankki
Aineistopankki
Uutiset
Videot
Vinkit
Usein kysytyt kysymykset
Vapaaehtoistoiminta
Keskustelut kuvapankki
Kalenteri
Vapaaehtoisille sisältöä myös Koulutuskanavalla
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Piiri on alueensa paikallisyhdistysten tuki
•
•
•

•
•

•
•

Piirin keskeinen tehtävä on tarjota ammatillista tukea, ohjata ja
neuvoa alueensa paikallisyhdistyksiä.
Piirin tehtävänä on järjestää oman alueensa yhdistysten
vapaaehtoisille koulutusta.
Koulutuksen teemoja ovat mm. jäsentyö ja järjestötaidot,
taloushallinto, perhekahvilatoiminta, vertaistoiminta, verkostot ja
kumppanuus, jne.
Piiri järjestää myös vapaamuotoisia tapaamisia ja retkiä.
Piiri lähettää yhdistyksille säännöllisesti tiedotteita, nettilehtiä tms.,
joissa kerrotaan oman alueen ajankohtaisista asioista.
Kullakin piirillä on toimipiste, jossa on palkattua henkilökuntaa.
Piirin koosta ja taloudellisista resursseista johtuen piirijärjestöt ovat
erilaisia.

Muista tutustua yhdistyksen hallituksen käsikirjaan. Se tarjoaa
hyödyllistä tietoa piirin tarjoamasta tuesta.
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Keskustoimiston jäsen- ja järjestöpalvelun
tuki piireille ja yhdistyksille
•

•
•
•
•
•
•

Keskitetty jäsenrekisteri, jäsenkorttien toimitus ja
jäsenmaksulaskutus ym.
Luottamus- ja vastuuhenkilörekisteri
Lapsemme-lehden tilaajarekisteri
Jäsenpalvelun asiakaspuhelin ja –sähköposti
Järjestötyön neuvonta
Vapaaehtoisten tapaturma- ja vastuuvakuutukset
Vapaaehtoisten palkitseminen
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Järjestötyön tuki ja kehittäminen
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Koulutus
Toimihenkilöiden ammatillinen lisäkoulutus
Osallistuminen kouluttajina / valmentajina piirien
Täyskäsikoulutuksiin tms.

Materiaalit ja aineistot
Koulutusaineistot piirien käyttöön
Yhdistysnetti
Yhdistystiedotteet
Käsikirjat
Sähköiset uutiskirjeet / Vastuuhenkilökirjeet
Esitteet
Jne.
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Muut MLL:n keskustoimiston tarjoamat
paikallisyhdistysten ja piirien toimintaa
tukevat palvelut ja toiminnot
• Yhdistystyön neuvonta ja ohjaus
• Apua vaativat erityiskysymykset mm. työnantajatehtävät,
taloushallinto, verotus, juridiikka
• Viestintä (mm. kotisivut, viestintäsuunnitelma > YN)
• Lapset ensin-kampanjaan liittyvä tuki materiaaleineen
• Oppaat, esitteet
• Vaikuttamisen tuki
Muista tutustua Yhdistyksen hallituksen käsikirjaan. Se
tarjoaa hyödyllistä tietoa keskusjärjestön tarjoamasta tuesta.
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Jäsen- ja järjestötyön asioissa Sinua
palvelevat
•
•

•

•

Heidi Kukkola, järjestötyön koordinaattori, p. 050 472 8711 (mm.
Yhdistysnetti, Yhdistystiedote, yhdistystyön neuvonta ja ohjaus)
Arja-Liisa Mauno, järjestöpäällikkö, p. 040 584 5176 (mm. jäsenja järjestötyön neuvonta, ohjaus ja kehittäminen)
Satu Tolppanen, järjestösihteeri, p. 075 324 5546 (jäsenpalvelu,
jäsenedut, palkkiosopimukset, henkilöverotus, Tulorekisteri)
Puhelinpalvelu avoinna ti-to klo 9 – 11
• Lähetä jäsenrekisteriä koskevat viestit osoitteeseen
jasenpalvelu@mll.fi.
Sinikka Veijola, järjestötyön suunnittelija, p. 050 578 1072 (mm.
jäsentyön ja -viestinnän kehittäminen, Yhdistysnetin käyttö)
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