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Työpaja: 
Viestintä ja 
jäsenhankinta



Aiheina tänään
• Yleistä MLL:n viestinnästä

• Gredi ja MLL:n uusi ilme 

• Nettisivu-uudistus

• Olettärkeä.fi 

• Vinkkejä mediaviestintään

• Jäsenasiat



MLL:n arvot
• Avoimuus

• Ilo

• Kumppanuus

• Osallisuus

• Arjen arvostus

Arvot ohjaavat myös 

viestintää.



Hyvä viestintä
Selkeys ja toisto ovat hyvät lähtökohdat viestinnälle

Selkeys = yksi asia yhdessä viestissä selkeästi esitettynä

Esimerkki: some-julkaisuun vain yksi tapahtuma 

Toisto = viestinnän A ja O

Esimerkki: sama asia useammassa kanavassa samaa 

kuvaa hyödyntäen

Viestin peruskaava = kuka, mitä, missä, milloin ja miksi



MLL-sisältöä voi hakea
• MLL:n Yhdistysnetistä: Uutiset, Viestinnän vuosikello 

2020…

• MLL:n valtakunnallisista ja piirin some-kanavista: 
Facebook, Instagram, Youtube…

• mll.fi (muista myös www.mll.fi/sata)

• MLL:n Yhdistystiedote -uutiskirje

• Piirin kotisivut https://varsinaissuomenpiiri.mll.fi

• Piirin uutiskirje



Gredi
Internetissä toimiva työkalu, josta löytyy vähitellen 

kaikki MLL:n yhteinen visuaalinen materiaali.

• https://mll.contenthub.fi

• Kirjautumista ei tarvita, klikkaa itsesi sisään 

palveluun ylemmästä napista, jossa lukee 

SISÄÄN TÄSTÄ.

https://mll.contenthub.fi/


Lato-fontti
Lataa uusi fontti täältä:

https://fonts.google.com/specimen/Lato

• Ladatut fonttitiedostot kopioidaan tietokoneen 

Fonts-kansioon (löydät kansion, kun menet ensin 

Resurssienhallintaan, klikkaa sitten Tämä 

tietokone ja etsi Fonts-kansiota hakutoiminnolla) 

– jos ei onnistu, käytä Calibria!

https://fonts.google.com/specimen/Lato


Nettisivu-uudistus
Tietoa Yhdistysnetissä:

https://yhdistysnetti.mll.fi/

vapaaehtoisen-

kanava/tietopankki/viestin

ta/nettisivut/yhdistysavain
Tilauslomake:

https://yhdistysnetti.mll.fi/

yhdistysavaimen-

tilauslomake

https://yhdistysnetti.mll.fi/vapaaehtoisen-kanava/tietopankki/viestinta/nettisivut/yhdistysavain
https://yhdistysnetti.mll.fi/yhdistysavaimen-tilauslomake


Olettärkeä.fi
Muistattehan tehdä 
avointen 

vapaaehtoistehtävien 
ilmoituksia sivustolle!

Jos tunnukset hukassa:

➢ enni.lindberg@mll.fi



Vinkkejä 
mediaviestintään



Laadi selkeä ja ytimekäs teksti 

sillä ajatuksella, että media 

saattaisi julkaista sen lähes 

sellaisenaan verkossa/ lehdessä.

✓ Mitä, missä (tarkka osoite), 

milloin, kenelle, kuka järjestää.

✓ Tarkista, että kieli on 

huoliteltua ja tekstissä ei ole 

kirjoitusvirheitä.



Mallitiedote
Tiedote 28.4.2018, julkaisuvapaa

Leikkipäivänä Mallilan kylä täyttyy leikistä

Mallilan kylässä leikitään ja pelaillaan lauantaina 12.5.2018 klo 12–15, kun MLL:n Mallilan yhdistys järjestää 
ilmaisen ja kaikille avoimen leikkitapahtuman lapsiperheille. Iltapäivän aikana Mallilan puistossa leikitään 
perinneleikkejä ja pelataan jalkapalloa. Lisäksi myynnissä on kahvia, mehua ja pannukakkua. Tapahtuma 
järjestetään osoitteessa Mallikatu 2, Mallila.

Leikkitapahtuma on osa valtakunnallista Leikkipäivää, jota vietetään ympäri Suomea 12. toukokuuta. MLL:n 
koordinoiman Leikkipäivän tavoitteena on kannustaa eri-ikäisiä ihmisiä leikkimään yhdessä. Leikkipäivänä kuka 
tahansa voi järjestää oman riemukkaan leikkitempauksen joko samana päivänä tai vaikka toukokuun aikana.

Media on tervetullut vierailemaan tapahtumassa.

Lisätietoja tapahtumasta:
Melli Mallinen
MLL:n Mallilan yhdistyksen puheenjohtaja
040 040 0440
melli.mallinen@mll.fi



Lähetä tiedote mielellään kaksi 
viikkoa ennen tapahtumaa.

Katso paikallislehden (tai muun 
median) yhteystiedot lehden 
kotisivulta. Tiedotteen voi lähettää 
sähköpostilla toimitukseen tai 
tietylle, tutulle toimittajalle.

Paikallislehden toimitukseen voi 
soittaa vielä tapahtumapäivänä: 
”Täällä olisi nyt paljon perheitä 
leikkimässä, heistä saisi hyvän kuvan. 
Haluatteko lähettää kuvaajan…”



Jäsenasiat



Jäsenyys
MLL:n suositusjäsenmaksu 

on 25 euroa.

Suositusjäsenmaksusta 

keskusjärjestön osuus on 

12,50 euroa, piirin osuus 5 

euroa ja paikallisyhdistyksen 

osuus 7,50 euroa.



Jäsenpalvelu 
MLL:n keskusjärjestö ylläpitää jäsenrekisteriä, 

vastaa jäsenkorttien ja -laskujen lähettämisestä 

sekä Lapsemme-lehden postituksesta. Jäsenpalvelu 

palvelee jäseniä sähköpostitse jasenpalvelu@mll.fi 

sekä puhelimitse p. 075 324 5540 (ti-to klo 9-11.)

✓ Jäsenrekisteri uudistuu tänä vuonna! Tulossa 

myös jäsenportaali jäsenille.



Pj, sihteeri, rahastonhoitaja tai jäsenvastaava voi:

• päivittää yhdistyksen perustietoja

• hakea jäsentietoja

• hakea ja tulostaa osoitetarroja sekä raportteja

• tulostaa karhulaskuja

• erottaa yli 2 vuotta maksamatta jättäneet jäsenet, 

hallituksen päätöksen jälkeen.

Jäseniä ei pysty lisäämään tai poistamaan, poikkeuksena 

yli 2 vuotta maksamattomat jäsenet.



Mikä sai sinut liittymään 
MLL:n jäseneksi (jäsenkysely 2018)

69 % oma lapsi

48 % hyvän asian tukeminen

45 % toiminta ja tapahtumat

5 % valtakunnalliset jäsenedut



Kyselystä saatuja 
vinkkejä jäsenhankintaan
• Suurin osa  ehdotuksista liittyi osallistumisen 

kautta syntyviin kohtaamisiin  (tapahtumat)

• Tiedottaminen, näkyvyys / toiminnan tunnetuksi 

tekeminen: somekanavat, muut tiedotusvälineet, 

neuvolat, päiväkodit yms. lapsiperheiden 

kohtaamispaikat

➢ Muista tilata jäsenhankintamateriaaleja 
MLL:n verkkokaupasta!



Jäsenhankinta juhlavuonna
Juhlavuoden teema on mukaan kutsuminen ja jäsenyys 

helpoin tapa olla mukana työssä, jota teemme jotta 

jokaisella lapsella olisi hyvä, turvallinen lapsuus. 

➢ Muista hyödyntää Onneksi meillä on lapset -videota:

➢ Somekuvat löytyvät toistaiseksi vielä Yhdistysnetistä

(tulossa myöhemmin Grediin)

https://www.youtube.com/watch?v=_Qd1evTDJQc
https://yhdistysnetti.mll.fi/vapaaehtoisen-kanava/aineistopankki/jasenasiat-ja-jasenhankinta


Uusi jäsen!
Miten pidämme hänet?



Pidä yhteyttä jäseniin
Lähetä jäsenkirje (joko sähköpostilla tai postitse) vähintään 

kaksi kertaa vuodessa, mielellään useammin.

• Tietoa yhdistyksen tulevasta toiminnasta

• Tietoa piirin toiminnasta (esim. lastenhoitopalvelu)

• MLL:n valtakunnalliset palvelut (esim. vanhempainpuhelin)

• Yhdistyksen yhteystiedot

➢ Muista kiittää jäsenyydestä ja kutsua mukaan!



Anna ja kysy vinkkejä:
”MLL jäsenhankinta

Varsinais-Suomessa” 
-Facebook-ryhmä



Kiitos!
Lisätietoja:

Enni Lindberg

enni.lindberg@mll.fi

p. 044 353 7611


