
Jäsenvastaavat ja 
viestintävastaavat

Täyskäsipäivä 2018



Työpajan aiheita

• Jäsenhankinta: mm. Yhdistysnetin materiaalit, 

somekampanjat, jäseneksiliittymiskortit + yhdistyksissä 

hyväksi havaittujen käytäntöjen jakaminen

• Nykyisistä jäsenistä huolehtiminen: yhteydenpito jäseniin

• Perheiden tavoittaminen tapahtumiin ja perhekahvilaan: 

kotisivut, mediatiedotteet, FB, tapahtumista 

tiedottaminen piirin Instagramissa

• Vapaaehtoisten rekrytointi: olettarkea.fi
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Jäsenhankinta

• Yhdistysnetissä ladattavia materiaaleja. Myös 

verkkokaupassa tilattavia aineistoja (verkkokauppaan 

kirjaudutaan yhdistyksen tunnuksilla).

• Jäseneksiliittymiskortit: täytä yhdistyksen nimellä ja jaa 

perheiden asuinalueella, tapahtumissa, neuvoloissa…

• Somekampanja: piirit ja yhdistykset tekivät joulukuussa 

Facebookissa paljon julkaisuja joissa kehotettiin liittymään 

jäseneksi. Tykkäyksien ja jakojen kautta tieto leviää.

3



Jäsenhankinta

• Jäseneduista kertominen.

• Tuo koti- ja FB-sivuilla esiin, kuinka tärkeää MLL:n 

toiminta on asuinalueella: perhekahvila, tapahtumat, 

lastenhoitopalvelu, tukihenkilöt. Muistuta myös, että 

pienellä jäsenmaksulla on suuri merkitys yhdistyksen 

toiminnalle.

• Vinkit jakoon: millaisia hyväksi todettuja käytäntöjä 

teidän yhdistyksessä on jäsenhankinnan suhteen?

4



Yhteydenpito jäseniin

• Jäseniin tulee pitää yhteyttä säännöllisesti: kun jäsen saa 

tuntea olevansa tervetullut ja kuuluvansa joukkoon, hän 

haluaa myös pysyä mukana. Säännöllinen yhteydenpito 

vahvistaa yhteenkuuluvuuden tunnetta ja sitoutumista.

• Lähetä uudelle jäsenelle Tervetuloa-kirje tai -kortti, 

jossa on yhdistyksen yhteystiedot ja nettisivu- tai 

facebook-osoite sekä tietoa toiminnasta, tapahtumista 

ja paikallisista jäseneduista, yms.
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• Muita tapoja huomioida uudet jäsenet: Yllätyslahja tai 

arvonta uusien jäsenten kesken, kutsu uusien jäsenten 

iltaan, ilmainen kahvi perhekahvilassa, yritysyhteistyö…

• Millä tavoin jäsentä voi huomioida? Säännölliset 

jäsenkirjeet, vähintään 2 kertaa vuodessa; Kokouskutsut: 

syyskokous ja kevätkokous; Henkilökohtaiset kutsut 

tapahtumiin, ennen yleistä ilmoittelua; Kutsut talkoisiin: 

sähköpostilla, soittamalla, tekstiviestillä - ”Ehditkö tulla 

avuksi?”; Jäsentapahtumat, Toiminnan ideointi-illat, 

Jäsenkyselyt, Uutisten välittäminen ja keskustelun 

herättäminen; Onnittelukortti esimerkiksi syntymäpäivänä 

tai silloin, kun perheeseen on syntynyt vauva…
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Mitä jäsenkirjeeseen?

• Omasta toiminnasta kertominen: tulevat 

tapahtumat, perhekahvila jne.

• Voit suoraan kopioida piirin 

Lapsiperhetiedotteesta asioita, joista uskoisit 

jäsenten olevan kiinnostunut.

• Lisää vinkkejä Yhdistysnetissä.
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@mll.fi-loppuinen sähköpostiosoite

• Vuoden 2018 alusta alkaen MLL:n keskusjärjestö 

tarjoaa kaikille yhdistyksille yhden mll.fi-päätteisen 

sähköpostiosoitteen maksutta.

• Yhtenäiset, mll.fi-päätteiset sähköpostiosoitteet 

tukevat yhteisöllisyyttä ja parantavat 

tavoitettavuutta.

• Sähköpostiosoitteen pitää olla yhdistyksen nimellä.

• Tilaus: Jukka Leppälä, jukka.leppala@mll.fi. 
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Perheiden tavoittaminen tapahtumiin ja 
perhekahvilaan

• Kotisivujen päivitys: käy läpi tiedot säännöllisesti ja 

varmista, että tiedot ovat ajan tasalla. Varsinkin 

tapahtumien, perhekahviloiden ja kerhojen tarkat 

kellonajat, osoitteet ja mahdolliset hinnat ja 

ilmoittautumisohjeet. Myös yhteystiedot!

• Facebook-sivujen tiedot: yhdistyksen kotisivuosoite ja  

sähköpostiosoite. Ytimekäs ja selkeä kuvaus yhdistyksestä.

• Tee Facebookiin julkaisuja ennen tapahtumaa kävijöitä 

tavoittaaksesi. Muista myös laittaa kuvia tapahtumasta.
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Yhdistysnetti: vapaaehtoisviestinnän 
pääkanava

• Tietopankin Viestintä-osiossa mm. yleistä tietoa 

yhdistysten viestinnästä, ladattavat logot ja slogan sekä 

ohjeita kuvauslupiin, yhteydenpitoon median kanssa, 

nettisivujen ja somen käyttöön ja siihen, miten pitää 

yhteyttä yhdistyksen jäseniin.

• Aineistopankin Viestinnän ohjeet -osiossa tiedostoja: 

Keskusjärjestön työntekijöiden sosiaalisen median ohjeet 

(voi soveltaa myös yhdistyksissä), Viestintäsuunnitelma 

2017 (mukana hyvä listaus siitä, mitä teemoja kannattaa 

nostaa missäkin kuussa esiin somessa).
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Mainosjulisteiden laadinta: Graafiset ohjeet

• MLL:n Graafinen ohjeisto yhdistyksille -tiedosto 

on luettavissa Yhdistysnetissä.

• Yhteisen ilmeen noudattaminen on tärkeää, jotta 

välitämme yhtenäistä kuvaa MLL:stä.

• Olennaista kuitenkin on, että viesti välittyy 

selkeästi ja tuotokset näyttävät silmämääräisesti 

hyvältä!
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• Vinkki! Fontin värin määritys Wordissa/Publisherissa: 

Fontin väri → Lisää värejä → Mukautetut → 

Värijärjestelmä RGB (nettiin) / CMYK

(painoon/tulosteisiin) → Aseta punaisen, vihreän ja 

sinisen värin (RGB) TAI syaanin C, magentan M, keltaisen Y 

ja avainvärin K sävyt Yhdistysnetistä löytyvillä luvuilla.

• Esimerkiksi MLL:n tekstien punainen tunnusväri:

RGB 229 R, 0 G, 83 B

CMYK 0 C, 100 M, 47 Y, 0 K
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Kehu tapahtumaasi!

• ”Perinteeksi muodostunut..”

• ”Huippusuosittu…”

• ”Lasten rakastama…”

• ”Jo vuosia Mallilan kylän perheitä ilahduttanut…”

• ”Jäsenten/perheiden/lasten toiveesta järjestettävä…”

• ”Uudenlainen”

• ”Ilmainen”
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Tiedote medialle yhdistyksen tapahtumasta

• Laadi selkeä ja ytimekäs teksti sillä ajatuksella, että 

media saattaisi julkaista sen lähes sellaisenaan 

verkossa ja lehdessä.

• Mitä, missä (tarkka osoite), milloin, kenelle, kuka 

järjestää.

• Tarkista, että kieli on huoliteltua ja tekstissä ei ole 

kirjoitusvirheitä.
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Mallitiedote
Tiedote 25.4.2018, julkaisuvapaa

Lauantaina Mallilan kylä täyttyy leikistä

Mallilan kylässä leikitään ja pelaillaan lauantaina, 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 lauantaina 12.5.2018 klo 12–15.

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

15



Muista:

• Lähetä tiedote mielellään kaksi viikkoa ennen 

tapahtumaa.

• Katso paikallislehden tai muun median yhteystiedot 

median 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…”
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Tapahtumista tiedottaminen Instagramissa

• Jos haluatte mainostaa tapahtumaanne piirin 

Instagramissa, lähettäkää menovinkistänne teksti 

ja kuva viestintäassistentti Tina Hilckille, tina.hilck@mll.fi.

• Voitte myös jakaa kuvan yhdistyksenne Instagram-tilillä 

tunnisteella #mllvsp tai @mllvarsinaissuomenpiiri tai 

FB:n MLL toimijat Varsinais-Suomi -ryhmässä, niin Tina voi 

jakaa julkaisun eteenpäin.
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Vapaaehtoisten rekrytointi: olettarkea.fi

• Yhdistykset voivat pian rekrytoida itselleen 

perhekahvilaohjaajia, ryhmänohjaajia, kylämummeja ja -

vaareja sekä vierailevia tähtiä esim. tapahtuma-avustajiksi 

ja lipaskerääjiksi

• Yhdistykset tekevät sivustolle Kalenteriin 

hakuilmoituksia, joihin kuka vain voi ilmoittautua.

• Lisäksi vapaaehtoiset voivat hakea vapaaehtoistyöstään 

todistuksia ja osaamismerkkejä sivustoon 

rekisteröitymällä

18



Vinkkejä

• ”Viestintätestamentti”: Laadi hallituspestisi aikana 

muistiinpanoja, vinkkejä ja ohjeita sinua seuraavalle 

viestintävastaavalle

• Kysele MLL toimijat Varsinais-Suomi -ryhmässä muilta 

yhdistyksiltä vinkkejä viestintään: miten muualla 

toimitaan

• Soita, meilaa, kysy FB-ryhmässä:

Enni Lindberg, 044 353 7611, enni.lindberg@mll.fi
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Viestinnän kohteita keväällä

• Lapset ensin -keräys

• Leikkipäivä: yhdistyksen tapahtuman mainostus

• Olet tärkeä -sivusto
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Kiitos!


