
Miten saada uusi toimijoita, jäseniä ja vapaaehtoisia mukaan toimintaan, tätä mietitään monessa kylässä ja 

yhdistyksessä. Yhteinen Päijät-Häme oli listannut 20 tapaa hankkia uusia jäseniä (Alkuperäinen lähde: 

Jäsenhankinnan opas, Ehyt ry) , josta tämä lista on mukautettu ja karsittu kylätoimintaan sopivaksi. Yhtä 

oikeaa tapaa ei ole, mutta listaan on kerätty vinkkejä, joista voit poimia omalle kylälle sopivia.  

1. Mukaan pyytäminen Oletteko miettineet ketä teidän kylältänne voisi pyytää mukaan, mukaan voi pyytää 

myös niitä, jotka eivät ole jo joka yhdistyksessä mukana ja ihan uusiakin asukkaita. Ja onko kesäasukkaita 

kysytty? Ja myös poismuuttaneet voivat olla myös jäseniä.  

3. Kylän tapahtumien hyödyntäminen Voisiko kylän tapahtumassa yhden tai parinkin henkilön vastuulla 

olla, että käy jututtamassa kaikki paikalla olijat. Voit aloittaa, vaikka kysymällä oletko meidän kylältämme, 

missä asut jne. Näin osallistujat saavat tietoa kylästä ja myös yhdistyksestä ja sitten on helpompi pyytää 

mukaan. Kylien tapahtumissa saatetaan jälkikäteen pohtia; kuka oli tuo perhe tai tunsiko kukaan tuota 

yksittäistä kävijää. Rohkeasti siis tutustumaan ja sitten kysymään mukaan.  

4. Yhteistyö muiden kylän yhdistysten kanssa Teettekö jo tapahtumia yhdessä tai tiedottamista? Mistä 

olisi helpointa aloittaa, jos yhteistyötä ei vielä ole. Kutsukaa toisenne mukaan omiin tapahtumiin ensiksi. 

Jos omalta kylältä ei löydy yhteistyö yhdistyksiä löytyisikö naapurikylän kanssa yhteistyötä.  

5. Yhdistyksen yhteystiedot esille Mistä löytää kylänne yhteystiedot ja kehen olla yhteydessä. Tämä 

kannattaa laittaa kuntoon. Voi myös miettiä olisiko kylän yleinen sähköposti paikallaan ja sinne tuleviin 

viesteihin jonkun tulisi myös vastata. Voitte myös tehdä pienen esitteen, tai tiedot kotisivuille tai 

somekanaviin. Facebook -sivulle voi myös lisätä yhteystiedot. Varmin tapa karkottaa potentiaalinen jäsen 

on ilmoittaa, että tietoja yhdistyksestä saa vain soittamalla. Kun kotisivuilta löytyy kaikki olennainen tieto ja 

yhteystiedot, kynnys madaltuu. 

 8. Kokouksen avoimiksi ja houkutteleviksi Kokouksen yhteyteen voi järjestää, vaikka luennon tai 

tapahtuman, joka houkuttelee paikalle kyläläisiä. Myös itse kokouksen on syytä olla avoin jäsenkokous. 

Avoimeen jäsenkokoukseen kuka tahansa voi tulla tutustumaan yhdistyksen jäsenistöön, toimintaan ja 

toimintatapoihin. Ja siellä voi myös kerätä ideoita toiminnan kehittämiseksi. 

10. Näkyvyys Oletteko miettineet missä teidän kyläyhdistyksenne näkyy ja miten. Näkyvyys on kaiken a ja o 

jäsenhankinnassa. Kun sama viesti tulee useasta eri kanavasta, se vahvistuu. Eri kanavia käyttämällä myös 

tavoittaa eri kohderyhmiä.  

11. Kyläkirje tai kylälehti muistuttaa yhdistyksen olevan aktiivinen toimija. Kirjeestä tai lehdestä on hyötyä 

pienellekin yhdistykselle, sillä se on kätevä tapa tiedottaa jäsenille sekä toiminnasta kiinnostuneille ihmisille 

asioista sähköisesti tai perinteisellä postilla.  Postilaatikko jakelua suositaan edelleen ja mainos tilaa lehteen 

tai tiedotteeseen voi myydä paikallisille yrityksille. 

12. Kyläkysely ja toiminnan kehittäminen On hyvä miettiä esimerkiksi vuosittain, mikä kylätoiminnan osa 

kaipaisi kehitystä ja miten sitä kehitetään.  Kylällä voi tehdä kyläkyselyn ja järjestää osana sitä tai erikseen 

ideointi -tilaisuuden. Kyläkyselyssä voi olla kohta haluan mukaan kyläyhdistyksen toimintaan. Muistakaa 

myös olla näihin kiinnostuneisiin yhteydessä ja kertoa miten pääsee konkreettisesti mukaan ja mihin. 

13. Ihmisten mielenkiinnon herättäminen Paikalliset, ajankohtaiset asiat herättävät samanhenkisten 

ihmisten mielenkiinnon. Kannattaa reagoida, ottaa kantaa ja olla esillä eri yhteyksissä. Esimerkiksi lehtien 

mielipidekirjoituksilla, ovat hyvä paikka esitellä yhdistyksen mielipiteitä ja samalla tehdä toimintaa 

tunnetummaksi. Erilaiset teemaillat olivatpa aiheena kaavoitus, kylän sähköjen toimivuus, tienkunto tai 

yhteisen laavun rakentaminen tuovat samanhenkiset yhteen ja siitä on hyvä jatkaa yhdessä. Muistakaa 

kerätä yhteystiedot ja oletko käytettävissä tämän asian edistämiseksi. 



14. Puskaradion hyödyntäminen Maailman paras ja tehokkain radio, jossa mainostaminen on kaiken lisäksi 

ilmaista! Hyödyntäkää Facebookin puskaradioita ja pyytäkää jakamaan julkaisuja.  

19. Vapaaehtoiseksi tuleminen helpoksi Vapaaehtoiseksi tuleminen helpottuu, kun kerrotte valmiiksi, 

mihin konkreettiseen asiaan vapaaehtoista tarvitaan, kuinka pitkäksi aikaa, mitä se vaatii ja mitä osallistuja 

siitä hyötyy ja onko tarjolla jotakin syötävää ja juotavaa. Tarvitaan kahvinkeittäjää tähän tapahtumaan, 

maalareita tarvitaan kylätalolle, yhteisiin siivoustalkoisiin tekijöitä, myös lapset voivat tulla mukaan. Lopuksi 

osallistujalle voi antaa todistuksen ja toivottaa tervetulleeksi yhdistyksen toimintaan jatkossakin.  

 

 


