
Jäsenhankinta 

Kooste työpajasta puheenjohtajapäivillä 10.-11.9.2022 

 

MLL:n jäseneksi tullaan usein toiminnan kautta. Työpajaan 

osallistuneista suurin osa oli tullut itse jäseneksi tultuaan mukaan 

perhekahvilatoimintaan.  

 

Työpajassa pohdimme, mistä muualta uusia jäseniä voisi tavoittaa ja 

millä keinoin? Pohdintaa tehtiin uudenlaisten jäsentyyppien kautta. 

 

 



 
Nuortenilloista jäseniä, yhteistyötä nuokkarin kanssa, 

kaveritoimintaan mukaan 

Tukaritoiminnan kautta 

Koulun kanssa yhteistyö, tietoiskuja kouluille, kerrotaan 

toiminnasta 

Nuoret itse ideoimaan mukaan 

Nuorille ilmainen matalan kynnyksen harrastus 

Koululle MLL-paja; vaikuta ja ideoi! 

Mahdollisuus työharjoitteluun 

Rekrytään nuoria somettamaan 

Kutsutaan mukaan hallituksen vapaaseen illanviettoon 

Motivointi; saa suunnitella itse toimintaa, toiminnasta 

uusia kavereita 

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa; paikalliset 

urheiluseurat, partio… yhteisen tapahtuman ideointi 

Synttärijuhlat yläkouluikäiselle 

Kesän leikkikenttäohjaajana toimiminen 

Edut nuorille, nuorten omat vahvuudet käyttöön! 



Jäsenyydellä teet hyvää ja tuet 

Mainostetaan jäsenetuja, porkkanana esim. suklaalevy 

Kerrotaan jäsenyyden merkityksestä yhdistykselle 

Pyydetään mukaan kokoukseen 

Somekampanja; miksi kannattaa liittyä 

Mitkä hyödyt itselle ja yhdistykselle 

Kysytään suoraan 

Tavoittaa tapahtumista 

 

 

 

 

 



Perhekahvilan teemajuhlat 

Vanhempi-lapsi  -toimintaan kiinnittyminen 

Isien omat vertaisryhmät 

Yhteistyö urheiluseuran kanssa 

Kerrotaan mahdollisuuksista toimia esim. 

liikuntaohjaajana 

Pyydetään mukaan talkoisiin 

Somen kautta tavoittaa 

Motivoi; saa olla avuksi ja tarpeellinen 

Jääkiekkoliput alueen seuran matsiin 

Esitellään MLL toimintaa urheiluseuran tapahtumassa 

Isäkahvilaan mukaan 

Työllistetään yhdistyksen kautta 

Mieti mikä on isän vahvuus, esim. erätaidot; pyydä 

mukaan järjestämään 

Lasten äidit rekrytoi esim. höntsäjalkapallon vetäjäksi 



Pyytää omat mummot ja vaarit mukaan 

Yhteistyö eläkeläisten yhdistysten kanssa 

Isovanhemmuus ”herkkyyskausi” 

Vedotaan MLL arvoihin 

Vedotaan haluun tukea oman alueen lapsiperheitä 

Lähestyminen kylällä suoraan 

Pyytäminen lukumummiksi 

Yhteisötilat kaupungissa 

Eläkeläiskahviloihin kertomaan 

Peräänkuulutetaan varamummuksi tai -vaariksi 

Yhteisöllisyys 

Paikallislehdet 

Ilmoitustaulut 

Paperimainoksia kirjastoon ja kauppoihin 

Martat, sydänliitto, seurakunnan tapahtumat 

Jotta saa arkeen tekemistä ja kontakteja 

Pienikin teko riittää! 

 



Maahanmuuttajapalveluiden kautta 

Neuvola, koulu 

Pyydetään mukaan, hankitaan tulkki tarvittaessa 

Perhekahvilan kautta jäseneksi 

Kutsu mukaan toimintaan 

Jalkaudutaan puistoihin 

Tapahtumat joista voi nauttia ilman suomen kielen taitoa 

Viestintä; mainontaa myös englanniksi 

Yhteistyö kaupungin työntekijöiden kanssa 

Somelähettiläs 

Kiinnittyy yhteisöön 

Mahdollisuus järjestää perhekerhoja omalla kielellä 

Mainokset muillakin kielillä pitäisi olla automaatio 

Mukaan toimintaan ensin mentorin kanssa 

 



Motivoi: koululaisille suunnatut tapahtumat, retket, 

vertaisryhmät 

Mediakasvatusillat; yhteys paikallistoimintaan 

Koulu, vanhempainyhdistys, some 

Ilmoitustaulut 

Tavoittaa vanhempainillasta 

Lasten harrastusryhmästä 

Motivoi mukavat irtiotot mukavalla porukalla 

Alennusten tarjoaminen 

Tehdä video vanhempainiltaan, olla paikalla 

Iltapäiväkerhot 

Saa suunnitella toimintaa oman lapsen kanssa 

Matalan kynnyksen harrastukset 

Pyydetään mukaan 

Tunnetun asiantuntijan esitelmätilaisuus 

Tietoa tarpeeseen 

Wilman kautta info 

 



Yhteistyötarjous – näkyvyyden antaminen 

Otetaan yhteyttä yritykseen ja suunnitellaan yhteistyötä 

MLL hyvä maine, hyvän asian puolesta 

Somenäkyvyyden lupaaminen 

Arvoihin vetoaminen 

MLL-brändiin vetoaminen 

Yhteistyötä tapahtumiin; lahjoitukset 

Lasten harrastusten kautta tavoittaa, pyydä mukaan 

Pyydä tuttuja yrittäjiä mukaan tukemaan MLL:ää 

Paikalliset jäsenedut, näkyvyys yritykselle 

Hyvän asian puolesta 

Nuorkauppakamari, yrittäjäyhdistykset 

Yrittäjäpäivät 

 

 

 

 



Huomioidaan lapsettomat myös viestinnässä; esim. 

lapsettomien lauantai 

Kutsutaan mukaan vetämään esim. itselle tärkeää 

harrastusryhmää (esim. roolipelikerho) 

Alueen toimijoista löytyisi uusia rivijäseniä 

Tarvitaan AIKUISTA jolla on aikaa lapselle! 

Lukukummi, yhteistyö kirjaston kanssa 

Somen kautta kohdistaminen 

Ideoinnissa mukana 

Käyttää hyväksi erilaista osaamista; some, kirjanpito… 

Pyydetään mukaan yhdistyksen brunssille ja ideoimaan 

yhdessä toimintaa 

Pääsee kokeilemaan lasten kanssa toimimista yhdessä 

Motivoi halu tehdä hyvää 

Aikuisten tapahtumissa mukana oleminen, esim. taiteiden 

yöt 

Harrastustoiminnan kautta, some 

Hyvä mieli tukemalla, jäsenedut 



AMK/ lähihoito/ lastenohjaaja -koulutukset 

Somesta tavoittaa 

Oppilaiston tapahtumat 

Yhteyttä kouluihin; MLL esittäytyy 

Voi hyödyntää osana omia opintoja 

Yhdessä opiskelukaverin 

Opinnäyte, harjoittelu 

Vinkkejä oppilaitosten ilmoitustauluille 

Monipuolinen hallitustoiminta esiin 

CV 

Hyväksiluku opinnoissa 

Jäsenedut opiskelijoille houkuttelevat 

Opiskelijat mukaan esim. perhekahvilaan 

Opiskelijayhdistysten kautta 

Pyydetään mukaan! 

Moni nuori yksinäinen 

 


