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Mikä toiminnassamme vetoaa uusiin tulijoihin? Miksi uuden jäsenen kannattaa liittyä
seuraan? Mitä iloa ja hyötyä jäsenyydestä on, mitä tarjoamme jäsenille?

Jäsenhankintakilpailu 2018
RSKL tukee ja vauhdittaa yhdistysten jäsenhankintaa ja jäsenhankkijoiden toimintaa
järjestämällä jäsenhankintakilpailun loppuvuodeksi 2018. Kilpailu on yksinkertainen: liitto
jakaa palkinnon kolmelle parhaalle seuralle, jotka ovat lukumääräisesti eniten lisänneet
seuransa jäsenmäärää koko vuoden 2018 aikana. Ensimmäinen palkinto on 10.000 kruunua,
toinen palkinto on 5.000 kruunua ja kolmas palkinto on 3.000 kruunua.
Lisäksi liitto arpoo uusien jäsenten kesken ruokakirjaa ”Oma maa mustikka”/”Vårt
blåbärsland”.

Jäsenhankintaa tukevia toimia
Esitämme, että seurat miettisivät hyvien jäsenhankkijoiden palkitsemista jollakin tavoin.
Seurat voivat myös kannustaa eri jaostoja jäsenhankintaan.
Liitto aikoo sijoittaa kursseihinsa ja tilaisuuksiinsa jäsenhankintaa käsitteleviä ideointi- ja
koulutusosuuksia.
Liitto toivoo, että seurat jakaisivat hyviä jäsenhankinnan ideoita muillekin. Laitamme
vinkkejä ja tietoja kotisivulle sitä mukaa kun niitä saamme.
Hyvä alku jäsenhankinnalle olisi se, että jokainen johtokunnan jäsen ja ehkä jaostojen vetäjät
hankkivat yhden uuden jäsenen!

Miten valmistella jäsenhankintaa seurassa?
Yhteispelillä ja positiivisilla huhuilla
Jäsenhankintaan tarvitaan kaikkia seuran jäseniä. Puskaradio ja suosittelu ovat yksi
tärkeimmistä keinoista uusien jäsenten hankinnassa. Kun jäsenet ovat tyytyväisiä, he ovat
valmiita suosittelemaan seuraa muillekin. Joten rohkaiskaa jäseniä kertomaan omista
myönteisistä kokemuksistaan!

Miltä seura näyttää ulospäin?
Jotta seuran toiminnasta välittyisi oikea ja ajan tasalla oleva kuva, seuran verkkosivut,
tiedotteet ym. on syytä päivittää. On varmistettava, että seuraan on helppo olla yhteydessä
eri tavoilla. Hyödyntäkää sosiaalista mediaa kertoessanne seurasta. Viekää esitteitä ja infoa
paikkoihin, joissa voitte tavoittaa potentiaalisia jäseniä. Miettikää, missä eri tilaisuuksissa
voisitte olla mainostamassa seuraa tai järjestää itse tilaisuuksia. Ovatko omat lapset ja
lastenlapset mukana jäseninä?
Jäseneksi liittyminen
Tehkää liittyminen helpoksi! Ja esitelkää seuran lisäksi myös mahdollisuudet rastittaa
liittyminen johonkin järjestömme erityisliitoista aina jäsenen mielenkiinnon mukaisesti.
Antakaa tarvittaessa mahdollisuus ”kokeilla” toimintaa ennen kuin jäsenkorttia vaaditaan
lunastettavaksi.
Kertokaa, mitä hyötyä ja iloa seuran jäsenyydestä saa.
Toivottakaa uudet jäsenet tervetulleiksi
Toivottakaa uudet jäsenet tervetulleiksi! On mukavaa tulla uuteen porukkaan, kun tuntee
olevansa tervetullut. Kootkaa tietopaketti seuran (ja liitonkin) toiminnasta. Järjestäkää
uusien jäsenten tilaisuuksia, joissa voitte esitellä sekä seuran että liiton toimintaa.
Yhteiset kampanjat tukevat jäsenhankintaa
Liiton perheprojekti alkaa syksyllä 2018. Sen erityisenä kohderyhmänä ovat nuoret
ruotsinsuomalaiset perheet. Projektissa yhdistyvät laadukas lasten toiminta, lasten
vanhempien yhteiset aktiviteetit ja tiedotus vähemmistöperheiden oikeuksista. Mikäli
haluat, että seurasi on mukana projektissa, ota yhteyttä liiton toimistoon.

Jäsenhankinnan ideoita liiton kotisivulle jakoon muillekin: aira@rskl.se
Tiedustelut info@rskl.se, aira@rskl.se (sekä 1.9. alkaen laura@rskl.se )

