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Alkusanat 
 

Tämän jäsenhankintaohjeen tavoitteena on tuottaa konkreettiset ja selkeät, kalevalaisille naisille 

räätälöidyt jäsenhankinnan ohjeet paikallisyhdistysten käyttöön, joiden avulla kasvattaa 

jäsenmäärää. 

Jäsenhankintaa pohtiessa on tärkeää tietää, miltä yhdistys näyttää ulkopuolelle ja minkälainen kuva 

yhdistyksestä halutaan antaa. Olemassa olevien jäsenten tarpeet on myös otettava huomioon 

yhdistyksen toiminnassa ja jäsenhankinnan suunnittelussa, sillä he ovat aikoinaan jäseneksi 

liittyneet ja tuntevat yhdistyksen toimintatavat. 

Kalevalaisten Naisten Liiton jäsenhankintaohje pohjaa eri tutkimuksiin, joita on aiemmin tehty 

liittyen Liiton jäsenyyteen. Olen hankkinut tietoa ulkopuolisten mielipiteistä jäsenyyteen ja 

järjestöön liittyen Kalevalaiset naiset murroksessa -loppuraportista, jonka ovat koostaneet Murros-

projektikurssilaiset Helsingin Yliopistolla vuosina 2019–2020. Jäsenten omia mielipiteitä ja tarpeita 

on kartoitettu Kansanperinne- ja kulttuurivaikuttajat yhdessä perinteen puolesta. Kalevalaisten 

Naisten Liiton strategiakyselyn tulosraportti, jonka on koostanut projektisuunnittelija Karoliina 

Randelin.  
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1. Kalevalaisten naisten jäsenhankinta 
 
1.1 Sosiaalinen media ja näkyvyys 
 
Suurinosa Liitosta kuulleista on saanut tietonsa Internetin ja sosiaalisen median välityksellä, joten 

näitä kanavia tulisi hyödyntää Liiton viestinnässä yhä tehokkaammin.  

 

 Enemmän tietoa esille ja rohkea näkyvyys! 

 
 Viestinnän kohdentaminen järjestön 

ulkopuolisille potentiaalisille kohderyhmille 
tehokkaammin. 

 
 Relevanttien opiskelija- ja muiden 

kulttuurijärjestöjen tiedotuskanavien 
hyödyntäminen. 

 

 
  
        

1.2 Puskaradio 

Moni jäsenistä on aikoinaan liittynyt 

paikallisyhdistykseen tuttavan kutsusta, mikä kertoo 

ns. puskaradion voimasta. Yhteisöllisyys on 

kalevalaisten naisten voimavara!  

         Kalevalainen nainen ottaa selfie-kuvaa.  

          Kuva: Ritva Laitinen 
 

 Innostus omasta harrastuksesta innostaa muita! Kerro rohkeasti tutuille, miksi olet mukana 
yhdistyksessä ja mikä tekee yhdistystoiminnasta hauskaa.  

 
 Rohkaise muita liittymään ja kerro liittymisohjeet, jos kiinnostusta ilmenee. 

 
 Facebookin käyttäjät voivat myös lähettää muille Facebookissa kutsun tykkäämään oman 

yhdistyksen Facebook-sivusta. Myös jos yhdistyksellä on oma ryhmä, niin siihen voi kutsua. 
 

 Yhdessä lyhyen hissipuheen luominen yhdistyksestä, jonka voi aina käydä läpi 
yhdistyksestä kerrottaessa. Se helpottaa yhdistyksestä kertomista ulkopuolisille ja selkeyttää 
yhdistyksen tarkoitusta ja imagoa. Tavoite on, että kaikki jäsenet osaavat hissipuheen.  
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Esimerkki hissipuheesta:  

 

 
 
1.3 Jäsenten tarpeet 
 
Osalle jäsenistä välimatkat ja tapahtuma-ajat ovat hankaloittaneet osallistumista yhdistystoimintaan. 
Näitä voisi helpottaa seuraavilla: 

 Etäosallistumisen mahdollistaminen. 

 Vaihtuvat tapahtumapaikat. 

 Vaihtuvat tapahtuma-ajat. 

 Kyselyn teettäminen yhdistyksen sisällä tai ulos esimerkiksi sosiaalisessa mediassa siitä, 

mitkä ajat ja tapahtumapaikat sopisivat nykyisille jäsenille ja potentiaalisille uusille 

jäsenille, jotka seuraavat toimintaa. 
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1.4 Nykyaikaisuus 
 
Monet ulkopuoliset ovat kuvailleet Kalevalaisten Naisten Liittoon liittyvää mielikuvaa 
vanhanaikaiseksi ja kokevat Kalevalan olevan jotain ainoastaan menneisyyteen liittyvää. Vaikka 
juuremme ovatkin perinteessä, niin olemme silti läsnä nykyajassa. Mielikuvia voisi muuttaa 
tekemällä seuraavia asioita: 
 

 Nykyaikaisen toiminnan korostaminen ja näkyväksi tekeminen. 

 Läsnäolo sosiaalisessa mediassa. 

 Kalevalaisuuden nykyaikaistaminen ja sen tuominen esille. 

 

            Tutustu megatrendeihin kohdassa 5.4! 

 

 
1.5 Kalevala Koru 
 
Kalevalaisten Naisten Liiton yhteys Kalevala Koruun 
on yksi Liiton vahvuuksista. Yritys on tunnettu ja sen 
brändi vahva ja valtakunnallisesti arvostettu. 
Suhdetta Kalevala Koruun voitaisiin havainnollistaa 
esimerkiksi: 
 
 

 Omistajuussuhteen esiin tuominen ja 

näkyväksi tekeminen viestinnässä ja muussa 

toiminnassa. 

 Tapahtumien kehittäminen Kalevala-korujen ympärille. 

 Kalevala Korun ja Kalevalaisten Naisten Liiton yhteisen historian ja tavoitteiden esiin 

tuominen.  

 

 
 
  



6 

2. Viestintä 
 

 

 

2.1 Viestintäkanavat 

Olisi tärkeää, että yhdistykseltä löytyisi 
ainakin yksi aktiivinen viestintäkanava 
seuraavista, jotta mahdollinen uusi jäsen 
pääsee tutustumaan toimintaan:  

     
                                                                        
    

 

                        Viestintä ja puskaradio toimivat helposti Facebookissa!

                    

 Facebook                                                               Tiedottamiseen ja verkostoitumiseen. 
 Kotisivut       Tiedottamiseen. 
 Instagram       Kuvien jakamiseen ja tiedottamiseen. 
 Jäsenkirje tai uutiskirje sähköpostitse    Jäsenten tai seuraajien tiedottamiseen. 

 

Muista linkittää eri viestintäkanavat toisiinsa ja ilmoittaa ne kattojärjestöön! 

  

 

 

 

 

 

 

Kajaanin Kalevalaisten Naisten Facebook-sivu. 
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2.2 Verkostoituminen 

Verkostoituminen sosiaalisessa mediassa etenee 
seuraavan kaavan mukaan: 

1. Luodaan sosiaalisen median profiili. 
2. Julkaistaan sisältöä. 
3. Luodaan kontakteja  

                      - Tykätään aiheeseen liittyvistä sivuista 
 ja kutsutaan ihmisiä tykkäämään omasta 

           sivusta. 
Verkostoituminen on helppoa Internetissä. Kalevalaisten    4.          Keskustelu alkaa 
naisten Facebook-ryhmässä voi käydä jäsenten keskeisiä    5.        Verkosto rakentuu.                                                        

keskusteluja, joita ulkopuoliset eivät pääse lukemaan.             
                   

 
 
 

2.3 Työnjako ja taidot 

Ajantasainen viestintäkanava antaa elävän kuvan yhdistyksestä. Keskustelkaa kuka on eri 
viestintäkanavien ylläpidosta päävastuussa. Yhdistyksen jäsenten taitoja kannattaa myös hyödyntää 
mahdollisimman paljon viestinnässä. Kartoittakaa onko joku yhdistyksessä erityisen hyvä 
esimerkiksi seuraavissa asioissa tai voisi ottaa alueen hoidettavakseen: 

 Sisällön kirjoittaminen 

 Valokuvaaminen 

 Tietotekniset taidot 

 Sosiaalinen media 

 

 

 

 

 

 

Kalevalainen nainen lukee jäsenlehti Pirtaa. 

Kuva: Heikki Autio
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2.4 Visuaalisuus 

Tiedon visuaalisuus on tärkeää, sillä se havainnollistaa tietoa helposti ja saa ihmisten huomion. 
Oman yhdistyksen viestinnässä voisikin käyttää seuraavia viestinnän visualisoimiseksi: 

 Canva*-ohjelmalla tehdyt julkaisut sosiaalisessa mediassa 

 Kuvat 

 Videot 

 

*Canva = Canva on ilmainen ja helppokäyttöinen graafiseen suunnitteluun tarkoitettu 
nettisivusto, jossa on tarjolla kuvia, erilaisia grafiikoita ja fontteja. Esimerkiksi 
Facebook-julkaisuksi tarkoitettu kuvan ja tekstin yhdistelmä vaikka yhdistyksen 
tapahtuman mainostamiseksi onnistuu nätisti Canvalla. Canva löytyy osoitteesta 
Canva.com ja sinne rekisteröidytään. Tilin voi luoda myös yhdistykselle yhteiseksi, 
jotta kaikki voivat tarvittaessa muokata julkaisuja. 

 

 

Esimerkki Canvassa tekeillä olevasta Instagram-tarinasta. Vasemmalta palkista voi valita julkaisuun fontteja, kuvia ja 
muita grafiikoita. 
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3. Kohderyhmät 
 

3.1 Kohderyhmän tavoittamisen askeleet 

1. Mietitään kohderyhmä. 
2. Mietitään mistä heidät tavoittaa. 
3. Etsitään yhteyshenkilö. 
4. Otetaan yhteyttä. 
5. Pyydetään mukaan esim. tilaisuuksiin. 
6. Yritetään uudelleen, jos ensimmäisellä kerralla 

ei saada yhteyttä.                                         

 

3.2 Jäsenistö edustaa kohderyhmää 

Olemassa olevat jäsenet tarjoavat hyvän katsauksen 
siihen, mikä yhdistyksen tavoiteltava kohderyhmä on         
jäsenhankinnassa. Paras kohderyhmä voidaan selvittää 
seuraavasti:         
 
1. Määritellään millaisesta ihmisjoukosta yhdistyksen 
jäsenistö koostuu ja mitkä asiat heitä parhaiten 
kuvaavat. 

2. Saadaan kuvaus jäsenistöstä kohderyhmänä. 

3. Kartoitetaan, millä somekanavilla jäsenet liikkuvat ja 
missä palveluissa yhdistyksen edustamista asioista 
käydään keskustelua.   
          
                Mahdollisesti tulevat kalevalaiset naiset soittavat 
           trumpettia kalevalaisten naisten tapahtuman 
                                        yhteydessä.  
            Kuva: Eila Järvinen 
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3.3 Kalevalaisten naisten 
kohderyhmät 

Kalevalaisten Naisten Liiton jäsenten keski-ikä on 
korkea. Murros-tutkimukseen osallistuneista yli 35-
vuotiaista 55% ilmoitti voivansa harkita jäsenyyttä 
ja nuorempien vastaajien kohdalla osuus oli 42%. 
Kaikkia kohderyhmiä ei kannata tavoitella 
samanaikaisesti yhdessä paikassa, koska silloin 

              kohdennuksen vaikuttavuus hiipuu. 
Eri-ikäisiä kalevalaisia naisia kansallispukutapahtumassa.  
Kuva: Eila Kilpeläinen 

 
Ikä 

 
Nuoret 

 
Yli 35 v 

 
Mielenkiinnonkohteet 
KNL:n toiminnassa 

 Kädentaidot ja käsityöt 
 Perinnetiedon välitys 

 Luennot ja seminaarit 

 
Mistä tavoittaa 

 Oppilaitokset 
 Sosiaalinen media 
 Tapahtumat 

 Sosiaalinen media 
 Tapahtumat 

 
Keinoja mukaan saamiseksi 

 Helkatoiminnan 
uudelleen elävöittäminen. 

 Oma jäsenmaksu 
opiskelijoille. 

 Lastenhoidon tarjoaminen 
ruuhkavuosia eläville. 

 Etätapaamisvaihtoehto 
kiireisille tai kaukana 
asuville. 

 

 
 
 
 
Kalevalaisten naisten jäsenyydestä  
kiinnostuneiden yleiset syyt siihen, 
miksi he voisivat liittyä paikallisyhdistykseen: 

 
 

 

 



11 

5. Jäsenhankinta toiminnan kautta 
 

5.1 Tapahtuman markkinointi 

Tapahtumat ovat oiva mahdollisuus jäsenhankinnan tekemiselle. Ihmiset pääsevät tapahtuman 
kautta tutustumaan yhdistyksen toimintaan ja olemassa oleviin jäseniin. Tärkeää onkin saada 
mahdollisimman paljon osallistujia ja kiinnostusta omalle tapahtumalle.  

Tapahtuman markkinointia voi tehostaa 

 Tiedottamalla tapahtumista eri kanavilla: 
uutis/jäsenkirjeessä, somessa, kotisivuilla, sähköpostitse 
ja flyereilla. 

 Muistuttamalla ihmisiä jakamaan tapahtumaa omissa 
piireissään. 

 Markkinoimalla tapahtumaa sitä ennen, sen aikana ja sen 
jälkeen: 

1. Ennen tapahtumaa ihmisiä houkutellaan 
osallistumaan jakamalla tietoa tapahtumasta 
mahdollisimman laajasti. Muista tehdä 
tapahtumasta Facebook-tapahtuma! 

2. Tapahtuman aikana voi julkaista somessa kuvia 
tai videota siitä mitä on meneillään ja innostaa 
ihmisiä tulemaan mukaan. 

3. Tapahtuman jälkeen kiitetään osallistujia ja 
järjestäjiä ja julkaistaan tapahtumasta kuvia ja 
videoita. Ihmiset voivat osallistua tapahtumaa 
koskevaan keskusteluun. Tämä on hyvä hetki 
mainostaa yhdistykseen liittymistä esim. laittamalla            Instagram-tarina tapahtumasta. 
liittymisosoitteen linkin kuvan yhteyteen.                 
 
Paikalliset tiedotusvälineet saattavat myös kiinnostua hyvin tiedotetusta ja 
kiinnostavasta tapahtumasta, mikä lisää yhdistyksen näkyvyyttä! 
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Iloinen ja avoin tunnelma ja innostava 
tekeminen saavat ihmisten kiinnostuksen.  
Kuva: Eila Järvinen 

 

5.2 Toiminnan ja yhdistyksen saavutettavuus 

Toiminnan kautta tehdään jäsenhankintaa. Varmista että mahdollisella jäsenellä on mahdollisuus 

 Tutustua toimintaan helposti sosiaalisessa mediassa kuvien, videoiden, selkeiden 

linkkien ja yhdistyksen selkeän kuvauksen avulla. 

 Liittyä helposti ja saada liittymislinkki monen eri kanavan kautta. 

 Tulla tutustumaan toimintaan jäsenillassa tai tapahtumassa paikan päällä tai etänä. 

 Tutustua rauhassa yhdistykseen ilman paineita liittymiselle, vaikka liittymisohjeet 

ovatkin selkeästi tiedotettuna. 

 Tietää, että hänelle annetaan jäsenenä mahdollisuus osallistua toiminnan suunnitteluun 

esimerkiksi työryhmien kautta. 

5.3 Jäsenten vetäminen puoleensa 

Uutta jäsentä vetää puoleensa yhdistyksen henki ja 
kiinnostava toiminta. Tärkeää on 

 Oman ilon ja innostuksen näyttäminen 
toiminnassa!  

 Jäsentoiminnan mielekkyys, viihtyisyys ja 
osallistavuus. 

 Toiminnan monipuolisuus: Eri kohderyhmiä 
kiinnostavat ja innostavat eri asiat. 

 Vaihtuva ja uusi toiminta, joka vetää uusia 
ihmisiä puoleensa. 
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5.4 Kalevalaisten naisten toiminta  

Kalevalaisilla naisilla on omat vahvuutensa jäsenhankinnan tekemisessä. 

 Paikallisyhdistysten ja alueiden omalaatuisuutta ja vahvuuksia kannattaa hyödyntää 
toiminnassa jäsenten huomion saamiseksi: Mikä meidän yhdistyksessämme on 
erityislaatuista ja erottaa muista? Sellaisia voivat olla esim. murteet ja tavat. 

 Yhdessä olemme enemmän! Yhdistysten yhteistoimintaa kannattaa hyödyntää toiminnassa. 

 Megatrendejä* kannattaa tarkkailla esimerkiksi Sitra.fi-sivustolta. Niiden avulla voi omaa 
toimintaa päivittää ajankohtaiseksi ja jopa ennakoida tulevaa. Megatrendeistä saattaa löytää 
oman yhdistyksen vahvuuksia, joita hyödyntää juuri sillä hetkellä toiminnassa. 

 

*Megatrendi on yleinen kehityssuunta, joka tapahtuu maailmanlaajuisesti. 
Megatrendi on ilmiö, jolla odotetaan olevan suuria ja pitkäaikaisia vaikutuksia 
yhteiskunnassa. Vuoden 2021 aikaan yksi megatrendi on esimerkiksi digitalisaatio. 

 

 

            Jokaisella paikallisyhdistyksellä on omat piirteensä ja vahvuutensa.  

            Kuva: Pirkko Oksanen 
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