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Esitys liittokokoukselle 2014: Jäsentiedotuksen parantaminen   

Vapaa-ajattelijain Liitto ry:lle

Liiton jäsentiedotus on päättyvällä liittokokouskaudella ollut merkittävästi parempaa 
kuin aiemmilla kausilla. Liiton lehti, yhdistyksille lähetetyt liiton kannanotot 
(tiedotteet) ja muu sähköposti-informaatio, aika ajoin toimitettu jäsenkirje sekä 
toimijoiden käynnit yhdistysten tilaisuuksissa ovat osaltaan auttaneet asiaa. Niitä 
kannattaa jatkaa. Parantamisen varaa kuitenkin on, ja nykytekniikka antaa siihen oivat
mahdollisuudet. Yhdistykset kaipaavat tarkempaa tietoa esim. siitä, mitä hallitus tai 
sen asettamat eri työryhmät ovat tehneet, tekevät, teettävät tai suunnittelevat. 
Yhdistykset myös odottavat, että heidän mielipidettään kysytään muulloinkin kuin 
vain liittokokouksen alla. Toimijat turhautuvat, kun liitolla ei kysyttävää jäseniltään 
juuri ole.   Kaikki tämä on tietoa, jota ei voi laittaa esim. liiton lehteen eikä sivuston 
yleiseen osaan, koska se ei ole tarkoitettu ns. suurelle yleisölle. Tietokatve koskee 
erityisesti yhdistyksiä, joiden jäseniä ei ole mukana liiton organisaatiossa.  

Keski-Uudenmaan vapaa-ajattelijat ehdottavatkin, että jo tehtyjen toimien lisäksi liitto
parantaa informaation kulkua jäsenyhdistyksille esim. seuraavasti: 

-  Kehitetään liiton sivustoa mm. niin, että siinä on osio ”Sisäiset asiat” tms., josta 
klikkaamalla ja salasanalla yhdistysten hallitusten jäsenet ja liiton toimijat pääsevät 
käsiksi yllä mainittuihin tietoihin.  

-  Kehitetään em. jäsenkirjettä (-tiedotetta) niin, että siinä on yksityiskohtaisempaa 
tietoa liiton toiminnasta: mitä hallitus, valtuusto ja muut tahot ovat päättäneet ja 
tehneet, mitä eri työryhmät ja tahot ovat saaneet tehtäväkseen tehdä ja mitä ovat 
tehneet, toimintasuunnitelmat ja –kertomukset, jne. Jäsenkirjeen tulisi ilmestyä 
säännöllisesti. 

-  Perustetaan 1-3 hengen työryhmä, tiedotusryhmä, jonka tehtävänä on kerätä ja 
”metsästää” tietoa eri tahoilta, jalostaa se journalistiseen muotoon ja julkaista tai 
toimittaa se eri tahoille (liiton lehti, sivusto, jäsenkirje, verkko). Yhden jäsenen on 
luontevan tiedonsaannin varmistamiseksi oltava mukana liiton toiminnassa.

Toimenpide on omiaan parantamaan liiton sisäistä tiedonkulkua (liitto - liiton toimijat 
- yhdistykset - yhdistysten toimijat) sekä erityisesti sitomaan ja motivoimaan 
luottamusmiehet ja toimintaan ilmoittautuneet nykyistä tiiviimmin mukaan työhön. 
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