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Iholiiton tarjoama tuki jäsenyhdistyksille 2016
toimihenkilö

kaikki

palvelu
-

Iholiiton esittely yhdistyksen tilaisuuksissa
omaan tehtävään liittyvänä asiantuntijana oleminen yhdistysten
tilaisuuksissa (25 €/alle 100 km, 50 €/100-300 km, 75 € yli 300
km)
Osallistumme mahdollisuuksien mukaan
jäsenjärjestöjen tapahtumiin. Tapahtumiin ja
tilaisuuksiin osallistumisesta on sovittava hyvissä
ajoin, sillä Iholiiton henkilökunnan työhön kuuluu
paljon erilaista kurssi-, ilta-, viikonloppu- ja
matkatyötä, ja aikataulut näiden suhteen tehdään
hyvin aikaisin.

toimistosihteeri

-

jäsenrekisterin ylläpitäminen (uusien jäsenten kirjaaminen,
tietojen päivittäminen, eroavat)
jäsenrekisteristä tehtävät yhteenvedot (tieto uusista/eronneista
jäsenistä sekä 6 kuukauden välein jäsenlista) yhdistyksille kerran
kuukaudessa – ks. maksulliset palvelut
jäsenmaksujen laskujen lähettäminen
yhdistysten esitetilaukset
osoitetarrat yhdistyksille
paperisten jäsenkirjeiden postitus – ks. kopioiden hinta
maksullisista palveluista
jäsenmaksujen laskutuksen valmistelu ja koordinointi (jäsenkortit
maksullisia)
Jäsenkirjeet sekä jäsenrekisterin kautta tehtävät
muistutukset tapahtumista: lähettäkää materiaali hyvissä
ajoin = 5 arkipäivää ennen lähetystä

järjestösuunnittelija

Kevätpäivät, Syyspäivät, Iholiiton kehittämispäivä
järjestökoulutukset
Atopialiiton ja -yhdistysten tukeminen
o yhdistystoiminnan neuvonta ja henkinen tuki
o yhteydenpito ja vuoropuhelu yhdistyksiin
o Iholiiton toiminnasta tiedottaminen yhdistyksille
o yhdistysten kehittämispäivät (v 2016 kaikki yhdistykset,
tehdään suunnitelma jatkosta)
o yhdistysten tilaisuuksien muistutusviestit jäsenrekisterin
kautta
o yhdistysten tapahtumat: tilaisuuden alkuvaiheessa
suunnittelun tukena
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-

järjestösuunnittelija,

-

harvinaistoiminta

erityissuunnittelija

-

taloussihteeri

-

tiedottaja

-

toiminnanjohtaja

-

Yhdistystoiminnan opas ja mallilomakkeet
http://www.iholiitto.fi/iholiitto/jarjestotoiminta/yhdistystoiminn
an-opas/
Vertaistukikoulutukset, vertaistuen koordinointi, ks. Iholiiton
vertaistukitoiminnan malli
Iholiiton harvinaisten yhdistysten (Alopecialiitto, Ihoyhdistys,
Suomen EB-yhdistys, Suomen HAE-yhdistys, Suomen
Iktyoosiyhdistys, Suomen Palovammayhdistys,
Valoihottumayhdistys) toiminnan tukeminen
o yhdistystoiminnan neuvonta ja henkinen tuki
o yhteydenpito ja vuoropuhelu yhdistyksiin
o Iholiiton toiminnasta tiedottaminen yhdistyksille
o yhdistysten kehittämispäivät (v 2016 kaikki yhdistykset,
tehdään suunnitelma jatkosta)
o yhdistysten tilaisuuksien muistutusviestit jäsenrekisterin
kautta
o yhdistysten tapahtumat: tilaisuuden alkuvaiheessa
suunnittelun tukena
omaan tehtävään liittyvänä asiantuntijana oleminen
sosiaaliturva-asiat
järjestötyön suunnittelu ja kehittäminen
edunvalvonta- ja vaikuttamistoiminta
avustaa jäsenjärjestöjä niiden kirjanpidossa sekä antaa ohjeita ja
neuvoja taloudenhoidossa
jäsenmaksujen seuranta
toiminnantarkastukset yhdistyksille
yhdistyksen kirjanpito, taloudenhoito, laskut, tilinpäätös
(maksullisia palveluita)
viestinnässä käytettyjen pohjien (jäsenkirje, tapahtumien
ilmoituspohja ym.) tekeminen yhteistyössä yhdistysten kanssa
yhdistyksen toiminnasta tiedottaminen (Ihonaika-lehti, Iholiiton
kotisivut, Facebook, Twitter)
viestintäkoulutukset
Jäsenjärjestöillä on mahdollisuus tiedottaa toiminnastaan
Ihonaika-lehden allakka-sivulla maksutta
Juttuvinkkejä otetaan mielellään vastaan ja mahdollisuuksien
mukaan myös valmiita tekstejä hyödynnetään lehdessä
Jäse20njärjestöt voivat ylläpitää omia internet-sivujaan Iholiiton
www.iholiitto.fi –sivustolla (maksullinen palvelu). Jäsenjärjestöt
vastaavat pääsääntöisesti itse alasivujen ylläpidosta.
yhdistysten RAY-toiminta-avustusten haun koordinointi
yhteydet Iholiiton hallitukseen
yhteiskuntasuhteet, edunvalvonta, vaikuttamistoiminta
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