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Mannerheimin Lastensuojeluliitto (MLL) on avoin kansalaisjärjestö, joka edistää 
lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia. Mannerheimin Lastensuojeluliitto 
on yhteisö, joka muodostuu keskusjärjestöstä, kymmenestä piirijärjestöstä ja 556 
paikallisjärjestöstä. 

Vertaistuki ja vapaaehtoistoiminta lisäävät hyvinvointia ja vähentävät yksinäisyyttä.  
Vapaaehtoistoiminta on tehokas tapa tukea perheitä. Esimerkiksi perhekahvila lisää 
perheiden hyvinvointia ja vahvistaa vanhempien omia voimavaroja. 

Yhdessä MLL:n Hämeen piiri ja piirin 80 paikallisyhdistystä luovat mahdollisuuksia koh-
taamisille ja perheiden tarpeiden kuulemiselle. Vapaaehtoistyö lisää yhteisöllisyyttä, 
sillä vapaaehtoiset tutustuvat uusiin ihmisiin, pääsevät vaikuttamaan itselleen merki-
tyksellisiin asioihin ja tuntevat kuuluvansa johonkin ryhmään (MLL, Vapaaehtoiskysely 
2016). 

Piirijärjestö on alueensa paikallisyhdistysten tuki ja alueellinen vaikuttaja. MLL:n Hä-
meen piiri ohjaa, tukee ja kouluttaa alueen paikallisyhdistysten toimintaa. Piiri tukee 
yhdistyksiä monipuolisen lapsiperheille suunnatun toiminnan ylläpitämisessä. Paikal-
lisyhdistykset ja piiri toteuttavat monenlaista ennalta vahvistavaa toimintaa perheille 
osana kuntien perhekeskusmallia ja muita eri-ikäisten palveluita.

MLL toimii lähes jokaisessa Suomen kunnassa
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Lähellä lapsia, nuoria ja vanhempia

Perhekahvilat kohtaamispaikkoina
Perhekahvilassa vanhemmat tutustuvat 
paikkakunnan muihin, samassa elämäntilan-
teessa oleviin vanhempiin ja lapset saavat 
ikäistään seuraa. Perhekahvilat ovat paikal-
lisyhdistysten toimintaa, jota toteutetaan 
vapaaehtoisvoimin. Vuonna 2016 tehdyn 
perhekahvilakyselyn mukaan 83% perhekah-
vilan kävijöistä sanoo, että toimintaan osallis-
tuminen on kohentanut mielialaa ja 79% on 
sitä mieltä, että toimintaan osallistuminen 
on auttanut jaksamaan arjessa. Vuonna 2016 
koko Hämeen piirin alueella perhekahviloita 
oli yli 100 ja käyntikertoja niissä oli yli 45 000. 

Perhekahviloiden määrät 
maakunnittain

Paikallisyhdistykset järjestävät avointa toimintaa ja tekemistä kaikille perheille. MLL:n 
paikallisyhdistykset toimivat pääasiassa vapaaehtoisvoimin. Vapaaehtoiset saavat ar-
vokasta kokemusta yhdistystoiminnasta ja aktiivisen tekemisen tuomasta ilosta ja hy-
vinvoinnista. Vapaaehtoisuus on merkittävä yhteiskunnallinen voimavara.
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Iloa kerhotoiminnasta
MLL:n paikallisyhdistykset järjestävät eri-ikäisille 
lapsille suunnattuja kerhoja sekä kerhoja, joihin 
lapsi osallistuu vanhemman tai isovanhemman 
kanssa. Lasten kerhoista yleisimpiä ovat eri ikäis-
ten musiikki-, liikunta- ja kädentaitokerhot. Vuon-
na 2016 Hämeen piirin alueella oli 200 lasten tai 
nuorten kerhoa ja niissä käytiin 7460 kertaa. 

Terhokerhot sukupolvien kohtaamispaikkoina
Terhokerhot ovat maksuttomia ja kaikille avoimia kohtaamispaikkoja, joihin ovat ter-
vetulleita niin lapset, eläkeläiset kuin muut aikuisetkin viettämään kiireetöntä aikaa ja 
leikkimään yhdessä. Eri-ikäisten ihmisten kohdatessa sekä lapset että aikuiset voivat 
oppia toisiltaan ja keksiä jotakin ihan uutta mukavaa tekemistä.  

Vertaisryhmät vahvistavat
Vanhempien hyvinvoinnin tueksi paikallisyhdistyksissä järjestetään vanhemmille ver-
taisryhmiä ja kerhoja, joissa esimerkiksi liikutaan yhdessä tai vaihdetaan ajatuksia eri 
teemoihin liittyen. Yhdistyksillä on mahdollisuus hyödyntää MLL:n mallintamaa Jutut-
tamo-vertaisryhmätoimintaa. Vanhempien vertaisryhmiä oli Pirkanmaalla ja Kanta-Hä-
meessä 37 ja niissä oli yhteensä yli 3000 osallistujaa. 

Lasten ja nuorten kerhot
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Kylämummi ja -vaaritoiminta
MLL:n kylämummit ja -vaarit ovat vapaaehtoisia, jotka 
toimivat lasten kanssa muun muassa perhekahviloissa, 
päiväkodeissa, kerhoissa, kouluissa ja kirjastoissa. Kylä-
mummeilla ja -vaareilla ei välttämättä ole omia lapsen-
lapsia tai heidän kanssaan ei esimerkiksi välimatkan takia 
pysty viettämään tarpeeksi aikaa. Yhteistä kylämummeille 
ja -vaareille on, että he ovat aikuisia, jotka haluavat olla 
läsnä lasten arjessa. 

Lainaus- ja vuokraustoiminta
Osa paikallisyhdistyksistä vuokraa 
paikallisille lapsiperheille tavaroita, 
kuten matkasänkyjä, turvakaukaloi-
ta, kantorinkkoja ja syöttötuoleja. 
Tapahtumien järjestämiseen vuok-
rataan esimerkiksi tiloja, ilmapal-
lopuhaltimia, pomppulinnoja tai 
hattarakoneita. Saat lisätietoja 
alueesi paikallisyhdistyksestä.

  

Hämeen piirin 
alueella toimii yli 

60  kylämummia ja 
-vaaria

Tapahtumat, retket ja leirit
MLL:n paikallisyhdistykset toimivat 
monilla eri tavoin paikallisten lap-
siperheiden arjen helpottamiseksi. 
Tapahtumat ja retket ovat kivoja ir-
tiottoja, joissa lapsilla on ikäistään 
seuraa ja vanhemmat pääsevät 
tutustumaan samassa elämänti-
lanteessa oleviin aikuisiin. Paikallis-
yhdistysten järjestämistä retkistä ja 
tapahtumista, kuten kirpputoreis-
ta, löytyy tietoa yhdistysten omilta 
koti- tai Facebook-sivuilta.
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Kuntayhteistyöllä varhaista tukea lapsiperheille
Lasten hyvinvointia tuetaan parhaiten tarjoamalla vanhemmille varhaista tukea. MLL:n 
Hämeen piiri tarjoaa avointa ja kynnyksetöntä toimintaa lapsiperheille ja toimii yhteis-
työssä kuntien ja maakuntien kanssa. MLL:n perheille tarjoamat palvelut ovat osa pai-
kallista hyvinvointiverkostoa. Ne perustuvat käytännössä testattuihin valtakunnallisiin 
malleihin.

MLL:n ja kunnan yhteistyöllä lisätään perheiden varhaista tukea, monipuolistetaan 
palvelutarjontaa, vähennetään päällekkäistä toimintaa, lisätään avoimen varhaiskas-
vatuksen tarjontaa, kehitetään palveluja perheiden tarpeiden mukaisesti, luodaan lap-
siperheille mahdollisuuksia osallistua itse palvelujen toteuttamiseen ja vahvistetaan 
vanhempien keskinäistä tukea ja jaksamista.

Perhekeskusyhteistyö
MLL:n voimavara ovat vapaaehtoiset. Toiminnassamme on mukana vuosittain tu-
hansia vapaaehtoisia ja vuosittainen vapaaehtoistyön panos on n. 100 000 tun-
tia. MLL:n Hämeen piiri työskentelee lapsiperheiden hyvinvoinnin edistämiseksi 
ohjaamalla ammatillisesti tätä laajaa vapaaehtoisverkostoa sekä kehittämällä jatkuvas-
ti toimintamuotojaan. 

MLL:n Hämeen piirin tuki paikallisyhdistyksille 
ja yhteistyö kuntien kanssa
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Vapaaehtoisten tuki
MLL:n vapaaehtoiset voivat toimia 
esimerkiksi paikallisyhdistysten 
hallituksissa, yhdistysten järjes-
tämässä monipuolisessa toimin-
nassa tai piirin vapaaehtoisina 
tukihenkilöinä tai perhekummei-
na. Piiri tarjoaa vapaaehtoisille 
mahdollisuuksia koulutukseen, 
ohjaukseen ja tukeen vapaaehtoi-
sen tehtävänkuvaan liittyen. Sa-
malla Hämeen piirin tavoitteena 
on vahvistaa paikallisyhdistysten 
ja kuntien välistä yhteistyötä. 

Koulutus ammattilaisille
Hämeen piiri järjestää Mentalisaatioperustaista perheryhmän ohjaajakoulutusta asia-
kastyöhön ja ryhmien ohjaamiseen. Koulutus on suunnattu sosiaali-, terveys- ja kas-
vatusalan ammattilasille. 7,5 op:n kokonaisuus tarjoaa tietoa mentalisaatioteoriasta 
ja antaa eväitä teoreettisen tiedon viemiseksi osaksi omaa ammattiosaamista. Koulu-
tus antaa uusia lähestymistapoja perheiden kanssa tehtävään työhön. Koulutukseen 
sisältyy Vahvuutta vanhemmuuteen- vauvaperheryhmän tai pikkulasten vanhemmille 
suunnatun Lapsi mielessä -vanhempainryhmän ohjaus. 
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Tukioppilastoiminta
Tukioppilaat ovat 8. ja 9. -luokkalaisia va-
paaehtoisia nuoria, jotka edistävät hyvää 
kouluhenkeä ja toimivat silminä ja korvina 
koulun arjessa. Tukioppilastoiminnan tavoit-
teena on toiset huomioivan käyttäytymisen 
edistäminen koulussa, nuorten osallisuuden 
lisääminen koulussa, ongelmien ennaltaeh-
käiseminen ja yksilönä kehittyminen. Hä-
meen piirin alueella toimi vuonna 2016 lähes 
1500 tukioppilasta.Tukioppilaiden määrät 

maakunnittain

Kouluyhteistyö
MLL on mukana rakentamassa lasten ja nuorten hyvinvointia edistäviä kouluyhteisöjä. 
MLL:n Hämeen piiri koordinoi alueensa tukioppilastoimintaa. Piiri järjestää tukioppi-
laille ja tukioppilasohjaajille perus- ja jatkokoulutuksia sekä oppitunteja ja vanhem-
painiltoja mediakasvatuksesta. Piiri kouluttaa yhteistyössä koulujen kanssa myös 
lukumummeja ja -vaareja ja koulut perehdytetään toiminnan ylläpitämiseen. 

Kouluhyvinvointia ja yhteisöllisyyttä

Lukumummit ja -vaarit
Lukumummi- ja -vaaritoiminta tar-
joaa lapsille lisää lukukokemuksia 
sekä innostaa heitä lukemisen pa-
riin yhteisten lukutuokioiden avul-
la. Lukutuokioiden lomassa syntyy 
myös luontevaa sukupolvien vä-
listä vuorovaikutusta. Toiminnas-
ta saavat tukea erityisesti lapset, 
joiden lukeminen on vielä hidasta. 
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Lastenhoitotoiminta
Mannerheimin Lastensuojeluliiton las-
tenhoitotoiminta tarjoaa lapsiperheille 
lyhytaikaista ja tilapäistä lastenhoitoapua. 
Lastenhoitotoiminnan hoitajavälitykses-
tä voi tilata hoitajan toimintaa avustavien 
kuntien alueilla. Lastenhoitotoiminnassa 
oli vuonna 2016 mukana noin 170 hoitajaa.  

Lastenhoitokurssit
Lastenhoitokurssi antaa valmiuksia lastenhoitotehtäviin perheissä. Kurssilla perehdy-
tään lapsen perushoitoon, tarpeisiin ja kehitysvaiheisiin. MLL:n Hämeen piiri toteuttaa 
lastenhoitokursseja vuosittain yhteistyössä kansalaisopistojen kanssa. Hyväksytysti 
suoritettu kurssi ja soveltuvuus lastenhoitotehtäviin antavat mahdollisuudet pyrkiä 
mukaan MLL:n lastenhoitotoimintaan niiden kuntien alueella, joissa uusia hoitajia 
tarvitaan.

MLL:n Hämeen piirin lastenhoitotoiminta ja 
lastenhoitokurssit

Lastenhoitotoiminnan 
alueet: Akaa,  Kangasala, 
Lempäälä, Nokia, Orivesi, 

Pirkkala, Tampere, Ylöjärvi, 
Valkeakoski, Hattula, 

Hausjärvi, Hämeenkyrö, 
Hämeenlinna  ja 

Riihimäki
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Perhekummitoiminta
Perhekummi on lapsiperheen 
rinnallakulkija. Perhekummin 
voi saada perhe, joka esi-
merkiksi elämäntilanteensa 
takia kaipaa tukiverkostoa tai 
perhe, jossa vanhempi kokee 
itsensä yksinäiseksi. Perhe-
kummitoimintaa toteutetaan 
Hämeenlinnassa, Riihimäellä, 
Forssan seudulla ja Päijät-Hä-
meessä kuntien rahoituksel-
la sekä Tampereella STEAn 
rahoituksella.

Lasten ja nuorten 
tukihenkilötoiminta
Tukihenkilön voi saada ai-
kuisen huolenpitoa ja seu-
raa kaipaava lapsi tai nuori, 
jolla on vaikeuksia koulussa, 
kaveripiirissä, sosiaalisessa 
kanssakäymisessä tai joka 
kokee itsensä yksinäiseksi. 
Tukihenkilötoimintaa on tällä 
hetkellä Nokian, Lempäälän 
ja Kangasalan alueilla.

Tukihenkilöt ja Perhekummit 
MLL:n Hämeen piiri järjestää alueillaan lasten ja nuorten tukihenkilötoimintaa sekä 
perhekummitoimintaa lapsiperheille. Toiminta on suunnitelmallista, organisoitua ja 
ohjattua vapaaehtoistoimintaa, jonka avulla pyritään erityisesti ennaltaehkäisemään 
ongelmia.
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Pirkanmaan paikallisyhdistykset

Aitolahti  
mll.aitolahti@gmail.com  
aitolahti.mll.fi  
FB: MLL Aitolahden 
paikallisyhdistys

Annala 
mll.annalanyhdistys@gmail.com 
annala.mll.fi  
FB: MLL Annalan 
paikallisyhdistys

Harju 
mllharjunyhdistys@gmail.com  
FB: MLL Harju

Hervanta 
mll.hervanta@gmail.com  
hervanta.mll.fi 
FB: MLL Hervanta perhekahvila 
Maitoparta

Hämeenkyrö 
mllhameenkyro@gmail.com  
hameenkyro.mll.fi  
FB: MLL Hämeenkyrön yhdistys

Ikaalinen 
mll.ikaalinen@gmail.com 
ikaalinen.mll.fi 
FB: MLL Ikaalinen

Juupajoki 
info@juupajoenmll.fi  
juupajoenmll.fi  
FB: Juupajoen MLL

Kangasala 
kangasala.mll.fi
FB: MLL Kangasala

Karkku
FB: MLL Karkku

Kihniö
FB: MLL Kihniön yhdistys
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Mänttä
mllmantta@gmail.com 
FB: MLL Mänttä-Vilppula

Nokia
nokian.yhdistys@mll.fi  
nokia.mll.fi 
FB: Mannerheimin 
Lastensuojeluliiton Nokian 
yhdistys ry

Orivesi
orivesi.mll.fi  
FB: MLL:n Oriveden yhdistys ry

Parkano
mllparkano@gmail.com   
mllparkano.com  
FB: MLL Parkanon yhdistys

Pirkkala
info@mll-pirkkala.net  
pirkkala.mll.fi 
FB: MLL Pirkkala

Pohjaslahti
FB: MLL Pohjaslahden yhdistys

Punkalaidun
punkalaidun.mll.fi 
FB: MLL:n Punkalaitumen 
yhdistys

Pälkäne
mll.palkane@gmail.com 
FB: MLL Pälkäne

Ruovesi
mll.ruovesi@gmail.com  
FB: Mll Ruoveden yhdistys

Sahalahti
sahalahti.mll.fi 
FB: MLL Sahalahti

Siuro-Linnavuori
FB: MLL:n Siuron-Linnavuoren 
yhdistys ry/ Perhekahvila

Suodenniemi
FB: MLL suodenniemen yhdistys

Kiikoinen
FB: MLL Kiikoinen

Killinkoski 
Sari Keski-Soini  
+358 400 977 298 

Koivistonkylä 
koivistonkyla.mll.fi
MLL Koivistonkylä

Kolho 
mllkolhon@gmail.com 
FB: MLL Kolho

Kuru
FB: Kurun Mll
 
Kylmäkoski 
mllkylmakoski@gmail.com  
kylmakoski.mll.fi 
FB: MLL:n Kylmäkosken 
paikallisyhdistys ry

Lempäälä
mll.lempaala@gmail.com  
lempaala.mll.fi  
FB: MLL Lempäälä

Luopioinen
mll.luopioinen@gmail.com  
FB: Luopioisten MLL yhdistys ry

Längelmäki
langelmaki.mll@gmail.com  
langelmaki.mll.fi  
FB: MLL Längelmäen 
paikallisyhdistys

Länsi-Teisko

Messukylä

Mouhijärvi 
mllmouhijarvi@gmail.com  
mouhijarvi.mll.fi 
FB: MLL:n Mouhijärven yhdistys

Multisilta
mll.multisilta.peltolammi@
gmail.com 
FB: MLL Multisilta-Peltolammi

Tampere
laivapuistonperhetalo@mll-tre.fi 
tampere.mll.fi  
FB: Laivapuiston perhetalo (MLL 
Tampere)

Toijala
toijala.mll.fi 
FB: Mll Toijalan Yhdistys

Tyrvää-Vammala 
mll.kopteri.net 
FB: MLL:n Tyrvään-Vammalan 
yhdistys

Urjala
mllurjala@gmail.com 
urjala.mll.fi  
FB: MLL Urjalan yhdistys

Valkeakoski
mll.valkeakoski@gmail.com  
valkeakoski.mll.fi  
FB: MLL Valkeakosken yhdistys

Vesilahti
vesilahden.mll@gmail.com  
vesilahti.mll.fi  
FB: MLL Vesilahti

Viiala
mll.viiala@gmail.com  
viiala.mll.fi  
FB: MLL Viialan yhdistys

Virrat
mllvirtainyhdistys@hotmail.fi  
virrat.mll.fi  
FB: MLL Virtain Yhdistys

Vuores
mll@vuores.fi  
vuores.mll.fi  
FB: MLL Vuores

Ylöjärvi
mll.ylojarvi@gmail.com  
ylojarvi.mll.fi  
FB: MLL:n Ylöjärven yhdistys
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Forssa
forssa.mll@gmail.com
forssa.mll.fi
FB: Mll Forssa

Hattula
hattula.mll.fi
FB: MLL-Hattula

Hauho
hauhon.mll@gmail.com
FB: MLL Hauhon yhdistys ry

Hausjärvi
hausjarven.yhdistys(a)mll.fi
hausjarvi.mll.fi
FB: Hausjärven MLL

Humppila
humppila.mll@gmail.com
humppila.mll.fi
FB: MLL Humppilan 
paikallisyhdistys

Hämeenlinna
mllhameenlinna@gmail.com
hameenlinna.mll.fi
FB: MLL Hämeenlinnan yhdistys 
ry

Loppi
FB: Lopen MLL

Renko
mllrengonyhdistys@gmail.com
renko.mll.fi
FB: MLL Rengon Yhdistys ry

Riihimäki
riihimaki.mll.fi 
FB: MLL Riihimäen yhdistys

Tammela
tammela.mll.fi
FB: Mll Tammelan 
Paikallisyhdistys

Tuulos 
mlltuulos@gmail.com
FB: MLL Tuuloksen yhdistys ry

Tyrväntö
FB: MLL Tyrvännön yhdistys ry

Ypäjä
mll.ypaja@gmail.com
FB: MLL Ypäjän paikallisyhdistys

Kanta-Hämeen paikallisyhdistykset
Janakkala
janakkala.mll@gmail.com
http://janakkala.mll.fi
FB: MLL Janakkalan 
paikallisjärjestö

Jokioinen
jokioisten.mll@gmail.com
jokioinen.mll.fi
FB: MLL Jokioinen

Kalvola
mll.kalvola@gmail.com 
kalvola.mll.fi
FB: MLL Kalvola 

Koijärvi
koijarvi.mll@gmail.com
koijarvi.mll.fi
FB: MLL Koijärven 
paikallisyhdistys

Lammi
lammin.mll@gmail.com
lammi.mll.fi
FB: MLL Lammin Yhdistys ry
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mll.fi/
paikallis-

yhdistykset

Päijät-Hämeen paikallisyhdistykset

Hartola 
hartola.mll.fi 
FB: MLL Hartolan paikallisyh-
distys 

Heinola
mllheinola@gmail.com 
mllheinola.fi
FB: Mannerheimin Lastensuo-
jeluliiton Heinolan paikallisyh-
distys ry

Hollola
hollolamll@gmail.com
hollola.mll.fi
FB: MLL Hollolan 
paikallisyhdistys

Hämeenkoski
mll.hameenkoski@gmail.com
FB: MLL:n Hämeenkosken 
yhdistys ry

Kärkölä
mll.karkola@gmail.com
FB: MLL Kärkölä

Lahti
toimintakoordinaattori-lahti@
mll.fi
lahti.mll.fi
FB: Mannerheimin Lastensuoje-
luliiton Lahden yhdistys

Padasjoki 
FB: MLL:n Padasjoen 
Perhekahvila

Sysmä
sysma.mll.fi
FB: MLL Sysmän paikallisyhdistys
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Mannerheimin Lastensuojeluliiton Hämeen piiri
Pyhäjärvenkatu 5 B, 2. krs.
33200 TAMPERE
p. 044 599 0580 
hameen.piiri@mll.fi
hameenpiiri.mll.fi

Aluetoimipiste
Kumppanuustalo
Kirjastokatu 1
33100 HÄMEENLINNA
p. 050 436 3230

Aluetoimipiste
Tiilijärventie 7
15870 HOLLOLA
p. 044 599 0585

facebook.com/ 
MLLHameenpiiri

twitter.com/ 
MLL_Hame

instagram.com/ 
mll_hameenpiiri

Olet lämpimästi tervetullut osaksi Suomen suurinta perhettä!
Mannerheimin Lastensuojeluliitto (MLL) on avoin kansalaisjärjestö, joka 
edistää lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia. Mannerheimin 
Lastensuojeluliitto on yhteisö, joka muodostuu keskusjärjestöstä, 
kymmenestä piirijärjestöstä ja 556 paikallisyhdistyksestä. 
MLL:n Hämeen piiri toimii Pirkanmaalla, Kanta-Hämeessä ja Päijät-
Hämeessä, ja sen alueella on 80 paikallisyhdistystä ja 13 490 jäsentä.


