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Tule mukaan 
toimintaan! 



Mannerheimin Lastensuojeluliiton 
Varsinais-Suomen piiri ry 

Perhetalo Heideken 
Sepänkatu 3 
20700 Turku 

p. 02 273 6000
info.varsinais-suomi@mll.fi 
varsinaissuomenpiiri.mll.fi 

Mannerheimin Lastensuojeluliitto 

Mannerheimin Lastensuojeluliitto (MLL) 
• on vuonna 1920 perustettu kansalaisjärjestö
• edistää lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia
• toimii koko Suomessa
• on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton

Mannerheimin Lastensuojeluliittoon kuuluu 
• Keskusjärjestö
• 10 piiriä
• 588 paikallisyhdistystä
• Yli 91 000 jäsentä

MLL:n arvot 
• Lapsen ja lapsuuden arvostus
• Yhteisvastuu
• Inhimillisyys
• Yhdenvertaisuus

MLL:n periaatteet 
• Avoimuus
• Ilo
• Kumppanuus
• Osallisuus
• Arjen arvostus
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Kansalaisjärjestöt 

• Järjestöt tarjoavat monia mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnan
toimintaan ja erilaisiin harrastuksiin.

• Järjestöjen kautta voi vaikuttaa yhteiskunnan asioihin.
• Monissa järjestöissä voi tehdä vapaaehtoistyötä, esimerkiksi toimia

urheiluvalmentajana, ryhmänohjaajana tai tukihenkilönä lapselle.
• Järjestöt tarjoavat myös ammattiapua monilla aloilla.
• Tunnetuimpia kansalaisjärjestöjä ovat Suomen Punainen Risti (SPR) ja

Mannerheimin Lastensuojeluliitto (MLL).
• MLL on lähes sata vuotta vanha järjestö. Sen toiminta-aluetta on koko

Suomi. Sen tavoitteena on edistää lasten, nuorten ja lapsiperheiden
hyvinvointia yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.
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Kansalaisjärjestöt 

Suomessa vaikutetaan hyvinvointiin tekemällä yhteistyötä. Yhteistyötä 
tekevät valtio, yritykset sekä  kansalaisjärjestöt ja yhdistykset.  
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Tule vapaaehtoiseksi! 

Vapaaehtoistyö tarkoittaa sitä, että ihminen osallistuu toimintaan 
omasta tahdostaan. Hän ei saa työstään palkkaa.  Sen sijaan hän 
saa iloa siitä, että saa auttaa.  
 
Vapaaehtoistyön kautta tutustut myös uusiin ihmisiin  ja saat 
uusia kokemuksia. 
 
MLL:n vapaaehtoinen saa tehtävään tarvittavan koulutuksen ja 
tukea toimimiseen, esimerkiksi kerhon tai ryhmän ohjaamiseen. 
 
Voit toimia MLL:n vapaaehtoisena, vaikka et osaa täydellisesti 
suomen kieltä. Vapaaehtoistoiminta on hyvä tapa oppia lisää 
suomen kieltä. 
 
 
Mannerheimin Lastensuojeluliitossa on monenlaisia  
vapaaehtoistehtäviä: 
 
• perhekahvilaohjaaja 
• kerhonohjaaja 
• perhekummi 
• kaveri lapselle tai nuorelle 
• isä-lapsitoiminnan ohjaaja 
• vertaisryhmän ohjaaja 
• kylämummi tai –vaari 
• ystävä maahanmuuttajaäidille 
• avustaja tapahtumissa 
 
Tehtävistä sovitaan vapaaehtoisten oman aikataulun  
ja kiinnostuksen mukaan. 
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Toimintaa perheille ja lapsille 
Perhekahvilat 

MLL:n perhekahvilassa pienten lasten vanhemmat voivat 
tutustua toisiinsa ja jakaa kokemuksiaan.  

Lapset löytävät perhekahvilasta leikkiseuraa. Perhekahvilassa 
jutellaan, juodaan kahvia tai teetä ja leikitään lasten kanssa.  
Välillä perhekahvilassa voi kuulla asiantuntijoiden 
puheenvuoroja.  

Perhekahviloihin ovat kaikki lapsiperheet tervetulleita!  

Perhekahviloita ohjaavat vapaaehtoiset. Voit myös toimia 
perhekahvilan ohjaajana. 
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Kerhot 

MLL järjestää erilaisia kerhoja lapsille ja perheille.  
Kerhoissa lapset saavat tutustua itseään kiinnostaviin asioihin, 
leikkiä, tutkia ja oppia omassa tahdissaan. Kerhossa lapset oppivat 
toimimaan ryhmässä ja saavat uusia ystäviä.  

MLL:n kerhoihin ovat kaikki lapset tervetulleita! 

Voit toimia myös kerhon ohjaajana. 
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Perhekummit 
 
MLL kouluttaa vapaaehtoisia perhekummeja, jotka toimivat 
lapsiperheiden tukihenkilöinä. Perhekummit  auttavat erilaisissa 
vanhemmuuteen liittyvissä asioissa, kuten lasten kasvatus ja 
arjessa jaksaminen. 
 
Perhekummin voi saada perhe, jossa on yksi tai useampia alle 
kouluikäisiä lapsia tai perhe, jossa äiti on raskaana. 
 
Voit myös kouluttautua perhekummiksi. 
 
 

Kaveritoiminta 
 
Kaveritoiminta on ammattilaisen tukemaa vapaaehtoistyötä. 
Kaveri on tehtävään koulutettu luotettava aikuinen, joka toimii 
lapsen tai nuoren tukena. Kaveri tapaa lasta tai nuorta 
säännöllisesti yhdessä olon ja mukavan yhteisen tekemisen 
merkeissä.  
 
Kaverin voi saada 6-16 -vuotias lapsi tai nuori.  
 
Voit tulla oppimaan MLL:n kaveriksi tai kertoa meille, jos tarvitset 
kaveria. 
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Isä-lapsitoiminta 

Isä-lapsitoiminnassa tarjotaan isille tukea isänä olemiseen ja lapsen 
ja isän väliseen vuorovaikutukseen. Isille ja lapsille järjestetään 
kerhoja, isä-lapsileirejä, isien vertaisryhmä ja erilaisia tapahtumia. 

Isä-lapsitoimintaan ovat kaikki isät tervetulleita! 

Voit myös kouluttautua isäryhmän ohjaajaksi. 
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Vertaisryhmät 

Vertaisryhmässä tapaa muita samassa elämäntilanteessa olevia 
vanhempia. Vertaisryhmässä on mahdollisuus keskustella omista 
kokemuksista ja tunteista muiden vanhempien kanssa.   

Esimerkkejä vertaisryhmistä ovat ensimmäisen lapsen saaneiden 
ryhmä ja uhmaikäisten lasten vanhempien ryhmä. 

Vertaisryhmää vetää aina ohjaaja.  

Vertaisryhmiin ovat kaikki vanhemmat tervetulleita! 

Voit toimia myös vertaisryhmän ohjaajana. 

Toimintaa vanhemmille 
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Kylämummit ja kylävaarit 
 
MLL:n kylämummit ja kylävaarit ovat vapaaehtoisia aikuisia, jotka 
haluavat antaa aikaansa lapsille. Kylämummit ja -vaarit käyvät 
esimerkiksi MLL:n perhekahviloissa lukemassa lapsille satuja, 
askartelemassa ja leikkimässä lasten kanssa.  
 
Tule kylämummiksi tai -vaariksi! 
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Ystäväksi maahanmuuttajaäidille 
 
Ystäväksi maahanmuuttajaäidille -toiminta auttaa 
kantasuomalaisia ja maahanmuuttajaäitejä tutustumaan.  
Ystävät viettävät aikaansa yhdessä ja oppivat toisiltaan uusia 
tapoja ja toistensa kieltä.  Ystävä voi neuvoa  monissa arkisissa 
asioissa, kuten erilaisissa virastoissa asioiminen. 
 
Tule mukaan ystävätoimintaan! 
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Tapahtumat 

MLL järjestää paljon erilaisia koko perheelle sopivia tapahtumia ja 
tempauksia. MLL järjestää myös luentoja, joilla kerrotaan lasten 
hyvinvoinnista, kasvatuksesta tai vanhemmuudesta.   

Tule mukaan saamaan uutta tietoa tai järjestämään tapahtumia! 
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Lastenhoitaja kotiin 

Lastenhoito 

MLL kouluttaa ja välittää perheille lastenhoitajia.  
Voit tilata MLL:n lastenhoitajan kotiisi, kun tarvitset tilapäistä 
ja lyhytaikaista apua lastenhoitoon. Voit tilata lastenhoitajan 
esimerkiksi silloin, kun vanhemmat ovat työmatkalla tai 
haluavat viettää aikaa kahdestaan.  

Voit saada hoitajan kotiin kaikkina vuorokauden aikoina. 

Tuntihinta on 9 €/tunti.  
Sunnuntaisin tuntihinta on 18 €/tunti. 

Tilaa hoitaja kotiin 
p. 044 030 3301
avoinna arkisin kello 8–12
elastenhoito.fi
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Miten pääsen mukaan toimintaan? 
Tule käymään piiritoimistolla. Työntekijät neuvovat Sinua. 
 

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri  
Perhetalo Heideken 
Sepänkatu 3 
20700 Turku 
p. 02 273 6000 
 

 
Lisää tietoa MLL:n Varsinais-Suomen piiristä: 
varsinaissuomenpiiri.mll.fi 

 
 
Lisää tietoa Mannerheimin Lastensuojeluliitosta: 
www.mll.fi  
 

 

 
 
 



 

 

Mannerheimin Lastensuojeluliitto  
on avoin kansalaisjärjestö, joka edistää  
lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia. 
 
MLL:n toimintaan ovat kaikki tervetulleita! 


