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Kom med i 
verksamheten! 
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Mannerheims Barnskyddsförbund 

Mannerheims Barnskyddsförbund 

Mannerheims Barnskyddsförbund (MLL)  
• är en medborgarorganisation som grundades år 1920 
• främjar välmåendet hos barn, unga  och barnfamiljer 
• har verksamhet i hela Finland 
• är politiskt och religiöst obundet 
 
Mannerheims Barnskyddsförbund består av: 
• Centralförbund 
• 10 kretsar 
• 588 lokalföreningar 
• Över 91 000 medlemmar 
 
MLL:s värderingar 
• Att uppskatta barn och barndomen 
• Gemensamt ansvar 
• Humanitet 
• Jämnlikhet 
 
MLL:s principer 
• Öppenhet 
• Glädje 
• Partnerskap 
• Delaktighet 
• Uppskattning av vardagen 
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Frivilligorganisationer 

• Organisationerna erbjuder många möjligheter att delta i samhällelig
verksamhet och olika fritidsaktiviteter.

• Via organisationerna är det möjligt att påverka samhället.
Inom många organisationer är det möjligt att göra en frivillig insats
genom att verka till exempel som idrottsinstruktör, gruppledare
eller som stödperson för ett barn.

• Organisationerna erbjuder också professionell hjälp inom många om-
råden.
Till de mest kända frivilligorganisationerna hör Finlands Röda Kors
(FRK) och Manner heims Barnskyddsförbund.

• Mannerheims barnskyddsförbund är en nästan hundra år gammal

organisation. Den verkar inom hela Finland. Målet är att i samarbete

med olika aktörer stärka välmåendet hos barn, ungdomar och barnfa-

miljer.
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I Finland kan vi påverka välmåendet genom samarbete. Det är staten, före-

tag och frivilligorganisationer som samarbetar.  

Frivilligorganisationer 
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Bli frivillig! 
Frivilligverksamhet innebär att man väljer att delta i en 
verksamhet och ge av sin tid för något man värdersätter. 
Man får inte lön för frivillgarbete, däremot får man glädje och 
belöning av att få hjälpa andra människor.  
Genom frivilligarbete får du nya erfarenheter och bekantar dig 
med nya människor.  
 
MLL´s frivilliga får en utbildning för uppgiften de väljer att göra. 
Utöver detta får man stöd och verktyg till att klara av uppdraget.  
 
Du kan fungera som frivillig hos MLL även om du inte talar felfri 
finska. Frivilligverksamhet är ett ypperligt sätt att förbättra sina 
språkkunskaper på.  
 
 
Mannerheims Barnskyddsförbunf har många olika typer av 
frivilligverksamhet: 
 
• Ledare för familjecafé 
• Klubbledare 
• Familjefadder 
• Kompis  åt ett barn eller en ungdom 
• Ledare för pappa-barn verksamhet 
• Ledare för referensgrupp 
• Bymormor eller –farfar 
• Vän med invandrarmamma 
• Hjälpa till på olika evenemang 
 
Frivilligverksamheten är flexibel och går att anpassa enligt de 
frivilligas tid, intresse och resurser.  
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Verksamhet för familjer och barn 
Familjecaféer 

På MLL:s familjecaféer kan småbarnsföräldrar bekanta sig med 
varandra och dela erfarenheter samtidigt som barnen hittar 
kompisar att leka med. På familjecafét dricker man kaffe eller te, 
umgås och leker med barnen. Ibland kan man också höra 
sakkunniga tala om aktuella saker för småbarnsfamiljer. 
Familjecaféerna drivs av frivilliga.  

Alla småbarnsfamiljer är välkomna på familjecafé! 

Du kan också fungera som ledare för familjecaféer. 
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Klubbar 

MLL ordnar olika klubbar för barn och familjer. I klubbarna kan 
barnen bekanta sig med saker som intresserar dem, leka, 
undersöka och utvecklas i sig egen takt. Barnen får nya vänner och 
lär sig att samarbeta.  

Alla barn är välkomna att delta MLL´s klubbar! 

Du kan också fungera som ledare för en klubb. 
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Familjefaddrar 

MLL utbildar frivilliga familjefaddrar, som fungerar som 
stödpersoner för familjer. Familjefaddrarna stöder de vuxna i 
frågor som berör föräldraskapet.  Faddern kan ge stöd i till 
exempel uppfostringsfrågor och i hur man ska orka med 
vardagen. 

En familj med en eller flera barn under skolålder eller en familj 
var mamman väntar barn kan få en familjefadder.  

Du kan utbilda dig till familjefadder. 

Kompisverksamhet 

Kompisverksamheten är en form av frivilligarbete som stöds av 
en yrkesmänniska. En pålitlig vuxen som utbildats till kompis 
fungerar som stöd för barnet eller den unga. Kompisen och 
barnet eller den unga umgås regelbundet och hittar på något 
roligt tillsammans. 

Ett barn eller en ung mellan 6- 16 år kan få en kompis. 

Du kan utbilda dig till kompis eller kontakta oss ifall du behöver 
en. 
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Pappa-barn verksamhet 

I pappa-barn verksamheten stöder man växelverkan mellan pappa 
och barn samt stöder pappan och ger tips för ett gott faderskap. 
MLL ordnar klubbar, läger, referensgrupper och evenemang för 
pappor och barn.  

Alla pappor är välkomna att delta i pappa-barn verksamheten. 

Du kan också utbilda dig till ledare av en pappa-grupp. 
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Referensgrupper 

I en referensgrupp kan man träffa andra föräldrar som befinner 
sig i samma livssituation. I gruppen har man möjlighet att 
diskutera egna känslor och erfarenheter med andra föräldrar. En 
referensgrupp dras alltid av en utbildad ledare. Exempel på olika 
referensgrupper är grupp för föräldrar som fått sitt första barn 
eller grupp för föräldrar med barn i trotsåldern.  

Alla föräldrar är välkomna till referensgrupperna! 

Du kan också bli ledare för en referensgrupp. 

Verksamhet för föräldrar 
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Bymormor och byfarfar 

MLL´s bymormödrar och byfarfädrer är frivilliga vuxna som vill ge av 
sin tid åt barn i närområdet.  
De frivilliga vuxna kan besöka till exempel MLL´s familjecaféer och 
läsa sagor för barnen eller pyssla med dem. 

Du kan också bli en byfarfar eller bymormor! 
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Bli vän med en invandrarmamma 

Bli vän med en invandrarmamma är en verksamhet som hjälper 
finska mammor att bekanta sig med invandrarmammor. 
Vännerna umgås och lär sig nya säder och språk av varandra. 
Vännerna kan stöda varandra i många olika vardagliga saker, till 
exempel i myndighetsärenden.  

Kom med i vän-verksamheten! 



13 

Evenemang 

MLL ordnar mångsidiga evenemang som passar för hela familjen. 
MLL ordnar också föreläsningar och seminarier om barns 
välmående, uppfostran och föräldraskap. 

Kom med och få ny information och ordna evenemang! 
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Barnpassning 

MLL skolar och förmedlar barnvakter åt familjer. 
Du kan beställa MLL´s barnvakt hem ifall du behöver tillfällig 
kortvarig barnpassning.  

Du kan beställa en barnvakt till exempel då föräldrarna har en 
arbetsresa eller vill spendera tid på tumanhand.  
Du kan få barnpassning  alla tider på dygnet.  

Priset per timme är 9,00€. 
På söndagar är priset 18,00€/ timme. 

Förmedling av barnpassning 
tel. +358 44 030 3301
Öppet vardagar klockan 8—12 
http://elastenhoito.fi 

. 
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Hur kan Jag komma med i 
verksamheten? 
Kom och besök vårt kretskontor, personalen berättar gärna mer om 
verksamheten! 

Mannerheims Barnskyddsförbund, Egentliga Finlands krets 
Familjehuset Heideken 
Smedsgatan 3 
20700 Åbo 
tel. 02 273 6000 

Mera information om MLL´s Egentliga Finlands krets: 

varsinaissuomenpiiri.mll.fi 

Mera information om Mannerheims 
barnskyddsförbund:  

www.mll.fi 



 

 

Mannerheims Barnskyddsförbund 
är en öppen medborgarorganisation,  
som befrämjar barns, ungas och barnfamiljers 
välmående. 
Alla är välkomna med i MLL´s verksamhet! 


