
Katse vuoteen 
2019: mikä on 
ajankohtaista nyt



Vaalivaikuttamisvalmennukset Salossa ja 
Turussa helmikuussa

• Järjestösotehanke 113 järjestää 

vaalivaikuttamisvalmennukset MLL:n Varsinais-Suomen 

piirin toiminnanjohtaja ja 113-asiantuntija Janina 

Anderssonin johdolla. Tilaisuuksissa treenataan 

vaikuttamistaitoja päättäjien suuntaan.

• 12.2. Salon Tammi-salissa klo 18–19.30

• 13.2. Turussa Perhetalo Heidekenillä klo 13–14.30

• 15.2. Turussa Lounatuulet Yhteisötalolla klo 9–10.30
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MLL 100 vuotta -etkot

• Åbo Svenska Teater, Eerikinkatu 13, Turku

• Tiistaina 19.3. klo 13–15

• Puhujina Mirjam Kalland, Erkki Liikanen ja Alf Rehn

• Lounaan tarjoaa Soppaa ja sympatiaa -hanke

• Kutsu on lähetetty MLL-yhdistysten puheenjohtajille. 

Jos pj ei pääse, hyvä jos joku muu tulee yhdistyksestä.

• Ilmoittautuminen 1.3. mennessä

• Jos sinulla on mielessä yritys tai kaupunginjohtaja, jonka 

haluaisit kutsua mukaan etkoille, kerro Janinalle
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Piirin hankkeiden kuulumisia

• Monikulttuurinen lapsi- ja perhetoimintahanke päättyi 

2018 – MLL on moninaisempi kuin koskaan

• Porukalla Paras! -hanke päättyy helmikuussa. 

Muistakaa mainostaa 27.2. Louhisaaren kartanolla 

pidettävää päätösjuhlaa kaikille yhdistyksenne kylä-, 

luku- ja luontomummeille ja -vaareille. Kutsuja on 

jaossa esitepöydältä. Tapahtuma korvaa tänä vuonna 

Kevätkeikkujaiset-tapahtuman.

• Uusi hanke alkaa: Otetaan koppi (STEA)
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MLL:n lastenhoitovälitys on uudistunut!

• Sähköiseen palveluun kirjaudutaan osoitteessa 

www.elastenhoito.fi

• Perhe voi palvelun kautta valita itse juuri omiin 

tarpeisiinsa sopivan hoitajan lapsilleen. Uudistuksen 

myötä hoitaja löytyy aiempaa kätevämmin 

erityisesti iltaisin ja viikonloppuisin.

• Lastenhoitovälitys palvelee myös arkisin klo 8–11 

numerossa 02 235 4720 
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http://www.elastenhoito.fi/


Hoitajalle maksettava palkka

• Palkka on 9€/h ja sunnuntaisin/pyhinä 18€/h

• Palkkaa maksava perhe toimii MLL:n hoitajan 

työnantajana.

• Työantajavelvoitteista huolehtiminen ja palkanmaksu 

suoraan hoitajan tilille hoituu uuden välitysjärjestelmän 

avulla kätevästi ja nopeasti.

➢ Uudet tiedot palkasta ja välitysjärjestelmästä 

kannattaa päivittää myös paikallisyhdistysten 

kotisivuille.
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Ryhdistä yhdistystä -verkkokurssi 2019

• Ryhdistä yhdistystä on kurssi paikallisyhdistysaktiiveille. 

Kurssilla saat perustiedot yhdistystoiminnasta, joiden 

avulla ryhdistät omaa MLL-yhdistystoimintaasi

• Aika: 18.3.–2.6.

• Paikka: Verkkokoulutus Moodle-alustalla, 2 op

• Voit tehdä tehtävät kurssiohjelman puitteissa oman 

aikataulusi mukaan.

• Lisätietoja ja ilmoittautumiset 6.3. mennessä: Enni 

Lindberg, p. 044 353 7611, enni.lindberg@mll.fi

• Mainos on jaossa esitepöydällä
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Perhekahvilat

• Perhekahvilaohjaajien koulutuksia pidetään Turussa 

kaksi: 13.2. klo 10–14 ja 3.9. klo 16–20. Mainoksia on 

jaossa esitepöydällä.

• Piirin työntekijät vierailevat jokaisessa Varsinais-

Suomen alueen perhekahvilassa vuoden 2019 aikana.

• Uusi perhekahvilajuliste (jossa linkki piirin kotisivujen 

avoimet kohtaamispaikat -sivulle) lähetetään postitse 

jokaiseen neuvolaan talvella.

8



Tanssitan vauvaa -ryhmänohjaajakoulutus

• Koulutuksen hinta on 100 €, jos aloitat MLL:n 

paikallisyhdistyksen ohjaajana. Ohjaajana toimit 

vapaaehtoisena. Muille kuin MLL:n yhdistyksessä 

toimiville koulutuksen hinta on 200 €.

• 1. koulutuspäivä: to 14.3. klo 9–15, Perhetalo Heideken

• 2. koulutuspäivä: ma 18.3. klo 10–12, Perhetalo 

Heideken

• Ilmoittautumiset 1.3. mennessä: 

johanna.franska@mll.fi tai 040 551 9637

• Mainos on jaossa esitepöydällä.
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Koulutus Jututtamo-ohjaajille

• Jututtamo-vertaisryhmien uusille ohjaajille pidetään 

jälleen koulutus Perhetalo Heidekenillä:

to 2.5. klo 9–16

pe 3.5. klo 9–16 sekä

to 12.9. klo 9–16

• Mainoksia on jaossa esitepöydällä.

• Ilmoittautumiset 18.4. mennessä: 

johanna.franska@mll.fi tai 040 551 9637
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Tärkeää tietoa yhdistyksille, joilla on 
lukumummi- ja lukuvaaritoimintaa

• Piiri kerää alkuvuodesta tietoa lukumummien ja -

vaarien määristä Varsinais-Suomessa. Ilmoita siis tänään 

tai mahdollisimman pian piirin koordinaattorille Enni 

Lindbergille, kuinka monta kouluissa vapaaehtoisesti 

toimivaa lukumummia tai -vaaria yhdistyksessänne tällä 

hetkellä toimii (enni.lindberg@mll.fi tai 044 353 7611).

• Kerro samalla, tarvitsetteko lisää lukumummitoiminnan 

materiaaleja (tarroja, kirjanmerkkejä, lukudiplomeja), 

niin postitamme niitä.
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Piiri kouluttaa uusia kylämummeja ja -
vaareja paikallisyhdistysten vapaaehtoisiksi

• Turussa 7.2. klo 14–16

• Loimaalla 4.3. klo 14–16

• Uudessakaupungissa 3.4. klo 15–17

• Jaa Facebook-tapahtumaa ”MLL:n kylämummien ja -

vaarien koulutus” ja ota mainoksia esitepöydältä

• Lisää koulutuksia luvassa syksyllä!

12



Piirin kevätkokousristeily lauantaina 
11.5.2019

• Lähtö Turusta klo 8.45 – paluu Turkuun klo 19.50

• Menolaiva: m/s Amorella, paluulaiva m/s Viking Grace

• Risteilyn hinta on 38 euroa

• Risteily sisältää meriaamiaisen klo 8.30 ja buffet-

ruokailun klo 14.30 sekä alkumaljat.

• Kevätkokouksen lisäksi luvassa on koulutusta 

ajankohtaisiin asioihin sekä yhteistä tekemistä 

Leikkipäivän hengessä!

• Kutsu ja ilmoittautumislinkki tulossa myöhemmin.
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• Varsinais-Suomi on jaettu kuuteen alueeseen, ja 

jokaiselle annetaan tänään yksi uusi Mamma Marakatti 

-puku 

• Alueen yhdistykset voivat sopia keskenään, miten 

pukua lainataan ja säilytetään (esim. yksi yhdistys 

säilyttää ja lainaa muille / jokainen yhdistys vuorollaan)

• Kassissa valmiina MLL-liivi ja tulossa myös essu!
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Kiitoksena aktiivisesta vuodesta piiri 
lahjoittaa yhdistyksille alueelliset Mamma 
Marakatti -puvut



1. Vakka-Suomi: Kustavi, Laitila, Pyhäranta, Taivassalo, Uusikaupunki ja 

Vehmaa.

2. Salon seutu: Hajala, Halikko, Kemiönsaari, Kiikala, Kisko, Kuusjoki, 

Muurla, Perniö, Pertteli, Salo, Somero ja Suomusjärvi.

3. Loimaan seutu: Alastaro, Aura, Vampula, Karinainen, Loimaan 

kaupunki, Koski TL, Marttila, Mellilä, Metsämaa, Oripää, Pöytyä ja Yläne.

4. Turun itäiset: Kaarina, Lieto, Tarvasjoki, Littoinen, Paimio, Parainen, 

Piikkiö ja Sauvo-Karuna.

5. Turun läntiset ja Akseli: Lemu, Masku, Merimasku, Mietoinen, 

Mynämäki, Naantali, Nousiainen, Raisio, Rusko, Rymättylä ja Vahto.

6. Turku: Halinen-Kohmo, Hirvensalo, Koivula, Länsi-Turku, Moisio, Paattinen, 

Portsa, Runosmäki, Turku, Turun keskosperheet ja Varissuo.
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Jutellaan lisää Facebook-ryhmissä!
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• MLL toimijat Varsinais-Suomi

• MLL jäsenhankinta Varsinais-Suomessa

• MLL V-S piirin perhekahvilaohjaajat

• MLL puheenjohtajat Varsinais-Suomi



Kiitos!


