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MLL:n Varsinais-Suomen piirin monikulttuurinen lapsi-

ja perhetoiminta -hankkeessa havaittiin, että 

vapaaehtoistoimintaan osallistumisen taustalla on usein 

toive opiskelu- tai työpaikan löytymisestä.

Tähän tarpeeseen MLL:n Varsinais-Suomen piiri lähti 

kehittämään vapaaehtoisten osaamisen tunnistamisen 

ja tunnustamisen työkalua MLL:n käyttöön. 

Kehitystyölle saatiin vetoapua Sitran ja Suomen 

Partiolaisten #kovaaosaamista-yhteistyöhankkeesta.
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Uuden todistus-työkalun avulla vapaaehtoinen voi itse 

laatia suorittamistaan vapaaehtoistehtävistä todistuksia, 

jotka MLL:n työntekijä tarkistaa.

Työkaluun on valmiiksi sanoitettu tehtäväkohtaisia 

taitoja ja niiden kuvauksia, joista vapaaehtoinen voi 

valita sopivimmat vaihtoehdot kuvaamaan hänen 

osaamistaan.

Todistuksessa on myös avoin kenttä, johon 

vapaaehtoinen voi halutessaan sanoittaa osaamistaan 

vapaasti.
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Digitaalinen osaamismerkki (Open Badges) kertoo 

helposti ja nopeasti esimerkiksi oppilaitokselle 

tai työnantajalle henkilön osaamisesta.

Digitaalinen osaamismerkki muodostuu kuvasta ja 

siihen liittyvästä tekstikuvauksesta.

Osaamismerkin voi esimerkiksi lisätä osaksi 

ansioluetteloa, portfoliota tai LinkedIn-profiilia.
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Jokaisella MLL:n osaamismerkillä on omat kriteerit:

käyty koulutus sekä vapaaehtoistehtävässä toimiminen 

riittävän pitkän aikaa.

Osaamismerkkien kuvaukset, kriteerit ja hakuohjeet 
ovat olettärkeä.fi-sivustolla.

Osaamismerkkien hakemisen ja myöntämisen tekninen 

alusta on Open Badge Factory.

Osaamismerkit on tehty yhteistyössä Opintokeskus 

Siviksen kanssa.



Perhekahvilan ohjaajan 

osaamismerkki vastaa 

useimpien oppilaitosten 

opintopistejärjestelmässä

1 opintopistettä.

Osaamismerkin laajuus on: 

neljän tunnin koulutus ja

kuusi perhekahvilaohjauskertaa.
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Kerhon ohjaajan osaamismerkki 

vastaa useimpien oppilaitosten 

opintopistejärjestelmässä

1 opintopistettä.

Osaamismerkin laajuus on: 

yhdeksän tunnin koulutus ja 

kuusi kerhonohjauskertaa.
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Tukihenkilön osaamismerkki 

vastaa useimpien oppilaitosten 

opintopistejärjestelmässä

5 opintopistettä.

Osaamismerkin laajuus on: 

20 tunnin koulutus ja 

toimiminen tukihenkilönä 

vähintään vuoden.
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Jututtamon ohjaajan

osaamismerkki vastaa 

useimpien oppilaitosten 

opintopistejärjestelmässä

2 opintopistettä.

Osaamismerkin laajuus on:

1,5 op:n laajuinen koulutus ja 

kolme Jututtamo-ohjauskertaa.
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Tanssitan vauvaa -ryhmän 

ohjaajan osaamismerkki vastaa 

useimpien oppilaitosten 

opintopistejärjestelmässä

1 opintopistettä.

Osaamismerkin laajuus on:

18 tunnin koulutus ja 

kymmenen ohjauskertaa.
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Miten yhdistys hyötyy?

Uusien vapaaehtoisten 
rekrytointia modernilla 

tavalla
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Yhdistys saa 
näkyvyyttä 

toiminnalleen

Todistuksen 
hakeminen 

vapaaehtois-
työstä 

helpottuu ja 
nopeutuu

Kynnys ilmoittautua 
vapaaehtoistehtäviin 
madaltuu kätevällä 

yhteydenottolomakkeella

Alueen nuoria saa houkuteltua 
mukaan toimintaan, kun 

lyhyestäkin tehtävästä voi 
hakea todistuksen

Sivuston 
ilmoituksia on 
helppo jakaa 

somessa



Yhdistykset voivat hakea vapaaehtoisia Olet 
tärkeä -sivuston kautta

• Kirjautuminen tapahtuu yhdistyksesi tunnuksella ja 

salasanalla, jotka on lähetetty yhdistyksen 

puheenjohtajalle vuonna 2018.

• Yhdistys itse päättää, kuinka moni hallituksen jäsenistä 

saa tunnuksen käyttöönsä.

• Kirjautuminen osoitteessa: www.olettärkeä.fi/hallinta

• Jos salasana on unohtunut, yhdistys on yhteydessä 

MLL:n Varsinais-Suomen piirin yhteyshenkilöön 

enni.lindberg@mll.fi.
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Kolme ilmoitustyyppiä Olet tärkeä -sivuston 
kalenterissa

• Avoin tehtävä -ilmoitus kannattaa tehdä silloin, kun 

haet yhdistykseen pidemmäksi ajaksi esimerkiksi 

perhekahvilaohjaajaa, kylämummia tai 

paikallisyhdistysaktiiveja eli hallituksen jäseniä.

• Tapahtuma-ilmoitus kannattaa tehdä silloin, kun haet 

yhdistyksen yksittäiseen tapahtumaan tietylle päivälle 

talkooapua tai vierailijaa. Näitä ovat esimerkiksi 

lipaskerääjä, buffet-myyjä tai joulupukki 

• Koulutus-ilmoituksia käyttävät pääasiassa piirit.
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Ilmoitusta tehdessäsi muista etenkin nämä:

• Kirjoita ytimekäs ja selkeä ilmoitusteksti, joka houkuttelee 

vapaaehtoistyöstä kiinnostunutta. Muista oikeinkirjoitus. 

• Kun vapaaehtoinen kiinnostuu ilmoituksesta, hän täyttää 

ilmoituksen ohessa olevan lomakkeen. Lomake tulee 

sähköpostilla siihen osoitteeseen, jonka olet kertonut 

ilmoitusta laatiessasi. Olethan ilmoittautuneeseen 

mahdollisimman pian yhteydessä. 

• Pystyt muokkaamaan ilmoitusta julkaisemisenkin jälkeen. 

Muista tallentaa muutoksesi.
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Olet tärkeä -tempaus 14.2.2019

• Mukaan ilmoittautuneet MLL:n paikallisyhdistykset 

pakkaavat S-kauppojen asiakkaiden ostoksia Olet tärkeä 

-kestokasseihin klo 17–19 ympäri Varsinais-Suomea

• Sivusto saa tempauksen myötä paljon näkyvyyttä. Myös 

medioille lähtee alueelliset tiedotteet.

➢Nyt kannattaa siis viedä paljon ilmoituksia sivustolle 

ennen tempausta!

• Muista jakaa kuvia tempauksesta somessa tunnisteella 

#olettärkeä 
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Kiitos!


