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MLL:n seututapaaminen 
2018



Ohjelmassa tänään

• Alueelliset kuulumiset: mikä on ajankohtaista juuri nyt

• Uusi olettärkeä.fi-sivusto

• Digitaaliset osaamismerkit

• Jäsenhankintakampanja

• Perhekahvila-asiaa

• Perheet keskiöön!

• Piirin tavaroiden lainauspalvelu

• Tärkeitä päivämääriä
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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



Ilmoitusten teko Olet tärkeä -sivustolle

• 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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http://www.olettärkeä.fi/hallinta
mailto:enni.lindberg@mll.fi


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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Uutta: digitaaliset osaamismerkit!
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• Digitaalisen osaamismerkin 

voi esimerkiksi liittää omaan 

ansioluetteloon, portfolioon 

tai LinkedIn-profiiliin.

• Osaamismerkkien kuvaukset, 

kriteerit ja hakuohjeet ovat 

jatkossa olettärkeä.fi-

sivustolla omana 

osuutenaan.



Uutta: digitaaliset osaamismerkit!

9

• Kehitystyö on tehty MLL:n Varsinais-Suomen piirissä.

• Ensimmäiset osaamismerkit: Perhekahvilan ohjaaja, 

Jututtamon ohjaaja, Tanssitan vauvaa -ohjaaja, 

Kerhon ohjaaja ja Tukihenkilö.

• Lisäksi ensi vuonna käyttöön tulevat MLL:n 

keskusjärjestön toimesta yhdistyksen 

puheenjohtajan, sihteerin, taloudenhoitajan ja

yhdistysviestijän merkit.



Uutta: digitaaliset osaamismerkit!
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• Jokaiselle osaamismerkille on omat kriteerit: 

käyty koulutus sekä vapaaehtoistehtävässä 

toimiminen riittävän pitkän aikaa.

• Esimerkiksi perhekahvilaohjaajan merkkiä 

voi anoa, jos on käynyt MLL:n 

perhekahvilaohjaajakoulutuksen (4 h) sekä 

ohjannut vähintään kuusi perhekahvilakertaa 

(24 h, sis. valmistelut).



Jäsenhankintakampanja

• Tilaa nyt uusia jäsenhankintaan 

tarkoitettuja materiaaleja 

verkkokaupasta kauppa.mll.fi! 

(Kirjaudu sisään yhdistyksesi 

tunnuksella.)

• Vaihda FB-profiilikuvaasi kehys 

”Olen MLL:n jäsen. Liity 

sinäkin!” (linkki)
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https://www.facebook.com/mllvarsinaissuomenpiiri/posts/1957440100989052


Keskusjärjestö motivoi yhdistyksiä 
jäsenhankintaan kannustelisällä 5 € / jäsen

• Lisä pohjautuu aikuisjäsenten määrän nettokasvuun.

• Yhdistyskohtainen nettokasvun laskenta perustuu 31.12.2017 ja 

31.12.2018 päivättyihin jäsentietoihin.

• Nettokasvua laskettaessa verrataan ko. ajankohtien jäsenmääriä, 

joihin sisältyvät: aikuisjäsenet, 1 v. maksamattomat aikuisjäsenet, 

kunniajäsenet, ainaisjäsenet.

• Rekisteröityjen jäsenten / 2 v. maksamattomien jäsenten poistolla ei 

ole tuloksen kannalta merkitystä.

• Jos tulos on negatiivinen, siitä ei "rokoteta”.

12



Myös piiri motivoi yhdistyksiään 
jäsenhankintaan!

• Ne yhdistykset, joiden jäsenmäärä oli 31.12.2017 alle 100 jäsentä: 

tavoitteena on jäsenmäärän nettolisäys vähintään 20 jäsenellä 

31.12.2018 mennessä.

• Ne yhdistykset, joiden jäsenmäärä oli 31.12.2017 yli 100 jäsentä: 

tavoitteena on jäsenmäärän nettolisäys vähintään 30 jäsenellä 

31.12.2018 mennessä.

• Piiri laskee mukaan kaikki uudet jäsenet, myös lapset.

• Jos yhdistys pääsee tavoitteeseen, yhdistys saa yhden ilmaislipun 

seuraavalle piirin risteilylle keväällä 2019! Jos yhdistys tuplaa 

tavoitteen, lippuja saa 2 kpl jne.
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Perhekahvilakysely uudistuu!

• Linkki kävijäkyselyyn: www.mll.fi/perhekahvilakysely

• Voitte ryhtyä heti tiedottamaan kyselystä toimintaan 

osallistuville perheille esim. linkkiä FB:ssa jakamalla.

• Perhekahvilan ohjaajille voi jakaa monistettuja 

mainolappuja, joissa on linkki kyselyyn tai kyselyn 

täyttäminen voi olla osa perhekahvilan 

kokoontumiskerran ohjelmaa. Kyselyyn voi vastata 

myös kännykällä. 
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http://www.mll.fi/perhekahvilakysely


Perhekahvilaohjaajien vertaistuki

• Perhekahvilaohjaajien vertaistapaaminen tiistaina 

27.11. klo 17.30 Perhetalo Heidekenillä

(ilmoittautumiset: outi.m.lehtinen@gmail.com).

• Muista myös ryhmä-chatit Yhdistysnetissä:

1. Tiistaina 13.11. klo 12–13: Miten teidän 

perhekahvila toimii?

2. Keskiviikkona 28.11. klo 12.30–13.30: Mitä tehtäis? 

Jaossa tekemis- ja keskusteluvinkkejä 

perhekahvilaan. 
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Perhekahvilat – perheiden avoimet 
kohtaamispaikat

• Perheiden avoimia kohtaamispaikkoja ovat esimerkiksi 

MLL:n perhekahvilat, srk:n perhekerhot ja avoimet 

päiväkodit

• Perhekahvila-sanan yhteydessä kannattaa MLL-

yhdistystenkin ottaa sanapari ”avoin kohtaamispaikka” 

käyttöön, jotta perheet oppivat yhdistämään sen 

toimintaanne.
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Perheet keskiöön! -hanke

• STEA:n rahoittama, Lastensuojelun Keskusliiton 
koordinoima ja yli 50 järjestön yhteinen 
perhekeskustoiminnan kehittämis- ja koordinaatiohanke 
(2018–2020)

• Päätavoitteena on kiinnittää järjestöjen tarjoama tuki ja 
palvelut osaksi perhekeskustoimintaa koko valtakunnan 
alueella.

➢ Varsinais-Suomessa järjestöagenttina 
toimii MLL:n Varsinais-Suomen piirin 
järjestöpäällikkö Katja Rippstein.



Perhekeskustoimintamalli ei ole riippuvainen 
soteuudistuksesta



• Kuntien LAPE-työryhmät jatkavat.
• Maakunnissa 19 muutosagenttia jatkavat 

toimintaansa yhteistyössä SoTe-valmistelun kanssa. 
• Turkuun tulee ns. LAPE:n kunta-agentti, joka 

muutosagentin apuna huolehtii erityisesti 
sivistystoimen ja muiden kuntaan jäävien palvelujen 
sekä sote-palvelujen yhdyspintojen 
jatkokehittämisestä. 

• Opetushallitukseen palkataan LAPE-työn tueksi 
yhdyshenkilö. 

• Juurruttamistoimena käynnistetään LAPE-
Akatemiatoiminta. Tämän kautta valmennetaan 
maakuntien sivistystoimen ja soten johtoa sekä 
päättäjiä lapsilähtöiseen ajatteluun ja palvelujen 
strategiseen suunnitteluun.

• Kansallisen lapsistrategian valmistelu jatkuu. 
Tavoitteena on vahvistaa tietoon perustuvaa 
toimintakulttuuria päätöksenteossa ja palveluissa. 
https://stm.fi/lapsistrategia

https://stm.fi/lapsistrategia


Piirin tavaroiden lainauspalvelu

• Kysynnän vähentymisen ja säilytystilan pienentymisen 

vuoksi piiri luopuu lainauspalvelustaan. Toistaiseksi 

yhdistykset voivat varata piiritoimiston infosta telttaa, 

liivejä ja Mamma Marakatti -pukua.

• Koska lainauspalvelusta hyötyvät erityisesti Turun 

seudun yhdistykset, piirissä suunnitellaan useamman 

Mamma Marakatti -puvun hankintaa niin, että ne 

olisivat alueellisia. Tämä edellyttäisi sitä, että 

yhdistykset lainaavat pukua toisilleen omalla alueellaan.
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Alueet olisivat näillä 
näkymin:
• Vakka-Suomi
• Loimaan seutu
• Salon seutu
• Turku
• Turun itäinen seutu
• Turun läntinen seutu
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Gallup 1: Mikä olisi 
Mamma Marakatin asu?
1) T-paita MLL-

painatuksella
2) Esiliina MLL-

painatuksella
3) MLL-liivi
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Gallup 2: Mitä muita 
tarpeita yhdistyksillä on?
1) MLL-pöytäliina 

kestävästä kankaasta ja 
kivalla ilmeellä

2) Muoviset pöytätelineet, 
joihin voi laittaa 
paperisen esitteen 
tapahtumissa näkyville

3) Joku muu?

Gallup 3: Miten tavarat 
liikkuvat alueella?
1) Jokaisella alueella on 

yksi yhdistys, joka toimii 
kotipesänä lainattaville 
tavaroille

2) Alueen yhdistykset 
säilyttävät tavaroita 
vuorotellen aina sitä 
mukaa, kun seuraava 
yhdistys niitä tarvitsee



Tärkeitä päivämääriä

Perhetalo Heidekenillä tapahtuu:

• Piirin syyskokous to 22.11.2018 klo 18

• Perhekahvilaohjaajien vertaistapaaminen ti 27.11.2018 klo 

17.30

• Täyskäsipäivä la 2.2.2019

Tulossa myös:

• Olet tärkeä -tempaus ystävänpäivänä to 14.2.2019

• Piirin kevätkokous piknik-risteilyn merkeissä la 11.5.2019
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Tärkeitä päivämääriä

MLL 100 vuotta -etkot

• 19.3.2019 klo 13, Åbo Svenska Teatern

• Kohderyhmä: MLL:n paikallisyhdistysten johtajat Varsinais-

Suomessa, yritysjohtajat, kaupunginjohtajat, sotejohtajat…

• Ohjelmassa mm. Erkki Liikasen, Alf Rehnin, Mirjam 

Kallandin ja Soppaa ja sympatiaa -hankkeen puheenvuorot

• Tavoitteena tarjota yrityksille ja muille tahoille erilaisia 

mahdollisuuksia kumppanuuteen MLL:n yhdistysten ja 

piirin kanssa + rahan lahjoittamiseen

24



Ollaan yhteydessä Facebook-ryhmissä!

• MLL toimijat Varsinais-Suomi

• MLL jäsenhankinta Varsinais-Suomessa

• MLL V-S piirin perhekahvilaohjaajat

• MLL puheenjohtajat Varsinais-Suomi
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Kiitos!


