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Mannerheimi Lastekaitseliit
Mannerheimi Lastekaitseliit
• on 1920. aastal rajatud vabaühendus
• Töötab laste, noorte inimeste ja lastega perede heaolu edendamise nimel
• Tegutseb üle Soome
• Ei ole seotud poliitiliste ega religioossete organisatsioonidega
Mannerheimi Lastekaitseliit:
• Üleriigiline keskorganisatsioon
• 10 piirkondlikku organisatsiooni
• 588 kohalikku liitu
• Rohkem kui 91 000 liiget
MLL-i väärtused
• Laste ja lapsepõlve väärtustamine
• Ühise vastutuse jagamine
• Humaansus
• Võrdsus
MLL-i põhimõtted
• Avatus
• Rõõm
• Kaaslus
• Osalemine
• Argipäeva väärtustamine
Mannerheimin Lastensuojeluliiton
Varsinais-Suomen piiri ry
Perhetalo Heideken (peremaja Heideken)
Sepänkatu 3
20700 Turku
Tel +358 2273 6000
info.varsinais-suomi@mll.fi
varsinaissuomenpiiri.mll.fi
Lööge kaasa!
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Kodanikuühendused
•
•
•
•
•
•

Ühendused pakuvad mitmesuguseid ühiskondlikus tegevuses
osalemise ja vaba aja veetmise võimalusi.
Ühenduste kaudu on võimalik ühiskonna asju mõjutada.
Paljudes ühendustes saab teha vabatahtlikku tööd, näiteks tegutseda
sporditreenerina, rühmainstruktorina või lapse tugiisikuna.
Ühendused pakuvad mitmetel aladel professionaalset abi.
Tuntuimad kodanikuühendused on Soome Punane Rist (SPR) ja
Mannerheimi Lastekaitseliit (MLL).
MLL on peaaegu 100 aasta vana ühendus. Selle tegevuspiirkonnaks
on kogu Soome. MLL-i eesmärgiks on edendada laste, noorte ja
lastega perede heaolu koostöös erinevate osapooltega.
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Kodanikuühendused
Soomes mõjutatakse heaolu koostööga. Koostööd teevad riik, ettevõtted ning
kodanikuühendused ja ühingud.

Hakake vabatahtlikuks
Vabatahtlikuks olemine tähendab oma aja loovutamist tasustamata tööks, et teisi
aidata. Vabatahtlikuks olemise eest saab vastu hea tunde teadmisest, et olete midagi
muutnud. Vabatahtlikuks olemine on ka võimalus uute inimeste kohtamiseks ja uute
kogemuste saamiseks.
MLL-is pakutakse kõigile vabatahtlikele asjakohast väljaõpet ja tuge oma rolli täitmiseks, näiteks klubi või rühmainstruktorina.
Saate MLL-is vabatahtlikuna töötada isegi siis, kui teie soome keel ei ole ideaalne.
Vabatahtlikuks olemine on suurepärane võimalus keele õppimiseks.

Mannerheimi Lastekaitseliit pakub erinevaid vabatahtlikuks olemise
võimalusi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Perekohviku instruktor
Klubi instruktor
Peretoe vabatahtlik
Sõbruneja lastele või noortele
Isa-lapse koostegevuse instruktor
Rühmainstruktor
Kogukondlik vanavanem
Sõbruneja immigrantidele
Vabatahtlik üritustel

Pakume laia valikut võimalusi vabatahtlikuks olemiseks vastavalt teie ajagraafikule ja
isiklikele huvidele.
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Tegevus ja teenused peredele ja
lastele
Perekohvikud
MLL-i perekohvikud pakuvad väikeste laste vanematele kohta, kus nad saavad
kohtuda teiste vanematega ja kogemusi jagada. Lapsed saavad nautida
võimalust mängida koos teiste lastega. Perekohvikud on head jutuajamiseks,
tassi kohvi või tee joomiseks ja lastega mängimiseks. Lisaks teevad seal asjatundjad ettekandeid. Tegevust korraldavad vabatahtlikud instruktorid.
Perekohvikud tervitavad kõiki lastega peresid!
Saate ka ise kaasa lüüa ja hakata perekohviku instruktoriks.

Lööge kaasa!
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Klubid
MLL-il on mitu erinevat klubi lastele ja peredele. Nendes klubides saavad lapsed teha asju, mis neile huvi pakuvad ning neil on lubatud mängida, avastada
ja õppida endale sobivas tempos. Klubide atmosfäär aitab neil leida uusi
sõpru ja õpetab neid teistega suhtlema.
MLL ootab oma klubidesse kõiki lapsi!
Saate ka ise kaasa lüüa ja hakata klubi instruktoriks.
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Peretoe vabatahtlikud
MLL-il on mitu erinevat klubi lastele ja peredele. Nendes klubides saavad lapsed teha asju, mis neile huvi pakuvad ning neil on lubatud mängida, avastada
ja õppida endale sobivas tempos. Klubide atmosfäär aitab neil leida uusi
sõpru ja õpetab neid teistega suhtlema.
Peretoe vabatahtlikud on saadaval peredele, kellel on üks või mitu eelkooliealist last, ja peredele, kus ema on lapseootel. Saate ka ise kaasa lüüa ja
osaleda koolitusel, et hakata peretoe vabatahtlikuks.

Sõbrunejad
Sõbrunemine on professionaalselt juhitud programm, mis viib inimesi kokku
vabatahtlike sõbrunejatega. Sõbrunejad on usaldusväärsed täiskasvanud,
keda on oma rolliks koolitatud – nad oskavad pakkuda tuge lapsele või noorele inimesele, kellega nad sõbrunevad. Sõbrunejad kohtuvad oma sõbraga regulaarselt, et koos aega veeta ja ühiselt meeldivaid ettevõtmisi teha. Sõbrunejad on saadaval lastele ja noortele vanuses 6–16.
Võtke meiega ühendust, kui soovite, et teid sõbrunejaga kokku viiksime, või
tahate kaasa lüüa ja osaleda koolitusel, et hakata ise sõbrunejaks.

Lööge kaasa!
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Isa-lapse koostegevus
Isa-lapse koostegevus on kujundatud toetama isaks olemist ning tugevdama
sidet isade ja nende laste vahel. Võimalusteks on klubid, isa-lapse laagrid,
rühmaseansid ja erinevat laadi üritused.

Kõik isad on oodatud!
Saate ka ise kaasa lüüa ja osaleda koolitusel, et hakata isade rühmainstruktoriks.
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Tegevus vanematele
Rühmad
Rühmades on võimalik kohtuda teiste vanematega, kes on elus sarnases etapis. Need võimaldavad jagada enda isiklikke kogemusi ja tundeid teiste vanematega.

Rühmasid juhib alati instruktor. Eraldi rühmad on olemas esmakordsetele
vanematele, jonnakas eas laste vanematele ja paljudele teistele.
Kõik vanemad on oodatud!
Saate ka ise kaasa lüüa ja hakata rühmainstruktoriks.

Lööge kaasa!
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Kogukondlikud vanavanemad
MLL-i kogukondlike vanavanemate tiim koosneb täiskasvanutest, kes tahavad
vabatahtlikult oma ajast lastega tegeleda. Kogukondlikud vanavanemad
võivad näiteks külastada MLL-i perekohvikuid ja lugeda seal lastele jutte, koos
lastega mängida, joonistada või käsitööd teha.
Hakake kogukondlikuks vanavanemaks!
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Sõbrunege immigrandist emaga
Programm ”Sõbrunege immigrandist emaga” viib omavahel kokku Soome
emasid ja immigrantidest emasid, et nad ühiselt aega veedaksid ning õpiksid
tundma teineteise kombeid ja keelt. Sõbruneja saab pakkuda praktilist nõu
argipäevastes asjades, nagu ametnikega asjaajamine.
Lööge kaasa ja hakake sõbrunejaks!

Lööge kaasa!
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Üritused
MLL organiseerib aktiivselt suuri ja väikesi üritusi tervele perele. MLL korraldab lisaks loenguid laste heaolu, kasvatuse ja vanemaks olemise teemadel.
Tulge kohale, et saada uusimat teavet või aidata üritusi korraldada!
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Lapsehooldus
Mannerheimi Lastekaitseliit koolitab ja pakub lapsehoidjaid lastega peredele. MLL-i lapsehooldusteenus on mõeldud ajutiseks ja lühiajaliseks
abiks lapsehooldusel. See on sihitud vanematele, kes peavad töö tõttu
reisima või vajavad näiteks väikest puhkust, et omavahel olla. Lapsehoidjad on saadaval kõigil kellaaegadel.
Tunnitasu on 9,00 eurot, pühapäeviti 18,00 eurot.
Broneerige lapsehoidja
tel +358 44 030 3301
Avatud tööpäeviti 8.00–12.00
http://elastenhoito.fi

Lööge kaasa!
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Kuidas saan osaleda?
Külastage meie piirkondlikku kontorit – meie töötajad aitavad teid.
Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri ry
Perhetalo Heideken (peremaja Heideken)
Sepänkatu 3
20700 Turku
Tel +358 2273 6000

Lisateave:
MLL-i Edela-Soome piirkond
http://varsinaissuomenpiiri.mll.fi
Mannerheimi Lastekaitseliit
http://www.mll.fi
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Mannerheimi Lastekaitseliit (MLL) on avatud liikmelisusega vabaühendus, mis
töötab laste, noorte inimeste ja lastega perede heaolu edendamise nimel.
MLL kutsub kõiki oma tegevuses kaasa
lööma!

.

