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Vapaaehtoistoiminnan johtamiskoulutus –
uusi VJK

• VJK on vuonna 2020 MLL:n paikallisyhdistyksissä puheenjohtajina ja 

varapuheenjohtajina toimiville suunniteltu johtamiskoulutus.

• Koulutus antaa valmiudet yhdistyksen johtamiseen, järjestötyöhön, 

vapaaehtoistoiminnan kehittämiseen ja vaikuttamiseen. 

• Koulutus on 5 opintopisteen laajuinen ja se toteutetaan joustavasti 

verkko-opiskelua (Moodle) ja ryhmätapaamisia yhdistäen.
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VJK:n tavoitteet

• Kehittää MLL:n vapaaehtoistyön johtamista ja vahvistaa yhdistysten 

toimintaedellytyksiä koko maassa

o antaa puheenjohtajille valmiudet onnistua tehtävässään

• Tukea MLL:n strategian toteutumista 

o perheiden hyvinvointi, kohtaaminen, kumppanuus   

• Lisätä liiton sisäistä vuorovaikutusta 

• Vahvistaa MLL:n elinvoimaisuutta 

o innostus, oppiminen, näkyvyys ja vaikuttavuus
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Osaamistarpeet kasvavat
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Kohtaaminen ja vuorovaikutus 

Verkostoituminen 

Perheiden moninaisuus 

Kumppanuus, 
sopimukset  

Visualisointi 

Päätöksentekoprosessi  

Hyvinvointitieto 

Markkinointi   

Talous, henkilöstö

Raportointi, arviointi

Varainhankinta 

Perheille suunnattu 
toiminta 

Yhteistyö 
koulujen kanssa

Tiedottaminen, 
yhteydenpito 
jäseniin 

Yhdistyksen 
talous ja hallinto 

Vaikuttaminen 
päätöksentekoon

Viestintä 

Vapaaehtoisten ohjaaminen  

Yhdistyslaki, hyvä hallinto 

Lapsen oikeudet 

Johtaminen

IT-taidot   



Puheenjohtajan tarvitsemaa osaamista 

• Toiminnan johtaminen: suunnittelu, budjetointi, seuranta

• Organisointitaidot, priorisointi

• Vuorovaikutustaidot 

• Yhdistyslainsäädäntö

• Hyvä hallintotapa  

• Viestintä ja markkinointi 

• Vaikuttaminen 

• (Henkilöstöhallinto) 
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Johtaminen

Uusi VJK – rakenne
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Valta-
kunnal-
linen
semi-
naari

Alue-
työ
paja 
1

Alue
työ
paja 
2

MLL:n
vapaaehtoistoim

Vaikuttaminen

Järjestötyö Jäsentyö

Tehtävät
Aineistoina verkkomateriaali tai koulutus  
(skype/piirin Täyskäsi-päivä). 
Tuotoksena oma pohdinta tai suunnitelma, 
josta saa palautteen ja suoritusmerkinnän.
Kaikki tehtävät linkittyvät ”lopputyöhön” eli 
Oma suunta -strategiatehtävään. 

Toimintasuunn, 
budjetti ja 
raportointi 

Vaikuttamis-
suunnitelma Yhdistyksen 

oma Suunta 

Perheiden 
tarpeiden 
kartoitus  

Lasten ja nuorten 
hyvinvointikooste

Koulutuksen laajuus 5 op. Seminaarin ja aluetyöpajojen ohjelmassa 
kaikki neljä lohkoa.  Seminaarin esitykset toimivat pohjustuksina 
teemoihin, pajat tukevat itsenäistä työskentelyä.  Opiskelijoiden tukena 
piirien koordinaattorit sekä VJK-mentorit. 

Kohtaaminen 
ja vuoro-
vaikutus 

Minä 
yhdistyksen  
johtajana 

Aineistot 
YN:ssä

Skype

Täyskäsi
Aineistot 
YN:ssä

Skype

Täyskäsi

Toimiva hallitus 
- työnjako ja roolit 

Kumppanuus 

Itsenäinen 
opiskelu

Itsenäinen 
opiskelu



VJK:n eteneminen 
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Alkuinfo
(skype)

Ennakko-
kysely

Seminaari 

Itsenäinen 

opiskelu  

Aluetyöpaja

1

Valmis-

tuminen
Palaute

kysely 

seminaari 

Palaute

kysely 2

Itsenäinen 

opiskelu  

Aluetyöpaja

2

Itsenäinen 

opiskelu  

Ilmoittautuminen 



Tärkeitä päivämääriä
• Alkuinfot (vapaaehtoisia, valitse yksi):

o ti 12.11. klo 17.30–18.30

o ma 9.12. klo 17.30–18.30

o ke 8.1. klo 17.30–18.30

• 10.1. viimeinen ilmoittautumispäivä

• 24.–25.1. seminaari Helsingissä, Sokos Hotel Presidentti

• 8.2. klo 9.30–14 Täyskäsipäivä, Perhetalo Heideken

• 28.3. klo 9–16 kevään aluepaja, Perhetalo Heideken

• 12.9. klo 9–16 syksyn aluepaja, Perhetalo Heideken

• Marraskuussa piirin syyskokouksessa todistusten jako (alustava tieto)
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Osallistumismaksu ja mitä muuta tarvitset
• Koulutuksen osallistumismaksu on 80 €. Se sisältää majoituksen 

Helsingissä seminaariviikonloppuna pe-la 24.–25.1. (perjantai-illaksi 

on suunniteltu tutustumista ja muuta rentoa ohjelmaa).

• Yhdistys voi maksaa osallistumismaksut puheenjohtajalle ja 

varapuheenjohtajalle, jos siitä yhdessä päätetään (luvut kannattaa siis 

laittaa jo nyt talousarvioihin!). 

• Mahdolliset matkakulut Helsinkiin ja Turkuun osallistuja maksaa itse.

• Lisäksi tarvitset nettiyhteyden ja noin 135 tuntia aikaa (5 op:n laajuus) 

– Huom. Koulutukseen kuuluvia kirjoitustehtäviä voi myös tehdä 

parityönä oman yhdistyksen pj:n/vpj:n kanssa!
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VJK:n käyminen kannattaa

• ”Sain varmuutta omaan johtamiseen” 

• ”Tavoitteet nyt selkeämpiä”

• ”Vahvisti hallituksen yhteenkuuluvuutta” 

• ”Pystyn hyödyntämään oppimaani myös leipätyössäni esimiehenä” 

• Lisäksi koko muu hallitus ja yhdistys hyötyvät, kun puheenjohtaja on 

saanut tukea tehtäväänsä. Koulutuksen käyneellä 

varapuheenjohtajalla on myös loistavat valmiudet ryhtyä seuraavaksi 

pj:ksi, jolloin yhdistyksen tulevaisuus on turvattu.
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Aktiiviset puheenjohtajat ovat yhteisö, 
joka kannattelee MLL:a
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MLL täyttää 100 vuotta 4.10.2020

• MLL on merkittävä osa suomalaista kansalaisjärjestöhistoriaa ja 

nykypäivää.

• Juhlavuosi on meille kaikille - luottamushenkilöille, vapaaehtoisille, 

jäsenille, työntekijöille - yhteinen juhla.

• Me olemme mukana tarinassa, joka on muuttanut ja muuttaa 

Suomea. Ensi vuonna juhlitaan yhdessä!
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Juhlavuoden teema on mukaan kutsuminen.

Mannerheimin Lastensuojeluliitto perustettiin sata vuotta sitten 

perustamisjulistuksella, jossa jokaista suomalaista pyydettiin ottamaan 

lapsen asia sydämen asiakseen. Nyt 100 vuotta myöhemmin haluamme 

jälleen kohdentaa juhlavuoden tuoman valokeilan lasten hyvinvointiin 

meidän kaikkien yhteisenä asiana.
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Juhlavuosi alkaa tammikuussa

• MLL:n juhlavuosi lanseerataan mediassa tammikuun puolessa välissä 

2020.

• Uusi visuaalinen ilme otetaan käyttöön.

• MLL:n juhlavuoden postimerkki myyntiin 22.1.

• Yhdistysten käytössä juhlavuoden esitys historiasta ja somekuvat 

historiasta tammi-lokakuulle.

• MLL:n juhlavuoden verkkosivusto www.mll.fi/100 aukeaa (laajempi 

historiasivusto aukeaa kesäkuussa).
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Tule mukaan seuraavalle sadalle

• Juhlavuosi alkaa somessa ja mahdollisesti muussa mediassa näkyvällä 

kampanjalla, jossa tunnetut suomalaiset ovat kirjoittaneet uudelleen 

MLL:n perustamisjulistuksen meidän aikaamme herätteleväksi.

• Oman julistuksensa muotoilevat myös muutamat fiktiiviset, lapsille 

rakkaat hahmot.

• Kampanjaan osallistuvat henkilöt julkistetaan joulukuussa.
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Juhlavuoden viestinnän tavoite

• Juhlavuoden viestinnän tavoite on tuottaa laajalle joukolle 

suomalaisia tunne, että tätä työtä tahdon tukea, tähän porukkaan 

haluan kuulua. 

• Tunne kanavoidaan tekoihin, joita voivat olla:

o Lahjoitus

o Kumppanuussopimukset

o Jäsenyys

o Vapaaehtoistyö MLL:ssa
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Juhlavuoden kulku

• MLL on Yhteisvastuukeräyksen kohde vuonna 2020.

Keräysaika on koko vuosi, mutta keräyskampanja 

toteutuu 2.2.–30.4.2020. Yhteisvastuukeräyksen 

kotimaan kohde on vanhemmuuden tuki ja sen 

toteuttavat MLL ja Pelastakaa Lapset vuonna 2021 

toteutuvissa hankkeissa, joita suunnitellaan parhaillaan. 

Yhdistyksiä kannustetaan tekemään yhteistyötä 

paikallisen Pelan ja seurakuntien kanssa.

• Juhlavuosi näkyy myös Lapset ensin -keräyksessä.

• MLL:n liittokokous 12.–14.6.2020.
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Juhlinta yhdistyksissä
• Yhteinen panostuksemme juhlavuoteen ovat Koko Suomen 

lastenjuhlat 4.10.2020. Juhlat ovat oman yhdistyksen näköiset, 

mutta mielellään kaikille avoimet ja ilmaiset.

• Juhlia ja muuta ohjelmaa suunnitellaan Kekkerikamut-ryhmässä 

Facebookissa jo 500 MLL-aktiivin voimin. Mukaan voi edelleen 

liittyä.

• Juhliin kutsutaan mukaan myös mediaa.

• Varaudu juhliin toimintasuunnitelmassa 2020.

• Lisäksi yhdistyksissä saa juhlia ja viettää juhlavuotta kaikin 

mahdollisin tavoin, mitä keksitte. Käytössä on juhlavuoden tunnus 

ja muuta materiaalia MLL:n Gredissä.
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Myös MLL:n Varsinais-Suomen piiri täyttää 
70 vuotta

• Kevätkokousristeilyllä pohdittiin yhdessä, miten MLL:n 100- ja piirin 

70-vuotisjuhlavuosien tulisi näkyä Varsinais-Suomessa. Puhuimme 

paljon lapsiystävällisyydestä tekoina ja asenteena ja miten voisimme 

yhdessä vaikuttaa siihen, että lapset ja perheet tulisivat paremmin 

kohdatuiksi esimerkiksi ravintoloissa ja julkisissa kulkuvälineissä.

• Seuraavaksi on listattu piirin alueen päätapahtumia, mutta kaikki 

muutkin toistuvat tapaamiset, koulutukset ja tapahtumat kytkeytyvät 

ensi vuonna tavalla tai toisella juhlavuoteen.

• Yhdistysten kevätkokousristeilyllä äänestämät ehdotukset vihreällä.
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Tammikuussa:

• 70 vuotta täyttävien varsinaissuomalaisten kakkukahvitukset 

Heidekenillä 7.1. klo 14; 8.1. klo 14 & 17; 9.1. klo 17 ja 10.1. klo 14 

(Heidekenin synnytyssairaala avattiin 130 vuotta sitten, nykyinen 

rakennus 120 vuotta sitten)

Helmikuussa:

• Olet tärkeä -tempaus ystävänpäivänä pe 14.2. (kassit on jo tilattu ja 

kauppojen kanssa neuvotellaan)

• MLL:n kiitos lapsiystävällisen Suomen rakentajille (tiedotus 

kriteereistä helmikuussa ja loppuvuodesta julkaistaan lista 

tunnustuksen saaneista)
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Toukokuussa:

• Leikkipäivä la 9.5. – Varsinais-Suomessa päivää vietetään Koko 

perheen piknik -tempauksen merkeissä

Elokuussa:

• Koulurauhanjulistus Turussa ke 19.8. (Koulurauha täyttää 30 vuotta)

Lokakuussa:

• Juhlaviikko, joka huipentuu su 4.10. pidettäviin Koko Suomen 

lastenjuhliin, pitää sisällään myös vaikuttamistyötä: kutsumme 

päättäjiä, virkamiehiä ja mediaa synttärikahveille perhekahviloihin.
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Marraskuussa:

• Kiitosjuhla kaikille MLL:n vapaaehtoisille Varsinais-Suomessa

o Suunnitteilla mm. mielenkiintoisia puhujia, yhteinen ruokailu ja 

livemusiikkia.

o Ennen kiitosjuhlaa pidetään myös piirin syyskokous.

o Alustava aika ja paikka: la 21.11. Radisson Blu Marina Palace, 

Turku

o Korvaa paikallisyhdistysten risteilyn vuonna 2020.

• Isä-lapsimenopelimarssi

o Isänpäivää edeltävänä lauantaina 7.11.?

o Vaikuta: miten tempaus järjestetään? Esim. jokaisella 

paikkakunnalla oma tempaus samaan aikaan?
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Muistutus: olettärkeä.fi

• Muistattehan tehdä aina tarpeen tullen 

avoimia ilmoituksia sivustolle, kun haette 

vapaaehtoisia joko lyhyt- tai 

pidempiaikaisiin tehtäviin.

• Lokakuun loppuun mennessä sivulla on 

ollut 21 222 käyttäjää ja 125 685 sivun 

katselua.

• Yhdistysten käyttäjätunnukset on lähetetty 

v. 2018 puheenjohtajille. Tunnuksia voi 

myös kysyä piiristä: enni.lindberg@mll.fi.
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Muuta ajankohtaista

• Haluaisitteko huppareita tai muita tuotteita yhdistykselle? 

• Piirin sääntömääräinen syyskokous torstaina 21.11. klo 18 Perhetalo 

Heidekenillä.

• Perhekahvilaohjaajien vertaistapaaminen tiistaina 10.12. klo 17–19 

Perhetalo Heidekenillä
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• Joulukonsertti 10.12. kylä-, luku-

ja luontomummeille ja -vaareille.

• Kutsu on piirin marraskuun 

uutiskirjeessä. Välitättehän 

eteenpäin vapaaehtoisillenne!

• Myös yhdistysten kylämummi- ja 

-vaaritoiminnan vastaavat ovat 

tervetulleita perheineen.



Kiitos!


