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Toimintaa syksyllä eri puolilla Saloa 

 

Tämä esite kertoo MLL:n tapahtumista, 

perhekahviloista, palveluista ja  

vapaaehtoistyön mahdollisuuksista 

Salossa. Voit myös tutustua MLL:n 

toimintaan tarkemmin paikallis-

yhdistysten Facebook- ja kotisivuilla. 

Yhteystiedot löydät tästä esitteestä.  

 

MLL:n toiminnan yksi tärkeä muoto on 

kaikille lapsiperheille avoimet 

perhekahvilat. Perhekahvilassa 

vanhemmat tutustuvat toisiinsa. Samalla 

lapsille löytyy mukavaa tekemistä ja 

kavereita. Perhekahvilaan voivat tulla 

kaikki perheet. Toiminta on ilmaista, 

mutta usein kahvista maksetaan pieni 

summa. Salon alueen perhekahviloiden 

tiedot löydät tästä esitteestä. 

 

Haluaisitko lähteä mukaan 

paikallisyhdistyksen toimintaan omalla 

alueellasi? Yhdistykset etsivät jatkuvasti 

uusia vapaaehtoisia 

perhekahvilaohjaajiksi, ryhmien 

ohjaajiksi, tapahtuma-avustajiksi sekä 

luottamustehtäviin yhdistyksen 

hallitukseen. Ota rohkeasti yhteyttä 

oman alueesi paikallisyhdistykseen! 
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Mannerheimin Lastensuojeluliiton 

Varsinais-Suomen piiri on alueellinen 

kansalaisjärjestö, joka edistää lasten, 

nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia. 

Piirin alueella toimii 66 MLL:n 

paikallisyhdistystä, joissa on jäseniä 

yhteensä  noin 11 000. Piirin toimintaa 

tukevat mm. kunnat, yritykset ja sosiaali

- ja terveysministeriö. 
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MLL Hajalan 

paikallisyhdistys 

 

Iltaperhekahvila 

Paikka: Kerhola, Vanha Turuntie 1105 

Joka kuukauden ensimmäinen torstai 

klo 17.30–19.30. 

 

Seuraa ajantasaista ilmoittelua 

yhdistyksen kotisivuilla ja  

Facebookissa! 

Yhteystiedot: 

Kotisivut: hajala.fi/mll 

Facebook: MLL Hajalan yhdistys 

Puheenjohtaja: Marjukka Tuttavainen, 

(p. 040 778 9092 tai mll@hajala.fi) 

MLL Halikon  

paikallisyhdistys 

 

Kirppisralli 

Paikka: Halikon alue 

Sunnuntaina 28.8. 

Yhdistys järjestää jälleen suositun 

kirppisrallin, mukana yli 50 myyjää!  

Tarkemmat tiedot löydät yhdistyksen 

tiedotuskanavilta. 

 

Iltaperhekahvila 

Paikka: Halikon Pikkupappila, Kalliokuja 2. 

Torstaisin klo 17.00–19.00 

Yhteistyössä seurakunnan kanssa, MLL:n 

ohjaajat parittomina viikkoina. Tarjolla 

pientä iltapalaa. 

 

Pienten lasten peuhutunti 

Paikka: Halikon liikuntahalli, Kuruntie 7. 

Sunnuntaisin klo 15.30–17.00,  

11.9.–11.12.2022. 

0–6-vuotiaiden lasten ja vanhempien 

yhteinen peuhutunti. Ei ennakko-

ilmoittautumista, maksuton. Tutustuthan 

peuhun sääntöihin yhdistyksen nettisivuilla. 
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Kantovälinelainaamo 

Kantovälinelainaamo on toiminnassa 

ympäri vuoden. Lainaa liina tai reppu 

edullisesti, tutustu kantovälineisiin tai kysy 

apua: halikko.mll.fi/kantoliinalainaamo 

 

Seuraa viestintäämme yhdistyksen 

Facebookissa ja nettisivuilla! 

Yhteystiedot: 

Kotisivut: halikko.mll.fi 

Facebook: MLL Halikon yhdistys 

Puheenjohtaja: Maria Peippo 

(mll.halikko@gmail.com tai 044 355 9009) 

 

 

 

MLL Kiikalan paikallisyhdistys 

 

Toiminnan alkamisesta tiedotetaan 

myöhemmin. Seuraa viestintäämme 

Facebookissa, Instagramissa ja 

nettisivuilla! 

Yhteystiedot: 

Kotisivut: kiikala.mll.fi 

Facebook: MLL Kiikala 

 

https://halikko.mll.fi/kantoliinalainaamo/
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MLL Kiskon paikallisyhdistys 

 

Perhekahvila 

Paikka: Kiskolan yläkerta,  

Kiskontie 2260b (käynti takaovesta) 

Päiväperhekahvila tiistaisin. 

Ensimmäinen kerta 13.9. klo 10–12. 

Iltaperhekahvila n. kerran kuussa 

torstaisin 17.30–19.00. Seuraa ja 

leikkihetkiä pienten lasten vanhemmille 

lapsineen torstaisin. 

Säävaraus! Seuraa ilmoittelua FB:ssä. 

 
Liikuntaleikkikoulu 

Paikka: Kiskohalli  

Tiistaisin  klo 17.00–18.00. 

Liikuntaleikkejä ja touhua ohjatusti noin  

4–7-vuotiaille lapsille. Pieni maksu/

lukukausi. Kaksi kertaa voi kokeilla ilman 

maksua. Oma vesipullo mukaan!  

 

Koko perheen peuhut 

Paikka: Kiskohalli. 

Kaksi kertaa kuussa lauantai/sunnuntai. 

Ensimmäinen kerta su 3.9.  

Temppuilua, leikkejä, pelailua, jumppaa 

jne. vanhempien ja lasten yhteistä aikaa. 

Lapset huoltajan seurassa. Maksuton. 

Sunnuntain peuhujen yhteydessä 

perhesähly klo 12–13 

Puistotreffit 

Paikka: Toijan leikkipuisto  

Syksyn ajan  joka toinen torstai-ilta. 

Seuraa ja leikkihetkiä pienten lasten 

vanhemmille lapsineen torstaisin. 

Säävaraus, seuraa ilmoittelua FB:ssä. 

 

Tervetuloa mukaan! Seuraathan 

viestintäämme Facebookissa! 

Yhteystiedot: 

Facebook: MLL Kiskon yhdistys 

Puheenjohtaja: Annaliisa Miettinen

(kiskon.mll@gmail.com tai 040 519 9446) 
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MLL Kuusjoen 

paikallisyhdistys 

 

Perhepeuhu 

Paikka: Kuusjokitalo, Ylikulmantie 317.  

Lauantaisin  klo 10.00–11.30, 

10.9. alkaen. 

Perhepeuhu toteutetaan yhteistyössä 

Salon kaupungin liikuntapalveluiden 

kanssa. Peuhu on tarkoitettu 

ensisijaisesti alle kouluikäisille lapsille 

vanhempineen. Peuhu on maksuton eikä 

siellä ole ohjattua toimintaa.  

 

 

Lisää tietoja tapahtumista löydät myös 

osoitteesta: kuusjoki.mll.fi/tapahtumat 

Seuraa viestintäämme Facebookissa! 

Yhteystiedot: 

Kotisivut: kuusjoki.mll.fi 

Facebook: MLL Kuusjoen yhdistys 

 

MLL Muurlan paikallisyhdistys 

 

Lasten ja vanhempien yhteinen peuhu 

Paikka: Muurlan koulu, Robintie 30. 

Torstaisin klo 16.30–18.00. 

Peuhu on tarkoitettu 0–6-vuotiaille lapsille 

ja heidän vanhemmilleen. Peuhussa lapset 

liikkuvat omaehtoisesti oman vanhemman 

vastuulla ja valvonnassa.  

 

Perhekahvila 

Paikka: Avoin päiväkoti, Uotilantie 2. 

Perjantaisin klo 9.30–12.30. 

Perhekahvila on perheiden 

kohtaamispaikka, missä vanhemmilla on 

mahdollisuus tavata, jakaa kokemuksia ja 

saada arjen tukea. Samalla lapsille löytyy 

leikkiseuraa. Perhekahvilaan ovat myös 

lämpimästi tervetulleita isovanhemmat, 

kummit tms.  

 

Vauvatreffit 

Paikka: Avoin päiväkoti 

Pe 23.9. klo 9.30–12.30. 

Vuonna 2021 syntyneiden vauvojen treffit 

avoimella päiväkodilla perhekahvilan 

yhteydessä. 
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Lisäksi syksyyn suunnitteilla myös 

lapsiperheiden Halloween-disco ja 

joulukuussa elävä joulukalenteri. 

Seuraa ilmoittelua! 

 

Ajantasaiset tiedot toiminnoista sekä 

mahdollisista tapahtumista tulevat 

nettisivuillemme ja sosiaalisen median 

kanaville. 

 

Yhteystiedot: 

Kotisivut: muurla.mll.fi 

Facebook: MLL Muurlan yhdistys 

Instagram: @mll_muurla 

Puheenjohtaja: Heli Rannikko 

(muurlan.yhdistys@mll.fi tai  

040 563 5936) 

MLL Perniön paikallisyhdistys 

 
Iltaperhekerho 

Paikka: Popukka, Salontie 1.  

Kerran kuussa torstaisin klo 17.00–19.00, 

20.9. alkaen. 

Olet tervetullut koko ajaksi tai 

piipahtamaan omien aikataulujesi mukaan. 

 

Nuorisotila Narikka 

Paikka: Narikka, Lupajantie 2 

Yhdistys pitää nuorisotilaa auki syksyllä 

vähintään kerran kuussa lauantaisin  

klo 17–22. 

Etsimme uusia innostuneita vapaaehtoisia 

mukaan, jotta nuorisotilaa saadaan pidettyä 

auki! Tehtävään perehdytetään hyvin, eikä 

sitä koskaan tarvitse hoitaa yksin.  

 

Syyskokous 

Paikka: Popukka, Salontie 1. 

Maanantaina 12.12. klo 19. 

Kaipaatko mielekästä ja merkityksellistä 

tekemistä?  Lähde mukaan vapaaehtoiseksi 

yhdistyksen toimintaan! Uusia ihmisiä 

kaivataan aina niin yksittäisiin hommiin kuin 

toistuviin tehtäviin. Maittava kahvitarjoilu 

kokouksen lisäksi. Lämpimästi tervetuloa! 
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Tarkemmat ajankohdat ja tapahtumat 

löytyvät viikoittain Perniönseudun 

Lehdestä, Facebookista ja 

kotisivuillamme! 

Yhteystiedot: 

Kotisivut: pernio.mll.fi 

Facebook: MLL Perniön paikallisyhdistys 

Instagram: @mllpernio 

Puheenjohtaja: Jonna Lehto 

(mllpernio@gmail.com tai 040 701 1890) 

MLL Perttelin paikallisyhdistys 

 

Lasten ja vanhempien yhteinen peuhu 

Paikka: Inkereen koulu, Tortosmäenkuja 1. 

Torstaisin  klo 17.30–18.45. 

Ei vaadi ilmoittautumista ennakkoon. 

 

Lasten sählyt 

Paikka: Kaivolan koulu 

Torstaisin 1.9.–01.12.2022 

(Huom! Ei syyslomaviikolla 20.10.) 

Isojen ryhmä (n. 10–12v) klo 16.30–17.30. 

Pienten ryhmä (n. 7–9v) klo 17.30–18.30. 

Hinta lasten sählyyn on syyskaudella  

40 € / kausi MLL:n jäsenille,  

45 € / kausi ei-jäsenille,  

ja sisaralennus 5 € / kausi. 
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MLL Salon paikallisyhdistys 

 

Isä-lapsi-kerho  

Kerhon toiminta jatkuu syksyllä, 

tervetuloa mukaan! 

13.9. Leipomista 

11.10. Korvenmäen vierailukeskus 

12.11. Bussiretki Flamingoon 

6.12. Vapauden liekki 

 

Seuraa isä-lapsikerhoa somessa: 

Facebook: MLL Salo Isä-lapsikerho 

IG, Snapchat & Twitter: @mll_isalapsi 

Lisätietoa Isä-lapsikerhosta: 

Janne Martama 

(janne.martama@gmail.com tai 

050 568 9838 ) 

Joonas Lehtinen 

(joonas.lehtinen88@hotmail.com tai   

050 413 0108) 

Seuraa Facebook-sivujamme muun 

kevään toiminnan osalta!  

 

Yhteystiedot: 

Kotisivut: salo.mll.fi 

Facebook: MLL Salon yhdistys 

Puheenjohtaja: Henriikka Lahti 

(henriikkalahti@hotmail.com) 

Naisten sählyvuoro 

Paikka: Kaivolan koulu. 

Keskiviikkoisin klo 19.30–20.30 

Hinta naisten sählyyn on syyskaudella 

10 € / kausi MLL:n jäsenille ja 

20 €/ kausi ei-jäsenille. 

 

Satubalettia pienille 

Paikka: Hähkänän koulu 

Perjantaisin klo 17.00–19.00, 

2.9.–25.11.2022. 

Kurssin hinta on 45 € MLL:n jäsenille, 

50 € ei-jäsenille. 

 

Ilmoittautumiset liikuntaryhmiin 

yhdistyksen nettisivuilta.  

 

Seuraa viestintäämme Facebookissa tai 

nettisivuillamme! 

Yhteystiedot: 

Kotisivut: pertteli.mll.fi 

Facebook: MLL Perttelin  

paikallisyhdistys ry 

Instagram: mllpertteli 

Puheenjohtaja: Hanna Virtanen 

(mll.pertteli@gmail.com tai 044 737 6791 
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MLL Suomusjärven 

paikallisyhdistys 

 

Peuhu 

Paikka: Suomusjärven koulu, Opintie 1. 

Torstaisin klo 18.00–19.00. 

Peuhu on tarkoitettu vauvasta 

ekaluokkalaisille, sekä huoltajille. 

Ensimmäinen kerta 8.9.2022. 

 

lltaperhekahvila 

Paikka: Seurakuntatalolla 

Keskiviikkoisin klo 17.00–19.00. 

Järjestetään yhteistyössä seurakunnan 

kanssa.  

Sählyä 

Paikka: Suomusjärven koulu, Opintie 1.  

Joka toinen viikko perjantaisin, 

9.9. alkaen. 

Klo 17–18 ryhmä 1.–3.-luokkalaisille.  

Klo 18–19 ryhmä 4.–6.-luokkalaisille. 

Klo 19–20 Lataa liikettä –ryhmä. 

 

Lisäksi tulossa muun muassa 

Kuutamopatikka ja syysloman startti 

pihapelien muodossa. Myöhemmin 

syksyllä myös liikkis. Seuraathan 

ilmoittelua sosiaalisessa mediassa! 

Yhteystiedot: 

Facebook: Suomusjärven MLL 

Instagram: mll.suomusjärvi 

Puheenjohtaja: Tanja Heinänen 

(suomusjarven.paikallisyhdistys@mll.fi tai 

040 730 6171) 
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MLL:n ABC-vanhemmuusryhmät syksyllä 

Miten rauhoittaa ruokahetket? Miten välttää stressaavia tilanteita? Miten 

ennaltaehkäistä riidat lapsen kanssa? 

ABC-ryhmä on tarkoitettu 3–12-vuotiaiden vanhemmille. Tavoitteena on lapsen 

positiivisen kehityksen tukeminen ja vanhemman ja lapsen suhteen vahvistaminen. 

ABC-vanhempainryhmät pohjautuvat tutkittuun tietoon vanhemmuudesta. 

Vanhempi saa ryhmässä: 

• Mahdollisuuden keskustella ja vaihtaa kokemuksia muiden vanhempien kanssa. 

• Työkaluja hyvän ja toimivan suhteen ylläpitämiseksi ja rakentamiseksi lapsen 
kanssa. 

• Tutkimusperustaista tietoa vanhemmuudesta ja lapsen kehityksestä. 

 
Syksyllä  järjestetään useampia ABC-vanhemmuusryhmiä, osa verkossa ja osa 

livetapaamisina. Tapaamisia on aina neljä. Kevään ryhmät: 

• Ryhmä 1: livenä Turussa, alkaa ke 24.8. klo 17.30–20.00 

• Ryhmä 2: livenä Raisiossa, alkaa ma 12.9. klo 13.00–15.30 

• Ryhmä 3: verkossa, alkaa ma 3.10. klo 13.00–15.00 

• Ryhmä 4: verkossa, alkaa ti 11.10. klo 17.00–19.00 

• Ryhmä 5: livenä Turussa, alkaa ke 12.10. klo 9.30–12.00 

• Ryhmä 6:  verkossa, alkaa to 3.11. klo 17.00–19.00 

 

Tervetuloa mukaan! 

Ilmoittautumiset osoitteessa: 

https://varsinaissuomenpiiri.mll.fi/perheille/abc-ryhmat/ 

 

 

 

Lisätietoja: 

ABC-koordinaattori 

Satu Lempinen, p. 044 077 0946 

satu.lempinen@mll.fi 

https://varsinaissuomenpiiri.mll.fi/perheille/abc-ryhmat/
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MLL:n koulutukset keväällä Salon seudulla 

Naapuri & сусід –toiminnan 

koulutus  

Verkkokoulutus 

 

Koulutuskerta: 

la 27.9. klo 17.30–19.30 

 

Naapuri & сусід –toiminnan avulla  tarjotaan 

arkiapua ensisijaisesti Suomeen sodan myötä 

tulleille lapsiperheille. Toiminnassa autetaan 

perheitä tutustumaan lähiympäristöön, 

paikallisiin ihmisiin ja toimintatapoihin sekä 

hoidetaan arkisia asioita. 

MLL:n järjestämässä etäkoulutuksessa 

kerrotaan olennaiset asiat, jotka tulee 

huomioida naapuriapuna toimimisessa, sekä 

työkaluja yhdessä tekemisen tueksi, kun yhteistä 

kieltä ei ole. Lisäksi kerrotaan käytännön 

askeleet, kun päätät lähteä mukaan paikalliseen 

toimintaan. 

Koulutus järjestetään Zoom-yhteydellä, linkin ja 

ohjeet saat ilmoittautumisen jälkeen.  

Ilmoittautumiset osoitteessa: 

www.olettarkea.fi 

 

 

Somevapaaehtoisten  

koulutus 

Verkkokoulutus 

 

Koulutuskerrat (3): 

ti 27.9. klo 17.30–19.00 

to 6.10. klo 18.00–19.30 

ke 12.10. klo 18.00–19.30 

 

Mannerheimin Lastensuojeluliitto kouluttaa 

nyt vapaaehtoisia aivan uudenlaisiin 

sosiaalisessa mediassa suoritettaviin 

tehtäviin. Somevapaaehtoiset voivat 

esimerkiksi toimia MLL:n piirin tai 

paikallisyhdistysten apuna sosiaalisessa 

mediassa, auttamalla esimerkiksi 

somekanavien päivittämisessä tai ryhmien 

ylläpitämisessä, tai he voivat toimia 

verkkovertaisina.  Mahdollisuuksia on monia! 

Somevapaaehtoisten yhteyshenkilönä toimii 

oman piirin somevastaava. 

Tule MLL:n SoMe.-hankkeen järjestämään 

koulutukseen mukaan kuuntelemaan lisää! 

Ohjeet osallistumiseen lähetetään erikseen 

ilmoittautuneille. Koulutuksessa käydään 

läpi muun muassa MLL:n toimintaa yleisesti, 

somevapaaehtoisena toimiminen, 

nettietiketti ja somen pelisäännöt. Koulutus 

kestää noin 8h, jaettuna kolmeen kertaan. 

Ilmoittautumiset osoitteessa: 

www.olettarkea.fi 

Lisätietoja: 

kehittämispäällikkö 

Juhani Rantanen, p. 040 549 6012 

juhani.rantanen@mll.fi 

Lisätietoja: 

vastuukoordinaattori 

Heini Varpukari, p. 044 747 3742 

heini.varpukari@mll.fi 

https://www.olettarkea.fi/kalenteri/naapurikoulutus-2022-syksy/
https://www.olettarkea.fi/kalenteri/somevapaaehtoisten-koulutus-2022-1/
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Kaveritoiminnan koulutus 

MLL:n toimistolla, Kauppakeskus Plazassa 

 

Koulutuskerta: 

ti 13.9. TAI ti 1.11.  

klo 17.30–20.30 

 

 

Varsinais-Suomen piiri kouluttaa maaliskuussa 

uusia vapaaehtoisia tukihenkilöitä!  

Mukaan kaivataan hyväsydämisiä aikuisia 

Salon seudulta, joilla on aikaa ja halua tukea 

lasta tai nuorta yhteisen mielekkään tekemisen 

ja yhdessäolon kautta! Kaveritoiminnan 

koulutus antaa valmiuden toimia MLL:n 

vapaaehtoisena tukihenkilönä lapselle tai 

nuorelle. 

Tukihenkilötoiminnan koulutuksessa 

keskustellaan vapaaehtoistoimintaan ja 

tukihenkilönä toimimiseen liittyvistä 

teemoista, sekä käydään läpi toiminnan 

käytäntöjä ja konkreettisia esimerkkejä 

toiminnassa mahdollisesti vastaan tulevista 

tilanteista.  

Vapaaehtoisten tukihenkilöiden koulutus on 

maksuton eikä velvoita vielä mihinkään. 

Koulutuksen jälkeen toimintaan mukaan 

haluaville järjestetään soveltuvuushaastattelut. 

Ilmoittautumiset osoitteessa: 

www.olettarkea.fi 

Perhekummikoulutus 

MLL:n toimistolla, Kauppakeskus Plazassa 

 

Koulutuskerta 

to 15.9. TAI to 3.11.  

klo 17.30–20.30 

 

Varsinais-Suomen piiri kouluttaa uusia 

vapaaehtoisia tukihenkilöitä!  

Mukaan kaivataan hyväsydämisiä aikuisia Salon 

seudulta, joilla on aikaa ja halua tukea 

lapsiperhettä rinnalla kulkemisen ja arkisen 

yhdessäolon kautta! Perhekummitoiminnan 

koulutus antaa valmiuden toimia MLL:n 

vapaaehtoisena tukihenkilönä erityisesti 

lapsiperheen vanhemmalle. 

Tukihenkilötoiminnan koulutuksessa 

keskustellaan vapaaehtoistoimintaan ja 

tukihenkilönä toimimiseen liittyvistä teemoista, 

sekä käydään läpi toiminnan käytäntöjä ja 

konkreettisia esimerkkejä toiminnassa 

mahdollisesti vastaan tulevista tilanteista. 

Ilmoittautuneet saavat ennen koulutusta myös 

muutaman pienen ennakkotehtävän 

koulutukseen valmistautumista varten.  

Vapaaehtoisten tukihenkilöiden koulutus on 

maksuton eikä velvoita vielä mihinkään. 

Koulutuksen jälkeen toimintaan mukaan 

haluaville järjestetään soveltuvuushaastattelut. 

Ilmoittautumiset osoitteessa: 

www.olettarkea.fi 

Lisätietoja: 

vapaaehtoistoiminnan koordinaattori 

Sirpa Stenström p. 044 535 5161 

sirpa.stenstrom@mll.fi 

Lisätietoja: 

vapaaehtoistoiminnan koordinaattori 

Sirpa Stenström p. 044 535 5161 

sirpa.stenstrom@mll.fi 

https://www.olettarkea.fi/kalenteri/kaverikoulutus-salo-2022-3/
https://www.olettarkea.fi/kalenteri/somevapaaehtoisten-koulutus-1/
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Ystäväksi maahanmuuttaja-

äidille –toiminnan koulutus 

MLL:n toimisolla, Kauppakeskus Plaza 

 

Koulutuskerta: 

ti 20.9.  TAI ti 8.11.  

klo 17.30–20.30 

 

Varsinais-Suomen piiri kouluttaa uusia 

vapaaehtoisia tukihenkilöitä! YMÄ-

toiminnan tarkoituksena on saada uusia ystäviä 

erilaisista kulttuureista, tukea maahanmuuttaja-

naisten kotoutumista ja suomen kielen 

oppimista, löytää uutta ja mukavaa tekemistä, 

lisätä arkipäivän aktiivisuutta ja osallisuutta ja 

sitä kautta ehkäistä yksinäisyyttä ja 

syrjäytymistä. Mukaan toivotaan kaikenikäisiä 

aikuisia naisia Salon seudulta. Vapaaehtoisella ei 

tarvitse olla omia lapsia. 

Koulutuksessa keskustellaan vapaaehtois-

toimintaan ja tukihenkilönä toimimiseen 

liittyvistä teemoista, sekä käydään läpi  

toiminnan käytäntöjä ja konkreettisia 

esimerkkejä tukihenkilötoiminnassa 

mahdollisesti vastaan tulevista tilanteista. 

Vapaaehtoisten tukihenkilöiden koulutus on 

maksuton eikä velvoita vielä mihinkään. 

Koulutuksen jälkeen toimintaan mukaan 

haluaville järjestetään soveltuvuushaastattelut. 

Ilmoittautumiset osoitteessa: 

www.olettarkea.fi 

Lisätietoja: 

vapaaehtoistoiminnan koordinaattori 

Sirpa Stenström p. 044 535 5161 

sirpa.stenstrom@mll.fi 

Lisätietoja: 

perhekeskustoiminnan koordinaattori 

Jenna Kaarrela, p. 044 353 7611   

jenna.kaarrela@mll.fi 

Perhekahvilaohjaajien 

perehdytys 

Verkkokoulutus 

 

Koulutuskerta: 

to 13.10. klo 18.00–20.00 

 

MLL hakee nyt lisää perhekahvilaohjaajia 

Varsinais-Suomeen. Perhekahvilassa ohjaaja 

avaa ja sulkee tilat, keittää kahvia ja teetä, 

huolehtii kahvikassasta ja ottaa perheet 

vastaan. Lisäksi perhekahvilaohjaaja voi 

suunnitella erilaista toimintaa 

perhekahvilaan, kuten askartelua lapsille ja 

teemakeskusteluja vanhemmille. 

 Perhekahvilaohjaajana on mahdollisuus 

ylläpitää ammatillista osaamistaan sekä 

oppia monipuolisesti uusia asioita, kuten 

toiminnan suunnittelua, organisointia, 

viestintää ja kirjanpitoa.  

Perhekahvilaohjaajan tehtävä sopii hyvin 

myös esimerkiksi opiskelijalle tai 

eläkeläiselle. Uusille ohjaajille suunnatussa 

koulutuksessa kerrotaan lisää ohjaajan 

tehtävästä ja perhekahviloiden toiminnasta.  

Ilmoittautumiset osoitteessa: 

www.olettarkea.fi 

https://www.olettarkea.fi/kalenteri/YMA-salo-2022-1/
https://www.olettarkea.fi/kalenteri/perhekahvilaohjaajakoulutus-verkossa-syksy-2022-varsinais-suomi/
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MLL:n paikallisyhdistysten hallituksissa on 

monia vapaaehtoistehtäviä, joihin kaivataan 

jatkuvasti uusia, innokkaita toimijoita.  

Vapaaehtoinen voi toimia yhdistyksen 

hallituksessa esimerkiksi puheenjohtajana, 

sihteerinä, rahastonhoitajana ja 

viestintävastaavana. Lisäksi 

paikallisyhdistykset järjestävät paljon 

monipuolista toimintaa alueensa lapsille, 

nuorille ja lapsiperheille, kuten tapahtumia, 

retkiä, liikuntavuoroja, yritysyhteistyötä sekä 

nuoriso-, ympäristö- ja 

monikulttuurisuustoimintaa, jonka 

suunnitteluun ja toteuttamiseen etsitään aina 

uusia vapaaehtoisia. 

 

Paikallisyhdistyksen toimintaan voi lähteä 

mukaan koska vain 

Paikallisaktiivina voi toimia eri 

elämäntilanteissa: opiskelija kerryttää tulevaa 

ammattia ja työelämää varten käytännön 

osaamista, kotona lapsia hoitava vanhempi saa 

vastapainoa lapsiperhearjelle, työssäkäyvä 

pääsee kehittämään uusia puolia itsessään 

uranvaihto mielessään ja eläkeläinen voi 

hyödyntää elämänmittaista ammattitaitoaan 

paikallisten lapsiperheiden hyväksi. 

 

Ole yksi meistä: 

Ole rohkeasti yhteydessä sinua lähimpään 

paikallisyhdistykseen. MLL-yhdistysten 

yhteystiedot löydät tästä esitteestä 

 

Tiesitkö, että Suomessa jo joka kolmas meistä 

tekee vapaaehtoistyötä ? 

Vapaaehtoistoiminta vie mukanaan: 

keskimäärin ihmiset antavat vapaaehtoistyölle 

aikaansa jopa 15 tuntia kuukaudessa. MLL:n 

vapaaehtoistoimintaan ovat tervetulleita kaikki 

lasten hyvinvoinnista kiinnostuneet. 

Vapaaehtoistyö MLL:ssa on pääasiassa 

ennaltaehkäisevää työtä onnellisen lapsuuden, 

turvallisen nuoruuden ja lapsiperheiden 

hyvinvoinnin puolesta. MLL:n toiminta 

nojautuu vahvasti vapaaehtoisiin – olet tärkeä! 

Tule mukaan MLL:n paikallisyhdistysten toimintaan! 
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Tarvitsetko lastenhoitoapua? 

Lastenhoitoa tarjotaan perheille tilapäiseen ja lyhytaikaiseen tarpeeseen esimerkiksi silloin, kun 

vanhempi haluaa viettää vapaa-aikaa, lapsi on sairaana tai vanhemmalla on työmeno. MLL:n 

hoitajat ovat suorittaneet lastenhoitokurssin, ja perheelle valitaan heidän tarpeisiinsa parhaiten 

sopiva hoitaja. 

Palvelun hinta 

• arkisin 9 €/h 

• pyhäpäivinä 18 €/h 

• minimikorvaus kahden tunnin palkka 

• kotitalousvähennyskelpoinen 
 

Voit rekisteröityä ja tehdä tilauksen 

netin kautta:  elastenhoito.fi 

Lisätietoja: 

varsinaissuomenpiiri.mll.fi/perheille/lastenhoito. 

MLL:n Varsinais-Suomen piirin palvelut perheille 

Perhekummitoiminta 

Toiminta on lapsiperheille ammatillisesti ohjattua 

ja ennaltaehkäisevää tukihenkilötoimintaa. 

Vapaaehtoinen perhekummi tapaa perhettä 2–3 

kertaa kuukaudessa muutaman tunnin ajan. 

Maksutonta perheille. 

 

Kaveritoiminta 

Kaveritoiminta on ammatillisesti ohjattua 

vapaaehtoistyötä ja ennaltaehkäisevää toimintaa 

lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi. 

Toiminta on suunnattu 6–16-vuotiaille lapsille ja 

nuorille, jotka ohjautuvat toimintaan joko 

ammattilaisen kautta, perheen ohjaamana tai itse 

hakeutumalla. 

 

Ystäväksi maahanmuuttajaäidille 

Toiminnan tavoitteena on edistää 

maahanmuuttajaäidin kotoutumista ja suomen 

kielen oppimista tapaamalla arkisissa ympyröissä. 

Toiminta on matalan kynnyksen 

vapaaehtoistyötä, sillä vapaaehtoinen saa 

autettavasta itselleen pikemminkin ystävän. 

 

Tukioppilastoiminta 

Salossa tukioppilastoimintaa on kaikissa alueen 

kouluissa.  

Kaveri- ja perhekummitoiminta Salossa  

Sirpa Stenström, p. 044 535 5161 tai  

sirpa.stenstrom@mll.fi 

Ystäväksi maahanmuuttajaäidille -toiminta 

Salossa 

Heidi Karvonen, p. 044 535 5160 tai  

heidi.karvonen@mll.fi 

 

Tilaa hoitaja: 

elastenhoito.fi 

tai 

p. 044 030 3301  
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Nuortennetti: 

www.nuortennetti.fi 

Lasten- ja nuorten puhelin: 

p. 116 111  

ma–pe klo 14–20 

la–su klo 17–20 

Liity sinäkin! 
 

Paikallisyhdistysten jäseneduista saat parhaiten tietoa yhdistysten omilta kotisivuilta. 

Jäsenmaksu on keskimäärin 25 euroa vuodessa. 

Osallistuminen MLL:n toimintaan ei edellytä jäsenyyttä. 

 

www.mll.fi/jaseneksi 

VANHEMPAIN- 
NETTI 
Vanhempainnetti:  

www.mll.fi/vanhemmille 

Vanhempainpuhelin: 

p. 0800 922 77 

ma ja ti klo 10–13 ja 17–20 

ke klo 10–13 

to 14–20 

MLL:n jäsenenä olet mukana tukemassa tärkeää työtä  

lasten ja perheiden hyväksi. 

 

Jäsenenä saat myös sekä valtakunnallisia että paikallisia jäsenetuja.  

 

Lisäksi saat kaksi kertaa vuodessa kotiisi MLL:n Lapsemme-lehden. 



 

 

Mannerheimin Lastensuojeluliiton 
Varsinais-Suomen piiri ry Salossa 
 
Jenna Kaarrela 
Perhekeskustoiminnan koordinaattori 
puh. 044 353 7611j 
jenna.kaarrela@mll.fi 
 
Sirpa Stenström 
Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori 
puh. 044 535 5161 
sirpa.stenstrom@mll.fi 
 
Salon aluetoimisto 
Kauppakeskus Plaza, 3. krs 
Vilhonkatu 8 
24100 Salo 
puh. 044 535 5161 / Sirpa Stenström 
 
Turun piiritoimisto 
Perhetalo Heideken 
Sepänkatu 3 
20700 Turku 
info.varsinais-suomi@mll.fi 
 
Kotisivut:  varsinaissuomenpiiri.mll.fi 
Facebook:  MLL:n Varsinais-Suomen piiri 
Instagram:  @mllvarsinaissuomenpiiri 
Twitter:  @mllvsp 


