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MLL:n toiminnan perusta

Toimintaa linjaavat 

• MLL:n perustamisjulistus
• MLL:n säännöt
• MLL:n Suunta 2024 
• YK:n lapsen oikeuksien 

sopimus 



MLL:n tehtävä

• Avoin, valtakunnallinen 
kansalaisjärjestö, joka edistää 
lasten, nuorten ja perheiden 
hyvinvointia. 

MLL-johtaminen



MLL:n Suunta 2024 - Visio

• Suomi on lapsiystävällinen yhteiskunta, jossa lapsen etu 
asetetaan etusijalle ja jossa lapset ja nuoret voivat hyvin.

• MLL on lasten, nuorten ja perheiden arjen asiantuntija, 
luotettava ja ketterä kumppani, vapaaehtoistyön 
toteuttaja ja innovatiivinen kehittäjä sekä vahva 
vaikuttaja. 

MLL-johtaminen



MLL:n arvot

• Lapsen ja lapsuuden arvostus

• Yhteisvastuu

• Inhimillisyys

• Yhdenvertaisuus 

Toiminnan periaatteet: avoimuus, ilo, kumppanuus, 

osallisuus ja arjen arvostus

MLL-johtaminen



Paikallisyhdistysten tarjoamaa toimintaa 
lapsille, nuorille ja perheille

• Monipuolista, tarpeista lähtevää 
perhekeskustoimintaa, jossa 
lähtökohtana vertaisuus ja eri-
ikäisten yhteisöllisyys

• Nuorisotyötä
• Apua ja palveluja perheille
• Tilaisuuksia ja tapahtumia
• Vaikuttamista
• Ympäristöstä huolehtimista



MLL tänään

• 87 291 jäsentä (2018)

• 548 paikallisyhdistystä

• 10 piiriä

• noin 550 perhekahvilaa

• yli 1 100 koulutettua lasten hoitajaa

• 11 000 tukioppilasta

• 350 auttavien puhelinten päivystäjää

• yli 26 000 vapaaehtoista 

• Lähes 900 000 tuntia vapaaehtoistyötä lasten ja 

perheiden hyväksi 



Valtakunnallinen toiminta

Lasten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin ja elinolojen 
edistäminen

• Vaikuttaminen päätöksentekoon

• Kansalaisjärjestöyhteistyö

• Viestintä

Kansalaistoiminnan tuki ja järjestötyö

• Jäsen- ja järjestöpalvelut

• Vapaaehtoistoiminnan tuki



Valtakunnallinen toiminta

Auttavat puhelin- ja verkkopalvelut

• Lasten ja nuorten puhelin ja netti + chat

• Vanhempainpuhelin ja netti + chat

Lasten ja nuorten osallisuus

• Tukioppilastoiminta

• Koulurauhaohjelma

• Nuortennetti



Valtakunnallinen toiminta

Tuki yhdistyksille

• Perhekahvilatoiminnan sekä vertaisryhmätoiminnan 

(Jututtamot) seuranta, arviointi ja kehittäminen yhdessä 

piirien ja paikallisyhdistysten kanssa

• Yhdistysten toimintaedellytysten vahvistaminen

Materiaalinen apu lapsiperheille

• Hyvä Joulumieli
Keräykset

• Lapset ensin ja Hyvä Joulumieli
Kansainvälinen toiminta



Työmme sisällöt valtakunnallisesti

Paikallinen 
vapaaehtoistoiminta, 

kohtaamispaikat  –
ammatillinen ohjaus tukena

Yksilöllisen tuen muodot; 
perhekummit, ystävät 

maahanmuuttajaäidille, 
tukihenkilöt, kaverit 

Vanhemmuuden tuki / 
digitaaliset palvelut: 

Vanhempainpuhelin ja -netti, 
chat, ohjatut ryhmät, koulutus

Lasten harrastustoiminta ja 
leikki, sukupolvien yhteiset 

kohtaamispaikat

Lasten ja nuorten puhelin ja 
-netti + chat

TOP- yhteisöllisen 
oppilashuollon tuki ja 

paikallinen nuorisotoiminta, 
kiusaamisen ehkäisy



Julkaisut ja kampanjat 

• www.mll.fi, Vanhempainnetti, Nuortennetti

• Lapsemme-lehti, painosmäärä/numero n. 50 000 kpl 

• Koulujen tueksi julkaistut oppaat 

• Raportit, ohjelmat ja kannanotot

• Hyvä alku koulutielle

• Hyvä alku yläkouluun

http://www.mll.fi/


Lisätietoja

www.mll.fi > Tietoa MLL:sta

Yhdistysnetti > Vapaaehtoisen kanava >  Tietopankki > 

Strategia, arvot ja linjaukset

Yhdistysnetti > Vapaaehtoisen kanava > Tietopankki > 

Yhdistyksen toiminta

www.hyväjoulumieli.fi

http://www.hyväjoulumieli.fi/

