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OTA YHTEYTTÄ!

Kiinnostuitko tukihenkilöksi
ryhtymisestä?

Toivotko perheellesi omaa
tukihenkilöä?

https://lapinpiiri.mll.fi/perheille/

https://lapinpiiri.mll.fi/vapaaehtoisille/

Mitä vapaaehtoinen 
tukihenkilötoiminta on?

MLL:n vapaaehtoinen tukihenkilötoiminta
on STEA:n rahoittamaa kaikille avointa
toimintaa. Toiminnassa koulutetaan,

ohjataan ja tuetaan vapaaehtoisia, jotka
toimivat tukena perheille ja lapsille eri

muodoissa. 
 

Tukihenkilön on tarkoitus tarjota tukea
perheen arkeen juttelun ja läsnäolon
avulla, ehkäistä yksinäisyyttä, auttaa

läksyjenteossa tai tarjota ylisukupolvisia
kohtaamisia. 

 
Vapaaehtoiset ovat koulutettuja, heidän
rikosrekisteriote on tarkistettu ja he ovat

vaitiolovelvollisia. 
 

Tukisuhteet alkavat aloitustapaamisella,
jossa MLL on mukana. Toiminta on

maksutonta, ja siinä korostuu
tasavertaisuus, keskustelu sekä yhdessä

tekeminen ja oleminen.



Läksykummitoiminnan tarkoituksena on tarjota
kouluikäiselle lapselle luotettavan aikuisen

juttuseuraa sekä henkilökohtaista tukea
koulunkäyntiin. Toiminnan tavoitteena on edistää

lapsen
luku- ja kielitaitoa, ylläpitää koulumotivaatiota ja

ehkäistä yksinäisyyttä.
 

 Läksykummi voi esimerkiksi auttaa lasta
koulutehtävien kanssa, lukea yhdessä kirjoja tai
ihan vain jutella kivoista jutuista. Yhteydenpito
läksykummin ja lapsen välillä tapahtuu pääosin

etäyhteydellä puhelimen tai tietokoneen kautta.

Läksykummitoiminta Perhekummitoiminta
Ystäväksi 

maahanmuuttajaäidille 
-toiminta

Toiminnassa korostuu suomen kielen puhuminen
sekä suomalaiseen yhteiskuntaan ja tapoihin

tutustuminen. MLL etsii suomea puhuvan naisen
ystäväksi maahan muuttaneille äideille ja naisille.

Toiminta tukee myös maahanmuuttajanaisen lapsia
ja perhettä, koska koko perhe hyötyy äidin oppiessa

suomen kielen ja pääsee osalliseksi ympäröivään
yhteiskuntaan. 

Vapaaehtoinen puolestaan pääsee tutustumaan
ystävänsä kautta uusiin kulttuureihin ja niiden

tapoihin. 
 

Vapaaehtoinen ystävä voi halutessaan ottaa omat
lapset mukaan tapaamisiin, sillä tarkoituksena on
tavata arkisissa tilanteissa, kuten leikkipuistossa,

kävelylenkillä tai jommankumman kotona. 
Tapaamiset sovitaan aina erikseen ja tavoite on, että

ystävät tapaavat noin kerran viikossa. 

Perhekummit ovat vapaaehtoisia lapsiperheiden
tukihenkilöitä, jotka tukevat lapsiperheen hyvinvointia

ja vanhemmuutta, sekä antavat voimia arkeen. 
 

Perhekummi osallistuu perheen arkeen, on läsnä
kuuntelemassa ja keskustelemassa. Perhekummin
kanssa voi käydä kahvilla, leikkipuistossa tai vaikka

tehdä yhdessä ruokaa.

Perhekummi ei ole lastenhoitaja eikä kodinhoitaja,
vaan vierellä kulkija, oman elämän kokemuksensa

pohjalta auttava henkilö. 
 

Perhekummi ja perhe tapaavat vuoden ajan noin
kerran viikossa tai joka toinen viikko.  

Tukisuhteen aluksi luodaan yhdessä perheen ja
kummin kanssa toiminnan tavoitteet ja MLL:n

koordinaattori on molempien osapuolten tukena koko
perhekummisuhteen ajan.

Mummi- ja vaaritoiminta
Vapaaehtoinen mummi tai vaari voi toimia esimerkiksi  
MLL:n perhekahvilassa, kerhoryhmissä, päiväkodeissa
tai kouluissa. MLL:n mummi tai vaari ei ole yksittäisen
lapsen varamummi tai -vaari, vaan oman asuinalueen

lasten yhteinen isovanhempi.
 

Toiminnassa voi muun muassa antaa aikaansa lapsille
leikkien ja kuunnellen heitä sekä tarjota erilaisia

virikkeitä päiväkodissa. Mummit ja vaarit voivat jakaa
omaa osaamista ja elämänkokemusta aikuisille sekä
tarinoita lapsille. Toiminnassa on mahdollista toimia
myös lukumummina tai -vaarina peruskoululaisille

lukien yhdessä lapsen kanssa. 


