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•Leikkipäivä 4/22
•Vuosikertomustiedot
•Koulupostitus
•Nuori-messut 26.-27.4.
•Testamentti-ilta 28.4.
•Äitienpäivä 5/22
•Kesälomat: lasten ja nuorten tuki
•Jäsenten kesäkirje

• Koulun alku, Koulurauha  (17.8.), 
HAK HYK, Eskarista  ekalle
Vanhemmuuden tukeminen syksyn 
käynnistymisessä
• Kauden käynnistys: yhdessä

tehty vapaaehtoisten rekrytointi-
kampanja 9/22, piirit, yhdistykset
•Jäsenrekrykampanja + -kirje, aletaan taas
•Varainhankinnan kampanja +

vaikuttamisen vetoomus
•Testamentti-ilta (syyskuu)

•Kansainvälinen testamenttilahjoittamisen

päivä 13.9.

•Varainhankinnan F2F-/telekampanjat

•Lapsemme-lehti 2. 30.9.
•4.10. MLL:n Tutkimusseminaari: nuoret ja 
osallisuus +Tukaritoiminta 50v 

•Kauden käynnistyminen, 
vapaaehtoisten innostaminen
•Lapset ensin -keräyksen materiaalit 
Gredissä 20.1.
•Aluevaaliviestintä
•Tukioppilaiden 50 v -juhlavuosi alkaa
•Educa 28-29.1. 
•Järjestöpäivät 27.1. 
• VJK 7.3.
•Jäsenkirje (1/22), -laskut (2/22) ja –
rekisterin 2. käyttöönotto (3/22)
•Mediakasvatusviikko 7-13.2.
•LNP ja VPN –tilastojen nostot 
(alustava 3/22)
•Lapsemme-lehti 1. 24.3. 
•Testamentti-ilta 31.3.
•Syksyn 2022 vapaaehtoistoiminnan 
yhteisen kampanjan suunnittelu 
käynnistyy piir + yhd + kj
•Valtakunnalliset tilastot (PeKa, 
nuorten kerhotoiminta, 
harrastetoiminta jne)

•Auta leipomalla 6.10.
•Eroauttamisen kampanja 5-8.10.
•LOS-päivä 20.10.
•Isänpäivä
•Tekojen tiistai 29.11
•Vapaaehtoisten päivä (3.12?)
•Joulukeräykset
•HJM
•Jäsenkirjeet
•Eduskuntavaalivaikuttaminen

loka-
joulu 

tammi-
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huhti-
kesä

heinä-
syys 



MLL:n erottautumista 
vahvistetaan teemoilla

- Keväällä ja koulun alkuun asti nostamme erityisesti 

nuorten hyvinvoinnin eteen tekemäämme työtä
• Yksi tärkeä viesti on työn yksinäisyyttä vähentävä vaikutus: jotta yksikään nuori ei jäisi 

yksin tai porukan ulkopuolelle.

• Tällä välitämme viestiä, että MLL toimii niin kiusaamisen vastaisen työn, 
tukioppilastoiminnan, Lasten ja nuorten puhelimen ja chatin, HYK-kampanjan, koulutyön, 
Nuortennetin ja mediakasvatuksen sekä vaikuttamistyön keinoin, jotta maamme nuorten 
hyvinvointia voitaisiin parantaa

• Osa tiedotteista, somesisällöistä, blogeista, tapahtumista muotoillaan niin, että ne 
nostavat erityisesti työtämme nuorten eteen.

- Syksyllä nostamme vapaaehtoistoiminnan hyötyjä
• Tällä välitämme viestiä, että sen lisäksi, että vapaaehtoistoiminta ehkäisee yksinäisyyttä, 

vapaaehtoistoiminnassa jokainen mukaan tulija on porukassa osallisena.

• Tueksi tulee yhdessä piirien ja yhdistysten kanssa ideoitu vapaaehtoisten
rekrytointikampanja 9/2022

• Osa tiedotteista, somesisällöistä, blogeista, tapahtumista muotoillaan niin, että 
ne nostavat erityisesti laajaa vapaaehtoistyötämme.


