Merkityksellistä
vapaaehtoistyötä
lasten, nuorten ja
perheiden hyväksi
Järvi-Suomen piiri

Koetko sinä lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin tärkeäksi?
Haluaisitko antaa pienen palan vapaa-ajastasi tärkeän asian
tukemiseen?
MLL:n vapaaehtoisena toimiminen on merkityksellinen ja
konkreettinen tapa auttaa. Voit osallistua toimintaan sen verran,
kuin jaksat ja haluat.

Piirin työntekijät kouluttavat vapaaehtoiset tehtäviinsä, tukevat
matkan varrella ja järjestävät yhteisiä kohtaamisia ja virkistystä.
Tule mukaan mahtavaan porukkaamme tekemään hyvää!

Piirin vapaaehtoistoiminta
Kaveritoiminta
MLL:n aikuiskaverina saat tutustua
4–17-vuotiaaseen lapseen tai nuoreen,
joka kaipaa juuri sinun aikaasi ja huomiotasi. Lapsi tai nuori on voinut kokea
yksinäisyyttä, tai hänellä ei ehkä ole
sopivaa aikuista harrastuskaveriksi.
Tehtävänäsi on olla lapselle tai nuorelle turvallinen aikuinen, jutella ja kuunnella sekä puuhailla teille molemmille
mieluisia asioita.

Heppakaveritoiminta
MLL:n heppakaverina pääset ilahduttamaan lasta tai nuorta ja jakamaan
hänen kanssaan innostuksen hevosiin.
Voitte hoitaa hevosia, tehdä talliaskareita ja mahdollisesti myös ratsastaa.
Mukavan tekemisen ohessa lapsen
itsetunto ja vuorovaikutustaidot vahvistuvat. Voit ilmoittautua vapaaehtoiseksi, jos sinulla on oma hevonen tai
hoitohevonen. Halutessasi voit ohjata
heppakaverikerhoa.

Perhekummitoiminta
MLL:n perhekummina olet tärkeässä roolissa perheen arjen piristäjänä
ja yksinäisyyden torjujana. Saat tutustua perheeseen, joka on voinut kokea
väsymystä tai tukiverkkojen puutetta. Voitte käydä yhdessä esimerkiksi ulkoilemassa ja hoitamassa arkisia
asioita. Perhekummit ovat odotettuja
vieraita – lasten ilo on paras palkinto!

Ystäväksi
maahanmuuttajaäidille
Maahanmuuttajaäidin ystävänä pääset ystävystymään vastikään ulkomailta Suomeen muuttaneen naisen
kanssa. Toimit tärkeänä lenkkinä maahanmuuttajaäidin kotoutumisessa ja
kielen oppimisessa. Samalla saat itse
oppia uutta kieltä ja kulttuuria. Lapset
voivat olla mukana tapaamisissa.

Sosiaalihuoltolain alainen
tukihenkilötoiminta
MLL:n tukihenkilönä saat tuettavaksesi lapsen tai nuoren, joka kaipaa turvallisen aikuisen läsnäoloa. Voit tukea
lasta tai nuorta esimerkiksi koulunkäynnissä, harrastuksissa ja sosiaalisissa suhteissa, jotka eivät ehkä sujuisi
ilman tasapainoisen aikuisen apua.

Lastenhoitotoiminta
MLL:n hoitajana pääset auttamaan
perheitä, jotka tarvitsevat lastenhoitoapua. Samalla saat arvokasta työkokemusta ja rahallisen korvauksen.
Voit aloittaa hoitajana, kun olet täyttänyt 16 vuotta ja käynyt MLL:n

lastenhoitokurssin. Kasvatus-, sosiaalija terveysalan opiskelijoille ja ammattilaisille riittää lyhyempi perehdytys. Jos
olet vastuuntuntoinen tyyppi ja pidät
lapsista, tämä voisi olla sinun juttusi!

Selviydytään kiusaamisesta
-projekti
Projektin vapaaehtoisena pääset auttamaan nuoria, jotka ovat kokeneet
kiusaamista ja haluavat käsitellä kokemuksiaan turvallisessa ympäristössä.
Koulutamme sinut ohjaajaksi Selviytyjät-vertaisryhmään, joka voi kokoontua joko livenä tai verkossa. Ryhmää
ohjaavat kanssasi pari muuta vapaaehtoista ja piirin ammattilainen.

Paikallisyhdistysten vapaaehtoistoiminta
Perhekahvilan ohjaaja
Perhekahvilat ovat avoimia kohtaamispaikkoja, joissa vanhemmat tutustuvat samassa elämäntilanteessa oleviin
aikuisiin ja lapset saavat leikkiseuraa.
Perhekahvilan ohjaajana voit ottaa
vetovastuun kahvilasta tai auttaa lyhytaikaisemmin esimerkiksi tarjoiluissa
tai leikkihetkien ohjaamisessa.

Kerhon ohjaaja
Yhdistykset järjestävät lapsille ja
perheille mm. muskareita ja liikuntakerhoja. MLL:n vapaaehtoisena
pääset suunnittelemaan ja ohjaamaan kerhotoimintaa omien mieltymystesi mukaan, perheiden toiveita
kuunnellen.

Vertaisryhmän ohjaaja
Vertaisryhmissä vanhemmat pääsevät
jakamaan lapsiperhearkeaan muiden
samassa elämäntilanteessa olevien
kanssa. Teemana voi olla vaikkapa
ensimmäisen lapsen saaminen tai lapsen uhma- tai murrosikä. Ohjaajana
vedät vertaisryhmää ja aktivoit osallistujia keskusteluun.

Kylämummi tai -vaari
Jos pidät lapsista ja haluat ilahduttaa
heitä läsnäolollasi, sinusta voisi tulla
mainio kylämummi tai -vaari!

Voit käydä tapaamassa lapsia esimerkiksi perhekahvilassa, kerhossa, päiväkodissa tai koulussa. Tämä toiminta on
omiaan edistämään sukupolvien välistä kohtaamista.

Lukumummi tai -vaari
Lukumummina tai -vaarina saat tukea
sellaisten lasten lukemaan oppimista,
joille lukeminen tuottaa hankaluuksia.
Pääset vierailemaan kouluilla ja lukemaan lapsille ja yhdessä lasten kanssa.

Hallituksen jäsen
Jokaisen MLL:n paikallisyhdistyksen taustalla vaikuttaa vapaaehtoisten muodostama hallitus, joka linjaa
yhdistyksen toimintaa. Voit toimia hallituksessa mm. puheenjohtajana tai
sihteerinä tai ottaa vastuuta esim. tiedotuksesta, jäsenasioista, perhekahviloista tai nuorisotoiminnasta.

Pop up -vapaaehtoinen
Jos haluat auttaa, mutta et tiedä tarkalleen miten ja kuinka pitkään, voit
ilmoittautua pop up -vapaaehtoiseksi.
Voit toimia esim. tapahtumajärjestäjänä, lipaskerääjänä tai myyjäisleipurina tai -myyjänä. Vain mielikuvitus on
rajana!

Ota meihin
yhteyttä!
Sähköposti: jarvi-suomen.piiri@mll.fi
Verkkosivut: jarvi-suomenpiiri.mll.fi

Taitto: Heidi Löytynoja
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