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Perjantai 9.9.2022 
Majoittuminen omaan tahtiin kaksi yötä majoittuville. 
 
 
Lauantai 10.9.2022 
 

10.40–11.30 Etko-paja - Kestävä leikki 
Työpajassa käydään läpi Leikkipäiväohjelman verkoston asiantuntijoiden ajatuksista ja teksteistä 
koostetut Kestävän leikin periaatteet (kaikenikäisten oikeus, ylisukupolvisuus, yhteisöllisyys, 
ylisukupolvisuus, ympäristöystävällisyys, pitkäikäisyys ja leikkirauha) ja esitellään hyviä käytäntöjä 
kestävän leikin periaatteiden sovelluksista lasten kanssa toimiessa.  

10.30 Esittelypisteet avautuvat aulatilassa 

11.30–13 Lounas kaikille 

13.00-15.30 

 

 

Päivien avaus, pääsihteeri Milla Kalliomaa, 
Lapsiystävällisempää Suomea rakentamassa 2020-luvulla 
 
Leo Stranius: MLL:n rooli kestävän tulevaisuuden rakentamisessa 
 
MLL:n rooli yhteiskunnassa. Missä MLL:ää tarvitaan tulevaisuudessa? 
 
(Jaloittelutauko) 
 
Ajankohtaista ja tulossa MLL:ssa 

15.30–16.00 Kahvitauko 

 

16.00–16.50 I Työpajat 
Jokainen osallistuja valitsee ilmoittautumisen yhteydessä työpajat (1/sessio), joihin haluaa 
osallistua. Työpajan sisällöt ovat samat jokaisessa kyseisen teeman mukaisessa työpajassa.  

 Hyvä hallinto MLL:ssa 
Mitä on yhdistyksen hyvä hallinto? Miten Yhdistslaki tai MLL:n säännöt ovat uudistumassa? Tule 
kuulemaan ja kysymään! 

 Jäsenhankinta ja jäsentyö 
Vinkkejä ja yhteistä ideointia uusien jäsenten mukaan saamiseen ja jäsenpalvelun terveiset. 



 Kolme vinkkiä yhdistyksen viestintään 
Vaikuttavaa viestintää pienillä resursseilla? Kyllä, se on mahdollista yhteisiä materiaaleja 
hyödyntäen ja pienellä suunnittelulla. Tarjoilemme tueksesi kolme vinkkiä. 

 VJK:laisten kokoontumisajot 
Tänä vuonna on meneillään 8. vapaaehtoistoiminnan johtamiskoulutus. VJK:n on käynyt MLL:ssa 
jo sadat puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat. Tule kohtaamaan muita VJK:laisia ja jakamaan 
parhaimmat vinkit MLL:n johtajalle. 

 MLL ja kestävä kehitys 
Kestävä kehitys, mitä se on ja miten innostaa oma yhdistys mukaan kestävän kehityksen 
kelkkaan?  Tule tutustumaan innostavaan työpajamalliin!  

 Mediakasvatus ja digihyvinvointi 
Pohditaan yhdessä, miten digi vaikuttaa vapaa-aikaan, jaksamiseen, keskittymiseen, uneen ja 
sosiaalisiin suhteisiin. Miten mediakasvattaa perheen pienimpiä? DIGIFIT-kirppu keskusteluttaa 
mediankäytöstä innostavalla ja hauskalla tavalla. Työpajamalli yhdistyksille.  

 Aikaseikkailu ja Ilolla Eskarista Ekalle – yhteisen tekemisen äärellä  
Miten yhdistys ja alakouluikäisten lasten perheet kohtaavat? Tule tutustumaan ja rentoutumaan 
hauskojen materiaalien pariin!  

17.00–17.50 II Työpajat 

 Yhdistys kotoutumisen tukena 
Pohditaan kohtaamista ja yhdistyksen mahdollisuuksia tukea Suomeen tulleiden perheiden 
kotoutumista. 

 Jäsentyö ja jäsenhankinta 

 Vaikuttamistyö yhdistyksissä  
Mitä kaikkea vaikuttaminen yhdistyksessä voikaan olla? Tule pohtimaan asiaa kanssamme ja 
innostumaan yhdessä vaikuttamistyön mahdollisuuksista!  

 Yhdistys työnantajana  
Tule kuulemaan ajankohtaiset kuulumiset työsuhdeasioista ja keskustelemaan sinua 
askarruttavista kysymyksistä 

 MLL ja kestävä kehitys  

 Mediakasvatus ja digihyvinvointi 

 Aikaseikkailu ja Ilolla Eskarista Ekalle – yhteisen tekemisen äärellä  

19.00- Yhteinen illallinen ja illanvietto 

 

 

Sunnuntai 11.9.2022 

7.30–10 Aamiainen 

9.30-10.15 III Työpajat 

 Vaikuttamistyö yhdistyksissä 

 Hyvä hallinto MLL:ssa 

 Kolme vinkkiä yhdistyksen viestintään 

 Kestävä leikki 

 Yhdistyksen varainhankinta 
Miten hankkia varoja yhdistyksen toimintaan? Tule mukaan jakamaan parhaat 
varainhankintavinkkisi.  

 Jäsentyö ja jäsenhankinta 

10.30-12.00 Vapaaehtoistoiminta ja jäsenyys MLL:ssa. Millainen kansalaisjärjestö houkuttelee ja missä 
halutaan olla mukana? Vapaaehtoistoiminnan johtaja, Tapani Tulkki 
 
Päivien päätössanat MLL:n puheenjohtaja Mirjam Kalland 
 

12.00–13 Lounas ja kotiinlähtö! 

 


