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Miksi/miten itse lähdit 
MLL:n vapaaehtoiseksi?



Ilman vapaaehtoisia 
tämä ei onnistuisi!



Hallituksen jäsen

Perhekahvilan 
ohjaaja

Vertaisryhmän 
tai kerhon 

ohjaaja

Kylämummi –
tai vaari

Tukihenkilö

Verkkovapaa-
ehtoinen Lasten ja nuorten 

puhelimen ja netin 
päivystäjä

Vapaaehtoisena MLL:ssa



Mikä innostaa toimimaan juuri 
MLL:n vapaaehtoisena?

• Mahdollisuus osallistua 
lapsiperhetoimintaan sekä 
vaikutusmahdollisuudet 
yhteiskunnallisella ja paikallisella tasolla 
(46 %)

• Henkilökohtainen hyöty (38 %)

• Työn tärkeyden kokemus (33 %)

• Muut toiminnassa mukana olevat 
ihmiset (25 %)

“Muut vapaaehtoiset, vankat 

verkostot, työ kohti 

lapsipositiivisempaa Suomea, 

pienten lasten ja perheiden 

hyvinvointi, hauskat tapahtumat, 

koulutukset ja yhteiset tapahtumat. 

Nauru. Höpötykset. Ilo!”

MLL:n vapaaehtoiskysely 2018



Mistä syntyy 
vapaaehtoisen draivi?
• Viihdyn ryhmässä (yhteisöllisyys)

• Osaan hommat (kyvykkyys)

• Voin vaikuttaa (omaehtoisuus)

• Teen hyvää (merkityksellisyys)

Frank Martela



Madalla mukaan 
lähtemisen kynnystä!

Varmistetaan, että 
toimintaan on 

helppo 
ilmoittautua 

mukaan

Tarjotaan erilaisia 
tapoja osallistua

Otetaan uudet 
vapaaehtoiset 

lämpimästi 
vastaan

Kerro, että lapset 
saa ottaa mukaan



Nosta esiin vapaaehtoisena 
toimimisen ilot ja hyödyt!
• Saa uusia tuttavia tai jopa ystäviä

• Voi vaikuttaa asioihin

• Saa hyvän mielen

• Saa harrastuksen / mielekästä tekemistä

• Lisää onnellisuutta ja hyvinvointia!

• Voi vahvistaa osaamista (mahdollisesti sellaistakin, joka 
voidaan hyväksi lukea opiskelussa)





Kaikki kanavat käyttöön!
• Kysy / kutsu henkilökohtaisesti – aloita lähipiiristä!

• Yhdistyksen nettisivu ja sosiaalinen media, kuntakohtaiset / alueelliset 
portaalit. Yhteistyö muiden yhdistysten kanssa.

• Jäsenkirjeet / -viestit

• Huomioi uudet jäsenet → sähköposti, jopa puhelu?

• Muista myös perinteinen media - tarjoa paikallislehteen juttua

• Osallistu paikallisiin tapahtumiin → jaa esitettä yhdistyksenne avoimista 
vapaaehtoistehtävistä

• Lisää kaikkiin palautelomakkeisiin kysymys: oletko kiinnostunut 
vapaaehtoisena toimimisesta?



Some -markkinointi
• Panosta kuviin

• Kuvan tarkoitus on vetää katsoja puoleensa, sen jälkeen voi lukea lisäinfoa tekstikentästä

• Mieti, mikä vetää ihmisiä puoleensa
• Mitä haluat, että kuva herättää katsojassa? Mitä siitä tulee mieleen?

• Muista kertoa tekstissä mistä on kyse ja mitä haluat 
katsojan tekevän nähtyään mainoksen

• Muista MLL:n 
graafinen ohjeistus, 
voit käydä katsomassa 
sitä täältä

https://mll.contenthub.fi/ui/folders/7733957?selectedIndex=0&selectedId=9938475&page=0&pageSize=50&sortBy=name


Ystäväksi 
maahanmuuttajaäidille-
toiminnan mainos

Tavoitetut: 30 000
Orgaaninen: 22 000
Maksettu: 8000
Linkin klikkaukset: 191
Jaot: 63

Heppakaveri-
toiminnan mainos

Tavoitetut: 57 000
Orgaaninen: 52 000
Maksettu: 6500
Linkin klikkaukset: 344
Jaot: 99



Houkuttelevuutta lisää!
• Jaa omia kokemuksia ja kerro 

tositarinoita vapaaehtoisena 
toimimisesta!

• Tuloksellinen toiminta kiinnostaa! 
Kannattaa viestiä pienistäkin 
tuloksista!

• Jos mahdollista, käytä kuvia / videoita
Vapaaehtoiseksi perhekahvilaan

MLL Laukaan yhdistys

https://www.youtube.com/watch?v=Rglolu1P-Io


Kysymyspatteristo:
1. Kuka olet ja mitä teet yhdistyksessä?

2. Miten lähdit mukaan? Mikä sai lähtemään*?

3. Mikä saa sinut jatkamaan vapaaehtoisuutta? Mitä saat 
siitä itse?

4. Terveisiä mukaan lähtevälle

*Esim. saa järjestää lapsiperheiden toimintaa omalla 
paikkakunnalla, uusiin ihmisiin tutustuminen uudella 
paikkakunnalla, harrastus itselle, tekemistä muiden saman 
ikäisten/vanhempien/naapureiden/tms. kanssa. 

Esimerkkejä somepostauksista:
1.Miltä vapaaehtoistoiminta näyttää meillä

o Mitä muotoja tarjolla (esim. muskarivastaava, 
metsäkerhon ohjaaja, avaa myös, jos voi keksiä ns. 
uuden vapaaehtoisuuden muodon)

o Mitä vapaaehtoinen tekee, mitä häneltä ns. 
toivotaan

o Miten paljon vapaaehtoisuutta tehdään

o Mitä muuta?

2. Kolme eri vapaaehtoista meidän yhdistyksessämme 
(esim. hallituksen jäsen, perhekahvilaohjaaja, viestintätiimin 
vetäjä)

3. Viikko vapaaehtoisen kyydissä

• (miltä näyttää viikko vapaaehtoistoiminnassa – voit 
ottaa mallia 1/2022 Lapsemme-lehden artikkelista, 
jossa oltiin piirin työntekijän kyydissä)

4. Mitä vapaaehtoisvoimin ollaan saatu tehtyä omalla 
paikkakunnalla

Laukaan yhdistyksen hallituslaisten 
esittely Instagramissa

https://www.instagram.com/p/CbZoHzAOy2H/


Oppilaitosyhteistyö
- Opiskelijat potentiaalinen vapaaehtoisjoukko

- Oman alan työkokemuksen kartuttaminen
- Vapaaehtoistyön kytkeminen opintoihin

- Oppilaitoksiin mainoksia vapaaehtoismahdollisuuksista
- Konkreettinen kuvaus, mihin tehtävään haetaan

- Suorat yhteistyökumppanuudet tietyn oppilaitoksen 
tai koulutusalan kanssa





Vapaaehtoistehtävien 
paketointi



Paketointiohje
• Tehtävän nimi (plussaa, jos nimessä innostava tavoite)

• Mitä pitää tehdä? (konkreettinen kuvaus)

• Kuinka paljon vie aikaa? (montako tuntia/iltaa 
viikossa/kuukaudessa)

• Mitä tukea ja perehdytystä on tarjolla? Keneltä?

• Mitä tehtävässä voi oppia ja saada itselleen?

• Miksi tämä on tärkeää? Lari Karreinen



Esimerkki paketoinnista 





Pitäkää huolta omasta ja 
toistenne jaksamisesta!




