Espoon Lastenliitto

TULE MUKAAN
VAPAAEHTOISTOIMINTAAN!

LASTENLIITTO
YHDISTYKSENÄ
Kansallinen Lastenliitto on valtakunnallinen lapsija varhaisnuorisojärjestö, joka toimii ympäri
Suomea järjestäen toimintaa lapsille ja
lapsiperheille, toimintamuotoinaan kerhot, leirit,
koulutukset ja kurssit. Yhtenä toimintamuotona
on myös aamu- ja iltapäivätoiminta. Kaikki
toimintamme on matalan kynnyksen toimintaa,
jonka tavoitteena on, että kynnys hakeutua
palveluihin olisi mahdollisimman alhainen. Tämä
toimintaperiaate näkyy mm. matalana
hintatasona.

MITÄ TOIMINTAA
LASTENLIITOLLA ON
ESPOOSSA?
Espoon Lastenliitto on Espoon alueella
toimiva voittoa tavoittelematon lapsi- ja
varhaisnuorisojärjestö. Toiminnallamme
tuemme turvallista lapsuutta ja
onnellista vanhemmuutta. Haluamme
omalta osaltamme kasvattaa
ihmistaimista rehellisiä, tasapainoisia ja
hassuttelevia yksilöitä. Järjestämme
monipuolista toimintaa lapsille,
varhaisnuorille ja lapsiperheille.
Mahdollisuus edulliseen harrastamiseen
tarjoutuu ympäri vuoden, kun tarjolla on
metkaa kerhotoimintaa sekä erilaisia
lystikkäitä tapahtumia. Koulujen lomaaikoina riittää tekemistä päiväleirien
muodossa.

MIHIN TARVITSEMME
VAPAAEHTOISIA?
Toimintamme mahdollistamiseksi tarvitsemme vapaaehtoisia.
Vapaaehtoisten mielenkiinnon kohteet otetaan huomioon työtehtävissä ja
toimintaa rakennetaan yhdessä toimiston henkilökunnan kanssa. Tekemistä
on monen tasoista, joten vapaaehtoisena pääset poimimaan rusinat pullasta
ja osallistumaan toimintaan juuri sen verran kuin haluat.

VAPAAEHTOISTEHTÄVIÄ
Facebook
Yksinkertaisin vapaaehtoistehtävä on
Espoon Lastenliiton Facebook-sivun
seuraaminen, päivityksistä tykkääminen ja
niiden jakaminen. Facebookin algoritmit
saattavat vaikuttaa postauksiimme niin,
ettei niitä automaattisesti näy ihmisten
uutisvirrassa, vaan ne tarvitsevat usein
nostoja näkyäkseen.
Lastenviikko
Kansallinen Lastenliitto on vuodesta 2014
nostanut esille lapsen oikeudet ja viettänyt
kokonaista teemaviikkoa lasten kunniaksi
marraskuun lopulla, Lapsen oikeuksien
päivän aikaan. Tuo juhlaviikko on nimeltään
Lastenviikko. Lastenviikolla järjestetään
erilaisia tapahtumia, vuonna 2017
esimerkiksi järjestettiin keppihevosrataa
espoolaisissa kauppakeskuksissa.
Lastenviikon tapahtuman suunnittelu alkaa
syyskuussa 2018.

Kerho-ohjaus
Kerhotoimintamme on monipuolista
toimintaa, jossa ei kilpailla vaan toimitaan
tekemisen ja hyvän mielen kautta. Kerhojen
sisältö vaihtelee paljon lapsiryhmistä ja
ohjaajista riippuen ja ohjaajan tehtäviin
kuuluukin itsenäinen toiminnan suunnittelu
sekä ryhmien ohjaus. Kerho-ohjaajalta ei
vaadita alan koulutusta, vaan
harrastuneisuus, sitoutuneisuus ja kiinnostus
lasten kerhotoiminnan ohjaamiseen riittävät.
Kerho-ohjaajien tulee olla täysi-ikäisiä.
Kerho-ohjaamisesta maksetaan palkkio.
Muut tehtävät
Lisäksi tehtäviä voivat olla esim. toiminnan
valokuvaus, leiri- ja tapahtumatoiminnan
ohjaus, hallitustyöskentely, tarvikkeiden
kuljettaminen sekä koulutusten ja kurssien
ohjaaminen.

toiveet ja edellytykset

VAPAAEHTOISELLE
Minkä ikäisille tehtävä on tarkoitettu?
-Mukaan toimintaamme voit tulla iästä riippumatta.
Millaisia taitoja ja edellytyksiä vapaaehtoiselta vaaditaan?
-Vapaaehtoisen tulee olla sitoutunut hoitamaan sovitut
tehtävät. Lisäksi vapaaehtoisen tulee toimia hänen kanssaan
sovitun tehtävän vaatimalla tavalla. Vapaaehtoiset
perehdytetään järjestöön ja sen toimintaan. Selvitämme
rikostaustan lasten kanssa toimivilta vapaaehtoisilta (2014/148)
Tehtävään perehdytys tehtävästä riippuen
• Haastattelu
• Infotilaisuus
• Koulutus/koulutukset
Mitä vapaaehtoinen saa?
• Todistuksen
• Uusia taitoja
• Uusia tuttavia
• Verkostoitumista
Miten vapaaehtoisia tuetaan?
-Espoon Lastenliiton työntekijä organisoi ja koordinoi toimintaa
sekä toimii yhteyshenkilönä ja vapaaehtoisten tukena.

SOME J A YHTEYSTIEDOT
Toimintaamme voit tutustua lisää:
www.lastenliitto.fi/espoo
Facebook: Kansallinen Lastenliitto - Espoon
Aluejärjestö ry
Instagram: lastenliitto_espoo
Mikäli olet kiinnostunut
vapaaehtoistyöskentelystä Espoon
Lastenliitolla, ole rohkeasti yhteydessä
yhdistyksen toiminnanohjaajaan:
Jenni Voutilainen
040 585 2722
jenni.voutilainen@lastenliitto.fi

