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Piirihallituksen puheenjohtajiston tervehdys

Me luottamushenkilöt olemme ilolla ja ylpeydel-
lä seuranneet koko konsernin, MLL:n Hämeen 
piirin, Kotineuvolan sekä Hämeen lastensäätiön 
toimintaa. Toiminta lasten, nuorten ja perheiden 
terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi koko pii-
rin alueella on kehittynyt vuosi vuodelta. Vuon-
na 2019 LAPE-työn myötä kohtaamispaikkojen, 
perhekahviloiden merkitys korostui ja Jututta-
mo-toiminta pyörähti käyntiin. Piirin visuaalinen 
ilme uudistui ja Kettusemmekin sai oman paidan 
ja seikkailee nyt piirin monissa materiaaleissa. 
Lisäksi kaikkien oppaiden kannet saivat uuden 
upean ilmeen. Loppuvuoden iloinen uutinen oli 
perhekummitoiminnan saama STEA:n AK-rahoi-
tus. 

MLL:n Hämeen piirin toiminta näyttäytyy meille luottamustoimissa oleville todella laadukkaana. On 
mielenkiintoista ja palkitsevaa olla tekemässä strategista työtä taustalla, kun operatiiviseen toiminnan 
taso on korkealla ja MLL-sydämen lämmin syke välittyy kaikesta toiminnasta.

Yhteinen tiimipäivämme oli mieleenpainuva, saimme entistä tarkempaa kuvaa piirin toimihenkilöi-
den työstä. Ilolla seurasimme myös paikallisyhdistysten vapaaehtoisten hienoa toimintaa sekä hui-
keita suorituksia jäsenhankintakampanjan puitteissa. Näkyvyyttä tuli myös piiri hankkimista kaula-  
ja korvakoruista. Ne herättävät kanssaihmisissä positiivisia reaktioita ja mielenkiintoa ja ovat usean 
kerran toimineet keskustelun avauksena liiton toiminnasta ja lasten ja perheiden hyvinvoinnista. 

Yksi piirimme merkittävistä asioista viime vuonna oli valmistautuminen pitkäaikaisen toiminnan-
johtajamme Maritan eläkkeelle jääntiin ja  uuden toiminnanjohtaja-toimitusjohtajan rekrytointi.  
Rekrytointiprosessi tehtiin tiiviissä yhteistyössä Kotineuvolan hallituksen kanssa. Olemme iloisia, että 
saimme valita erinomaisen hakijajoukon keskuudesta uuden toiminnanjohtaja-toimitusjohtajan jo en-
nestään osaavaan ja työhönsä omistautuvaan piirin henkilökuntaan. 
 
Valtakunnan tasolla verkostoiduimme ja virkistäydyimme järjestöristeilyn merkeissä lokakuussa.  
Risteilyllä mukana olleille jäi varmasti mieleen Petri Rajaniemen tiukka ja tunteikas esitys ”Suomi, 
suomalaiset ja järjestöt 2019”. ”Jos me emme määritä uusiksi sitä, miltä lapsiperheen elämä Suomessa 
tuntuu, sitä ei tee kukaan muukaan. Ei ole muita.” Hän muistutti meitä 100-vuotiaasta yhä ajankohtai-
sesta MLL:n sääntöjen §4:n mukaisesta perustehtävästä eli tarkoituksesta edistää lasten, nuorten ja 
lapsiperheiden perusturvallisuutta, hyvinvointia ja tervettä kehitystä. Petrin sanoin, meidän järjestön 
sisälläkin vahvin vetovoima on niissä toiminnoissa, joissa autetaan ihmisiä. Siellä on aito elämä ja eri-
laiset ihmiset. Toiminnan tarkoitus ei ole toiminta, vaan parempi maailma.

Upeasta yhteistyön vuodesta 2019 kaikkia piirimme toimijoita ja yhteistyökumppaneita kiittäen, 
kohti parempaa maailmaa yhdessä matkaten

MLL:n Hämeen piirin piirihallituksen puheenjohtajisto Sari, Kati ja Sanna

Sanna Kaukonen, Kati Vitikainen ja Sari Orhanen
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MLL:n visiot ja arvot – 
tavoitteena lapsiystävällinen yhteiskunta

Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin kansalais-
järjestö, joka edistää lasten, nuorten ja lapsiperheiden 
hyvinvointia.

MLL:n arvot Täydentävät periaatteet
Lapsen ja lapsuuden arvostus

Yhteisvastuu

Inhimillisyys

Yhdenvertaisuus

Avoimuus

Ilo

Kumppanuus

Osallisuus

Arjen arvostus

MLL:n työn perustana ovat liiton perustamisjulistus, säännöt, 
Suunta 2024- strategia ja YK:n lapsen  oikeuksien sopimus.

MLL:n visio

Suomi on lapsiystävällinen yhteiskunta, jossa lapsen etu 
asetetaan etusijalle ja jossa lapset ja nuoret voivat hyvin

MLL tarjoaa innostavan ja arvostavan osallistumisympäristön 
vapaaehtoistoiminnalle lasten, nuorten ja perheiden kanssa

MLL on lasten, nuorten ja perheiden arjen asiantuntija, 
luotettava ja ketterä kumppani, vapaaehtoistyön toteuttaja
ja innovatiivinen kehittäjä ja vaikuttaja
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MLL:n Hämeen piirin laatiman Strategia 2018-2020, tavoitteiden 
mukaisesti edistämme lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia:

Toteuttamalla, tukemalla ja ohjaamalla vapaaehtoistoimintaa MLL:n 
paikallisyhdistyksissä ja piirin toiminnoissa

Tuomalla lasten, nuorten ja lapsiperheiden ääni kuuluvaksi

Tuottamalla koulutusta ja palveluja lapsiperheille, kunnille, järjestöille 
ja yrityksille 

Toimintatapamme perustuu mentalisaatioon ja arvioimme omaa 
tekemistämme Lapsen oikeuksien näkökulmasta

Tähän työhön kutsumme mukaan uusia jäseniä ja työmme tukijoita. 
Kolmivuotiskauden keskeisiin teemoihin kuuluu kunta- ja muiden 
kumppanuuksien vahvistaminen piirin alueella sijaitsevissa kunnissa 
kolmen maakunnan alueella.

Päijät-Häme

Pirkanmaa

Kanta-Häme
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Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin kan-
salaisjärjestö, joka edistää lasten, nuorten ja lap-
siperheiden hyvinvointia. MLL on maan kattava 
järjestö, johon kuuluu 548 paikallisyhdistystä 
ja 10 piirijärjestöä sekä 85 853 henkilöjäsentä. 

MLL:n Suunta 2024 -strategian tahtotilana on, 
että Suomi on lapsiystävällinen yhteiskunta, jossa 
lapsen etu asetetaan etusijalle, ja jossa lapset ja 
nuoret voivat hyvin. MLL:n liittokokous Kuopios-
sa 2017 vahvisti liiton kolmivuotissuunnitelman 
vuosiksi 2018-2020. Kolmivuotissuunnitelma 
ohjaa vuosittaista toiminnan suunnittelua kes-
kusjärjestössä, piireissä ja paikallisyhdistyksissä.

MLL:n Hämeen piirin oman kolmivuotissuunni-
telman, Strategia 2018-2020, tavoitteiden mu-
kaisesti edistämme lasten, nuorten ja lapsiper-
heiden hyvinvointia:

1. Tavoitteena lapsiystävällinen yhteiskunta

Vuonna 2019 piirin toiminnassa painottuivat 
lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia vah-
vistavan kumppanuuden juurruttaminen kuntiin 
ja maakuntiin sekä vapaaehtoisten kouluttami-
nen ja yhteinen kehittämistyö.  Vaikuttamistyön 
tavoitteena on ollut vahvistaa lapsivaikutusten 
arvioinnin toimintamallin tunnettuuden lisään-
tymistä. Piirin alueella toteutettiin koko vuoden 
kestänyt jäsenhankintakampanja, johon yh-
distykset osallistuivat aktiivisesti. Yhdistysten 
ja keskusjärjestön kanssa käynnistettiin MLL 
100-juhlavuoden valmistelutyö.

MLL:n Hämeen piirin kolmivuotissuunnitelman, 
Strategia 2018 - 2020, tavoitteiden mukaisesti 

edistämme lasten, nuorten ja 
lapsiperheiden hyvinvointia:

Toteuttamalla, tukemalla ja ohjaamalla 
vapaaehtoistoimintaa MLL:n paikallisyhdistyksissä 

ja piirin toiminnoissa

Toimintatapamme perustuu mentalisaatioon ja 
arvioimme omaa tekemistämme 
Lapsen oikeuksien näkökulmasta

Tuottamalla koulutusta ja palveluja lapsiperheille, 
kunnille, maakunnille, järjestöille ja yrityksille

Tuomalla lasten, nuorten ja lapsiperheiden 
ääni kuuluvaksi 

Kuva: Päivi Karjalainen



8 | Mannerheimin Lastensuojeluliiton Hämeen piirin vuosikertomus 2019

MLL:n Hämeen piiri toimii Pirkanmaalla, Kanta-Hämeessä ja 
Päijät-Hämeessä. Piirin alueella on 42 kuntaa, 70 toimivaa 
MLL:n paikallisyhdistystä, joissa 12 581 (31.12.2019) 
jäsentä ja noin 880 000 asukasta. 
Lasten määrä ja osuus väestöstä on laskussa, kun taas 
vanhusväestön määrä ja osuus kasvavat. 

MLL tarjoaa ihmiselle mahdollisuuden osal-
listua, toimia ja vaikuttaa lasten, nuorten ja 
lapsiperheiden hyväksi. Halukkuus tehdä va-
paaehtoistyötä lasten, nuorten ja perheiden 
hyväksi on korkea, mutta vapaaehtoisten odo-
tukset ja valmius sitoutua vapaaehtoistyöhön 
on murroksessa. Työelämän vaativuuden kas-
vu voi vähentää kansalaisten mahdollisuuk-
sia osallistua järjestötoimintaan. Yhteiskun-
nalliset odotukset järjestöjä kohtaan kasvavat. 

Maailmanlaajuinen epävarmuus, epävakaus ja 
ääri-ilmiöt, kuten terrorismi vaikuttavat myös 
suomalaisten turvallisuuden tunteeseen. Digi-
talisaatio vaikuttaa monin tavoin oppimiseen, 
opetukseen, työntekoon ja vapaa-aikaan.  Suo-
mesta on tullut monikulttuurinen maa. Rasis-
mi ja vihapuhe ovat merkittävä uhkatekijä las-
ten ja nuorten hyvinvoinnille ja kehitykselle.
 

Maakunta
Kuntia piirin 
alueella

 Asukasluku
   (31.12.19)

Lapsiperheitä
% (2018)
(v. 2019 ei tied)

MLL:n 
Yhdistyksiä

Alle 15-vuotiaiden 
määrä % (2019)

Pirkanmaa 22 44 517 666 38,8 % 15,7 %

15,2 %

14,4 %

36,8 %

35,9 %

170 925

199 604

18

8

11

9

Kanta-Häme

Päijät-Häme

Yhteensä 42 70 888 195

2. MLL:n Hämeen piirin alue ja toimintaympäristö 

Lasten ja nuorten hyvinvointi on aiempaa eriy-
tyneempää. Vaikka valtaosa lapsista ja nuorista 
voi hyvin, aiempaa suuremmalle määrällä lapsia 
ja nuoria kasautuu erilaisia ongelmia. Eri tavoin 
oireilevien lasten ja nuorten määrä on kasvanut.  
Kiusaaminen, yksinäisyys ja mielenterveyson-
gelmat ovat monen lapsen arkea. Lapsi tai nuori 
saattaa olla usean palvelun piirissä ja kohdata 
lukuisia ammattilaisia, mutta jäädä silti vaille vai-
kuttavaa tukea. Kohtaamisen ja palvelujen yh-
teensovittamisen parantaminen ovat olennaisia 
kehittäessä palveluja ja niiden vaikuttavuutta.
 
Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmalla on 
ollut tärkeä rooli palveluiden kehittämisessä. Uu-
distuksen lopullinen sisältö ja toteutusaikataulu 
ovat kuitenkin vielä epävarmoja. MLL:n Hämeen 
piiri on ollut aktiivisesti mukana lapsi- ja perhe-
palveluiden maakunnallisissa hankkeissa ja osal-
listunut myös sote- ja maakuntauudistusta koske-
vaan alueelliseen työskentelyyn ja keskusteluun. 
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Pirkkala

Tampere
Aitolahti, Annala, 
Harju, Hervanta,
Koivistonkylä,
Messukylä, 
Multisilta-Peltolammi
Tampere, 
Teisko
Vuores

Hämeenkyrö Orivesi
Längelmäki, 
Orivesi

Kangasala
Kangasala, Kuhmalahti, 
Sahalahti

Lempäälä

Nokia
Nokia, 
Siuro-Linnavuori

Pälkäne
Luopioinen,
Pälkäne

Valkeakoski
Sääksmäki, 
ValkeakoskiAkaa

Kylmäkoski,
Toijala,
Viiala

Urjala

Punkalaidun

Sastamala
Karkku, Kiikoinen, 
Mouhijärvi, 
Suodenniemi
Tyrvää-Vammala

Ikaalinen

Ylöjärvi
Kuru, 
Länsi-Teisko, 
Ylöjärvi

Vesilah�

Jämsä
Kuorevesi

Män�ä-Vilppula
Kolho, Pohjaslahti, 
Mänttä-Vilppula

Ruovesi

Virrat
Killinkoski, Virrat

Kihniö

Parkano

Juupajoki

Kärkölä

Hollola
Hämeenkoski,
Hollola Lah�

Hartola

Heinola

Sysmä

Padasjoki

AsikkalaHämeenlinna
Hauho,
Hämeenlinna,
Kalvola, Lammi,
Renko, Tuulos

Janakkala

Ha�ula
Hattula,
Tyrväntö

Riihimäki

Hausjärvi
Jokioinen

Forssa
Koijärvi

Tammela

Loppi

Ypäjä

Humppila

Päijät-Häme

Pirkanmaa

Kanta-Häme

MLL:n Hämeen piirin alue

MLL:n Hämeen piirin alueella on 42 
kuntaa ja 70 paikallisyhdistystä
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3. MLL:n Hämeen piirin toimintamuodot
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Täydentää kuntien ja maakuntien lapsiperheiden ennaltavahvistavien ja 
varhaisen tuen palveluja kumppanuussopimuksessa määritellyllä tavalla yhteis-
työssä paikallisyhdistysten kanssa.
Piiri ohjaa ja kouluttaa yhdistysten vapaaehtoisia, jotka järjestävät esimerkiksi 
perhekahvila-, kerho- ja harrastustoimintaa, vertaisryhmätoimintaa sekä suku-
polvia yhdistäviää toimintaa.

Lapsi-,
 nuoriso- ja 

perhetoiminta

MLL:n lastenhoitoapu on ennaltaehkäisevää ja varhaista tukea lapsipeheille  
tilapäisissä lastenhoitotarpeissa. Toiminta tukee vanhemmuutta ja arjen 
hallintaa. 
Lastenhoitotoiminta käsittää lastenhoitokurssien järjestämisen, hoitajien rekry-
toinnin, perehdyttämisen ja ohjauksen sekä lastenhoitoavun välittämisen.

Lyhytaikainen 
ja tilapäinen 

lastenhoitoapu

Toiminta on ennaltaehkäisevää ja varhaista tukea lapsiperheille. Se tukee 
vanhemmuutta ja arjen hallintaa.
Perhekummitoiminta on piirin ohjaamaa vapaaehtoistoimintaa. Se käsittää 
koordinaation,  perhekummien rekrytoinnin, perehdyttämisen ja ohjauksen, 
perheiden haastattelun, kummin ja perheen yhdistämisen.

MLL:n toimintaan ovat kaikenikäiset tervetulleita. 
Yhdistysten toiminnan lisäksi piiri ylläpitää Lukumummi- ja Lukuvaaritoimintaa.

Perhekummi-
toiminta

Tavoitteena on lisätä 7-17-vuotiaan lapsen ja nuoren elämänhallintaa.
Toimintaan ohjaudutaan lastensuojelun tai muun kunnan ammattihenkilön 
kautta.
Tukihenkilötoiminta on ammatillisesti ohjattua, suunnitelmallista ja organisoitua 
vapaaehtoistoimintaa.

Lasten ja nuorten 
tukihenkilö- 

toiminta

Kouluyhteistyö on tukioppilastoiminnan koordinointia ja koulutusten järjestä-
mistä sekä mediakasvatusta. Mediakasvatusta tarjotaan koululaisille, opettajille 
ja varhaiskasvatuksen ammattilaisille sekä toteutetaan vanhempainiltoja.
Paikallisyhdistyksiä tuetaan nuorisotoiminnan järjestämisessä.

Kouluyhteistyö 
ja 

nuorisotoiminta

Ensisijaisti ammattilaisille myytävät koulutukset ovat vanhempainryhmän 
ohjaajakoulutusta (Vahvuutta vanhemuuteen ja Lapsi mielessä- ryhmämallit) 
sekä muita räätälöityjä koulutuksia mm. varhaiskasvatukselle, perhetyöhön, 
neuvoloille ja järjestöille.
Koulutukset perustuvat mentalisaatioteoriaan ja reflektiiviseen työotteeseen.

Mentalisatio-
perustaiset 
koulutukset

Sukupolvi-
toiminta
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4.1. Vapaaehtoistoiminta MLL:ssa 

Vapaaehtoistoiminta lasten, nuorten ja per-
heiden kanssa on MLL:n keskeinen toiminta-
muoto. Vapaaehtoistoimintaa toteutetaan sekä 
piirin omassa toiminnassa että paikallisyhdis-
tyksissä. Piiri kouluttaa, ohjaa ja rekrytoi va-
paaehtoisiksi mm. Perhekummeja, Lasten ja 
nuorten tukihenkilöitä sekä Lukumummeja ja 
Lukuvaareja. Piiri koordinoi ja kehittää vapaa-
ehtoistoiminnan muotoja yhteistyössä paikallis-
yhdistysten ja perheiden sekä koulujen kanssa.
 
MLL:n Hämeen piiri toimii kolmen maakunnan 
alueella: Kanta-Hämeessä, Pirkanmaalla ja Päi-
jät-Hämeessä. Vuonna 2019 toiminta-alueella oli 
77 paikallisyhdistystä, joista 70 toimii aktiivises-
ti. Yhdistykset toimivat lähellä lapsia, nuoria ja 
lapsiperheitä. Yhdistysten tehtävänä on tarjota 
alueensa lapsiperheille mahdollisuus vertaistu-
keen sekä osallistua lapsuutta ja vanhemmuutta 
tukeviin toimintoihin. MLL:n valtakunnalliset oh-
jelmat ja työmuodot luovat työlle hyvän pohjan. 

5. VAPAAEHTOISTOIMINNAN EDISTÄMINEN LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN KANSSA

4.2. Yhdistystoiminnan ammatillinen 
tuki 

MLL:n keskusjärjestö on saanut STEA:lta avus-
tusta valtakunnalliseen vapaaehtoisten am-
matilliseen ohjaukseen. STEA:n ja kuntien 
rahoituksen avulla on kehitetty palvelumal-
li, joka kokoaa yhteen kuntien lapsiperheiden 
hyvinvointia ja terveyttä edistävät varhaisen 
tuen palvelut sekä kolmannen sektorin toimi-
jat. Toiminnassa keskeistä on lasten ja perhei-
den osallisuus, matalan kynnyksen toiminta ja 
vertaistuki. Toimintaa toteuttavat MLL:n pai-
kallisyhdistykset ja niiden vapaaehtoiset sekä 
MLL:n piirijärjestöt. Keskusjärjestö yhdessä pii-
rien kanssa vastaa toiminnan kehittämisestä. 

Piirin koordinaattoreiden tärkein tehtävä on 
tukea yhdistysten vapaaehtoistoimintaa, joka 
tähtää perheiden hyvinvoinnin tukemiseen, 
vanhemmuuden vahvistamiseen ja yksinäisyy-
den ehkäisemiseen. Koordinaattorit auttavat 
yhdistyksiä uusien toimintamuotojen käynnistä-
misessä, vapaaehtoisten rekrytoinnissa ja kou-
lutuksessa sekä vapaaehtoistoiminnan integroi-
tumisessa kunnan palveluihin.
Piirin ammatillisen ohjauksen avulla autettiin 
yhdistyksiä onnistumaan tehtävässään.  MLL:n 
Yhdistyksen hallituksen käsikirja – tehtävät ja 
tuki, on toiminut pohjana ammatillisen ohjauk-
sen toteutuksessa ja sen edelleen kehittämises-
sä. Ammatillista ohjausta kehitetään yhdessä 
keskusjärjestön ja piirien kanssa yhteistyössä. 

• Hallituskäyntejä yhdistyksiin yhteensä 57
• Yhdistyshallinnon koulutuksia 5
• Puheenjohtajien kesäpäivä
• Perhekahvilaohjaajien koulutuksia 5
• Seututapaamisia ja muita yhdistysten yhtei-

siä tapaamisia 7
• MLL-Jututtamo-vertaisryhmänohjaajakoulu-

tuksia 1

4. Vapaaehtoistoiminnan edistäminen lasten,  
nuorten ja perheiden kanssa

Kuva: Anna Autio
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Yhdistykset kaipaavat tukea erityisesti vapaaeh-
toisten rekrytoinnissa, uusien toimintamuotojen 
ja perhekahviloiden käynnistämisessä, toiminnan 
hiipuessa, taloudellisissa asioissa, viestintäasiois-
sa sekä yhdistysten yhteistyön kehittämisessä.

Koulutuksiin, seututapaamisiin sekä vertaista-
paamisiin osallistui vuoden aikana yhteensä 180 
vapaaehtoista. Lisäksi yhdistyksiä on tavattu 
muissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa kuten pii-
rin kokouksissa sekä MLL:n valtakunnallisella 
järjestöristeilyllä. Tapaamisten lisäksi yhdistyk-
siä on ohjattu puhelimitse, sähköpostilla, vies-
teillä sekä piirin ylläpitämissä Facebook-ryh-
missä (puheenjohtajat, perhekahvilaohjaajat).

Vuoden aikana osallistuttiin valtakunnallisen va-
paaehtoistoiminnan johtamiskoulutuksen suun-
nitteluun.

MLL:n vapaaehtoistoiminnassa karttuneiden 
taitojen sekä osaamisen näkyväksi tekemiseksi 
MLL:ssa otettiin käyttöön piirien ja Opintokes-
kus Siviksen kanssa sähköiset osaamismerkit 
(Open Badges). 

Piirin työntekijät ovat toimineet paikallisen työn 
tukena myös kuntien hyvinvointia tukevissa ver-
kostoissa mm. yhteistyön kuntatapaamiset, oh-
jausryhmät, verkostotapaamiset ja muu järjes-
töyhteistyö. 

STEA:n ja kuntien avustukset ovat mahdollis-
taneet 22 kunnassa piirin tiiviin yhteistyön ja 
paikallisyhdistystyön tukemisen. Koulutustoi-
mintaa on tukenut myös Opintokeskus Sivis. 

Kumppanuusmallissa kunta solmii yhteistyöso-
pimuksen MLL:n piirin kanssa. Sopimukses-
sa määritetään toiminnan yhteiset suuntavii-
vat mm. kunnan perhekeskustoiminnassa sekä 
mitä MLL:n piirin tuottamia toimintoja kunnan 
alueella on. Vuoden aikana solmittiin 2 uut-
ta kuntakumppanuutta: Pälkäne ja Sastamala. 

Kuva: Anna Autio
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3. kerros3. kerros
korjaavat palvelutkorjaavat palvelut

Erityinen tukiErityinen tuki

2. kerros2. kerros
ehkäisevät palvelutehkäisevät palvelut

Kohdennettu tukiKohdennettu tuki

1. kerros1. kerros
edistävät, edistävät, 

universaalit palvelutuniversaalit palvelut
Arjen tuki ja yhteisöl-Arjen tuki ja yhteisöl-

linen toimintalinen toiminta

MLL:n ammatillinen koulutus, ohjaus ja tuki vapaaehtois- ja muulle toiminnalle

• Vapaaehtoistyön ammatillinen ohjaus
• Perhekahvilatoiminta
• Perhekummitoiminta
• Lasten ja nuorten tukihenkilötoiminta
• Lukumummit ja -vaarit
• Kylämummit ja -vaarit
• Vertaisryhmätoiminta mm. Jututtamot
• Lastenhoitotoiminta 
• Mentalisaatioperustainen      
     vanhempainryhmätoiminta

5. Lapsi-, nuoriso- ja perhetoiminta
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5.1.1. Perhekahvilatoiminta

MLL:n perhekahvilat ovat paikallisyhdistysten 
toimintaa. Piirin koordinaattorit tukevat yhdis-
tyksiä ja yhdistysten perhekahvilaohjaajia toi-
minnan toteutuksessa.

MLL:n perhekahvila tarjoaa lapsille ja aikuisille 
avoimen kohtaamispaikan, jossa aikuiset saavat 
toinen toisiltaan vertaistukea ja lapset ikäistään 
seuraa sekä mielekästä tekemistä. Perhekahvila 
edistää eri taustoista tulevien perheiden keski-
näistä kohtaamista. 
Piirin ylläpitämä perhekahvila toimi nyt jo kol-
matta vuotta Tampereen Perheiden talossa. Toi-
minta on vakiintunut osaksi talon viikkojärjes-
tystä.

• Perhekahviloiden määrä 92
• Kokoontumiskertoja yhdistysten perhekah-

viloissa 3350
• Perhekahviloiden kävijämäärät (lapset ja 

aikuiset) 54 290
• Vapaaehtoisia perhekahvilaohjaajia 199
• Vapaaehtoisten perhekahvilaohjaajien tun-

teja 7466
• Piirin työntekijöiden ohjauskäynnit 24
• Perhekahvilakoulutuksia 5

Keväällä 2019 valmistui Elina Kuljun sosiaali-
työn (Tampereen yliopisto) pro gradu-tutkiel-
ma HUOMAA HYVÄ VANHEMMUUDESSA - 
Vanhemmuuden tuen minimien tarkastelua Man-
nerheimin lastensuojeluliiton perhekahviloissa.

Perhekahvilayhteistyö Tredun kanssa jatkui pi-
lotoinnin jälkeen kumppanuussopimukseen pe-
rustuen. MLL:n perhekahvilat ovat Pirkanmaalla 
osa tutkinto tavoitteisen koulutuksen sisältöjä. 
MLL:n perhekahvilat tarjoavat opiskelijoille pai-
kan, jossa voi turvallisesti ja rauhassa harjoitel-
la vuorovaikutteista   työskentelyä  perheiden  
kanssa. 

5.1.2. Kerho ja muu harrastustoiminta

MLL:n kerhot ja muut harrastusryhmät ovat 
paikallisyhdistysten toimintaa. Piiri tukee yhdis-
tyksiä tarpeen ja pyyntöjen mukaan kerhonoh-
jaajien perehdyttämisessä ja tiedottaa MLL:n 
valtakunnallisista materiaaleista.

MLL:n kerhot tarjoavat lapsille tilaisuuden 
osallistua heitä itseään kiinnostavaan harras-
tukseen ilman suorittamisen paineita. MLL:n 
kerhotoimintaan on luotu valtakunnallinen ker-
honohjaajan koulutusmalli.  Koulutusmalli sisäl-
tää kerhonohjaajakoulutuksen ja kerhotoimin-
nan arviointimallin.  
Kerhotoiminta MLL:n Hämeen piirin paikallis-
yhdistyksissä on monipuolista niin sisällöllises-
ti kuin määrällisestikin. Yhdistykset järjestävät 
mm. muskareita, liikunta-, taide- yms. -kerhoja. 

Kuva: Päivi Karjalainen
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5.1.3. Kylämummit, kylävaarit - 
sukupolvia yhdistävä toiminta

Kylämummit ja –vaarit ovat paikallisyhdistysten 
vapaaehtoisia. Piiri tukee yhdistyksiä toiminnan 
käynnistämisessä ja tarjoaa materiaalia toimin-
nan tueksi.

MLL:n kylämummi ja -vaari -toiminta lisää su-
kupolvien välistä myönteistä vuorovaikutusta 
ja tarjoaa ikäihmisille mahdollisuuden tehdä an-
toisaa vapaaehtoistyötä. MLL:n kylämummit ja 
-vaarit ovat yhteisöllisiä isovanhempia, jotka an-
tavat aikaa ja turvallista läsnäoloa lapsille muun 
muassa perhekahviloissa, päiväkodeissa, ker-
hoissa ja kirjastoissa. Leikki, ilo ja lapselta saa-
tu välitön palaute vahvistavat myös ikääntyvien 
hyvinvointia ja tuovat elämään uutta sisältöä. 

5.1.4. Lukumummit ja lukuvaarit

Lukumummit ja -vaarit lukevat kouluilla yhdes-
sä niiden 2–6. luokkalaisten lasten kanssa, jot-
ka tarvitsevat lisätukea lukemiseen. Lukutuokio 
on kerran viikossa. Riippuen toimintamalleista 
keskitytään lukutuokioilla hieman eri asioihin. 
Lukumummit ja -vaarit keskittyvät tukemaan 
sujuvaa lukutaitoa ja S2-oppilaille lukevat mum-
mit ja vaarit tukevat sanavaraston kehitystä eri-
laisin tekniikoin. Opettajan tehtävänä on valita 

lukutuokioihin osallistuvat lapset, etsiä yhdessä 
lasten kanssa lukutuokioille sopivat kirjat sekä 
järjestää koulusta vakiotila tuokioille.
 
Toiminnan tarkoituksena on tarjota lapsille lisää 
lukukokemuksia sekä innostaa heitä lukemisen 
pariin yhteisten lyhyiden lukutuokioiden avulla. 
Lisäksi lapset saavat kontaktin isovanhempien 
sukupolvea edustavaan aikuiseen ja seniorit 
saavat merkityksellistä sisältöä arkeensa. Piirin 
työntekijä perehdyttävät Lukumummit/Luku-
vaarit ja opettajat toimintamalliin ja järjestävät 
vertaistapaamisia mukana oleville.
 
Vuonna 2019 järjestettiin 5 lukumummi ja -vaa-
ritoiminnan koulutusta ja vertaistapaamisia jär-
jestettiin 6. Lisäksi lukumummi ja -vaarimento-
rit ohjasivat 5 vertaistapaamista. Piirin alueella 
oli yhteensä 64 lukumummia ja -vaaria kaikis-
sa maakunnissa (Päijät-Häme 21 Kanta-Häme 
7 Pirkanmaa 36). Palautteet vapaaehtoisilta ja 
kouluilta ovat myönteisiä. Useat uudet koulut 
piirin alueelta haluavat mukaan toimintaan.

Kuva: Niilo Mäki instituutti
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Jututtamot ja vertaisryhmät ovat pääsääntöi-
sesti paikallisyhdistysten toimintaa. Piiri toimii 
yhdistyksille suunnatun Jututtamo-ohjaaja-
koulutuksen järjestäjänä ja toteuttaa ohjaajien 
toiminnanohjausta.
 
Jututtamot ovat MLL:n koulutettujen vapaaeh-
toisten ohjaamia mentalisaatioperustaisia van-
hempainryhmiä (vertaisryhmä). Jututtamoissa 
pohditaan erilaisia lapseen ja vanhemmuuteen 
liittyviä asioita lapsen tai nuoren näkökulmasta.  
Jututtamo vahvistaa osallistuvien kykyä tunnis-
taa lapsen tunteita ja tarpeita ja herättää pohti-
maan, miten niihin voisi vastata lapsen kehitystä 
tukevalla tavalla. Jututtamo-koulutus vahvistaa 
esimerkiksi vertaisryhmä-, perhekahvila- ja ker-
ho-ohjaajien osaamista.

Yhteistyössä Tampereen kaupungin erityistä hoi-
toa ja opetusta antavan yksikön (ERHO) kanssa 
ylläpidetty vanhempien avoin vertaisryhmä ko-
koontui vuoden 2019 aikana 8 kertaa. Vuoden 
aikana kuudesta eri perheestä kävi osallistujia 
ryhmässä (41 käyntikertaa). Jokaisella kokoon-
tumiskerralla oli mukana yksi tai useampi tulkki.  
Lisäksi piiri järjesti vanhemmille yhden virkistys-
illan. 

• Jututtamo-ohjaajien koulutuksia 1
• Yhteistapaamisia ohjaajille 1

Vuoden aikana käynnistyi Jututtamoihin liittyvä 
opinnäytetyö, jonka valmistuminen ajoittuu ke-
vääseen 2020.

MLL:n Jututtamomallia sovellettiin vuoden ai-
kana käynnistyneessä yhteistyössä HuuMA – 
Päijät-Häme, huumeton maakunta yhteistyössä 
(koulutusosio käynnistyy 2020). Pakolaisnuor-
ten tuki ry:n Avaamo-hankeessa mallia sovellet-
tiin onnistuneesti maahanmuuttajataustaisten 
vertaisomaneuvojien koulutuksessa.

5.1.5. Vertaisryhmätoiminta ja Jututtamot

Vanhempainryhmässä perhe saa lisää voima-
varoja arkeen ja osallistujat saavat vertaistukea 
toisiltaan. Vanhempainryhmä on matalan kyn-
nyksen toimintaa, johon osallistujien on helppo 
tulla. ERHO -vertaisryhmätoiminnan ohjaus on 
vakiintunut osaksi yksikön toimintaa.

ERHO – ammatillisesti ohjattu vanhempainryhmä

Kuva: Matti Matikainen
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5.2 Perhekummitoiminta

MLL:n Hämeen piirin perhekummitoiminta on 
osa valtakunnallista, tavoitteellista ja ehkäisevää 
MLL:n lapsi- ja perhetoimintaa. Perhekummitoi-
minta on suunnattu odottaville ja neuvolaikäi-
sistä ala-asteikäisten lasten perheille. Toiminnan 
lähtökohtana on lapsiperheen subjektiivinen 
kokemus tuen tarpeesta sekä vapaaehtoinen ja 
tasavertainen kumppanuus perheen ja perhe-
kummin välillä. Perhekummit ovat täysi-ikäisiä, 
tavallisia ja eri-ikäisiä auttamisesta kiinnostunei-
ta, sitoutuneita vapaaehtoisia, joita perhekum-
mitoiminnan koordinaattori rekrytoi.

Perhekummitoiminnan tavoitteena on tukea ja 
vahvistaa vanhemmuutta ja lapsiperheen hyvin-
vointia, ehkäistä ongelmien syntymistä ja kasau-
tumista, tukea lapsiperheen elämänhallintaa ja 
antaa voimia arkeen. Tavoitteena on toteuttaa 
laadukasta, ammatillisesti ohjattua vapaaehtois-
työtä, joka tuottaa iloa ja hyvinvointia sekä lap-
siperheelle että vapaaehtoiselle.

MLL:n Hämeen piirin perhekummitoiminta 
täydentää kuntien lapsiperheiden ennaltaeh-
käiseviä palveluita ja sen tavoitteena on myös 
tiivistää, kehittää ja vahvistaa yhteistyötä piirin 
alueen kuntien ja alueiden muiden toimijoiden 
kanssa.

Perhekummitoiminnan pilotointi Tampereelle 
aloitettiin STEA:n Arjen Apua: Multsu- ja Pelt-
su (2016-2018) hankkeella 3/2016. Vuoden 
2018 aikana hanke laajeni Kanta- ja Päijät-Hä-
meeseen haetun avustuksen mukaisesti (2018-
2019).  Maaliskuussa 2018 aloittivat kokopäi-
väiset koordinaattorit Kanta-Hämeessä sekä 
Päijät-Hämeessä STEAn myöntämällä rahoituk-
sella.  Tampereella jatkoi edelleen yksi koordi-
naattori. Vuoden 2019 aikana toimintaa tehtiin 
edelleen näkyväksi ja tunnetuksi niin Tampereel-
la kuin Kanta- ja Päijät-Hämeen alueella. Perhe-
kummitoiminta on alueillaan mukana useissa eri 
verkostoissa.
 

Kummitoiminnan hanke päättyy vuoden 2020 
maaliskuun lopussa ja toiminnalle myönnettiin 
vuoden 2020 huhtikuun alusta Ak-avustus, eli 
se sai pysyvämmän rahoituksen. 

Kanta-Hämeen alueella perhekummitoimintaa 
järjestettiin Hämeenlinnassa, Riihimäellä, Janak-
kalassa, Hattulassa, Hausjärvellä sekä Forssan 
seudulla (Forssa, Humppila, Jokioinen, Tamme-
la, Ypäjä). Vuonna 2019 alueella oli yhteensä 34 
perhekummia ja 25 kummisuhdetta.

Tampereella oli vuonna 2019 aktiivisia perhe-
kummeja 44 ja kummisuhteita 41. Vuoden ai-
kana ammattiopisto Tredun kanssa tehtävää 
yhteistyötä tiivistettiin perhekummitoiminnan 
tultua osaksi heidän uutta Kasvatus- ja ohjausa-
lan perustutkintoa, Perheiden kanssa toimimi-
sen opintokokonaisuutta. Ammattiopisto Tredun 
kanssa solmittiin kumppanuussopimus. Yhteis-
työllä perhekummitoimintaan saadaan vapaaeh-
toisia perhekummeja perheiden tueksi ja opis-
kelijat saavat mahdollisuuden päästä oppimaan 
aitoon toimintaympäristöön. 
Vuonna 2019 Päijät-Hämeessä oli yhteensä 29 
perhekummia ja 26 kummisuhdetta. Toimintaa 
oli Lahdessa, Heinolassa, Asikkalassa, Kärkölässä 
ja Orimattilassa. Orimattila on mukana Hämeen 
piirin perhekummitoiminnassa, koska kaupun-
ki kuuluu Päijät-Hämeen Hyvinvointikuntayh-
tymään (PHHYKY) ja perhekummitoiminta oli 
maakunnassa alkuun PHHYKY:n järjestämää 
toimintaa. 

Koko piirin alueella vapaaehtoisia perhekumme-
ja oli vuonna 2019 yhteensä 107 ja käynnissä 
olevia kummisuhteita 92. Vapaaehtoistunteja 
kertyi perhekummien tekemänä noin 5 200.

Tärkeimmät syyt hakea perhekummia olivat yk-
sinäisyyden tunne sekä tukiverkoston puute.

Vuonna 2019 perhekummitoiminnan vapaaeh-
toisia rekrytoitiin eri some-kanavien ja yhteis-
työverkostojen kautta. Toimintaa oltiin esittele-
mässä useissa eri tilaisuuksissa ja tapahtumissa 
ja aihe oli esillä myös lehdissä.
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Piirin alueella järjestettiin vuoden aikana perus-
koulutuksia ja perehdytyksiä uusille vapaaeh-
toisille perhekummeille sekä jatkokoulutusta jo 
toimiville perhekummeille. Näitä tilaisuuksia oli 
yhteensä 34. Lisäksi vapaaehtoisille järjestettiin 
toiminnanohjauksia ja virkistystä. Koordinaat-
torit pitivät perhekummeihin sekä perheisiin 
yhteyttä puhelimitse seurantasoittojen yhtey-
dessä. Vapaaehtoisia muistettiin kiitoksilla val-
takunnallisena vapaaehtoistyön päivänä sekä 
joulun aikaan.

Marraskuussa Hämeen piirin perhekummitoi-
mintaa juhlistettiin perheiden ja kummien yh-
teisellä Touhupäivällä. Päivään kutsuttiin kaikki 
alueen perheet ja perhekummit, jotka ovat ol-
leet perhekummitoiminnassa mukana vuosien 
2018-2019 aikana. Touhupäivä-tapahtumaan 
osallistui yhteensä 156 lasta, vanhempaa ja per-
hekummia. Kanta-Hämeen päivä järjestettiin 
Hämeenlinnan Touhutalossa, Tampereen ja Päi-
jät-Hämeen päivät järjestettiin HopLopissa. Tou-
hupäivään osallistuville perheille ja kummeille 
tarjottiin ilmainen sisäänpääsy sekä lounas. Sa-
malla keräsimme erityisesti lapsilta mielipiteitä 
ja näkemyksiä perhekummitoiminnasta. 

Lasten ajatuksia perhekummitoiminnasta:

“On ollut kiva leikkiä autoilla.”

“Leipominen, leikkiminen, pelaaminen.”

“Ei ollut mitään mistä en olisi tykän-
nyt. On ollut kivaa.”

“On ollut kivaa, kun perhekummi on 
ollut mukana kaikessa tekemisessä.”
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Lasten ja nuorten tukihenkilötoiminta on tar-
koitettu 7–17-vuotiaille lapsille ja nuorille, jotka 
tarvitsevat rinnalleen turvallisen ja luotettavan 
aikuisen. Toiminta on suunnitelmallista, organi-
soitua ja ohjattua vapaaehtoistoimintaa, jonka 
avulla pyritään erityisesti ennaltaehkäisemään 
lasten ja nuorten ongelmia.   Piiri huolehtii vapaa-
ehtoisesti toimivien tukihenkilöiden valinnasta, 
koulutuksesta ja henkilökohtaisesta ohjauksesta 
ja tuesta. Kunta vastaa tuettavien lasten ja nuor-
ten (perheiden) valinnasta. Tukihenkilösuhteita 
oli vuonna 2019 käynnissä Kangasalan kaupun-
gin ja Nokian kunnan lapsille ja nuorille yhteensä 
13.

Piiri koulutti uusia tukihenkilöitä mukaan toi-
mintaan yhteensä viisi henkilöä. Tukihenkilöille 
järjestettiin kuluvan vuoden aikana kiitoksena 
vapaaehtoistyöstä virkistäytymistä kaksi kertaa 
sekä mahdollisuus osallistua piirin jokavuotiseen 
nuorisoseminaariin maksutta.

5.4. Lastenhoitotoiminta

Lastenhoitoapu on ennalta ehkäisevää apua ja 
varhaista tukea lapsiperheille, joka tukee van-
hempien jaksamista ja arjen hallintaa.  MLL:n 
Hämeen piiri järjesti tilapäistä ja lyhytaikaista 
lastenhoitoapua lapsiperheille kunnissa, joissa 
kunta avusti toimintaa.  Lastenhoitotoimintaa 
toteutettiin MLL:n valtakunnallisen mallin mu-
kaisesti ja laatuvaatimuksia noudattaen. Las-
tenhoitotoiminta käsitti lastenhoitokurssien 
järjestämisen, hoitajien rekrytoinnin, perehdyt-
tämisen ja säännöllisen ohjauksen ja jatkokou-
lutukset.
 
Lastenhoitoavun toimintamallis sa hoitajan 
työnantaja on perhe. Perhe huolehtii hoitajan 
lakisääteisistä työnantajavelvoitteista. Perheet 
voivat käyttää maksutonta palkka.fi tai maksul-
lista Palkkaus.fi-palvelua velvoitteiden hoitami-
seen. Työnantaja velvollisuudet ja maksut hoitu-
vat palveluilla helposti ja nopeasti. 

5.3. Lasten ja nuorten tukihenkilötoiminta

508 perhettä

2 331 käyntikertaa

2 812 lasta

9 431 hoitotuntia

157 hoitajaa
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Lastenhoitotoiminta tiedotti ja ohjasi perheitä 
työnantajavelvoitteiden hoitamiseen liittyvistä 
asioista.

Hoitajan voi tilata arkisin puhelimitse tai mihin 
vuorokaudenaikaan tahansa netin kautta (elas-
tenhoito-välitysohjelma). Hoitajia välitettiin 
pääosin perheisiin välitysohjelman avulla (uusi 
ohjelma otettiin käyttöön vuoden 2018 lopul-
la). Välitysohjelma mahdollistaa perheille myös 
suoran yhteydenoton hoitajiin ja hoitovarausten 
tekemisen myös välityksen ollessa suljettuna. 
Perheet voivat tilauksen tehtyään lähettää työ-
tarjouksen suoraan valitsemalleen hoitajalle. 

Hoitajien ja perheiden palautteiden mukaan 
elastenhoito-ohjelman käyttökokemukset ovat 
olleet pääosin hyviä. Asiakastyytyväisyyskyse-
ly toteutettiin perheille sähköisesti loka-mar-
raskuussa.  Perheille lähetettiin muistutusvies-
ti kyselystä. Kyselyn vastausprosentti oli 19%. 
Keskeisimmät syyt hoidon käyttämiseen: Van-
hemman vapaa-aika, vanhemman asioiden hoito 
ja vanhemman työ. Perheet kokivat, että hoitajat 
olivat luotettavia, osaavia ja helposti lähestyt-
täviä.  Tulosten mukaan valtaosa perheistä oli 
sitä mieltä, että lastenhoitopalvelu on helpot-
tanut perheiden arkea. Lisäksi se on mahdollis-

tanut vanhempien vapaa-ajan ja harrastuksiin 
osallistumisen sekä vanhemmille yhteistä aikaa. 
Perheet kertovat tilauksen tekemisen ja järjes-
telmän käyttämisen olevan helppoa. Kehittä-
misehdotukset lastenhoitopalvelulle liittyivät 
työnantajana toimimiseen lähinnä tulorekisteri 
ilmoituksen tekemiseen. Tuloksia hyödynnetään 
toiminnan kehittämisessä.
 
Vuonna 2019 lastenhoitotoiminta aloitettiin 
Virroilla ja Ruovedellä. Koko piirin alueella jär-
jestettiin kolme lastenhoitokurssia yhteistyössä 
MLL:n paikallisyhdistysten ja kansalaisopistojen 
kanssa. Lastenhoitotoiminnasta ja alkavista las-
tenhoitokursseista tiedotettiin MLL:n Hämeen 
piirin nettisivuilla ja paikallisissa lehdissä. 

Toiminnasta kertovia esitteitä toimitettiin toi-
minta-alueella MLL:n paikallisyhdistyksiin, neu-
voloihin ja päiväkoteihin. Loppuvuodesta (mar-
ras-joulukuu) lastenhoitotoimintaa markkinoitiin 
yhteisessä kampanjassa muiden piirin kanssa. 
Kampanja toteutettiin Sanoman mediaverkos-
ton digiverkossa: kuukauden aikana mainosta 
näytettiin yli 1milj kertaa -klikkauksia oli 1959.
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5.5. Nuoriso- ja kouluyhteistyö 

Piirin alueen nuoriso- ja kouluyhteistyö oli mo-
nipuolista. Koulutuksien ja tapahtumien määrä 
pysyi samansuuruisena kuin edellisenä vuotena. 
Erilaisiin koulutuksiin osallistui vuoden aikana lä-
hes 3000 lasta, nuorta ja aikuista. Kouluttajatoi-
mintaan rekrytoitiin kaksi uutta ammattitaitoista 
kouluttajaa. Piirin alueen yläkouluissa oli aktii-
vista tukioppilastoimintaa ja Hämeen piiri jär-
jesti yhteistyössä MLL:n keskustoimiston kanssa 
kolme tukioppilasohjaajien täydennyskoulutusta 
mentalisaatiosta otsikolla Mieli mielessä. 

5.5.1. Tukioppilastoiminta

Tukioppilaat ovat vapaaehtoisia yläkoulujen op-
pilaita, jotka haluavat toimia kouluyhteisön hy-
väksi. Tavoitteena on parantaa koulun ilmapiiriä, 
ennaltaehkäistä ja vähentää koulukiusaamista 
ja edistää yhteisöllisyyttä. Keskeistä toiminnas-
sa on lasten ja nuorten osallisuus, mahdollisuus 
itse suunnitella, toteuttaa ja arvioida toimintaa. 
Toiminnasta vastaa koulussa työskentelevä ai-
kuinen ohjaaja.

Piiri koordinoi omalla alueellaan valtakunnallis-
ta tukioppilastoiminnan verkostoa ja ylläpitää 
alueensa tukioppilaskoulujen rekisteriä sekä 
kokoaa tietoa toiminnan kehittämistarpeista ja 
vahvuuksista kouluissa. Kouluille tarjotaan kou-
lutusta, ohjausta ja aineistoja sekä koulujen tu-
kioppilaille että tukioppilastoiminnan ohjaajille. 
Piiri ylläpitää ja kehittää nuorisotyön kouluttaja-
verkostoa yhdessä Keskusjärjestön kanssa.

Tukioppilastoiminta säilyi yhtä aktiivisena vuon-
na 2019 piirin alueen yläkouluissa kuin edellisenä 
vuonna. Tukioppilaiden perus- ja jatkokoulutuk-
sia järjestettiin 42 ja peruskoulutuksen pituus oli 
60%:ssa kouluja MLL:n suosittelema 12 tuntia. 
KOPPA -palautejärjestelmän kautta tukioppilaat 
antoivat palautetta piirin järjestämistä tukioppi-
laiden perus- ja jatkokoulutuksista. 

Ala- ja yläkouluissa järjestettiin mediakasvatuk-
sen oppitunteja sekä vanhempainiltoja. Vuoden 
uutuutena oli digihyvinvoinnin vanhempainil-
lat päiväkodeille. Vuoden suurin tapahtuma oli 
Nuorisoseminaari 2019 Tampereella, johon osal-
listui yli sata lasten ja nuorten parissa toimivaa 
ammattilaista. Seminaarin aiheena tänä vuonna 
oli kiusaaminen (Setlementti Tampere), turvalli-
nen lapsi- ja nuorisoryhmä (Suomen Palloliitto) 
sekä seksuaalinen häirintä netissä (MLL). Semi-
naarin juonsi 18 -vuotias taikuri Aatu Itkonen.

2835 osallistujaa

499 lasta

986 nuorta

Tukioppilaskouluja 90

865 vanhempaa

Tukioppilaita 1697

457 opettajaa

Tukioppilasohjaajia 140

Tukioppilastoiminnan koulutuksia 
yht. 93 



22 | Mannerheimin Lastensuojeluliiton Hämeen piirin vuosikertomus 2019

Tukioppilaiden mukaan peruskoulutus antoi pal-
jon valmiuksia vaikuttaa kiusaamiseen ja 
yksinäisyyteen koulussa. Koulutus antoi heille 
(60%) paljon tai erittäin paljon rohkeutta teh-
dä pieniä ystävällisiä tekoja koulun arjessa ja 
tukioppilasryhmä (70%) sai paljon tai erittäin 
paljon uutta intoa toimia muiden oppilaiden hy-
väksi. MLL:n Nuorten nettiä ja erityisesti tukiop-
pilaiden omia nettisivuja mainostettiin ahkerasti 
tukioppilaiden koulutuksissa. Näillä vahvistettiin 
suoraa tukea tukioppilaille mediakanavien kaut-
ta.

Hämeen piirin alueen tukioppilasohjaajista lähes 
kaikki (80%) ovat käyneet tukioppilasohjaajien 
peruskoulutuksen viimeisen kolmen vuoden 
aikana. Piirin alueella järjestettiin yksi kaksipäi-
väinen tukioppilasohjaajien peruskoulutus. Hä-
meen piiri järjesti yhteensä kolme Mieli mielessä 
– tukioppilasohjaajien täydennyskoulutusta yh-
teistyössä Keskusjärjestön kanssa keväällä 2019 
Tampereella, Kajaanissa ja Turussa. Koulutuksen 
tavoitteena oli antaa näkökulmia siihen, kuin-
ka vahvistetaan myönteistä vuorovaikutusta 
koulussa tukioppilastoiminnan avulla. Tutustua 
mentalisaatioon, joka tarkoittaa kykyä pohtia 
omaa ja toisen ihmisen näkökulmaa. Pyrkimystä 
yrittää ”nähdä” nuoren päällepäin näkyvän käyt-
täytymisen taakse ja pohtia millaisia ajatuksia ja 
tunteita niiden takana mahtaa olla. Mentalisaa-
tiotaito on myös kykyä tunnistaa oma vaikutuk-
sensa vuorovaikutukseen.

Hämeen piiri ylläpitää yhteistyössä Keskusjär-
jestön kanssa alueensa Koulurekisteriä. Rekiste-
riin tallennettuja tietoja käytetään tiedotukseen, 
viestintään ja palveluiden kehittämiseen. Tästä 
vuodesta alkaen tukioppilaskouluja ovat voineet 
itse päivittää tukioppilastoiminnan tiedot koulu-
rekisteriin.

Koulurekisterin mukaan Hämeen piirin alueen 
ohjaajat kokevat tukioppilastoiminnan lisäävän 
merkittävästi myönteistä kouluilmapiiriä, mutta 
uusien tukioppilaiden innostaminen toimintaan 
mukaan on hankalaa. Lähes kaikissa Hämeen 
piirin alueen kouluissa tukioppilaat yhdessä tu-
kioppilasohjaajansa kanssa kokoontuvat sään-
nöllisesti, mutta tukioppilasohjaajista vain 66% 
oli työaikaa viikossa vähintään yksi tunti ja vain 
alle puolet ohjaajista kokevat saavansa riittävän 
tuen tukioppilastoimintaan koulun johdolta.
 
Tukioppilaskouluista yli puolet teki yhteistyötä 
paikallisyhdistyksen kanssa ja lähes kaikki kou-
luista käyttivät tukioppilastoiminnassaan MLL:n 
materiaaleja. Kouluille myös tarjottiin mahdol-
lisuus käyttää oppilaiden Hyvinvointikyselyä ja 
Tukioppilaiden kyselyä toimintansa arviointiin ja 
kehittämiseen. 
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5.5.2. Kummioppilas- ja tutortoiminta

Kummioppilastoiminnan tavoitteena on luoda 
kouluun yhteisöllisyyttä ja edistää uusien eka-
luokkalaisten turvallista koulun alkua ehkäise-
mällä yksinäisyyttä ja kiusaamista. Piiri vastasi 
alueensa koulujen kummioppilaskoulutuksista 
koulujen tarpeen mukaan sekä järjesti koulujen 
kummioppilasohjaajien täydennyskoulutuksen 
huhtikuussa yhteistyössä Liikenneturvan kans-
sa.

Tutortoiminnan tavoitteena on lisätä opiskelijoi-
den hyvinvointia, luoda oppilaitokseen hyvää il-
mapiiriä sekä edistää opiskelijoiden osallisuutta 
yhteisön jäseninä. Piiri koulutti uusia tutoreita 
ja tutorohjaajia oppilaitosten kysynnän mukaan. 

5.5.3. Mediakasvatus

Piiri järjesti mediakasvatustilaisuuksia alueen-
sa ala- ja yläkouluissa oppilaille, vanhemmille ja 
ammattikasvattajille. Lasten ja nuorten media-, 
vuorovaikutus- ja empatiataitoja vahvistettiin 
järjestämällä toiminnallisia ja keskustelevia op-
pitunteja sekä ala- että yläkouluissa. 

Vanhempainillat lisäsivät vanhempien ja ammat-
tikasvattajien tietoja lasten ja nuorten median-
käytöstä ja sen merkityksestä lasten elämässä ja 
kehityksessä. Illat voimistivat vanhempien näke-
myksiä mediakasvatuksesta yhtenä kasvatuksen 
osa-alueena. Vanhempainillat tarjosivat opas-
tusta kasvatuskysymyksiin, joihin ammattikas-
vattajat sekä vanhemmat arjessaan kohtaavat. 
Tilaisuuksissa myös heräteltiin aikuisia pohti-
maan oman mediankäyttönsä vaikutuksia lapsiin 
ja nuoriin. 

Uutena mediakasvatuksen vanhempainiltamal-
lina tarjottiin Digihyvinvoinnin vanhempainilto-
ja alle kouluikäisten lasten vanhemmille. Illoissa 
pohdittiin yhdessä vanhempien kanssa, minkä-
laisia vaikutuksia mediankäytöllä on alle koului-
käisen lapsen kehitykseen ja hyvinvointiin sekä 
mistä asioista kasvattajan tulisi huolehtia tasa-
painoisessa digiarjessa. 

Palautteita vanhempainilloista:

”Erinomaista, modernia mediakasvatusta humaa-
nilla ja empaattisella otteella. Tätä kuunteli todella 
mielellään!”

”Ehdottoman tärkeää tässä ajassa, pitäisi olla pa-
kollinen koulutus kaikille vanhemmille.”

MLL:n Hämeen piirin nuorisotyön kouluttajia

1545 osallistujaa

499 alakoulujen oppilasta

231 yläkoulujen oppilasta

652 vanhempaa

155 opettajaa

Mediakasvatuksen koulutuksia yht. 36
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5.6. Ammatilliset koulutukset

MLL:n kehittämä mentalisaatioteoriaan ja  
reflektiiviseen työotteeseen perustuva vanhem-
painryhmän Vahvuutta vanhemmuuteen® ja 
Lapsi mielessä® -ohjaajakoulutus on suunnattu 
sosiaali-, terveys-, kasvatusalan henkilöstölle. 
Koulutus antaa valmiudet toimia vauva- ja pik-
kulapsiperheiden vanhempien ryhmänohjaajana 
ja mallia on sovellettu myös kouluikäisistä mur-
rosikäisten lasten vanhempiin.  
Vanhempainryhmän ohjausmallissa vahviste-
taan työntekijän kykyä tukea vanhemmuutta 
niin, että vanhemmat pyrkisivät tunnistamaan 
lapsensa tunteita ja tarpeita ja voivan vastata 
niihin lapsen kehitystä tukevalla tavalla. 
Ryhmänohjaustaitojen lisäksi osallistuja saa väli-
neitä soveltaa työtapaa myös muussa perheiden 
kanssa tehtävässä asiakastyössätyössä ja koh-
taamisissa ylipäätään. 

Vanhempainryhmätoiminnan näkyvyyden ja 
ryhmien kokoamiseen tuotettujen mainos- ja 
markkinointimateriaalien levittämistä kuntiin on 
edelleen jatkettu.  Ohjaajat kunnittain ovat saa-
neet myös opastuksen materiaalien käyttöön. 
Riihimäen ja Hattulan kuntien kanssa tehtyyn 
sopimukseen liittyen on perustettu vanhem-
painryhmätoiminnan kehittämisen ja vakiinnut-
tamisen työryhmä, jossa on mukana myös piirin 
perhetoiminnan koordinaattori. 

Hämeenlinnassa vuonna 2018 syksyllä alkanut 
ohjaajakoulutus jatkui keväällä 2019 syventävil-
lä koulutuspäivillä. Tästä koulutuksesta valmistui 
yhteensä 20 (22 osallistujaa) henkilöä. Vuoden 
2019 syksyllä Hämeenlinnassa alkaneeseen oh-
jaajakoulutukseen ilmoittautui yhteensä 15 hen-
kilöä. Koulutus päättyy keväällä 2021.
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Muu mentalisaatioperustainen 
koulutustoiminta vuonna 2019

Hämeen piirin Kotineuvola Oy:n perhetyönteki-
jöille (10 hlö) suunnattu Perheen parissa – kou-
lutus (24 h), josta tänä vuonna toteutettiin 16 h.

Tampereen neuvolan terveydenhoitajille suun-
nattua koulutusta jatkettiin uudelle ryhmälle (4.) 
teemalla Mitä vauva miettii? Vanhemman men-
talisaatiokyvyn tukeminen raskausaikana (yht.  
7 h)
 
Vapaaehtoisille suunnattua Jututtamo- ohjaaja-
koulutusta mukaillen toteutettiin Avaamo-han-
keen tilaama koulutus (6h) maahanmuuttaja-
taustaisten nuorten vanhemmille. Koulutukseen 
osallistui kahden hankeihmisen lisäksi 13 van-
hempaa.

Yhdessä MLL:n keskusjärjestön kanssa järjestet-
tiin koulutetuille ohjaajille maksuttomat syven-
tävät jatkokoulutuspäivät. Koulutukset toteutet-
tiin Hämeenlinnassa 11.6.2019 ja Tampereella 
2.12.2019. Jatkokoulutuspäiviin osallistui yh-
teensä 50 Hämeen piirin kouluttamaa ohjaajaa. 
Päivien teemana oli; Kuinka mentalisoida van-
hempaa, mitä kertoo MLL:n vanhempainpuhe-
limen viestit vuodelta 2018, ohjauskokemusten 
jakaminen sekä keskustelua siitä, kuinka men-
talisaatio ”elää” omassa työssä, kunnan sekä  
MLL:n toiminnassa.
  
Näiden jatkokoulutuspäivien lisäksi järjestettiin 
koulutetuille ohjaajille koulutusta, jossa näkö-
kulmana oli erityistä tukea tarvitsevat perheet.  
Hämeenlinnassa toteutettu koulutus sisälsi lähi-
päivät keväällä (29.3) ja syksyllä (26.9.).  Tähän 
koulutukseen osallistuneita oli yhteensä kah-
deksan (osa Uudenmaan piiristä). 

Piirin työntekijöiden mentalisaatio taitoja vah-
vistettiin osallistumalla 4.10.2019 liiton järjestä-
mään Lapset, perheet ja mentalisaatio-seminaa-
riin.
Muonaa ja muksuja -hanke ei saanut Stea- ra-
hoitusta ja tähän suunniteltu koulutusyhteistyö 
Kanta- ja Itä-Hämeen Marttojen kanssa ei toteu-
tunut.
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MLL:n Hämeen piirin vaikuttamistyö omalla 
alueellaan perustuu lasten oikeuksiin ja ihmis-
oikeuksiin. Tavoitteena on, että YK:n lapsen 
oikeuksien sopimus toteutuu Suomessa mah-
dollisimman hyvin. Jokaisella lapsella on oikeus 
hyvään lapsuuteen; hyvinvoinnin perusta raken-
tuu lapsuudessa. Vaikuttamistyö kohdistuu kun-
tien ja suunnitteilla olevien maakuntien päätök-
sentekoon ja toimintaan.

Piirin viestintä pohjautuu kolmeen perustehtä-
vään. Vapaaehtoistoiminta, vaikuttaminen sekä 
vanhempien, lasten ja nuorten tukeminen ovat 
myös viestinnän peruspilarit. MLL:n kaikessa 
viestinnässä keskeistä on lapsuuden arvostus, 
lasten ja nuorten oman äänen esille tuominen 
sekä perheiden moninaisuuden ymmärtäminen 
ja arvostus. Viesteissä kuuluvat niin ilo lapsista 
ja perhe-elämästä kuin avoimuus kaikille tulla 
mukaan.
 
Keskusjärjestön ja piirien viestijöiden yhteistyön 
välineenä toimii Yhteispeliä viestintään -ryhmä.  
Jaamme myös aktiivisesti tietoa näkyvyydestä 
verkossa, somessa ja medioissa. Vuonna 2019 
on valmistauduttu liiton 100-vuotisjuhlavuo-
teen. Juhlavuoden uusi ilme, näkyvyys ja viestit 
kaikissa MLL:n kanavissa on suunniteltu ja val-
misteltu keskusjärjestössä yhdessä piirien ja pai-
kallisyhdistysten kanssa.

• Yhteistyöverkostoissa (kunnat, maakunnat, 
2.0-hanke) vaikuttaminen.

• Vaikuttamisen tuki paikallisyhdistyksille ja 
alueellinen vaikuttamistyö.

STEA:n paikka auki 
STEA:n Paikka auki -hankkeen tuella piirissä on 
työskennellyt viestintäassistentti 24.9.2018-
24.9.2019 välisen ajan. Viestintäassistentti loi 
piirille uuden kuvallisen ilmeen luominen Ket-
tu-teemalla ja uudisti kuvamateriaalia monin ta-
voin. Kettu on toiminut myös videoreportterina.

Nuorisoseminaari
Nuorisoseminaari järjestettiin 10. kerran Tampe-
reella 7.11.2019. Suosittuun seminaariimme on 
osallistunut vuosien varrella yli tuhat eri tehtä-

vissä lasten ja nuorten parissa toimivaa osallis-
tujaa. Teemat ovat vuosien varrella vaihtuneet, 
punaisena lankana on kuitenkin aina ollut tarjota 
ajankohtaista tietoa nuorten elämään liittyvistä 
asioista sekä uutta tutkimus- ja kokemustietoa. 

Vanhemmuusfoorumi 
Pirkanmaan vanhemmuusfoorumi jatkoi yhteis-
työtä maakunnan LAPE-ryhmän kanssa. Fooru-
mi muodosti yhden kehittämisryhmistä vuoden 
2019 aikana ja loi siltaa tulevaan. Foorumin ti-
laisuus järjestettiin 10.5.2019 pääkirjasto Met-
sossa. Osallistujia oli yli 80. Tarve ja halu jakaa 
osaamista ja kokemusta ammattilaisten kesken 
kävi ilmeiseksi. 

Sosiaalinen media
MLL:n viestinnän painopiste on digitaalisessa 
viestinnässä. Sosiaalinen media on kustannuste-
hokas ja nopea ja siksi järjestölle ja myös piirille 
merkittävä viestintäkanava.

Yhdistyspostia piiritoimistolta -uutiskirje
Piirikirje lähetettiin yhdistyksille kuusi kertaa 
vuoden aikana. Piirikirjeiden arkisto löytyy piirin 
nettisivuilta.

Lapsivaikutusten arvioinnin käyttöönoton edis-
täminen 
Vuoden aikana panostettiin lapsivaikutusten 
arvioinnin käyttöönoton edistämiseen. MLL:n 
valtakunnallinen kehittäjätiimi loi pohjan kun-
nille tarjottavaan työpajaan. Työpajat otettiin 
Hämeen piirissä käyttöön osana kuntakumppa-
nuutta. Ensimmäinen paja pidettiin Hämeenky-
rössä.

Lapset ensin -keräys
Lapset ensin -keräyksen kohteena oli paikallinen 
toiminta ja se toteutettiin 1.4.-15.5.2019. 

Hyvä joulumieli -keräys
Hyvä Joulumieli -keräys toteutettiin jo 23. ker-
ran yhteistyössä SPR:n ja YLE:n kanssa. Piirin 
alueella jaettiin vuonna 2019 yhteensä 1 450 
kappaletta 70 euron arvoista lahjakorttia. 

6. Vaikuttaminen ja viestintä
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Jäsenhankintakampanja
MLL:n Hämeen piirin yhdistyksistä 33 kasvatti 
jäsenmääräänsä jäsenkisan aikana (47 % aktiivi-
sista yhdistyksistä). MLL:n Toijalan yhdistyksen 
jäsenmäärä kasvoi 200 jäsenellä, yhdistys tupla-
si jäsenmääränsä. MLL:n Kangasalan yhdistyk-
senjäsenmäärä lisääntyi 90 jäsenellä ja MLL:n 
Oriveden yhdistyksen 71 jäsenellä. Prosentuaa-
lisesti eniten jäsenmääräänsä kasvattivat MLL:n 
Toijalan yhdistys, MLL:n Vuoreksen yhdistys, 
MLL:n Urjalan yhdistys sekä MLL:n Oriveden 
yhdistys.

Olet tärkeä -sivusto
Olet tärkeä.fi-sivuston käyttöönotto ja jalkautta-
minen piirin alueelle vapaaehtoisten rekrytoin-
nin tueksi. Yhdistykset saivat tunnukset sivus-
tolle.

Uudet nettisivut
Toimintavuoden päätteeksi piirin verkkosivusto 
siirtyi uudistuneeseen Yhdistysavain-alustaan.

Mediakasvatusyhteistyön suunnittelua Pirkkalan kouluille. 
Mukana Pirkkalan Lions Clubi ja Pirkkalan kunta sekä 
MLL:n Häeen piiristä kouluttaja Anne Herrala ja 
koordinaattori Suvi Myllärniemi. 

MLL:n Hämeen piiri ja Tampereen seudun ammattiopisto Tredu solmivat kumppanuussopimuksen 
Lasten oikeuksien päivänä 20.11.2019. MLL:n vapaaehtoistyö tulee osaksi opintoja Tredussa.
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7. Ammatilliset palvelut
Ammatillisia perhepalveluja tuotetaan ja ke-
hitetään MLL:n Hämeen piirin Kotineuvola 
Oy:n kautta. Mannerheimin Lastensuojeluliiton 
Hämeen piirin Kotineuvola Oy on vuonna 1993 
perustettu MLL:n Hämeen piiri ry:n omista-
ma yritys. Kotineuvola Oy on yhteiskunnal-
linen yritys, joka käyttää ylijäämänsä MLL:n 
Hämeen piirin alueella tehtävään ennaltaeh-
käisevään lapsi-, nuoriso-, ja perhetoimintaan. 

Kotineuvola Oy tarjoaa:
• Perhetyötä kunnille
• Lapsiperheiden kotipalvelua kunnille 
• Lapsiperheiden kotipalvelua palveluseteli-

tuottajana 
• Ammatillista tukihenkilötyötä lapsille ja 

nuorille
• Perhepalvelua omaishoidon tuen asiakkaille 

Tampereella (palveluseteli)
• Sairaan lapsen hoitopalvelua yrityksille
• Lapsiperheiden kotipalvelua lapsiperheille
• Omaishoidon vapaa
• Unikoulu
• Ohjattua ja valvottua leikkitoimintaa

MLL:n Hämeen piirin Kotineuvola Oy:n on jul-
kaissut vuonna 2019 neljä asiantuntijoiden laa-
timaa opasta, jotka sisältävät käytännön tietoa 
ja ohjeita kuhunkin ikäryhmään liittyvistä ajan-
kohtaisista asioista.  

Opasperheeseen kuuluvat: 
• Saamme vauvan -odottavan perheen opas 
• Vauvan hoito -opas
• Leikki-ikäisen hoito-opas
• Esikoululaisesta koululaiseksi -opas lasten 

vanhemmille

Piirin Kotineuvolan Oy:n hallituksen jäseniä piiritoimistolla kokoustamassa, 
vasemmalta: Petri Nurmivuori, Meiju Honkavuori, Jaana Selkilä, Seija Ahola, Katri 
Lahtinen, Kati Leppänen, Sari Orhanen ja Marita Viertonen.
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8. Kehittämishankkeet

Järjestö 2.0 - Järjestöt Pirkanmaan hyvinvoinnin 
ja terveyden edistäjinä -hanke (2017–2020)

MLL Hämeen piiri on mukana toteuttamassa 
Järjestö 2.0 – Järjestöt Pirkanmaan terveyden ja 
hyvinvoinnin edistäjinä -hanketta. Hanke on osa 
STEAn avustamaa valtakunnallista Järjestöt mu-
kana muutoksessa -ohjelmaa. Pirkanmaan han-
ke toteutetaan järjestöjen välisenä yhteistyönä. 
Artteli Kumppanuusyhdistys on hankkeen hal-
linnoija, MLL Hämeen piiri ja Silta-valmennusyh-
distys ovat mukana tuensiirtosopimuksella.

Hankkeen vuosi 2019 pähkinänkuoressa

Edellisenä vuonna aloitettu kuntakierros saa-
tiin päätökseen keväällä, jonka aikana hankkeen 
työntekijät kävivät neljässä kunnassa 
tapaamassa sekä kunnan edustajia että paikal-
lista yhdistysväkeä.  Tapaamisten teemana oli 
verkostoituminen sekä yhteistyön kehittäminen. 
Kuntakierroksen järjestötreffeillä valittiin 
yhteensä lähes neljäkymmentä vapaaehtoista 
järjestöagenttia 18 kuntaan vahvistamaan pai-
kallistason järjestöyhteistyötä. Agenttien työtä 
on vuoden aikana tuettu kahdella koulutus- ja 
virkistystapahtumalla sekä pienemmillä tapaa-
misilla.

Yhteistyö kuntien, maakunnan ja muiden 
Järjestö 2.0 -hankkeiden kanssa jatkui tiiviinä 
ja hankkeen työntekijät osallistuivat omien vas-
tuualueidensa verkostoihin. Lasten- nuorten ja 
perhejärjestöjen verkostotyötä edistettiin kerää-
mällä yhteen tietoa Pirkanmaalla tämän kohde-
ryhmän parissa toimivista järjestöistä. Tuloksena 
syntynyt järjestökartta esiteltiin Vanhemmuus-
foorumissa toukokuussa.

 
Sote-uudistus kaatui keväällä, mutta hankkeen 
toimintaa ei sen takia tarvinnut radikaalisti 
muuttaa. Tulevaisuuteen kurkistettiin yhdessä 
Järjestöjen maakuntafoorumissa, johon osallistui 
tänäkin keväänä yli sata järjestötoimijaa. Hanke 
on tukenut muutoksissa myös koordinoimalla 
sote-järjestöjen alueverkostoa, joka kokoontui 
vuoden aikana neljä kertaa. Kuntien hyvinvoin-
tikoordinaattorit kutsuttiin Järjestöyhteistyön 
aamupäivä -tilaisuuksiin sekä keväällä että syk-
syllä. Hankkeen viestintä jatkui aktiivisena.

Syksyn aikana järjestettiin Innostava Pirkanmaa 
-koulutuskiertue Orivedellä, Sastamalassa, Par-
kanossa ja Valkeakoskella. Kahdeksassa koulu-
tustilaisuudessa kehitettiin järjestöjen osaamis-
ta ja muutosvalmiutta. Koulutusten teemoina 
olivat yhdistysten viestintätaidot, vaikutusten 
ennakointi ja osoittaminen, palvelumuotoilu yh-
distystoiminnassa sekä vapaaehtoisten ja mui-
den toimijoiden innostaminen. Lisäksi syksyllä 
toteutettiin tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden 
osoittamisen kehittämispilotti. Pilotin aikana 
seitsemälle mukaan hakeneelle sote-järjestölle 
luotiin omat tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden 
osoittamisen toimintamallit.
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9. Hallinto ja talous
Talous
 
Vuosi 2019 oli taloudellisesti haasteellisempi. 
Toiminnan tuotot eivät toteutuneet toivotusti ja 
vuodelle kohdistui talousarvion ulkopuolisia kustan-
nuseriä.
 
Varsinaisen toiminnan avustusten osuus oli 65 % pii-
rin kokonaisrahoituksesta. Avustuksia saatiin MLL:n 
keskusjärjestön maksamista toimintoavustuksista ja 
piirin oman ja osatoteuttaman hankkeen avustuksis-
ta. Uusia hankkeita ei käynnistynyt vuoden aikana 
ja hankeavustusten kokonaismäärä väheni edellis-
vuodesta. Kuntien avustuksissa tavoiteltiin kasvua 
ja tässä onnistuttiin. Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen 
alueen avustusten ja avustavien kuntien määrä li-
sääntyi. Päijät-Hämeen alueelle ei saatu yhtään 
avustavaa kuntaa.
   
Piirin saamien korvausten määrä väheni. Korvausten 
osuus oli 18 % piirin kokonaisrahoituksesta. Piirin 
omistama Kotineuvola Oy tuotti yhteiskunnallise-
na yrityksenä ry:lle tuloja kulukorvausten muodos-
sa. Määrässä jäätiin jonkin verran julkaisutoiminnan 
haasteista johtuen. Oy:n on myös kohdentanut re-
sursseja oman palvelutoiminnan ja markkinoinnin 
kehittämiseen. Muita korvauksia saatiin Sivis-Opin-
tokeskukselta haetuista koulutuskorvauksista.
   
Muut varsinaisen toiminnan tuotot muodostuivat 
koulutus- ja osallistumismaksutuotoista, lasten ja 
nuorten tukihenkilötoimintaan saaduista tuotoista, 
toimitilojen vuokraamisesta ja aineistojen tuotoista. 
Koulutustuotoissa jäätiin tavoitteista. Hämeen las-
ten säätiö avusti ensimmäistä kertaa ry:n toimintaa.
   
Suurin osa varsinaisen toiminnan kuluista ovat hen-
kilöstö- ja toimintakuluja, joiden suuruus riippuu 
vuosittaisten hankkeiden ja hankehenkilöstön mää-
rästä. Henkilöstömenoissa säästettiin hieman ja nii-
den osuus oli 69 % piirin kokonaiskuluista. Piiri osti 
lastenhoitotoiminnan välitystyön edelleen MLL:n 
Uudenmaan piiriltä. Toimintakulujen määrä lisääntyi 
hanketoiminnoissa, mutta myös matka-, markkinoin-
ti- ja työterveyshuollon kuluissa. Piirin toiminnan-
johtajan rekrytointiprosessi ostettiin ulkopuolisena 
palveluna. Muita kuluja aiheutui toimitila- ja toimis-
tokuluista. Piiri on hyödyntänyt mahdollisuutta koh-
dentaa hallinnon yleiskuluja STEA-rahoitteisille toi-
minnoille.
 

Piirin varainhankinnan tuotoissa jäsenmaksutuot-
tojen määrä jäi edellisvuoden tasolle jäsenhankin-
takampanjasta huolimatta. Jäsenmaksujen osuus 
oli piirin kokonaistuotoista 4 %. Piirin Tampereen 
naistoimikunta tuki piirin toimintaa. Hämeenlinnan 
naistoimikunnan toiminta päättyi ja varat ohjattiin 
Hämeenlinnan paikallisyhdistyksen toimintaan. Si-
joitus- ja rahoitustoiminnan tuotoissa saatiin osinko-
tuottoja edellisvuotta enemmän.
 
Tilikauden tulos oli alijäämäinen -53 162,16 € (2017: 
2 451,94). Kokonaistuotot olivat 793 925,51 € (837 
125,37) ja kokonaiskulut 847 087,68 € (834 673,44). 
Taseen loppusumma oli 397 128,59 € (386 189,03). 
Piirin maksuvalmius säilyi hyvänä koko toimintavuo-
den. 

Konsernikokonaisuus 

MLL:n Hämeen piiri ry, MLL:n Hämeen piirin Koti-
neuvola Oy ja Hämeen lasten säätiö muodostavat 
MLL:n Hämeen piirin konsernikokonaisuuden. 

Kotineuvola Oy toimii yhteiskunnallisena yrityksenä 
ja kohdentaa tuloksensa piirin yleishyödylliseen toi-
mintaan. Oy:n palvelutoiminnan kasvu jatkui edel-
leen, mutta julkaisutoiminnassa jäätiin tavoitteista. 
Tästä huolimatta Oy saavutti historiansa parhaim-
man liikevaihdon. Tilikauden tulos jäi ylijäämäiseksi.

Säätiö käyttää sijoitusvarallisuuden tuottoja säätiön 
toiminnan tarkoituksen mukaisesti. Toimintavuosi oli 
sijoitusten arvonmuutokselle suotuista ja tilikauden 
tulos jäi ylijäämäiseksi. Säätiön palkitsi vuoden ai-
kana piirin paikallisyhdistyksiä onnistuneesta jäsen-
hankinnasta ja tuki ry:n toimintaa.

Toimintavuosi 2019 oli kokonaistuloksellisesti alijää-
mäinen ry:n tuloksesta johtuen. 
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Piirihallitus

Piirihallitukseen kuuluu puheenjohtaja, kaksi 
varapuheenjohtajaa ja 9 jäsentä. Piirihallitus ko-
koontui  seitsemän  kertaa ja työvaliokunta viisi 
kertaa. Työvaliokunnan puheenjohtajana toimi 
piirin puheenjohtaja Sari Orhanen ja jäseninä 
piirihallituksen 1. ja 2. varapuheenjohtajat Kati 
Vitikainen ja Sanna Kaukonen. Työvaliokunnan 
sihteerinä toimii toiminnanjohtaja Marita Vier-
tonen. Piirihallituksen esittelijänä toimii toimin-
nanjohtaja ja sihteerinä talouspäällikkö. 

Piirin omistaman MLL:n Hämeen piirin Kotineu-
vola Oy:n yhtiökokouksen edustajina toimivat 
vuonna 2019 Sari Orhanen ja Kati Vitikainen.

Piirihallituksen jäsenet ja varajäsenet: 

Puheenjohtaja 
Sari Orhanen, Lempäälä 
 
1. vapapuheenjohtaja 
Kati Vitikainen, Ikaalinen 
2. vapapuheenjohtaja 
Sanna Kaukonen, Hollola

Varsinainen jäsen:                             
Turto Kirsi, Akaa   
Olkinuora-Jokinen Johanna , Riihimäki       
Kelkka Satu, Punkalaidun  
Sten Päivi, Ylöjärvi      
Nurmivuori Pirkko, Tampere  
Ruotsalo Jenni, Tampere   
Valonen Karoliina, Punkalaidun         
Luoma Satu, Lempäälä   
Lamberg Mira-Maarit, Forssa  

Varajäsen:
Ylä-Lyly Taina, Juupajoki
Dahl Mia, Pälkäne
Mäkinen Marika, Orivesi
Maununen Anu, Janakkala
Grönlund Susanna, Ylöjärvi 
Keskinen Nikke, Hämeenlinna
Rauva Elina, Sastamala 
Göransson Niina, Hämeenlinna
Ylander Susanna, Jokioinen

Piirin kevätkokous järjestettiin 25.4.2019. Ke-
vätkokouspaikkana oli Näsilinna Tampereen 
Näsinpuistossa. Kokouksessa hyväksyttiin vuo-
sikertomus ja tilinpäätös vuodelta 2018. Ko-
kouksessa oli mukana noin 50 yhdistysaktiivia 
kaikista kolmesta maakunnasta. Illan teemana 
oli kokouksen lisäksi MLL:n lyhytaikainen las-
tenhoitotoiminta piirin alueella ja mobiililla toi-
mivan varausjärjestelmän esittely. Uusi ohjelma 
mahdollistaa perheille lastenhoitoavun etsimi-
sen myös aikoina, jolloin MLL:n hoitajavälitys on 
kiinni eli iltaisin ja viikonloppuisin.

MLL:n Hämeen piirin syyskokous järjestettiin 
16.11.2019 Lepaan kartanossa Hattulassa. Ko-
kouksessa oli mukana noin 50 yhdistysaktiivia 
kaikista kolmesta maakunnasta. Syyskokouk-
sessa puhetta johti MLL:n Hämeen piirin Koti-
neuvola Oy:n hallituksen jäsen Irmeli Jokilampi. 
Kokouksessa hyväksyttiin piirin toiminta- ja ta-
lousarvio vuodelle 2020. Vaalivaliokunnan pu-
heenjohtaja ja piirin kunniapuheenjohtaja Kaija 
Kess esitteli vaalivaliokunnan esityksen.

Uudeksi piirihallituksen jäseneksi valittiin Nii-
na Göransson Hämeenlinnasta ja jatkokaudelle 
Kirsi Turto Akaasta ja Satu Luoma Lempääläs-
tä. Uusiksi piirihallituksen varajäseniksi valittiin 
Salme Halme Tampereelta ja Marjukka Peltonen 
Hämeenlinnasta. Piirihallituksesta jäi pois pitkä-
aikanen jäsen Pirkko Nurmivuori Tampereelta. 
Lämmin kiitos Pirkolle merkityksellisestä vapa-
ehtoistyöstä!

Syyskokous myönsi piirissä yhdeksän vuotta 
puheenjohtajana toimineelle Seija Aholalle kun-
niapuheenjohtajan arvon ja piirin 1. varapuheen-
johtajana pitkään toimineelle Helena Koskimäel-
le kunniajäsenen arvon. Onnea ja lämmin kiitos 
molemmille!
 
Piirin toiminnanjohtaja Marita Viertoselle an-
nettiin kokouksen lopuksi kaunis kukkakimppu. 
Marita Viertonen siirtyy eläkkeelle 1.3.2020, jo-
ten kokous oli viimeinen, jossa hän esitteli asioi-
ta kokouksen päätettäväksi.
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Syyskokouksessa jaettiin piirin jäsenhankintakil-
pailun palkinnot. MLL:n Toijalan yhdistyksen jä-
senmäärä kasvoi 200 jäsenellä, yhdistys tuplasi 
jäsenmääränsä. MLL:n Kangasalan yhdistyksen 
jäsenmäärä lisääntyi 90 jäsenellä ja MLL:n Ori-
veden yhdistyksen 71 jäsenellä. Prosentuaali-
sesti eniten jäsenmääräänsä kasvattivat MLL:n 
Toijalan yhdistys, MLL:n Vuoreksen yhdistys, 
MLL:n Urjalan yhdistys sekä MLL:n Oriveden 
yhdistys. Yhdistysten palkitsemisen mahdollisti 
Hämeen lasten säätiö.

Syyskokouksen jälkeen kävimme MLL:n johta-
van asiantuntijan Liisa Partion johdolla MLL:n 
tulevaisuuskeskustelua. Näin saimme myös pai-
kallisyhdistysten näkökulmia satavuotisliittoko-
kouksessa Helsingissä 13.-14.6.2020 käsiteltä-
vään kolmivuotissuunnitelmaan.

Tampereen Naistoimikunta

Vuosi 2019 oli MLL:n Hämeen piirin naistoimi-
kunnan 68. toimintavuosi. Vuonna 2019 nais-
toimikunta lahjoitti 6.000 euroa lukumummi ja 
-vaaritoimintaan.
Naistoimikunta kokoontuu kevät- ja syyskoko-
uksiin sekä työkokouksiin neljä kertaa vuodes-
sa. Naistoimikuntaan kuului 23 jäsentä vuonna 
2019. 

MLL:n Toijalan yhdistyksen jäsenmäärä kasvoi 200 jäsenellä, yhdistys tuplasi jäsenmääränsä. 
Palkinnot jaettiin MLL:n Hämeen piirin syyskokouksessa 16.11.2019 Hattulassa.
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Piirin henkilöstö

MLL:n Hämeen piirillä oli vuonna 2019  
13 työntekijää: 

Toiminnanjohtaja, Kotineuvola Oy:n osatoimi-
nen toimitusjohtaja ja säätiön asiamies. Ko. toi-
mialoihin liittyvien hallitusten asioiden esittelijä 
ja toimeenpanija. Piirin työntekijöiden ja Koti-
neuvola Oy:n palveluvastaavan esimies. Vastuu 
piirikonsernin johtamisesta, taloudesta ja kehittä-
misestä. Mukana verkostotyössä ja kuntakump-
panuusneuvotteluissa sekä lape- ja sote-työssä.

Järjestöpäällikkö, kuntakumppanuudet ja per-
hekeskustoiminta, jäsenhankintaan, varainhan-
kintaan ja järjestöpalveluihin liittyvät asiat, per-
hekahvilatoiminta ja -koulutukset.
 
Koordinaattori, järjestötyö-, kuntakumppanuus- 
sekä lapsi ja perhetoiminta Kanta- ja Päijät-Hä-
meessä, toimipiste Hämeenlinnan kumppanuus-
talossa.
 
Koordinaattori, kouluttaja, mentalisaatioperus-
taiset koulutukset.

Koordinaattori, lastenhoitotoiminta sekä luku-
mummi ja -vaaritoiminta.

Nuorisotyön koordinaattori, tukioppilas- ja muu 
koulutustoiminta, hanketyö, kouluttajien ja kou-
lutusten koordinointi, lasten- ja nuorten tuki-
henkilötoiminta.

Perhekummitoiminnan koordinaattorit, vapa-
ehtoisten perhekummien rekrytointi, koulutus ja 
ohjaus sekä yhteistyö eri tahojen kanssa Tampe-
reella, Päijät-Hämeessä, toimipaikkana Lahti ja 
Kanta-Hämeessä, toimipaikkana Hämeenlinnan 
Kumppanuustalo.
 
Talouspäällikkö, piirin, Kotineuvolan ja säätiön 
laskutukseen ja taloushallintoon liittyvät tehtä-
vät, piirihallituksen sekä syys- ja kevätkokousten 
pöytäkirjanpitäjä, omaan toimialaan liittyviä tar-
jouspyyntöjä, tietohallintoon ja henkilöstöhallin-
toon liittyviä tehtäviä.

Järjestöassistentti, monipuolisia toimistotehtä-
viä, asiakaspalvelua, viestintää, koulutuksiin, ta-
pahtumiin ja kampanjoihin liittyvää järjestämistä 
sekä muita yleishyödyllisiä tehtäviä MLL:n Hä-
meen piirissä ja Kotineuvola Oy:ssä.

Verkostokoordinaattori, Järjestö 2.0 - Järjestöt 
Pirkanmaan terveyden ja hyvinvoinnin edistäjinä 
-hanke.

Viestintäassistentti, aineistojen tuottaminen, 
viestintä, sosiaalinen media. 

Kirjanpito ja palkanlaskentapalvelut ostetaan 
Accountor Oy:ltä. Nuorisotyön koordinaattorin 
työpanoksen lisäksi piiri ostaa nuorisotyön kou-
luttajilta palveluja pääasiassa piiriltä tilattujen me-
diakasvatuskoulutusten järjestämiseksi. Lisäksi 
piirissä toimii opintoihinsa liittyvissä harjoitteluis-
sa vuosittain useita opiskelijoita sekä työkokei-
lussa ja työllistämistuella työtä tekeviä henkilöitä.

Työntekijöiden kanssa käydään kehityskeskuste-
lut vuosittain. Muita keskusteluja käydään kuu-
kausittain. Tiedonkulun ja yhteistyön merkeissä 
kokoonnutaan kerran kuukaudessa TYP eli työ-
paikkapalavereihin, joihin toiminnanjohtaja te-
kee esityslistan. Käsiteltävistä asioista tehdään 
muistio ja jokainen vuorollaan toimii sihteerinä. 
Toimialakohtaisia yhteistyöpalavereja järjes-
tetään sovitusti tarpeen mukaan. Järjestötiimi 
kokoontuu järjestöpäällikön johdolla säännölli-
sesti. Työsuojelutoimikunnassa suunnitellaan ja 
arvioidaan työhyvinvointiin liittyvää tekemistä. 
Yhdessä suunniteltuja henkilöstön työhyvin-
vointipäiviä järjestettiin kaksi, toinen keväällä ja 
toinen syksyllä. Piirihallituksen ja työntekijöiden 
yhteinen koulutus- ja suunnittelupäivä järjestet-
tiin 30.3. Vaihmalan Hovissa Lempäälässä. Mu-
kana oli myös MLL:n järjestöpäällikkö Arja-Liisa 
Mauno. Vuonna 2019 järjestettiin yhteistyössä 
työterveyshuollon kanssa muutoksen tuki -kou-
lutusta henkilökunnalle. Koulutus oli osa toimin-
nanjohtajan eläkkeelle jäämisen muutosproses-
sia. 
Yhteistyökumppaneille on järjestetty jouluglö-
gi-päivä Tampereella, Lahdessa ja Hämeenlin-
nassa. 
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Toimitilat

Piirillä on käytössään toimitilat Tampereella. 
MLL:n Hämeen piiritoimisto sijaitsee Klingen-
dahlissa, os. Pyhäjärvenkatu 5 B, 33200 Tam-
pere. Myös piirin Kotineuvola Oy:n toimis-
to-, kokous- ja varastotilat ovat näissä tiloissa.  
SJ Ideas on vuokrannut piiritoimistolta toimiti-
loikseen  yhden huoneen. Tilat omistavat MLL:n 
Hämeen piiri ry ja Hämeen lasten säätiö. Piirillä 
on vuokrattuna aluetoimipiste Hämeenlinnassa 
sijaitsevasta Kumppanuustalosta os. Kirjastonka-
tu 1, 13100 Hämeenlinna sekä Lahden Kumppa-
nuustalosta os. Hämeenkatu 26 A, 15140 Lahti.

Iloinen MLL:n Hämeen piirin porukka 
Hyvä Joulumieli - lipaskerääjinä.

MLL:n järjestöpäällikkö Arja-Liisa Mauno oli mukana 
piirihallituksen ja työntekijöiden yhteisessä koulutus- ja 
suunnittelupäivässä Vaihmalan Hovissa Lempäälässä.

Piirihallitus kokooontuneena syksyn 2019 
ensimmäiseen kokoukseen.
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Paikallisyhdistysten vastuuhenkilöt vuonna 2019

YHDISTYS  Puheenjohtaja

AITOLAHTI  Jarkko Sääksi
ANNALA  Susanna Tervo
ASIKKALA   ei aktiiv. 
FORSSA  Miia Yrjölä
HARJU  Kirsi Seppälä-Niemi
HARTOLA  Kirsi Hölttä
HATTULA  Marika Wahlman
HAUHO  Paula Vaimare
HAUSJÄRVI  Miia Palmu
HEINOLA  Sinikka Laatunen
HERVANTA  Riina Ahonen
HOLLOLA   Kati Kivistö
HUMPPILA  Katja Ojala
HÄMEENKOSKI Terhi Mäenpää
HÄMEENKYRÖ Johanna Anttila
HÄMEENLINNA Annukka Aitasalo
IKAALINEN  Hanna Saine
JANAKKALA  Pirkko Kuvamo
JOKIOINEN  Saija Pennanen
JUUPAJOKI  Taija Heletoja
KALVOLA  Marianne Harjanne
KANGASALA  Sanna-Tuulia Pasuri
KARKKU  Erja Luomala
KIHNIÖ  Anne Perälä
KIIKOINEN  Anne Ojala
KILLINKOSKI  Johanna Sahi
KOIJÄRVI  Merja Tuomola
KOIVISTONKYLÄ Eija Lehtonen
KOLHO  Terhi Tukia
KUHMALAHTI  ei akt. 
KUOREVESI   ei akt. 
KURU   Seija Vastamäki
KYLMÄKOSKI  Tiina Ryyppö
KÄRKÖLÄ  Laura Olin
LAHTI   Jukka Ruoho
LAMMI  Tanja Kankaanmäki
LEMPÄÄLÄ  Risto Tuominen
LOPPI   Jutta Ojaranta
LUOPIOINEN  Eija Lankinen
LÄNGELMÄKI Merja Saarinen
LÄNSI-TAMPERE ei akt. 
LÄNSI-TEISKO ei akt. 
MESSUKYLÄ  Antti Puisto

MOUHIJÄRVI Ritva Haavisto
MULTISILLAN-
PELTOLAMMIN Janika Väänänen
MÄNTTÄ-
VILPPULA   Heidi Räsänen
NOKIA  Leena Åkerberg
ORIVESI  Hanne Holm
PADASJOKI  Helena Koskimäki
PARKANO  Hanna Toivo
PIRKKALA  Mervi Urtamo
POHJASLAHTI  Teresa Nieminen
PUNKALAIDUN Karoliina Valonen
PÄLKÄNE  Vera Suutari
RENKO  Heidi Eronen
RIIHIMÄKI  Sirpa Viherä
RUOVESI  Rita Nippala
SAHALAHTI  Sanni Pesonen
SIURO-
LINNAVUORI  Heli Puranen
SUODENNIEMI Leena Käkelä
SYSMÄ  Johanna Sompi
SÄÄKSMÄKI   ei aktiiv. 
TAMMELA  Virva Heikkilä
TAMPERE  Jaana Kaartinen
TEISKO   ei aktiiv. 
TOIJALA  Tuuli Talvitie
TOTTIJÄRVI   ei aktiiv. 
TUULOS  Hanna Niskanen
TYRVÄNTÖ  Sari Pelkonen
TYRVÄÄ-VAMMALA Outi Koivu
URJALA  Tea-Maria Nääppä
VALKEAKOSKI Petra Kotro
VESILAHTI  Sanna Ylieskola
VIIALA    Hanna Siponen
VIRRAT  Minna Kalliojärvi
VISUVESI   ei aktiiv. 
VUORES  Mira Pajari
YLÖJÄRVI  Susanna Grönlund
YPÄJÄ   Jonna Hakamäki

10. Liitteet
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Piirihallituksen työvaliokunta:
Sari Orhanen, Lempäälä,  puheenjohtaja
Kati Vitikainen, Ikaalinen,  1. varapuheenjohtaja
Sanna Kaukonen, Hollola, 2. varapuheenjohtaja
Marita Viertonen, MLL:n Hämeen piiri, toiminnanjohtaja
Vaalivaliokunta:
Kaija Kess, Hämeenlinna
Seija Ahola, Pirkkala
Mirja Hanhikangas, Ikaalinen
Marita Viertonen, MLL:n Hämeen piiri 
Piirin Tampereen Naistoimikunta:
Kaisa Eerola, puheenjohtaja
Paula Nuolimaa, varapuheenjohtaja
Maija Andrésen, rahastonhoitaja
Kirsti Virtanen, rahastonhoitaja
Piirin Kotineuvola Oy:n hallitus: 
Meiju Honkavuori, puheenjohtaja 
Petri Nurmivuori, jäsen 
Jaana Selkilä, jäsen
Irmeli Jokilampi, jäsen
Marita Viertonen, toimitusjohtaja
Hämeen lasten säätiön hallitus:
Kati Vitikainen, puheenjohtaja 
Jarno Lahtinen, jäsen
Sami Martin, jäsen
Marita Viertonen, asiamies
Mannerheimin Lastensuojeluliiton liittovaltuusto:
Pirkko Nurmivuori, Tampere (Satu Luoma, Lempäälä)
Kati Vitikainen, Ikaalinen (Sanna Kaukonen, Hollola)
Taru Kuosmanen, Tampere (Nina Göransson, Hämeenlinna)

MLL:n HÄMEEN PIIRIN TYÖNTEKIJÄT VUONNA 2019  
Mustalahti Miia  koordinaattori, perhekeskustoiminta 
Leppänen Kati  talouspäällikkö                    
Myllärniemi   Suvi koordinaattori, kouluyhteistyö 
Naukkarinen Päivi  koordinaattori, kouluttaja                                      
Valden Tia  järjestöpäällikkö                                                    
Lindström Liisa  koordinaattori, lastenhoitotoiminta                        
Kenttälä Kati  koordinaattori, perhekummitoiminta                     
Toivonen Katja        koordinaattori, perhekummitoiminta                     
Rintala-Siira Tiina  koordinaattori, perhekummitoiminta. 
Salo Tuija   järjestöassistentti
Sydänoja Emma  verkostokoordinaattori, järjestöt 
   Pirkanmaa 2.0-hanke 
Räisänen Laura       verkostokoordinaattorin sijainen 31.8  
   saakka sekä lastenhoitotoiminnan ja   
   verkostokoordinaattorin osa-aikainen  
   sijainen 1.8.-31.12.
Laaksonen Joonas  viestintäassistentti 24.9. saakka
Viertonen Marita  toiminnanjohtaja 

MLL:n HÄMEEN PIIRISSÄ TOIMINEET NUORISOKOULUTTA-
JAT VUONNA 2019  
Kiisi Isotalo, Anne Herrala, Selja Kumpumäki, Kati Vitikainen, Jo-
hanna Olkinuora-Jokinen & Timo Vilén

OPISKELIJAYHTEISTYÖ JA TYÖKOKEILUT VUONNA 2019 
Maarit Sipola, työkokeilu, 7.3. saakka
Essi Vanhanen, työkokeilu, 2.9.alkaen 
Taina Salminen, sosionomiopiskelija (HAMK) 13.8.-19.9.
Johanna Järvinen, liiketalouden opiskelija (SASKY) 15.4.-24.5.
Alex Meriläinen, liiketalouden opiskelija (SASKY) 7.5.-7.6.
Elina Kulju, sosiaalityön pro gradu (Tampereen yliopisto) 04-2019

Mannerheimin Lastensuojeluliiton liittohallitus:
Varajäsenenä Satu kelkka
MLL:n Lempäälän yhdistyksen Fonthe´nin rahasto:
Marita Viertonen, Kati Leppänen, Sari Orhanen
Piirin Kotineuvola Oy:n yhtiökokous:
Sari Orhanen, Kati Vitikainen
Kiinteistö Oy Tampereen Klingendahl:
Marita Viertonen ja Kirsi Turto, 
varaedustajat Kati Leppänen ja Sari Orhanen
Hämeenlinna: Suomen UNICEF:in Lapsiystävällinen kunta –mallin 
ohjausryhmä:
Marita Viertonen
Kanta-Hämeen alueellinen lapsiperheverkosto:
Marita Viertonen
Pirkanmaa Lapsi- ja perhepalvelujen maakunnallinen teemaryh-
mä:
Marita Viertonen
Pirkanmaan maakunnallinen Lape-ryhmä ja Lape Pippurin ohjaus-
ryhmä:
Marita Viertonen
ViVa2 (Viisaat valinnat, nuorten ja nuorten aikuisten seksuaali- ja 
lisääntymisterveyden vahvistaminen - hankkeen ohjausryhmä 
(TAMK:n hanke)
Marita Viertonen
Pirkanmaa Järjestö 2.0- hanke, -ohjausryhmä:
Marita Viertonen
Yhteinen Päijät-Häme-hankkeen ohjausryhmä:
Marita Viertonen

KOTINEUVOLA Oy:n TYÖNTEKIJÄT 2019
Lahtinen Katri    palvelupäällikkö
Kallio Anne   palveluassistentti
Jääskeläinen Salla   perhetyöntekijä
Korpela Milla           perhetyöntekijä
Hirsimäki Mira        perhetyöntekijä
Poti Mikaela  perhetyöntekijä
Lilvanen Sanna-Kaisa perhetyöntekijä
Anne-Mari Rauhanmäki   palveluohjaaja 1.9. alk.

PIIRIHALLITUKSEN TYÖVALIOKUNTA, VAALIVALIOKUNTA, PIIRIN KOTINEUVOLA Oy:n HALLITUS, HÄMEEN LASTEN 
SÄÄTIÖN HALLITUS, OHJAUSRYHMÄT, TOIMIKUNNAT, EDUSTUKSET TYÖRYHMISSÄ, PIIRIN TYÖNTEKIJÄT, 
NUORISOKOULUTTAJAT, OPISKELIJAT, KUNNIAJÄSENET JA TILINTARKASTAJAT VUONNA 2019

PIIRIN KUNNIAPUHEENJOHTAJA JA KUNNIAJÄSENET 
VUONNA 2019
Kunniajäsenet: 
Piirin kunniapuheenjohtajat 
Anja Visakorpi, Kaija Kess, Seija Ahola
Piirin kunniajäsenet 
Jarmo Visakorpi, Helena Koskimäki

PIIRIN TILINTARKASTAJAT VUONNA 2019
Varsinaiset tilintarkastajat: 
KHT Mikko Riihenmäki
HTM Tiina Saarilahti
Varatilintarkastajat: 
HTM Helena Karppelin
HTM Piitta Laaksonen
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Viestintäassistentti Joonas Laaksonen ilahdutti 
työkavereita tulppaanikimpulla.

Ei meillä ollut huolen häivää, kun vietimme porukalla kehittä-
mispäivää. Koulutus ja suunnittelupäivä Lempäälän Vaihmalan 
Hovissa. 

Me käymme joulun viettohon kera uusien villasukkien.
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MLL oli hyvin edustettuna Lahdessa LAPE-Akatemiassa. 
Kuvassa työntekijöitä Hämeen, Uudenmaan ja Kymen 
piireistä. Yhteistyössä on voimaa!Nuorisoseminaarin 2019 esiintyjät ja juontajat. Vasemmal-

ta Silja Ranta - Suomen Palloliitto, Mari McAlester - Kiu-
satut -hanke Setlementti Tampere, ja Paula Aalto - Man-
nerheimin Lastensuojeluliitto. Avauspuheen esitti MLL:n 
Hämeen piirin toiminnanjohtaja Marita Viertonen.
Juontajana tilaisuudessa toimi 18-vuotias esiintyjä Aatu 
Itkonen.

Puheenjohtajapäivät järjestettiin kesäkuussa Tapereella. Vapaaehtoistyötä, vaikuttamista ja arjen tukea 
perheille, niistä on 100 vuotta täyttävä MLL tehty.



facebook.com/MLLHameenpiiri

instagram.com/mll_hameenpiiri

twitter.com/MLL_Hame

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Hämeen piiri
Pyhäjärvenkatu 5 B, 2. krs.
33200 TAMPERE
p. 044 599 0580 
hameen.piiri@mll.fi
hameenpiiri.mll.fi

Aluetoimipiste
Kumppanuustalo
Kirjastokatu 1
33100 HÄMEENLINNA
p. 050 436 3230

Aluetoimipiste
Vuorikatu 1
15110 LAHTI
p. 044 599 0585


