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Sisällys 

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri ry on alueellinen kansalaisjärjestö, joka edistää lasten, 
nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia. Piirin alueella toimii 67 MLL:n paikallisyhdistystä, joissa on jäseniä yhteensä 
11 176 . Piirin toimintaa tukevat mm. sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen tuotoilla, kunnat ja yritykset.  
  
Piiri tuottaa palveluita lapsiperheille, kunnille ja ammattilaisille sekä vaikuttaa lapsia ja perheitä koskevaan päätök-
sentekoon. Lisäksi se tarjoaa mahdollisuuksia toimia vapaaehtoisena lasten, nuorten ja perheiden hyväksi.  
  
Jokainen MLL:n jäsen on lasten oikeuksien puolustaja, perheiden äänitorvi ja yhteiskunnallinen vaikuttaja. 

Alkusanat 
 

Lapsi- ja perhepoliittinen vaikuttaminen  
Vaikuttaminen päätöksentekoon 

MLL näkyy ja kiinnostaa Varsinais-Suomessa 
Vuonna 2018 palkittiin vapaaehtoisia 

Varsinaissuomalaiset verkostot 
 

Lapsi-, nuoriso- ja perhetoiminta 
Järjestötoiminta 

Monipuolista perhetoimintaa paikallisyhdistyksissä 
Kaiken avun ei tarvitse olla ammattiapua 

Koulutusta nuorille ja vanhemmille 
Nuorisotoiminta 

 
Tukihenkilötoiminta 

 
Ammatilliset perhepalvelut 

Ammatillinen tukihenkilötoiminta 
Tuetut ja valvotut tapaamiset ja valvotut vaihdot 

Sosiaalihuoltolain mukainen perhetyö ja lastensuojelulain  
mukainen tehostettu perhetyö 

Yritysten lastenhoitopalvelu ja ryhmähoito 
Lastenhoitotoiminta 

 
Kehittämishankkeet 

Monikulttuurinen lapsi- ja perhetoiminta -hanke (2017–2018) 
Porukalla paras -hanke (2017-2019) 

Soppaa ja sympatiaa-hanke (2017-2020) 
Uskallamme puhua, kestämme kuulla -hanke (2018-2019) 

  
Hallinto ja talous 
Luottamuselimet  
Sisäiset palvelut  

Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Perhetalo Heideken  
Talous  

Henkilöstötilinpäätös 

3 
 
4 
4 
4 
4 
5 
 
6 
6 
6 
6 
9 
9 
 
11 
 
12 
12 
13 
13 
 
13 
13 
 
14 
14 
15 
15 
16 
 
16 
16 
16 
17 
17 
17 



 

3 

Alkusanat 

Vuosi 2018 oli Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-
Suomen piiri ry:n 68. toimintavuosi. Piirin jäsenmäärä oli vuo-

den lopulla 11 176  kun se edellisen vuoden lopulla oli ollut 
10 812  henkilöä. Paikallisyhdistyksiä oli Varsinais-Suomessa 
67. 
 
Piiri tuottaa palveluita lapsiperheille, kunnille ja ammattilaisil-
le sekä vaikuttaa lapsia ja perheitä koskevaan päätöksente-
koon. Lisäksi se tarjoaa mahdollisuuksia toimia vapaaehtoise-
na lasten, nuorten ja perheiden hyväksi.  
 
Jokainen MLL:n jäsen on lasten oikeuksien puolustaja, perhei-
den äänitorvi ja yhteiskunnallinen vaikuttaja. 
 
MLL:n toimintaa ohjaavat arvot ovat 

• lapsen ja lapsuuden arvostus 

• yhteisvastuu 

• inhimillisyys 

• yhdenvertaisuus. 
 
 
 

Vuonna 2018 satsattiin voimakkaasti vaikuttamistyöhön ja 
olettärkeä.fi –sivuston markkinointiin. Olettärkeä-tempauksia 
järjestettiin ympäri maakuntaa ja tehtiin markkinointimateri-
aaleja, kuten isoja kestokasseja. Nyt tekemämme uusi vapaa-
ehtoisten hakemiseen tarkoitettu nettisivusto olettärkeä.fi on 
laajentunut valtakunnalliseksi. 
 
Taloudellinen tilanne oli hyvä vuonna 2018, mikä johtui sekä 
monista pienistä lisätulovirroista että erittäin säästäväisestä 
taloushallinnosta. 
Ilouutinen vuoden lopussa oli STEA:n myöntämä avustus ko-
konaisuudessaan uudelle Otetaan koppi -hankkeelle, jossa 
tuetaan vanhemmuutta Turun seudun Mamien FB-ryhmän 
välityksellä. 
 
Piirin toiminnan mahdollistavat STEA:n ja Varsinais-Suomen 
kuntien lisäksi useat yritysyhteistyökumppanit, jotka rahan 
lisäksi ovat lahjoittaneet palveluja ja tavaraa. Suuri kiitos kuu-
luu näille tahoille tästä kaikesta saamastamme tuesta sekä 
kaikille vapaaehtoisille heidän antamastaan ajasta ja panok-
sesta. 

Turussa 26.3.2019 
Piirihallitus 
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Lapsi- ja perhepoliittinen 
vaikuttaminen 
 
Vaikuttaminen päätöksentekoon 
 
Mannerheimin Lastensuojeluliiton tavoitteena on edistää las-
ten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia, lisätä lapsuuden 
arvostusta ja näkyvyyttä yhteiskunnassa ja tuoda lapsen näkö-
kulma suunnitteluun ja päätöksentekoon. Piirillä on hyvä käsi-
tys lasten, nuorten ja lapsiperheiden elämäntilanteesta mo-
nien palvelujen kautta. Lastenhoito, tukihenkilötoiminta, per-
hekeskusten avoimet kohtaamispaikat sekä perhetyö ovat 
hyviä ikkunoita tämän päivän elämään. 
 
MLL:n tehtävänä valtakunnallisesti on vaikuttaa siihen, että 
lasten, nuorten ja lapsiperheiden asiat tulevat huomioon ote-
tuiksi päätöksenteossa. Lapsen oikeudet ja lapsivaikutusten 
arviointi ovat keskeisiä tässä työssä. Tärkeää on myös, että 
tämä vaikuttamistoiminta laajenee maakunnalliselle ja paikal-
liselle tasolle. Tämä on ollut erityisesti huomioitavaa suuren 
sote-uudistuksen ollessa tapeetilla. 
 
Vuoden 2018  aikana seurasimme ja analysoimme intensiivi-
sesti yhteiskuntamuutoksia. Halusimme olla mukana vaikutta-
massa tuleviin olosuhteiden muutoksiin, emmekä vain odotte-
lemassa passiivisena pienenä palasena sote-kokonaisuuden 
muuttuvassa palapelissä. 
 
Piirillä oli hyvät mahdollisuudet vaikuttaa maakunnan tuleviin 
SoTe-kuvioihin:  
 
1) Toiminnanjohtaja jatkoi 30% työajalla asiantuntijana STEA:n 
rahoittamassa JärjestöSotehanke 113ssa, joka on varsinaissuo-
malaisten sote-järjestöjen yhteinen hanke, jolla vahvistetaan 
järjestöjen roolia osana tulevaa sote-aluetta ja maakuntaa. 
Numeroilla 113 viitataan kolmannen sektorin hätänumeroon 
sote-uudistuksen myllerryksessä: hankkeen tavoitteena on 
varmistaa, että järjestöt ovat mukana sote- ja maakuntaval-
mistelussa ja että kansalaisjärjestötoiminnan edellytykset ovat 
turvattuja peruskuntatasolla myös tulevaisuudessa. Varsinais-
Suomen Lastensuojelujärjestöt ry vetää tämän hankkeen osa-
projektia, jossa mm vastataan maakuntasote-aluetason vai-
kuttamistyöstä ja hankeviestinnästä. Piirin toiminnanjohtajan 
tehtävä on hoitaa tämä vaikuttamistyö ja piiri vastaa myös 
hankkeen viestinnästä. 

 
2) Toiminnanjohtaja on valittu Turun ammattikorkeakou lu-
jen Terveys- ja hyvinvointi -sektorin neuvottelukun taan vuo-
sille 2019-2021. 
 
3) Toiminnanjohtaja jatkoi Kauppakamarin ja yrittäjien SoTe-
neuvotteluryhmä puheenjohtajana.  
 
4) Toiminnanjohtaja jatkoi ohjausryhmän puheenjohtajana  
valtakunnalliseen SoteNavi-hankkeeseessa, jossa päätoimija 
on Turun AMK ja Sivis on osatoteuttaja.  

5) Järjestöpäällikkö jatkoi  Lastensuojelun Keskusliiton Perheet 
keskiöön -hankkeen järjestöagenttina. Hänen tehtävä on edistää 
järjestöjen roolia Lape-hankkeen perhekeskusmallissa.  

MLL näkyy ja kiinnostaa Varsinais-Suomessa 
 
MLL:n yhdistykset ja piiri näkyivät vuoden aikana usein tiedotus-
välineissä ja keräsivät myönteistä huomiota. Jo pelkästään piiris-
tä oli 85 mediaosumaa vuonna 2018.  
Piiri näkyi myös omilla Facebook-sivuilla, joiden seuraajat lisään-
tyivät vauhdilla, niin että tykkääjiä on jo yli 6000. Suosituin pos-
taus oli kun jaettiin 20 vapaalippua tarvitseville perheille FB-
kampanjan avulla Taikatalvi tapahtumaan Muumimaailmassa. 
Postaus on keräsi yhteensä yli 7700 tykkäystä ja kommenttia ja 
tavoitti melkein 260 000 henkilöä.  
 
Piirin kotisivut olivat kanava, jonka kautta suurin osa palvelujen 
käyttäjistä ja toimintaan tulijoista sai tietoa.  
Olettärkeä.fi-sivusto on piirin suuri satsaus vapaaehtoistoimin-
nan vahvistamiseksi niin piirin kuin yhdistysten toiminnoissa. 
Sivusto laajennettiin vuonna 2018 palvelemaan kaikkia MLL:n 
piirejä ja heidän alueensa yhdistyksiä. 

Vuoden 2018 tapahtumia 
 
Täyskäsipäivä 
Helmiaamiainen 
Kevätkokousristeily 
Paraisten musiikkikoulu Arkipelagin tukikonsertti ”Se you2”  
Lapset ensin-keräyksen aloitustempaus  
Renkaidenvaihtotapahtuma keväällä, Rinta-Jouppi 
Perheiden päivän kiitos: Salo 
Mamma Marakatin Kissanpäivät  
30.7.–10.8. Turku Pride -taidenäyttely Marakatissa 
Turun Perheiden taiteiden yö Vartiovuoren kesäteatterissa 
Laitilan Perheiden Taiteiden yö  
Porukalla Paras! -hankkeen tapahtuma, Masku 
Renkaidenvaihtotapahtuma syksyllä, Rinta-Jouppi 
Isä-lapsileiri 
Järjestömessut 
22.11. Palkittiin vuoden vapaaehtoinen, vuoden paikallisyhdis-
tys, vuoden teko ja vuoden nuori vapaaehtoinen 
Monikulttuurinen itsenäisyysjuhla 
Salossa aamiainen terveydenhoitajille, varhaisen puuttumisen 
perhetyön työntekijöille ja koulukuraattoreille 
Marakatin joulujuhla 

 

Vuonna 2018 palkittiin vapaaehtoisia 
 
Vuoden vapaaehtoinen: 
MLL:n Perniön paikallisyhdistyksen hallituksen jäsen Päivi Vigg 
 
Vuoden paikallisyhdistys: 
MLL:n Muurlan paikallisyhdistys 
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Vuoden teko: 

Vuoden teosta palkinnot jaettiin MLL:n Mynämäen, Paimion, 
Vahdon, Varissuon, Laitilan, Uudenkaupungin sekä Raision pai-
kallisyhdistyksille, jotka ovat pystyneet ylläpitämään vakiintu-
neesti laajan toiminnan avoimia kohtaamispaikkoja. 
 
Vuoden nuori vapaaehtoinen: 
Ensimmäistä kertaa tänä vuonna jaettu Vuoden nuori vapaaeh-
toinen jaettiin kaarinalaisten Nellinora Blomqvistin, Rebekka 
Kangasniemen ja Emmi Rauhalan, sekä heidän ohjaajansa, 
MLL:n Kaarinan yhdistyksen hallituksen jäsenen Outi Lehtisen 
kesken. Nuoret toimivat täsmällisesti ja iloisesti paitsi koulun 
tukioppilastoiminnassa, myös MLL:n Nuortennetin verkkotu-
kioppilastoiminnassa. 
  

Varsinaissuomalaiset verkostot 
 
MLL:n Varsinais-Suomen piiri kuuluu edustajiensa välityksellä usei-
siin maakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon verkostoihin. Verkos-
tojen tavoitteena on kehittää lasten, nuorten ja lapsiperheiden 
elinoloja. 
 

Verkostot ja työryhmät 

 
Vapaaehtoistoiminta ja osaamisen tunnistaminen ja  
tunnustaminen:  

• Olet tärkeä.fi valtakunnallinen työryhmä 

• Valikko-vapaaehtoistoimijoiden yhteistyöryhmä Salossa ja 
Turussa 

• Vapa-työryhmä 

• Koulutusrinki-verkosto 

• Sitran koolle kutsuma yhteistyöryhmä vapaaehtoistoimin-
nassa opitun tunnistamiseen ja tunnustamiseen liittyen. 

• Vapaaehtoistoimijoiden jatkokoulutustyöryhmä Vakka-
Suomi 

• Raision vapaaehtoistyöverkosto -työryhmä 
 
Monikulttuurinen lapsi- ja perhetoiminta 

• Moniku-ryhmä (maahanmuuttajatyö) 

• Varissuon verkosto 

• Yhteistyö- ja kehittämisryhmä, Polku-hanke 

• Kototakuu- hankeen yhteistyöryhmä 

 
Ehkäisevä päihdetyö 

• Myrkytyskuolemia ehkäisevä työryhmä (MYKY) 
 
Nuorisotoiminta 

• Turun alueen Nuoret -verkosto 

• Tyttöjen Talo Nuoret äidit- toiminta/ Auralan Nuoret ry 

• Turun AMK:n työnantajaverkosto  

• Salon AMK:n nuorten kanssa työskentelevien työryhmä 

• Koulukuraattorien, nuorisotoimen ja seurakunnan yh-
teistyöryhmät 

 
Kuntien ja maakunnan kanssa tehtävä yhteistyö 

• Maakunnallisen lapsi- ja nuorisopoliittisen foorumin 
koordinaatioryhmä 

• Varsinais-Suomen sote-uudistuksen järjestöryhmä 

• Varsinais-Suomen sote-uudistuksen yritysryhmä 

• Valtakunnallinen SoteNavi-hankkeen ohjausryhmä  

• Lapsi- ja perhetoiminnan kuntien kehittämistyöryhmät: 
Turku (Marakatti), Raisio (Satelliitti), Uusikaupunki 
(Ipana-Messi),  Laitila (Mukulavintti), Salo ja Taivassalo. 

• Lupa auttaa! Lape-hankkeen perhekeskustoiminnan 
työryhmä 

• Lupa auttaa! Lape-hankkeen monikulttuuriset perheet 
työryhmä 

• Lupa auttaa! Lape-hankkeen eroauttamisen työryhmä 

• LAPE-työryhmät: Akseli-kunnat, Laitila, Lieto, Salo, Vak-
ka-Suomi ja Raisio. 

• Salon kaupungin kuntayhteistyöryhmä 

• Avoimet kohtaamispaikat työryhmät: Loimaan seutu, 
Vakka-Suomi, Turun itäiset kunnat, Turun läntiset kun-
nat ja Salon verkosto 

• Turun Eroverkosto 

• Erilaiset muut kunnissa kokoontuvat työryhmät 
 
Järjestöyhteistyö 

• Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry 

• Rikosuhripäivystyksen Lounais-Suomen aluetyöryhmä 

• Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöjen Linkki-
toiminnan ja Perhelinjan ohjausryhmä/projektitiimi 

• Lastensuojelun keskusliiton Perheet keskiöön -
hanketyöryhmä 

• Turku Pride -näyttelytyöryhmä 

Perinteinen Täyskäsipäivä täytti Heidekenin vapaaehtoisilla 3.2.2018 
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Lapsi-, nuoriso- ja  
perhetoiminta 
 
 
Piirin lapsi-, nuoriso ja perhetoimintaryhmään kuuluvat 
järjestötoiminta, perhekeskustoiminta ja kouluyhteistyö. 
 

Järjestötoiminta 
 
MLL:n Varsinais-Suomen piirissä oli vuoden loputtua 67 
paikallisyhdistystä. Piiri on usean vuoden ajan kehittänyt 
yhdistyksille suunnattuja tukimuotoja ja vapaaehtoistoimin-
nan ammatillista ohjausta. Piirin työntekijät tukevat yhdis-
tyksiä vertaisverkoissa ja ohjaustilanteissa, jotka viedään 
lähelle paikallisyhdistyksiä. STEA:n ja kuntien avustukset 
mahdollistavat yhä useammassa kunnassa paikallisyhdistys-
työn tukemisen. MLL on haluttu kumppani paikallisissa hy-
vinvointia tukevissa verkostoissa. 
 
Vuonna 2018 piirin tuki paikallisyhdistyksille koostui erilai-
sista koulutuksista, Lapsiperhetiedotteesta, vertaisverkoista 
ja henkilökohtaisesta ohjauksesta. Lisäksi keskusjärjestö 
tarjosi erilaisiin teemoihin chat-mahdollisuuksia. Yhteistyös-
sä Järvi-Suomen piirin kanssa järjestettiin perhekahvilaoh-
jaajakoulutus verkkokoulutuksena, mikä osaltaan helpottaa 
vapaaehtoisen osallistumista, koska se on ajasta ja paikasta 
riippumatonta.  
 
Lapsi- ja perhetoiminnassa ollaan tehty vuoden 2018 aikana 
vahvasti yhteistyötä Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjes-
töt ry:n Perhelinjan kanssa erityisesti Laitilassa ja Uudessa-
kaupungissa. 
 
’Yhdistyksellä hyvät arvot, tavoitteet ja halu auttaa kaikkia 
perheitä tasapuolisesti. Koen pystyväni vaikuttamaan oman 
alueensa lapsiperheiden palveluihin. MLL järjestää moni-
puolisesti toimintaa, tapahtumia, harrastusmahdollisuuksia 
ja vertaistukea. V-S:n piiri tukee hyvin paikallisyhdistyksem-
me toimintaa, siellä hyvä työporukka.” 
- Kommentti vapaaehtoistoiminnan kyselyssä 2018 

 
 

Monipuolista toimintaa  paikallisyhdistyksissä 
 
Piirin tehtävänä on tukea paikallisyhdistysten vapaaehtoisia 
vaativissa tehtävissään kouluttamalla, ohjaamalla ja rekrytoi-
malla uusia vapaaehtoisia seuduittain: Vakka-Suomi, Turku ja 
Turun seutu, Loimaan seutu ja Salon seutu. Vapaaehtoistoimin-
nan ammatillisen ohjauksen tavoitteena on lisätä vaikuttavan 
varhaisen tuen edellytyksiä koko kansalaisjärjestössä.  Perhei-
den mahdollisuus olla itse mukana kehittämässä palveluja ja 
omaan elämäänsä liittyviä ratkaisuja on olennainen osa toimin-
taa. Perhekeskustoimintaa tukevat STEA, kunnat ja Opintokes-
kus Sivis.  
Piirin ja paikallisyhdistysten perhekeskustoiminnan tavoitteena 
on järjestää toimintaa alueen lapsille, nuorille ja lapsiperheille. 
Vuonna 2018 toiminta muotoutui tuttuun tapaan paikallisten 
tarpeiden ja paikallisyhdistyksen voimavarojen mukaan MLL:n 
valtakunnallisia toimintaperiaatteita noudattaen. Paikallisyhdis-
tykset järjestivät perheille ja nuorille avoimia kohtaamispaikko-
ja, vertaisryhmiä, kerhoja sekä erilaisia tilaisuuksia ja tapahtu-
mia useimmiten vapaaehtoisvoimin. MLL:n perhetoiminta tarjo-
si perheille mahdollisuuden yhteiseen tekemiseen ja vaikuttami-
seen. Vuoden aikana koulutuksiin, seututapaamisiin ja muihin 
vastaaviin tilaisuuksiin osallistui 1309 henkilöä ja muuta vapaa-
ehtoistyön ohjausta ja tukea (puhelu, viesti, sähköposti jne.) 
annettiin yhteensä 6444 kertaa.  
 

 
Kaiken avun ei tarvitse olla ammattiapua 
 
MLL:n Varsinais-Suomen piiri toimii seudullisesti yhdistysten 
tukena perhekeskusverkostoissa. Vuonna 2016 käynnistynyt 
sosiaali- ja terveysministeriön johtama lapsi- ja perhepalvelui-
den muutosohjelma (LAPE) näkyi myös piirin toiminnassa. Piiri 
oli kumppanina Lupa auttaa! -hankkeessa, jossa palveluita oli 
tavoitteena uudistaa niin, että perheet saavat apua, kun sitä 
tarvitsevat ja ammattilaisilla on lupa auttaa.  
 
Erityisesti työtä on tehty avointen kohtaamispaikkojen ympäril-
lä. Avoimessa kohtaamispaikassa järjestetään toimintaa kaikille 
perheille. Sinne voi tulla tapaamaan muita samassa elämänti-
lanteessa olevia ihmisiä. Toiminnan tarkoituksena on vahvistaa 
perheiden voimavaroja, tukea yhteisöllisyyttä, tarjota vertaistu-
kea ja varhaista tukea arjen pulmiin. Se on myös paikka, jossa 
itse voit osallistua toiminnan järjestämiseen yhdessä muiden 

  
2018 2017 2016 2015 

Käyntejä Ryhmiä Käyntejä Ryhmiä Käyntejä Ryhmiä Käyntejä Ryhmiä 

Perhekahvilat 35 112  71  41 001 73 40 050 68 34 292 70 

Vertaisryhmät 2 150 34  2612 30 3249 53 3134 53 

Kerhot 54 078  163  48 806 280 42 005 281 39 619 270 

Retket, leirit ja  

tapahtumat 
37 738  378  46 137 255 35 281 194 46 942 398 

Vapaaehtoiset   1341    802    768   905 

Vapaaehtoisten 

työtunnit yhteensä 
  88 455     60 150   61 000   62 501 

Paikallisyhdistysten toiminta Varsinais-Suomessa 2015–2018 
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 2015 2016 2017 2018 

Marakatin  
kävijämäärät 

11 330 11 250 10 494 10 486 

kanssa. Toiminta on säännöllistä ja kävijöille maksutonta. Ke-
hittämistyön keskiössä on ennen kaikkea se, että miten avoimet 
kohtaamispaikat ovat osa palveluverkostoa, miten niihin ohjau-
dutaan. MLL:n perhekahvilat ovat näitä toimipaikkoja ja niitä oli 
Varsinais-Suomessa 91 vuoden aikana, joka on 18 ryhmää 
enemmän kuin vuonna 2017.  
 
Lapsi- ja perhetoiminnassa on tehty kuntasopimus Turun, Laiti-
lan, Uudenkaupungin, Taivassalon, Raision ja Salon kuntien 
kanssa. Uutena kuntana vuonna 2018 aloitettiin tiivis yhteistyö 
Kustavin kunnan kanssa.  
 
 

Avoin kohtaamispaikka Marakatti Turussa 
 
Marakatti on luopunut sanasta perhekeskus maakunnallisen 
LAPE- linjauksen vuoksi. Marakatti on nyt lapsiperheiden avoin 
kohtaamispaikka Turun keskustassa. Toimintaa on ollut jo vuo-
desta 2015. Marakatissa vanhemmat saavat vertaistukea toinen 
toisiltaan ja perhevapaaehtoisille löytyy mielekästä toimintaa 
lapsiperheiden parissa. Toiminnan keskiössä on lasten ja perhei-
den osallisuus, joka näkyy säännöllisenä mahdollisuutena antaa 
palautetta ja esittää toiveita sekä mahdollisuutena toimia vapaa-
ehtoisena. Vanhemmat osallistuvat toimintaan pääsääntöisesti 
lastensa kanssa, ja perheitä voidaan tukea kokonaisuutena. Per-
hekeskusohjaajan työn vahvistumisen myötä avoimesta toimin-
nasta on tullut yhä enemmän myös palveluohjauksen paikka, 
jossa ammatillista keskusteluapua on aina saatavilla. Marakatin 
toimintaa on alusta asti avustanut Turun kaupunki ja MLL:n Tu-
run yhdistys sekä STEA. Lisäksi vertaisryhmätoimintaa tukee  
Sivis-opintokeskus. 
 
Tanssitan vauvaa -vertaisryhmät olivat edelleen suosittu toimin-
ta. Marakatissa järjestettävien ryhmien lisäksi toiminta laajeni 
tänä vuonna Skanssiin yhteistyössä Turun ja Kaarina seurakun-
tayhtymän kanssa sekä Jäkärlään yhteistyössä Turun kaupungin 
ja Perhelinjan (Järjestöt on the Road-hanke) kanssa. Tanssitan 
vauvaa -ryhmiä järjestettiin  yhteensä seitsemän ja niissä oli 
käyntejä yhteensä 439 vauvaa ja 401 vanhempaa. Torstai-iltaisin 
järjestettävät suositut vauva- ja perhemuskarit kokoontuivat 
viikoittain.  
 
Kävijöiden siirryttyä kansainvälisyyskahvilasta vauva- ja perhe-
kahviloihin, kansainvälisyyskahvila muutti muotoaan syksyllä 
kansainväliseksi toiminnaksi, johon laskettiin mukaan sunnuntai-
kahvila joka toinen viikko, viikoittaiset suomen kielen ja englan-
nin kielen keskusteluryhmät sekä kansainvälinen isäryhmä joka 
toinen viikko perjantai-iltaisin. Keväällä toimi vielä maanantaisin 
kansainvälinen kahvila. Vuonna 2018 niissä oli yhteensä 677 
käyntiä.  
 
Vauvatreffit ovat edelleen olleet paikka, jossa vanhemmat pää-
sevät keskustelemaan perhekeskusohjaajan ja muiden vanhem-
pien kanssa mm. vauva-arjesta, parisuhteesta ja vanhemmuu-
desta. Vuoden aikana vauvatreffeille osallistui 437 vauvaa ja 436 
vanhempaa. Vuonna 2018 jatkui kätilöyhteistyö Raskaustreffien 
merkeissä, jossa synnytysvalmennusta ja -rentoutusta oli kokei-
lemassa ennätysmäärä osallistujia eli 123 tulevaa vanhempaa. 
Suosion vuoksi Raskaustreffit kokoontuivat peräti 5 kertaa.  
 
Marakatissa tehdään säännöllisesti asiakaskyselyjä sekä aikuisil-
le että lapsille. Vuonna 2017-2018 tehtiin Hyvinvointikysely, 

jossa webropol-kyselyn lisäksi lasten palautteet kerättiin 
Huomaa minut!- havainnointimenetelmän kautta  sekä teh-
tiin BIKVA-haastattelua henkilöille, joille suomenkielinen 
kaavake oli liian haastava. Hyvinvointipuntariin oli mahdol-
lista osallistua koko Varsinais-Suomesta, mutta kysely koh-
dennettiin Marakatin (Turku), Satelliitin (Raisio), Mukulavin-
tin (Laitila) ja Ipana-Messin (Uusikaupunki) perheille.  
 
Hyvinvointikyselyjen tuloksista erityisesti perheiden kokema 
uupumus nousee esiin. Samanaikaisesti vertaistoiminnasta 
saatu tuki koettiin erittäin hyödylliseksi. Toimintaan osallis-
tuminen koetaan vaikuttavan myönteisesti mielialaan ja 
lähes kaikki vastaajat kokivat erityisen tärkeäksi vertaistuen. 
Perheet kokivat myös, että toimintaan osallistuminen on 
madaltanut kynnystä pyytää apua tarvittaessa.  



 

 

8 

Kokonaiskävijämäärässä näkyy pientä laskua, mutta 
toisaalta vuonna 2018 näkyi uusien kävijöiden määrän 
nousu. Kaiken kaikkiaan vuonna 2018 Marakatissa kävi 
yhteensä  2109 eri kävijää. 
 
”Minun ei olisi tullut lähdettyä laululeikkitoimintaan 
erikseen lapseni kanssa, koska en itse välitä lauluista. 
Perhekahvilan laululeikkihetkellä kuitenkin huomasin, 
miten lapsen riemuitsi lauluista ja leikeistä ja ymmärsin 
niiden tärkeyden lapsen silmin”   
- (1-vuotiaan lapsen isä, Turku)  

”Oma pinna on kasvanut tosi paljon, kun huomaa miten 
muut jaksaa selittää omille lapsilleen, niin jaksaa itsekin 
paremmin selittää. Samoin kun se, että jos pinna me-
nee, niin senkin näkeminen auttaa. Mä olen saanut 
ohjaajiltakin tukea, erityisesti uhmaikään liittyen. Jopa 
käytännön vinkkejä. Olen välillä ollut huolestunutkin 
omista lapsistani, ja saanut siihen ohjaajilta paljon vink-
kejä.”  
- (BIKVA, Turku)  
 
 
Avoin kohtaamispaikka Satelliitti, Raisio 
 
Osana Hyvinvoiva lapsi ja nuori (KASTE) -hanketta ja 
yhteistyössä Monikulttuurinen lapsi- ja perhetoiminta -
hankkeen kanssa Raisiossa vuonna 2015 käynnistetty 
kulttuurisensitiivinen Perhekeskus Satelliitti vahvisti 
paikkaansa raisiolaisten lapsiperheiden palvelupaletis-
sa. Tavoite, että kohtaamispaikka toimisi aidosti kaik-
kien raisiolaisten lapsiperheiden toimintapaikkana, to-
teutui hienosti, ja vuonna 2018 Satelliitissa olikin yh-
teensä 5054 käyntiä. 
 
Satelliitti säteilee vapaaehtoistoiminnan osalta myös 
koko kaupunkiin. Olimme aktiivisesti mukana vapaaeh-
toistoiminta.fi-sivustoon liittyvässä kampanjoinnissa. 
Ohjasimme yhdessä MLL:n Raision yhdistyksen kanssa 
kylämummi- ja -vaaritoimintaa, joiden toimipaikat vaih-
telivat aina Satelliitista yksittäisiin perheiden rinnalla 
kulkijoihin. 
 
Koordinointivastuu Satelliitin toiminnasta on MLL:n 
Varsinais-Suomen piirillä. Toimintaa on vuoden aikana 
kehitetty yhteistyössä Raision kaupungin, MLL Raision 
yhdistyksen, Sateenkaari kodon sekä lukuisten muiden 
toimijoiden kanssa. Syksyllä järjestettiin yhteistyö-
kumppaneiden kanssa Vauvanpäivätapahtuma, jossa 
tavoitettiin noin 200 vauvaperhettä. Toimintaa avustaa 
Raision kaupunki, ja vertaisryhmätoimintaa toteutettiin 
yhteistyössä Sivis-opintokeskuksen kanssa.  
 
”Ilmapiiri hyvä ja meininki rentoa, perhekahvilasta saa 
vertaistukea sekä infoa lapsiperheiden palveluista ja 
tapahtumista, mukavaa että on myös ohjattua toimin-
taa”   
- (perhekahvilaäiti, kevät 2018) 

Avoin kohtaamispaikka Ipana-Messi,   
Uusikaupunki 
 
Ipana-Messi on osa Uudenkaupungin perheille tarjoamaa ennal-
taehkäisevää, kynnyksetöntä tukea. Toimintaa tehdään tiiviissä 
yhteistyössä toimintaa avustavan Uudenkaupungin ja MLL:n 
Uudenkaupungin yhdistyksen sekä muiden kumppaneiden kans-
sa. Olemme aktiivisesti mukana kaupungin kehittämistyössä. 
 
Yhteistyömuotoja ovat esimerkiksi Kasvu vanhemmuuteen -
ryhmät Ipana-Messissä. Ryhmät kokoavat ensisynnyttäjät katta-
vasti yhteen keskustelemaan vanhemmuudesta, ja ryhmät toi-
mivat polkuna MLL:n muuhun toimintaan, kuten perhekahvi-
laan. Vuonna 2018 käyntejä oli yhteensä 1798 mikä on 250 
käyntiä enemmän kuin vuonna 2017. 
 
Vakka-Suomen alueella tehtiin paljon yhteistyötä Lupa auttaa! -
LAPE-hankkeen kanssa vuonna 2018. Siihen liittyen Vakka-
Suomeen tehtiin yhteistyössä seurakuntien kanssa ’Avoimet 
kohtaamispaikat Vakka-Suomessa’-esite ja juliste (suomi ja eng-
lanti), jota jaettiin aktiivisesti mm. erilaisissa LAPE-työryhmissä.   

 
 
Avoin kohtaamispaikka Mukulavintti, Laitila 
 
Mukulavintti on avoin kohtaamispaikka Laitilan keskustassa, ja 
sen toiminnasta vastaa MLL:n Laitilan yhdistys yhteistyössä Var-
sinais-Suomen piirin ja Laitilan kaupungin kanssa. Mukulavintis-
sä työskenteli MLL:n Varsinais-Suomen piirin työntekijä perhe-
keskustoiminnan koordinaattorina. Lisäksi yhdistys palkkasi kak-
si perhekeskustyöntekijää. Piirin työntekijän roolina oli kytkeä 
toiminta osaksi paikallista ehkäisevän työn hyvinvointiverkostoa, 
ohjata ammatillisesti vertaisryhmää, tiedottaa toiminnasta, tu-
kea vapaaehtoisia sekä kutsua koolle kuntatiimiä. Vuonna 2018 
jatkettiin yhteistyössä Laitilan kaupungin perheneuvolan kanssa 
Kasvu vanhemmuuteen -ryhmää esikoisvauvansa saaneille per-
heille. Nuorisotoimen kanssa lähdettiin kehittämään yhteistyötä 
avoimessa kohtaamispaikkatoiminnassa. Koska Mukulavintti 
toimii myös seudullisena vapaaehtoistoiminnan keskuksena, 
siellä järjestettiin koulutusta vapaaehtoisille esimerkiksi tukihen-
kilötoiminnan osalta. Lisäksi oltiin aktiivisesti mukana paikalli-
sessa Lape-työssä. 
 
Vuoden aikana Mukulavintissä oli 9176 käyntiä. Käyntimäärä on 
lähes kaksinkertainen vuoteen 2016 verrattuna jolloin oli 4959 
käyntiä. Suosituimpia toimintoja olivat erilaiset perhekahvilat, 
tapahtumat sekä vertaisryhmät.  

 
 

Lapsi- ja perhetoiminta Salossa 
 
Salon alueella toimii 10 aktiivista paikallisyhdistystä, jotka ovat 
sitoutuneet kehittämään ennaltaehkäisevää lapsiperhetoimintaa 
yhteistyössä Salon kaupungin kanssa vuodesta 2015 alkaen. 
Toiminnan tavoitteena on vastata perheiden tarpeisiin parhaalla 
mahdollisella tavalla. MLL:n paikallisyhdistysten toiminnan ansi-
osta Salon alueen perheille on tarjolla monipuolista toimintaa 
muuallakin kuin Salon keskusta-alueella. 
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Salossa toimi vuonna 2018 yhteensä 14 eri perhekahvilaryhmää. 
Näissä perheiden avoimissa kohtaamispaikoissa vieraili vuonna 
2018 yhteensä 4463 kävijää. Uusi iltaperhekahvilaryhmä perus-
tettiin Salon keskusta-alueelle syksyllä 2018 MLL:n Salon paikallis-
yhdistyksen voimin. Muurlassa ja Perniössä vahvistettiin avoimen 
kohtaamispaikkatoiminnan osalta yhteistyötä paikallisen seura-
kunnan perhekerhon ja kaupungin avoimen päiväkodin kanssa 
muun muassa tekemällä yhteisiä esitteitä alueiden perheille. 
 
Vuoden 2018 aikana tehtiin paljon työtä sen eteen, että MLL:n 
toiminta Salossa tuli näkyväksi ja tunnetuksi sekä perheille, vapaa-
ehtoisille että yhteistyökumppaneille. Toimintaa esittelevistä ke-
vät- ja syysesitteistä otettiin lisäpainoksia suuren kysynnän vuoksi. 
MLL:n toiminta sai myös kiitettävästi medianäkyvyyttä alueen 
kolmessa sanomalehdessä. Salossa järjestettiin ensimmäistä ker-
taa Salon Taiteiden yä  -tapahtuma, johon MLL:n paikallisyhdistyk-
set osallistuivat järjestämällä lapsiperheille suunnattuja Taiteiden 
yä -etkoja  omilla toiminta-alueillaan. Nämä etkotapahtumat kerä-
sivät suuren määrän osallistujia, ja mediassa kerrottiin tapahtu-
mista sekä etu- että jälkikäteen. 
 
Salossakin panostettiin vuoden aikana LAPE-muutokseen liitty-
vään yhteistyöhön. MLL:n Varsinais-Suomen piirin johdolla Salon 
ja Someron seudulle luotiin esimerkiksi avointen kohtaamispaik-
katoimijoiden yhteistyöverkosto, jonka yhtenä tavoitteena oli 
yhteistyön lisääminen avointen kohtaamispaikkojen sisältöjen 
suhteen. Tästä syystä MLL:n syksyn Jututtamo-ohjaajien koulutuk-
seen osallistui Salossa myös Salon seurakunnan lastenohjaajia. 
 
 

Lapsi- ja perhetoiminta Taivassalossa 
 
MLL:n Taivassalon yhdistyksen ja Taivassalon kunnan sekä Taivas-
salon seurakunnan kanssa jatkettiin kumppanuutta avoimen var-
haiskasvatuksen tiimissä. Perhekahviloihin jalkautui kuusi teema-
perhekahvilaa. Yhdistyksen toiminnassa oli yhteensä 5473 mikä 
on yli 2000 käyntiä enemmän kuin vuonna 2017 (3336 käyntiä). 
Näistä perhekahvilassa 2519. 
Yhteistyössä varhaiskasvatuksen kanssa pidettiin vanhempainilta 
alle kouluikäisten lasten perheille ja tukioppilaille tarjottiin jatko-
koulutusta. Yhteistyötä tehdään aktiivisesti sukupolvitoimintaan 
keskittyvän Porukalla paras -hankkeen kanssa.  
 
 

Lapsi- ja perhetoiminta Kustavissa 
 
MLL:n Kustavin osaston ja Kustavin  kunnan kanssa käynnistettiin 
uutta kumppanuutta avoimen kohtaamispaikkatoiminnan ympä-
rille. Sopimus on voimassa syksystä lähtien ja perhekahvilaan teh-

tiin kolme teemaperhekahvilakäyntiä. Yhteistyössä varhais-
kasvatuksen kanssa pidettiin kaksi vanhempainiltaa Soppaa 
ja sympatiaa –toimintamallilla. Perhekahvilassa eli avoin 
kohtaamispaikka kokoontui 20 kertaa vuoden aikana ja 
käyntejä oli yhteensä 160. Paikallisesta perhekahvilatoimin-
nasta tehtiin myös thain ja englannin kieliset esitteet, jolla 
pyrittiin madaltamaan kaikkien kuntalaisten osallistumiskyn-
nystä toimintaan.  
 

 
Koulutusta nuorille ja vanhemmille 
 
Vuonna 2018 vanhempainiltoja järjestettiin erityisesti ala-
koululaisten vanhemmille. Vanhempainilloissa keskusteltiin 
erilaisista arjen teemoista, rajoista, vanhemman vastuusta, 
päihteistä ja kiusaamisen ehkäisemisestä.  Mediakasvatus 
oli yhä kysytyin aihe ja sen teemoilla harjoiteltiin lasten ja 
nuorten kanssa mediataitoja ja vahvistettiin vanhempien ja 
ammattikasvattajien mediatietoisuutta. Seksuaalinen häirin-
tä puhutti mediakasvatuksessa aiempaa enemmän ja aiheen 
tiimoilta aloitettiin uusi hanke ”Uskallamme kertoa, kestäm-
me kuulla”. Hanke on vuoden mittainen ja sitä rahoittaa 
lääninhallitus, MLL Turun yhdistys ja Me-säätiö. Koulutustoi-
mintaa tehtiin yhteistyössä Opintokeskus Siviksen kanssa. 

  
”Toi mediakasvatus on tosi tärkee. Kun siinä käy niin, 
ettei tiedä mistä noi oikeen puhuu. Ja sit ku joku kertoo 
niistä niin tuntuu, et joo ihan hyvä. Ettei mun tartte tie-
tää kaikkea, mutta että mä olen saatavilla.”– äiti, van-
hempainilta 
  

 
Nuorisotoiminta 
 
MLL:n nuorisotoiminnassa kohdataan nuori ja hänen van-
hempansa erilaisissa ympäristöissä. Koulussa on aktiivista 
tukioppilastoimintaa, ja kouluyhteistyössä tehdään suurin 
osa ehkäisevästä päihdetyöstä. 
  
Paikallisyhdistyksissä toimintaa järjestetään erilaisista näkö-
kulmista. Hyvä paikallistuntemus auttaa reagoimaan nope-
asti vaihtuviin tilanteisiin. Yhteistyötä tehtiin Varsinais-
Suomen Lastensuojelujärjestöjen Linkki-toiminnan sekä 
Turun kaupungin ehkäisevän päihdetyön Myky-ryhmän 
kanssa. 
  

 
Tukioppilastoiminta 
 
Tukioppilas on vapaaehtoinen, luotettava oppilas, joka halu-
aa edistää hyviä kaverisuhteita sekä parantaa koulun yhteis-
henkeä. MLL järjestää tukioppilaille perus- ja jatkokoulutuk-
sia sekä tukee koulujen tukioppilasohjaajia. Vuonna 2018 
järjestettiin yleisesti tarjottavien koulutusten lisäksi alueelli-
nen tapaaminen Loimaan seudun tukioppilasohjaajille ja 
tukioppilaille, tukioppilasohjaajien jatkokoulutus yhteistyös-
sä MLL:n Satakunnan piirin kanssa sekä tukioppilaskoulutta-
jien jatkokoulutus. Yhteistyössä keskusjärjestön kanssa jär-
jestettiin lisäksi toinen tukioppilasohjaajien jatkokoulutus, 
kummioppilasohjaajien koulutus sekä kuusi myönteisen 
nettikulttuurin edistämiseen liittyvää koulutusta tukioppi-

Koulutukset 2018 2017 2016 

Tukioppilastoiminta 30 29 34 

Mediakasvatus-oppitunnit 36 24 38 

Ehkäisevä päihdetyö 22 21 19 

Kiusaaminen/kaveri kerho 5 5 7 

Yhdenvertaisuus 3 5 5 

Vanhempainillat/
ammattilaiset 

50 39 39 
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laille ja tukioppilasohjaajille. Lisäksi olimme mukana kouluhy-
vinvointiprosessissa, jossa mukana oli kaksi varsinaissuoma-
laista koulua. Vuonna 2018 tukioppilastoimintaa oli 44 varsi-
naissuomalaisessa koulussa. Monet paikallisyhdistykset teke-
vät monipuolisesti yhteistyötä paikallisten tukioppilaiden 
kanssa ja avustavat tukioppilaiden peruskoulutusten järjestä-
misessä. MLL:n Turun paikallisyhdistys avusti Turun tukioppi-
laiden, tukioppilasohjaajien ja nuorisotyön kouluttajien kou-
lutuksia sekä antoi kesätyöavustusta kymmenelle tukioppi-
laalle. MLL:n Varsinais-Suomen piiri rekrytoi ja haastatteli 
kesätyöntekijät ja avusti työnhakuun liittyvissä asioissa. 

  

 
Ehkäisevä päihdetyö 
 
Ehkäisevän päihdetyön tavoitteena on yhteistyössä muiden 
vastaavaa työtä tekevien kanssa ehkäistä lasten ja nuorten 
päihteiden käyttöä sekä herättää julkista keskustelua lasten 
ja nuorten päihteiden käytöstä ja siltä suojaavista tekijöistä. 
MLL järjestää aiheeseen liittyviä koulutuksia ja tilaisuuksia 

koulujen henkilökunnalle, vanhemmille, oppilaille ja ammattilai-
sille. Selvä Elämä -koulutus on tarkoitettu tukioppilaille, ja se tuo 
vertaisohjauksen menetelmiä koulujen ehkäisevään päihdetyö-
hön. Koulutuksessa käsitellään päihteiden käyttöä eri näkökul-
mista, ja sen tavoitteena on parantaa oppilaiden itsetuntoa sekä 
ihmissuhde- ja päätöksentekotaitoja. Koulutetut tukioppilaat 
toimivat päihteettöminä esimerkkeinä omissa yhteisöissään 
sekä pitävät aiheeseen liittyviä oppitunteja ja tapahtumia kou-
luissaan. 
 
Toisen asteen opiskelijoille on kehitetty ehkäisevän päihdetyön 
koulutusmalli yhteistyössä Turun koulujen päihdekasvatuksen 
kehittämisen hankkeen kanssa. Koulutuksessa käsitellään päih-
teitä ja niiden vaikutuksia yksilön, lähiyhteisön ja yhteiskunnan 
kannalta. Koulutuksen jälkeen opiskelijat pitävät vertaisilleen eli 
muille opiskelijoille Päihdetietoa ja -taitoa -oppitunteja, joissa 
käsitellään samoja asioita kuin heidän saamassaan koulutukses-
sa. Koulutus järjestetään leirinä, koska yhtenä tavoitteena on 
ryhmäyttää ja tutustuttaa opiskelijat toisiinsa ja siten ehkäistä 
koulun keskeyttämistä ja lisätä kouluviihtyvyyttä. Vuonna 2018 
koulutettiin 57 lähihoitajaopiskelijaa ja 25 lukiolaista ohjaamaan 
päihdekasvatustunteja vertaisilleen.  
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Tukihenkilötoiminta 
 
 
Tukihenkilötoiminta on ammatillisesti ohjattua lapsille, nuorille 
ja lapsiperheille suunnattua ennaltaehkäisevää vapaaehtoistoi-
mintaa. Tukihenkilö on valittu ja koulutettu vapaaehtoinen, 
joka noudattaa vapaaehtoistoiminnan eettisiä periaatteita. 
Tukihenkilöitä oli toiminnan piirissä 299 vuonna 2018. Kaikki 
tukihenkilöt saavat yhteisen 20 oppitunnin koulutuksen, jonka 
jälkeen he perehtyvät valitsemaansa osa-alueeseen. Yhteisellä 
koulutuksella edistetään sitä, että tukihenkilö voi halutessaan 
siirtyä tehtävästä toiseen. Tukihenkilötoimintaa oli vuonna 
2018 Kaarinassa, Laitilassa, Liedossa, Maskussa, Nousiaisissa, 
Paimiossa, Pöytyällä, Raisiossa, Ruskolla, Salossa, Somerolla, 
Sauvossa, Taivassalossa, Turussa ja Uudessakaupungissa. 
 

 
Lasten ja nuorten tukihenkilötoiminta 
 
Lasten ja nuorten tukihenkilötoiminta on suunnattu 7–18-
vuotiaille lastensuojelun asiakkaina oleville lapsille ja nuorille. 
Lastensuojelun sosiaalityöntekijä tai muu kunnan ammattilai-
nen ohjaa lapsen tai nuoren tukihenkilötoimintaan. Tavoittee-
na on parantaa nuoren ja hänen perheensä elämänhallintaa. 
Tukihenkilö on mukana nuoren arjessa muun muassa koulun-
käyntiin, kaveripiiriin, kotiin, perheeseen, itsenäistymiseen ja 
vapaa-aikaan liittyvissä asioissa. Kunnan työntekijä määrittelee 
tuettavan lapsen tai nuoren tuen tarpeen ottaessaan yhteyttä 
tukihenkilötoiminnan ohjaajaan. Aloituspalaverissa tuen tar-
vetta vielä tarkennetaan ja tukisuhteelle asetetaan tavoitteet. 
Suurin osa lastensuojelusta ohjautuvista tukisuhteista on kes-
toltaan yli vuoden pituisia. Keskimääräinen suhteen kesto oli 
kaksi vuotta. Tukisuhteissa nousee sisältöä määrittelevänä 
tekijänä ykkössijalle mielekäs tekeminen vapaa-ajalla. Tukihen-
kilö tarjoaa tuettavalleen mahdollisuuden tehdä ja kokea asioi-
ta turvallisen ja luotettavan aikuisen seurassa. Mukavan teke-
misen lomassa sujuu keskustelu ja näin luottamuksellistenkin 
asioiden käsittely yhdessä onnistuu luontevasti. 
Lasten ja nuorten tukihenkilötoimintaa arvioidaan säännölli-
sesti tukisuhteiden aikana ja päätöspalaverissa. Tällöin arvioi-
daan tavoitteiden toteutumista tuettavan, hänen perheensä, 
ohjaavan tahon ja tukihenkilön kannalta. 
 
 

Kaveritoiminta 
 
Kaveritoiminta on ehkäisevää, hyvin varhaisessa vaiheessa 
annettavaa tukea 6–16-vuotiaalle lapselle tai nuorelle. Opetta-
ja, kuraattori, psykologi, nuorisotyöntekijä tai muu ammattilai-
nen tai vanhempi voi ohjata lapsen tai nuoren kaveritoimin-
taan. Toimintaan sisältyy myös ryhmämuotoista tukea ja van-
hemmille mahdollisuus vanhempainiltoihin ja -ryhmiin. Lapsi 
tai nuori ei ole lastensuojelun asiakas. Tuen piiriin hakeudu-
taan silloin, kun lapsesta tai nuoresta herää koulussa huoli, 
hänellä ei ole kavereita, hän vetäytyy syrjään ryhmästä tai hä-

nellä ei ole harrastuksia. Kaverisuhteiden lähtökohtana on 
yhden vuoden sitoutuminen toimintaan, mutta kaverisuh-
detta voidaan jatkaa, jos kaikki osapuolet ovat halukkaita ja 
jos jatkaminen nähdään edelleen tarpeelliseksi lapsen tai 
nuoren kannalta. Kaverisuhteiden keskeisin sisältö on tuki-
henkilön ja tuettavan yhteinen mielekäs tekeminen vapaa-
ajalla. Tukihenkilö tarjoaa tuettavalleen mahdollisuuden 
tehdä ja kokea asioita turvallisen ja luotettavan aikuisen 
seurassa. Mukavan tekemisen lomassa sujuu keskustelu ja 
näin luottamuksellistenkin asioiden käsittely yhdessä onnis-
tuu luontevasti.  
 

 
ZempPari -toiminta 
 
ZempPari -toimintaa on MLL:n Varsinais-Suomen piiri ke-
hittänyt kaveritoiminnan koulutuksen pohjalta Somerolla 
yhteistyössä kunnan koulukuraattorin ja nuorisotyöntekijän 
kanssa. Lukioikäiset ZempParit tukevat yläasteikäisiä nuoria 
koulutehtävien tekemisessä ja harrastusten kokeilemisessa. 
Samalla he toimivat heidän kavereinaan.  
 
Lukiolaisia on koulutettu ZempPareiksi ja samalla he ovat 
saaneet MLL:n tukihenkilökoulutuksen, joka mahdollistaa 
heidän toimimisen jatkossa muissa tukihenkilötehtävissä 
täysi-ikäisinä. Vuodesta 2018 alkaen tämä toiminta kuuluu 
STEA:n avustamaan Ammatillisesti ohjattuun tukihenkilötoi-
mintaan. 
 

 
Perhekummitoiminta 
 
Perhekummitoiminta on ammatillisesti ohjattua, vapaaeh-
toisten toteuttamaa ennaltaehkäisevää toimintaa, apua ja 
tukea perheen arkeen. Se on keskustelua, kuuntelua ja yh-
dessä tekemistä. Perhekummitoiminta on kohdennettu 
erityisesti pikkulapsiperheisiin tai odottaviin perheisiin. Per-
heille toiminta on maksutonta. 
Perhekummi on ensisijaisesti aikuista varten, tukemassa 
vanhemmuutta. Tukisuhteen päätyttyä on tärkeää, että 
perheellä on jatkossa muita tukiverkostoja sekä tarkkaa 
tietoa alueensa muista lapsiperheille suunnatuista palve-
luista. Toiminta täydentää kunnan tarjoamia peruspalveluja 
osana MLL:n lapsi- ja perhetoiminnan kokonaisuutta. 
Tukisuhteen tavoitteet ovat aina perhekohtaisia ja niistä 
sovitaan yhdessä tuettavan ja perhekummin kanssa yhtei-
sessä aloituspalaverissa. Tavoitteita arvioidaan ja tarkiste-
taan kuuden kuukauden jälkeen tukisuhteen alkamisesta 
sekä sovitaan tavoitteet viimeiselle puolelle vuodelle. Aloi-
tus-, väli- ja lopetuspalaverissa on aina mukana MLL:n edus-
taja, tukihenkilö, tuettava sekä lähettävä taho esimerkiksi 
terveydenhoitaja. Tukisuhde on vapaaehtoinen, ja se perus-
tuu tasavertaiseen kumppanuuteen. Perhe voi hakeutua 
toiminnan piiriin oman lastenneuvolansa terveydenhoitajan 
tai muun lasta hoitavan ammattihenkilön kautta tai il-
moittaa tarpeestaan itse.  

 

Tukihenkilötoiminta 
2018  

Lasten ja nuorten 
tukihenkilötoiminta 

Kaveritoiminta Perhekummitoiminta 
Ymä-

toiminta 
Yhteensä 

Tukisuhteita 41 129 50 81 301 
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Ystäväksi maahanmuuttajaäidille -toiminta 
 
Ystäväksi maahanmuuttajaäidille -toiminnan pääta-
voitteena on vahvistaa maahanmuuttajaäitien vanhem-
muutta ja osallisuutta sekä ehkäistä heidän syrjäytymis-
tään. Toiminnalla tuetaan maahanmuuttajaäitien kotou-
tumista ja suomen kielen oppimista, laajennetaan sosi-
aalisia verkostoja sekä vähennetään ennakkoluuloja. 
Toiminnan kautta maahanmuuttajaäidit saavat ystäväk-
seen suomenkielisen naisen, jonka kanssa he voivat 
harjoitella suomen kielen puhumista sekä tutustua suo-
malaiseen yhteiskuntaan ja suomalaisiin tapoihin. Suo-
mea puhuva vapaaehtoinen puolestaan pääsee tutustu-
maan uusiin kulttuureihin ja niiden tapoihin. Tähän va-
paaehtoistoimintaan voi halutessaan ottaa oman lapset 
mukaan, sillä tarkoituksena on tavata arkisissa ympy-
röissä, kuten leikkipuistossa, yhteisellä kävelylenkillä, 
kauppareissulla tai vaikka jommankumman kotona. 
 

 
Tukihenkilöiden koulutus, ohjaus ja  
virkistys 
 
Tukihenkilöiden peruskoulutuksia ja Ystäväksi maa-
hanmuuttajaäidille -toiminnan perehdytyksiä järjes-
tettiin Turun, Salon ja Vakka-Suomen seuduilla ja niistä 
valmistui yhteensä 173 uutta vapaaehtoista. Kaikille 
tukihenkilöille järjestettiin mahdollisuus osallistua nel-
jään toiminnanohjausiltaan vuoden aikana. Tarjolla oli 
myös monia monipuolisia jatkokoulutuksia. Lisäksi tuki-
henkilöille ja tuettaville järjestettiin tapahtumia, joihin 
heillä oli mahdollisuus osallistua yhdessä. Tukihenkilöille 
järjestettiin myös erilaisia virkistys- ja kiitostapahtumia. 
 
 
 
 
 

Ammatilliset  
perhepalvelut 
 
MLL:n Varsinais-Suomen piirin ammatilliset perhepalve-
lut kattavat perheitä tukevia palveluja arjen ennaltaeh-
käisevästä tuesta, kuten lapsiperheiden kotipalvelusta, 
aina haasteellisemmissakin perheen tilanteissa tarvitta-
vaan tukeen, esimerkiksi lapsen ja vanhemman välisiin 
tapaamisvalvontoihin. Perhepalvelua toteutetaan asiak-
kaalle aina yhteistyössä asiakkaan kotikunnan kanssa. 
 
Toteutamme palvelujamme Varsinais-Suomessa kaikki-
na viikonpäivinä ja kaikkina vuorokauden aikoina tar-
peen mukaan. Kaikissa palveluissamme pidämme yllä 
lapsen näkökulman korostamista, arjen arvostusta, per-
heen kokonaistilanteen huomioimista sekä ratkaisuja 
tukevaa toimIntatapaa. 

Ympärivuorokautinen lasten kotihoito 
 
Palvelua voidaan tarvita silloin, kun vanhemmat eivät väli-
aikaisesti voi hoitaa lasta ja omaisia tai läheisiä ei ole saa-
tavilla. Tilanne voi ilmetä kiireellisestikin. Palveluun sisälty-
vät lastenhoidon lisäksi tavanomaiseen arkielämään liitty-
vät kodinhoidolliset toimet. Lasten kotihoitoa voi tarvita 
myös sijaisperhe. 

Lapsiperheiden kotipalvelu 
 
Palvelun tavoitteena on tukea vanhempien jaksamista sekä 
perheen arjen sujumista. Palvelu on usein lyhytaikaista, ja 
se pitää sisällään lastenhoitoapua sekä kodinhoidollisia 
jokapäiväisiä tehtäviä. Palvelu vahvistaa perheiden hyvin-
vointia sekä ehkäisee perheen tilanteen vaikeutumista. 

Omaishoidon tuen palvelu 
 
Palvelu on tarkoitettu omaishoitoa tukevaan palveluun 
oikeutetulle alle 18-vuotiaalle asiakkaalle. Palvelu sisältää 
lapsen tai nuoren päivittäiseen hoitoon, avustamiseen ja 
huolenpitoon liittyviä toimia, ja sen tarkoitus on myös tu-
kea omaishoitajan jaksamista. 

Ammatillinen tukihenkilötoiminta 
 
Perustason ammatillinen tukihenkilötoiminta tarjoaa 
lapselle tai nuorelle toiminnallista tekemistä ja uusia koke-
muksia sekä antaa mahdollisuuden keskustella turvallisen 
aikuisen kanssa elämään ja kasvamiseen liittyvistä asioista. 
Palvelu tukee lapsen tai nuoren itsetuntoa ja myönteistä 
kehitystä. Vaativa erityistason ammatillinen tukihenkilö-
toiminta tarjoaa lisäksi erityistä tukea lapsen tai nuoren 
erityistarpeiden mukaan. 

 

Palvelutuote Tunnit vuonna 2018 

Ammatillinen tukihenkilötyö 3304 

Sosiaalihuoltolain mukainen 
perhetyö 

383 

Lapsiperheiden kotipalvelu 2138 

Valvotut  tapaamiset oikeuden 
päätöksellä  

258 

Valvotut tapaamiset huostaan-
otetuille lapsille 

130 

Vammaisen ja pitkäaikaissai-
raan lapsen hoito 

410 

Ympärivuorokautinen lasten 
kotihoito 

2085 

Lasten ryhmähoito 1357 

Yritysten lastenhoitopalvelu 187 

YHTEENSÄ 10250 

Perhepalvelun tuntimäärät vuonna 2018 
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Kotiin vietävä perhekuntoutus 
 
Palvelu on yksilöllisesti perheelle suunniteltua kokonaisval-
taista elämänhallinnan, vanhemmuuden ja lapsen kehityk-
sen tukea perheen omassa arjessa. Palvelu sopii lastensuoje-
lun avo- ja sijaishuollon asiakasperheille ja tuen tarve voi 
liittyä vanhemmuuden taitoihin, arjen hallintaan, kiintymys-
suhteiden vahvistamiseen tai roolien löytymiseen perhees-
sä. Kuntoutusprosessi toteutetaan moniammatillisen tiimin 
ja perheen yhteistyönä. 

Tuetut ja valvotut tapaamiset ja valvotut  
vaihdot 
 
• Sosiaalihuoltolainmukaiset oikeuden määräämät tai 

lastenvalvojan vahvistamaan sopimukseen perustuvat 
tapaamiset sekä 

• lastensuojelulain mukaiset huostaan otetuille lapsille 
järjestettävät tapaamiset 
 

Tuetussa tapaamisessa tapaamista seurataan ja ollaan saa-
tavilla tapaamisen ajan. Tuettua tapaamista voidaan tarvita 
esimerkiksi, jos vanhemman kyvyssä huolehtia lapsesta on 
vielä puutteita, mutta tarkoitus on tukea vanhempaa otta-
maan enemmän vastuuta tapaamiseen liittyvissä asioissa. 
Valvottua tapaamista seurantaan kiinteästi ollen koko ajan 
näkö- ja kuuloyhteydessä lapseen ja vanhempaan. Valvottua 
tapaamista tarvitaan, kun vanhemman kyvyssä kohdata 
lasta on lasta vahingoittavia puutteita. Valvottu vaihto mah-
dollistaa lapsen ja vanhemman tapaamisen tai siirtymisen 
toiselta vanhemmalta toiselle turvallisesti tuettuna tai val-
vottuna lapselle soveltuvassa ympäristössä. 

Sosiaalihuoltolain mukainen perhetyö ja las-
tensuojelulain mukainen tehostettu perhetyö 
 
Perhetyö on tukitoimi, jonka tarkoituksena on tukea asia-
kasperheen hyvinvointia, lisätä ja vahvistaa voimavaroja 
sekä parantaa perheen keskinäistä vuorovaikutusta. Palvelu 
toteutetaan perheen kotona ja perheen luonnollisessa lä-
hiympäristössä huomioiden heidän muun palveluverkoston-
sa. Palveluntarve voi liittyä esimerkiksi vanhemmuuden 
haasteisiin, arjen rutiineihin, lasten hoitoon ja kasvatukseen 
tai syrjäytymisen ehkäisyyn. Tehostettu perhetyö tukee 
perhettä intensiivisemmin, pitkään jatkuneiden haasteiden 
ratkaisemiseksi ja erityistä tukea tarpeen mukaan räätälöi-
den. 
 

Yritysten lastenhoitopalvelu ja ryhmähoito 
 
MLL:n Varsinais-Suomen piiri tarjoaa lastenhoitoapua palve-
lusopimuksen tehneen yrityksen henkilökunnalle. Yritysten 
lastenhoitopalvelussa MLL:n kouluttamat hoitajat huolehti-
vat sairaana tai toipilaana olevista perheen alle 10-
vuotiaista lapsista vanhempien työpäivän ajan. Hoito tapah-
tuu perheen kotona. Vuonna 2018 MLL:n Varsinais-Suomen 
piirillä oli sopimus noin 40 yrityksen kanssa ja hoitotunteja 
tehtiin yhteensä 187. 
MLL:n Varsinais-Suomen piiri tarjoaa yrityksille ja yhteisöille 
myös ryhmähoitoa esimerkiksi erilaisiin tilaisuuksiin ja ta-
pahtumiin. Ryhmähoidosta vastaavat koulutetut ryhmähoi-
tajat. Ryhmähoitotunteja tehtiin yhteensä  1357. 
 
Perhepalvelujen tuntimäärät 2018:  10250 tuntia. 

  
 

Lastenhoitotoiminta 
 
MLL:n lastenhoitotoiminnan tavoitteena on tukea vanhem-
muutta ja perheiden hyvinvointia. MLL:n lastenhoitoapu on 
tarkoitettu tilapäiseen ja lyhytaikaiseen lastenhoidon tar-
peeseen. Perheet voivat saada hoitajan kotiin kaikkina vuo-
rokaudenaikoina ja viikonpäivinä omien tarpeidensa mu-
kaan. MLL:n lastenhoitoapua tarvitaan esimerkiksi, kun 
lapsi, vanhempi tai hoitaja sairastuu, vanhempi opiskelee, 
harrastaa, käy asioilla tai haluaa hengähtää hetken. 

  

”Meillä on käynyt monta eri hoitajaa ja kaikkien kanssa 
on lapset viihtyneet. Viimeksikin sanoivat hoitajan läh-
dettyä, että milloin taas uudestaan.”  

- (Perheen äiti tilatessaan hoitajaa puhelimitse hoitajavä-
lityksestä) 

 
MLL:n lastenhoitotoimintaa avustavat kunnat. Kunta-
avustusten avulla MLL kouluttaa ja ohjaa hoitajia, ylläpitää 
hoitajavälitystä sekä ohjeistaa perheitä kaikissa lastenhoito-
toimintaan liittyvissä asioissa. Vuonna 2018 toiminnassa 
mukana olevat kunnat ovat  Turku, Naantali, Kaarina, Raisio, 
Rusko, Lieto, Uusikaupunki, Salo, Masku, Mynämäki, Nousi-
ainen, Laitila ja Parainen. 

  
Vuonna 2018 lastenhoitotunteja tehtiin kaikkien toiminnas-
sa olevien kuntien alueella yhteensä 8415. Haasteita lasten-
hoitotoiminnan välityksessä ovat kauempana olevat asuin-
alueet sekä perheiden äkillinen hoitajatarve. Haasteena 
voidaan pitää myös päiväsaikaan vapaana olevien hoitajien 
löytämistä kaikkien avustuskuntien alueelle.  
 
Vuoden 2018 joulukuussa MLL:n lastenhoitotoiminnassa 
koettiin suuri ja mullistava uudistus, kun valtakunnallinen 
välitysjärjestelmä uusiutui. Perheet voivat uuden elasten-

hoito.fi– sivuston kautta entistä helpommin saada juuri 
heidän tarpeisiinsa parhaiten sopivan hoitajan. Uuden 
elastenhoito– palvelun kautta perheet pääsevät itse hie-
man tutustumaan MLL lastenhoitajiin ennen tilaamista 
sekä jättämään lastenhoitotilauksen halutessaan juuri 
valitsemalleen hoitajalle. Järjestelmä toimii 24/7, joten 

Lastenhoitotoiminta lukuina 2018 

Järjestyneet lastenhoitotunnit 8415  

Käyntikerrat 2103 

Perheet 589  

Hoidetut lapset 976 
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nyt perheelle löytyy entistä ketterämmin hoitaja myös varsi-
naisen välitysajan (arkisi klo 8-11) ulkopuolella. Myös per-
heen työnantajavelvoitteiden hoitamista on uuden järjestel-
män avulla pyritty tekemään perheelle entistä helpommaksi 
hoitaa.  Uuteen järjestelmään siirtymisen myötä kaikkien 
asiakasperheiden tiedot ja asiakasprofiilit poistuivat, eli 
toiminta käynnistettiin siltä osin täysin uudelleen.  
 
 

MLL:n hoitajat 
 
MLL:n hoitajat ovat 16–75-vuotiaita. He ovat käyneet MLL:n 
lastenhoitokurssin (60 h). Henkilöt, jotka ovat sosiaali-, ter-
veys- tai kasvatusalan ammattilaisia tai näiden alojen vii-
meisen vaiheen opiskelijoita, perehdytetään tehtävään. 20 
vuotta täyttäneille ja henkilöille, joilla on runsaasti lasten-
hoitokokemusta, järjestetään ajoittain lyhennettyjä lasten-
hoitokursseja. Kaikki hoitajat valitaan tehtävään haastatte-
lun perusteella. MLL järjestää hoitajille myös säännöllistä 
ohjausta sekä lisäkoulutusta. 
  
Vuonna 2018 MLL:n Varsinais-Suomen piiri järjesti 2 isoa 
lastenhoitokurssia sekä lisäksi 10 perehdytyskoulutusta. 
Aiemmin järjestettyjä selkokielisiä lastenhoitokursseja ei 
enää vuonna 2018 järjestetty. Uusia MLL lastenhoitajia val-
mistui vuoden 2018 aikana 76. Vaihtuvuutta MLL lastenhoi-
tajien keskuudessa aiheutti hieman uuteen välitysjärjestel-
mään siirtyminen. Vuoden aikana piiri järjesti myös 18 hoi-
tajien ohjauksellista pienryhmää, 4 lisäkoulutusta sekä yh-
den koulutus– ja virkistysristeilyn. Näiden hoitajille suun-
nattujen tapahtumien tavoitteena oli tukea, kehittää ja kan-
nustaa hoitajia työssään. Vuoden lopussa piirissä oli yhteen-
sä 133 aktiivisesti toimivaa hoitajaa. 

Kehittämishankkeet  

 
  

Monikulttuurisen lapsi- ja perhetoiminnan jatko-
hanke (2017–2018) 
  
Monikulttuurinen lapsi- ja perhetoimintahanke keskittyi vuo-
sina 2017-18 erityisesti osaamisen tunnistamiseen ja tunnus-
tamiseen vapaaehtoistyössä; tarve tähän on noussut voimak-
kaasti esiin hankkeen aiemmassa työssä. Maahanmuuttajat 
eivät osanneet tuoda omaa osaamistaan esiin eivätkä varsin-
kaan sanoittaa sitä. Jatkohanke vastaa tähän tarpeeseen luo-
malla tarkoitusta varten sähköisen työkalun. Hanke toimi 
yhteistyössä kaupungin ja alueen maahanmuuttajajärjestöjen 
kanssa. Hankkeen kumppaneita olivat Sondip ry, YHDESSÄ-
yhdistys ry, Opintokeskus Sivis, SPR Varsinais-Suomen piiri ja 
MLL:n keskusjärjestö. Yhteisiä kehittämispäiviä kumppanei-
den kanssa järjestettiin vuoden aikana kaksi kertaa. 
 
Osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa tukenamme 
vuosina 2017-18 oli SITRA. Yhteistyössä SITRAn ja kumppa-
neidemme kanssa olemme sanoittaneet MLL:n toiminnassa 
esiin tulevaa osaamista. Hankkeessa kehitettiin osaamisen 
tunnistamisen ja tunnustamisen sähköinen työkalu, jonka 
avulla vapaaehtoinen voi profiloida osaamisensa ja tulostaa 
todistuksen tekemästään vapaaehtoistyöstä. Näin vapaaeh-
toisen usein piilossa olevaa tietotaitoa ja osaamista sanoite-
taan. Ohjelman avulla vapaaehtoinen voi myös entistä hel-
pommin valita koulutuksia ja itselle sopivaa vapaaehtoistyö-
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tä. Vapaaehtoistyöstä myönnettävän todistuksen lisäksi hän 
voi saada osaamismerkkejä. Osaamismerkit voi liittää CV:hen 
ja niitä voi hyödyntää työnhaussa. Tätä uutta ohjelmaa ra-
kennettiin ja testattiin kolmen muun MLL:n piirin kanssa yh-
teistyössä. Ohjelma julkaistiin Olet tärkeä -sivustolla ja se 
otettiin käyttöön vuonna 2018 ja heti vuoden vaihduttua 
sivusto on MLL:n valtakunnallinen vapaaehtoisten rekrytoin-
tialusta. 
 
Hankkeessa on myös kehitetty toimintamalleja ja vapaaeh-
toisrooleja, jotka soveltuvat erityisesti maahanmuuttajataus-
taisille henkilöille. Vuoden aikana on järjestetty useita selko-
kielisiä koulutuksia. Koulutuksien jälkeen on mahdollista teh-
dä vapaaehtoistyötä perhekahviloissa ja ryhmänohjaajina. 
Vapaaehtoistyössä maahanmuuttajat voivat kartuttaa osaa-
mistaan ja saada arvokasta kokemusta. Erityisesti uudet ver-
kostot ja mahdollisuus kehittää omaa suomenkielen taitoa, 
ovat olleet merkittäviä. Maahanmuuttajaperheet verkostoi-
tuvat toisten lapsiperheiden kanssa. He saavat lisää tietoa, 
ystäviä ja harrastusmahdollisuuksia sekä paremmat lähtö-
kohdat työnhakuun.  
 
Hanketyön ansiosta Turkuun perustettiin uusi MLL:n Länsi-Turun 
yhdistys, jonka keskeinen tavoite on kehittää toimintaa, johon 
jokaisella turkulaisella olisi matala kynnys osallistua. Samoin 
hankkeen avulla ollaan voitu tukea monikulttuurisia tapahtumia 
ympäri Varsinais-Suomen. 

Maahanmuuttaja- j a syntysuomalaiset perheet ovat osallis-
tuneet aktiivisesti vertaisryhmiin, joissa osallistujia oli vuo-
den aikana yhteensä 106 ja käyntejä 667. Maahanmuuttaja-
taustaisia vapaaehtoisia on toiminut ryhmänohjaajina neljäs-
sä ryhmässä ja lisäksi apuohjaajina kahdessa ryhmässä. Ver-
taisryhmiä järjestettiin vanhemmuuden tukemiseen naisille 
ja miehille yhdessä ja erikseen (75 käyntiä), vanhempien su-
kupuoliroolien hahmottamiseen (180 käyntiä), äiti-lapsi -
toimintaan (126 käyntiä) sekä suomen kieleen ja kulttuuriin 
perehtymiseen (286 käyntiä).  Lisäksi hankkeessa järjestettiin 
päätösseminaari,  johon osallistui lähes 200 henkilöä ja itse-
näisyyspäiväjuhlaan yli 500 osallistujaa.  Tapahtumien kautta 
hanke on tavoittanut yli 1500 henkilöä. Tapahtumat ovat 
lisänneet huomattavasti ns. kantaväestön ja maahanmuutta-
jien välisiä kohtaamisia, kulttuurivaihtoa ja yhteisymmärrys-
tä. Hankkeen juurruttamistyötä jatketaan vuonna 2019. 
  
 

Porukalla paras -hanke (2017–2019) 
 
Porukalla Paras! -hanke on vuonna 2017 alkanut yhteishan-
ke, jota koordinoi MLL:n Varsinais-Suomen piiri. Hankkeen 
tavoitteena on käynnistää uutta paikallista kulttuurisensitii-
vistä sukupolvitoimintaa Maskussa, Nousiaisissa, Paimiossa 
ja Taivassalossa. Hankkeessa maahanmuuttaja- ja sukupolvi-
toiminta yhdistyvät täysin uudella tavalla hankkeen pyrkiessä 
tavoittamaan myös seniori-ikäisiä maahanmuuttajia mukaan 
vapaaehtoistoimintaan sekä monipuolistamaan paikallisen 
toiminnan ja tapahtumien kävijäkuntaa. Hankkeen tavoittee-
na onkin vähentää yksinäisyyttä sekä lisätä osallistumisen 
mahdollisuutta, jossa kieli, sukupuoli tai ikä ei ole osallistumi-
sen esteenä. 

 Käytännössä hanke järjestää erilaisia tapahtumia, retkiä, 
vierailuja, kerho- ja luontotoimintaa, kouluyhteistyötä 
sekä Kylämummi- ja -vaaritoimintaa Maskussa, Nousiai-
sissa, Paimiossa ja Taivassalossa. Hanke järjestää myös 
koulutusta ja kehittämispäiviä toiminnassa mukana ole-
ville vapaaehtoisille. 
  
MLL:n Varsinais-Suomen piirin paikallisyhdistyksistä mu-
kana ovat Lemun, Maksun, Nousiaisten, Paimion ja Tai-
vassalon paikallisyhdistykset. Hankkeessa ovat lisäksi 
mukana SPR:n Varsinais-Suomen piiri, Suomen Metsästä-
jäliiton Varsinais-Suomen piiri sekä Lounais-Suomen 
Martat ry. Varsin Hyvä, joka on yksi Suomen Leader-
ryhmistä, rahoittaa Porukalla Paras! -hanketta EU-
rahalla. Varsin Hyvä -yhdistyksen toiminnan taustalla on 
tahto toimia Varsinais-Suomen ja sen maaseudun ke-
hittämisen hyväksi. 
  

 
Soppaa ja sympatiaa  -hanke (2017–2020) 
 
Soppaa ja sympatiaa -hanke alkoi elokuussa 2017 ja se 
jatkuu vuoden 2020 loppuun. Hanketta rahoittaa STEA. 
Hanke on osa Lastensuojelun Keskusliiton Kaikille eväät 
elämään -koordinaatiohanketta. Hankkeen tavoitteena 
on tukea turkulaisten perheiden vanhemmuutta ja vah-
vistaa heidän omia voimavarojaan. Tavoitteena on tarjo-
ta koko perheelle kohtaamispaikka, jossa on mahdolli-
suus solmia uusia ystävyyssuhteita ja saada vertaistukea. 
Toimintaan ovat tervetulleita mukana olevien päiväko-
tien asiakasperheiden kaikki perheenjäsenet. 
 
Soppaa ja sympatiaa -hankkeessa tarjotaan päiväkoti-
ikäisten lasten perheille ilmainen päivällinen ja mukavaa 
yhdessäoloa sekä tekemistä. Toiminta toteutetaan kuu-
dessa Turun alueen päiväkodeissa hoitopäivän jälkeen. 
Turun kaupungin päiväkodeista mukana ovat Koukkarin-
kadun, Rahjekadun ja Säkäkujan päiväkodit. Sateenkaari 
Kodon päiväkodeista mukana ovat Halikolon, Peikonpe-
sän ja Villasukan päiväkodit. Toiminta aloitettiin syksyllä 
2017 Halikolon päiväkodissa Halisissa ja Koukkarinkadun 
päiväkodissa Varissuolla. Muut neljä päiväkotia tulivat 
mukaan toimintaan vuoden 2018 aikana. Toimintaa on 
syyskuusta kesäkuulle. Toimintakertoja päiväkodeissa on 
noin kaksi kertaa kuukaudessa.   
 

 
Perheet keskiöön -hanke (2018–2020) 
 
Perheet keskiöön! on STEA:n rahoittama ja LSKL:n koordi-
noima yli 70 järjestön yhteinen perhekeskustoiminnan ke-
hittämis- ja koordinaatiohanke (2018–2020). Hankkeen 
päätavoitteena on kiinnittää järjestöjen tarjoama tuki ja 
palvelut osaksi perhekeskustoimintaa koko valtakunnan 
alueella. Lastensuojelun Keskusliitto koordinoi hanketta 
kolmen koordinaattorin voimin ja maakunnissa on kuusi 
järjestöagenttia, joista yksi MLL:n Varsinais-Suomen piirissä 
50%:n työajalla. Käytännössä hanke tukee hyvien käytäntö-
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jen vaihtoa sekä järjestöjen verkostoitumista keskenään 
ja muiden perhekeskustoimijoiden kanssa. Perhekeskus-
toimijoille tarjotaan koulutusta ja konsultointia, joissa 
hyödynnetään järjestöjen monipuolista osaamista, tie-
toa ja uusia toimintamalleja.  Lisäksi kehitetään erityi-
sesti järjestölähtöisten kohtaamispaikkojen arviointia. 
Perhekeskustoiminnan kehittämisessä ja muutosproses-
sissa perheet ovat keskeisessä asemassa. Perheet – 
lapset, nuoret ja vanhemmat – ovat mukana suunnitte-
lemassa, toteuttamassa, arvioimassa ja kehittämässä 
järjestöjen perhekeskustoimintaa. 
Vuonna 2018 hanke teki aktiivisesti yhteistyötä Lupa 
auttaa! -LAPE-hankkeen kanssa. Yhteistyössä pilotoitiin 
malli avoimen kohtaamispaikkatoiminnan asemointiin 
maakunnallisessa seutumallissa, jossa otettiin kantaa 
mm. toiminnan johtamiseen, viestintään ja rahoituk-
seen. Järjestöagenttia jalkautui monien kuntien LAPE-
työryhmiin. Lisäksi yhteistyössä käynnistettiin mm. 
avoin kohtaamispaikkatoimijoiden verkostoja maakun-
taan. Osaan verkostoista tehtiin paikallisesta avoimesta 
kohtaamispaikkatoiminnasta esite ja juliste (suomi, eng-
lanti), joka on yksi hyvä tapa tehdä monipuolista ja laa-
jaa toimintaa näkyväksi. Yhteistyötä tehtiin 113-
hankkeen ja Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt 
ry:n kanssa.  
 
 

Uskallamme puhua, kestämme kuulla: 
nuorten seksuaalisen häirinnän ehkäisy -
hanke (2018-2019) 
 
Hankkeessa jalkaudutaan yhteensä kuuteen kouluun ja 
oppilaitokseen puhumaan seksuaalisesta häirinnästä 
sekä peruskouluikäisille että toiseen asteen opiskelijoil-
le.  

Ennaltaehkäisevän seksuaalisen häirinnän hankkeen 
tavoitteena on lisätä lasten, nuorten ja aikuisten tietoi-
suutta seksuaalisesta häirinnästä ja ennaltaehkäistä 
seksuaalista häirintää - niin netissä kuin jokapäiväisissä 
kohtaamisissa.  Samalla madalletaan puheeksi ottami-
sen kynnystä sekä lisätään tietoisuutta myös siitä, miten 
lapsi tai nuori voi saada apua kohdattuaan seksuaalista 
häirintää. Tavoitteena on myös syventää ammattikas-
vattajien tietoutta seksuaalisesta häirinnästä, miten sitä 
ennaltaehkäistään ja samalla myös valmiutta kohdata 
seksuaalista häirintää omassa työssä, oppilaitoksissa ja 
kouluissa. Hankkeessa luodaan koulu- ja opiskeluympä-
ristöön toimintamalli, joka on myöhemmin monistetta-
vissa kaikkiin peruskouluihin ja toisen asteen oppilaitok-
siin. Samalla voivat myös työyhteisöt kiinnittää entistä 
enemmän huomiota turvalliseen työympäristöön. 

Hankeen toiminta koulujen ja oppilaitosten kanssa alkoi 
joulukuussa 2018 oppilaille tehdyn anonyymin nettiky-
selyn tiimoilta. Syksyn aikana on tuotettu myös koulu-
tusmateriaalia.  

Uskallamme puhua, kestämme kuulla! – Nuorten seksu-
aalisen häirinnän ennaltaehkäisevä hanke on AVI:n, 
MLL:n Turun yhdistyksen ja Mattila säätiön rahoittama 
ja se toteutetaan vuosina 2018 – 2019.  
 

Hallinto ja talous 
 
MLL:n Varsinais-Suomen piirin toimintaa ohjasivat toimintasuunni-
telma vuodelle 2018. Piirin toiminnat oli koottu neljäksi ryhmäksi; 
järjestötoiminta, tukihenkilötoiminta, perhepalvelut ja sisäiset palve-
lut. Jokaisen ryhmän johdossa toimi päällikkö. Päälliköt muodostivat 
yhdessä toiminnanjohtajan kanssa johtoryhmän.  
 

Luottamuselimet 
 
Piirin syyskokous pidettiin 22.11. ja kevätkokous 28.4. Piirihallituksel-
la oli vuoden aikana 8 kokousta ja käsitteli yhteensä 123 asiaa. Piiri-
hallitus nimesi työvaliokunnan, toimikuntia ja ohjausryhmiä. Vaaliva-
liokunta valmisteli syyskokouksen henkilövalinnat. Piirin puheenjoh-
tajana toimi Jussi Mertsola. Puheenjohtajan lisäksi piirihallitukseen 
kuului 9 jäsentä ja 6 varajäsentä.  

 
Piirihallitus 

 
Jäsenet 
  
Mertsola Jussi, pj    
Haapalainen Satu    
Hakamäki Aila     
Hämäläinen Tiina     
Ilmanen Tuija       
Kankare Aulis     
Laaksonen Marika    
Numminen Tiia    
Nyholm Jaana  
Tuomisto-Lundberg Kati                
Andersson Janina, sihteeri    
   
Varajäsenet 
 
Alikoivisto Juha 
Kavalto Taija 
Heimo Jarmo 
Savo Johanna 
Rautanen Minna 
Takomo Tero 
 

 
Työvaliokunta 
 
Tiia Numminen 
Jussi Mertsola 
Janina Andersson 
Satu Haapalainen 
Aulis Kankare 
 
 

Sisäiset palvelut 
 
Sisäiset palvelut -ryhmän vastuulle kuuluivat toimisto-, kokous-, hen-
kilöstö- ja taloushallinnon palvelut, varainkeruu ja toimitilojen sii-
vous. Yhteinen verkkoasema, tilavarausjärjestelmä ja Outlook-
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kalenteri ovat avainasemassa työnteon sujuvuuden kannalta. 
Syksyn aikana palvelimessa ilmenneet toimintaepävarmuudet 
hankaloittivat työskentelyä. Palvelimen tilalle suunniteltu 
Microsoft-pilvipalvelun käyttöönotto aloitettiin syksyllä. Ta-
loushallinnon sujuvuutta edistivät käytössä ollevat taloushal-
linnon ohjelmistot: Tikonin kirjanpito- ja palkanlaskentaohjel-
mat, laskujen kierrätysjärjestelmä Circula, arkistointiohjelma 
Admina sekä myyntilaskutusohjelmisto Venda. Perhepalve-
luissa on vuodesta 2013 ollut Vetobox-ohjelmisto käytössä, 
jonne työntekijät syöttävät perhepalveluihin liittyvät työkir-
jaukset ja josta kerätään palkanmaksu- ja laskutustiedot. 
  
 
Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö  
Perhetalo Heideken 
 
Perhetalo Heidekenin osakkeista Varsinais-Suomen Lasten-
suojelujärjestöt ry omistaa 54,29 % ja MLL:n Varsinais-
Suomen piiri 45,71 %. Kiinteistöosakeyhtiö omistaa ja hallit-

see Perhetalo Heidekenin kiinteistöä. Kiinteistön isännöinnis-
tä vastaa Isännöitsijätoimisto Mikko Aro Oy. Piirin kiinteis-
töön liittyvät lainanhoitokulut vuonna 2018 olivat 4114,36 
euroa (sisältää lainan lyhennyksen, koron ja kulut). Vuoden 
lopulla piirillä oli jäljellä kiinteistöön liittyvää lainaa 34 687,50 
euroa. STEA:n  ja Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet -säätiön 
255 156 euron avustuksilla korjattiin Heideken kiinteistöä 
vuonna 2018. 
 

 
Talous 
 
Piirin tilinpäätös vuodelta 2018 osoitti 123 074,90 euron yli-
jäämää. Piirin maksuvalmius oli koko vuoden hyvä. Talouden 
ylijäämä muodostui mm. siitä, että ammatillisten perhepalve-
luiden tulos oli selvästi odotettua parempi ja vuoden mittaan 
tuli ylimääräisiä avustuksia. Kaikissa toiminnoissa pidettiin 
myös erittäin säästäväistä taloudenpitoa sekä haettiin aktiivi-
sesti lisätuloja. 
 
Kunnat olivat edelleen piirin suurin rahoittajataho. Kuntien 
avustukset ja korvaukset olivat yhteensä 854 628 euroa. 
Osuus tuloista oli 49%. Toiseksi suurin toiminnan rahoittaja 
oli STEA, jonka avustukset olivat 692 830 euroa. STEA-
avustusta siirrettiin keskusjärjestöön yhteensä 10 000 euroa. 
Piirille jääneen STEA-avustuksen osuus tuloista oli 39%. Mui-
den tulojen osuus oli 12%. 

 
Varainhankinta ja keräykset 
 
Piirin varainhankinta koostui jäsenmaksuista, Lapset ensin- ja 
Päivätyö-keräyksestä, kannatustuotteiden myynnistä, ren-
kaidenvaihtotempauksista sekä satunnaisista lahjoituksista, 
jotka tehtiin sekä rahan, palveluiden että tavaroiden muo-
dossa. Palvelut ja tavarat eivät näy tässä tuottoina. Tukioppi-
lastoimintaan liittyvän Päivätyökeräyksen nettotuotto oli 
2296 euroa. Kaiken kaikkiaan varainhankinnan nettotuotto oli 
60 838 euroa. 
 
 

Toimintaamme tukivat vuoden 2018 aikana 
 
Rinta-Joupin Autoliike Oy 
Muumimaailma 
Pargas Rotaryklubb 
Sininen Kilta ry 
Turun Kauppakamari 
Musiikkiopisto Arkipelag Parainen 
SOL Siivouspalvelut 
Sahe-Sähkö Oy 
Briiffi Oy—mainostoimisto 
Mattilan säätiö 
Viherlassila 
LähiTapiola 
Roberts Berrie 
Turun Rotary klubi 
Föli-joukkoliikenne 
 
 

Talouden riskit 

 
Merkittävä riski sisältyy siihen, löydämmekö riittävän 
rahoituksen yleishallintoon ja kiinteistöön liittyvien 
kiinteiden kulujen kattamiseen sekä korjauskuluihin. 
Perhetalo Heideken sijaitsee vanhassa kiinteistössä. 
Kiinteistön ikä aiheuttaa sekä säännöllistä kunnostus-
tarvetta että ennakoimattomia kuluja. 
Vaikka piirin oma taloudellinen tilanne oli vuonna 
2018 aika hyvä, niin sen 45,71 prosenttisesti omista-
ma Kiinteistöosakeyhtiö Heidekenin taloudellinen tila 
oli heikko. Tämän riskin hoitamiseen tulisi keskittyä 
tulevaisuudessa vielä paremmin. 
 
Kuntien palvelujen ostot perustuvat lähes kokonaan 
tapauskohtaisiin maksusitoumuksiin. Palvelujen os-
tot ja avustukset määräytyvät vuosittain, mikä ai-
heuttaa talouden ennakoimattomuutta. Avustuspää-
tökset tulevat usein vasta avustusvuoden alussa, 
jolloin talousarvio on vaikea ennakoida tarkasti.  
 
Riski sisältyy myös niihin toimintoihin, jotka ovat 
sidottuja vapaaehtoisten määrään, kuten tukihenki-
lötoiminnassa. Mikäli vapaaehtoisia ei saada riittä-
västi mukaan toimintaan, emme voi tarjota kunnille 
yhtä paljon palveluita kuin ne olisivat valmiita avus-
tamaan. 

 
 

Henkilöstötilinpäätös 
  

Henkilöstömäärä 
 
MLL:n Varsinais-Suomen piirissä oli vuoden 2018 
lopulla 31 työsopimussuhteista työntekijää. Yksi 
työntekijä oli perhevapaalla. Työsopimussuhteisista 
työntekijöistä 22 teki töitä kokopäiväisesti ja 9 osa-
aikaisesti. Kaiken kaikkiaan palkkalistoilla oli vuoden 
aikana 90 palkansaajaa.  
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Henkilöstön ammattirakenne 

 
Työntekijöiden ammattirakenne jakaantui siten, että 77 % 
työntekijöistä teki työtä pääasiassa toimisto-olosuhteissa ja 
23 % teki työtä perhekeskuksessa tai perhetyötä asiakasper-
heissä.  
  

Henkilöstön koulutustaso 
 
Työntekijöistä 39 % on suorittanut korkeakoulututkinnon, 
36 % alemman korkeakoulututkinnon, 16 % opistotasoisen 
tutkinnon ja 9 % koulu- tai perusasteen tutkinnon. 

 
Henkilöstön vaihtuvuus ja työsuhteiden  
pituudet 

 
Piirin työntekijöistä ei kukaan irtisanoutunut vuoden 2018 
aikana. Piirin palveluksessa työskenteli vuoden aikana neljä 
palkkatukityöllistettyä. Osa heistä työskenteli toimistotyön-
tekijöinä ja osa perhekeskustyöntekijöinä.  
 

 
Henkilöstön ikärakenne 

 
Työsopimussuhteisen henkilöstön ikäjakauma vuoden lo-
pussa oli 25–57 vuotta. Henkilöstön keski-ikä oli 42 vuotta.  

 
Poissaolot 

 
Sairauspoissaolot kokonaistuntimäärästä  
2018  2,86% (poissaolopäiviä yhteensä 202) 
2017  2,86 % (poissaolopäiviä yhteensä 207) 
2016  1,91 %  
2015  3,56 %  
2014  4,94 %  
Pitempiä, yli 30 työpäivää kestäneitä poissaoloja ei ollut 
yhdelläkään työntekijällä, 10–30 päivää kestäneitä poissa-
oloja oli kolmella henkilöllä. Kolmella työntekijällä poissa-
olojen yhteismäärä oli yli 10 % kokonaistyöajasta. Lapsen 
sairaudesta johtuvia poissaoloja oli 0,25 % kokonaistunti-
määrästä (poissaolopäiviä yhteensä 19).  
 

Henkilöstökulut 

 
Henkilöstökuluja ovat palkat, palkkiot, henkilöstösivu-
kulut ja palkkojen oikaisuerät. Piirin henkilöstökulut 
tilivuonna 2018 olivat yhteensä 1 233 982 euroa. Kulut 
olivat edelliseen vuoteen verrattuna 16 % suuremmat. 
Henkilökunnan keskimääräinen määrä on kasvanut 
27:stä 36:een.  Muut henkilöstökulut, joihin kuuluvat 
henkilöstön kehittäminen, työterveyshuolto, työsuoje-
lu, lahjat, muistamiset ja muut henkilöstökulut, olivat 
kuluneella tilikaudella 40 740 euroa. Edelliseen vuo-
teen verrattuna kustannukset olivat kasvaneet 78 %. 
Kustannusten suuren kasvun selittää osaltaan opinto-
matka Berliiniin, jonka kustannukset olivat 8271 eu-
roa.  
 
 

Piirin henkilökunta 2018 

 
Aalto Paula, kehittämishankkeen vetäjä 1.8.2018  
alkaen 
Andersson Janina, toiminnanjohtaja 
Franska Johanna, perhekeskustoiminnan koordi-
naattori 
Hilck Tina, rekrytointi- ja viestintäassistentti 
Karvonen Heidi, koordinaattori 1.2.2018 alkaen 
Koski Kaisa, järjestöassistentti 1.8.2018 alkaen 
Kunnasvirta Sanna, talouspäällikkö 
Kütük Hatice, koordinaattori 
Leino Riitta, toimitilahuoltaja 
Lempinen Satu, lastenhoitotoiminnan koordinaattori 
(perhevapaalla) 
Lindberg Enni, perhekeskustoiminnan koordinaattori 
Louhimaa-Hyvölä Maire, assistentti 
Läheniemi Mari, toimistotyöntekijä 20.8.2018 alkaen 
Metsäpalo Rea, perhekeskustoiminnan ohjaaja 
Mujunen Heidi, perhetyöntekijä 
Nurminen Jonna, perhekeskustoiminnan  
koordinaattori 
Nyfors Sanna, perhetyöntekijä 
Ollila Outi, koordinaattori 
Päiviö Miia, koordinaattori 
Rantanen Juhani, kehittämispäällikkö 
Raunio Henrika, perhetyöntekijä 
Rinne Minna, perhekeskustyöntekijä 1.2.2018 alkaen 
Rippstein Katja, järjestöpäällikkö 
Sallinen Jenni, toimistotyöntekijä 20.4.2018 asti 
Sinisalo Anu, perhekeskustyöntekijä 1.2.2018 alkaen 
Stenström Sirpa, vapaaehtoistoiminnan koordinaattori 
Suominen Kirsi, perhetyöntekijä 
Tamminen Katja, vapaaehtoistoiminnan vastaava  
Toivoniemi Johanna, perhetyöntekijä 
Vahalahti Ina, koordinaattori, nuorisotoiminta 
Waher Essi, perhepalvelupäällikkö 
Vuorela Tuomas, vapaaehtoistoiminnan koordinaattori  
Vuorio Jenni, koordinaattori 
 
 

Palveluksessa oloaika  henkilöitä % 

alle vuosi 5 16 % 

1-5 vuotta 14 45 % 

6-10 vuotta 5 16 % 

yli 10 vuotta 7 23 % 

 31 100 % 

Talouden tunnusluvut vuodelta 2018 

Maksuvalmius suhteessa henkilöstömenoihin 6,53kk 

Quick Ratio       3,37 

Omavaraisuusaste     71,04 

Lainojen hoitokate     30,46 
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Mannerheimin Lastensuojeluliiton 
Varsinais-Suomen piiri ry 

Perhetalo Heideken 
Sepänkatu 3 
20700 Turku 

varsinaissuomenpiiri.mll.fi 
info.varsinais-suomi@mll.fi 

 
 

Salon aluetoimisto 
Kauppakeskus Plaza, 3. krs 
Vilhonkatu 8, 24100 Salo 

 
 

Löydät meidät myös somesta 
@mllvarsinaissuomenpiiri 

@mllvsp 
 


