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Mannerheimin lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri 

Vuosi 2021 oli Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri ry:n 71.  
toimintavuosi. Piirin jäsenmäärä oli vuoden lopulla 10 397, kun  edellisen vuoden 
lopulla se oli ollut 11 064 henkilöä. Paikallisyhdistyksiä oli Varsinais-Suomessa 66. 

Raskas koronavuosi muutti toimintatapoja pysyvästi 

Jaksaminen oli monella koetuksella, kun korona-aika vain jatkui vielä vuoden 2021. 
Perheiden henkisen ja sosiaalisen koronatuen lisäksi pystyimme, kiitos yhteistyö-
kumppaneiden, jakamaan myös ruoka-apua perheille.  

Koronaväsymys näkyi myös piirin henkilökunnassa ja kaipuu kasvokkain toimimiseen 
oli iso, kun lähes kaikki toiminnot jatkuivat etänä tai ulkona pidettävinä koko vuoden. 
Post korona -strategiaa tehtiin kuitenkin toiveikkaasti. Etätyön normalisoitumiseen 
liittyen sovittiin, että jos jatkossa haluaa kutsua kollegoita kasvokkain palavereihin, 
ne suunnitellaan pidettäväksi ti-ke. Useampi työntekijä luopui omasta työpisteestä  
ja varaa jatkossa työpisteitä Heidekenillä tarpeen mukaan.  

Digitaalisuus tulee jatkumaan vahvana osana piirin toimintoja myös koronan jälkeen. 
Tätä vahvistaa se, että 1.3.2021 alkaen MLL:n V-S piirille siirtyi kaikki Turun Seudun 
Mamien sometoiminnot. Tämä on suuri kunnia ja vastuu piirille, sillä laadukas 
toimiminen somessa vaatii resursseja. Vuoden lopussa TSM suljetussa FB-ryhmässä 
oli 11 622 jäsentä ja määrä kasvoi jatkuvasti (n. 90/kk). Ryhmä on erittäin aktiivinen 
ja aktiivisia jäseniä oli keskimäärin 10 500 kuukaudessa. Uusia julkaisuja päivässä oli 
keskimäärin 56 kpl ja kommentointeja 692 kpl. 

Piirin tuore satsaus on Ruotsista tuotu vanhemmuuden ABC-malli. Sekä digitaalisesti 
että kasvokkain toteutettavat ryhmät ovat tarkoitettu 3–12-vuotiaiden vanhemmille. 
Niiden tavoitteena on lapsen positiivisen kehityksen tukeminen, sekä vanhemman ja 
lapsen suhteen vahvistaminen. ABC-vanhempainryhmien sisällön on kehittänyt  
Tukholman kaupunki ja Karoliininen instituutti yhdessä perheiden kanssa, ja se 
perustuu täysin tutkittuun tietoon. 

Piirillä on nyt myös oma Ruotsissa koulutettu ryhmänvetäjien kouluttaja, joka 
yhteistyössä Uudenmaan piirin kanssa koulutti vuonna 2021 koko maahan  
MLL-työntekijöitä ryhmänohjaajiksi.  
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Syntyvyys kasvoi ja kaavamuutos vahvistettiin 

Toisin kuin monessa muussa vauraassa maassa syntyvyys on kasvanut Suomessa 
koronapandemian aikana. Erityisesti vuonna 2021 lapsia syntyi niin paljon, että 
alettiin puhua koronavauvoista ja vauvabuumista. Syntyvyys vaihtelee paljon eri 
sosiaaliluokkien välillä ja syntyvyys on kasvanut erityisesti korkeasti koulutetuilla.  

THL:n näkemys on kuitenkin, että syntyvyyden kasvu on enemmänkin vastine sen 
pitkään jatkuneelle laskulle kuin koronan tulosta. Syntyvyydestä on puhuttu viime 
vuosina kannustavammin ja myönteisemmin kuin aikaisemmin. Epävarmaa on 
edelleen jääkö pandemiasta ja uudesta hybridityöstä pysyvämpiä vaikutuksia 
perheellistymiseen ja syntyvyyteen.  

Vuoden 2021 aikana piiri toteutti edelleen laajamittaista tukihenkilö-, lastenhoito– ja 
perhekeskustoimintaa, sekä vapaaehtoisten ohjausta.  Lisäksi piirillä oli useampia 
hankkeita kuten esimerkiksi STEA:n tuella toteutettava Otetaan koppi -hanke,  
SoMe.-hanke ja siirtyvillä avustuksilla jatkunut Soppaa ja sympatiaa -hanke. 

Piirin taloudellinen tilanne oli vuonna 2021, vakaa vaikka sen omistama MLL V-S 
piirin Perhepalvelut Oy:llä oli vaikea vuosi koronan takia. 

Vuoden aikana valmisteltiin taloushallinto-ohjelmisto Netvisoriin siirtymistä ja 
tilitoimiston vaihtamista Tili-Teemaan. Vaihto toteutettiin vuodenvaihteessa.  

Heidekenin tontin kaavamuutos tuli lainvoimaiseksi 7.8.2021, ja näin KOY Heideken 
pystyi jatkamaan prosessia rakennusoikeuksien käyttämiseen. KOY Heidekenin 
hallitus hyväksyi Kiinteistöosakeyhtiö Heidekenin jakautumissuunnitelman kahdeksi 
yhtiöksi.  

Piirihallituksen jäsen Jan Söderholm valittiin liittohallituksen jäseneksi 
kolmivuotiskaudeksi 1.1.2022 – 31.12.2024. 

Hyvinvointialueen organisaatioon  vaikuttamista tehtiin vahvasti koko vuoden  
2021 ajan. 
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MLL:n Varsinais-Suomen piirin yhteiset tavoitteet 
vuodelle 2021 

Koronan jatkuminen vaikeutti jäsenmäärätavoitteen toteuttamista, kun yhdistysten 
jäsenedut, kuten esimerkiksi halvemmat kirppispöydät tai retkiliput, eivät olleet 
koronan takia käytössä. 

Yhdenvertaisuutta käsiteltiin koko organisaation yhteisessä päivässä ja sitä varten 
perustettiin myös oma työryhmä. 

Digitoimintoja tarjottiin niin paljon koko vuonna, että niiden tarkkaa määrää on 
vaikea jopa laskea. 

MLL:n 
Varsinais-Suomen 

piirin keskeiset 
tavoitteet 

vuodelle 2021 
 Digitoimintoja  

Tarjottiin 565   

kertaa 

Jäsenmäärä 
oli 10 397 

 

Näkyvyyttä 

mediassa 

97 kertaa 
Facebook- 

seuraajia 

12 766 

Yhden-
vertaisuutta 

arvioitiin  
aktiivisesti 

Toimintaa oli 
jokaisessa 

Varsinais-Suomen 
kunnassa 
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Osaavat, motivoituneet ja rohkeat työntekijät saavat  
aikaan laadukasta jälkeä 

• Koko henkilökunnan suositteluhalukkuus (NPS) on yli 60. 

 Emme saa enää NPS-lukua kyselystämme.  Kyselyn kokonaistulos oli 
4,23/5 kun 4,3-5=erinomainen tulos. 

Kevyt, ketterä ja taloudellisesti terve organisaatio palvelee yhdistyksiä ja 
lapsiperheitä parhaiten, siksi seurataan vakavaraisuutta ja 
maksuvalmiutta 

• Omavaraisuusaste on yli 50 % . 

 Omavaraisuusaste on 78,25 %. 

• Quick Ratio  on yli 1 (valmius selviytyä olemassa olevalla rahoitus-
omaisuudella lyhytaikaisista veloista) . 

 Quick Ratio  on 4,56. 

• Maksuvalmius suhteessa henkilöstömenoihin 1,5 kk. 

 Maksuvalmius suhteessa henkilöstömenoihin 10,21 kk. 
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MLL:n perhekeskustoiminta ehkäisee vanhempien yksinäisyyttä, tukee 
vanhemmuutta ja lisää lasten sosiaalisia taitoja 

• Perhekeskustoiminnan koordinaattorit tavoittavat vuoden aikana 
vähintään 70 %  perhekahvilan vapaaehtoisista. 

 Perhekeskustoiminnan koordinaattorit tukivat perhekahvilan 
vapaaehtoisia mm. koulutuksin, soitoin ja vertaistapaamisilla. 
Pandemiasta johtuen tavoitettiin n. 50  %  perhekahvilan vapaaehtoisista. 

• Perhekeskustoiminnan koordinaattorit tavoittavat vähintään kerran 
vuodessa jokaisen yhdistyksen puheenjohtajan . 

 Perhekeskustoiminnan koordinaattorit tavoittivat vuoden aikana jokaisen 
yhdistyksen puheenjohtajan vähintään kerran, pääsääntöisesti useammin.  

Marakatin ja Satelliitin vertaisuuteen, kohtaamiseen ja yksilölliseen 

tukeen perustuva ehkäisevä tuki auttaa vanhempaa pitämään huolta 

itsestään, lapsestaan ja perheestään 

• Marakatissa on käyntejä vähintään 9 000 ja Satelliitissa vähintään 
4000. 

 Korona vaikutti edelleen, joten Marakatissa käyntejä oli 4778 ja 
Satelliitissa 4418. Kävijämäärissä oli pientä nousua edelliseen 
vuoteen verrattuna.  

• Toimintaan osallistuvista perheistä vähintään 80 % kokee 
vertaistoiminnan vähentäneen yksinäisyyttä ja vähintään 75% 
kokee osallistumisen lisänneen perheen kokemaa hyvinvointia. 

 87 %  perheistä kokee vertaistoiminnan vähentäneen yksinäisyyttä ja 
78 % kokee osallistumisen toimintaan lisänneen perheen 
hyvinvointia. 
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MLL on vahva toimija varhaiskasvatuksen, oppilaiden, opiskelijoiden, 
vanhempien ja koulun ammattilaisten rinnalla 

 

Palvelumme tuottavat merkittävää apua lapsiperheiden arjessa. 

Lapsiperheet löytävät lastenhoitopalvelun ja käyttävät sitä. Toimintaa 

markkinoidaan erityisesti some-kanavissa ja tiiviissä yhteistyössä alueen 

MLL:n paikallisyhdistysten kanssa 

• Vähintään 50 tukioppilaiden ja toisen asteen opiskelijoiden perus- ja 
jatkokoulutusta. 

 Tukioppilaiden ja toisen asteen opiskelijoiden perus– ja 
jatkokoulutuksia toteutettiin 51. 

• Vähintään 30 vanhempainiltaa/luentoa oppilaille. 

 Vanhempainiltoja/luentoa oppilaille järjestettiin yhteensä 32. 

 

• 7000 järjestynyttä lastenhoitotuntia. 

 Korona vaikutti edelleen lastenhoitopalvelun käyttöön ja tunteja tehtiin 
5324. Sairauden tai muun syyn vuoksi perheiden tekemiä peruutuksia 
oli yhteensä 885 tuntia. 

• Lastenhoitotoiminnassa säilytetään nykyinen kuntamäärä. 

 Lastenhoitotoiminta aloitettiin kahdessa uudessa kunnassa, 
Pyhärannassa ja Somerolla. 

• Vähintään 3 toteutunutta lastenhoitokurssia, 4 hoitajaperehdytystä, 2 
lisäkoulutusta hoitajille sekä hoitajien ohjausryhmät keväällä ja 
syksyllä. 

 Lastenhoitokursseja järjestettiin 3, joista yksi verkossa. Perehdytyksiä 
oli ympäri vuoden tarjolla itseopiskeluna verkossa. Ohjausryhmiä 
järjestettiin hoitajille keväällä ja syksyllä, ja lisäkoulutuksia 
pidettiin 5. 
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Tukihenkilö- ja sukupolvitoiminta kasvattaa osallistujien sosiaalista 
pääomaa, vähentää yksinäisyyden kokemusta ja vahvistaa kokemusta 
osallisuudesta.  Toiminnan seurauksena mielekäs tekeminen arjessa 
lisääntyy, ja toiminta tuottaa iloa ja hyvää mieltä. 

 
Tavoitteet: 

• Vuoden aikana toiminnassa on  400 tukisuhdetta/aktiivista senioria . 

 Toteutuneita tukisuhteita 329 & aktiivisia lukusenioreita 25,  
yhteensä 345. 

• ZempPari-toiminnassa on nuoria 40. 

 Toimintaa ei  koronan takia voitu järjestää . 

• Uusia vapaaehtoisia koulutetaan vuoden aikana yhteensä 160. 

 Vapaaehtoisia koulutettiin yhteensä 90. 

• Kaveritoimintaan osallistuneista lapsista ja nuorista 60 % kokee, että 
yksinäisyyden tunne on vähentynyt 

 Osallistuneista 100 % kokee yksinäisyyden tunteen vähentyneen. 

• Perhekummitoimintaan osallistuneista vanhemmista 60 % kokee, että 
arjessa selviytyminen ja vanhemmuudessa jaksaminen on kohentunut 

 Osallistuneista 100 % kokee arjessa selviytymisen ja vanhemmuudessa 
jaksamisen kohentuneen. 

• Ystäväksi maahanmuuttajaäidille -toimintaan osallistuvat äideistä 
50 % kokee, että oma elinpiiri on laajentunut ja että on löytänyt uusia 
kohtaamispaikkoja. 

 Osallistuneista 77 % kokee, että oma elinpiiri on laajentunut ja että on 
löytänyt uusia kohtaamispaikkoja. 

• Sukupolvitoiminnan ansiosta toimintaan osallistuvien lapsien 
lukuinnostus on lisääntynyt 70 %:lla. 

 Osallistuvien lapsien lukuinnostus lisääntyi 100%:lla. 
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Soppaa ja sympatiaa -hanke vahvistaa perheiden voimavaroja, lisää  
osallisuutta ja vahvistaa vanhemmuutta Turun sosioekonomisesti  
heikoimmilla alueilla 

 

Otetaan koppi -hanke tukee vanhemmuutta uusilla keinoilla, etenkin  

sosiaalisessa mediassa 

• Toiminnassa on mukana 50 eri perhettä 

 Toiminnassa oli mukana 78 eri perhettä. 

• Toimintaan osallistuvista perheistä yli 90% suosittelee toimintaa muille ja 
yli 70% kokee saavansa toiminnasta vertaistukea. 

 Toimintaan osallistuvista perheistä yli 90 % suosittelisi toimintaa muille 
perheille ja koki toiminnan lisänneen heidän hyvinvointiaan.  Yli 70 % koki 
toiminnan lisänneen heidän sosiaalisia suhteitaan. 

• Apua pyytäneistä vanhemmista 100 % on saanut vuorokauden sisällä 
ammatillista tukea ongelmiinsa. 

 Tavoitteen mukaisesti 100 %:lle apua pyytäneistä äideistä vastattiin 
vuorokauden sisällä ja tarjottiin ammatillista tukea sekä tarvittaessa 
palveluohjausta. 

• Hankkeen järjestämissä keskusteluryhmissä ja afterARKI-
teematuokioissa on vahvistettu vanhemmuutta 
kokemusasiantuntijuuden, teoriatiedon ja ammatillisesti ohjatun 
keskustelun avulla. Äideistä 70% on kokenut saaneensa näistä 
toiminnoista apua. 

 Osallistujista 84% sai afterARKI-illoista ja ryhmätoiminnoista 
vahvistusta, tukea, neuvoja, tietoa, uusia työkaluja, hyvää oloa ja 
vertaisuuden kokemusta elämäntilanteeseensa, myös 
ennaltaehkäisevästi. 
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Perheet keskiöön -hanke (LSKL) on alueemme moottori 
perhekeskusmallin avoimien kohtaamispaikkojen edistämisessä 

 

• Tavoitteena oli vahvistaa järjestöjen keskinäistä yhteistyötä sekä 
perhekeskustoimijoiden alueellisia ja paikallisia yhteistyörakenteita ja 
tätä kautta tukea järjestöjen kiinnittymistä perhekeskuksiin 
valtakunnallisesti.  

 Toimintasuunnitelman teon jälkeen hankkeen toiminta-alue muuttui 
Varsinais-Suomesta TYKS-erva alueeksi– Tavoite toteutui aluetyössä 
hyvin.  

• Työssä hyödynnetään nykyisellä hankekaudella kehitettyjä 
toimintamalleja ja hyviä käytäntöjä. Lisäksi hanke osallistuu sähköisen 
perhekeskuksen kehittämistyöhön tuoden järjestöissä kehitetyn  
verkko- ja etätuen sekä toiminnan sen osaksi. 

 Koulutettiin vertaisarvioitsijoita kohtaamispaikkatoimintaan kansallisesti. 
TYKS-erva-alueella edistettiin järjestötoimijoiden kiinnittymistä 
sähköiseen perhekeskukseen. Niillä alueilla, joilla sähköinen perhekeskus 
oli myös Tulevaisuuden Sotekeskuksen hankkeena, toiminta edistyi.   

• Tarpeen mukaan käynnistetään uutta toimintaa Loimaan seudulle ja 
ylläpidetään toimintaa Vakka-Suomessa. 

 Toimintasuunnitelman teon jälkeen hankkeeseen tuli toiminta-alueen 
muutos eli Loimaan seudulle ei saatu rahoitusta. Hanke myöskin päätti 
lopettaa avoimen toiminnan ylläpitämisen Vakka-Suomessa. Olemme 
mukana edelleen puhelinauttamistyössä, jossa on jonkun verran osallis-
tujia. Tässä on saatu hyvää synergiaa mm. avoimen kohtaamispaikkatyön 
suhteen. Hanke ei saanut jatkorahoitusta ja se päättyy 03/2022.  

Osallistutaan aktiivisesti Perhelinjan (Varsinais-Suomen Lastensuojelu-
järjestöt ry) kehittämisyhteistyöhön Uudessakaupungissa, Laitilassa, 
Turussa ja Kemiönsaaressa 



 

 

Mannerheimin Lastensuojeluliiton 
Varsinais-Suomen piiri ry 
Perhetalo Heideken 
Sepänkatu 3 
20700 Turku 

02 273 6000 

info.varsinais-suomi@mll.fi 

varsinaissuomenpiiri.mll.fi 

@mllvarsinaissuomenpiiri 

@mllvarsinaissuomenpiiri 

@mllvsp Kuvat: Mannerheimin Lastensuojeluliitto  


