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Mannerheimin lastensuojeluliiton
Varsinais-Suomen piiri
Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri ry on alueellinen kansalaisjärjestö, joka edistää lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia. Piirin alueella toimii
66 MLL:n paikallisyhdistystä, joissa on jäseniä yhteensä 11 550. 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 päätöksentekoon. Lisäksi se tarjoaa mahdollisuuksia toimia vapaaehtoisena lasten, nuorten ja perheiden hyväksi. Jokainen MLL:n jäsen on lasten oikeuksien puolustaja, perheiden äänitorvi ja yhteiskunnallinen vaikuttaja.

Toimintaympäristömme
Vuoden 2019 lopussa Suomessa asui 1 049 057 lasta (0–17-v), joista VarsinaisSuomessa 85 456. Syntyvyys ja syntyneiden määrä ovat Suomessa rajussa laskussa.
Syntyvyyden tasoa kuvaava kokonaishedelmällisyysluku oli Suomessa 1,35 ja VarsinaisSuomessa 1,27 vuonna 2019. Kuolleiden määrä on ylittänyt selvästi syntyneiden määrän, joten väestönkasvu on maahanmuuton varassa.
Loppuvuodesta 2019 syntyneiden määrä kääntyi pitkästä aikaan kasvuun. Tämä kehitys jatkui vuoden 2020 aikana. Koronakriisi saattaa kääntää kehityksen takaisin syntyvyyden laskuun ainakin, jos kriisi tulee jatkumaan pidempään.
Alkuvuonna 2020 alkanut koronakriisi jatkuu edelleen, eikä ole vielä tietoa koska se tulee päättymään. Mitä pidempään pandemia kestää, sitä suuremmat ovat sen kielteiset
sosiaaliset, terveydelliset ja taloudelliset vaikutukset. Koronakriisi uhkaa monin tavoin
lisätä lasten ja nuorten eriarvoisuutta ja ulkopuolisuutta. Kriisin kielteiset vaikutukset
kumuloituvat monen lapsen, nuoren ja perheen arjessa. Koronakriisi uhkaa huonontaa
erityisesti niiden lasten ja nuorten tilannetta, jotka ovat jo aiemmin olleet heikommassa asemassa.
Pandemialla on huomattavat taloudelliset vaikutukset koko yhteiskuntaan, jotka sumentavat sote-järjestöjen valmiiksi epävarmaa tulevaisuusnäkymää. Kuntien leikkauspaineet voivat hankaloittaa järjestöjen avustusten saamista. Koronakriisi sekä perustellut toimet pelihaittojen ehkäisemiseksi ovat vähentäneet ja tulevat edelleen vähentämään merkittävästi Veikkauksen tuottoja. Jos näitä vähennyksiä ei valtiovallan toimesta kompensoida, järjestöjen saamat STEA-avustukset vähenevät vuodesta 2021 eteenpäin merkittävästi.
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2021 on sopeutumisen vuosi

Maailma otti ison loikan digitaalisuuteen koronan myötä ja taloudellisen tilanteen kiristyessä samanaikaisesti, tilanne on vaatinut ja vaatii edelleen nopeaa sopeutumista.
Hyvin alkanutta uusien toimintatapojen kehittämistä on syytä jatkaa vuonna 2021,
jotta sopeutuminen ei tarkoittaisi vähentämistä vaan muutosta.
Talouspaineiden vähentämiseksi varainhankinnasta tulee entistä tärkeämpää ja siihen
on syytä panostaa. Varainhankinta muodostuu jäsenmaksujen tuotosta, lahjoituksista
ja yritysyhteistyöstä. Samaten MLL V-S piirin perhepalvelut Oy:n tulokehityksellä on
tärkeä rooli. Kriisiaikoina ja kriisien jälkihoidossa kansalaisyhteiskunnan rooli sosiaalisen yhteenkuuluvuuden ja hyvinvoinnin ylläpitäjänä ja lisääjänä entisestään korostuu.
Julkisilla palveluilla ei ole mahdollista korvata kansalaisjärjestöjen panosta ihmisten
hyvinvoinnin ja osallisuuden vahvistamisessa.
MLL tarjoaa ihmiselle mahdollisuuden osallistua, toimia ja vaikuttaa lasten, nuorten ja perheiden hyväksi. Halukkuus tehdä vapaaehtoistyötä lasten, nuorten ja perheiden hyväksi on korkea, mutta vapaaehtoisten odotukset ja valmius sitoutua vapaaehtoistyöhön on murroksessa. Väestökehitys ja työelämän vaativuuden kasvu voivat
vähentää kansalaisten mahdollisuuksia osallistua järjestötoimintaan. Yhteiskunnalliset odotukset järjestöjä kohtaan kasvavat. Koronakriisi lisää näitä odotuksia entisestään.
Kuntavaalit, jotka järjestetään huhtikuussa 2021 antavat hyvän tilaisuuden keskustella
odotuksista toimintaamme kohtaan sekä tulevaisuuden rahoituksesta. Tavoitteena on
edelleen vahvistaa MLL:n Varsinais-Suomen piirin roolia maakunnallisena vaikuttajana ja yhteistyökumppanina lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin edistämiseksi.
Toteutuessaan sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus (sote-uudistus) muuttaa merkittävällä tavalla sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä. Tämän muutoksen sisältöön pyritään vahvasti vaikuttamaan, jotta maakunnassamme rakennettaisiin lasten
ja nuorten oma sote-keskus. Erityisesti lapsille suunniteltu ympäristö ja satsaaminen
siihen, että henkilökunta kohtaa lapset kokonaisvaltaisesti, olisi tärkeä parannus lapsiperheiden hyvinvointiin. Tähän kokonaisuuteen voisi myös hyvin sisällyttää lastensuojelujärjestöjen antama tuki lapsille, nuorille ja perheille sekä yhteisölliset avoimet
kohtaamispaikat perheille (perhekeskus-malli). Pienemmissä kunnissa ei ole mahdollista järjestää enempää kuin yksi sote-keskus, mutta sielläkin mahdollisuus konsultoida lasten asioissa tätä erikoistunutta yksikköä helpottaisi oikeiden ratkaisujen löytämistä.
Toinen tärkeä asia on käänteisen kilpailutuksen edistäminen kilpailutettavissa perhepalveluissa. Tämä tarkoittaa, että hinta on etukäteen sovittu ja palveluntarjoajat kilpaillevat asiakkaista palvelun laadulla.

MLL:n Varsinais-Suomen piirin yhteiset tavoitteet
vuodelle 2021

MLL Varsinais-Suomen piiri on maakunnan ja kuntien strateginen kumppani ehkäisevien palvelujen suunnittelussa ja toteutuksessa. MLL tunnetaan laajasti vastuullisena,
luotettavana ja innovatiivisena kumppanina. MLL:n toimintaan on helppo tulla vapaaehtoiseksi ja liittyä paikallisyhdistyksen jäseneksi.

MLL:n
toimintaa on
jokaisessa
Varsinais-Suomen
kunnassa
Arvioidaan missä
ollaan
yhdenvertaisuuden
edistämisessä

Jäsenmäärä
on vähintään
11 000

Medianäkyvyyttä

Tarjotaan
digitoimintoja
vähintään 100
kertaa

vähintään
80 kertaa
Facebookseuraajia
vähintään 12 700
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Osaavat, motivoituneet ja rohkeat työntekijät saavat aikaan laadukasta jälkeä

•

Koko henkilökunnan suositteluhalukkuus (NPS) on yli 60

Vakavaraisuutta ja maksuvalmiutta seurataan, koska kevyt, ketterä ja taloudellisesti terve organisaatio palvelee yhdistyksiä

•
•
•

Omavaraisuusaste yli 50 %
Quick Ratio yli 1 (valmius selviytyä olemassa olevalla rahoitusomaisuudella lyhytaikaisista veloista)
Maksuvalmius suhteessa henkilöstömenoihin 1,5 kk (Henkilöstömenot/kk 2018
noin 100 000 euroa)

MLL:n perhekeskustoiminta ehkäisee vanhempien yksinäisyyttä, tukee
vanhemmuutta ja lisää lasten sosiaalisia taitoja

•
•

Perhekeskustoiminnan koordinaattorit tavoittavat vuoden aikana vähintään 70 %
perhekahvilan vapaaehtoisista
Perhekeskustoiminnan koordinaattorit tavoittavat vähintään kerran vuodessa jokaisen yhdistyksen puheenjohtajan

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
Toimintaan osallistuvista perheistä vähintään 80 % kokee vertaistoiminnan
vähentäneen yksinäisyyttä ja vähintään 75% kokee osallistumisen lisänneen
perheen kokemaa hyvinvointia
Toiminta tavoittaa erilaiset lapsiperheet
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MLL on vahva toimija varhaiskasvatuksen, oppilaiden, opiskelijoiden,
vanhempien ja koulun ammattilaisten rinnalla
•

Vähintään 50 tukioppilaiden ja toisen asteen opiskelijoiden perus/jatkokoulutusta

•

Vähintään 30 vanhempainiltaa

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, Marakatin ja Satelliitin kautta sekä perhepalveluissa.
•

Tavoitetuntimäärä 7000

•

Lastenhoitotoiminnassa säilytetään nykyinen kuntamäärä

•

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

•

Lastenhoitotoiminnan näkyvyyden lisääminen
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Tukihenkilö- ja sukupolvitoiminta kasvattaa osallistujien sosiaalista pääomaa,
vähentää yksinäisyyden tuntemista ja vahvistaa kokemusta osallisuudesta.
Toiminnan seurauksena mielekäs tekeminen arjessa lisääntyy, ja toiminta
tuottaa iloa ja hyvää mieltä

•
•
•
•
•
•
•

Vuoden aikana tuettuja perheitä on 400
Lukumummeja ja -vaareja on kouluissa 75
ZempPari-toiminnassa on nuoria 40
Kaveritoimintaan osallistuneista lapsista ja nuorista 60 % kokee, että yksinäisyyden
tunne on vähentynyt
Perhekummitoimintaan osallistuneista vanhemmista 60 % kokee, että arjessa
selviytyminen ja vanhemmuudessa jaksaminen on kohentunut
Ystäväksi maahanmuuttajaäidille -toimintaan osallistuvat äideistä 50 % kokee, että
oma elinpiiri on laajentunut ja että on löytänyt uusia kohtaamispaikkoja
Sukupolvitoiminnan ansiosta toimintaan osallistuvien lapsien lukuinnostus on
lisääntynyt 70 %:lla

Soppaa ja sympatiaa -hanke vahvistaa perheiden voimavaroja, lisää
osallisuutta ja vahvistaa vanhemmuutta Turun sosioekonomisesti
heikoimmilla alueilla

•

Toiminnassa on mukana 50 eri perhettä

•

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

Otetaan koppi -hanke tukee vanhemmuutta uusilla keinoilla, etenkin
sosiaalisessa mediassa
•

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

Hankkeen järjestämissä keskusteluryhmissä ja AFTERarki-teematuokiossa on
vahvistettu vanhemmuutta kokemusasiantuntijuuden, teoriatiedon ja ammatillisesti
ohjatun keskustelun avulla. Äideistä 70% on kokenut saaneensa näistä toiminnoista
apua.
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Perheet keskiöön -hanke (LSKL) on alueemme moottori perhekeskusmallin
avoimien kohtaamispaikkojen edistämisessä
•

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

•

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

Osallistutaan aktiivisesti Perhelinjan (Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry) kehittämisyhteistyöhön Vakka-Suomessa ja Loimaan seudulla

•

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

Talousarvio 2020
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