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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
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 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 alussa Suomessa asui 1 058 091 lasta (0–17-v), joista Varsinais-Suomessa
86 170. Syntyvyys ja syntyneiden määrä ovat Suomessa rajussa laskussa. Syntyvyyden
tasoa kuvaava kokonaishedelmällisyysluku oli Suomessa 1,41 vuonna ja VarsinaisSuomessa 1,32 vuonna 2018. Luku on kaikkien aikojen matalin Suomessa. Vuonna
2019 syntyvyys alenee Suomessa jo yhdeksättä vuotta peräkkäin. Kuolleiden määrä on
ylittänyt selvästi syntyneiden määrän, joten väestönkasvu on maahanmuuton varassa.
Väestö keskittyy aiempaa vahvemmin suurimmille kaupunkiseuduille. Lapsista asui
vuoden 2019 alussa 47,7 prosenttia neljässä suurimmassa seutukunnassa (Helsingin,
Tampereen, Oulun ja Turun seutukunnat), kun osuus oli 43,8 prosenttia kymmenen
vuotta sitten.

Suomesta on tulossa yhä monikulttuurisempi maa. Vuoden 2019 alussa lapsista 87 363
oli vieraskielisiä eli lapsia, joiden kieli on muu kuin suomi, ruotsi tai saame. Tämä oli
8,3 prosenttia kaikista lapsista. Turussa vieraskielisten osuus on 11,4 prosenttia ja lasten osuus on varmaankin tätä vielä suurempi.
Lasten ja nuorten hyvinvointi on aiempaa eriytyneempää. Vaikka valtaosa lapsista ja
nuorista voi hyvin, aiempaa suuremmalle määrälle lapsia ja nuoria kasautuu erilaisia
ongelmia. Kiusaaminen, yksinäisyys ja mielenterveysongelmat ovat monen lapsen ja
nuoren arkea.
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2020 on juhlavuosi

Vuonna 2020 juhlitaan 100-vuotiasta Mannerheimin Lastensuojeluliittoa, 70vuotiasta piiriä ja 120-vuotiasta Heideken rakennusta. Lisäksi juhlitaan 30-vuotiasta
koulurauhanjulistusta, joka pidettiin ensimmäisen kerran Turussa vuonna 1990. Juhlavuoden tärkeä viesti on, että lasten asia on kaikkien aikuisten asia. Lasten asiaa voi
edistää olemalla MLL:n jäsen, tulemalla vapaaehtoiseksi ja tukemalla toimintaa lahjoituksin.
Kutsumme Heidekenille ensi vuonna kanssamme 70 vuotta täyttäviä syntymäpäiväsankareita kahvitilaisuuksiin. Iso valtakunnallinen koulurauhatapahtuma pidetään
Turussa 21.8.2020 ja striimataan kaikkien koulujen katsottavaksi. MLL:n syntymäpäivänä 4.10. kutsutaan koolle Suomen suurimmat lastenjuhlat yhteistyössä paikallisyhdistysten kanssa. Kaikille vapaaehtoisille ja lastenhoitajille järjestetään yhteinen seminaaripäivä loppuvuoteen.
Juhlavuoden tavoitteena on edelleen vahvistaa MLL:n Varsinais-Suomen piirin roolia
maakunnallisena vaikuttajana ja yhteistyökumppanina lasten, nuorten ja perheiden
hyvinvoinnin edistämiseksi.
MLL:n Varsinais-Suomen piirin viestinnässä on keskeistä lapsen ja lapsuuden arvostus, lapsen ja nuoren osallisuus sekä perheiden moninaisuuden ymmärtäminen ja arvostus. Viesteissä näkyy toiminnan avoimuus sekä ilo lapsista ja perhe-elämästä.
Vaikuttamistyössä keskiössä on lapsiystävällisen yhteiskunnan rakentaminen. Ajankohtaisiin asioihin alueellisesti kuuluu perhekeskusmallin eteenpäinvieminen ja meidän avoimien kohtaamispaikkojen juurruttaminen tähän kokonaisuuteen. 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 2020

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.
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Osaavat, motivoituneet ja rohkeat työntekijät saavat aikaan laadukasta jälkeä

•

Koko henkilökunnan suositteluhalukkuus (NPS) on yli 60

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

•
•
•

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 10 000 ja Satelliitissa vähintään 5000
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
Koulurauhatapahtuman suunnittelu ja toteuttaminen

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

•
•
•

8000 järjestynyttä lastenhoitotuntia
Lastenhoitotoiminta saadaan kunnolla käyntiin uusissa kunnissa ja säilytetään
nykyinen kuntamäärä
Vähintään kolme toteutunutta lastenhoitokurssia, neljä hoitajaperehdytystä sekä
hoitajien ohjausryhmät keväällä ja syksyllä

Perhepalvelut yhtiöitetään ja toiminnasta tehdään sujuvampaa ja helpotetaan
asiakastyytyväisyys-kyselyiden ja tilastojen tekeminen. Samalla järjestelmästämme tehdään Kanta yhteensopiva
•
•
•

Hankitaan uusi toiminnanohjausjärjestelmä
Kerran kuukaudessa toteutuva ryhmämuotoinen uusi tukipalvelu
Viestinnän vuosikellon luominen ja sen toimenpiteiden toteuttaminen
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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

•
•
•
•
•
•

Vuoden aikana toiminnassa on 400 tukisuhdetta/aktiivista senioria
Uusia vapaaehtoisia koulutetaan vuoden aikana yhteensä 160
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 80 eri perhettä
Toimintakertoja/tapahtumia järjestetään hankkeen toiminta-alueilla yhteensä 70
Toimintaan osallistuvista perheistä 60 % kokee, että heidän elinympäristönsä on
laajentunut ja he suosittelisivat toimintaa muille lapsiperheille

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

•
•

Anonyymien pyyntöjen lähettäneistä äideistä 100% on saanut vuorokauden sisällä
ammatillista tukea ongelmiinsa
Hankkeen kasvokkain järjestämissä keskusteluryhmissä ja teematuokiossa on vahvistettu vanhemmuutta kokemusasiantuntijuuden, teoriatiedon ja ammatillisesti
ohjatun keskustelun avulla. Äideistä 60% kokee saaneensa näistä toiminnoista
apua ennaltaehkäisevästi
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Perheet keskiöön -hanke (LSKL) on alueemme moottori perhekeskusmallin
avoimien kohtaamispaikkojen edistämisessä

•
•

Yhteistyössä järjestöjen ja muiden LAPE-toimijoiden kesken järjestetään perhekeskustoimijoille laadukas perhekeskustoimintaan keskittyvä foorumi keväällä 2020
Testataan ja otetaan käyttöön vähintään kolmessa eri kohtaamispaikassa perhekeskuksen kohtaamispaikan arviointikriteeristö, joka kuvaa kvantitatiivisesti, miten
kohtaamispaikkatoiminnalle asetetut tavoitteet toteutuvat

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

•

Ylläpidetään Perhelinjan kotoutumista tukevaa pysäkkiä Uudessakaupungissa
MLL:n Uudenkaupungin yhdistyksen tiloissa yhteistyössä Sateenkaari Koto ry:n,
muiden lastensuojelujärjestöjen, kaupungin eri toimijoiden, Vakka-opiston ja
KELA:n kanssa. Tavoitteena vähintään 400 käyntiä
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