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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 11 064. Piirin
toimintaa tukevat mm. sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen tuotoilla sekä
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
Tilastokeskuksen mukaan varsinaissuomalalaisia vauvoja on vuoden
2021 alkupuoliskolla syntynyt 2081,
mikä on 223 enemmän kuin samaan
aikaan vuonna 2020. Syntyvyys
vaihtelee ja kuntien väliset erot
näkyvät selkeästi. Vuosi 2019 oli
syntyvyyden suhteen kaikista alhaisin
ja muun muassa syntyvyyttä mittaava
suomalaisnaisten kokonaishedelmällisyysluku oli Pohjoismaiden
kaikkien aikojen matalin.
Koronakriisi ja poikkeusolot vaikuttavat edelleen jokaiseen lapseen, nuoreen ja
perheeseen. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin sekä terveyden edistäminen
poikkeusoloissa ja kriisin jälkihoidossa on nyt meidän ja koko yhteiskunnan
tärkeimpiä tehtäviä.
Koronan lisäksi nuorten tulevaisuususkoa heikentävät muutkin uhat; Unicefin
(2.9.2021) kyselyn mukaan yli 70 % nuorista uskoo, että oma ja tulevat sukupolvet
tulevat kärsimään ilmastonmuutoksen vuoksi ja The Lancet -julkaisun kyselyn (2021)
mukaan 43 % nuorista on sitä mieltä, että ihmiskunta on tuhoon tuomittu.
Sote-järjestöjen tulevaisuususko on koetuksella, sillä STEA:n avustusten tulevaisuus
on epävarma ja uuden hyvinvointialueen tahto/kyky ottaa koppia sote-järjestöjen
avustuksista ovat edelleen avoinna, kun vuoden 2022 toimintasuunnitelmaa
kirjoitetaan.
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2022 on uusi alku
Koronan jälkimainingeissa on uuden alun aika. Nyt etsitään uusia vapaaehtoisia ja
uusia perheitä mukaan toimintaan. Pitkän koronajakson aikana moni aikaisemmin
toiminnassa mukana ollut on siirtynyt uuteen elämänvaiheeseen. Poikkeusaika vei
ison osan toiminnastamme verkkoon. Osa verkkotoiminnasta jatkuu edelleen, ja
entistä enemmän tullaan tarjoamaan tekniikan mahdollistamaa hybriditoimintaa eli
osa osallistujista on mukana digitaalisesti ja osa fyysisesti paikan päällä tai
vuorotellaan etänä ja kasvokkain pidettäviä tapaamisia.
Olemme osa käynnissä olevaa, suurta muutosta. Muutos koskettaa sekä maakuntaa
että kaikkia kuntia. Kehittämistyötä tehdään sote-rakenneuudistuksen ja
Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelmassa. Jälkimmäisen tavoitteena on ottaa käyttöön
laaja-alainen sosiaali- ja terveyskeskus. Sote-keskuksiin tarvitaan kohdennettu
lasten ja nuorten sote-keskus, joka mahdollistaa mm. lapsibudjetoinnin, osaamisen
kehittämisen ja toiminnan vaikuttavuuden jatkuvan arvioinnin. Kehittämistyö tulee
perustua lapsivaikutusten arviointiin.
Osana tätä kokonaisuutta hyvinvointialueella kehitetään perhekeskusta.
Perhekeskus tarkoittaa palvelujen kokonaisuutta, joka sisältää lapsille, nuorille ja
perheille suunnatut hyvinvointia ja terveyttä sekä kasvua ja kehitystä edistävät sekä
varhaisen tuen, hoidon ja kuntoutuksen palvelut. Perhekeskuksesta perhe saa
palveluja. Perhekeskus yhteensovittaa kuntien ja kuntayhtymien sekä järjestöjen ja
seurakuntien palveluita ja toimintaa. Olennainen osa perhekeskuksia ovat avoimet
kohtaamispaikat, joissa tarjotaan matalan kynnyksen palveluita alueen asukkaille.
Myös sähköistä perhekeskusta kehitetään viestinnän ja palveluiden
saavutettavuuden parantamiseksi. Perhekeskustoimintamalli ohjaa perhekeskusten
kehittämistä. Perhekeskustoimintamalli tarkoittaa yhdessä sovittuja kansallisia
ohjeita tai linjauksia.
Lasten, nuorten ja perheiden etuna nähdään myös ns. käänteinen kilpailutus
kilpailutettavissa perhepalveluissa. Tämä tarkoittaa, että hinta on etukäteen sovittu,
ja palveluntarjoajat kilpailevat asiakkaista palvelun laadulla.
Siihen minkälaisia palveluita lapset, nuoret ja perheet saavat vaikutetaan
aluevaaleissa tammikuussa 2022. On tärkeää, että yhdistysten ja piirien toimijat
kannustavat asukkaita äänestämään. MLL on tuottanut viestinnän tueksi
aluevaaliohjelman.
Vaalit antavat myös hyvän alustan 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.
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MLL:n Varsinais-Suomen piirin yhteiset tavoitteet
vuodelle 2022
MLL:n 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
Jäsenmäärä
on
11 000

Julkisia
jalkautumisia
omien toimitilojen
ulkopuolella
vähintään
40 kertaa

Medianäkyvyyttä
vähintään
80 kertaa

MLL on osa
perhekeskustoimintaa
FB-seuraajia
vähintään 12 800
ja IG-seuraajia
1 800
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Osaavat, motivoituneet ja rohkeat työntekijät saavat aikaan
laadukasta jälkeä
•

Työtyytyväisyys 4,2/5

•

Työskentelyn ja toimitilojen sopeuttaminen uuteen normaaliin.

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 3 kk (Henkilöstömenot/kk 2020 noin
92 000 euroa)

MLL:n lapsi- ja perhetoiminta vahvistaa perheiden
osallistumismahdollisuuksia. MLL:n yhdistysten vapaaehtoistehtävät
ovat mielekkäitä ja vapaaehtoinen saa niihin riittävästi tukea
•

Jokaisessa Varsinais-Suomen kunnassa toimii ainakin yksi MLL:n paikallisyhdistys
(tilasto)

•

MLL:n lapsi- ja perhetoiminnan osallistujien käyntikerrat (tilastot)

•

Vapaaehtoistoiminnan johtamis-, perhekahvila- ja muihin yhdistystoimijoille
suunnattuihin koulutuksiin ja perehdytyksiin osallistuu vuoden aikana vähintään 80
henkilöä (tilasto)

•

MLL:n yhdistysten vapaaehtoisten kokemus tehtävässä pärjäämisessä (riittävä tuki)
ja vapaaehtoisten kokemus saadusta hyödystä. (Vapaaehtoiskysely, VJK-kyselyt)
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MLL:n Varsinais-Suomen piirin avoimet kohtaamispaikat vahvistavat
lapsen ja huoltajan osallisuutta ja toiminta tukee perheen hyvää arkea
vähentämällä yksinäisyyttä
•

Kehitetään yhteistoiminnan rakennetta Marakatin (Turku), Satelliitin (Raisio),
Mukulavintin (Laitila), Ipana-Messin (Uusikaupunki) ja Turun Seudun Mamien
(perhetoimintaa verkossa) avoimen kohtaamispaikkatoiminnan ohjaukseen, jossa
huomioidaan perheiden osallisuus, toiminnan johtaminen, suunnittelu, toteutus,
viestintä ja arviointi sekä kiinnittyminen perhekeskustoimintaan .

•

Käyntejä avoimessa toiminnassa yhteensä 25 000

•

Toimintaan osallistuvista perheistä vähintään 80 % kokee vertaistoiminnan
vähentäneen yksinäisyyttä.

MLL on vahva toimija varhaiskasvatuksen, oppilaiden, opiskelijoiden,
vanhempien ja koulun ammattilaisten rinnalla
• Vähintään 45 tukioppilaiden ja toisen asteen opiskelijoiden perus/

jatkokoulutusta
• Vähintään 30 vanhempainiltaa tai luentoa oppilaille

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 ja toiminta kiinnittyy
osaksi perhekeskusta.

•

Vähintään 3 toteutunutta lastenhoitokurssia, hoitajien jatkuva rekrytointi ja
perehdytys , 3 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
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SoMe.-hanke vie MLL:n seuraavalle digitaaliselle tasolle
•

Piirit ja paikallisyhdistykset järjestävät etä- ja hybriditilaisuuksia vähintään 250.

•

Vähintään 70 % hankkeen toimintaan osallistuneista piirien työntekijöistä ja
vapaaehtoisista kokee voineensa etätoimintojen avulla lisätä perheiden arjessa
jaksamista.

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

Huoltajien anonyymeihin pyyntöihin on reagoitu 100%:sti vuorokauden sisällä.

•

Kokemusvertaisia on koulutettu V-S piirille yhteensä 20 ja he toimivat eri
toiminnoissa aktiivisesti. Toiminta on pilotoitu valtakunnalliseksi ja siihen on
annettu työkalut, jotta toiminta voi jatkua itsenäisesti piirien sisällä.

•

MLL:n piirien ja paikallisyhdistysten järjestämissä tilaisuuksissa sekä
vertaisryhmissä on vahvistettu vanhemmuutta hankkeessa koulutettujen
kokemusvertaisten, teoriatiedon ja ohjatun keskustelun avulla. Huoltajista 70%
kokee saaneensa näistä toiminnoista apua.
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Talousarvio 2022
Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri ry
TALOUSARVIO 2022
TARKENNETTU

VARSINAINEN TOIMINTA
Tuotot

STEA
Kunnat
Valtio
Muut avustukset
Maksutuotot
Muut tuotot
Varsinaisen toiminnan tuotot yhteensä
Kulut

Henkilöstökulut
Toimintakulut
Toimistokulut
Toimitilakulut
Muut kulut
Kiinteistön kunnostaminen
Varsinaisen toiminnan kulut yhteensä

-

Tuotto-/kulujäämä

-

-

TA 2022

TA 2021

TP 2020

685 000
375 300
10 400
41 800
81 000
1 193 500

780 550
384 200
0
15 400
43 900
80 150
1 304 200

795 039
485 547
1 470
14 447
39 779
107 867
1 444 149

1 041 526
126 950
32 700
62 800
3 900
1 267 876

-

1 012 860
166 170
41 250
67 130
39 790
0
1 327 200

-

74 376 -

23 000

43 708

28 000
-

30 750
7 750 -

51 386
3 442

0
0 -

1 871
40

1 334 950
1 334 950 -

1 497 406
1 403 923

-

1 129 141
141 469
57 261
64 684
7 886
1 400 441

VARAINHANKINTA
Varainhankinnan tuotot
Varainhankinnan kulut
SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA
Toiminnan tuotot
Toiminnan kulut

0
0

TALOUSARVION TUOTOT
TALOUSARVION KULUT

-

1 221 500
1 267 876 -

ALI-/YLIJÄÄMÄ

-

46 376
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-

93 483

