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Mannerheimin lastensuojeluliiton 

Varsinais-Suomen piiri 

Vuosi 2020 oli Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri ry:n 70. toi-

mintavuosi. Piirin jäsenmäärä oli vuoden lopulla 11 064, kun  edellisen vuoden lopulla 

se oli ollut 11 550 henkilöä. Paikallisyhdistyksiä oli Varsinais-Suomessa 66. 

Juhlavuodesta tuli koronavuosi 

Vuonna 2020 piti juhlia 100-vuotiasta Mannerheimin Lastensuojeluliittoa, 70-

vuotiasta piiriä ja 120-vuotiasta Heideken rakennusta sekä 30-vuotiasta valtakunnal-

lista koulurauhanjulistusta, joka pidettiin ensimmäisen kerran Turussa vuonna 1990. 

Mutta kaikki muuttui koronan myötä. Alkuvuodesta ehdimme vielä juhlistaa näitä 

vuosijuhlia yhdessä alueemme 70-vuotiaiden kanssa. Tarjoilimme Heidekenillä 

150:lle 70-vuotiaalle synttärikahvit ja historialuentoja. Koulurauhan juhlatilaisuus 

järjestettiin myös Veritas Stadionilla, mutta kovilla koronarajoituksilla. Ennen ko-

ronarajoituksia toteutettiin myös paikallisyhdistysten kanssa toistamiseen ystävän-

päivän tempauksia ympäri koko maakuntaa olettärkeä.fi -sivustoa markkinoiden. 

Koronan myötä lähes kaikki toiminnot siirtyivät etänä tai ulkona pidettäviksi ja en-

simmäinen Zoom-tapaaminen oli jo käynnissä, kun hallitus piti tiedotustilaisuutensa 

16.3. 2020 koulujen sulkemisesta. Viikossa kaikki ryhmätoimintamme oli jo siirretty 

ammattilaisen/vapaaehtoisen ohjaamiin etätoimintoihin.  

MLL:n Varsinais-Suomen piirillä muutosvalmius tähän digiloikkaan oli hyvä, sillä 

STEA:n rahoittama Otetaan koppi -hanke on esimerkillisesti tehnyt uraauurtavaa työ-

tä verkossa tapahtuvien kohtaamisten saralla. Tämän myötä aloitettiin tukemaan 

MLL:n työntekijöitä myös valtakunnallisesti ja tämä toiminta jatkui uuden puolivuoti-

sen OKtuki -hankkeen avulla. 

Perheiden henkisen ja sosiaalisen koronatuen lisäksi pystyimme myös, kiitos yhteis-

työkumppaneiden, vastaamaan muihinkin koronan aiheuttamiin tarpeisiin. Tarvitse-

ville perheille vietiin noin 800 ruokakassia, jotka sisälsivät kasvisruoka-aineita resep-

teineen 90 euron arvosta.  Lisäksi jaettiin perheille suuri määrä kangasmaskeja. 
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...mutta toiminta jatkui 

Siitä asti kun koronapoikkeusaika alkoi Suomessa, olemme käsitelleet epidemiasta 

johtuvia toimenpiteitä jokaisessa työntekijöiden yhteisessä viikkopalaverissa, ja piiri-

hallitus piti koko kevään viikoittain koronainfo palaverin, jotta tarvittavia linjauksia 

pystyttiin tekemään ketterästi. Tukenamme oli myös keskusjärjestön koko MLL-

yhteisölle antamat yhteiset ohjeet koronaan liittyen. 

Keskellä tätä poikkeusaikaa moni asia kuitenkin jatkui suunnitelmien mukaisesti ja 

vuonna 2020 aloitti perhepalveluiden yhtiöittämisen myötä syntynyt piirin kokonaan 

omistama yhtiö MLL V-S piirin Perhepalvelut Oy. Heidekenin tontin kaavamuutos-

prosessi jatkui pitkin vuotta, tuore sijoitustoiminta tuotti hyvää tulosta, hallituksen 

itsearvioinnit vakiintuivat ja huikeaa medianäkyvyyttä oli edelleen. Myös yhteistyötä 

muiden maakuntamme sote-järjestöjen kanssa jatkettiin tiiviisti ja toiminnanjohtaja 

valittiin loppuvuodesta perustetun Varsinais-Suomen sote-järjestöjen neuvottelu-

kunnan varapuheenjohtajaksi. 

Vuoden 2020 aikana piiri toteutti edelleen laajamittaista tukihenkilötoimintaa, las-

tenhoitotoimintaa, vapaaehtoisten ohjausta ja perhekeskustoimintaa. Kaikkiaan koh-

taamisia oli lähes 80 000. Yhteistyötä Varsinais-Suomen piirin alueella toimivien kun-

tien kanssa tiivistettiin ja etsittiin uusia yhteistyömuotoja. Lisäksi piirillä oli useampia 

hankkeita kuten esimerkiksi STEA:n tuella toteutettava Soppaa ja sympatiaa -hanke, 

Otetaan koppi -hanke sekä OKtuki -hanke. 

Talousarvio oli tehty erittäin varovaisesti ja taloudellinen tilanne olikin loppujen lo-

puksi erittäin hyvä, mikä johtui etenkin säästyneistä matka- tilaisuus-, kokous- ja ta-

pahtumakuluista ja budjetoitua pienemmistä ATK-kuluista, kun kaikki suurempi kas-

vokkainen toiminta piti lopettaa.  
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MLL:n Varsinais-Suomen piirin yhteiset tavoitteet 

vuodelle 2020 

Korona vaikeutti jäsenmäärätavoitteen ja julkisten kasvokkain tehtävien jalkautumis-

ten toteuttamista. Siksi oli merkillepantavaa, että julkisia omien toimitilojen ulkopuo-

lella tapahtuvia jalkautumisia oli jopa 52 kertaa tällaisena koronavuonna. 

Jäsenmäärä kärsi kovasti siitä, ettei yhdistysten jäsenedut kuten esimerkiksi halvem-

mat kirppispöydät tai retkiliput olleet koronan takia käytössä. 

Hankintojen ekologista ja sosiaalista kestävyyttä on parannettu hankintaohjeella ja 

paikallisuutta yritetty suosia. Hävikkiä on vähennetty jakamalla lahjoitettua ruokaa 

eteenpäin. Tarjoilussa on vältetty kertakäyttöä, mikä on koronan takia ollut vaikeaa. 

Jätehuollossa on kaikki mahdollinen kierrätys käytössä.  Askartelussa ym. kierrätystä 

tapahtuu koko ajan.  

MLL:n 

Varsinais-Suomen 

piirin keskeiset 

tavoitteet 

vuodelle 2020 Julkisia 

jalkautumisia 

omien toimitilojen 

ulkopuolelle 

oli 52 

Jäsenmäärä 

oli 

11 064 

Näkyvyyttä 

mediassa 

122 kertaa 

Facebook- 

seuraajia 

12 637 

Hankintojen  

ekologinen ja  

sosiaalinen 

kestävyys 

selvitettiin 

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. 

 NPS oli 69,6. Vaikka se ei näy toteutuneissa luvuissa, työntekijöiden 
työmäärä on lisääntynyt, sillä kaikkea on siirretty Zoomiin ja B-
suunnitelmia pitää tehdä jatkuvasti. 

Kevyt, ketterä ja taloudellisesti terve organisaatio palvelee yhdistyksiä 

ja lapsiperheitä parhaiten, siksi seurataan vakavaraisuutta ja 

maksuvalmiutta 

• Omavaraisuusaste yli 50 %  

 Omavaraisuusaste 78,90% 

• Quick Ratio yli 1 (valmius selviytyä olemassa olevalla rahoitus-

omaisuudella lyhytaikaisista veloista)  

 Quick Ratio 4,30 

• Maksuvalmius suhteessa henkilöstömenoihin 1,5 kk 

 Maksuvalmius suhteessa henkilöstömenoihin 7,49 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 tavoittivat vuoden aikana  

n. 72 %  perhekahvilan vapaaehtoisista. 

• Perhekeskustoiminnan koordinaattorit tavoittavat vähintään kerran 

vuodessa jokaisen yhdistyksen puheenjohtajan  

 Perhekeskustoiminnan koordinaattorit tavoittivat puheenjohtajat 

hyvin (58/60) ja VJK-koulutukseen osallistui 45 puheenjohtajaa ja 

varapuheenjohtajaa.  

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. 

 Korona vaikutti rajusti, Marakatissa käyntejä oli 4039 & Satelliitissa 

3221. 

• 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. 

• Toiminta tavoittaa erilaiset lapsiperheet. 

 Toiminta tavoitti erinomaisesti erilaiset lapsiperheet. 
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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/

jatkokoulutusta. 

 Tukioppilaiden ja toisen asteen opiskelijoiden perus/jatkokoulutuksia 

toteutettiin 46. 

• Vähintään 30 vanhempainiltaa. 

 Vanhempainiltoja järjestettiin 52. 

• Koulurauhatapahtuman suunnittelu ja toteuttaminen. 

 Koulurauhatapahtuma järjestettiin onnistuneesti koronasta 

huolimatta. 

 

• 8000 järjestynyttä lastenhoitotuntia. 

  Järjestyneitä tunteja tehtiin  5605. 

• Lastenhoitotoiminta saadaan kunnolla käyntiin uusissa kunnissa ja 

säilytetään nykyinen kuntamäärä. 

 Lastenhoitotoiminta loppui Aurassa ja Laitilassa palvelun vähäisen 

käytön vuoksi. Sen sijaan Loimaalla järjestyneitä lastenhoitotunteja 

tehtiin 585 tuntia enemmän kuin vuonna 2019.   

• Vähintään kolme toteutunutta lastenhoitokurssia, neljä 

hoitajaperehdytystä sekä hoitajien ohjausryhmät keväällä ja 

syksyllä. 

 Lastenhoitokursseja järjestettiin kolme, joista kaksi verkossa. 

Perehdytyksiä järjestettiin neljä, sekä ohjausryhmät hoitajille 

keväällä ja syksyllä. 
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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. 

 Toteutuneita tukisuhteita 334 & aktiivisia lukusenioreita 42,  

yhteensä 376. 

• Uusia vapaaehtoisia koulutetaan vuoden aikana yhteensä 160. 

 Vapaaehtoisia koulutettiin yhteensä 95. 

• Kaveritoimintaan osallistuneista lapsista ja nuorista 60 % kokee, että 

yksinäisyyden tunne on vähentynyt.  

 Osallistuneista 93%  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 osallistuneista äideistä 

50 % kokee, että oma elinpiiri on laajentunut ja että on löytänyt uusia 

kohtaamispaikkoja. 

 Osallistuneista 100% 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. 



 

10    MLL:n Varsinais-Suomen piirin toimintakertomus 2020 

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 80 eri perhettä. 

 Toiminnassa oli mukana 72 perhettä. 

• Toimintakertoja/tapahtumia järjestetään hankkeen toiminta-alueilla 

yhteensä 70. 

 Toimintakertoja/tapahtumia järjestettiin yhteensä 84. 

• Toimintaan osallistuvista perheistä 60 % kokee, että heidän 

elinympäristönsä on laajentunut ja he suosittelisivat toimintaa muille 

lapsiperheille,  

 96% koki elinympäristönsä laajentuneen ja suosittelisi toimintaa muille. 

• Anonyymien pyyntöjen lähettäneistä äideistä 100% on saanut 

vuorokauden sisällä ammatillista tukea ongelmiinsa,  

 Vain pari jäi roskapostiin toiminnan alussa, muuten OK. 

• Hankkeen kasvokkain järjestämissä keskusteluryhmissä ja 

teematuokiossa on vahvistettu vanhemmuutta 

kokemusasiantuntijuuden, teoriatiedon ja ammatillisesti ohjatun 

keskustelun avulla. Äideistä 60% kokee saaneensa näistä 

toiminnoista apua ennaltaehkäisevästi,  

 Äideistä 75% koki saaneensa näistä toiminnoista apua 

ennaltaehkäisevästi. 



 

MLL:n Varsinais-Suomen piirin perhekeskustoiminnan hyvinvointipuntari 2021    11 

Perheet keskiöön -hanke (LSKL) on alueemme moottori 

perhekeskusmallin avoimien kohtaamispaikkojen edistämisessä 

 

• Yhteistyössä järjestöjen ja muiden LAPE-toimijoiden kesken 

järjestetään perhe-keskustoimijoille laadukas perhekeskustoimintaan 

keskittyvä foorumi keväällä 2020 valtakunnallinen perhekeskusfoorumi 

26.12. diginä  

 Järjestettiin syksyllä laadukas valtakunnallinen perhekeskusfoorumi, 

johon osallistui yli 600 henkilöä. 

• Testataan ja otetaan käyttöön vähintään kolmessa eri 

kohtaamispaikassa perhekeskuksen kohtaamispaikan arviointi-

kriteeristö, joka kuvaa kvantitatiivisesti, miten kohtaamispaikka-

toiminnalle asetetut tavoitteet toteutuvat  

 Testattiin ja otettiin käyttöön neljässä eri avoimessa kohtaamispaikassa 

(Turku, Raisio, Salo ja Uusikaupunki) perhekeskuksen kohtaamispaikan 

arviointikriteeristö, joka kuvaa kvantitatiivisesti, miten 

kohtaamispaikkatoiminnalle asetetut tavoitteet toteutuvat.  

• Ylläpidetään Perhelinjan kotoutumista tukevaa pysäkkiä 

Uudessakaupungissa MLL:n Uudenkaupungin yhdistyksen tiloissa 

yhteistyössä Sateenkaari Koto ry:n, muiden lastensuojelu-

järjestöjen, kaupungin eri toimijoiden, Vakka-opiston ja KELA:n 

kanssa. Tavoitteena vähintään 400 käyntiä 

 Kotoutumista tukeavaa pysäkkiä ylläpidettiin yhteistyötahojen 

kanssa Uudessakaupungissa ja lisäksi toimintaa laajennettiin 

Laitilaan. Koronasta huolimatta toimintaa tarjottiin 52 kertaa ja 

niissä oli yhteensä 535 käyntiä. Lisäksi yksilö- ja perhetyön 

vastaanotossa alle kouluikäisten lasten vanhempien kanssa 

yhteensä 36 kohtaamiskertaa vuoden aikana.  

Osallistutaan aktiivisesti Perhelinjan (Varsinais-Suomen Lastensuojelu

-järjestöt ry) kehittämisyhteistyöhön Uudessakaupungissa, Laitilassa, 

Turussa ja Kemiönsaaressa 
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