Mannerheimin Lastensuojeluliiton Uudenmaan piiri ry

2022
TOIMINTASUUNNITELMA- JA TALOUSARVIO

Moni maahanmuuttajanainen haluaisi
tutustua tavalliseen suomalaiseen naiseen.
Ystävätoiminnan tarkoituksena on tukea
maahan muuttaneiden naisten kotoutumista
ja kielen oppimista, sekä auttaa heitä
tutustumaan suomalaiseen yhteiskuntaan
ja kulttuuriin arkisen tekemisen kautta.
Ystävät sopivat yhdessä, miten usein
ja missä tapaavat.
Lähde mukaan!

TOIMINTASUUNNITELMA 2022
Mannerheimin Lastensuojeluliiton Uudenmaan piiri on lapsiperheiden hyvinvointia edistävän
vapaaehtois- ja vertaistoiminnan asiantuntija, joka tarjoaa lapsiperheille arjen tukea sekä
vapaaehtoistoimintaa kaiken ikäisille. Piiriin kuuluu jäsenenä 89 MLL:n paikallisyhdistystä, joissa
on yhteensä noin 20 000 jäsentä. Piirin alueella asuu noin 1,67 miljoonaa ihmistä eli 30 % koko
Suomen väestöstä. Uudellamaalla asuu Suomen lapsiperheistä kolmannes ja vieraskielisestä
väestöstä yli puolet. Väestöennusteiden mukaan vieraskielisen väestön määrä kasvaa edelleen
Uudellamaalla tulevina vuosina merkittävästi.
Liittokokouksessa syyskuussa 2020 hyväksytty MLL:n kolmivuotissuunnitelma ohjaa piirin
toimintaa.

ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET
Mannerheimin Lastensuojeluliiton keskeiset arvot ovat lapsen ja lapsuuden arvostus, yhteisvastuu,
inhimillisyys ja yhdenvertaisuus. Järjestö vahvistaa lasten, nuorten ja lapsiperheiden asemaa
yhteiskunnassa.
MLL:n toimintaperiaatteet ohjaavat Uudenmaan piirin toimintaa:
• Avoimuus
• Ilo
• Kumppanuus
• Osallisuus
• Arjen arvostus
Piiri kehittää kumppanuuksia kuntien ja muiden toimijoiden kanssa, vastaa nopeasti
toimintaympäristön muutoksiin sekä seuraa ja kartoittaa lasten ja perheiden tarpeita ja toiveita,
joiden perusteella toimintaa muokataan ja uudistetaan jatkuvasti. Piirin toiminta on tavoitteellista,
tuloksellista ja taloudellista.

KANSALAISTOIMINTA JA JÄRJESTÖTYÖ
Vaikuttaminen lasten parhaaksi on MLL:n keskeinen tehtävä. MLL:n vaikuttamisen tavoitteena
on edistää lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia sekä lapsiystävällistä yhteiskuntaa.
Piiri tekee yhteistyötä alueen muiden järjestöjen sekä viranomaisten kanssa, vaikuttaa erilaisten
työryhmien välityksellä sekä pitää yhteyttä päättäjiin. Piiri osallistuu hyvinvointialueilla tapahtuvaan
perhekeskuskehittämiseen sekä vaikuttaa järjestöjen toimintaedellytysten turvaamiseen soteuudistuksessa.

UUDET AVAUKSET 2022
MLL:n Uudenmaan piiri vastaa kaupunkien esiin nostamaan tarpeeseen käynnistämällä
ammatillisesti ohjattuja vanhempainryhmiä nepsy-lasten vanhemmille. Ryhmätoiminnasta
vastaavat piirin koulutetut nepsy-valmentajat. Tarkoituksena on tuoda lisätukea
neuropsykiatrisen oireyhtymän luomiin haasteisiin järjestämällä ryhmätoimintaa nepsy-lasten
vanhemmille.
Selvitetään mahdollisuutta hakea rahoitusta pilottihankkeeseen maahanmuuttajaäitien
työllistämiseen lapsiperheiden tueksi.

VAPAAEHTOISEN LAPSI- JA PERHETOIMINNAN TUKI JA OHJAUS
MLL:n perhekeskustoiminta ja paikallisyhdistysten toiminta vähentää lapsiperheiden
yksinäisyyttä, tukee vanhemmuutta, tarjoaa mielekästä tekemistä sekä lisää asuinalueiden
yhteisöllisyyttä. MLL tarjoaa kynnyksetöntä vertaistukea lapsiperheille. Tavoitteena on, että
paikallisyhdistysten toiminta on laadukasta ja pitkäjänteistä. Piiri tarjoaa ammatillista tukea,
ohjausta ja koulutusta yhdistysten vapaaehtoisille.
Tavoitteet ja toimenpiteet 2022:
• Kartoitetaan jokaisen yhdistyksen tuen tarve Yhdistysten puheenjohtajat ja perhekahvilavastaavat tavoitetaan 1krt/vuosi
• Järjestetään yhdistysten hallitusten koulutuksia 2-3 krt/vuosi,
joissa tavoitteena tavoittaa vähintään 50% yhdistysten puheenjohtajista
• Järjestetään aluetapaamiset 1krt/vuosi alueittain, tavoitteena kohdata
vähintään 50% puheenjohtajista
• Järjestään perhekahvilaohjaajille vertaistapaamiset 4 krt/ lukukaudessa
• Järjestetään perhekahvilaohjaajien koulutuksia 2krt/vuosi (tavoite 10 ohjaajaa) ja
perhekahvilaohjaajien jatkokoulutukset 1krt/vuosi, (tavoite 10 ohjaajaa)
• Lisäksi järjestetään yhdistystoiminnan perehdytys 2krt/vuosi,
tavoite 10 uutta yhdistysihmistä molemmissa perehdytyksissä

KAMPANJAT
Hyvä joulumieli –kampanja
Suomen Punaisen Ristin, MLL:n, Ylen Aamu-TV:n ja Keskon yhteinen Hyvä Joulumieli -kampanja
toteutetaan jälleen vuonna 2022. Tavoitteena on tukea vaikeassa taloudellisessa tilanteessa
olevia lapsiperheitä ja tuottaa heille jouluiloa. Perheille jaetaan lahjakortteja, joilla voi tehdä
ruokaostoksia K- ja S-ketjun sekä Lidlin kaupoissa. Lahjakortit jaetaan paikallisyhdistysten ja
piirin perhetalojen kautta.
Koulutienturvaajat-kampanja
Koulutientienturvaajat-kampanja järjestetään koulujen alkaessa syksyllä. Kampanjan
tarkoituksena on muistuttaa autoilijoita ja muita tiellä liikkujia siitä, että liikenteessä ovat taas
pienet koululaiset. Kampanja toteutetaan yhdessä paikallisyhdistysten kanssa ja siihen osallistuu
satoja vapaaehtoisia, jotka päivystävät koulujen läheisyydessä ja turvaavat pienten koulumatkaa.
Kampanja toteutuu, mikäli yhteistyökumppani löytyy.
Olet tärkeä -kampanja
Piiri järjestää keväällä ja syksyllä Olet tärkeä -kampanjan, jonka avulla rekrytoidaan uusia
vapaaehtoisia tukihenkilötoimintoihin sekä tiedotetaan toiminnasta perheille. Kampanjaan
voidaan tarvittaessa käyttää ostopalveluita.

PERHETALOTOIMINTA
Onnila Keravalla
Piirin perhetalo Keravalla perustuu keravalaisten lasten, nuorten ja perheiden toiveisiin ja
tarpeisiin. Talo on kaikille avoin yhteisöllinen tila, jonka tavoitteena on lisätä hyvinvointia
sekä tarjota lapsiperheille varhaista, osallisuuteen, vertaisuuteen ja vapaaehtoistoimintaan
perustuvaa tukea ja vähentää yksinäisyyttä. Talossa tehdään laajaa yhteistyötä kaupungin,
muiden järjestöjen ja seurakuntien kanssa sekä vahvistetaan kuntalaisten omaa osallisuutta
ja toimijuutta talossa. Tavoitteena: 15 000 käyntikertaa/vuodessa.
Hakunilan lasten ja perheiden yhteisötalo
Piiri käynnisti vuoden 2020 alussa Hakunilassa yhteistyössä Vantaan kaupungin kanssa
lasten ja perheiden talon, jonka tavoitteena on lisätä alueen perheiden hyvinvointia.
Talo tarjoaa varhaista tukea ja toiminta on kävijälähtöistä. Talo on monitoimijainen ja
yhteisöllinen tila, jossa lapset, nuoret ja perheet ovat toimijoina.
Tavoitteena: 12 000 käyntikertaa/vuodessa.
Koivukylän avoin kohtaamispaikka (Perheitä kohtaamassa -hanke)
Perheitä kohtaamassa -hanke käynnistyi vuoden 2020 alussa. Hanke toteutetaan
yhteistyössä MLL:n keskusjärjestön ja Vantaan kaupungin kanssa. Piiri vastaa avoimen
kohtaamispaikan toiminnasta. MLL:n keskusjärjestö vastaa toiminnan mallintamisesta.
Molemmat kehittävät toimintaa ja sen sisältöjä. Hankkeessa vahvistetaan perheiden saamaa
ennalta ehkäisevää tukea ja osallisuutta kohtaamispaikkatoiminnan avulla. Hankkeen
tarkoituksena on mallintaa fyysisen perhekeskuksen yhteydessä toimiva monitoimijainen,
ammatillisesti ohjattu kohtaamispaikka. Tavoitteena: 15 000 käyntikertaa/vuodessa.

AVOIN KOHTAAMISPAIKKATOIMINTA HELSINKI JA ESPOO
Perhekeskuksissa toteutettava avoin kohtaamispaikkatoiminta tarjoaa lapsiperheille
ammatillisesti ohjattua tukea, sosiaalisia kontakteja, vertaistukea sekä mielekästä yhteistä
tekemistä pienille lapsille vanhempineen. Kohtaamispaikkatoiminta on asiakas- ja tarvelähtöistä:
toiminnan sisältöä suunnitellaan yhdessä kohtaamispaikan kävijöiden kanssa.
Piiri jatkaa ammatillisesti ohjattua avointa kohtaamispaikkatoimintaa Helsingissä, mikäli Helsinki
myöntää toimintaan avustuksen. Helsingissä toimintaa järjestetään Itäkadun, Kallion ja Kampin
perhekeskuksissa viikoittain. Lisäksi käynnistetään vanhempainryhmätoiminta nepsy-lasten
vanhemmille.
Piiri käynnistää ammatillisesti ohjattua avointa kohtaamispaikkatoimintaa Espoossa, mikäli Espoo
myöntää toimintaan avustuksen.
Kohtaamispaikkatoiminta on osa LAPE-hankkeessa kehitettyä perhekeskusmallia ja se noudattaa
THL:n laatimia kohtaamispaikkatoiminnan kriteerejä.

PERHEHAAVI-HANKE
Hankkeelle on haettu jatkoa vuodelle 2022 hanke-avustuksen päättyessä vuoden 2021 lopussa.
Perhehaavi-toiminnan tarkoituksena on tukea haavoittuvassa asemassa olevien lapsiperheiden
vanhempien vanhemmuutta, ohjata heitä matalan kynnyksen palveluiden piiriin ja tarjota
konkreettisia työkaluja arjen haastavista tilanteista selviytymiseen ja vanhemmuustaitojen
vahvistamiseen.

Tavoitteet ja toimenpiteet 2022:
• Haavoittuvassa asemassa olevat perheet saavat välitöntä apua ja tukea vanhemmuuteen:
Vuosittain tuen piiriin kuuluu vähintään 200 perhettä.
• Haavoittuvassa asemassa olevien lapsiperheiden osallisuus ja sosiaaliset verkostot vahvistuvat
Perhehaavin ryhmätoimintoihin ja vapaaehtoistoiminnan suunnitteluun
ja toteutukseen osallistumalla.
• Perhehaavin etäryhmät laajenevat kohtaamaan haavoittuvassa asemassa olevia lapsiperheitä
Uudenmaan alueella myös pääkaupunkiseudun ulkopuolelle.

TILAPÄINEN LASTENHOITOAPU
Lastenhoitoapu on ennaltaehkäisevää arjen apua ja varhaista tukea lapsiperheille tilapäisissä
lastenhoitotarpeissa. Toiminta tukee vanhemmuutta ja perheiden hyvinvointia. Piiri huolehtii
lastenhoitotoiminnan laadusta sekä hoitajien riittävyydestä, soveltuvuudesta ja tarvittavasta
osaamisesta.
Tavoitteet ja toimenpiteet 2022:
• Lapsiperheet löytävät lastenhoitopalvelun ja käyttävät sitä – 2000 uutta rekisteröitynyttä perhettä
• Kahdeksan toteutunutta lastenhoitokurssia ja jatkuva verkkoperehdytys
• Nykyinen kuntamäärä säilyy
• Jokaiseen hoitajaan ollaan yhteydessä kahdesti vuodessa: keväällä ja syksyllä
• Lastenhoitotuntien määrä on vähintään 30 000/vuosi
Toimintaa tarjotaan lapsiperheille niissä kunnissa, joilta piiri saa avustusta lastenhoitoapuun.
Piiri hallinnoi lastenhoitotoiminnan valtakunnallista välitysjärjestelmää sekä järjestää vuosittain
lastenhoitotoiminnan valtakunnalliset työkokoukset. Piiri hoitaa lastenhoitovälityksen Uudenmaan,
Hämeen, Kymen, Pohjanmaan, Varsinais-Suomen ja Satakunnan piirien alueille.

LASTEN RYHMÄHOITO JA KOULUTUSPALVELUT
Lasten ryhmähoito ja koulutuspalvelut jatkuvat vuonna 2022. Lasten ryhmähoito on
kunnille ja eri organisaatioille myytävää arvonlisäveron alaista palvelua. Ryhmähoidon
tarkoituksena on tarjota MLL:n erikseen ryhmähoitoon koulutettuja hoitajia tilapäisiin
tapahtumiin, vanhempien ryhmiin ja muihin mahdollisiin tarpeisiin. Piiri toimii hoitajien
työnantajana ja laskuttaa tilaajaa hoidosta.

AMMATILLISESTI OHJATTU TUKIHENKILÖTOIMINTA
Tukihenkilötoiminta muodostuu perhekummitoiminnasta, ystäväksi maahanmuuttajaäidille
-toiminnasta sekä mummi- ja vaaritoiminnasta. Piiri rekrytoi, kouluttaa ja ohjaa vapaaehtoisia
tukihenkilöitä, jotka toimivat lasten ja lapsiperheiden vanhempien tukena. Tukihenkilötoiminnan
tavoitteena on vahvistaa vanhemmuutta, osallisuutta ja mielen hyvinvointia sekä vähentää
yksinäisyyttä.
Ystäväksi maahanmuuttajaäidille -toiminnan tavoitteena on lisäksi vahvistaa
maahanmuuttajaäidin suomen kielen taitoa ja kotoutumista.
Mummi- ja -vaaritoiminnan tavoitteena on kasvattaa sukupolvien välistä ymmärrystä sekä lisätä
lasten lukuinnostusta ja lukutaitoa.
Keskeiset tavoitteet ja toimenpiteet 2022:
• Vuoden aikana 700 perhettä saa tukihenkilön apua
• Toiminnassa on mukana 150 mummia ja vaaria
• Uusien tukihenkilöiden koulutuksia järjestetään 10 ja jatkokoulutuksia 4
• Tukihenkilöiden työnohjauksia pidetään 10
• ABC-ryhmiä tukihenkilöperheille järjestetään 6
• Vanhemmista vähintään 70 % kokee saaneensa käytännön neuvoja ja apua arjen haasteisiin
• 80 % vanhemmista kertoo yksinäisyyden vähentyneen.
• 90 % vanhemmista ja vapaaehtoisista kertoo toiminnan tuoneen hyvää mieltä ja iloa
• Lasten lukusujuvuus ja lukuinnostus vahvistuvat

ABC-VANHEMMUUSRYHMÄT
Piiri on tuonut Ruotsista Suomeen ABC-vanhemmuusryhmämallin. Ryhmät ovat tarkoitettu
3-12-vuotiaiden lasten vanhemmille ja ne tukevat lapsen positiivista kehitystä sekä vanhemman ja
lapsen vuorovaikutusta. Kumppanikunnat ohjaavat tukea tarvitsevia asiakkaitaan vanhemmuusryhmiin.
Lisäksi ABC-ryhmiä toteutetaan Haavi-toiminnan kohderyhmälle sekä tukihenkilötoiminnan ja piirin
perhetalojen perheille. Ryhmiä toteutetaan niin kasvokkain kuin virtuaalisesti.

VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI
Tavoitteet ja toimenpiteet 2022:
Markkinoinnin ja viestinnän tavoitteena on nostaa piirin tunnettuutta sekä tehdä MLL
ykkösvaihtoehdoksi lapsiperheiden parissa tapahtuvalle vapaaehtoistyölle Uudellamaalla.
Väistyvien koronarajoitusten myötä tavoitteena lisätä markkinoinnissa jalkautumisia esim.
tapahtumiin osallistumisia.
Yhtenä viestinnän ja markkinoinnin isoimpana teemana vuonna 2022 on piirien yhteistyön
vahvistaminen sekä yhteistyön kehittäminen keskusjärjestön kanssa. Tätä tavoitetta varten on
perustettu piirien Viestintänyrkki, missä on mukana myös MLL Uudenmaan piiri.
Sosiaalinen media markkinoinnin ykköskanavana
• Tavoitteena nostaa seuraajamäärää 30 prosenttia instagramissa ja Twitterissä vuoden 2022 aikana.
• Suurin sosiaalisen median kanavamme Facebook pidetään maksetun mainonnan
avulla tärkeänä vapaaehtoisten rekrytointikanavana.
• Uusi sosiaalisen median kanava TikTok pilotoidaan vuonna 2022.
• Pilotoidaan MLL Uudenmaan podcast (aiheina mm. tukihenkilötoiminta, lastenhoitotoiminta)
Ostettu media / kanavat
• Uusien markkinointitapojen testaamista ja ostamista jatketaan (esim. vaikuttajamarkkinointi)
sekä hyväksi koettujen kanavien hyödyntämistä (esim. somemarkkinointi)
Viestintä / isommat kampanjat
• Tehdään vahvoja ja puhuttelevia kampanjoita, jotka tuovat lisää vapaaehtoisia sekä perheitä
mukaan toimintaan. Jokaiselle toiminnalle tehdään oma kampanjasuunnitelma vuodelle 2022.
Vuoden aikana markkinointikampanjoiden lisäksi tehdään vahvaa viestintää ja
tiedottamista toiminnasta (esim. valmiit artikkelit medioille, tiedotteet).

TALOUS JA HALLINTO
Piirin talous perustuu kunta-avustuksiin, STEA:lta saataviin avustuksiin, omaan varainhankintaan
ja jäsenmaksutuottoihin. Talousarvio laaditaan rahoitushakemusten suuruisena ja sitä tarkistetaan
myöhemmin rahoituspäätösten mukaiseksi.
Vuoden 2022 talousarvio on alijäämäinen 18 874 euroa. Alijäämä aiheutuu piirin omistaman
toimitilan LVI-remontin rahoitusvastikkeen korotuksesta ja se katetaan taseen omasta pääomasta.
Piiri tarjoaa paikallisyhdistyksille jäsenpalveluna taloushallinnon palveluja omakustannushintaan.
Piirin talouspäällikkö ja kirjanpitäjä vastaavat näistä palveluista. Tavoitteena on laajentaa palvelua
useammalle yhdistykselle.
Taloudellisesti terve organisaatio palvelee yhdistyksiä ja Uudenmaan lapsiperheitä parhaiten, siksi
talouden osalta seurataan piirin vakavaraisuutta ja maksuvalmiutta:
• Omavaraisuusaste yli 40 %
• Quick Ratio yli 1 (valmius selviytyä olemassa olevalla rahoitusomaisuudella lyhytaikaisista veloista)
• Maksuvalmius suhteessa henkilöstömenoihin vähintään 2 kk
(Henkilöstömenot/kk 2021 noin 100 000 euroa)

PIIRIN HENKILÖSTÖ
Tavoitteet ja toimenpiteet 2022:
• Piiritoimisto on kannustava, ammatillinen ja tavoitteellisesti toimiva työyhteisö, jossa työskentelee
tehtäviinsä sitoutunut, ammattitaitoinen ja innostunut henkilöstö.
• Työntekijät ovat tietoisia piirin perustehtävistä, toiminnan painopisteistä ja tavoitteista ja nämä
ohjaavat työntekoa.
• Jokaisella työntekijällä on selkeä työnkuva ja henkilöstö voi hyvin.
• Laaditaan jokaiselle toiminnolle vuositavoitteet ja vuosisuunnitelmat.

VARAINHANKINTA JA KERÄYKSET
Osana piirin varainhankintaa toimii Marskin Muksut myymälä, jossa myydään käytettyjä
lastenvaatteita ja -tarvikkeita. Myymälä ottaa lahjoituksina vastaan hyväkuntoisia, käytettyjä
lastenvaatteita ja -tarvikkeita sekä antaa työllistymismahdollisuuksia pitkään työttömänä
olleille. Toiminnan tuotto käytetään piirin toimintaan. Varaudutaan avaamaan toinen myymälä
pääkaupunkiseudulle vuoden 2022 aikana, mikäli sopiva toimitila löydetään ja mikäli työntekijöiden
palkkaukseen saadaan riittävä palkkatuki.
Piiri järjestää mahdollisuuksien mukaan lisäksi hyväntekeväisyystapahtuman, jolla kerätään varoja
piirin tukihenkilötoimintaan. Lisäksi piirin Helsingin alueen naistoimikunta tekee varainhankintaa.

SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA
Piirin sijoitustoiminta on varsin vähäistä ja sen tavoitteena on mahdollisimman vakaa tuotto hallitulla
riskitasolla. Sijoituksia voidaan hyvin hajauttaen tehdä korko-, osake- ja kiinteistömarkkinoille.
Sijoituksissa käytetään sijoitusrahastoja. Piirihallitus päättää sijoitusjakaumasta.

VARSINAINEN TOIMINTA JA PALVELUT			

TA 2021

TA 2022

TUOTOT
Kunta-avustukset						
Stea-avustukset							
Muut tuotot ja avustukset					
Tuotot yhteensä 						

743700		
848110		
129200		
1721010

699200
841596
146500
1687296

KULUT
Henkilöstökulut 						
Toimitilakulut 							
Ulkopuoliset palvelut						
Matkakulut							
Muut kulut							
Eteenpäin siirrettävät avustukset					
Varsinaisen toiminnan kulut yhteensä				

-1367944
-159097
-9100		
-27608		
-174764
-63200		
-1801713

-1341461
-183271
-5800
-24764
-173285
-60000
-1788581

TUOTOT
Tuotot								

40000		

22000

KULUT
Henkilöstökulut							
Muut kulut							
Ryhmähoito ja koulutuspalvelut yhteensä				
Varsinainen toiminta ja palvelut yhteensä			

-31303		
-8697		
0		
-80703		

-14142
-4800
3058
-98227

TUOTOT
Varainhankinnan tuotot						

292150		

289050

KULUT
Varainhankinnan kulut						
Varainhankinta yhteensä					

-281461
10689		

-219697
69353

RYHMÄHOITO JA KOULUTUSPALVELUT

VARAINHANKINTA

SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA
Tuotto-/Kulujäämä
TUOTOT							10000		
Tuotto-/Kulujäämä						10000		
Sijoitus- Ja Rahoitustoiminta					10000		

10000
10000
10000

TILIKAUDEN TULOS						

-18874

-60014		

