Mannerheimin Lastensuojeluliiton Uudenmaan piiri ry

TOIMINTAKERTOMUS

2021

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!

TOIMINTA-AJATUS
Mannerheimin Lastensuojeluliitto (MLL) on avoin, vaikuttava ja valtakunnallinen kansalaisjärjestö,
joka edistää lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia. Mannerheimin Lastensuojeluliiton
keskeiset arvot ovat lapsen ja lapsuuden ovat lapsen ja lapsuuden arvostus, yhteisvastuu,
inhimillisyys, yhdenvertaisuus. MLL:n Uudenmaan piirin tarkoituksena on edistää toimialueellaan
lasten, nuorten ja lapsiperheiden perusturvallisuutta, hyvinvointia ja tervettä kehitystä.

MLL:n toimintaperiaatteet ohjaavat Uudenmaan piirin toimintaa:
• Avoimuus
• Ilo
• Kumppanuus
• Osallisuus
• Arjen arvostus

TOIMINNAN KUVAUS JA OLENNAISET
TAPAHTUMAT TOIMINTAVUONNA
KANSALAISTOIMINTA JA JÄRJESTÖTYÖ
MLL:n vaikuttamisen tavoitteena on edistää lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia sekä
lapsiystävällistä yhteiskuntaa. Piiri teki toimintavuonna hyvin tiivistä yhteistyötä alueen muiden
järjestöjen sekä viranomaisten kanssa, vaikutti lapsiperheiden asioihin erilaisten työryhmien
välityksellä sekä piti yhteyttä päättäjiin.
Piiri osallistui sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistamista koskevaan
vaikuttamistyöhön ja perhekeskuskehittämiseen erilaisissa työryhmissä. Lisäksi piiri oli keskeisesti
mukana rakentamassa lapsiperhejärjestöjen ja sotejärjestöjen keskinäisiä verkostoja sekä koko
Uudellamaalla että hyvinvointialueittain.

02

VAPAAEHTOISEN LAPSI- JA
PERHETOIMINNAN TUKI JA OHJAUS
Uudenmaan piirin yksi tärkeimmistä tehtävistä oli tukea paikallisyhdistysten ennaltaehkäisevää
perhetoimintaa. Vuoden 2021 lopussa Uudellamaalla oli 91 paikallisyhdistystä, joissa oli jäseniä
yhteensä 17 358.
Piiri tuki yhdistyksiä järjestämällä koulutusta, ohjausta ja neuvontaa sekä tiedottamalla
yhdistyksille ajankohtaisista asioista ja rekrytoimalla uusia vapaaehtoisia. Kaikilla yhdistyksillä
oli tukenaan nimetty koordinaattori. Yhteistyö yhdistysten kanssa oli tiivistä ja yhteydenpito
säännöllistä. Paikallisyhdistysten tuki jatkui poikkeusolojen aikaan sähköisiä työvälineitä apuna
käyttäen, piirin järjestämä koulutus ja ohjaus vietiin verkkoon. Myös perhekahviloita järjestettiin
kevään aikaan verkossa.

TULOKSIA JA PALAUTETTA TOIMINTAVUODESTA
(perhekahviloiden valtakunnallinen kävijäkysely 2021)
Perhekahviloissa käytyjen keskustelujen ja vertaistuen suurimmaksi hyödyksi koettiin:
• 84% koki mielialan kohentuneen paljon tai erittäin paljon
• 82% koki saaneensa tukea arjessa jaksamiselle paljon tai erittäin paljon

Kuntakumppanuuskuntien kanssa sovittiin erikseen kuntakohtaiset toiminnan painopisteet.
Piiri osallistui MLL:n ja Suomen Punaisen Ristin yhteiseen Hyvä Joulumieli -kampanjaan. Kampanjan
tavoitteena oli tukea vaikeassa taloudellisessa tilanteessa olevia lapsiperheitä ja tuottaa heille
jouluiloa. Kampanjassa jaettiin lapsiperheille 75 euron arvoisia lahjakortteja, jotka perheet
käyttivät ruokaostoksiin. Piiri jakoi lahjakortteja yhteensä 4140 kappaletta. Lahjakortit jaettiin
paikallisyhdistysten ja perhetalojen kautta perheille.
Piiri järjesti yhdessä 28 Uudenmaan paikallisyhdistyksen kanssa koulun alkamiseen liittyvän
Koulutienturvaajat -kampanjan. Kampanjan tarkoituksena oli muistuttaa autoilijoita ja muita
tiellä liikkujia siitä, että liikenteessä olivat taas pienet koululaiset. Kampanjassa oli mukana 451
vapaaehtoista ja koulutietä turvattiin 70 eri koululla. Heijastinliiveillä varustetut piirin työntekijät
ja vapaaehtoiset jalkautuivat koulujen aloitusviikolla koulujen läheisyyteen päivystämään ja
turvaamaan koulutietä.
Koronapandemian vuoksi valtakunnallista äitienpäiväjuhlaa ei ole voitu järjestää vuosina 2020
ja 2021. Tämän vuoksi piiri järjesti äitien kunniamerkkien luovutustilaisuuden Lapsen oikeuksien
päivänä. Tilaisuudessa palkituille kymmenelle äidille jaettiin Suomen Valkoisen Ruusun ritarikunnan
I luokan mitalit kultaristein.

VAPAAEHTOISEN LAPSI- JA PERHETOIMINNAN
TUKI- JA OHJAUS LUKUINA:
• Ohjaus ja seuranta yhdistyksiin		
• Vapaaehtoisten koulutuksia ja perehdytyksiä
• Koulutuksiin ja perehdytyksiin osallistuneita
• Vertais- ja virkistystapaamisia			
• Vertais- ja virkistystapaamisiin osallistuneita
• Facebook- ryhmiä				
• Kuntakumppaneita:				
Askola, Järvenpää, Helsinki, Porvoo
Sipoo, Vihti, Lohja, Espoo
Vantaa ja Kauniainen
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PERHETALOTOIMINTA
Koronapandemia vaikutti yhä perhetalotoimintaan vuonna 2021. Perhetalot olivat
avoimelta toiminnalta suljettuna tammikuusta toukokuun loppuun asti. Perheille suunnatut
toiminnat siirrettiin tällä ajalla verkkoon. Avoimen toiminnan ollessa suljettuna, taloissa
annettiin ajanvarauksella yksilöohjausta ja neuvontaa sekä aineellista apua. Kaikilla taloilla
on otettu käyttöön Wonderhub kävijätilastointi- ja tulostenseurantajärjestelmä.

PERHETALOILTA JAETTU AINEELLINEN APU LUKUINA:
• 5114 ruokakassia
• 2000 syntymäpäivä- ja herkkukasseja, tapahtumatoimintapusseja
• 3902 lastenvaatteita ja- tarvikkeita, leluja ja joululahjoja
• 521 lahjakorttia
• 4000 ateriaa, aamupalaa ja välipalaa
• 4432 eväspussia ja puistoruokaa

PERHETALO KELTASIRKKU
Keltasirkun toiminta perustui järvenpääläisten lasten, nuorten ja perheiden toiveisiin.
Perhetalo Keltasirkku tarjosi avointa toimintaa, kuten ohjattuja musiikki- ja leikkihetkiä,
vertaistoimintaa ja isä-lapsitoimintaa. Lisäksi vanhemmille oli suunnattu asiapainotteista
ohjelmaa, esimerkiksi parisuhteeseen, vanhempien jaksamiseen ja lapsen kasvuun ja
kehittymiseen liittyvistä aiheista. Tämän lisäksi järjestettiin ABC- vanhemmuusryhmiä.
Keltasirkku lopetti toimintansa syyskuun viimeisenä päivänä Järvenpään kaupungin
lopetettua toiminnan avustamisen.

PERHETALO KELTASIRKUN TOIMINTA LUKUINA:
• Käyntikerrat			
• Toimintapäivät		

5728
141

ONNILA ENT. ME-TALO KERAVA
Perhetalo Onnilan toiminta perustui keravalaisten lasten, nuorten ja perheiden toiveisiin ja
tarpeisiin. Keravan kaupunki rahoittaa talon toimintaa.
Onnilan toiminnan tavoitteena oli tarjota osallisuuteen, vertaisuuteen ja vapaaehtoistoimintaan
perustuvaa tukea, tuottaa avointa toimintaa, tuoda saman katon alle erilaisia tukimuotoja lapsille,
perheille ja nuorille sekä tiivistää kaupungin, järjestöjen ja seurakuntien yhteistyötä ja lisätä
alueen vapaaehtoistoimintaa.

ONNILAN TOIMINTA LUKUINA
• Käyntikerrat		
• Toimintapäivät
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10069
254

HAKUNILAN LASTEN JA PERHEIDEN YHTEISÖTALO
Hakunilan yhteisötalon tavoitteena oli lisätä alueen perheiden hyvinvointia. Talo tarjosi varhaista
tukea ja toiminta perustui hakunilalaisten perheiden toiveisiin ja tarpeisiin. Talo on tavoittanut
erityisen hyvin maahanmuuttajataustaisia perheitä. Vantaa kaupunki rahoittaa talon toimintaa.

HAKUNILAN YHTEISÖTALO LUKUINA
• Käyntikerrat			
• Toimintapäivät		

10584
221

KOIVUKYLÄN AVOIN KOHTAAMISPAIKKA
(Perheitä kohtaamassa -hanke 2020-2022)
Perheitä kohtaamassa- hankkeessa vahvistetaan perheiden saamaa ennaltaehkäisevää tukea ja
osallisuutta kohtaamispaikkatoiminnan avulla. Hankkeen tarkoituksena on mallintaa fyysisen
perhekeskuksen yhteydessä toimiva monitoimijainen, ammatillisesti ohjattu kohtaamispaikka.
Perheitä kohtaamassa -hanketta toteutettiin yhteistyössä MLL:n keskusjärjestön ja Vantaan
kaupungin kanssa. Piiri vastasi avoimen kohtaamispaikan toiminnasta. MLL:n keskusjärjestö vastasi
toiminnan mallintamisesta. Molemmat ovat yhdessä kehittäneet toimintaa ja sen sisältöjä.

KOIVUKYLÄN KOHTAAMISPAIKKA LUKUINA
• Käyntikerrat			
• Toimintapäivät		

10038
145

AMMATILLISESTI OHJATTU AVOIN
KOHTAAMISPAIKKATOIMINTA
Vuonna 2021 ammatillisesti ohjattua perhekeskustoimintaa jatkettiin Helsingin
kaupungin avustuksella. Toimintaa järjestettiin syksyllä viikoittain Itäkadun ja Kallion
perhekeskuksissa. Korona vaikutti edelleen toiminnan toteutusmahdollisuuksiin kevään ajan ja
kokoontumisrajoituksien aikaan toiminta vietiin verkkoon.
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PERHEHAAVI-HANKE (2019–2021)
Perhehaavi-hanke tuki haavoittuvassa asemassa olevien lapsiperheiden vanhempien
vanhemmuutta ammatillisesti ohjatun ryhmätoiminnan ja etsivän perhetyön avulla.
Vuosi 2021 oli hankkeen viimeinen hankevuosi. Haavi tavoitti vuoden 2021 aikana hyvin
kohderyhmäänsä, vakiinnutti hankevuosien aikana käynnistämät toimintamuotonsa ja
kehitti toimintaansa entisestään. Perhehaavi-hanke oli tavoitteittensa mukaisesti tukemassa
haavoittuvassa asemassa olevien vanhemmuutta ja osallisuutta. Haavi-toimintaan osallistuneista
n. 80 % koki saaneensa tukea omaan vanhemmuuteensa.
Online-perhekahvilat kokoontuivat viikoittain somalin, arabian, persian ja darin, kurdin sekä
selkosuomen kielillä. Etätoteutus mahdollisti osallistumisen yli kuntarajojen. Lisäksi neljä
monikulttuurista perhekahvilaa olivat osan vuotta perheiden tukena Helsingissä, Vantaalla ja
Keravalla.
Yksilötyön ja -tuen osalta tavoitettiin aiempaa enemmän perheitä, jotka tarvitsivat paljon tukea
omaan elämäntilanteeseensa: perheitä, jotka eivät olleet saaneet riittävästi tai lainkaan tukea
viranomaisilta. Vuoden aikana korostui odottamatta laajemman ja intensiivisemmän tuen tarve.
Tukea tarvittiin useampaan eri haasteeseen ja sitä pyydettiin useamman kerran. Perhehaavitoiminta sai pysyvän rahoituksen 2022 alkaen.

PERHEHAAVI-HANKE LUKUINA
• Avoimen perhetoiminnan kohtaamiset 		

428

• Virtuaaliset kohtaamiset			

181

• Monikulttuuriset perhekahvilakohtaamiset

218

• Yksilöohjauksen kohtaamiset			

199

• ABC-vanhemmuusryhmien osallistujat		

33

Perhehaavin viikkoryhmien palautetta 2021:

“Tässä ryhmässä olen
aina iloinen. Olen paljon
yksin kotona, tässä
ryhmässä on hyvä olla.”

“Tosi tärkeä ja hyvä
ryhmä. Minä ensin
pelkäsin puhua.
Korona-ajan olimme
kotona. En puhunut
mitään. Nyt pääsen
puhumaan täällä. En
pelkää puhua täällä.”

“Mukavaa yhdessäoloa
ja tärkeitä teemoja.
Ryhmässä oli
empaattinen tunnelma.”

TILAPÄINEN LASTENHOITOAPU
Tilapäisen lastenhoitoavun avustuksella MLL:n Uudenmaan piiri rekrytoi, kouluttaa ja ohjaa
lastenhoitajia toimimaan perheissä tilapäisinä hoitajina. Lisäksi MLL:n Uudenmaan piiri
välittää hoitajia perheisiin. Välitysalueita olivat Uusimaa, Häme, Kymi, Pohjanmaa, Satakunta
ja Varsinais-Suomi. MLL:n lastenhoidon työntekijät kouluttivat ja ohjasivat hoitajia, neuvoivat
asiakasperheitä palvelun käytössä ja kehittivät lastenhoidon välitysjärjestelmää.
Lastenhoitotoiminta tuki palvelua käyttäviä lapsiperheitä sekä nuoria lastenhoitajia, jotka
toiminnan kautta saavat työhön koulutuksen ja arvokasta työkokemusta. Toiminnan voidaan näin
ajatella olevan myös nuorisotyötä ja tukevan nuoria lastenhoitajia, joita MLL:n toiminnassa on
paljon mukana.
Vuoden 2021 asiakaskyselyn mukaan MLL:n hoitajien hoitotaitoihin ja toimintaan oltiin erittäin
tyytyväisiä. Hoitajat noudattavat perheiden ohjeita ja osaavat perushoidon arvioitiin keskiarvolla
4,8 ja hoitajien vastuuntuntoisuus ja luotettavuus keskiarvolla 4,7 (asteikko 1–5).

TILAPÄISEN LASTENHOITOTOIMINNAN TULOKSIA
• 88% perheistä kertoi lastenhoitoavun helpottaneen perheen arkea
• 66% perheistä kertoi palvelun tuoneen helpotusta vanhempien väsymykseen
• 69% vastasi palvelun lisänneen vanhempien yhteistä aikaa

”Erittäin tärkeä tuki
pienten lasten kanssa.
Vanhemmat saavat
hetken huilata ja
yhteistä aikaa.”
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Asiakastyytyväisyyskysely
2021

TILAPÄISEN LASTENHOITOTOIMINNAN TULOKSIA
• MLL lastenhoitokursseja				

7

• Hoitajien pienryhmiä ja jatkokoulutuksia		

24

• Osallistujia kursseilla, koulutuksissa ja pienryhmissä

360

• Lastenhoitotunteja					

17 748

• Yhteistyökunnat					
Espoo, Helsinki, Järvenpää, Kauniainen
Kerava, Kirkkonummi, Lohja,
Porvoo, Sipoo, Vantaa, Vihti
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Perheiden kokemuksia 2021:

”En tiedä miten
selvittäisi
ilman.”

”MLL pitää meidän
perhettä pinnalla! mll
hoitajien säännöllinen
viikonloppuapu on
aivan korvaamatonta!”

”Meillä ei ole
lainkaan tukiverkkoja
asuinalueella ja tämän
takia palvelu on tärkeää
ja hyödyllistä.”

”Varsinkin korona-aikana
kun isovanhemmatkaan eivät
voineet käydä meillä, MLL oli
korvaamaton että saimme edes
muutaman viikon välein oman
illan vanhemmille.”

”Yksinhuoltajalle elintärkeä!
Ainoa sen hintainen
lastenhoitopalvelu että
sitä voi oikeasti käyttää
silloin kun tarvitsee nukkua
univelkoja pois, hoitaa asioita,
tai tulee töitä lauantaille.”

AMMATILLISESTI OHJATTU TUKIHENKILÖTOIMINTA
Tukihenkilötoiminta on ammatillisesti ohjattua vapaaehtoistoimintaa, jonka pääasiallisina
kohderyhminä ovat lapsiperheiden vanhemmat, maahanmuuttajaäidit, lapset ja nuoret
sekä mummit ja vaarit. Tukihenkilötoiminta muodostuu perhekummitoiminnasta, ystäväksi
maahanmuuttajaäidille -toiminnasta sekä mummi- ja vaaritoiminnasta. Lisäksi vuoden 2021
aikana toteutettiin vanhemmuutta tukevia ABC- ryhmiä.
Piiri rekrytoi, kouluttaa ja ohjaa vapaaehtoisia tukihenkilöitä, jotka toimivat lasten ja
lapsiperheiden vanhempien tukena. Vapaaehtoisina tukihenkilöinä toimivat tavalliset
aikuiset, joiden oma elämä on tasapainossa. Tukihenkilötoiminnan tavoitteena on vahvistaa
vanhemmuutta, osallisuutta, 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.
Koronasta johtuen vapaaehtoisten koulutukset ja työnohjaukset toteutettiin edellisvuoden
tapaan etäyhteyksien avulla. Tukisuhteiden aloituksia tehtiin myös etäyhteyksien avulla.
Vapaaehtoisten työnohjauksia toteutettiin verkkoyhteyksien lisäksi ulkona.

TUKIHENKILÖTOIMINTA LUKUINA
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• Tukisuhteita vuoden aikana					

693

• Mummeja ja vaareja toiminnassa				

28

• Koulutuksia, jatkokoulutuksia ja työnohjauksia			

59

• Koulutuksiin, jatkokoulutuksiin ja työnohjauksiin osallistuneita

692

• Kuntakumppaneita						
Helsinki, Espoo, Vantaa, Järvenpää,
Kauniainen, Kerava, Porvoo,
Kirkkonummi, Sipoo, Lohja
Loviisa, Vihti, Nurmijärvi
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TUKIHENKILÖTOIMINNAN TULOKSIA 2021
• 85% tuettavista perheistä ja maahanmuuttajaäideistä on saanut käytännön neuvoja ja
apua arjen haasteisiin
• 99% perheistä, äideistä, lapsista sekä vapaaehtoisista sai toiminnan kautta itselleen
iloa ja hyvää mieltä
• 88% kertoi yksinäisyyden kokemusten vähentyneen toimintaan osallistumisen myötä
• 94% kertoi saaneensa uuden tärkeän ihmissuhteen
• 85% äideistä ja heidän vapaaehtoisistaan koki, että maahanmuuttajaäidin kielitaito ja
parantunut tukisuhteen aikana
• 100% mummeista ja vaareista koki, että sukupolvitoiminta on lisännyt lasten ja
ikäihmisten välistä ymmärrystä

Perheiden kokemuksia 2021:

”Se on tosi kiva idea,
koska aikuisella
maahanmuuttajilla
on vaikea löytää
suomalaista ystävä.”

“I feel included and the
culture and system of the
society can be learnt better
from a native.”

”Siihen kuinka lämmin ja
ihana ihminen meidän kummi
oli. Kunpa kaikki olisivat
samanlaisia.”

“Saimme uuden ystävän.”

”Kiitoksia tälläisestä
toiminnasta. Todella
hienoa että tämmöistä
toimintaa olemassa.”

ABC-VANHEMMUUSRYHMÄT
Piiri on tuonut Ruotsista Suomeen tutkimusnäyttöön perustuvan ABC-vanhemmuusryhmämallin.
ABC- vanhemmuusryhmät ovat 3-12-vuotiaiden lasten vanhemmille suunnattuja ryhmiä
ja ne tukevat lapsen positiivista kehitystä sekä vanhemman ja lapsen vuorovaikutusta.
Kumppanikunnat ohjaavat tukea tarvitsevia asiakkaitaan vanhemmuusryhmiin. Lisäksi ABCryhmiä toteutetaan Haavi-toiminnan kohderyhmälle sekä tukihenkilötoiminnan ja piirin
perhetalojen perheille. Ryhmät kokoontuvat viisi kertaa parin tuntia ajan kerrallaan.

ABC-VANHEMMUUSRYHMÄT LUKUINA
• ABC-vanhemmuusryhmiä

23

• Osallistujia			

224

ABC-VANHEMMUUSRYHMIEN TULOKSIA
• Ryhmiin osallistujat kokivat suhteensa lapseen ryhmän jälkeen kehittyneen
paremmaksi ja yhteistyön lapsen kanssa parantuneen ryhmän myötä
• Ryhmiin osallistujat kertoivat lasten kehumisen lisääntyneen ja moittimisen vähentyneen
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Osallistujien palautetta vuodelta 2021:

”ABC-ryhmä on hyvä ryhmä,
jossa olen oppinut miten
pitää huolta lapsestani,
välttää stressiä ja osoittaa
rakkautta. Haluaisin tämän
ryhmän jatkavan…”

”Kiitos, olen saanut
paljon hyödyllistä
tietoa, mitä saan
käyttää jokapäiväisessä
elämässäni.”

”Upea kurssi. Laittoi
ajattelemaan ja
kyseenalaistamaan omia
toimintatapoja sekä antoi
malleja, miten toimia toisin.
Perheen vuorovaikutus parani
ja yhteys lapseen parani.
Sain paljon toimintamalleja
ollakseni tietoisempi vanhempi
ja valitsemaan toimintatapani
myös kriittisissä tilanteissa.
Kiitos kurssista!”

”Oli tosi kiva, että ryhmä
järjestettiin online-tapahtumana.
näin yksinhuoltajankin on helppo
osallistua! Kiitokset myös paperille
printatusta materiaalista, se tuntui
ihanalta vaihtelulta kaikkeen
digitaaliseen. Ohjaajat toivat ihanaa
tunnelmaa ryhmään myös minusta ja
vaikuttivat paljon luottamuksellisen
ilmapiirin syntymiseen.”

LASTEN RYHMÄHOITO
Lasten ryhmähoito on kunnille, yrityksille ja järjestöille myytävää ryhmähoitopalvelua.
Vuonna 2021 ryhmähoito oli koronasta johtuen hyvin pienimuotoista

VIESTINTÄ
Piirin toimintaa markkinointiin vuoden 2021 aikana monipuolisesti ja useita eri kanavia
hyödyntäen. Toiminnasta tiedotettiin aktiivisesti sekä ulkoisesti että sisäisesti. Tiedotus- ja
markkinointikanavina käytettiin piirin verkkosivuja, sosiaalisen median kanavia (Facebook,
Instagram, Twitter), ulkomainontaa (bussimainonta), vaikuttajamarkkinointia, printtimainontaa,
lehdistötiedotteita, lehtijuttuja, lehtimainontaa sekä sähköpostimarkkinointia.
MLL Uudenmaan kaikki sosiaalisen median kanavat kasvoivat maltillisesti vuonna 2021.
Isoin seuraajamäärän kasvu nähtiin Instagramissa (n. 40%). Myös tavoittavuus nousi kaikissa
sosiaalisen median kanavissa. Verkkosivujen kävijämäärät pysyivät vuoden 2020 tasolla.

ISOIMMAT KAMPANJAT 2021
Monille Uudenmaan piirin toiminnoille tehtiin vuoden 2021 aikana menestyneitä ja tuloksellisia
kampanjoita. Kampanjat näkyivät piirin omissa kanavissa ja niitä tuettiin myös maksetulla
medialla.
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Avaa silmäsi vapaaehtoistoiminnalle -kampanja
vapaaehtoistoiminnan rekrytointikampanja / syksy 2021
Videokampanjaa näkyi vahvasti piirin omissa sosiaalisen median kanavissa. Isoimpana
painopisteenä olivat tukihenkilötoiminnan vapaaehtoiset (perhekummitoiminta ja ystäväksi
maahanmuuttajaäidille -toiminta). Kampanjaa hyödynnettiin myös muissa toiminnoissa.
Kampanja avulla saatiin yhteydenottopyyntöjä 76 kappaletta sekä runsaasti koulutuksiin suoraan
ilmoittautuneita.
Koulutien turvaajat -kampanja
syksy 2021
Yhdessä yhdistysten kanssa järjestetty Koulutien turvaajat -kampanja keräsi taas suuren määrän
vapaaehtoisia turvaamaan pienten koululaisten koulutietä. Kampanja nostettiin myös MTV3
Uutisaamun suorassa lähetyksessä koko kansan nähtäville.
Ole pienten puolella -kampanja
jäsenhankintakampanja kevät 2021
Korona-ajan laskeviin jäsenmääriin reagoitiin Ole pienten puolella -kampanjalla. Kampanjalle
luotiin oma vahva ilme ja se näkyi piirin kaikissa kanavissa. Myös paikallisyhdistyksille tuotettiin
kampanjamateriaalit. Kampanjasta ohjattiin keskusjärjestön sivuille liittymään jäseneksi.
Lastenhoitokampanja Natalia X MLL
kevät 2021
Vaikuttaja Natalia Salmelan kanssa tehtiin yhteistyössä kampanja perheille. Tuore äiti Natalia
nosti omissa kanavissaan MLL lastenhoitopalvelun hyviä puolia. Natalian materiaaleja
hyödynnettiin myös piirin omissa kanavissa. Kampanja tavoittavuus oli sosiaalisessa mediassa
yhteensä yli 200 000. Kampanjasta tuli suoria klikkejä 1000 elastenhoito.fi -palveluun.
Näiden lisäksi vuoden aikana tehtiin useita pienempiä toimenpiteitä. Somekanavien
seuraajamäärät Kasvoivat tavoitteiden mukaisesti. Piirin toiminta sai ansaittua mediatilaa mm.
MTV3:ssa ja Helsingin Sanomissa.

HALLINTO, TALOUS JA HENKILÖSTÖ
HALLINTO
Piirihallituksen puheenjohtajana toimi Tiia Tuomi ja varapuheenjohtajana Mika Jokinen.
Hallitukseen kuului puheenjohtaja ja 10 jäsentä sekä 3 yleisvarajäsentä.
Piirihallituksen kokouksia oli toimintavuoden aikana kuusitoista. Piirihallitus nimesi vuoden
alussa työvaliokunnan. Piirihallituksen ja työvaliokunnan kokoonpano on liitteessä.
Piirin kevätkokous pidettiin 27.5.2021 ja syyskokous 25.11.2021.
Lisäksi pidettiin ylimääräinen piirikokous 17.2.2021.
Piirin kevätkokouksessa nimettiin piirin vaalivaliokunta valmistelemaan piirin
syyskokouksen henkilövalintoja. Vaalivaliokuntaan valittiin puheenjohtajaksi
Raija Stjernvall ja jäseniksi Saija Toropainen ja Anni Kettunen.
Piirin liittovaltuustoedustajia olivat Mika Jokinen, Suvi Pulkkinen,
Katariina Styrman ja heidän varajäsenensä olivat Eva-Karin Wilkko-Antell,
Anu Loukiainen, Anni Kettunen. Liittohallituksen varajäsenenä oli Tiia Tuomi.

HENKILÖSTÖ
Piirin henkilökuntaan kuului toimintavuoden lopussa 46 työntekijää, joista seitsemän työskenteli
Marskin Muksujen myymälässä. Tämän lisäksi henkilöstöön kuului lastenhoitotoiminnan ryhmähoitajia.

TALOUS
Taloudellisesti terve organisaatio palvelee yhdistyksiä ja Uudenmaan lapsiperheitä parhaiten,
siksi talouden osalta seurataan piirin vakavaraisuutta ja maksuvalmiutta. Toimintasuunnitelmassa
asetetut taloutta kuvaavat mittarit toteutuivat vuoden 2021 osalta (omavaraisuusaste yli 40 %,
Quick Ratio yli 1 ja maksuvalmius suhteessa henkilöstömenoihin vähintään 2 kk)
Piirin talous perustui kunta-avustuksiin, STEA-avustuksiin, jäsenmaksutuottoihin sekä
varainhankinnan ja sijoitustoiminnan tuottoihin. Vihdissä tapahtuvaan toimintaan saatiin
avustusta Tuovi Siiri Hännisen säätiöltä.
Piirin tilinpäätös 2021 osoitti 4804,90 euroa alijäämää.
Piirin tilintarkastajana toimi KHT Heidi Vierros KPMG:ltä. Varatilintarkastajina toimi KHT-yhteisö
KPMG Oy Ab. Piirin kirjanpitoa hoiti piirin talouspäällikkö Satu Wahlman.
Piiri tarjosi kirjanpitopalvelua jäsenpalveluna paikallisyhdistyksilleen omakustannushintaan.
Piirin kirjanpitopalvelussa oli mukana 24 piirin jäsenyhdistystä, joiden taloushallinnon palveluista
vastasi piirin talouspäällikkö ja kirjanpitäjä.

VARAINHANKINTA JA SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA
Piirillä oli osana piirin varainhankintaa Töölössä toimiva Marskin Muksut -myymälä, jossa myytiin
lahjoituksena saatuja käytettyjä lastenvaatteita ja -tarvikkeita. Marskin Muksut- myymälästä
lahjoitettiin myös suoraan vaateapua jaettavaksi mm. piirin perhetalojen kautta.

PIIRIN NAISTOIMIKUNTA
Piirin naistoimikunnan puheenjohtajana toimi Leena Salmi-Lehtinen ja varapuheenjohtajana
Margaretha Einola-Rajamäki. Jäseniä oli yhteensä 26. Naistoimikunta pääsi järjestämään
tilaisuuksia vasta syyskaudella, kun pandemiatilanne helpottui. Teatteriesityksiin ja
tangokonserttiin myytiin lippuja ja järjestettiin Ilta lapselle Tuomiokirkon kryptassa jo
kymmenettä kertaa. Paikallisyhdistyksiä avustettiin kesäkaudella runsaalla 5000 eurolla.

SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA
Piirin sijoitus- ja rahoitustoiminta on varsin vähäistä ja sen tavoitteena on mahdollisimman vakaa
tuotto hallitulla riskitasolla. Sijoitus- ja rahoitustoiminta tuotti piirille 7093,10 euroa vuonna 2021.
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PIIRIHALLITUKSEN JÄSENET 2021
Puheenjohtaja:
Tiia Tuomi
Jäsenet:
Outi Jokinen
Suvi Pulkkinen
Mika Jokinen 		
Anni Kettunen
Johanna Laisaari
Minna Viljakka-Lehtinen		
Esa Kinnunen 							
Katja Taponen							
Katariina Styrman
Yleisvarajäsenet:
Eva- Karin Wilkko-Antell
Helena Peltola
Marja Kauppinen

PIIRIN TYÖVALIOKUNTA 2021
Puheenjohtaja Tiia Tuomi, varapuheenjohtaja Mika Jokinen, Katja Taponen,
Esa Kinnunen, Suvi Pulkkinen ja toiminnanjohtaja Pia Metsähuone

