
Vertaistoimintaa kumppanuudella -hanke 2016-19
Toiminta-alueena Rovaniemi

Hankkeen päämääränä on tukea rovaniemeläisten perheiden arkea 
järjestämällä ja koordinoimalla yhteistyössä kumppaneiden 

(kaupunki, seurakunta, järjestöt, yritykset) kanssa 
perheiden tarpeiden ja toiveiden mukaista toimintaa 

sekä tiivistää kumppaneiden yhteistyötä.
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Vertaistoimintaa kumppanuudella -hanke 2016-18
• saatu jatkovuosi 2019 
• rahoittajana Stea, Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus

Kohderyhmät
• Lapset, vanhemmat ja perheet

• Rovaniemellä lapsiperheiden parissa toimivat tahot.

• Kaupungin lapsiperhepalvelut, 

• Rovaniemen evl. seurakunta, 

• järjestöt, yritykset sekä 

• kaikki lapsiperheiden parissa toimivat tahot. 

Kriteeriksi riittää halu toimia lasten ja lapsiperheiden hyväksi.



Tavoitteet
• Syvennetään järjestö-seurakunta-kunta -kumppanuutta lapsiperheiden 

ennaltaehkäisevässä toiminnassa. Toimijoiden tiedon ja osaamisen 
vaihtoa lisätään järjestämällä tilaisuuksia toimijoille. 
Rakennetaan yhdessä pysyvä, mutta joustava toimintamalli, joka 

palvelee niin lapsiperheitä, kuin ammattilaisia.

• Tuetaan perheiden arkea, lisätään hyvinvointia ja ehkäistään 

yksinäisyyttä järjestämällä tarpeiden ja toiveiden mukaista toimintaa 
yhteistyössä kumppaneiden kanssa. Edistetään etäteknologisia 
osallistumistapoja, jotta osallistumiseen on matala kynnys.

• Tehdään lapsiperheiden toiminta näkyväksi. Kerrotaan toiminnasta 
perheille selkeämmin ja tuodaan toiminta perheiden tavoitettavaksi, 

jotta perheet löytävät tuen ja toiminnan nykyistä paremmin.
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Hankkeen ohjausryhmä (suluissa varajäsen)

• Mirja Kangas Rovaniemen kaupunki (Virve Simonen) 
• Aija Jussila Rovaniemen kaupunki (Pirkko Uurtamo)
• Mira Uimaniemi Rovaniemen seurakunta (Marjo Rundgren) 
• Asta Niskala Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen (Poske) 
• Liisa Hokkanen Lapin yliopisto 
• Maria Kiistala Lapin ammattikorkeakoulu (Ritva Varrio)
• Mervi Kestilä Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry 
• Kristiina Luusua Lapin ensi- ja turvakoti ry (Pirjo Kairakari) 
• Riikka Wikström Rovaniemen Neuvokas (Suvimaria Saarenpää)

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lapin piiri ry
• Arja Saarento
• Mervi Saukkoriipi
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Pääkohtia hankkeen ajalta

• Vertaisryhmätoiminnan kasvaminen
• Lapsiperhekysely keväällä 2017
• Perheiden torit keväällä ja syksyllä 2018
• Valmista ruokaa lapsiperheille (ruoan jako)
• Yksittäiset tapahtumat
• Liikun ja leikin Lainaalla -tapahtumat, Isit ja lapset, 

Äidit ja lapset, jne.
• Lapsiperhetoimijoiden tapaaminen 10.12. (30 osall., 14 org.)

Rovaniemen lapsiperhetoimijoiden 
ilo ja halu tehdä yhdessä on ollut upeaa!
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Verkostokoordinaattori
Mervi Saukkoriipi 
050 313 5225
mervi.saukkoriipi@mll.fi
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