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MLL:n 
JÄSENMÄÄRÄ 
31.12.2018 

% 

ENONTEKIÖ 1856 70 3,77 

INARI Inarin + Ivalon yhd. 6911 63 + 263 4,72 
KEMI 21024 253 1,20 
KEMIJÄRVI 7375 129 1,75 
KEMINMAA 8149 77 0,94 
KITTILÄ 6423 628 9,78 
KOLARI 3824 157 4,10 
MUONIO 2302 335 14,55 
PELKOSENNIEMI 954 39 4,09 
PELLO 3439 100 

 
2,91 

POSIO 3236 64 1,98 
RANUA 3895 104 2,67 
ROVANIEMI PTY + Roi yhd. 62 963 317 0,50 
SAVUKOSKI 1016 42 4,13 
SIMO 3044 169 5,55 
SODANKYLÄ 8442 228 2,70 
TERVOLA 3063 279 9,11 
TORNIO 21 872 374 1,71 
UTSJOKI 1232 54 4,38 
YLITORNIO 4017 87 2,17 
LAPPI 178 530 (-751) 3942 
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Lähteet: Tilastokeskus (väkiluvun ennakkotilasto 21.3.), MLL:n jäsentilastot



1 MLL:N TOIMINNAN YDINALUEET JA ROOLI MUUTTUVASSA TOIMINTAYMPÄRIS-
TÖSSÄ 
 

Mannerheimin Lastensuojeluliitto (MLL) on avoin kansalaisjärjestö, joka edistää lasten, nuorten ja lapsiperhei-
den hyvinvointia. Työn perustana ovat liiton perustamisjulistus ja säännöt, MLL:n Suunta 2024 ja YK:n lapsen 
oikeuksien sopimus. MLL:n 2024-strategia on lapsiystävällinen yhteiskunta, jossa lapsen etu asettuu etusijalle ja 
lapset ja nuoret voivat hyvin. MLL:n arvot ovat lapsen ja lapsuuden arvostus, yhteisvastuu, inhimillisyys ja yhden-
vertaisuus. Arvoja täydentävät periaatteet ovat avoimuus, ilo, kumppanuus, osallisuus ja arjen arvostus. 

MLL on lasten, nuorten ja perheiden arjen asiantuntija, luotettava ja ketterä kumppani, vapaaehtoistyön toteut-
taja ja innovatiivinen kehittäjä sekä vahva vaikuttaja. MLL tarjoaa innostavan osallistumisympäristön vapaaeh-
toistoiminnalle lasten, nuorten ja perheiden kanssa. 

Lapin maakunnassa on 21 kuntaa. Asukasluku painui vuoden 2018 aikana alle 180 000. Suomen n. 9000 saame-
laisesta n. 3600 asuu Enontekiön, Inarin ja Utsjoen kunnissa sekä Sodankylän kunnan pohjoisosassa. Lapissa, ku-
ten koko Suomessa syntyi vauvoja v 2018 vähiten 150 vuoteen, ennakkotiedon mukaan alle 1500.  

Muuttoliikkeen myötä perheiden luonnolliset verkostot ovat ohentuneet ja perheiden kokema yksinäisyys on 
lisääntynyt. Yksinäisyys kuormittaa perheitä, ja on lasten kehityksen riskitekijä. Terveys- ja hyvinvointierot muo-
dostuvat merkittävältä osin jo lapsuus- ja nuoruusiässä. 

Ilman vahvaa vaikuttamistyötä lasten, nuorten ja lapsiperheiden näkökulma jää yhteiskunnallisen päätöksen-
teon marginaaliin. MLL:n ja muiden lapsi-, nuoriso- ja perhejärjestöjen tärkeänä tehtävänä on tuoda lasten ja 
nuorten näkökulma päätöksentekijöiden tietoon sekä vaatia hyvinvointia koskevan tiedon hyödyntämistä ja lap-
siin ja nuoriin kohdistuvien vaikutusten arviointia päätöksenteossa. Lapin piirissä painottui vuonna 2018 vaikut-

taminen maakunnalliseen järjestöstrategiaan, sote -uudistukseen ja Lape-hankkeeseen. 

Järjestöjen ja kuntien yhteistyön tarve kasvaa. Yhteistyön tulee perustua kumppanuuteen ja selkeään vastuunja-
koon julkisen vallan ja kansalaisyhteiskunnan välillä. Järjestöjen tärkein tehtävä on edistää ihmisten osallisuutta 
ja toimintakykyä. Vapaaehtoistoiminnassa ammatillisen ohjauksen ja tuen sekä järjestöjen välisen yhteistyön 
merkitys kasvaa. Tavoitteiden määrittely, suunnitelmallisuus ja arviointi tulevat järjestötoiminnassa yhä tärke-
ämmäksi. 

MLL tekee kansalaisjärjestönä monipuolista ennaltaehkäisevää lastensuojelutyötä. Toiminnassa painottuvat las-
ten, nuorten ja perheiden lähiyhteisöjen, osallisuuden ja kasvatuskumppanuuden tukeminen. MLL:n toiminnan 
painopisteenä on vapaaehtoistoiminnan tukeminen ja kehittäminen. MLL:n perhekahvilat ja kerhot sekä paikal-
lisyhdistystoiminta tarjoavat vertaistukea ja mahdollisuuksia osallistumiseen ja vaikuttamiseen.  

 
 



   

 

 

 

2 LASTEN JA LAPSIPERHEIDEN HYVINVOINNIN JA ELINOLOJEN EDISTÄMINEN

2.1. Vaikuttaminen
 

Vaikuttamistyön perustana on vaikuttamisstrategia, joka ohjaa MLL:n vaikuttamistyötä tarkentaen Suunta 2024 -

strategian tavoitteita ja toimia. Vaikuttamistoiminnan keskeiset sisällöt on linjattu liittokokouksen, liittovaltuuston 

ja liittohallituksen hyväksymissä ohjelmissa ja kannanotoissa, mm. vaikuttamisstrategiassa. Lapin piirissä on imple-

mentoitu liiton strategia lappilaisin sovelluksin. 

MLL:n Lapin piiri piti yhteyttä liiton toimintaa lähellä oleviin virkamiehiin ja luottamushenkilöihin alueellisesti ja 

paikallisesti. MLL kokosi ja välitti tietoa lapsiperheiden arjesta päätöksenteon tueksi. Piirin edustajat osallistuivat 

erilaisiin verkostoihin ja foorumeihin toimien siten lasten, nuorten ja lapsiperheiden edunvalvojana.Tärkeimpiä 

vaikuttamisen paikkoja vuonna 2018 oli suora informaatio kuntapäättäjille ja virkamiehille, jäsenyys Lapin Lape- 

ja sote -työryhmissä, Lapin liiton järjestöjen neuvottelukunnassa. 

 

Vaikuttamistyön perustana on vaikuttamisstrategia, joka ohjaa 

MLL:n vaikuttamistyötä tarkentaen Suunta 2024 -strategian tavoit-

teita ja toimia.  
 

Kansainvälisenä Perheiden päivänä MLL:n Lapin piiri kiitti Tervolan kuntaa, joka on investoinut hyvinvointia edistä-

vään ja ongelmia ehkäisevään työhön tuoden monenlaista iloa lapsille ja lapsiperheille. Kunta arvostaa ja edistää 

perheiden tekemää ja perheitä tukevaa vapaaehtoistyötä.  

Lapin piiri esitteli toimintaansa myös opiskelija- ja ammattilaisryhmille. Lisäksi piirin edustajia oli mukana useissa 

tapahtumissa, joissa oli mahdollisuus esitellä MLL:n toimintaa. Piirin toiminnan lisäksi lähes kaikissa Lapin yhdis-

tyksissä on aktiivista toimintaa niin kuntatoimijoiden kuin yritysten kanssa.                                



   

 

 
 

2.2 Verkostot 
 

Vaikuttaminen lapsen parhaaksi on MLL:n keskeinen tehtävä. Osaamisen verkostoa lasten, nuorten ja perheiden 

asioita tutkivien ja kehittävien toimijoiden kanssa vahvistettiin edelleen. Lapin piiri teki kiinteää yhteistyötä paikal-

lisyhdistysten, keskusjärjestön ja muiden piirien kanssa. 

 
Vaikuttaminen lapsen parhaaksi on MLL:n keskeinen tehtävä. 
 

MLL:n Lapin piiri on yhteistyösopimuksella mukana Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry:n hallinnoimassa La-
pin järjestörakenteessa. Lapin järjetörakenteen päämäämääränä on lisätä kansalaisten hyvinvointia ja osallisuutta 
tukemalla Lapissa toimivia sosiaali- ja terveysjärjestöjä niiden perustehtävässä.  

 

MLL:n Lapin piiri oli edustettuna myös mm. 

• Lapin liiton järjestöneuvottelukunnassa ja työvaliokunnassa 

• Viestintä- ja Tiedontuotantoverkostoissa (Lapin järjestöstrategian toteuttamisen verkostot) 

• Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän potilas- ja omaisneuvostossa 

• Lapin nuorisojärjestöjen verkostossa 

• Rikosuhripäivystyksen aluetyöryhmässä 

• Soste ry:n Sosiaali- ja terveysjärjestöjen aluetiimissä 

• Vapaaehtoisen pelastuspalvelun Lapin maakuntatoimikunnassa 

• Rovaniemen Neuvokkaan järjestöverkostossa 

• SPR:n Pärjätään yhdessä -hankkeen ohjausryhmässä 

• Seksuaaliterveys Lapin lasten, nuorten ja perheiden voimavaraksi –hankkeen ohjausryhmä 

• MLL:n valtakunnallisissa erilaisissa verkostoissa 

 

 
Hyvä Joulumieli -kampanjaan osallistuttiin yhteistyössä Suomen Punaisen Ristin, Ylen, Keskon, Lidlin ja S-ryhmän 
kanssa. 70 euron arvoisten Hyvä Joulumieli -lahjakorttien jako 1730 Lapin lapsiperheelle organisoitiin yhteis-
työssä SPR:n Lapin piirin kanssa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



   

 

 
 

3 KANSALAISTOIMINNAN TUKI JA JÄRJESTÖTYÖ 

3.1 Vapaaehtoistyön tuki    

 

MLL:n vapaaehtoistoiminta toteutuu pitkälti yhdistyksissä. Vapaaehtoistoiminnan kautta MLL:lla on suora yhteys 
lasten, nuorten ja vanhempien arkeen. MLL:n paikallisyhdistykset kokosivat kuntansa perheitä toimimaan, osal-
listumaan ja vaikuttamaan lapsiperheiden hyväksi. Toiminta muotoutui paikallisista tarpeista, yhdistyksen voi-
mavaroista sekä alueellisista ja valtakunnallisista toimintamalleista. 

Yhdistysten perehdyttämisestä järjestötoiminnan perusteisiin vastasi Lapin piiri yhdessä Keskusjärjestön kanssa. 
Piirin puheenjohtaja vieraili 14 yhdistyksessä. Lisäksi yhdistysten edustajia on tavattu mm. Täyskäsikoulutuksessa, 
kevätkokouksessa ja syyskokousviikonlopun seminaarissa. Säännöllistä yhteyttä pidetään erilaisia tiedotteita 
jakamalla, kokoamalla kerran kuukaudessa lähettävä kuukausitiedote piiristä sekä puhelimella ja sähköpostilla. 
Myös Twitter ja Instagram olivat ahkerassa käytössä Facebookin rinnalla. 

 
Keskusjärjestön tuki Lapin piirille tässä murrosvaiheessa on ollut erittäin tärkeä ja merkittävä. Tukea on saatu 
henkilöstö-, talous- ja hallintoasioissa. Keskusjärjestö on hoitanut yhdistysten tukemista mm. Täyskäsikoulutuk-
sessa, syyskokouksessa ja erillisinä Skype-koulutuksina.  Kouluttajina keskusjärjestöstä toimivat mm Arja-Liisa 
Mauno, Esa Iivonen, Liisa Ylikojola ja Liisa Partio. Vuoden 2018 aikana yhdistyksiä koulutettiin hallitustyöskente-
lyssä, taloudenhoidossa, varainhankinnassa, jäsentyössä, nuorisotyössä sekä MLL:n vaikuttamisstrategian toteu-
tuksessa ja Yhdistysnetin hyödyntämisessä.  STEA myönsi MLL:lle 5 000 euron suuruisen toiminta-avustuksen, 
matkatukena yhdistysten kontaktointiin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

3.2 Jäsenistö

MLL:n perustan muodostavat paikallisyhdistykset, joissa toimivat aktiivit osallistuvat oman alueensa lapsiperhei-
den hyvinvoinnin edistämiseen. Paikallisyhdistyksiä Lapissa toimii tällä hetkellä 21. - Liiton jäsenmäärä oli vuo-
den 2018 päättyessä 87 291 henkilöjäsentä koko maassa ja Lapissa 3942. Lapin henkilöjäsenmäärä on noussut 
50 jäsenellä edellisvuodesta. 

 

Jäsenmäärä yhdistyksittäin 2007 - 2018    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

3.3 Perhekeskustoiminta 
 
MLL:n monimuotoinen tarjonta, osana kunnan perhekeskustoimintaa, lisää perheiden tukiverkostoja ja ehkäisee 
arjen ongelmien kasaantumista. Useissa perheiden pulmatilanteissa toisten vanhempien tarjoama vertaistuki 
riittää, eikä ammattiapuun ole tarvetta turvautua. 

MLL tarjoaa Lapissa lapsiperheille mm.: 

• Perhekahviloita 

• Erilaisia vertaisryhmiä 

• Harrastuskerhoja 

• Erilaisia tapahtumia, tempauksia ja retkiä 

• Auttavien puhelinten ja nettikirjepalvelun tuen 

• Tilapäistä lastenhoitoapua 
 
MLL:n perheille tarjoamat palvelut ovat osa paikallista ja valtakunnallista hyvinvointiverkostoa. Ne perustuvat 

käytännössä testattuihin valtakunnallisiin malleihin. MLL kerää perheiltä ja yhteistyökunnilta säännöllisesti pa-

lautetta ja kehittää sen avulla toimintaansa. 

Perhekahvilatoiminta tarjoaa samassa elämäntilanteessa oleville perheille 

mahdollisuuden saada tukea toisistaan. Perhekahvilan tehtävänä on myös 

edistää eri taustoista tulevien perheiden keskinäistä kohtaamista ja vertaistu-

kea. Vuonna 2018 Lapin piirin alueella oli yhteensä 18 perhekahvilaa, joissa 

oli kokoontumiskertoja 318 ja kävijöitä yhteensä 4909. MLL:n perhekahvilat 

on kirjattu Aluehallintoviraston Lapin sisäisen turvallisuuden ohjelmaan toi-

menpiteenä ”Lisätään asukkaiden mahdollisuuksia osallistua oman alueensa 

turvallisuutta ja viihtyisyyttä lisäävään työhön” -kokonaisuudessa. 

Kaikissa Lapin paikallisyhdistysten ja MLL:n Lapin piirin eri tapahtumissa, koulutuksissa, kerhoissa, vertaisryh-
missä, perhekahviloissa, leireillä ja retkillä oli osallistujia 18 935.  
 

Tarkemmat toimija- ja tilastotiedot löytyvä liitteistä: 

 
Liite 1: MLL:n Lapin paikallisyhdistysten perustamisvuodet ja hallitusten toimihenkilöt 2018 

 
Liite 2: MLL:n Lapin piirin yhdistysten toiminta lukuina 2018 
 

 

 

 

 

 
 



   

 

 

4 PERHEPALVELUT 

4.1 Lastenhoitotoiminta  
 
MLL:n perheille tarjoama tilapäinen lastenhoitotoiminta on valtakunnallista, ennaltaehkäisevää ja 

vanhemmuutta tukevaa apua. Perheet kokevat kotiin annettavan lastenhoitoavun tärkeänä ja joskus pelkkä tieto 

siitä, että apua on tarvittaessa saatavilla voi auttaa vanhemman jaksamista. Perheiden tarpeet ja asiakaspalaute 

ovat koko MLL:n historian olleet lähtökohta kotiin annettavan avun kehittymiselle nykyiseen muotoonsa. 

Hoitoapua on mahdollista saada kaikkina vuorokauden aikoina ja viikonpäivinä. Välitysjärjestelmä on 

internetpohjainen. Vuoden 2018 välitysjärjestelmä vaihtui uuteen. Perhe voi tilata hoitajan netissä 

https://www.elastenhoito.fi/ tai arkisin klo 8-11 p. 040 7725078. Lastenhoitotoimintaa on ollut Lapin piirin 

organisoimana vuodesta 1992 alkaen.  

Toiminnan organisointi perustuu kuntien avustuksiin. Vuonna 2018 lastenhoitotoiminnan välityskunnat olivat 

Enontekiö, Inari, Kemi, Kemijärvi, Kittilä, Pelkosenniemi, Pello, Posio, Rovaniemi, Salla, Savukoski, Sodankylä, 

Tervola, Utsjoki ja Ylitornio (yht. 15 kuntaa). MLL:n Lapin piirin tehtävänä on kouluttaa, rekrytoida, perehdyttää 

ja ohjata hoitajia sekä välittää internetohjelman avulla sopiva hoitaja perheeseen. Perheitä ohjataan työn-

antajavelvoitteissa ja tarvittaessa annetaan palveluohjausta. MLL ei peri perheiltä maksuja. Perhe toimii hoitajan 

työnantajana ja maksaa hoitajalle MLL:n suosituksen mukaisen tuntipalkan, joka on 9,00 €/h. 

Hoitajina toimivat 16–65 -vuotiaat joko MLL:n järjestämän lastenhoitokurssin (60 t) käyneet tai sosiaali- terveys- 

tai kasvatusalan koulutusta saaneet, hoitajiksi soveltuvat henkilöt. Kaikki toimintaan mukaan otettavat henkilöt 

haastatellaan ja perehdytetään. He ottavat vuosittain ammattivastuuvakuutuksen. Hoitajan työskentelyn 

painopisteenä on lapsen hyvinvointi ja turvallisuus vanhempien antamien ohjeiden mukaan. 

MLL:n lastenhoitotoiminta on myös nuorisotyötä. Lastenhoitotoiminnassa nuoret mm. oppivat työelämätaitoja ja 

saavat onnistumisen kokemuksia. MLL:n Lastenhoitokurssi antaa perus- ja täydennyskoulutusta lasten kanssa 

toimimiseen ja vahvistaa yksilön kansalaistaitoja. Kurssille voi osallistua kuka tahansa 15 vuotta täyttänyt, eikä se 

edellytä MLL:n hoitajaksi alkamista. MLL:n Lastenhoitokurssi voidaan järjestää lastenhoitotoimintaa avustaviin 

kuntiin, esimerkiksi koulun valinnaisaineena tai MLL:n Lapin piirin työntekijän pitämänä. 

Tilastot 2018 

Lastenhoitotunteja kertyi 1654 tuntia 188 eri perheessä. Järjestelmään rekisteröityneitä perheitä oli 2025. Yleisin 

hoidon tarpeen syy oli vanhemman asioilla käynti, toiseksi yleisin vanhemman työ tai opiskelu ja kolmanneksi 

vanhemman vapaa-aika. Muita syitä olivat mm. vanhemman tuen tarve, lapsen tai vanhemman sairaana olo. 

Vuoden aikana perehdytettiin 14 uutta hoitajaa, seitsemässä perehdytystilaisuudessa. Hoitajia toiminnassa oli 

noin 36. Hoitajille järjestettiin paikallisesti pienryhmätapaamisia sekä koulutus- ja virkistystilaisuuksia yhteensä 

kahdeksan. Koulutus- ja virkistystapaamisten järjestämisessä sekä toiminnan markkinoinnissa toimittiin 

yhteistyössä paikallisyhdistysten kanssa.  

 

4.2 Ammatilliset perhepalvelut 

 

MLL:n Lapin piirin ammatilliset perhepalvelut tarjoavat ammatillista osaamista ja yksilöllisiä, joustavia palveluja 

lapsiperheille kaikkina vuorokauden aikoina. Tavoitteena on tukea perheitä heidän arjessaan nostamalla lapsen 

hyvinvointi etusijalle. Ammatillisissa perhepalveluissa on ennaltaehkäisy painopisteenä ja työmuotoina ovat mm. 



   

 

 

lapsen kanssa toimiminen, lastenhoitoavun järjestäminen ja perheen arjen hallinnan tukeminen. MLL:n Lapin pii-

rin ammatillisia perhepalveluita vuonna 2018 olivat kotiin tehtävä ennaltaehkäisevä perhetyö, ammatillinen tuki-

henkilötyö, ryhmähoito ja yritysten lastenhoitopalvelu sekä valvotut ja tuetut tapaamiset. 

Lapin piirin ammatillisista perhepalveluista ja lastenhoitotoiminnasta vastasi perhepalvelupäällikkö Tiia Nyman. 
Perhepalvelupäällikkö koordinoi tilauksia, laskutuksia ja rekrytoi tuntityösuhteisia työntekijöitä, perehdyttää, 
kouluttaa ja tukee heitä työssään. 

Perhepalveluiden tilaajana toimii yleensä kunnan sosiaali- ja terveystoimi, yhteisö tai yritys. Työntekijänä toimi-
vat sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan ammatillista koulutusta saaneet tuntityösuhteiset perhetyöntekijät (10) ja 
ammatilliset tukihenkilöt (37). Vuoden aikana uusia työntekijöitä rekrytoitiin ja perehdytettiin 29 (4 perhetyönte-
kijää ja 25 tukihenkilöä). Tuntityöntekijöille annettiin säännöllistä tukea, ohjausta ja koulutusta työhönsä. Aamu-
kahvipalavereja eri teemoilla järjestettiin neljä. 

Tilastot 2018 

MLL:n Lapin piirissä tehtiin ennaltaehkäisevää perhetyötä Rovaniemellä yhteensä 835 tuntia 38:ssa eri per-
heessä. Käyntikertoja perheissä kertyi 261. Yritysten lastenhoitopalvelua käytettiin 255 tuntia, seitsemässä yrityk-
sessä ja 12 perheessä. Ryhmähoitoa käytti kolme tilaaja yhteensä 174 tuntia. Tuettuja tapaamisia järjestettiin 
yksi, joka oli kestoltaan kaksi tuntia. Ammatillisen tukihenkilötyön tunteja kertyi 3537 tuntia, 58 eri tuettavan 
kanssa. Tuettavia tyttöjä oli vuoden aikana 21 ja tuettavia poikia 37. Tukisuhteita oli 57. Käyntikertoja kertyi 
1167. Perhetyöstä ja tukihenkilötyöstä raportoitiin palvelun tilaajalle kuukausittain. Yhteistyö ja verkostopalave-
reja tilaajan ja/tai perheiden kanssa pidettiin tarvittaessa. 

 

4.3 Perhetoimintakeskus – lapsiperheiden kohtaamispaikka Rovaniemellä 
 
Piirin Perhetoimintakeskus (PTK) sijaitsee Rovaniemellä piiritoimiston yhteydessä ja se on avoinna toimiston auki-
oloaikoina. Tilassa voi käydä kuivittamassa tai syöttämässä lapsia aukioloaikojen ja tilavarausten puitteissa. Tilaa 
vuokrataan lasten syntymäpäiväjuhliin ja muihin perhejuhliin. Joulukuussa PTK:ssa ja toimistolla tehtiin remontti. 
Tilan ilmettä raikastettiin ja tilaan rakennettiin toimitiloja vuokralaisille.  
 
Keväällä 2016 käynnistynyt Vertaistoimintaa kumppanuudella -hanke jatkoi Perhetoimintakeskuksen toiminnan 
kehittämistä. Hanketta rahoittaa sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA ja hanke jatkuu vuoden 2019 
loppuun. Hankkeesta lisätietoa kohdassa 6.1.   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

5 NUORISOTYÖ  

 

MLL:n Lapin piirissä tärkeimmät nuorisotyön muodot ovat tukioppilastoiminta, mediakasvatus ja yhdistysten 
nuorisotyön tukeminen. Nuorisotyön keskeisin toteuttamismuoto on koulutustoiminta. Vuonna 2018 piirin alu-
eella järjestettiin yhteensä 16 nuorisotyön koulutustilaisuutta, joilla tavoitettiin 336 osallistujaa. Koulutuksiin 
osallistui 258 aikuista, joiden joukossa vanhempia, tukioppilasohjaajia sekä muita lasten ja nuorten kanssa toimi-
via ammattilaisia ja vapaaehtoisia, sekä 78 lasta ja nuorta. Koulutuksia järjestettiin tukioppilastoiminnasta, me-
diakasvatuksesta ja harrasteryhmän toiminnan tukemisesta. Piirin alueella toimi kolme MLL:n nuorisotyön kou-
luttajaa, joista kaksi piirin työntekijää (koulutuspäällikkö ja lastenhoitotoiminnan ohjaaja). Uusia kouluttajia rek-
ryttiin vuoden aikana yksi, joka aloittaa kouluttajana toimimisen vuonna 2019. 

Nuorten kansalaistaitoja MLL:n Lapin piiri tukee lastenhoitokursseilla, joita järjestettiin MLL:n lastenhoitotoimin-
taa tukevissa kunnissa. Vuonna 2018 järjestettiin viisi lastenhoitokurssia, joille osallistui 15 nuorta. Kouluttajina 
toimivat piirin koulutuspäällikkö sekä lastenhoitotoiminnan ohjaaja. 

Lapin piiri tuki vuonna 2018 paikallisyhdistyksiä nuorisotyössä tarjoamalla valtakunnallista, Keskusjärjestön järjes-
tämään nuorisotoiminnan verkkokoulutusta, jossa koulutuspäällikkö oli yhtenä kouluttajana. Lisäksi Lapin paikal-
lisyhdistyksiä on kannustettu Kaveriviikon järjestämiseen alueellaan, yhteistyöhön paikallisten tukioppilaiden 
kanssa sekä muuhun yhteistyöhön nuorten kanssa. 

MLL:n valtakunnallisia tukimuotoja ovat Lasten ja nuorten puhelin ja netti. Puheluihin, kirjeisiin ja chat-keskuste-
luihin vastaavat vaitiolovelvolliset, vapaaehtoiset aikuiset, joilla on aikaa kuunnella. Palveluihin voi ottaa nimettö-
mästi yhteyttä vuoden jokaisena päivänä missä tahansa asiassa. Vuoden 2018 aikana MLL:n Lapin piirin edustajat 
kertoivat Lasten ja nuorten puhelimesta ja netistä erilaisissa tapahtumissa, koulutustilaisuuksissa sekä jakoivat 
mainoksia ja julisteita eri yhteistyötahoille.  

 

5.1 Tukioppilastoiminta 

Tukioppilastoiminta on peruskoulussa toimiva tukijärjestelmä, joka perustuu vertaistuen ajatukseen. Tukioppilas 
on tavallinen, vapaaehtoinen oppilas, joka haluaa toimia kouluyhteisön hyväksi ja auttaa muita oppilaita. Tukiop-
pilaat saavat koulutuksen, samoin toiminnasta kouluissa vastaava opettaja eli tukioppilasohjaaja. Tukioppilastoi-
minnan tavoitteena on edistää hyviä toverisuhteita, kouluviihtyvyyttä, yhteisvastuusta sekä turvallista ja kannus-
tavaa ilmapiiriä koulussa. Lapissa tukioppilastoimintaa oli vuoden 2018 lopulla 74 %:ssa ylä- ja yhtenäiskouluja 
(79 %:ssa erityiskoulut pois lukien). Vuoden 2018 aikana kolme koulua teki piirin tukemana suunnitelmia aloitta-
miseen. 

Tukioppilasohjaajille järjestettiin marraskuussa Rovaniemellä tukioppilasohjaajien koulutuspäivä, jossa koulutta-
jina olivat piirin koulutuspäällikkö ja lastenhoitotoiminnan ohjaaja/nuorisotyön kouluttaja. Koulutuksessa pysäh-
dyttiin hyvinvoinnin ja jaksamisen äärelle. Päivän aikana uudet ohjaajat saivat koulutusta perusteisiin ja kokeneet 
ohjaajat työnohjauksellista tukea työhönsä. Osallistujia oli 8. Tukioppilasohjaajia tuettiin työssään koulutuksen 
lisäksi eri tavoin. Tukioppilasohjaajille tarjottiin mahdollisuus työnohjauksellisiin vertaistapaamisiin verkon 
kautta. Piiri on ylläpitänyt Lapin tukioppilasohjaajien Facebook-ryhmää vertaistuen foorumina. Tukioppilasohjaa-
jiin on pidetty yhteyttä sähköpostilla sekä henkilökohtaisesti tapaamalla. Lisäksi alueen paikallisyhdistyksiä on 
kannustettu yhteistyöhön tukioppilaiden kanssa. 

Vuoden aikana piirin kouluttajat vetivät tukioppilaille kolme peruskoulutusta tavoittaen noin 30 oppilasta. Muita 
perus- ja jatkokoulutuksia ovat ohjaajat pitäneet itse kouluilla hyödyntäen MLL:n tuottamia aineistoja. Lisäksi 
vuoden 2018 aikana toteutettiin Empatia netissä -prosessi kahdella koululla. Koulutuksessa vahvistettiin tukioppi-
laiden kohtaamisen taitojen ja mediaan liittyvien tunne- ja vuorovaikutustaitojen sekä vahvistetaan 



   

 

 

tukioppilaiden kykyä tunnistaa ja käsitellä nettikiusaamista, vihapuhetta ja muuta häiritsevää ja loukkaavaa käy-
töstä netissä empatian näkökulmista. Tukioppilaat jatkoivat myönteisen nettikulttuurin viemistä kouluilla eteen-
päin. 

 

5.2 Mediakasvatus 
 

MLL on mediakasvatuksen vahva osaaja ja asiantuntija. MLL:n mediakasvatustyö edistää lasten, nuorten ja lapsi-
perheiden hyvinvointia monialaisesti. MLL tukee vanhempia ja lasten kanssa toimivia ammattilaisia järjestämällä 
mediakasvatustilaisuuksia ja tarjoamalla koulutusta. Lisäksi MLL:n kouluttajat vierailevat peruskouluissa keskus-
telemassa oppilaiden kanssa heidän mediankäytöstään. Lapin piirin alueella pidettiin vuonna 2018 neljä vanhem-
painiltaa, joilla tavoitettiin noin 100 vanhempaa. Koulutusten lisäksi MLL tuottaa mediakasvatusmateriaalia kou-
lujen, varhaiskasvatuksen, nuorisotyön ja muiden toimijoiden käyttöön. Tietoa materiaaleista jaettiin piirin toimi-
joiden kautta eri toimijoiden kohtaamisissa. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

6 KEHITTÄMIS- JA KOKEILUHANKKEET 

6.1 Vertaistoimintaa kumppanuudella (STEA) 

 
Keväällä 2016 käynnistynyt Vertaistoimintaa kumppanuudella -hanke jatkoi Perhetoimintakeskuksen toiminnan 
kehittämistä. Hanketta rahoittaa sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA. Hankkeen päämääränä on tu-
kea rovaniemeläisten perheiden arkea järjestämällä perheiden tarpeiden ja toiveiden mukaista toimintaa PTK:ssa 
kunta- ja järjestöyhteistyössä. Kohderyhmänä ovat rovaniemeläiset lapsiperheet, joiden vertaistoimintaa koordi-
noidaan ja lisätään tarpeiden perusteella.  Lisäksi kohderyhmänä ovat lasten ja perheiden parissa toimivat järjestöt, 
yhdistykset ja muut toimijat, joiden keskinäistä yhteistyötä vahvistetaan. Hanke on kolmivuotinen ja sen toiminta-
alueena on Rovaniemi. Hanke sai jatkovuoden ja toiminta jatkuu vuoden 2019 loppuun.  
 
Hankkeen ohjausryhmä (10 jäs., 4 kokousta) varmistaa, että hanke menee tavoitteiden mukaan. Ohjausryhmästä 
koottiin järjestö-kuntakumppanuustiimi (6 jäsentä, 2 kokousta) valmistelemaan järjestö-kunta-kumppanuutta ja 
hankkeen päämääränä olevaa toimintamallia ja sen viemistä Rovaniemen kaupungin lapsiperheverkostoihin. Tiimi 
kuitenkin lakkautettiin kevätkauden jälkeen ja asioita vietiin eteenpäin ohjausryhmässä. 
 
Hankkeen toiminnassa on mukana monipuolinen joukko toimijoita ja kumppaneita. Näitä ovat PTK:ssa vertaisryh-
miä järjestävät yhdistykset (11 toimijaa) sekä muut järjestöt, yritykset ja kumppanit (20 toimijaa), jotka toimivat 
Rovaniemellä lapsiperheiden hyväksi. Toimijatapaamiset järjestettiin PTKssa toimivien ryhmien ohjaajille ja niiden 
tavoitteena oli tukea ohjaajia ja kehittää PTK:n toimintaa. Tapaamisia järjestettiin viisi. 
 
Keväällä 2017 toteutettu lapsiperhekysely tiivisti toimijoiden yhteistyötä ja kyselyn tulosten perusteella toimintaa 
on voitu suunnata tehokkaammin perheiden toiveiden ja tarpeiden mukaan. Sen johdosta alettiin mm. järjestää 
Perheiden tori tapahtumia, joissa lapsiperhetoimijat esittelevät toimintaansa. Maaliskuun torilla mukana oli 13 
lapsiperhetoimijaa ja lokakuun torilla 19 toimijaa. Toimijat muodostavat Perheiden tori -verkoston. Rovaniemen 
lapsiperhetoimijoiden tapaaminen järjestettiin joulukuussa ja sen palaute oli erittäin positiivinen. Osallistujia oli 
30, 19 eri organisaatiosta ja tämän tapaisia kohtaamispaikkoja tarvitaan jatkossakin. 
 
Rovaniemen kaupungin neuvolaterveydenhoitajat ovat vierailleet PTK:ssa, tutustuneet hankkeeseen ja piirin toi-
mintaan. Hanketta ja toimintaa esiteltiin Rovaniemen kaupungin lapsiperhepalveluiden esimiehille, sosiaalipalve-
luiden arviointitiimille, perhetyöntekijöille sekä kaupungin Lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjausryhmän (LaNuPo) ko-
kouksessa. Lisäksi toimintaa on esitelty Lapen kehittäjätiimissä. 
 
Perheitä on kohdattu ja toiminnasta kerrottu vierailemalla mm. seurakunnan perhekerhoissa ja avoimessa päivä-
kodissa. Syyskaudella aloitettiin yhteistyö kaupungin Perheeksi -ryhmissä, joissa vieraillaan säännöllisesti ryhmän 
viimeisellä kerralla. Perheeksi -ryhmä on tarkoitettu ensimmäistä lastaan odottaville perheille modernina perhe-
valmennuksena. Lähipalveluja tarjoava hyvinvointibussi ONNI-auto, liikennöi Rovaniemen kylillä. Kokeiluluontoiset 
lapsiperheviikot järjestettiin toukokuussa ja niissä oltiin mukana. Tällöin vierailtiin Hirvaalla (7 osallistujaa), Mel-
tauksessa (12 osallistujaa), Narkauksessa (12 osalistujaa) ja Vanttauskoskella (9 osallistujaa). 
 
PTK:lle avattiin 1.12.2016 oma Facebook-sivu ja 31.12. seuraajia on 401. Mediaosumia vuoden aikana oli 11. 
 
PTK:ssa kokoontui vuoden aikana yhteensä 13 eri vertaisryhmää, kaikki ryhmät kokoontuivat yhteistyössä eri yh-
distysten kanssa. Osa ryhmistä kokoontuu säännöllisesti kerran kuukaudessa, osa harvemmin. Ryhmät ovat avoi-
mia, niihin ei tarvitse ilmoittautua tai sitoutua. Ryhmiä ohjaa vapaaehtoinen vertaisryhmäohjaaja. Ohjaajia kan-
nustettiin Vertaisryhmäohjaajien ideapäiville, joita Rovaniemellä toteutetaan järjestöyhteistyössä. Vertaisryhmä-
toiminta on tärkeä osa hanketta ja uusia ryhmiä lähdettiin toteuttamaan matalalla kynnyksellä, tarpeeseen ja yh-
teistyötahon löydyttyä. Esimerkiksi Moninetin kanssa järjestettiin Kahden kulttuurin perheiden tapaaminen, joita 
jatketaan keväällä vertaisryhmänä. 
 
 
 
 



   

 

 

Vertaisryhmä Yhteistyökumppani 

MLL:n Perhekahvila MLL:n Rovaniemen yhdistys ry 

Imetystukiryhmä Imetyksen tuki ry 

Kestovaippatapaaminen Kestovaippayhdistys ry 

Kantoliinatapaaminen Rovaniemen kantoliinailijat ja -reppuilijat 

Perhekahvila Kuusipuu Kiintymysvanhemmuusperheet ry 

Yhden vanhemman perheiden Olkkari (kevätkausi) Yhden vanhemman perheet ry 

Saamelainen kahvila Rovaniemen Saamelaisyhdistys ry 

Synnytys teemaillat Aktiivinen Synnytys ry 

Kansainvälinen kahvila (kevätkausi) MLL Lapin piiri ry 

Äitien päiväkahvit MLL Lapin piiri ry 

Lapin Keskosperheiden tapaaminen Keskosvanhempien yhdistys Kevyt ry 

Isien ja lasten illat Rovaniemen srk, Lapin ensi ja turvakoti, Tiedekeskus Pilke 

Lapin Adoptioperheiden tapaaminen Adoptioperheet ry 

Monikkoperheiden tapaaminen Pohjois-Suomen Monikkoperheet Ry 

 
Järjestettiin toistamiseen pienille koululaisille kerhotoimintaa elokuun alussa vanhempien ollessa töissä. Kesä-
kerho järjestettiin kahtena jaksona 30.7.-3.8. (9 osallistujaa) ja 6.8.-7.8. (12 osallistujaa). Kerhosta tehdään pysyvä 
ja se nivoutetaan piirin perustoimintaan. 
 
Loruluikarit (5 aik., 6 lasta) ja Voimaa äitiyteen -ryhmät (6 aik., 6 lasta) toteutuivat alkuvuodesta. Muuta varsinaista 
maksullista kerhotoimintaa ei järjestetty, vaan tarjottiin matalankynnyksen kertaluontoista toimintaa mahdolli-
suuksien mukaan. Näitä olivat mm. Lorusunnuntait, Perhemuskarit, Askartelupajat ja muut matalankynnyksen ta-
pahtumat. Lisäksi Lapsenoikeuksien päivänä järjestettiin Hiuskarkelot lapsille, jossa lapset saivat maksutonta hius-
tenleikkausta. Liikunnanohjaaja (AMK) opiskelijan opinnäytetyöhön liittyvä Temppuillen taitavaksi -ryhmissä tavoi-
tettiin 14 lasta ja aikuista. 
 
Liikun ja Leikin Lainaalla -tapahtumia järjestettiin kolme tiiviissä yhteistyössä Liikun.com yrityksen kanssa, osallis-
tujia niissä oli yhteensä 450. Aarteita arkeen -ilta äideille ja lapsille järjestettiin yhteistyössä kumppaneiden kanssa 
ja osallistujia oli 375. Vanhempainiltoja järjestettiin kolme. Teemat olivat Eskarista kouluun, Arjen arkkitehdit ja 
Toinen lapsi tuli taloon -teemoilla ja näihin osallistui yhteensä 18 vanhempaa. Toimiva perhe -kurssit järjestettiin 
keväällä (13 osallistujaa) ja syksyllä (18 osallistujaa). 
 
Koordinaattori on SPR:n Pärjätään yhdessä -hankkeen ohjausryhmän jäsen ja mukana hankkeen Rovaniemen ver-
kostossa. Verkoston toimesta on järjestetty kylätapahtuma Ruikassa, joissa kerrottiin MLL:n toiminnasta ja askar-
reltiin ja keskusteltiin lasten kanssa turvallisuusteeman ympärillä. Rovaniemen Neuvokkaan kanssa aloitettiin hel-
mikuussa 2017 yhteistyö ylimääräruoan jakelussa lapsiperheille. Valmista ruokaa lapsiperheille -teemalla ruokaa 
jaettiin vuoden aikana yhteensä 1934 annosta lapsiperheille. Oltiin mukana Rovaniemen ruoanjakoverkostossa, 
jossa kehitettiin yhteistyötä eri organisaatioiden välillä, jotka jakavat ruoka-apua Rovaniemellä. 
 

6.2 Paikka auki ja Paikka auki II -ohjelma (STEA) 
 
STEA:n Paikka auki-avustusohjelmassa aloitti 1.3.2017 alkaen Kati Severinkangas, joka on työskennellyt Lapin pii-

rissä järjestöassistenttina, monipuolisesti eri työtehtäviä hoitaen vuoden 2018 loppuun asti. Hänen työtään tuli 

jatkamaan Timo Hakala marraskuusta 2018 aloittaen. Järjestöassistentti on vastannut muun muassa asiakaspal-

velusta, Lapset ensin- ja Hyvä Joulumieli- keräyksistä, turvavälinevuokrauksesta ja Second Hand- myymälästä. 

Hän on myös hoitanut piirin viestinnällisiä asioita ja päivittänyt muun muassa piirin Twitter ja Instagram-tilejä 

aktiivisesti. Lisäksi järjestöassistentti on ollut erilaisissa tapahtumissa ja messuilla edustamassa Lapin piiriä. 

 



   

 

 

6.3 Kuntasopimuskoordinaattori 

 
Raili Pokka-Mattanen työskenteli 1.4.2017 alkaen, helmikuun loppuun 2018 piirin osa-aikaisena kuntasopimus-

koordinaattorina. Työnkuvana olivat neuvottelut Lapin kuntien viranhaltijoiden kanssa MLL:n lastenhoitosopi-

muksesta, niiden rahallisesta avustuksesta lastenhoitovälityksen tukemiseen, lastenhoitajien rekrytointiin, kou-

luttamiseen sekä perheiden opastamiseen ja neuvomiseen lastenhoitajan saamiseksi kotiin. Jokaisen kunnan ra-

hallisen tuen suuruus on laskettu kunnan asukasluvun mukaan. 

Raili kontaktoi kaikki Lapin 21 kuntaa ja tapasi henkilökohtaisesti 18 kunnan edustajia. Neuvotteluissa on ollut 

mukana kunnan sosiaalijohtaja, perusturvajohtaja, kunnanjohtaja, sosiaalipuolen työntekijöitä tai neuvoloiden 

henkilökuntaa. Joissakin palavereissa oli mukana myös MLL:n paikallisyhdistyksen hallituksesta puheenjohtaja tai 

varapuheenjohtaja. Kunnat ovat kokeneet tärkeänä, että MLL:n paikallisyhdistys on ollut mukana neuvotteluissa, 

koska paikallisyhteistyö on tärkeää työtä lapsiperheiden iloksi ja vertaistuen vahvistamiseksi. Vuoden 2018 ai-

kana lastenhoitotoimintaa oli 15 kunnan alueella.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

7 HALLINTO JA TALOUS 
 

Mannerheimin Lastensuojeluliiton liittokokous 2017 hyväksyi Suunta 2024 -strategian, joka painottaa vaikuttamista, 

vapaaehtoistoimintaa sekä lasten ja nuorten kuulemista. 

Liittohallituksen puheenjohtajana toimii prof. Mirjam Kalland. Liittovaltuuston puheenjohtajana toimii hallintojoh-

taja, varatuomari Tarja Larmasuo. MLL:n Lapin piirin varsinaisina edustajina MLL:n liittovaltuustossa 2017–2020 toi-

mivat Petra Kataja Ranualta (varalla Elina Kehusmaa, Kemi) ja Mira Uusiportimo Rovaniemeltä (varalla Raili Pokka- 

Mattanen, Sodankylä). Arja Saarento Kemistä oli liittohallituksen varajäsen. 

MLL:n Lapin piirin syys- ja kevätkokouksissa määritettiin piirin toimintaa ja taloutta. Piirihallitus kokoontui kolme ker-

taa fyysisesti ja sähköpostikokouksia pidettiin 10 kertaa. Arja Saarento toimi piirin puheenjohtajana. 

Varoja piirin toimintaan on hankittu Lapset ensin -keräyksen lisäksi lastentarvikevuokrauksella. Elokuussa 2015 

avattu lastenvaatteiden ja -tarvikkeiden Second Hand -myymälä lopetettiin vuoden 2018 lopussa kannattamatto-

mana. Myytävät tuotteet saatiin lahjoituksina. Merkittävin tulolähde ovat ammatillisten palveluiden ja koulutusten 

myynti. Tilinpäätös on ylijäämäinen. Taloutta rasittivat vuonna 2018 huoneistojen korkea hoito- ja pääomavastike, 

mutta tulos, tase ja maksuvalmius kehittyivät positiiviseen suuntaan, jopa huoneiston remontti kyettiin toteutta-

maan. Edellisestä kerrasta olikin 18 vuotta. Myös vuokralaisia saatiin tilaan.

 

7.1 Piirihallitus 2018 
 

Pj Arja Saarento 

 
Varsinaiset jäsenet   Varajäsenet 
1. Petra Kataja, Ranua   Osmo Valkonen, Rovaniemi 
2. Elina Kehusmaa, Kemi   Irina Ojala, Kolari 
3. Erja Uusisalmi, Kemijärvi   Jenni Pekonen, Muonio  
4. Sirpa Määttä, Tervola   Sanna Karhu, Rovaniemi 
5. Anne-Marie Haavikko, Rovaniemi (PTY)  Hanna Hartikainen, Kemijärvi 
6. Anna-Mari Kesti, Kemi   Henna James, Kittilä  
7. Hanna Rantatalo, Kittilä   Pirjo Rauhala, Muonio 
8. Marja Huusko, Pello   Senni Honkanen, Kemijärvi 

9. Raili Pokka-Mattanen, Sodankylä  Nina Forsell, Kolari

 

7.2 Henkilöstö ja toimitilat
 

MLL:n Lapin piirissä oli vuoden 2018 aikana seitsemän eri kuukausipalkkaista työntekijää: perhepalvelupäällikkö 

Tiia Nyman, koulutuspäällikkö Johanna Turpeenniemi, järjestöassistentti Kati Severinkangas (31.12.2018 asti) ja 

hänen seuraajansa Timo Hakala marraskuusta alkaen, verkostokoordinaattori Mervi Saukkoriipi, kuntasopimus-

koordinaattori Raili Pokka-Mattanen (28.2.2018 asti) sekä osa-aikaisena koordinaattorina lastenhoidossa Jenni 

Hartikainen elokuusta alkaen. 

Piirin taloushallinto on ostettu Mannerheimin Lastensuojeluliiton Kainuun piiriltä. Tuntityönä teetettiin kerhojen 

ohjaus, sekä MLL:n perhetyö, yritysten lastenhoitopalvelu, tukihenkilötyö ja ryhmähoito. Lisäksi piirissä oli harjoit-

telijoita ja työelämään kokeilussa oleva henkilö, joiden tehtäviin kuului toimitilojen siistiminen ja toimistotyön 

avustavat tehtävät. 



   

 

 

Piirihallitus valitsi viimeisessä kokouksessaan operatiivisesta toiminnasta vastaavaksi päälliköksi Johanna Turpeen-

niemen, nimikkeellä hallinto- ja koulutuspäällikkö 1.1.2019 alkaen, joten piirihallituksen puheenjohtaja pääsi 

eroon kaksoisroolistaan, Hyvän hallinnon mukaan. Tehtäväjärjestelyyn jouduttiin piirin negatiivisen talouskehityk-

sen vuoksi, edellisen toiminnanjohtajan siirryttyä toisen työnantajan palvelukseen. 

Lapin piirin Perhetoimintakeskus ja piiritoimisto sijaitsevat Rovaniemen keskustassa, osoitteessa Pirkkakatu 2. Pii-

ritoimiston ja Perhetoimintakeskuksen tilat ovat piirin omistuksessa. Vuonna 2018 tiloja remontoitiin ja muokat-

tiin niin, että vuokralaiset pystyivät muuttamaan tiloihin vuoden 2019 alkupuolella. 



 

 
 

Liite 1: MLL:n Lapin piirin yhdistysten perustamisvuodet ja toimihenkilöt 2018  
 

  Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Sihteeri Rahastonhoitaja 

MLL.N ENONTEKIÖN YHDISTYS 1954 Hellin Pietikäinen Anne Vuontissalmi Annina Kärkkäinen Maiju Laulumaa 

MLL.N INARIN YHDISTYS 1954 Marjo Sirviö Anu Arrela Tiisu Näkkäläjärvi Tiisu Näkkäläjärvi 

MLL.N IVALON YHDISTYS 1923 Mari-Lea Kovanen Kaarina  

Konttavaara-Guttorm 

Kaarina 

Konttavaara-Guttorm 

Anniina Kitti 

MLL.N KEMIJÄRVEN YHDISTYS 1930 Senni Honkanen Hanna Hartikainen Raili Kerkelä Helvi Salo 

MLL.N KEMIN YHDISTYS 1921 Elina Kehusmaa Tytti Kumpulainen Anna-Mari Kesti Anna-Mari Kesti 

MLL.N KEMINMAAN YHDISTYS 1928 Helena Siponmaa Marketta Paavalniemi Tuula Lepojärvi Tuula Lepojärvi 

MLL.N KITTILÄN YHDISTYS 1925 Merita Kujala  Suvi Willström Jenna Mikkola 

MLL.N KOLARIN YHDISTYS 1928 Leena Tuisku Kaisa Kylä-Kaila Anna-Mari Hokka Anne Grip 

MLL.N MUONION YHDISTYS 1922 Pirjo Rauhala Jenni Pekonen Marita Hulkkonen Sirkka Syväjärvi 

MLL.N PELKOSENNIEMEN 
YHDISTYS 

1935 Annika Kostamo Niina Arvola Mervi Jaakkola Mervi Jaakkola 

MLL.N PELLON YHDISTYS 1941 Heli Rousu Sakari Rousu Marja-Kristiina 

Huusko 

Hanna-Mari Romak-
kaniemi 

MLL.N POSION YHDISTYS  1935 Salla-Maarit Toivanen Seija Tuomivaara Satu Teperi Kirsi Hannula 

MLL.N RANUAN YHDISTYS  1938 Katja Paakki Satu Rinne-Kopalainen Viivi Haarahiltunen Viivi Haarahiltunen 

MLL.N ROVANIEMEN YHDISTYS  1923 Ulla Haaranen Anne-Marie Haavikko Päivi Pihlaja Inkeri Keskitalo 

MLL.N SAVUKOSKEN YHDISTYS 1935 Paula Tarkka Venla Väisänen  Teija Lappalainen 

MLL.N SIMON YHDISTYS  1924 Elisa Tihinen Marita Puikko Maarit Patokoski Virpi Karhunen 

MLL.N SODANKYLÄN YHDISTYS 1926 Raili Pokka-Mattanen Irina Ojala Jaana Korhonen Anu Kukkula 

MLL.N TERVOLAN YHDISTYS 1931 Reetta Kolmonen Salla Selin Piia Mäkelä Katja Kupari 

MLL.N TORNION YHDISTYS 1922 Aino Pohjanen Jaana Koivumaa Henni Kantola Mari Palokangas 

MLL.N UTSJOEN YHDISTYS 1928 Minna Lukkari Kirsi Kvist-Aikio Pirjo Seurujärvi Kirsi Kvist-Aikio 

MLL.N YLITORNION YHDISTYS 1928 Terhi Juusola Sanna Kangas Elisa Mäkikyrö Pirjo Kangas 

 

 
 
Muonion yhdistyksessä oli 95 v juhlat maaliskuussa. 
Perhetoimintayhdistys ehti saavuttaa 25 vuoden iän liittyessään Rovaniemen yhdistykseen. 
 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

Liite 2: Lapin piirin yhdistysten toimintaa lukuina v. 2018 
 

 1. Hallituksen toiminta   

Yhdistyksen luottamushenkilöiden tunteja 3665 

2. Perhekahvilat  

Perhekahviloita 17 

Kokoontumiskertoja (kaikissa yhdistyksen) perhekahviloissa 305 

Lasten (alle 12 v) määrä per kokoontumiskerta (keskiarvo) 59 

Aikuisten määrä per kokoontumiskerta (keskiarvo) 40 

Perhekahvilakäyntejä yhteensä 4779 

Vapaaehtoisten perhekahvilaohjaajien määrä 23 

Vapaaehtoisten perhekahvilaohjaajien tunteja 360,5 

3. Sukupolvitoiminta   

Kylämummien ja -vaarien määrä 0 

Kylämummien ja -vaarien tunteja 9 

Lukumummien ja -vaarien määrä 12 

Lukumummien ja -vaarien tunteja 287 

Muiden mummien ja vaarien määrä (esim. luontomummit ja -vaarit) 0 

Muiden mummien ja vaarien tunteja 0 

4. Vertaisryhmät 

 

Jututtamo-ryhmiä 0 

Osallistujia Jututtamo-ryhmissä 0 

Juttuttamo-ryhmien kokoontumiskertoja yhteensä 0 

Muita vertaisryhmiä 7 

Muihin vertaisryhmiin osallistuneita 856 

Muiden vertaisryhmien kokoontumiskertoja 87 

Vapaaehtoisia vertaisryhmäohjaajia (mukana myös Jututtamon ohjaajat) 0 

Vapaaeht. vertaisryhmäohjaajien (mukana myös Jututtamon ohjaajat) tunteja 0 

5. Kerhot 

 

Aamupäivä-/iltapäiväkerhoja 0 

Ap/ip-kerhojen kokoontumiskertoja yhteensä 0 

Osallistujamäärä per kokoontumiskerta (keskiarvo) 0 

Kerhokäyntejä aamupäivä- ja iltapäiväkerhoissa 0 

Lasten ja nuorten harrastuskerhoja / kerhoryhmiä 11,5 

Kerhojen kokoontumiskertoja yhteensä 188 

Osallistujamäärä per kokoontumiskerta (keskiarvo) 27 

Kerhokäyntejä lasten ja nuorten kerhoissa 4018 

Lasten ja aikuisten yhteisten kerhojen määrä 26 

Lasten ja aikuisten kerhojen kokoontumiskertoja yhteensä 345 

Lasten määrä per kokoontumiskerta (keskiarvo) 36 

Aikuisten määrä per kokoontumiskerta (keskiarvo) 17 

Kerhokäyntejä lasten ja aikuisten yhteisissä kerhoissa yhteensä 5864 

Vapaaehtoisten kerhonohjaajien määrä 8 

Vapaaehtoisten kerhonohjaajien tunteja 310,5 

    

Terhokerhoja 1 

Terhokerhojen kokoontumiskertoja yhteensä 38 

Lasten määrä per kokoontumiskerta (keskiarvo) 7 

Aikuisten määrä per kokoontumiskerta (keskiarvo) 13 

Kerhokäyntejä Terhokerhoissa yhteensä 271 

Terhokerhojen vapaaehtoisia 0 

Terhokerhon vapaaehtoisten tunteja  33,5 

 6. Tapahtumat, leirit ja retket   



 

 
 

Yleisö- ja koko perheen tilaisuuksia 44 

Osallistujista lapsia ja nuoria (arvio) 3292 

Osallistujista aikuisia (arvio) 1924 

Yleisötilaisuuksiin osallistuneita lapsia ja aikuisia yhteensä 5218 

Lapsille ja nuorille suunnattuja tapahtumia 13 

Tapahtumiin osallistuneita yhteensä 876 

Retkiä ja leirejä 19 

Retkille ja leireille osallistuneita lapsia ja nuoria 514 

Retkille ja leireille osallistuneita aikuisia 266 

Retkille ja leireille osallistuneita yhteensä 710 

Tapahtumien, retkien ja leirien osallistujia yhteensä 6876 

Tapahtumien, retkien tai leirin järjestämiseen osallistuneita vapaaehtoisia 62 

Näiden vapaaehtoisten tunteja yhteensä 1165 

 7. Muu toiminta   

Muiden kuin aiemmin mainittujen vapaaehtoisten määrä 44 

Muiden kuin aiemmin mainittujen vapaaehtoisten tunteja 1162 

 8. Työntekijät   

Kuukausipalkkaisten työntekijöiden määrä 0 

Tuntipalkkaisten työntekijöiden määrä 6 

Muut työntekijäresurssit (työllistetyt, harjoittelijat jne.) 0 

9.Toiminnan yhteenlasketut luvut 

 

Vapaaehtoisten määrä yhteensä 147 

Vapaaehtoisten työtunteja yhteensä 6711,5 

    

Kaikkien tapahtumien ja kokoontumisten määrä 1038 

 
Taulukossa yhdistysten tilastoidut luvut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

MLL:n Lapin piiri on yksi kymmenestä MLL:n aluejärjestöstä. Piirin toimialue on Lapin maa-

kunta. Vuonna 2018 piirin alueella on 21 paikallisyhdistystä ja noin 4000 jäsentä. 
 

MLL on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lasten, nuorten ja lapsi- perhei-
den hyvinvointia. MLL:n tavoitteena on lapsiystävällinen Suomi. MLL tuntee perheiden arjen 
ja tarjoaa eri elämäntilanteissa vertaistukea, monipuolista vapaaehtoistoimintaa sekä osallis-
tumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksia. 
 
 
 

Mannerheimin Lastensuojeluliiton tehtävä (missio) 
 Mannerheimin Lastensuojeluliitto (MLL) on avoin kansalaisjärjestö, joka edistää lasten, 
nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia. 

 
 
Mannerheimin Lastensuojeluliiton tahtotila 2024 (visio) 

Suomi on lapsiystävällinen yhteiskunta, jossa lapsen etu asetetaan etusijalle ja jossa lap-

set ja nuoret voivat hyvin. 

Mannerheimin Lastensuojeluliitto (MLL) on lasten, nuorten ja perheiden arjen asiantun-

tija, luotettava ja ketterä kumppani, vapaaehtoistyön toteuttaja ja innovatiivinen kehit-

täjä sekä vahva vaikuttaja. MLL tarjoaa innostavan ja arvostavan osallistumisympäristön 

vapaaehtoistoiminnalle lasten, nuorten ja perheiden kanssa. 
 
 
MLL:n arvot 

     Lapsen ja lapsuuden arvostus 
     Yhteisvastuu 

     Inhimillisyys 

     Yhdenvertaisuus 
 
 
MLL:n periaatteet 

     Avoimuus 

     Ilo 

     Kumppanuus 
     Osallisuus 

     Arjen arvostus 


