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Mannerheimin Lastensuojeluliiton 
Kaakkois-Suomen piiri
Mannerheimin Lastensuojeluliitto (MLL) on avoin kansalaisjärjestö, joka edistää lasten,
nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia. MLL on maan kattava järjestö, johon kuuluu
548 paikallisyhdistystä ja 10 piirijärjestöä sekä 85 853 (31.12.2019) henkilöjäsentä. 
MLL:n Kaakkois-Suomen piiri ry on yksi MLL:n kymmenestä aluejärjestöstä, joka toimii 
Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan alueella. Piirissä on 30 paikallisyhdistystä; Kymenlaak-
sossa 16 ja Etelä-Karjalassa 14. Jäseniä paikallisyhdistyksissä on 3485 (7.10.2022).

Toimintaympäristömme
Toimintaympäristön muutokset ovat aiempaa nopeampia ja vaikeammin ennakoitavia, 
minkä maailmanlaajuinen koronapandemia ja Venäjän hyökkäyssota ovat osoittaneet.  
Koronalla on ollut huomattavat vaikutukset lasten ja nuorten arkeen ja hyvinvointiin. 
Se on vaikeuttanut erityisesti niiden lasten ja nuorten tilannetta, jotka ovat jo aiemmin 
olleet heikommassa asemassa. Mielenterveyden häiriöt kuten masennus ja ahdistunei-
suus ovat lisääntyneet. Kriisin sosiaalisten vaikutusten jälkihoito tulee kestämään pit-
kään. Jälkihoidossa tarvitaan herkkyyttä havaita ja reagoida esiin tuleviin ongelmiin. Ei 
riitä, että lapsia ja nuoria tarkastellaan yleisellä tasolla, vaan on tunnistettava ne lapset 
ja nuoret, joiden hyvinvoinnin turvaaminen vaatii erityistä panostusta. Tämä edellyttää 
seurantatietoa päätöksenteon pohjaksi. Tietoa on hankittava myös lapsilta ja nuorilta 
itseltään. Lasten ja nuorten kuuleminen ja osallisuus erityisesti heidän omissa kasvu-
ympäristöissään, varhaiskasvatuksessa, koulussa ja vapaa-ajanpalveluissa on tärkeää.
Lasten ja nuorten tulevaisuuden uskoa ja turvallisuuden kokemuksia on vahvistettava 
koko yhteiskunnan tasolla.

Lapsiperhearjessa korostuvat lasten tuoman ilon sijaan suorittaminen ja selviytymi-
nen. Riittämättömyyden tunne, väsymys, arjenhallinta, rahahuolet ja huoli tulevasta 
ylipäänsä ovat vanhempien tavallisimmin kuormittavia aiheita. Työn 
ja perheen yhteensovittaminen koetaan haastavaksi. MLL:n 
toiminnassa korostuu matalan kynnyksen toiminta, ku-
ten perhekahvilat, vertaisryhmät ja kohtaamispai-
kat. Paikallisyhdistyksiä tuetaan koronasta pa-
lautumisessa ja kannustetaan yhteisöllisen 
toiminnan järjestämiseen lapsiperheille. 
Lasten, nuorten ja perheiden palveluissa 
on panostettava arjen peruspalveluihin 
ja parannettava perustason ja erityis-
tason palvelujen välistä yhteistyötä, 
järjestöjä unohtamatta. Järjestöjen 
toimintaedellytyksistä on huolehditta-
va erityisesti nyt hyvinvointialueiden 
käynnistyessä. MLL tarjoaa ihmiselle 
mahdollisuuden osallistua, toimia ja 
vaikuttaa lasten, nuorten ja lapsiper-
heiden hyväksi.
Kuva: Päivi Karjalainen
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MLL:n kehittämistyö kiinnittyy liiton strategisiin painopisteisiin, lapsiperheiden moni-
naisuuden kohtaamiseen, hyvinvoinnin edistämiseen vapaaehtoisten ja ammattilaisten 
kumppanuudella, yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen lasten oikeuksien toteutumiseksi 
sekä vapaaehtoistoiminnan kehittämiseen yhdessä laajan toimijajoukon kanssa, digita-
lisaatiota hyödyntäen.

Tavoitteet vuodelle 2023
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Tukihenkilötoiminta
Tukihenkilötoiminta lisää lapsiperheiden hyvinvointia ja vähentää yksinäisyyden tun-
teen kokemusta. Toiminnan seurauksena mielekäs tekeminen arjessa lisääntyy, ja 
toiminta tuottaa iloa ja hyvää mieltä.

Tavoitteet 
• Toiminta tavoittaa 360 lasta ja 110 vanhempaa.
• Toiminnassa on mukana 200 vapaaehtoista. 
• Tukihenkilötoimintaan osallistuneista lapsista ja vanhemmista 80 % kokee, että 

yksinäisyyden tunne on vähentynyt.
• Perhekummitoimintaan osallistuneista vanhemmista 70 % kokee, että arjessa 

selviytyminen ja vanhemmuudessa jaksaminen on kohentunut.
• Kaveritoimintaan osallistuneista lapsista ja nuorista 70 % kokee, että 

vuorovaikutustaidot ja itsetunto on vahvistunut. 
• Ystäväksi maahanmuuttajaäidille -toimintaan osallistuneista naisista 80 % kokee, 

että toiminta on edistänyt suomen kielen taitoa ja sosiaaliset verkostot ovat 
laajentuneet. 

• Sukupolvitoiminnan ansiosta toimintaan osallistuvien lapsien lukuinnostus on 
lisääntynyt 80 %:lla. 

• Toimintaan osallistuneista vapaaehtoisista 80 % kokee, että merkityksellinen 
tekeminen ja auttamisen ilo on lisääntynyt.

Yhdistystoiminta
MLL:n yhdistystoiminta ehkäisee vanhempien yksinäisyyttä, tukee vanhemmuutta ja 
lisää lasten sosiaalisia taitoja.

Tavoitteet
• Vähintään 6 uutta perhekahvilaohjaajaa ja 2 perehdytyskoulutusta
• Tavoittaa vuoden aikana 70% perhekahvilan vapaaehtoisista
• Tavoitetaan vähintään kerran vuodessa jokaisen yhdistyksen puheenjohtaja
• Tavoitetaan vähintään 50% yhdistyksen hallitusväkeä vertaistuen, kohtaamisten 

ja yksilöllisen tuen kautta

Ystäväksi maahanmuuttajaäidille -toiminnassa järjestetään mm. piknik-tapaamisia
Suomen kielen oppimisen ja sosiaalisen verkostoitumisen tueksi.



6

Eroauttamistoiminta
Perheiden kohtaamispaikkatoiminta eli Perhesatamatoiminta on palvelu lapsiperheille: 
lapsesta erillään asuva vanhempi tai muu lapselle läheinen henkilö voi tavata lasta ko-
dinomaisessa ympäristössä. Toteutamme vertaisryhmätoimintaa eroperheiden lapsille 
ja vanhemmille. Hanke pyrkii kaikella toiminnallaan tuomaan lapsen ääntä ja näkökul-
maa esiin vanhempien erotilanteessa sekä tukemaan yhteistyövanhemmuutta.

Yhes vahvemmaks! - Vanhemmuuden ja parisuhteen 
kehittämishanke
Yhes vahvemmaks! -hanke vahvistaa parisuhdetta ja vanhemmuutta sekä lapsi- ja per-
hemyönteistä ilmapiiriä, myös työelämässä. Toteutamme ammatillisesti ohjattuja ryh-
mätoimintoja etänä ja livenä, yksilöllistä tukea sekä tuomme esille hankeen sanomaa 
niin Facebookissa kuin erilaissa tapahtumissakin. Hankkeen avulla positiivinen puhe 
ja perheissä yhdessä tekeminen lisääntyy. Toimet auttavat löytämään ilon lapsesta ja 
perhearjesta. 

Tavoitteet
• Odottavien olohuoneissa kohdataan 750 lasta odottavaa tai vauva-arkea elävää 

vanhempaa, järjestetään 2 x 7 illan kokonaisuus.
• Ryhmissä, yksilöohjauksessa, koulutuksissa ja tapahtumissa toteutuu yli 1000 

kohtaamista.
• Perhe mielessä -vertaisryhmiä alle 4-vuotiaiden lasten perheille järjestetään 4 x 7 

tapaamiskerran kokonaisuus tai viikonloppuleiri.
• ABC-vertaisryhmiä 3–12-vuotiaiden lasten perheille järjestetään 2 x 5 

tapaamiskerran kokonaisuus.
• Parisuhdeohjausta, uusperheneuvontaa ja Perhe mielessä -vanhempainiltoja 

järjestetään kysynnän mukaan.
• Vaali<3Rakkautta-toimintapisteitä järjestetään 12 kertaa vuodessa.
• Vauvan päivänä syyskuussa vieraillaan Kaakon molemmissa synnytyssairaaloissa.    
• Perhemyönteinen työyhteisökampanjaan tulee mukaan 2 uutta työnantajaa 

vuodessa ja kampanjan avulla myötävaikutamme yli 4500 ihmisen perhe- ja 
työelämän yhteensovittamiseen. 

Tavoitteet
• Perhesatamissa toteutuu n. 800 kohtaamista.
• Koulutamme 10 uutta eroauttamisen vapaaehtoista eli perheluotsia 

perhesatamatoimintaan. 
• Lasten erovertaisryhmiä toteutuu 8 ja niissä yht. 250 kohtaamista. 
• Yksilöllinen neuvonta ja ohjaus tuottaa 250 kohtaamista. 
• Erovanhempien ABC-ryhmä toteutetaan 2 kertaa, kohtaamisia toteutuu n. 40. 
• Eron edessä-iltoja järjestetään Zoomissa 4 ja kohtaamisia toteutuu yht. n. 30.
• Kaakon äipät ja iskät facebook-ryhmään tehdään 1 eroaiheinen julkaisu viikossa.
• Lapset ensin erossakin – infoja eroperheitä kohtaaville ammattilaisille 

toteutetaan 6 ja kohtaamisia toteutuu 175. 
• Tuottamiamme eroaiheisia videoita katsotaan 500 kertaa vuodessa.
• Lisäämme perheiden parissa toimivien ammattilaisten ja tulevien ammattilaisten 

tietoisuutta lapsen kokemuksesta ja lasta suojaavista tekijöistä erotilanteessa.
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Mie pystyn!
Mie pystyn! -hankkeen avulla vahvistetaan nuorten ja vanhempien tulevaisuudenus-
koa, minäpystyvyyttä ja itsetuntoa sekä tunne- ja vuorovaikutustaitoja koulutusten, 
kouluvierailujen, vertaismentoroinnin ja vertaisryhmien avulla.

Mie pystyn! -tavoitteet
• 20 oppituntia ala- ja ylä- sekä 2. asteen kouluissa
• 2 nepsy-vanhempien vertaisryhmää
• 2 huoltajien vertaistuellista infotilaisuuskokonaisuutta
• 2 nuorten vertaisryhmää (ryhmäkoutsaus)
• Läksykummitoiminta käyntiin (30 lasta)
• Yksilökoutsaus käyntiin (40 nuorta)
• Moniammatillisen yhteistyön lisääminen

Nuorisotoiminta
Nuorisotoimintaa toteutetaan yhteistyössä yhdistysten, varhaiskasvatuksen, oppilai-
den, opiskelijoiden, vanhempien, harrastusseurojen ja koulujen ammattilaisten kanssa. 
Toimintamuotoja ovat lasten, nuorten, ohjaajien ja opettajien kouluttaminen ja mate-
riaalien tuottaminen sekä kodin ja koulun yhteistyön tukeminen. Koulu- ja harrastusyh-
teistyön päämääriä ovat lasten ja nuorten osallisuuden lisääminen, turvallisen ryhmän 
rakentaminen sekä kiusaamisen ehkäisy. 

Tavoitteet
• 15 peruskoulun oppilaiden, tukioppilaiden ja 2. asteen opiskelijoiden koulutusta
• 10 vanhempainiltaa kouluille ja urheiluseuroille
• 10 ammattilaisten koulutusta
• 10 harrastetoiminnan ohjaajakoulutusta
• 10 Nuoresta aikuiseksi some-tietoiskua
• Yhteistyön lisääminen urheiluseurojen kanssa
• Säännölliset tukioppilasohjaaja-tapaamiset
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Ammatilliset perhepalvelut
Ammatilliset perhepalvelut edistävät lasten ja lapsiperheiden hyvinvointia tuottamalla 
ja kehittämällä perheille kotiin tarjottavia palveluja: perhetyötä, vammaisen ja pitkä-
aikaissairaan lapsen hoitoa sekä lasten ja nuorten tukihenkilötyötä. Perheissä tehtävä 
työ on tavoite- ja voimavarasuuntautunutta sekä asiakaslähtöistä. Työtä tehdään yh-
dessä perheen ja lapsen asioista vastaavien tahojen kanssa. Ammatilliset perhepalvelut 
tarjoaa ryhmähoitoa yrityksille ja yhteisöille kilpailukykyiseen hintaan. Ammatilliset 
perhepalvelut on aktiivinen, arvostettu ja luotettava toimija ja yhteistyökumppani.

Tavoitteet
• Pystymme vastaamaan asiakkaidemme palvelutarpeisiin 
• Olemme haluttu ja luotettava yhteistyökumppani
• Kaikki työntekijämme ovat rautaisia ammattilaisia, joiden taitotietoa päivitetään 

erilaisin koulutuksin
• Kaikki palvelumme ovat tunnettuja ja saatavilla toiminta-aluellaamme

Lastenhoitotoiminta
Lastenhoitotoiminta tarjoaa apua lapsiperheiden arkeen kaikkina vuorokaudenaikoi-
na. Perhe voi käyttää lastenhoitoa omien tarpeiden mukaan esimerkiksi työkiireiden 
tai opiskelun vuoksi tai kun vanhempi haluaa hetken hengähtää. Toimintamme tukee 
perheiden jaksamista sekä helpottaa heitä arjen haasteissa.

Tavoitteet
• Lastenhoitotunnit nousevat kuntakumppanuuskunnissa samalle tasolle kuin 

ennen koronaa
• Vähintään kaksi lastenhoitokurssia, hoitajaperehdytyksiä kahdeksan sekä 

hoitajien jatkokoulutuksia ja ohjausryhmiä keväällä ja syksyllä
• Markkinoidaan toimintaa säännöllisesti somekanavissa perheille

Kuva: Anna Autio
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Paikka auki -hanke VARMISTUU 12/2022
Paikka auki -avustusohjelma on sosiaali- ja terveysjärjestöille suunnattu ohjelma, josta 
sote-järjestöt voivat hakea täysimääräistä avustusta vaikeasti työllistyvän, työttömän, 
alle 30-vuotiaan nuoren tai vaikeasti työllistyvän osatyökykyisen henkilön palkkaami-
seksi. Paikka auki on ohjelma, joka vie nuoria ja osatyökykyisiä jatkopolkuihin.

MLL:n Kaakkois-Suomen piiri sai viidennen Paikka Auki -avustuksen. Avustuksen turvin 
pystymme tarjoamaan työelämän kokemuksia ja -valmiuksia osatyökykyiselle tai nuo-
relle koko työyhteisön tuella. Palkattavalle nimetään myös mentori, joka huolehtii siitä, 
että Paikka Auki -työntekijä tarvitsemansa tuen ja ohjauksen.

Tavoitteet
• Työllistää osatyökykyinen tai vaikeasti työllistyvä nuori ja tarjota hänelle 

hänen kiinnostuksiaan ja kykyjään vastaavaa mielekästä työtä sekä työelämän 
kokemuksia ja -valmiuksia

Viestintä ja vaikuttaminen
Viestinnän ja vaikuttamisen tavoitteena on välittää lapsia, nuoria ja vanhempia koske-
vaa tietoa, mielipiteitä ja kokemuksia, sekä edistää lasten ja nuorten oikeuksien toteu-
tumista ja huomioimista päätöksenteossa. Piirin viestintää tehdään ja kehitetään sekä 
säännöllisesti kokoontuvassa piirin viestintätiimissä että yhteistyössä keskusjärjestön, 
asiantuntijoiden, piirien työntekijöiden ja yhdistysten vapaaehtoisten kanssa. Vahvan 
järjestökuvan ylläpitäminen vaatii yhteisen tekemisen jatkuvaa vahvistamista. Keskus-
järjestön ja piirien viestijöiden yhteistyön välineenä toimii Yhteispeliä viestintään
-ryhmä, Gredi-palvelu sekä Vapaaehtoisnetti.
Vaikuttamistyö perustuu lasten ja nuorten oikeuksiin, erityisesti YK:n lapsen oikeuksien 
sopimukseen. Vaikuttamistyön kärkenä on lapsivaikutusten arvioinnin toteuttamisen 
edistäminen.

Tavoitteet
• Medianäkyvyyttä vähintään 80 kertaa
• Facebook-seuraajia 2600
• Instagram-seuraajia 1000
• Lapsivaikutusten arvioinnin edistäminen
• Lasten, nuorten ja lapsiperheiden näkemysten, tarpeiden ja toiveiden kuulluksi 

tuleminen
• Kaakon äipät ja iskät Facebook-ryhmää ylläpidetään ja sen moderoinnissa on 

mukana koulutettuja, vapaaehtoisia someluotseja 1–2 henkilöä kerrallaan, 
koulutetaan 4 someluotsia vuodessa. Ryhmän jäsenmäärä kasvaa 2000 henkilöön
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www.kaakkois-suomenpiiri.mll.fi

 MLL Kaakkois-Suomen piiri ry

 Kaakon äipät ja iskät -ryhmä

 @mllkaakkoissuomenpiiri

 @mll_kaakkoissuomi

Yhteystiedot
Mannerheimin Lastensuojeluliiton Kaakkois-Suomen piiri ry 
Hallituskatu 5, 45100 Kouvola  
kaakkois-suomen.piiri@mll.fi

Toiminnanjohtaja Christa Carpelan  
p. 050 406 3763  
christa.carpelan@mll.fi

Lisätietoa

Löydät meidät myös sosiaalisesta mediasta


