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Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin kansalaisjärjestö, joka edistää lasten, nuorten 

ja lapsiperheiden hyvinvointia. MLL on maan kattava järjestö, johon kuuluu 548 paikallis-

yhdistystä ja 10 piirijärjestöä sekä 85 853 henkilöjäsentä.  

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Pohjois-Pohjanmaan piiri ry on alueellinen kansalais-

järjestö, joka edistää lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia. Piirin alueella toimii 

47 MLL:n paikallisyhdistystä, joissa on jäseniä yhteensä 4673. Piirin toimintaa tukevat 

mm. sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen tuotoilla, kunnat ja yritykset. Piiri tarjoaa 

mahdollisuuksia toimia vapaaehtoisena lasten, nuorten ja perheiden hyväksi . Lisäksi se 

tuottaa palveluita lapsiperheille, kunnille ja ammattilaisille sekä vaikuttaa lapsia ja per-

heitä koskevaan päätöksentekoon. Jokainen MLL:n jäsen on lasten oikeuksien puolustaja, 

perheiden äänitorvi ja yhteiskunnallinen vaikuttaja. 

Mannerheimin lastensuojeluliiton  
Pohjois-Pohjanmaan piiri 
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Suomessa asui 1 049 057 lasta (0–17-vuotiaat) vuoden 2019 lopussa. Lasten osuus 

koko väestöstä on 19%.  Pohjois-Pohjanmaan piirin toimialueella asui vuoden 2019 

lopussa 94 310 lasta 29 kunnan ja seitsemän seutukunnan (Haapavesi-Siikalatva, Koil-

lismaa, Nivala-Haapajärvi, Oulu, Oulunkaari, Raahe ja Ylivieska) alueella. Lasten osuus 

piirin toimialueen väestöstä 23 %. Lasten määrä ja osuus väestöstä sekä valtakunnalli-

sesti että maakunnallisesti on laskussa. 

Syntyvyys ja syntyneiden määrä ovat myös Pohjois-Pohjanmaalla koko muun maan 

tavoin rajussa laskussa. Vuonna 2019 syntyi piirin alueella elävänä 3882 lasta, mikä 

on 230 lasta vähemmän kuin vuonna 2018. Piirin alueen 29 kunnasta 18 kunnassa 

syntyvyys on laskenut. Pohjois-Pohjanmaan piirin alueen yhtenä erityispiirteenä ovat 

monilapsiset perheet.  

Alkuvuonna 2020 alkaneella koronakriisillä on ollut huomattavat vaikutukset lasten, 

nuorten ja perheiden arkeen ja hyvinvointiin. Kriisin vaikutukset heijastuvat mm. lo-

mautusten ja irtisanomisten myötä monen lapsiperheen toimeentuloon. Lasten ja 

nuorten hyvinvointi on aiempaa eriytyneempää ja koronakriisi uhkaa monin tavoin 

lisätä lasten ja nuorten eriarvoisuutta ja ulkopuolisuutta. Eri tavoin oireilevien lasten 

ja nuorten määrä on kasvanut. Kiusaaminen, yksinäisyys ja mielenterveysongelmat 

ovat monen lapsen ja nuorten arkea. Vanhemmat kokevat riittämättömyyden tun-

netta ja perheet kaipaavat tukea ja ohjausta arjen hallintaan ja perheen vuorovaiku-

tussuhteisiin. 

MLL Pohjois-Pohjanmaan piiri tarjoaa mahdollisuuden osallistua, toimia ja vaikuttaa 

lasten, nuorten ja perheiden hyväksi. Halukkuus tehdä vapaaehtoistyötä lasten, nuor-

ten ja perheiden hyväksi on korkea, mutta vapaaehtoisten odotukset ja valmius sitou-

tua vapaaehtoistyöhön on murroksessa. Väestökehitys ja työelämän vaativuuden kas-

vu voivat vähentää kansalaisten mahdollisuuksia osallistua järjestötoimintaan.  Yh-

teiskunnalliset odotukset järjestöjä kohtaan kasvavat. Koronakriisi lisää näitä odotuk-

sia.  

Toimintaympäristömme 
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MLL:n Pohjois-Pohjanmaan piirin yhteiset tavoitteet  
vuodelle 2021 
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Vuonna 2021 juhlistetaan Mannerheimin lastensuojeluliiton 100 vuotista toimintaa ja 
jatketaan koronapandemian suunnitelmia muuttaneen liiton juhlavuoden 2020 
viettämistä. Piirin perustamiskokous pidettiin 28.12.1950 ja vuosi 2021 on piirin 70. 
toimintavuosi. Juhlavuotta vietetään mukaan kutsumisen teemalla ja tärkeä viesti on, 
että lasten asia on kaikkien aikuisten asia. Lasten asiaa voi edistää olemalla MLL:n jä-
sen, tulemalla vapaaehtoiseksi ja tukemalla toimintaa lahjoituksin. 
 
MLL korostaa arvojensa mukaisesti inhimillisyyttä, yhteisvastuuta, suvaitsevaisuutta, 
lapsuuden arvostusta ja iloa lapsesta. MLL:n Pohjois-Pohjanmaan piirin tavoitteena 
on edelleen vahvistaa  rooliaan maakunnallisena vaikuttajana ja yhteistyökumppani-
na lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin edistämiseksi. Vaikuttamistyössä keski-
össä on lapsiystävällisen yhteiskunnan rakentaminen, jossa lapsen etu asetetaan etu-
sijalle, ja jossa lapset ja nuoret voivat hyvin. Piiri tekee työtä maakunnallisesti lapsiys-
tävällisyyden edistämiseksi Pohjois-Pohjanmaan kunnissa. Piirin tavoitteena kaikessa 
toiminnassaan on lapsiystävällisen maakunnan rakentaminen. 
 
Lasten, nuorten ja perheiden oman äänen esille tuominen ja sitä kautta perheiden 
moninaisuuden ymmärtäminen ja arvostus on piirin keskeinen tehtävä. Paikallisyhdis-
tykset toimivat lasten, nuorten ja perheiden ääntä välittävinä toimijoina, joiden 
kautta tulevaa tietoa alueellisista tarpeista hyödynnetään vaikutettaessa päättäjiin 
palvelujen kehittämiseksi lapsi- ja perhemyönteisemmäksi. Piirin toteuttamat alueelli-
set kokemustiedon kartoitukset tukevat tiedon saamista suoraan perheiltä, joiden 
avulla vaikutetaan lapsen edun huomioimiseen ja lapsuuden arvostukseen niin kun-
nallisessa kuin maakunnallisessakin päätöksenteossa. Myös piirin viestinnässä on kes-
keistä lapsen ja lapsuuden arvostus, lapsen ja nuoren osallisuus sekä perheiden mo-
ninaisuuden ymmärtäminen ja arvostus. Viesteissä näkyy toiminnan avoimuus sekä 
ilo lapsista ja perhe-elämästä. 
 
Ajankohtaisia asioita vuonna 2021 ovat lapsi-, nuori- ja perhelähtöisten palveluiden 
kehittäminen osana Tulevaisuuden sote-keskuksia ja niihin kytkeytyvän perhekeskus-
mallin eteenpäinvieminen niin maakunnallisesti kuin kuntakohtaisesti. Työtä tehdään 
yhä enemmän verkostomaisesti yhdessä muiden lapsi- ja perhetoimijoiden kanssa. 
Tavoitteena on juurruttaa piirin PerhePesät kokonaisuuteen ja tukea paikallisyhdistys-
ten perhekahviloiden roolia osana kuntien perhekeskuksia. Kuntavaalivuonna uusien 
päättäjien aloittaessa työnsä tuki lapsivaikutusten arviointiin kuntien päätöksenteos-
sa ja toiminnassa on tärkeää Koronakriisi uhkaa monin tavoin heikentää lasten, nuor-
ten ja perheiden hyvinvointia ja lisätä eriarvoisuutta. Kriisin kielteisten vaikutusten 
torjunta lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiin korostuu piirin vaikuttamisessa ja 
toiminnassa. 
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• Teemme vaikuttamistyötä lapsi- ja perhemyönteisyyden vahvistamiseksi, tuo-

malla esille lasten, nuorten ja perheiden ääntä.  

 

• Monialaisesti verkostoitumalla, lasten ja perheiden arjen hyvinvointia tukeva 

toimintamme kytkeytyy osaksi alueellista ja paikallista lapsi- ja perhetoimintaa. 

  

• Edistämme lapsiperheiden hyvinvointia tiiviissä yhteistyössä järjestöjen, seura-

kuntien, kuntien eri toimialojen sekä oppilaitosten kanssa. 

 

• Aktivoidaan entistä enemmän kuntien asukkaita vapaaehtoisuuteen pohjautu-

van, tarvelähtöisen toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen omassa kunnas-

sa. 

 

• Seurannan tunnusluvut ? 

Olemme alueellisesti ja paikallisesti tunnistettu, vahva toimija lapsiystävällisen yh-
teiskunnan rakentamisessa  

Vapaaehtoisten ammatillisen tuen avulla vahvistetaan lapsiperheiden yhtei-

söllisyyttä tukevaa toimintaa ja osallistumismahdollisuuksia koko maakunnan 

alueella.  

 

• MLL:n paikallisyhdistysten toteuttama lapsi- ja perhetoiminta ehkäisee vanhempien 
yksinäisyyttä, tukee vanhemmuutta ja lisää lasten sosiaalisia taitoja.   

 

• Paikallisyhdistysten eri toimintamuotojen, kuten perhekahviloiden, kerhojen 
yms. toimintaedellytykset säilyvät tai mukautuvat erilaisiin vallitseviin tilantei-
siin. Toiminnassa huomioidaan kestävän kehityksen periaatteet.   

 

• Piirin ammatillinen koordinaatio tukee paikallisyhdistysten toimintaedellytyk-
siä. Yhdistysten vapaaehtoisille tarjotaan säännöllisesti ohjaus-
ta, koulutusta ja tapaamisia. Toteutuksessa hyödynnetään myös digitaalisia alustoja. 

   

• Paikallisyhdistysten vapaaehtoisille tarjotaan mielekkäitä tehtäviä innostavassa toi-
mintaympäristössä. Vapaaehtoiset oppivat uutta ja saavat kokea tekevänsä merkityk-
sellistä vapaaehtoistyötä.   
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PerhePesä—Yhdessä toimien perheiden parhaaksi. Vertaisuuteen, kohtaamiseen 

ja yksilölliseen tukeen perustuva ehkäisevä tuki vahvistaa perheiden jaksamista 

arjessa 
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• Perheet kokevat toiveisiin ja tarpeisiin perustuvan toteutetun toiminnan mielekkääksi 
ja merkitykselliseksi. 

 

• Toiminta on perheiden luonnolliseen toimintaympäristöön sijoittuva ja tarpeiden mu-
kaan lähelle jalkautuva kaikille avoin matalan kynnyksen kohtaamispaikka. 

 

• Perheet kokevat saaneensa oikea-aikaisesti tukea vanhemmuuteen ja kasvatukseen 
sekä lapset kehitysvaiheensa mukaista toimintaa. Perheet kokevat tulleensa nähdyksi, 
kuulluksi ja autetuksi tarpeidensa mukaisesti. 

 

• Toiminnan koordinointi on johdonmukaista ja se on osa alueen lapsiperheiden palve-
luja.  

• Piiri tukee koulujen osallisuusryhmistä erityisesti tukioppilas– kummi– ja tutortoimin-

taa sekä antaa tukea paikallisyhdistysten nuorisotyöhön 

 

• Piirin alueella toteutetaan vähintään 30 tukioppilaiden ja toisen asteen opiskelijoiden 

perus– ja jatkokoulutusta ja 2 tukioppilasohjaajien tapaamista 

 

• Tuemme ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevien nuorten osallisuutta ja yhteisölli-

syyttä alueellisissa kehittämishankkeissa.  

 

• Tuemme vanhemmuutta järjestämällä vanhempainiltoja ajankohtaisista aiheista.   

MLL on vahva toimija varhaiskasvatuksen, oppilaiden, opiskelijoiden, van-

hempien ja koulun ammattilaisten rinnalla  
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• Kotipalvelu vastaa lapsiperheiden tarpeita ja odotuksia ja perheet kokevat sen vahvis-

tavan arjessa jaksamista ja edistävän hyvinvointia.  

 

• Paikalliset lapsiperheet löytävät palvelun ja käyttävät sitä.  

 

• Nivalassa käynnistynyt jatkuu ja toiminta laajenee muihin kuntiin tarvelähtöisesti 

Lapsiperheidin kotipalvelu tuottaa merkittävää apua lapsiperheiden arjessa.  

Varainhankinta  

• Vuoden aikana laaditaan varainhankinnan tehostamista koskeva suunnitelma 

 

• Keskeisiä varainhankinnan muotoja ovat edelleen lastentarvikevuokraus ja naisten joulu-
messut  

 

 



 

  

Kerhotoiminta tarjoaa alle kouluikäisille lapsille ja heidän vanhemmilleen ta-

sokasta harrastus- ja kerhotoimintaa kulttuurin, liikunnan ja taiteen alueilta.  

• Piirin kerhotoiminta pohjautuu MLL:n arvojen mukaisesti yhdessä tekemiseen, vuoro-
vaikutukseen, osallisuuteen ja yhdenvertaisuuteen.  

 

• Oulussa ja Oulun lähialueilla toteutettava kerhotoiminta: Musiikkileikkikoulu Soittora-
sia (alle 3-vuotiaat), Tanssivarpaat (1–4-vuotiaat) ja Lapsijooga (3–5-vuotiaat)   

 

• Tavoitteena on 30 kerhotoiminnan ryhmää  

 

• Toimintaa laajennetaan Oulun kaupungin alueella toimivien ryhmien lisäksi lähikun-
tiin kouluttamalla lisää ohjaajia   

 

• Tuetaan paikallisyhdistysten kerhotoimintaa, jotta lasten, nuorten ja perheiden tasa-
vertaiset osallistumismahdollisuudet kulttuuri- ja harrastustoimintaan lähellä omaa 
elinympäristöä vahvistuvat.  
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Tukihenkilö- ja sukupolvitoiminta kasvattaa osallistujien sosiaalista pääomaa, 

vähentää yksinäisyyden kokemusta ja vahvistaa kokemusta osallisuudesta.  

• Toiminnan seurauksena sekä vapaaehtoisten että tuettavien mielekäs tekeminen 
arjessa lisääntyy. Toiminta tuottaa iloa ja hyvää mieltä sekä vähentää yksinäisyy-
den kokemuksia ja osallisuuden tunne vahvistuu.  

 

• Vapaaehtoistoiminnan avulla saa ja voi antaa tukea arkeen.  

 

• Perhekummitoiminnassa perheet kokevat tukiverkoston laajentuneen ja pärjää-
vyyden arjessa kasvaneen. Lapset kokevat saaneensa Perhekummin käynnistä 
iloa.  

 

• Kaveritoimintaan osallistuvat lapset ja nuoret löytävät mielekästä tekemistä vapaa
-ajalleen ja kokevat pärjäävänsä arjessa. Lasten vanhemmat kokevat tukisuhteella 
olleen myönteinen vaikutus lapsen arkeen.  

 

• Uutena toimintana käynnistetään läksykummi -toiminta, jossa lapset kokevat läk-
syjen tekemisen helpottuvan ja koulumyönteisyyden kasvavan.  

 

• Ystäväksi maahanmuuttaja äidille -toimintaan osallistuneet naiset kokevat suo-
menkielen taitonsa kehittynvän, elinpiirin laajentuvan ja pärjääminen arjessa li-
sääntyy.  

 

• Sukupolvitoiminta tuo hyvää ilmapiiriä toimintaympäristöjensä kuten päiväkoti-
ryhmien toimintaan.  

 

• Tukihenkilötoiminnan vapaaehtoisille tarjotaan säännöllisesti ohjaus-
ta, koulutusta ja tapaamisia. Toteutuksessa hyödynnetään myös digitaalisia alus-
toja. 

 

• Toiminnalla tavoitetaan 725 henkilöä (tukihenkilöinä toimivat vapaaehtoiset ja tu-
ettavat) ja toteutetaan 120 tukisuhdetta.  



 

  

 

• Piirin ammatilliset työntekijät ovat sitoutuneita MLL:n paikallisyhdistysten ja piirin 

alueen vapaaehtoisten ohjauksen ja tukeen 

 

• Piirin ammattilaisten vahva asiantuntemus lapsiystävällisyyden kehittämisen pohjana 

 

• Piirin työntekijät lisäävät toiminnallaan perheiden arjen hyvinvointia 

Osaava, sitoutunut ja rohkea työyhteisö luo vapaaehtoisten ja perheiden ar-
keen hyvinvointia  



 

  

Talousarvio 2021 
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Mannerheimin Lastensuojeluliiton Pohjois-Pohjanmaan piiri ry 

TALOUSARVIO 2021 

   

VARSINAINEN TOIMINTA   TA 2021 

      

Tuotot STEA  531.412 

  Kunnat  240.682 

  Valtio  37.260  

  Muut avustukset  74.830  

  Maksutuotot  65.600  

  Muut tuotot  38.300  

Varsinaisen toiminnan tuotot yhteensä  988.084  

      

Kulut Henkilöstökulut  717.229  

  Toimintakulut  141.255  

  Toimistokulut  21.650  

  Toimitilakulut  48.836  

  Muut kulut  77.194  

  Kiinteistön kunnostaminen  20.000 

Varsinaisen toiminnan kulut yhteensä  1.026.164  

      

  Tuotto-/kulujäämä  38.080  

      

VARAINHANKINTA   

  Varainhankinnan tuotot   53.920  

  Varainhankinnan kulut   24.340  

      

SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA   

  Toiminnan tuotot  12.000  

   Toiminnan kulut  3.500 

      

TALOUSARVION TUOTOT  1.054.004  

TALOUSARVION KULUT  1.054.004  

      

ALI-/YLIJÄÄMÄ  0 


