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SATAPERHE-HANKKEEN TOIMINNAN MARKKINOINTI 

Sataperheen toiminnasta tiedotetaan MLL:n piirin nettisivuilla, Sataperheen FB-sivuilla, kunnallisten ja 
maakunnallisten lapsiperhepalvelujen kautta sekä julkisissa tiedotusvälineissä. 
Koulutuksista tiedottaminen monikanavaisesti (Some, printtimedia, flyerit, tapahtumat). 

KOHDERYHMIEN TAVOITTAMINEN 

Vapaaehtoiseksi tueksi lapsiperheelle –
koulutuksen kesto 16h esim. 3 arki-iltaa + 1 
lauantai tai  la + su. 

Koulutuksen sisältö: MLL, vapaaehtoistyö, tukihenkilötoi-
minta, minä tukijana, lapsen kohtaaminen ja kuuleminen, 
perheiden monimuotoisuus, vapaaehtoisena Sataperhe-
hankkeessa. 

KOHDERYHMIEN HAASTATTELU 

Koulutuksen jälkeen Sataperheen 
työntekijä haastattelee jokaisen 
vapaaehtoiseksi haluavan. Haas-
tattelun tarkoitus selvittää ve:n 
toiveet. 

Haastattelu tapahtuu haastatte-
lulomakkeen mukaisesti. Kesto 
noin 1h. 

Lupa hakea rikostaustaotetta 
pyydetään haastattelussa. Salas-
sapito ja vaitiololomakkeen 
täyttö. 

HAKUPROSESSI 

Sataperheen työntekijä etsii tu-
kea hakeneista perheistä sopivaa 
tuettavaa. 

Huomioidaan vapaaehtoisen 
toiveet tukitoiminnan muodosta, 
tapaamisten tiheydestä, tuetta-
vasta (esim. ikä, kiinnostuksen 
kohteet) ja toiminta-alueesta. 

Huomioidaan perheen/tuettavan 
toiveet tukitoiminnan muodosta, 
tapaamisten tiheydestä ja tuki-
jasta (esim. ikä, sukupuoli, kiin-
nostuksen kohteet). 

KOHDERYHMIEN YHDISTÄMINEN 

Ilmoitetaan perheelle ja vapaa-
ehtoiselle sopivan tukijan/
tuettavan löytymisestä. 

Aloitustapaamisen sopiminen. 
Tapaaminen etenee jäsennellysti. 
Käydään läpi tukisuhteen tavoit-
teet, kesto, yhteydenpito, per-
heen ja ve:n velvoitteet. 

Tukisuhdesopimuksen allekir-
joittaminen ja ensimmäisestä 
tukitapaamisesta sopiminen. 

TUKISUHTEEN AMMATILLINEN OHJAUS JA TUKI 

Tukisuhteen ohjaaja soittaa tu-
ettavalle ja vanhemmalle sekä 
vapaaehtoiselle 3kk tukisuhteen 
alkamisen jälkeen. Tukisuhteen 
kuulumisten läpikäynti (lomake). 

1. väliarviointi 6kk:n kuluttua. 
Ennen tapaamista tukisuhteen 
ohjaaja yhteydessä perheeseen 
ja vapaaehtoiseen. Tapaamisessa 
paikalla perhe/vanhempi ja tu-
ettava lapsi, vapaaehtoinen ja 
tukisuhteen ohjaaja. Väliarvioin-
tilomake. 

Toiminnanohjaus- ja virkistysta-
paamisia vapaaehtoisille vähin-
tään 2 krt.  Tukisuhteen ohjaaja 
on koko tukisuhteen ajan vapaa-
ehtoisen apuna  tukisuhteeseen 
liittyvissä asioissa. 

Arvioidaan tavoitteiden saavutta-
mista, Sataperheen toimintaa ja 
tukisuhteen vaikutusta tuetta-
van, vanhempien ja vapaaehtoi-
sen elämään.  

Tukisuhteen ohjaaja keskustelee 
vapaaehtoisen kanssa tämän 
toiveista vapaaehtoistoiminnan 
suhteen. Tukisuhteen päättyessä 
keskustellaan mahdollisuudesta 
aloittaa uusi tukisuhde. 
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2. väliarviointi tai tukisuhteen 
päättäminen 1v. tukisuhteen 
alkamisesta. Ennen tapaamista 
ohjaaja yhteydessä tukisuhteen 
osapuoliin. Tapaamisessa paikal-
la kaikki tukisuhteen osapuolet ja 
ohjaaja. Väliarviointi- tai päätös-
lomake. 


