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MLL Tampereen osasto ry

Strategia 2021 – 2023

2

Toiminta-ajatus
MLL on avoin kansalaisjärjestö, joka edistää lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia.

Visio 2023
Suomi on lapsiystävällinen yhteiskunta, jossa lapsen etu asetetaan etusijalle ja jossa lapset ja
nuoret voivat hyvin. MLL on lasten, nuorten ja perheiden arjen asiantuntija, luotettava ja ketterä
kumppani, vapaaehtoistyön toteuttaja ja innovatiivinen kehittäjä sekä vahva vaikuttaja. MLL
tarjoaa innostavan ja arvostavan osallistumisympäristön vapaaehtoistoiminnalle lasten, nuorten ja
perheiden kanssa.
MLL Tampereen osasto on toiminnallisesti vahva, haasteisiin tarttuva ja uutta luova MLL:n
yhdistys. MLL Tampereen osasto toimii aktiivisesti yhdessä lasten, nuorten ja perheiden kanssa
tukemalla arkea laadukkailla palveluilla. Osasto tunnistaa kohderyhmiensä muuttuvia tarpeita ja
on edelläkävijä uusien toimintojen kehittäjänä.
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Periaatteet
Lapsen ja lapsuuden arvostus
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Avoimuus
Ilo
Kumppanuus
Osallisuus
Arjen arvostus
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Muutokset ovat nopeita, joten valmius reagoida ja joustavuus nousevat tärkeiksi
Perheiden tuen tarpeet olleet pysyviä sukupolvesta toiseen, tarvitaan sekä universaalia
kaikille lapsiperheille suunnattua työtä että erityistä tukea tarvitseville ryhmille
kohdennettua työtä
Megatrendit vaikuttavat: digitalisaatio, ilmastonmuutos, maahanmuutto, ikääntyminen
Vaikka syntyvyys laskee, muuttovoittoalueella lapsiperheiden määrä säilyy
Nuorilla on huoli tulevaisuudesta, sekä omasta että ilmastonmuutoksen kautta koko
maailman tulevaisuudesta
Lapsiperheköyhyys on sitkeä ongelma
Mielikuvassa lapsiperhearjesta korostuu ilon sijasta suorittaminen ja selviytyminen
Koronan myötä yleinen epävarmuus ja lapsiperheiden yksinäisyys lisääntynyt
Lapsi- ja perhetyössä asiakkaiden ikärakenne on nuorentunut ja vauvaperheet painottuvat
Perheiden tarpeisiin vastaavia palveluja kehitetään yhdessä. Verkostomainen ja joustava
tapa toimia sopii aikaan.
Vapaaehtoisuus saa uusia muotoja ja vapaaehtoisten rekrytoimiseen ja
vapaaehtoistehtävien muotoiluun täytyy kiinnittää huomiota
Rahoitustilanne muuttuu haasteellisemmaksi. Rahoittajien vaatimukset toiminnan
tuloksellisuuden osoittamiseksi kasvavat. Voimavaroja on hyödynnettävä tehokkaasti.

Strategiset valinnat 2021 - 2023
1. Kuljemme kaikkien lasten, nuorten ja lapsiperheiden rinnalla heidän erilaisissa
elämänvaiheissaan. Lapsi- ja perhetyön palvelut tukevat varhaista vuorovaikutusta ja perheiden
yhdessä tekemistä. Toimintamme on avointa kaikille ja kynnys on matala.
Tuotamme kaikkien perheiden tarpeisiin palveluita, kuten avoimen varhaiskasvatuksen kerhot,
avoimet kohtaamispaikat, perhevalmennukset ja erilaiset tapahtumat.
Kehitämme erityisesti isille suunnattua toimintaa ja kutsumme isiä aktiivisesti mukaan.
Toimimme nuorten kanssa heidän omissa toimintaympäristöissään hyvinvointia tukien, keinoina
esimerkiksi tunnetaitotunnit sekä tutor- ja tukioppilaskoulutukset.
Olemme ennakkoluuloton kokeilija. Tunnistamme ydintoimintamme ja teemme tilaa uudelle
suhteessa perheiden ja ympäristön muuttuviin ja kehittyviin tarpeisiin – taloudelliset realiteetit
turvaten.

2. Huomioimme perheiden monimuotoisuuden ja erityiset tarpeet. Kehitämme palveluja
erilaisiin tilanteisin.
Eron ensiapupisteessä toimimme edelläkävijänä verkostomaisen eroauttamisen kehittämisessä.
Tarjoamme matalan kynnyksen palveluja eroa pohtiville ja eronneille lapsiperheille sekä
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eroperheiden nuorille ja läheisille. Toimintamuotoja ovat esimerkiksi ohjaus ja neuvonta,
perhetapaamiset, vertaisryhmät ja infoillat.
Rakennamme uusia palvelukokonaisuuksia uusperheille.
Monikulttuurisella ystävä- ja perhetyöllä tuemme maahanmuuttajanaisten ja -perheiden
kotoutumista ja suomen kielen oppimista.
Laajennamme Ystäväksi maahanmuuttajaäidille -toimintaa vastaamaan kysyntää. Kehitämme
ystävätoimintaa tukevia laajempaan yhteisöllisyyteen kannustavia toimintoja.

3. Laivapuiston perhetalo on toimintamme keskus, josta perheet löytävät monipuolisia
tarpeisiinsa sopivia palveluja.
Laivapuiston perhetalon toiminnan kehittämiseen haemme rohkeasti uusia avauksia ja
yhteistyömahdollisuuksia.
Kestävän kehityksen teemat näkyvät toiminnassamme.
Kasvokkain tapahtuvan kohtaamisen lisäksi kokeilemme myös digitalisaation tuomia
mahdollisuuksia.
Kehitämme palveluitamme yhdessä kohderyhmiemme kanssa.

4. Olemme vahva paikallinen lapsiperheiden puolestapuhuja ja yhteyksien rakentaja.
Ammatillisesti ohjattu vapaaehtoistyö on keskeinen osa toimintatapaamme ja valtava
voimavaramme.
Ylisukupolvisella toiminnalla rakennamme luontevia paikkoja eri-ikäisten ihmisten kohtaamiselle.
Vaikutamme ja otamme kantaa. Toimimme verkostoissa.
Toimimme aktiivisesti perhekeskusmallin kehittämisessä ja vakiinnuttamisessa.
Olemme avoimia monenlaiselle yhteistyölle.

5. Vahvistamme toimintamahdollisuuksiamme.
Vahvistamme organisaatiota ja käytäntöjämme varmistamaan vakaan ja laadukkaan toiminnan.
Kehitämme henkilöstön osaamista ja työhyvinvointia.
Kehitämme ja vakiinnutamme seurannan ja arvioinnin käytäntöjä osoittaaksemme toimintamme
tuloksellisuuden.
Varmistamme toiminnan taloudellisen pohjan varautumalla toimintaympäristön taloudellisiin
muutoksiin. Haemme uusia rahoitusmuotoja ja turvaamme varallisuuden hoidon jatkuvuuden.

