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Mannerheimin Lastensuojelu-
liitto on avoin kansalaisjärjestö, 
joka edistää lasten, nuorten  
ja lapsiperheiden hyvinvointia.

MLL:n visio
• Suomi on lapsiystävällinen yhteiskunta, jossa lap- 
 sen etu asetetaan etusijalle ja jossa lapset ja nuoret  
 voivat hyvin.
• MLL on lasten, nuorten ja perheiden arjen asian- 
 tuntija, luotettava ja ketterä kumppani, vapaaeh- 
 toistyön toteuttaja ja innovatiivinen kehittäjä ja 
 vaikuttaja.
• MLL tarjoaa innostavan ja arvostavan osallistumis- 
 ympäristön vapaaehtoistoiminnalle lasten, nuorten  
 ja perheiden kanssa.

MLL:n arvot
• lapsen ja lapsuuden arvostus
• yhteisvastuu
• inhimillisyys
• yhdenvertaisuus

MLL:n visio ja arvot

Arvoja täydentävät periaatteet
• avoimuus
• ilo
• kumppanuus
• osallisuus
• arjen arvostus

MLL:n toiminta-alueet
• vapaaehtoistoiminta lasten, nuorten ja perheiden  
 kanssa
• lasten, nuorten ja vanhemmuuden tuki
• vaikuttaminen lasten, nuorten ja perheiden hyväksi

MLL:n työn perustana ovat liiton perustamisjulistus, 
säännöt, Suunta 2024 -strategia ja YK:n lapsen  
oikeuksien sopimus.
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Lapsiystävällistä  
yhteiskuntaa  
rakennetaan yhdessä

MLL:n visiona on lapsiystäväl-
linen yhteiskunta, jossa lapsen 
etu asetetaan etusijalle ja jossa 
lapset ja nuoret voivat hyvin. 

Visiomme on rakennettu vahvasti kumppanuuden va-
raan: lapsiystävällinen yhteiskunta rakennetaan yh-
teistyöllä. Vuonna 2018 hallitus käynnisti lapsi- ja per-
hejärjestökentän yhteisen vaikuttamistyön tuloksena 
ensimmäisen kansallisen lapsistrategian valmistelun. 
MLL osallistui aktiivisesti lapsen oikeuksien toimeen-
panoa edis tävän lapsistrategian työstämiseen sekä 
lapsi- ja perhepalveluja ke hittävään LAPE-muutosoh-
jelmatyöhön. 

Suomi on kansainvälisessä vertailussa monella ta-
valla hyvällä maa lapsiperheille ja erityisen hyvä maa 
tulla äidiksi muun muassa edistyksellisen äitiyshuol-
lon ja varhaiskasvatuspalvelujen ansiosta. Siitä huoli-
matta syntyvyys jatkaa laskuaan kahdeksatta vuotta 
peräkkäin ja lapsia syntyi vuonna 2018 noin 47 000, 
kun vuonna 2010 lapsia syntyi noin 61 000. 

Perhevapaajärjestelmän kehittäminen ja erityisesti 
isien perhevapaiden käytön edistäminen sekä työn ja 
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Tutkimusten mukaan MLL koetaan asiantuntevana, 
aidosti lapsen etua ajavana sekä näkyvänä järjestö-
nä. Se on asema, jonka eteen täytyy tehdä työtä joka 
päivä. Kiitos siitä kuuluu jokaiselle liiton työntekijälle 
keskusjärjestössä, piireissä ja yhdistyksissä, työssäm-
me mukana oleville luottamushenkilöille sekä ennen 
kaikkea huikean energiselle vapaaehtoisten joukolle. 
Lämmin kiitos myös työmme ystäville, jäsenille, lah-
joittajille ja kumppaneille. Olette meille korvaamaton 
tuki.

perheen joustavampi yhteensovittaminen ovat olleet 
tavoitteita, joissa ei vielä ole saatu aikaan uudistuk-
sia. Järjestöt ovat kantaneet huolta myös lapsiperhe-
köyhyydestä, joka on kääntynyt jälleen kasvuun. Vai-
kuttamisviestejä on viety eteenpäin aktiivisesti muun 
muassa lapsi- ja perhejärjestöjen yhteisissä ministeri-
tapaamisissa. 

Järjestövuoden kohokohtia oli jälleen yli 500 
MLL-aktiivia koonnut järjestöristeily syyskuussa. Ris-
teilyohjelma tarjosi 17 erilaista työpajaa, joissa jaet-
tiin kokemuksia ja ideoita vapaaehtoistoiminnasta. 
Loppuvuonna toteutetun vapaaehtoiskyselyn mu-
kaan MLL:ssä vapaaehtoisena toimimisen innostuk-
sen lähteitä ovat mukavat yhdistystoimijat, piirin ja 
keskusjärjestön tuki sekä mahdollisuus toimia koko 
maan kattavassa järjestössä. Innostusta herättivät 
myös tärkeän asian puolesta toiminen, yhteinen nau-
ru, höpötys ja ilo! 

Vapaaehtoisten ohjauksessa sekä nuorten ja van-
hempien kohtaamisessa on otettu käyttöön entistä 
laajemmin digitaalisia työvälineitä. Chat-palvelut, vir-
tuaaliset vanhempainillat ja järjestötyön skype-val-
mennukset lisäävät osallistujien yhdenvertaisuutta 
asuinpaikasta ja maantieteellisistä etäisyyksistä riip-
pumatta. 

Milla Kalliomaa, pääsihteeri
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Tuki vanhemmille

Perhekahvilat kokoavat lapsiperheet
Perhekahvilat ovat suosittuja lapsiperheiden koh-
taamispaikkoja, joissa aikuiset saavat vertaistukea ja 
juttuseuraa ja lapset leikkikavereita. Lähes jokaises-
ta kunnasta löytyy ainakin yksi perhekahvila. Vuonna 
2018 perhekahviloita oli 655. 

Perhekahviloita ohjaavat yleensä vapaaehtoiset, 
jotka usein ovat yhtä paljon osallistujia ja vertaisia 
itsekin. Vuoden aikana perhekahviloissa oli yli tuhat 
vapaaehtoista ohjaajaa. 

Perhekahvilat kokoontuivat erilaisissa kerhotiloissa, 
neuvoloissa, päiväkodeissa tai leikkipuistoissa vuoden 
aikana kaikkiaan yli 24 000 kertaa. Ne olivat avoin-
na yleensä aamupäivisin, kerran tai kaksi viikossa pari 
tuntia kerrallaan. Joillakin paikkakunnilla on iltaper-
hekahviloita. Lasten ja aikuisten käyntejä perhekahvi-
loissa oli yhteensä yli 380 000. 

Vuoden 2018 perhekahvilakyselyn mukaan per-
hekahvilat onnistuivat luomaan avoimen ja luotta-
muksellisen ilmapiirin. Kävijät kokivat olevansa per-
hekahvilaan tervetulleita ja ilmapiirin keskusteluille 
turvallinen. Perhekahvilassa käydyt keskustelut ja ver-
taistuki kohensivat kävijöiden mielialaa ja auttoivat 
saamaan uusia tuttavia ja ystäviä. 

Yhdistykset saivat tilata omaa perhekahvilaa koske-
van kävijäkyselyn, jonka avulla ne pystyvät kehittä-
mään toimintaansa. Perhekahviloiden toimintaa tuki-
vat piirit.

Vanhemmuus ei ole yksilölaji, 
kerrotaan MLL:n perhekah-
vilatoiminnan mainoksessa. 
Perhekahviloissa, yhdistysten 
ja piirien järjestämissä tapahtu-
missa ja vanhempainryhmissä 
tavataan muita samassa ti-
lanteessa olevia. Tukihenkilöt, 
perhekummit ja maahanmuut-
tajavanhempien ystävät kulke-
vat arjessa rinnalla ja Vanhem-
painpuhelimesta löytyy aina 
kuuntelija.
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Kahvia ja vertaisia  
Piia Mäkelä kasvoi Tervolassa ja muutti sinne takaisin 
perheensä kanssa vuosi sitten. Sosiaalisena persoona-
na hän otti heti selvää, missä voisi tavata muita ihmi-
siä, kun jäisi kotiin 3,5-vuotiaan esikoisen ja pian syn-
tyvän vauvan kanssa. 

– Ehdin käydä Tervolan MLL:n perhekahvilassa ker-
ran, kun yhdistyksen puheenjohtaja kysyi, lähtisinkö 
perhekahvilan ohjaajaksi.

Mäkelä vastasi myöntävästi ajatellen, että lähihoi-
tajan ja lastenohjaajan koulutukset toisivat varmuut-
ta tehtävän hoitamiseen. Myös tieto toisesta vetäjäs-
tä helpotti päätöstä.

” Tervolan perhekahvilassa on leikitty, askarreltu, 
leivottu, istutettu kukansiemeniä, pidetty laulutuo-
kioita ja juteltu.

– Laidasta laitaan ollaan poristu asioista, ja ver-
taistuki onkin tärkeä asia. Muistan itse pohtineeni 
esikoisen kanssa, miksi hän ei syö tai kasvaako hän 
normaalisti. Silloin teki hyvää saada kuulla muilta äi-
deiltä, että ihan normaalilta kuulostaa.

 
Mia Sivula, Lapsemme 3/2018
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Vertaistukea Jututtamosta 
Jututtamot ovat vanhemmille suunnattuja vertaisryh-
miä, joissa pohditaan omaa ja lapsen mieltä vapaa-
ehtoisen ohjaajan avulla. Ryhmissä havainnoidaan 
lapsiperheiden arjen tilanteita. Kun asioita pohtii van-
hemman ja lapsen tunteiden ja käyttäytymisen näkö-
kulmasta, vanhempana on helpompi toimia. 

Ohjaajan tueksi laadittiin keskusteluaineistoja per-
heen arjesta lapsen silmin, esikoulusta ekaluokalle 
siirtymisestä sekä nuoren vanhempana olemisesta.

Uutta, Kumppanuus-jututtamoa, jossa vapaaehtoi-
sen rinnalla ryhmää ohjaa lasten ja perheiden parissa 
toimiva ammattilainen, pilotoitiin kolmessa piirissä. 
Yhteensä piirit järjestivät 6 Jututtamo-koulutusta, joi-
hin osallistui 50 vanhempaa.

Terveisiä perhekahvilasta

”Paikalla on muita samassa tilanteessa olevia. Voi 
vaihtaa kuulumisia ja huomaakin että muilla ihan sa-
moja juttuja kuin meillä. Nyt kun lapsi isompi, hänellä 
on siellä paljon leikkikavereita. Osasta on tullut meille 
ystäviä, joita nähdään muutoinkin.” 

”Olen ollut tervetullut, vaikka lapseni ovat eri-ikäisiä 
kuin suurin osa muista lapsista. Perhekahvilan avul-
la olen saanut ammattiapua. Rohkeus ottaa yhteyttä 
perhetyöntekijään löytyi juuri perhekahvilassa vierail-
leen perhetyöntekijän ansiosta.” 
 
”Vapaamuotoisuus. Ei ole pakko tehdä mitään, jos ei 
jaksa. Parasta on se, että on joku paikka, maksuton, 
jonne voi vain mennä ja tapaa muita.” 
 
”Aivan ihana paikka, jota ilman en olisi jaksanut yksi-
näistä vauvavuotta. On auttanut myös paikkakunnal-
le kotiutumisessa.” 

Perhekahvilakysely 2018
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Kunnan työntekijöiden koulutus 
MLL on kouluttanut pitkään kuntien ja järjestöjen 
työntekijöitä mentalisaatio-teoriaan perustuvien van-
hempainryhmien ohjaamiseen. Ryhmien tavoitteena 
on vahvistaa vanhemman kykyä tunnistaa lapsen tun-
teita ja tarpeita ja vastata niihin myös kuormittavissa 
tilanteissa sekä vahvistaa tasa-arvoista vanhemmuut-
ta. Koulutuksessa ja vanhempainryhmätoiminnan 
kehittämisessä keskityttiin erityistukea tarvitseviin 
perheisiin. Yhteistyökumppaneina olivat Folkhälsan, 
Ensi- ja turvakotien liitto, Pelastakaa Lapset sekä  
MLL:n Lasten ja Nuorten Kuntoutussäätiö.

Vuonna 2018 koulutusten yhteydessä toteutettiin 
14 vanhempainryhmää, joissa tavoitettiin noin 70 
vanhempaa. Ryhmiä oli esimerkiksi etävanhemmil-
le, perheneuvolan asiakkaille ja perhekuntoutukses-
sa oleville perheille. Aiemmin koulutetuille ryhmien 
ohjaajille järjestettiin jatkokoulutusta, joihin osallistui 
140 henkeä. Työntekijät paneutuivat muun muassa 
siihen, kuinka he voivat käyttää uutta työtapaa kaikis-
sa tapaamisissaan lasten ja aikuisten kanssa. 

Joka päivä on leikkipäivä
MLL:n Leikkipankki on leikkien aarrearkku, jossa oli 
vuoden lopussa 800 leikkiä. Leikkipankin sivustol-
la vieraili kuukausittain 30 000–40 000 kasvattajaa ja 
leikin ystävää etsimässä mukavaa tekemistä. Leikki-
pankki on osa Leikkipäivä-ohjelmaa, joka jakaa tut-
kittua tietoa leikistä, antaa leikkivinkkejä ja neuvoja 
tapahtumien järjestämiseen. Yhdessä Leikkipäivä-ver-
koston kanssa, johon kuuluu noin 30 toimijaa, järjes-
tettiin valtakunnallinen leikkipäivä 12.5. Eri puolilla 
maata järjestettiin sata leikkitapahtumaa. Leikkipäivä 
innosti myös yksityisiä ihmisiä pitämään leikkihetkiä 
niin naapuruston, työkavereiden kuin perheiden kes-
ken. Yhteistyössä MLL:n tutkimussäätiön kanssa jär-
jestettiin seminaari Leikkiä ikä kaikki.

leikkipankki.fi
leikkipaiva.fi
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Vanhempainpuhelin ja netti
Vanhempainpuhelin on kaikille vanhemmille tarkoi-
tettu maksuton auttava puhelin, jossa voi puhua luot-
tamuksellisesti mistä tahansa kasvatukseen, lapseen 
tai parisuhteeseen liittyvästä asiasta. Painopiste on 
vanhempien kuuntelemisessa ja heidän voimavaro-
jensa tukemisessa. Puhelimen rinnalla toimii Van-
hempainnetin kirjepalvelu sekä chat, joka palvelee 
kahtena päivänä viikossa. 

Puheluihin ja viesteihin vastaavat MLL:n koulutta-
mat vapaaehtoiset päivystäjät ammattilaisten ohjaa-

missa päivystysryhmissä Helsingissä, Oulussa sekä Jy-
väskylässä, jonne palvelu laajeni vuonna 2018. 

Syksyllä järjestettiin pop up -chatteja, joissa van-
hempien oli mahdollisuus varata aika jatkokeskuste-
lulle ammattilaisen kanssa. 

Vanhempainpuhelimessa ja nettipalveluissa vas-
tattiin vuoden aikana 1 600 yhteydenottoon. Näistä 
puheluja oli lähes 900, nettikirjeitä 250 ja chat-yhtey-
denottoja yli 450. Vanhempainpuhelimen yhteyden-
otot ovat lisääntyneet vuoden 2010 jälkeen yli 50 
prosenttia.
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Tavallisimmin pohdittiin omaa vanhemmuutta. 
Syyllisyyden ja riittämättömyyden tunteet sekä odo-
tusten ja todellisuuden väliset ristiriidat kuormitta-
vat monia vanhempia ja he kaipasivat rauhoittavaa ja 
lohduttavaa kuuntelijaa. Yleisiä yhteydenottojen ai-
neita olivat lasten kehitysvaiheisiin, kuten vauva-, tah-
to-, leikki- ja murrosikään, liittyvät haasteet. Esimer-
kiksi ruokailu, imetys, uni, kiukku ja pelot puhuttivat. 
Lapsen ja nuoren psyykkiseen terveyteen liittyvistä 
huolista, kuten masentuneesta mielialasta, ahdistu-
neisuudesta sekä erilaista käyttäytymis- tai keskitty-
misongelmista, puhuttiin edellisvuotta useammin.

Vanhempainpuhelimessa ja netin palveluissa oli 
yhteensä 71 vapaaehtoista päivystäjää. He tekivät yli 
650 lähes neljän tunnin päivystysvuoroa, mikä tar-
koittaa yli 2 500 tuntia vapaaehtoistyötä.

Vuoden lopussa käynnistyi Vanhemmuuden verk-
kotuki -hanke, jossa Vanhempainnetti-sivustolle ke-
hitetään vaikeassa elämäntilanteessa oleville van-
hemmille intensiivistä tukea sekä oma-apuvälineitä. 
Vanhempien tarpeisiin räätälöidyillä chat-keskuste-
luilla vanhempia voidaan auttaa pitkäjänteisemmin, 
motivoida ammattiavun piiriin ja helpottaa löytä-
mään apua omalta paikkakunnalta.

 Vanhempainpuhelin 
p. 0800 922 77
ma 10–13 ja 17–20
ti 10–13 ja 17–20
ke 10–13
to 14–20

Vanhempainpuhelimen chat
www.mll.fi

Vanhempainnetin kirjepalvelu ja chat
vanhempainnetti.fi
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Turvallinen mediaympäristö 
Lasten ja nuorten mediankäyttö ja digihyvinvointi he-
rättävät monissa vanhemmissa huolta ja he kaipaavat 
tukea mediakasvatukseen. MLL on mukana EU:n  
Finnish Safer Internet Centre -ohjelmassa, joka edis-
tää lapsille turvallista mediaympäristöä. Yhteistyö-
kumppaneina ovat Kansallinen audiovisuaalinen 
instituutti sekä Pelastakaa Lapset. MLL:n Vanhem-
painpuhelin sekä Lasten ja nuorten puhelin toteutta-

vat ohjelman Helpline-toimintaa tarjoamalla tukea ja 
apua mediaan liittyvissä kysymyksissä. 

MLL:n nuorisotyön kouluttajat olivat mukana 180 
mediakasvatustilaisuudessa ja tavoittivat kouluis-
sa ja vanhempainilloissa lähes 9 000 lasta ja nuorta 
ja 5 400 vanhempaa tai ammattikasvattajaa. MLL oli 
mukana myös sekä Mediataito- että Peliviikon kam-
panjoissa. Pienten lasten sekä nuorten vanhemmille 
julkaistiin mediakasvatuksen tueksi esitteet. 
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Lasten ja nuorten 
osallisuus ja tuki

MLL:n nuorisotyö vahvistaa 
nuorten omaa aktiivisuutta 
ja kaveritaitoja. Tukioppilaita 
toimii lähes jokaisessa perus-
koulussa. Nuortennettiä tekevät 
nuoret itse ja koulurauhan julis-
tuksen kirjoittavat lapset tär-
keäksi kokemastaan teemasta. 
Lasten ja nuorten puhelimessa 
ja chatissa lapsi ja nuori saa 
niin paljon aikuisen aikaa kuin 
tarvitsee.

Tiivistä kouluyhteistyötä
MLL koordinoi ja kehittää kouluissa vapaaehtoistoi-
mintaa, joka tukee oppilaiden osallisuutta ja vah-
vistaa yhteishenkeä. Alakouluissa vapaaehtoisia 
oppilaita kutsutaan kummioppilaiksi, yläkoulussa tu-
kioppilaiksi ja toisella asteella tutoreiksi. Vapaaehtoi-
sia on lähes jokaisessa peruskoulussa. 

Vuonna 2018 koulutettiin 4 300 tukioppilasta lähes 
230 koulutuksessa. Tukioppilastoiminnan peruskoulu-
tuksen kesto on 12 tuntia, minkä tueksi uudistettiin Tu-
kioppilastoiminnan opas. Tukioppilas- sekä kummi- ja 
tutortoiminnan ohjaajille järjestettiin yhteensä 47 kou-
lutusta ja tapaamista, joihin osallistui 275 ohjaajaa.

Vuoden aikana kouluissa pidettiin yli 580 koulutusta, 
tapaamista, kouluvierailua ja vanhempainiltaa, joihin 
osallistui noin 17 800 lasta ja nuorta, 3 900 opettajaa 
ja 5 300 lasten vanhempaa.

Koulurauha on MLL:n, Opetushallituksen, Poliisihalli-
tuksen, Folkhälsanin ja Suomen Vanhempainliiton oh-
jelma, jossa oppilaat itse rakentavat kouluun myönteis-
tä ilmapiiriä. Tavoitteena on, että ketään ei kiusattaisi, 
kukaan ei jäisi yksin ja jokainen oppilas voisi kokea 
olevansa oman kouluyhteisönsä tärkeä ja hyväksytty 
jäsen. 

Osana Koulurauha-ohjelmaa Vantaalla julistettiin 
22.8. koulurauha teemalla ”Sinä voit vaikuttaa. Hymy-
kin auttaa!” Tapahtumaan osallistui 2 200 koululaista 
ja tilaisuutta seurattiin monissa kouluissa live-lähetyk-
sinä.
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Vuoden aikana 49 koulua osallistui kiusaamisen eh-
käisemisen ja oppilaiden osallisuuden kehittämisen 
prosessikoulutuksiin. Koulutuksen inspiroimana kou-
luissa toteutettiin muun muassa tunne- ja vuorovaiku-
tustaitojen teematunteja, yksinäisten kahvilaa, kaveri-
penkkejä ja monenlaisia oppilaiden osallisuusryhmiä.

Loppuvuodesta käynnistyi kaksivuotinen Meidän 
projekti -hanke, jossa järjestetään vapaaehtoistoimin-
nan kursseja toisen asteen valmentavan opetuksen 
opiskelijoille. 

Kouluille tarjottiin mahdollisuus päivittää itse tu-
kioppilastoimintaa koskevat tiedot MLL:n Koulurekis-
teriin. Samalla kartoitettiin valtakunnallisesti tukioppi-
lastoiminnan laajuutta ja laatua. Koulutusten arviointia 
kehitettiin ottamalla käyttöön nuorisotyön koulutta-
jien KOPPA-palautejärjestelmä. Tukioppilastoiminnan 
arvioinnin tueksi kouluille toteutettiin Hyvinvointiky-
sely sekä Tukioppilaskysely, joista valmistuvat raportit 
keväällä 2019.

 Tukioppilastoiminta
• lähes jokaisessa peruskoulussa
• 11 000 tukioppilasta
• 800 ohjaajaa

koulurauha.fi
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Nuortennetti
Nuortennetti on entistä monipuolisempi MLL:n sivus-
to nuorille. Sen kävijämäärä moninkertaistui vuoden 
aikana. Loppuvuodesta kävijöitä oli kuukaudessa  
30 000.

Ammattilaisten ohella Nuortennettiä tekevät 
13–19-vuotiaat nuoret kautta maan.  Nuortennetin 
sosiaalisen median kanavia päivittivät Nuortennetin 
nuoret toimittajat. Verkkotukioppilaat eli verkk@rit 
vastasivat keskustelupalstoilla nuorten kysymyksiin ja 
pitivät ryhmächatteja esimerkiksi omasta kasvusta ja 
kehityksestä ja vanhempien erosta. Mielenterveyteen 
liittyviin viesteihin vastasivat Lasten ja nuorten puhe-
limen vapaaehtoiset aikuiset päivystäjät.

Nuortennetin sisältöä tuottivat myös kumppanijär-
jestöt ja muut nuorten parissa toimivat Valtaa nuor-
tennetti -toiminnan yhteydessä.

Nuoret yhdistyksissä
MLL:n paikallisyhdistykset järjestävät nuorille teke-
mistä tarjoamalla mahdollisuuksia toimia vapaaeh-
toisina esimerkiksi tapahtumissa ja kerhon apuoh-
jaajina. Enemmistö yhdistyksistä tekee yhteistyötä 
koulujen tukioppilastoiminnan kanssa. 

Yhdistyksille järjestettiin koulutusta nuorisotyönsä 
kehittämiseen, mikä innosti entistä useampia yhdis-
tyksiä nuorten toimintaan. Keskusjärjestö jakoi Itse 
tehty -stipendejä nuorten itsensä suunnittelemiin 
projekteihin kouluissa ja yhdistyksissä.

Liikuntaharrastuskysely
Folkhälsanin ja MLL:n koordinoimassa Turvallinen ja 
viihtyisä harrastusryhmä -hankkeessa etsittiin keinoja 
kiusaamisen ehkäisemiseen ja lasten äänen kuulemi-
seen urheiluseuroissa. 

Lapsille ja nuorille tehdyssä kyselyssä suurin osa 
vastaajista koki harrastuksen tuovan iloa ja harrastus-
ilmapiirin myönteiseksi. 85 prosenttia kertoi valmen-
tajien kuuntelevan lasten mielipiteitä, mutta kolman-
nes arvioi, ettei heidän mielipiteillään ole vaikutusta 
siihen, miten toiminta järjestetään. Harrastuksen 
lopettamista harkinneista kolmannes kertoi harras-
tuksen vievän liikaa aikaa tai ettei ole siinä riittävän 
hyvä. Myös kavereiden puuttuminen, kiusaaminen ja 
loukkaava kohtelu vaikuttivat lopettamisaikeisiin. Ky-
selyn tuloksia käsiteltiin yhdessä monien lajiliittojen 
kanssa. 

”Nuorilta nuorille

Nuorisotyö mielletään helposti nuorten kanssa kas-
vokkain tapahtuvaksi, esimerkiksi tilatyöksi, kursseik-
si tai etsiväksi nuorisotyöksi. MLL:n Nuortennetissä 
tehdään nuorisotyötä kuitenkin kohtaamatta nuoria 
kasvokkain. Nuortennettiä kehittävät ja sisältöä teke-
vät Nuortennetin 13–19-vuotiaat toimittajat ympäri 
Suomea. 

– Mie koen nuorten auttamisen ja Nuortennetin 
toimittajana olemisen suurena etuoikeutena, koska 
mun mielestä on supertärkeetä, että nuoret saa nuo-
rilta apua, kuvailee eräs nuori.

Toimintaan pääsee mukaan kuka tahansa ikähaa-
rukkaan sopiva eikä ennakko-osaamista vaadita. Toi-
mintaa tehdään yhdessä muiden nuorten ja aikuisen 
vetäjän kanssa ja yhteydenpito tapahtuu netin väli-
tyksellä. 

– On ihanaa, et on koko aika paljon ihmisii, just ai-
kuisii tukemas meit täs asiassa. Meille on ikään kuin 
tehty valmis pohja, mitä me sit rakennetaan nuorten 
kanssa.

Liisa Kilpiäinen, MLL:n nuorisotyön suunnittelija 
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”Testaten ja vitsaillen

– Onks Mannerheimin päivystäjä? Mitä me tehään, 
pedarinaiset aikoo raiskata meidät, pikkupojat huu-
tavat ja nauravat Lasten ja nuorten puhelimessa. Toi-
sessa puhelimessa lapsiporukka kuiskii joutuneensa 
Isisin kaappaamiksi, ja aivopesu terroristeiksi on al-
kanut.

Päivystäjät eivät hermostu tai ojenna lapsia vaka-
villa asioilla pilailemisesta. Tärkeintä ei ole se, onko 
lasten tarina totta tai millä tavalla se esitetään. Mer-
kityksellistä on, että lapsi saa keskustella valitsemas-
taan aiheesta, omalla tasollaan. Ikätasoinen tapa on 
monesti pilailua, termeillä leikittelyä ja provokaatio-

 Lasten ja nuorten puhelin 
p. 116 111
ma–pe 14–16
la–su 17–20

Nettikirjepalvelu ja chat
nuortennetti.fi
chat su–ke 17–20

Lasten ja nuorten puhelin ja netti
Lasten ja nuorten puhelin on valtakunnallinen, mak-
suton, kaikille alle 21-vuotiaille tarkoitettu auttava 
puhelin. Sen rinnalla toimii nettikirjepalvelu sekä nel-
jänä iltana viikossa chat. Yhteydenottoihin vastaavat 
MLL:n kouluttamat vapaaehtoiset aikuiset päivystä-
jät Helsingin, Oulun ja Jyväskylän päivystyspisteessä. 
Päivystysvuoroa ohjaa MLL:n työntekijä, joka on myös 
päivystäjien tukena.

Vuonna 2018 päivystäjät vastasivat yhteensä yli 
17 000 yhteydenottoon. Niistä puheluja oli 14 000, 
nettikirjeitä 2 000 ja chat-keskusteluja 1 400. Nettikir-
jepalvelua kehitettiin niin, että lapset ja nuoret pys-
tyivät jatkamaan kirjeenvaihtoa päivystäjän kanssa 
useamman kirjeen verran.

Palveluun ottivat yhteyttä eri-ikäiset ja hyvin eri-
laissa elämäntilanteissa olevat lapset ja nuoret. Pu-
helimessa keskusteltiin omaan fyysiseen ja seksuaali-
seen kehitykseen liittyvistä asioista. Lasten ja nuorten 
vakavimmat huolet koskivat kaverisuhteita, joissa 
koettiin ulkopuolisuutta, yksinäisyyttä ja kiusaamista. 
Yksinäisyyden kokemus oli tekemisen puutteen ohella 
pienimpienkin soittajien yleinen aihe. Nettipalveluis-

sa puhuttivat mielenterveyteen liittyvät huolet, kuten 
masennus sekä itsetuhoiset ajatukset, sekä vaikeudet 
kaverisuhteissa.

Nuoret kertoivat monissa yhteydenotoissaan koh-
taamisistaan ja kokemuksistaan sosiaali- ja tervey-
denhuollon ammattilaisten kanssa. Tieto koottiin tie-
teelliseksi artikkeliksi THL:n, Nuorisotutkimusseuran 
ja Valtion nuorisoneuvoston julkaisemaan Nuorten 
elinolot -vuosikirjaan. 

Lasten ja nuorten puhelimessa ja nettipalveluissa 
oli yhteensä 266 päivystäjää. Vuoden aikana he teki-
vät vapaaehtoistyötä lähes 9 000 tuntia.

ta. Huumori toimii lapsille sekä välineenä että suoja-
na vaikeiden aiheiden käsittelyssä.

Monesti pilaillen käynnistynyt puhelu johtaa mie-
lenkiintoiseen ja polveilevaan keskusteluun. Joskus 
taustalta paljastuu aito ja vakava tilanne. Tilastot 
kertovat, että ne ilmiöt, joilla lapset pilailevat, kor-
reloivat vahvasti niiden aiheiden kanssa, joista puhu-
taan vakavasti ja jotka lapsia todellisuudessa mieti-
tyttävät.

Tatjana Pajamäki, MLL:n auttavien puhelin- ja verkko-
palveluiden päällikkö 
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Lasten terveisiä MLL:n kerhonohjaajalle

”Muskarin Elli on tosi kiva! Kivat laulut.”

”Tykkään leikkiä liikennevaloleikkiä ja kanahippaa ja 
pikkujänö nukkuu -leikkiä. Haluaisin Elsa-laulua.”

”Haluaisin liikkua ja jumppailla enemmän.”

Kerhot

MLL:n lasten kerhot ovat suosittuja. Vuonna 2018 
paikallisyhdistykset ja piirit järjestivät yhteensä 1 000 
kerhoa, kuten liikunta-, musiikki-, luonto- ja Terhoker-
hoja, joissa käytiin yhteensä 300 000 kertaa. Kerhois-
sa lapset saavat tutustua itseään kiinnostaviin asioi-
hin ja leikkiä ilman suorituspaineita. Osa kerhoista on 
tarkoitettu sekä lapsille että vanhemmille. 

Kehitysyhteistyö Malawissa jatkui

MLL toteuttaa kehitysyhteistyöhanketta Malawissa 
(2017–2020) yhteistyössä Väestöliiton ja Marttalii-
ton kanssa. Päätavoitteena on tyttöjen koulunkäynnin 
varmistaminen parantamalla tyttöjen seksuaaliter-
veyttä ja koulun turvallisuutta. 

MLL tukee paikallisia kouluja tukioppilastoiminnan 
kehittämisessä ja koulukiusaamisen ehkäisemisessä. 
Olennainen osa työtä on paikallisten yhteisöjen asen-
teiden muuttaminen tyttöjen koulunkäyntiä tukevaksi 
sekä naisten toimeentulomahdollisuuksien paranta-
minen. Hanketta toteuttaa malawilainen CYECE-jär-
jestö (Center for Youth Empowerment and Civic 
Education). Hankealueina ovat Dedzan ja Mangochin 
läänit. Hanketta rahoitetaan ulkoministeriön avustuk-
sella sekä MLL:n jäsenten vapaaehtoisilla kehitysyh-
teistyömaksuilla. 

Aikuisten terveisiä MLL:n kerhoista

”Ohjaaja ottaa lapset todella mukavasti huomioon ja 
tervehtii ja keskustelee jokaisen kanssa. Toiminta on 
todella hyvin suunnattu huomioon ottaen lasten tar-
peet ja kiinnostukset.” 

”Lapsi on oppinut ottamaan enemmän kontaktia toi-
siin ihmisiin, niin lapsiin kuin aikuisiin. Rohkaistunut 
olemaan aktiivisempi ryhmässä.”

Kerhokysely 2018
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Vapaaehtoistoiminta

MLL:n vapaaehtoiset tekivät 
830 000 tuntia talkootyötä las-
ten, nuorten ja perheiden hy-
väksi. Vapaaehtoistyön merki-
tys näkyy kaikkialla Suomessa, 
MLL on arvostettu kumppani, 
joka on tiiviisti mukana paikal-
lisessa ja valtakunnallisessa 
kehittämisessä. Vapaaehtoisia 
motivoi yhteisöllisyys ja mah-
dollisuus vaikuttaa omaan lä-
hiympäristöön. 

Tuloksellista työtä yhdessä
Merkittävä osa MLL:n vuoden työn tuloksista on va-
paaehtoisten ansiota. 548 paikallisyhdistyksen va-
paaehtoiset järjestävät monenlaisia tapahtumia, 
perhekahviloita, kerhoja ja vertaisryhmiä. Laadukas 
vapaaehtois- ja yhdistystyö tarvitsee tukea, kuten 
koulutusta, valmennusta, yhteisiä toimintamalleja ja 
neuvoja, joita tarjoavat piirit ja keskusjärjestö. Yhä 

enemmän tuen tarjoamisessa hyödynnettiin verkko- 
ja digityökaluja. 

Keskusjärjestön asiantuntijat kouluttivat vapaaeh-
toisia muun muassa piirien järjestämissä Täyskäsi-päi-
vissä, joissa vahvistetaan vapaaehtoisten MLL-ym-
märrystä sekä yhdistyshallintoon, jäsentyöhön ja 
toiminnan sisältöihin liittyvää osaamista.

Valtakunnalliset yhdistysten luottamushenkilöiden 
skype-valmennukset käynnistettiin. Uusi oppimisen 
kanava otettiin innolla vastaan. Kuukausittain järjes-
tettyihin eri teemoja käsitteleviin valmennuksiin osal-
listui vapaaehtoisia eri puolilta Suomea. 

Järjestöristeily kokosi syyskuisille aalloille yli 500 
vapaaehtoista sekä toimihenkilöä. Se tarjosi mah-
dollisuuden oman osaamisen kehittämiseen ja ja-
kamiseen sekä verkostoitumiseen ja iloiseen yhdes-
säoloon. MLL:n kaksi kertaa vuodessa toteutettava 
järjestökoulutus vahvisti puolestaan toimihenkilöiden 
ammatillisia valmiuksia. 

Varsinais-Suomen piirissä kehitettiin OK-Siviksen 
tuella MLL:n valmiuksia ottaa käyttöön vapaaehtois-
ten sähköiset osaamismerkit, Open Badget. Merkit 
laajenevat valtakunnallisiksi vuonna 2019. 

Vapaaehtoistyön keskeinen työväline on Yhdistys-
netti. Sen tieto- ja aineistopankit sekä uutiset tarjo-
avat ajantasaista tietoa sekä yhdistystoimintaa pal-
velevia verkkotyökaluja. Järjestelmää parannetaan 
uuden palveluntuottajan kanssa. Keskusjärjestö tukee 
yhdistyksiä ja piirejä myös ylläpitämällä jäsen-, luotta-
mus- ja vastuuhenkilörekistereitä. Jäsen- ja asiakasre-
kisterien uudistamiseksi tehty määrittelytyö valmis-
tui. Järjestelmäuudistus toteutetaan 2019. 
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Aikuiskaveri kannattelee poikaani 

– Minulla on neljä upeaa alle kouluikäistä lasta ja 
kaksi kättä. Taistelin itseni irti väkivaltaisesta suhtees-
ta lasten isän kanssa. Sain tilalle hyvän, mutta työte-
liään elämän lasten kanssa.

Kahdella kädellä neljän pienen lapsen kanssa en 
pysty vastaamaan heidän tarpeisiinsa tavalla, jota he 
tarvitsevat. Etenkin poikalapseni alkoi kaivata miehen 
mallia ja ’poikien juttuja’. Äitinä en osannut ja pysty-
nyt kaikkeen.

Meillä kävi todellinen onni, jota ajattelen kiitollise-
na lähes päivittäin. MLL:n kautta läheltämme löytyi 
pojalleni aikuiskaveri, mies, joka tapaa lastani vii-
koittain. Näen, kuinka poikani nauttii hetkestä koko 
pienestä sydämestään. Tapaamisten välillä laskem-
me, kuinka monta yötä on seuraavaan tapaamiseen, 
muistellaan edellistä kertaa ja suunnittelee tulevaa. 
Tämä aikuiskaverisuhde kannattelee lastani pitkälle 
tulevaisuuteen. Se on kokemus samaistumisesta, rau-
hallisesta yhdessäolon ajasta, jossa leikin varjolla opi-
taan elämästä. 

Äiti, MLL:n Järvi-Suomen piirin Järviset-blogissa 

”

MLL:n vahva rooli kansalaisjärjestönä perustuu 
koko maan kattavaan jäsenten verkostoon. Vuonna 
2018 jäseniä oli 87 291. Jäsenkyselyn mukaan tär-
kein syy jäseneksi liittymiseen on oma lapsi tai lapset, 
myös lapsenlapset. Jäsenenä halutaan olla, koska hy-
vän asian tukeminen koetaan tärkeäksi.

MLL:n vahvuuksina pidettiin ennen kaikkea poliit-
tista ja uskonnollista sitoutumattomuutta sekä van-
hempien tukemista heidän kasvatustehtävässään. 
MLL on jäsenille myös tärkeä yhteiskunnallinen vai-
kuttaja sekä lasten oikeuksien puolustajana.

Uusia leikkilähettejä
Vapaaehtoinen leikkilähetti -hankkeessa koulutet-
tiin yli 200 uutta leikkilähettiä. Leikkilähetit järjestivät 
leikkitempauksia, perustivat Terhokerhoja tai toimivat 
jo olemassa olevissa kerhoissa sekä veivät oppimaan-
sa työpaikoilleen ja muihin toimintaympäristöihinsä. 
Eri puolella Suomea järjestettiin yhteensä 18 koulu-
tusta. Leikkilähetit kertoivat saaneensa niistä intoa 
leikkimiseen, varmuutta ohjaamiseen sekä ymmär-
rystä leikin tärkeydestä. Hankkeessa tuotettiin leikkiin 
kannustavaa materiaalia muun muassa perhekahvi-
loihin. Kaksivuotinen hanke toteutetaan yhteistyössä 
SPR:n kanssa ja sitä rahoittaa STEA.

Perhekeskuskumppanuus syveni
Perhekeskus kokoaa yhteen kunnan ja järjestöjen lap-
siperheiden palvelut. MLL:n perhekeskustoiminta pe-
rustuu paikallisyhdistysten vapaaehtoistoimintaan, 
piirien vapaaehtoistoiminnan ammatilliseen ohjauk-
seen ja kuntakumppanuuteen. 

Vuonna 2018 syvennettiin kumppanuutta maa-
kuntien, kuntien, muiden järjestöjen ja seurakuntien 
kanssa osana lasten ja perheiden muutosohjelmaa 
(LAPE).  Piirit ja monet paikallisyhdistykset osallistui-
vat alueillaan muutosohjelman kehittämisryhmiin 
sekä sosiaali- ja terveyden huollon uudistustyöhön 
(Sote). Tavoitteena oli nivoa MLL:n perhekahvilat, 
vertaisryhmät, sukupolvien kohtaamispaikat, tuki-
henkilötoiminta, lastenhoitotoiminta ja kerhot osaksi 
kuntien ja jatkossa maakuntien perhekeskuksien pal-
veluverkostoa. Yhteistyö vahvisti kuntakumppanuuk-
sia, teki MLL:n toimintaa tutuksi ja synnytti uutta va-
paaehtoistoimintaa. MLL haluttiin vahvasti mukaan 
eri lapsiperhepalveluiden verkostoihin. 

Keskusjärjestö osallistui valtakunnallisiin LAPE-työ-
ryhmiin ja Lastensuojelun Keskusliiton Perheet kes-
kiöön -hankkeeseen.  
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 Piirit 2018
•  MLL:n alueellisesta työstä vastaa 10 piiriä.
•  Noin 3 000 vapaaehtoista.
•  216 yhdistysten vapaaehtoisille ja luottamushenki- 
 löille suunnattua koulutustapahtumaa. 
•  27 000 tuntia perhe- ja muita ammatillisia palveluja. 
•  Piirit vastaavat alueellisesta vaikuttamistyöstä ja  
 osallistuivat 3 200 paikalliseen tai alueelliseen  
 yhteistyötapaamiseen.

 Paikallisyhdistykset 2018
•   548 yhdistystä eri puolilla maata.
•   Noin 13 000 vapaaehtoista.
•   300 000 tuntia vapaaehtoistyötä. 
•   24 000 perhekahvilakokoontumista.
•   380 000 käyntiä perhekahviloissa.

 MLL:n piireillä oli vapaaehtoisten ammatilliseen 
ohjaukseen liittyvä yhteistyösopimus 74 kunnan tai 
kuntayhtymän kanssa. 

 MLL:n vapaaehtoistoiminta on ammatillisesti oh-
jattua. Keskusjärjestö kehittää yhteistyössä piirien 
kanssa vapaaehtoistoiminnan ohjauksen laatua ja 
seurantaa. Toimintaa arvioidaan keräämällä osallistu-
japalautetta, toteuttamalla kyselyitä vapaaehtoisille 
ja kuntakumppaneille. 

Vuonna 2018 tehtiin kysely paikallisyhdistysten va-
paaehtoisille. Kyselyyn vastasi lähes 400 henkilöä. 
Vastaajista 90 prosenttia kertoi, että MLL:n toimin-
taan on helppo tulla mukaan ja 88 prosenttia sanoi 
toiminnan sopivan erilaisiin elämäntilanteisiin. Va-
paaehtoiset kokivat, että heillä on mahdollisuus vai-
kuttaa oman asuinalueen toimintaan ja vahvistaa 
yhteisöllisyyttä. Eniten vapaaehtoiset toivoivat tukea 

jäsenhankintaan ja vapaaehtoisten rekrytointiin. Tär-
keimpinä tukimuotoina pidettiin koulutusta, vertais-
tapaamisia ja ohjausta. 

Vuoden aikana piirit järjestivät 218 koulutusta pai-
kallisyhdistysten vapaaehtoisille, joihin osallistui lä-
hes 3 000 vapaaehtoista. Keskusjärjestö pilotoi uu-
tena vapaaehtoisten tuen muotona perhekahvilan 
ohjaajille ryhmächat-keskusteluja. 

Lajiliitot ja lukumummit
MLL kehittää vapaaehtoistoimintaa monien kumppa-
neiden kanssa. Vuonna 2018 MLL ja Suomen Saliban-
dyliitto suunnittelivat yhdessä lapsiperheille maksut-
toman liikuntatuokion, Säbäsunnuntain. Tavoitteena 
oli saada eri-ikäiset liikkumaan ja pitämään hauskaa 
yhdessä. Toimintaa pilotoitiin Uudenmaalla ja Varsi-
nais-Suomessa. 

Lukumummi ja -vaaritoimintaa jatkettiin yhteis-
työssä Niilo Mäki Instituutin kanssa. Tavoitteena on 
sekä sujuvoittaa lasten lukemista että lisätä sukupol-
vien välistä kiireetöntä yhdessäoloa. Lukumummeina 
ja -vaareina toimi 384 vapaaehtoista.

Mikä innostaa toiminaan juuri MLL:n  
vapaaehtoisena?

”Yhteisöllisyys, vaikuttamisen mahdollisuudet, hyvä 
porukkahenki, paikallisuus ja hyvän tekeminen lasten 
hyväksi.”  

”Muut vapaaehtoiset, vankat verkostot, työ kohti lap-
sipositiivisempaa Suomea, pienten lasten ja perhei-
den hyvinvointi, hauskat tapahtumat, koulutukset ja 
yhteiset tapahtumat. Nauru. Höpötykset. Ilo!” 
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Vaikuttaminen ja viestintä

MLL on yksi Suomen tunnetuim-
mista järjestöistä. Suomalaiset 
pitävät MLL:n vahvimpana 
ominaisuutena luotettavuutta. 
Vaikuttajat ja päättäjät kuvaa-
vat MLL:n vaikuttamistyötä 
asiantuntevaksi, yhteistyöläh-
töiseksi ja ensisijaisesti lasten 
etua ajavaksi.

Lapsistrategian valmistelu alkoi
Suomessa käynnistettiin kansallisen lapsistrategian 
valmistelu. MLL:n, Lastensuojelun Keskusliiton ja mui-
den lapsi- ja perhejärjestöjen ehdotuksesta käynnis-
tyneen työn tavoitteena on saada lapsi- ja perhepo-
litiikkaan valtakunnallinen strategia, joka perustuu 
YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen ja ohjaa lapsi- ja 
perhepolitiikkaa vaalikausien yli linjaten myös alueel-
lista suunnittelua. 

Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma (LAPE) on 
ollut kuluvan hallituskauden iso kehittämishanke, jos-
sa MLL oli aktiivisesti mukana niin valtakunnallisella, 
maakunnallisella kuin paikallisella tasolla. LAPE-oh-
jelmassa MLL:n panos oli vahva erityisesti perhekes-
kustoiminnan ja lapsivaikutusten arvioinnin kehittä-
misessä. 

Kiinnostus lapsivaikutusten arviointia kohtaan kas-
voi edelleen. Vuoden aikana MLL järjesti tai oli muka-
na järjestämässä eri puolilla Suomea 19 koulutustilai-
suutta, joihin osallistui yhteensä lähes 700 kuntien ja 
järjestöjen työntekijää. Piirien osaamista lapsivaiku-
tusten arvioinnin tukemisessa vahvistettiin liiton si-
säisillä koulutuksilla. Muista teemoista, kuten lapsen 
oikeuksista ja lapsistrategiasta, järjestettiin 14 koulu-
tusta eri puolilla maata. 

Vuotta 2018 leimasi edelleen sote- ja maakuntauu-
distus ja siihen vaikuttaminen. Yhteistyö etenkin mui-
den lapsi- ja perhejärjestöjen, mutta myös muiden 
sote-järjestöjen ja ihmisoikeustyötä tekevien järjes-
töjen kanssa oli tiivistä. Yhteistyötä avattiin myös uu-
siin suuntiin, mistä esimerkkinä 6:n lapsi- ja perhejär-
jestön yhdessä palkansaajakeskusjärjestöjen kanssa 
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toteuttama Parempi perhevapaa -kampanja. Järjes-
töyhteistyön lisäksi MLL on edustettuna myös useissa 
valtionhallinnon työryhmissä. 

Maakuntauudistuksen aikataulu siirtyi eikä maa-
kuntavaaleja järjestetty. Sen sijaan kevään 2019 edus-
kuntavaaleihin valmistautuminen aloitettiin jo syksyl-
lä Lapsiystävällinen Suomi on tekoja -vaaliohjelmalla. 
MLL on mukana myös yli 30 järjestöjen yhteisessä 
Anna ääni lapselle -kampanjassa. 

Ministeriöt ja eduskunnan valiokunnat pyysivät 
MLL:lta lausuntoja muun muassa sote-uudistukses-
ta, lapsenhuoltolaista, lapsen oikeuksien sopimuksen 
toimeenpanosta, varhaiskasvatuslaista, sosiaali- ja 
terveydenhuollon asiakaslaista, tietosuojalainsäädän-
nöstä, alaikäisavioliitoista luopumisesta ja lapsibud-
jetoinnista. Yhteensä lausuntoja annettiin 18. Lisäksi 
MLL oli kuultavana valiokunnissa useita kertoja vuo-
den aikana.

Aktiivinen osallistuminen julkiseen keskusteluun – 
haastattelut ja kirjoitukset mediassa sekä vahva nä-
kyminen sosiaalisessa mediassa – ovat oleellinen osa 
vaikuttamistyötä. MLL näkyi asiantuntijakirjoituksil-
laan kaikissa maakuntalehdissä. Sosiaalisessa medi-
assa erityisesti Twitterin merkitys on suuri, seuraajien 
määrä kasvoi vuoden aikana yli 13 000:een. 

Alkuvuodesta 2018 teetetyn selvityksen mukaan 
MLL saa vaikuttajilta ja päättäjiltä kiittävän arvion. 
MLL:n vaikuttamistyötä kuvataan asiantuntevaksi, yh-
teistyölähtöiseksi ja ensisijaisesti lasten etua ajavaksi. 

Suomen tunnetuimpia järjestöjä
Vuonna 2018 toteutetussa Suomi tänään -tutkimuk-
sessa MLL:n tuntee vähintään nimeltä 76 prosenttia 
suomalaisista. Mielikuvan ehdoton vahvuus on luo-
tettavuus, vahvoja mielikuvia ovat myös asiantunte-
mus, tehokkuus ja lähestymisen helppous.

”Mä oon vähän 
huolissani mun 
kaverista.”
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 MLL sosiaalisessa mediassa
Facebook: Mannerheimin Lastensuojeluliitto, MLL 
Nuortennetti, Leikkipäivä, Koulurauha, Hyvä Joulu-
mieli -keräys
Twitter: @MLL_fi, @leikkipaiva, @koulurauha,  
@hyvajoulumieli 
MLL-blogi: mll.fi/blogi
YouTube: Mannerheimin Lastensuojeluliitto, 
MLLnuortennetti
Instagram: @mll_fi, @MLL_nuortennetti, 
@hyvajoulumieli  

Vuonna 2018 mll.fi-sivustolla vierailtiin 1,5 mil-
joonaa kertaa, joista 900 000 käyntiä oli sivuston 
Vanhempainnetissä. Kävijät viipyvät sivustolla kes-
kimääräistä pidempään ja lukevat sisältöjä tarkas-
ti. Sivustolle luotiin aineistokirjasto, jonne on koottu 
kaikki MLL:n julkaisut ja muut materiaalit. Yhdistyksil-
le tarjottiin mahdollisuus kerätä varoja netin kautta.  
Myös Nuortennetin kävijämäärät kasvoivat merkittä-
västi.

Sosiaalisen median kanavien rooleja selkeytettiin. 
Uutena kanavana käyttöön otettiin LinkedIn, ja Insta-
gram vakiintui mukavan MLL-tunnelman kanavaksi. 
Facebookissa, jossa tavoitellaan ennen kaikkea van-
hempia, seuraajien määrä kasvoi 40 000:een. Nuor-
tennetin kanavista Snapchatissa ja Instagramissa päi-
vittäjinä jatkoivat nuoret toimittajat, joiden tuottama 
sisältö herättää paljon myönteistä huomiota.

Median yhteydenottoja tuli runsaasti ja tasaises-
ti ympäri vuoden. Erityisesti mediakasvatus, kiusaa-
misen ehkäisy sekä lasten ja vanhempien hyvinvointi 
kiinnostivat. Taloustutkimuksen kyselyssä toimittajat 
arvioivat MLL:n ulkoisen viestinnän toista kertaa toi-
seksi parhaana järjestöjen, etujärjestöjen ja julkis-
ten laitosten sarjassa. Tiedotteita julkaistiin yli 20 ja 
mediaosumia kertyi 4 300 kappaletta, joista 2 500 oli 
painetuissa medioissa ja loput sähköisissä.

Perhekahviloille tuotettiin kaksi videota toiminnan 
tutuksi tekemiseen ja uusien vapaaehtoisten mukaan 
saamiseksi. Jäsenkampanjoinnin kirittämiseksi uu-
distettiin jäsenviestinnän materiaalit, jotka julkaistiin 
järjestöristeilyllä. Lasten ja nuorten puhelimen mark-
kinointiin tuotettiin videot ala- ja yläkouluikäisille. 
Lapsemme-lehti ilmestyi neljä kertaa. Sen tarkastet-
tu levikki oli 43 473. Lehdestä tehtiin lukijatutkimus 
vuonna 2019 toteutettavan uudistuksen pohjaksi. 
Noin 80 prosenttia lehden saaneista lukee lehden 
joko osin tai kokonaan.

MLL järjesti yhdessä Valtioneuvoston kanslian ja 
Lapsiasiavaltuutetun kanssa toista kertaa lasten it-
senäisyysjuhlat 5.12. Helsingissä Säätytalossa, johon 

osallistui 533 kymmenenvuotiasta lasta 269:sta Suo-
men kunnasta. MLL esitteli toimintaansa myös Edu-
ca-messuilla ja vastasi valtakunnallisen äitienpäivän 
juhlan järjestelyistä.

Hyvä alku koulutielle -kampanja tavoitti lähes kaikki 
ensiluokkalaisten vanhemmat, joille postitetiin kou-
lun alkamiseen liittyvää materiaalia. Hyvä alku ylä-
kouluun -kampanja toteutettiin ensimmäistä kertaa 
täysin digitaalisesti. Vanhempia ohjattiin verkkosivuil-
le sosiaalisessa mediassa, ja tulokset olivat hyviä. 

Lapset ensin -keräyksen kohteena on MLL:n pai-
kallinen toiminta. Yhdistyksille ja piireille kerättiin 
yhteensä 74 000 euroa.  Yhteistyössä SPR:n ja Ylen 
kanssa järjestettiin 22. kerran Hyvä joulumieli -kerä-
ys. Keräystavoite oli 2 miljoonaa, jolla jaettiin 28 000 
kappaletta 70 euron arvoisia ruokalahjakortteja. 
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Hallinto ja talous 

Toiminnan rahoitus 2018

MLL:n keskusjärjestössä työskentelee 54 työntekijää. 
Työhyvinvointikartoituksen mukaan henkilöstön työ-
tyytyväisyys oli 4,1 / 5, kuten edellisenäkin vuonna. 
Vuonna 2018 koko henkilöstö koulutettiin uusien (Of-
fice 365) työtapojen ja oman työajan hallintaan. Kou-
lutusta järjestettiin myös uudesta tietosuojalainsää-
dännöstä ja sosiaalisesta mediasta.

Suunta 2024 -strategia ohjaa liiton toimintaa. Liit-
tovaltuusto seuraa vuosittain strategian toteutumis-
ta toiminnan tunnuslukujen pohjalta. Keskusjärjes-
tön omia tavoitteita seurataan niitä varten kehitetyn 
suunnittelu- ja seurantamallin avulla. Vuonna 2018 
keskusjärjestössä kehitettiin malli toiminnan vaikutta-
vuuden arviointiin. 

MLL:n tärkeimmät rahoitusläh-
teet olivat STEA:n avustukset, 
Lasten Päivän Säätiön tuotto, 
jäsenmaksut ja lahjoitukset. 
Keskusjärjestölle myönnettiin 
Perheystävällinen työpaikka 
-tunnus.  

STEA-avustukset  

Muut avustukset  

Korvaukset ja maksutuotot  

Muut tuotot  

Jäsenmaksut  

Lasten Päivän Säätiö  

Muu varainhankinta, netto 

Sijoitus- ja rahoitustoiminta, netto  

42 %

8 %
3 %

20 %

7 %

8 %

7 %
5 %
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MLL:lle myönnettiin Väestöliiton Perheystävällinen 
työpaikka -tunnus. Sen saamiseksi toteutettiin kehit-
tämisohjelma, jossa tarkasteltiin ja arvioitiin muun 
muassa työpaikan käytäntöjen joustavuutta eri elä-
mäntilanteissa. Tunnusta hyödynnettiin uusissa rekry-
toinneissa.  

Rahoitus monesta lähteestä
Liiton toiminnan volyymi oli 8,1 miljoonaa euroa. 
Merkittävin rahoittaja on Sosiaali- ja terveysjärjestö-
jen avustuskeskus (STEA), joka hallinnoi rahapeliyhtiö 
Veikkaus Oy:n yleishyödyllisiin, terveyttä ja hyvinvoin-
tia edistäviin hankkeisiin kohdistuvia avustuksia. STEA 
tuki liiton työtä 2,9 miljoonalla eurolla. 61 prosenttia 
perhekeskus- ja tukioppilastoimintaan myönnetystä 
STEA-avustuksesta siirrettiin piirijärjestöille vastaa-
viin toimintoihin yhdistysten vapaaehtoistoiminnan ja 
nuorisotoiminnan tukemiseen. MLL saa julkisia avus-
tuksia myös EU:lta, valtiolta ja eräiltä kunnilta. 

Toinen merkittävä tulonlähde on Linnanmäen eli 
Lasten Päivän Säätiön tuotto. MLL on yksi Lasten Päi-
vän säätiön perustajajäsenistä. Muita tulonlähteitä 
ovat jäsenmaksut, korvaukset ja maksutuotot, koh-
dennetut lahjoitukset, varainhankinta ja sijoitustoi-
minta. 

Monet yritykset ovat kokeneet MLL:n työn tär-
keäksi ja halunneet tukea työtä pitkäjänteisesti. Piltti 
on MLL:n pitkäaikainen yhteistyökumppani ja tukee 
työtä vanhemmuuden hyväksi. Myös Lasten ja nuor-
ten puhelimen ja KappAhlin yhteistyö jatkui vuon-
na 2018. Hyvä alku koulutielle -kampanjan tukijoi-
na jatkoivat monivuotiset kumppanit Jenny ja Antti 
Wihurin rahasto, Päivikki ja Sakari Sohlbergin Säätiö, 
Föreningen Granatenhjelm ja Liikenneturva. Louise ja 
Göran Ehrnroothin säätiö tuki erityisesti vanhempien 
verkkosivuston kehittämistä. Myös Nivea, Huutokau-
pat.com, Snellman, Paletti, Delicard ja Calligraphen 
tukivat MLL:n työtä. 

MLL KIITTÄÄ KAIKKIA TUKIJOITAAN
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Säätiöt 

MLL:n Lasten ja Nuorten Kuntoutussäätiö edistää 
sairaiden ja vammaisten sekä psyykkisissä ja sosiaa-
lisissa vaikeuksissa olevien lasten, nuorten ja heidän 
perheidensä mahdollisuuksia hyvään ja tasavertai-
seen elämään. Säätiö tuottaa ja kehittää kuntou-
tuspalveluja lapsiperheille sekä syrjäytymisvaarassa 
oleville nuorille. Palveluja ostavat Kela, kunnat, sai-
raanhoitopiirit, vakuutusyhtiöt ja perheet. 

Säätiö tarjosi laitos- ja avomuotoisia palveluja Pai-
mion parantolan tiloissa. Vuonna 2018 palveluja käyt-
ti 554 perhettä. Asiakkaina oli 2 093 lasta, nuorta ja 
aikuista. Kuntoutusvuorokausia kertyi yli 17 000. Kun-
toutuspäiviä oli 631 ja -käyntejä 930. Kuntoutuksessa 
oli viikoittain keskimäärin 19 perhettä. Uutena palve-
luna käynnistyi Kelan rahoittama NUOTTI-valmennus 
syrjäytymisvaarassa oleville nuorille.

Kehittämistoiminta ja asiantuntijapalvelut täyden-
sivät kuntoutuspalveluja. Veikkauksen rahoittami-
na ja STEA:n ohjaamina uusina hankkeina alkoivat 
Tyttö olet helmi! ja PoP – Palveluohjausta perheille. 
Isät ja pojat puussa – seikkailutoimintaa neuropsyki-
atrisesti oireileville nuorille -hanke sai kohdennetun 
toiminta-avustuksen. Kelan rahoittama etäkuntou-
tuksen hanke Yhteys kotiin – kuntoutuksen tulokset 
arkeen videoyhteyden avulla päättyi. Säätiö osallis-

MLL:n tutkimussäätiö edistää lapsiin liittyvää tutkimusta, 
Lasten ja Nuorten Kuntoutussäätiö mahdollisuuksia tasa-
vertaiseen elämään. 

tui yhteistyökumppanina useisiin kehittämishankkei-
siin. Yhteistyötä jatkettiin myös muiden hoidosta ja 
kuntoutuksesta vastaavien tahojen, järjestöjen sekä 
oppilaitosten kanssa. Alan ammattilaisille järjestettiin 
koulutusta ja työnohjausta. Ajankohtaisia tutkimuk-
sellisia teemoja nostettiin esiin Paimio-akatemia -lu-
entosarjassa. 

Säätiössä työskenteli keskimäärin 80 ammattilaista.

Mannerheimin Lastensuojeluliiton tutkimussäätiö 
edistää ja tukee lapsuutta sekä lapsia, nuoria ja lapsi-
perheitä koskevaa tieteellistä tutkimusta ja tutkimus-
tulosten levittämistä. Kolmivuotiskauden 2018–2020 
toiminnan painopistealueina ovat ensisijaisesti lasten 
ja nuorten leikkikulttuuri, digitaalinen kasvuympäris-
tö, mielenterveys ja vanhemmuuden tuki. 

Tutkimussäätiö myönsi tutkimusapurahoja yhteen-
sä 78 600 euroa. Apurahoja myönnettiin 8 väitöstutki-
muksen tekijälle sekä äitiyspakkauksen kansainvälistä 
levinneisyyttä ja käytäntöjä kartoittaneelle tutkimuk-
selle. 

Säätiö järjesti myös yhdessä MLL:n kanssa Leikkiä 
ikä kaikki -seminaarin, johon osallistui 200 henkeä.

Tutkimussäätiö on yksi Tampereen uuden yliopis-
ton perustajajäsenistä. 
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Tuloslaskelma (1 000 €) 

     Konserni      Emo    
   1.1.–31.12.2018  1.1.–31.12.2017 1.1.–31.12.2018   1.1.–31.12.2017 
     
Varsinainen toiminta      
Tuotot    
 Avustukset 2 714 2 883 2 456  2 678 
 Korvaukset 6 005 5 573 72  88 
 Maksutuotot 200 178 175  145 
 Muut tuotot 1 468 1 421 1 410  1 364 
   10 387 10 055 4 113  4 275 
       
Kulut      
 Henkilöstökulut -6 381 -6 610 -2 810  -2 767 
 Poistot -395 -427 -178  -187 
 Toimintakulut -5 733 -5 894 -3 651  -4 005 
   -12 509 -12 931 -6 639  -6 959 
       
Varsinaisen toiminnan kulujäämä -2 122 -2 876 -2 526  -2 684 
      
Varainhankinta       
 Tuotot 1 698 1 758 1 662  1 746 
 Kulut -154 -135 -153  -135 
   1 544 1 623 1 509  1 611 
       
Tuotto-/kulujäämä -578 -1 254 -1 017  -1 074 
       
Sijoitus-ja rahoitustoiminta      
 Tuotot 1 425 2 108 1 326  2 002 
 Kulut -1 101 -758 -982  -742 
   324 1 350 344  1 260 
       
Tuotto-/kulujäämä -254 97 -672  186 
    
Yleisavustukset 997 997 997  997 
      
Investointiavustukset      
 Stea:n investointiavustus 0 10 0  10 
 Siirto hankintamenon vähennykseksi 0 -10 0  -10 

Siirto sidottuun rahastoon 0 -90 0  -90 
Siirto säätiöiden pääomiin -419 89 0  0 

  
Tilikauden yli-/alijäämä 324 1 093 325  1 094 
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Varsinaisen toiminnan tuotot ja kulut toiminnanaloittain (1 000 €) 

       Konserni     Emo   
  1.1.–31.12.2018  1.1.–31.12.2017 1.1.–31.12.2018  1.1.–31.12.2017 
     
Vaikuttaminen ja viestintä     
 Tuotot 1 110 1 246 1 110 1 246 
 Kulut -1 951 -2 193 -1 847 -2 071 
 Kulujäämä -841 -947 -737 -825 
     
Vapaaehtoistoiminta ja järjestötyö     
 Tuotot 1 709 1 765 1 709 1 765 
 Kulut -2 356 -2 377 -2 356 -2 377 
 Kulujäämä -647 -612 -647 -612 
     
Lasten, nuorten ja vanhemmuuden tuki     
 Tuotot 7 345 6 852 1 070 1 072 
 Kulut -6 984 -7 197 -1 331 -1 347 
 Kulujäämä 361 -345 -261 -275 
     
Hallinto ja talous     
 Tuotot 224 192 224 192 
 Kulut -1 105 -1 164 -1 104 -1 164 
 Kulujäämä -881 -972 -880 -972
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Tase (1 000 €)

36 MLL 2016

  Konserni   Emo   
 31.12.2018  31.12.2017 31.12.2018  31.12.2017 
 
VASTAAVAA     
 
Pysyvät vastaavat      
 Aineettomat hyödykkeet 229 433 0 18 
 Aineelliset hyödykkeet 7 608 7 657 7 365 7 393 
 Sijoitukset 14 940 11 824 12 117 9 245 
 
Vaihtuvat vastaavat        
 Vaihto-omaisuus 64 43 64 43    
 Lyhytaikaiset saamiset 840 989 435 481 
 Rahoitusarvopaperit 17 17 17 17 
 Rahat ja pankkisaamiset 3 469 5 785 1 931 4 887 
  27 167 26 748 21 929 22 084 
 
VASTATTAVAA      
      
Oma pääoma      
 Sidotut rahastot 90 90 90 90 
 Säätiöiden pääomat 4 405 3 986 0 0 
 Nimikkorahastot 2 815 2 815 2 815 2 815 
 Toimintapääoma 16 236 15 142 16 236 15 142  
 Tilikauden yli-/alijäämä 324 1 093 325 1 094 
 
Pakolliset varaukset 142 149 142 149 
 
Vieras pääoma      
 Lyhytaikainen 3 155 3 473 2 321 2 794  
  27 167 26 748 21 929 22 084 
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Puheenjohtaja
professori Mirjam Kalland, Espoo

Varapuheenjohtajat    Henkilökohtaiset varajäsenet
KT Jouko Huttunen, Vaajakoski         lennonjohtaja Katri-Helena Kivipää, Kuikka 
hallinto-oikeustuomari Terhi Vanala, Kuopio                       kasvatus- ja opetusjohtaja Seija Manninen, Mikkeli   

Jäsenet    Henkilökohtaiset varajäsenet
HTM Anneli Kupari, Seinäjoki                       psyk.sairaanhoitaja Satu Kelkka, Oriniemi
professori Heikki Ruismäki, Helsinki                   varhaiskasvatusjohtaja Paula Haarahiltunen, Ranua
VTK Erkki Virtanen, Helsinki                            FM Arja Saarento, Kemi
ravintolapäällikkö Taina Salmi, Lieto                                  perheohjaaja  Salla Pajamäki, Turku
varatoimitusjohtaja Mika Pynnönen, Porvoo     yleislääketieteen erl. Eija Puhalainen, Kouvola
hallinto- ja henkilöstöpäällikkö, VT Johanna Aalto, Kauttua     päätoimittaja Jan Pippingsköld, Rajamäki
KTM Jaana Kaartinen, Tampere                         luokanopettaja Petra Vesuri, Valkeala

Talous- ja hallintotoimikunta 
FM Jari Saine, Helsinki, puheenjohtaja
pääkonsuli Johannes Koroma, Helsinki, varapuheenjohtaja
professori Mirjam Kalland, Espoo
johtaja Jerker Hedman, Kirkkonummi
johtaja Pasi Mustonen, Helsinki
OTK Tuula Entelä, Espoo
pääsihteeri Milla Kalliomaa, läsnäolo-oikeutettu
KHT Johanna Winqvist-Ilkka, läsnäolo-oikeutettu
hallintojohtaja Stina Stavén, esittelijä
talouspäällikkö Teija Malinen, sihteeri

Liitteet

Liittohallitus 2018

Kunniajäsenet
päiväkodinjohtaja Raija Laitinen, Kuopio
sosiaalineuvos Pirkko Uusi-Kauppila, Seinäjoki
läänin rikosylikomisario Antti Valtanen, Kaarina
sairaanhoitaja Anja Visakorpi, Tampere
johtaja Jouni Kerppola, Mikkeli
ekonomi Harri Tilli, Espoo

Kunniapuheenjohtajat
professori Kauko Kouvalainen, Turku
professori Tuula Tamminen, Tampere
hovioikeuden presidentti Mikael Krogerus, Helsinki

Liiton suojelijat
tasavallan presidentti Sauli Niinistö
valtiotieteiden maisteri Jenni Haukio



38  MLL 2018

Puheenjohtaja
hallintojohtaja, varatuomari Tarja Larmasuo, Espoo

Ensimmäinen varapuheenjohtaja
yhteysjohtaja, psykologian tohtori Anu Mustonen, Jyväskylä

Toinen varapuheenjohtaja
LT Marjatta Blanco Sequeiros, Oulu

Jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet
terveystiedon opettaja Kati Vitikainen, Ikaalinen  FM Sanna Kaukonen, Hollola 
hyvinvointijohtaja Taru Kuosmanen, Tampere  röntgenhoitaja Niina Göransson, Hämeenlinna
lähihoitaja Pirkko Nurmivuori, Tampere  opiskelija Satu Luoma, Lempäälä
varatuomari Heikki Kotajärvi, Ilomantsi  osastonsihteeri Laura Seppänen, Jämsä
vajaamielishoitaja Satu Mustonen-Eskelinen, Outokumpu  opiskelija Ella Wickström, Jyväskylä
tutkija Kaisa Raninen, Siilinjärvi  lääkäri Anne Vola, Iisalmi 
toimistopäällikkö Anna-Liisa Heikkinen, Kajaani  käräjäsihteeri Päivi Juntunen, Kajaani
rehtori Liisa Joensuu, Kajaani  varatuomari Paula Pääskylä-Leinonen, Kajaani
lääkäri, toimitusjohtaja Jouko Leppänen, Kouvola  sairaanhoitaja Terhi Rokkanen, Kotka
kriisityönohjaaja Henna Hovi, Kouvola  kriisityöntekijä Marja-Liisa Mankki, Kouvola
koordinaattori Petra Kataja, Ranua  sairaanhoitaja Elina Kehusmaa, Kemi
hankeasiantuntija Mira Uusiportimo, Rovaniemi  kotitalousopettaja Raili Pokka-Mattanen, Rovaniemi
lapsi- ja nuorisotyön ohjaaja Juhani Metsäranta,   yrittäjä Mari Välimaa, Ilmajoki 
Kristiinankaupunki
vastaava ohjaaja Leena Valli, Seinäjoki  terveydenhoitaja Kerttu Peltola, Kokkola
YTT Maija Pelkonen, Oulunsalo  arkkitehti Anja Allas, Oulu
palvelupäällikkö Tarja Kinnunen, Muhos  toimistoassistentti Liisa Pennanen, Oulu
sivistystoimenjohtaja Leena Kamppi, Honkajoki  luokanopettaja Maija Suni, Köyliö
perusturvajohtaja Eija Anttila, Hämeenkyrö  osastosihteeri Aulikki Harju, Pori
Group Controller, KTM Teemu Seikkula, Järvenpää  ympäristöinsinööri, FM Outi Lankia, Porvoo
Henkilöstöjohtaja Tiia Tuomi, Vihti  yrittäjä Eva Kuntsi, Sipoo
päätoimittaja Jan Pippingsköld, Nurmijärvi  Koordinaattori Anu Loukiainen, Espoo
asiantuntija, VTM Elina Moisio, Helsinki  Web Communications Designer Marica Lonka, Vantaa
erityisopettaja Marika Laaksonen, Turku   toimistosihteeri Jaana Nyholm, Laitila 
lehtori Tiina Laakso, Loimaa   ICT-asiantuntija Tuija Ilmanen, Mynämäki 

Liittovaltuusto 2018
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sähköasentaja Samuli Perttula, Salo  projektipäällikkö Tarmo Mäkeläinen, Salo
rehtori, KT Jaana Laitila, Jyväskylä  toimitusjohtaja Allan Malmström, Helsinki
projektijohtaja, KTM Olavi Punakivi, Espoo  KM, luokanopettaja Matti Matikainen, Lappeenranta 
finanssineuvos Katju Holkeri, Helsinki   talousjohtaja Toivo Sistonen, Kajaani
professori Kirsti Karila, Tampere  tutkijatohtori Marjorita Sormunen, Kuopio
poliisitarkastaja Ari Järvenpää, Turku  Legal Counsel Mikael Nordenswan, Espoo
opetusneuvos Kristiina Laitinen, Helsinki  järjestöjohtaja Timo Ruoko, Tuusula
professori Suvianna Hakalehto, Helsinki  toiminnanjohtaja Ulla Koivunen, Paimio
hallintojohtaja Tommi Niemi, Seinäjoki  lastentautien ja yleislääketieteen erikoislääkäri Ritva Virransalo,  
  Luumäki 
professori Juho Saari, Kerava  kumppanuuskehittäjä Katja Repo, Järvenpää

Toinen linja 17, PL 141, 00531 Helsinki
p. 075 324 51
etunimi.sukunimi@mll.fi
www.mll.fi

Keskusjärjestön johtoryhmä 
pääsihteeri Milla Kalliomaa
hallintojohtaja Stina Stavén 
ohjelmajohtaja Marie Rautava

Läsnäolo-oikeutetut
johtava asiantuntija Esa Iivonen 
johtava asiantuntija Liisa Partio  
viestintäpäällikkö Maria Gnosspelius
johtoryhmän sihteeri Marja Taipale

Keskustoimisto
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Hämeen piiri
Pyhäjärvenkatu 5 B, 33200 Tampere
p. 044 599 0580
hameenpiiri.mll.fi
toiminnanjohtaja Marita Viertonen
piirihallituksen puheenjohtaja
Seija Ahola

Järvi-Suomen piiri
Kirkkokatu 16 C 35, 80100 Joensuu
p. 050 321 2865
jarvi-suomenpiiri.mll.fi
toiminnanjohtaja Mirja Lavonen-Niinistö
piirihallituksen puheenjohtaja
hallinto-oikeustuomari Terhi Vanala

Kainuun piiri
Kauppakatu 9 A 6, 87100 Kajaani
p. (08) 622 193
kainuunpiiri.mll.fi
toiminnanjohtaja Seija Karjalainen 
piirihallituksen puheenjohtaja
talousneuvos (el.) Toivo Sistonen

Kymen piiri
Hallituskatu 5, 45100 Kouvola
p. 010 422 8122
kymenpiiri.mll.fi
toiminnanjohtaja Christa Carpelan
piirihallituksen puheenjohtaja
toiminnanjohtaja Merja Kuukka

Lapin piiri
Pirkkakatu 2, 96200 Rovaniemi
p. (016) 345 824
lapinpiiri.mll.fi
piirihallituksen puheenjohtaja
FM Arja Saarento

Pohjanmaan piiri
Perhetalo Kivirikko
Puskantie 36 C, 60100 Seinäjoki
p. (06) 433 3020
pohjanmaanpiiri.mll.fi
toiminnanjohtaja Eeva-Maria Latva-Rasku
piirihallituksen puheenjohtaja
HTM Anneli Kupari

Pohjois-Pohjanmaan piiri
Nummikatu 32, 90100 Oulu
p. 045 126 0779
pohjois-pohjanmaa.mll.fi
toiminnanjohtaja Eevaleena Isoviita
piirihallituksen puheenjohtaja
ylitarkastaja Maija Pelkonen

Satakunnan piiri
Antinkatu 8, 28100 Pori
p. 050 320 5520
satakunnanpiiri.mll.fi
toiminnanjohtaja Jaana Hietakangas
piirihallituksen puheenjohtaja
VTM Tuula Rouhiainen-Valo 

Piirijärjestöt 2018
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Uudenmaan piiri
Asemapäällikönkatu 12 C, 00520 Helsinki
p. 044 047 0407
uudenmaanpiiri.mll.fi
toiminnanjohtaja Pia Metsähuone
piirihallituksen puheenjohtaja
henkilöstöjohtaja Tiia Tuomi

Varsinais-Suomen piiri
Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3, 20700 Turku
p. (02) 273 6000
varsinaissuomenpiiri.mll.fi
toiminnanjohtaja Janina Andersson 
piirihallituksen puheenjohtaja
professori Jussi Mertsola
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MLL:n toiminta lukuina 2018 

 87 000 jäsentä 

 548   paikallisyhdistystä  
 10  piiriä   

 27 000   vapaaehtoista, mm.  
  • 11 000 tukioppilasta 
  • 13 000 yhdistysten vapaaehtoista 
  • 830 kylämummia ja -vaaria / lukumummia ja -vaaria   
  • 2 500 perhekummia tai muuta tukihenkilöä  
  • 330 auttavien puhelinten päivystäjää 

 655  perhekahvilaa, joissa yli 380 000 käyntiä 
 150  vertaisryhmää, joissa lähes 13 000 käyntiä 
 1 000  harrastuskerhoa, joissa 300 000 käyntiä 
 1 800 koulutus- yleisö- ja koko perheen tilaisuutta, joissa yli 200 000 osallistujaa  

 17 000  yhteydenottoa Lasten ja nuorten puhelimessa ja netissä, joista 
  • 14 000 puhelinkeskustelua 
  • 2 000 nettikirjevastausta 
  • 1 400 chat-keskustelua 
 
 1 600  keskustelua Vanhempainpuhelimessa, chatissa ja nettikirjepalvelussa 

 830 000  vapaaehtoistuntia 

 845  lasten hoitajaa, 4 550 lastenhoitoa käyttänyttä perhettä 
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Mannerheimin Lastensuojeluliitto on 
avoin kansalaisjärjestö, joka edistää 
lasten, nuorten ja lapsiperheiden 
hyvinvointia. MLL:n tavoitteena on 
lapsiystävällinen Suomi.

MLL tuntee perheiden arjen ja tarjoaa 
eri elämäntilanteissa vertaistukea, 
monipuolista vapaaehtoistoimintaa 
sekä osallistumisen ja vaikuttamisen 
mahdollisuuksia.


