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Mannerheimin Lasten-
suojeluliitto on avoin 
kansalaisjärjestö, joka 
edistää lasten, nuorten  
ja lapsiperheiden hyvin-
vointia.

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, vapaaehtois-
työn toteuttaja ja innovatiivinen kehittäjä ja vaikutta-
ja.
• 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 oi-
keuksien sopimus.
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Lapsen kohtaaminen ja kuuleminen on välttämätön-
tä, kun halutaan kehittää lapsiystävällisempää yhteis-
kuntaa. Lapsen ja lapsuuden arvostus on yksi MLL:n 
arvoista. Kohtaamisen tärkeys näkyy vuosikertomuk-
sen toimintaa kuvaavissa tunnusluvuissa. Ne ovat hie-
noa luettavaa. Jatkuva haaste on siinä, miten mah-
dollisimman monenlaiset lapset saisivat äänensä 
kuuluville ja miten voisimme tavoittaa mahdollisim-
man hyvin myös heidät, jotka eivät osaa tai uskal-
la hakea aikuisilta tukea. Aikuisten kunnioittava suh-
tautuminen erilaisuuteen on monissa kohtaamisissa 
yksi tärkeimpiä keinoja suvaitsemattomuuden kitke-
miseksi.

Arvot ja asenteet ohjaavat ihmisen toimintaa. Näen 
MLL:n mittavan jäsenjoukon tärkeänä toimijana, joka 
pystyy nostamaan esiin, kuinka välttämätöntä on lap-
sen edun ja lapsen oikeuksien toteutuminen, pää-
tösten lapsivaikutusten arviointi sekä lapsen oman 
äänen kuuleminen. Kohtaamalla ihmisiä tämä vaikut-
tamistyö on mahdollista – oli kyseessä sitten tapaa-
minen kunnan päättäjien tai yksittäisten lasten, nuor-
ten tai heidän perheidensä kanssa. Lapsiystävälliset 
päätökset yhteiskunnassa edellyttävät sekä riittävää 
tietoa että asian tietoista arvostamista.

Nyky-Suomessa monella lapsella ja nuorella asiat 
ovat todella hyvin. Samaan aikaan kuilu hyvin ja huo-
nommin voivien lasten välillä uhkaa kasvaa. MLL ei 
voi yksin vastata kaikkiin haasteisiin, mutta toimimal-
la yhdessä kumppaneiden kanssa voimme edistää 
lapsille parempaa ja tasa-arvoisempaa yhteiskuntaa. 
Se, mikä on lapsille hyvä, on hyvä koko väestölle.

Lapsen ääni kuuluviin

Linnea Karlsson, puheenjohtaja
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Vuosi 2015 oli MLL:n Suunta 2024 -strategian ensim-
mäinen toteutusvuosi. Valtakunnallisessa toiminnas-
sa erityisen keskeistä oli vaikuttamistyö. Eduskunta-
vaaleihin ja hallitusohjelmaan vaikutettiin yhdessä 
muiden lapsi- ja perhejärjestöjen kanssa. Yhteistyö-
tä jatkettiin vaalien jälkeen hallituksen käynnistämän 
laajamittaisen lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjel-
man valmistelussa.  

Hallitusohjelmassa varhaiskasvatukseen, koulutuk-
seen, lasten ja nuorten vapaa-ajan palveluihin ja lap-
siperheiden sosiaaliturvaan kohdistui huomattavia 
leikkauksia. Hallitusohjelmaan kirjattuja hyviä asioita 
puolestaan olivat matalan kynnyksen palvelujen vah-
vistaminen ja lapsi- ja perhevaikutusten arvioinnin 
käyttöönottaminen.

MLL tarjosi kunnille, päättäjille ja asiantuntijoille 
koulutusta lapsivaikutusten arvioinnissa ja lasten koh-
taamisessa palveluissa. 

Yhteiskunnallinen muutos, vaatimusten kasvu ja 
kilpailun korostuminen näkyivät muun muassa siinä, 

että syntyvyys laski jo viidettä vuotta peräkkäin ja oli 
Suomessa yhtä alhaisella tasolla kuin 1800-luvun näl-
kävuosina. 

Valtioneuvostossa käynnistyi lainvalmistelutyö ny-
kyisten rahapeliyhtiöiden Veikkauksen, RAY:n ja Fin-
toton tilalle perustettavan uuden yhteisen peliyhtiön 
perustamisesta ja avustusjärjestelmän uudistamises-
ta.

Koko Eurooppaa koetelleen pakolaiskriisin seurauk-
sena Suomeen tuli syksyllä suuri määrä pakolaisia ja 
maahanmuuttajia, joiden joukossa oli paljon lapsia. 
Monet MLL:n paikallisyhdistykset tarjosivat tava-
ra-apua ja toimintaa vastaanottokeskusten lapsiper-
heille. MLL valmistautui laajentamaan kotoutumisen 
tukea, erityisesti perhekummitoimintaa ja Ystäväksi 
maahanmuuttajaäidille -toimintaa.

Syksyllä toteutettiin liiton vapaaehtoisille suunnat-
tu MLL:n järjestöristeily, johon osallistui ennätyksel-
lisen suuri joukko, yli 600 vapaaehtoista eri puolilta 
Suomea. Risteilyohjelma tarjosi monipuolista koulu-

Vaikuttamisen vuosi

Suomessa oli
vuoden 2015 
lopussa 1 073 060 
lasta.
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tusta ja tietoa liiton toiminnasta ja työpajat täyttyivät 
osallistujista. Liiton jäsenhankintakampanjan avulla 
vahvistettiin jäsentyötä ja saatiin jäsenmäärä nou-
suun. 

MLL:n ja SPR:n yhdessä toteuttama Suomen Kult-
tuurirahaston Koko Suomi leikkii -suurhanke eteni ta-
voitteen mukaisesti. Vuoden lopussa oli jo 263 Terho-
kerhoa 215 kunnassa. 

MLL:n erityisyys perustuu maan kattavaan yhdis-
tysten ja vapaaehtoisten verkostoon ja lapsiperheitä 
lähellä olevaan arjen tukeen. Vapaaehtoisten tuke-
na toimi 20 vapaaehtoistoiminnan koordinaattorin 
ammatillinen verkosto ja vuoden lopussa Raha-auto-
maattiyhdistyksen tuella valmistunut sähköinen pal-
velu, uusi Yhdistysnetti. 

Keskustoimiston talouden tasapainottaminen jat-
kui, minkä vuoksi valtakunnallisessa toiminnassa kes-
kityttiin yhä vahvemmin MLL:n Suunta 2024 -strategi-
an mukaisiin ydintehtäviin, arjen tuen kehittämiseen 
vapaaehtoistoiminnan avulla ja vaikuttamistyöhön. 
Sen tueksi valmistui koko liittoa koskeva vaikutta-
misstrategia.

Kiitos tuhansille vapaaehtoisille ja työntekijöille si-
toutuneesta työstä ja MLL:n työn ystäville ja rahoitta-
jille tuesta. Teidän ansiostanne tavoitimme jälleen sa-
toja tuhansia lapsia, nuoria ja vanhempia sekä heidän 
parissaan toimivia auttajia.

Milla Kalliomaa, pääsihteeri
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Tuki vanhemmille

MLL tukee vanhemmuut-
ta monin tavoin. Yhdis-
tykset ja piirit järjestävät 
perhekahviloita, vertais-
ryhmiä ja tukihenkilöitä. 
Vanhemmille tarjotaan 
tietoa ja neuvoja myös 
Vanhempainnetissä ja 
kuullaan Vanhempainpu-
helimessa.

Perhekahvila on suosittu kohtaamis-
paikka
Perhekahvilat ovat MLL:n tunnetuinta ja suosituinta 
toimintaa. Ne ovat kaikille lapsiperheille tarkoitettuja 
avoimia kohtaamispaikkoja, jonne voi tulla hetkek-
si hengähtämään, juttelemaan muiden samassa elä-
mäntilanteessa olevien vanhempien kanssa ja hake-
maan lapselle leikkiseuraa.  

Vuonna 2015 ympäri Suomen toimi 537 MLL:n pai-
kallisyhdistysten järjestämää perhekahvilaa, joissa ko-
koonnuttiin yli 15 000 kertaa. Perhekahviloissa käytiin 
yhteensä lähes 300 000 kertaa.

Perhekahvilan ohjelmaa suunnitellaan ja toteute-
taan yhdessä kävijöiden kanssa. Monien perhekahvi-
loiden ohjelmaan kuuluvat esimerkiksi teemakeskus-
telut, satutuokiot, askartelu, yhdessä leipominen ja 
ulkoilua.

Vanhemmilta kerätyn palautteen perusteella yli 80 
prosenttia koki, että perhekahvilassa käyminen piristi 
omaa mielialaa. Yhtä monet olivat saaneet lisää tutta-
via ja ystäviä. Lähes 90 prosenttia vanhemmista ker-
toi myös lapsensa saaneen seuraa ja kavereita.

Kuntakyselyssä kunnan työntekijät arvioivat perhe-
kahvilan hyödyttävän perhettä erityisesti silloin, kun 
vanhempi vaikuttaa yksinäiseltä tai hän kokee kanta-
vansa vastuuta vanhemmuudesta perheessä yksin. 
Hyötyä pidetään suurena myös silloin, kun perheen 
lapsella ei ole ennestään kokemusta lapsiryhmästä tai 
lapsi on arka. Perhekahvila nähdään tärkeänä osana 
perhekeskusta ja kunnan ja yhdistyksen yhteistyötä. 
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Vanhempainpuhelimen rinnalle chat
Vanhempainpuhelin on kaikenikäisten lasten van-
hemmille tarkoitettu auttava puhelin, jossa voi puhua 
nimettömästi ja luottamuksellisesti mistä tahansa 
kasvatukseen, lapseen tai parisuhteeseen liittyvästä 
asiasta. Puhelimen rinnalla toimii Vanhempainnetin 
kirjepalvelu. Puheluihin ja viesteihin vastaavat MLL:n 
kouluttamat vapaaehtoiset päivystäjät, jotka ovat it-
sekin vanhempia.

Vuonna 2015 vanhemmille tarjottiin ensimmäistä 
kertaa mahdollisuus myös spontaaniin chat-keskuste-
luun. Vanhempainnetissä kävijöille ilmestyi ruudulle 
chat-ikkuna, jossa kysyttiin, haluaisiko henkilö keskus-
tella jostakin vanhemmuuteen liittyvästä asiasta.

– Chat-kokeilu oli niin onnistunut, että olemme va-
kinaistaneet chatin uudeksi vanhemmuuden tuen 
muodoksi. Apua on tarjottava siellä, missä vanhem-
mat jo ovat. Yritämme kaikin tavoin madaltaa van-
hempien kynnystä ottaa meihin yhteyttä, kertoo aut-
tavien puhelin- ja nettipalvelujen päällikkö Tatjana 
Pajamäki.

Vanhempainpuhelimessa vastattiin vuoden aikana 
yhteensä 1 065 yhteydenottoon, joista puheluja oli 
770 ja nettikirjeitä 295. Yhteydenottojen määrä kas-

voi edellisestä vuodesta ja puhelut pidentyivät. Lähes 
kolmannes soitoista kesti yli puoli tuntia, vajaa kym-
menes yli tunnin. Isien osuus yhteydenotoista lisään-
tyi. Ne ovat kaksinkertaistuneet viidessä vuodessa.

Yleisimpiä yhteydenottojen aiheita olivat lapsen 
uhma- tai murrosikään ja temperamenttiin liittyvät 
haasteet. Vauvaperheissä pohdittiin nukkumiseen ja 
syömiseen liittyviä asioita. Aikuisia koskevista aiheista 
yleisin oli rajojen asettamisen vaikeus. Tavallisia huo-
lia olivat myös erimielisyydet parisuhteessa ja van-
hempien väliset ristiriidat eron jälkeen.

Yhä suurempi 
osa soittajista 
on isiä. 

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

Vanhempainnetin kirjepalvelu ja chat
www.mll.fi/vanhempainnetti

Rajojen asettaminen

Aikuisten väliset ristiriidat

Pikkulapsen kehitysvaiheeseen tai 
temperamenttiin liittyvät haasteet

Riittämättömyyden ja 
syyllisyyden tunteet

Murrosiän haasteet

Vanhempien ero

0 20 40 60 80 100 120

Yleisimmät yhteydenottojen aiheet 
Vanhempainpuhelimessa

kpl
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Ohjatut vanhempainryhmät
MLL on kehittänyt neuvoloihin perheryhmämallin, 
jolla vahvistetaan vanhempien jaksamista ja kykyä 
ymmärtää lapsen tarpeita ja tunteita. Vahvuutta van-
hemmuuteen -ryhmiin osallistuneista vanhemmis-
ta suurin osa kertoi suhteensa vauvaan ja itseluotta-
muksensa vanhempana lujittuneen. 

Äidit ja isät kokivat ryhmän parantaneen paitsi 
omaa ja puolison, myös koko perheen hyvinvointia.

Vuonna 2015 mentalisaatio-teoriaan perustuvaa 
vanhempainryhmätoimintaa levitettiin ja juurrutettiin 
kuntiin järjestämällä ohjaajatapaamisia ja koulutus-
päiviä. Toimintaa suunnattiin myös erityistä tukea tar-
vitseville vauvaperheille ja pienten lasten perheille.

– Uudenlainen työote on auttanut työntekijöitä 
kuuntelemaan entistä paremmin perheiden omia aja-
tuksia ja tuntemuksia, ja keskiöön on noussut lapsen 
näkökulma ja kokemus. Työntekijän rooli on muut-
tunut neuvojen antamisesta rinnalla kulkemiseksi, 
kyselemiseksi, kuuntelemiseksi ja perheiden yksilöl-
liseksi tukemiseksi. Valmiiden ratkaisujen sijaan per-
heitä rohkaistaan löytämään itse ratkaisun avaimet 
ongelmakohtiin sekä näkemään positiiviset asiat, ker-
too päällikkö Anne Viinikka ammattilaisilta saadusta 
palautteesta.

Vanhempainryhmätoiminta oli erityisen aktiivista 
Hämeen, Järvi-Suomen ja Lapin piirien alueilla. Me-
netelmää ryhdyttiin kehittämään myös vapaaehtois-
toimintaan, vanhempien vertaisryhmiin, soveltuvaksi.

Perhekummit auttavat arjessa 
MLL tarjoaa perheille myös henkilökohtaista tukea. 
MLL:n tukihenkilötoiminnassa mukana olevat vapaa-
ehtoiset saavat tehtäväänsä koulutuksen ja ohjausta. 

– Henkilökohtaiselle tuelle olisi suuri tarve. Kaikki 
eivät ole perhekahvilaihmisiä, vaan haluaisivat mie-
luummin jonkun kotiin itseään ja omaa perhettään 
varten, asiantuntija Jenni Helenius toteaa. Tukihenki-
lötoimintaa rahoittavat muun muassa kunnat ja sää-
tiöt.

Perhekummit ovat vapaaehtoisia aikuisia, jotka an-
tavat aikaansa perheelle, joka kokee tarvitsevansa ar-
keen piristystä, tukea ja aikuista juttuseuraa. Perhees-
sä on tavallisesti yksi alle kouluikäinen lapsi. Kummi 
on koko perheelle tärkeä henkilö, joka tukee vanhem-
pia kasvatuksen ja arjen haasteissa. Perhekummisuh-
de kestää yleensä vuoden. Toimintaa järjestetään eri 
puolilla maata. 

Ystäväksi maahanmuuttaja äidille -toiminnassa suo-
malaiset tai suomea puhuvat maahanmuuttajanaiset 
ovat tukihenkilöinä maahan saapuneille naisille. Ys-
täväparit tapaavat toisiaan mukavissa arkisissa puu-
hissa ja vaihtavat kokemuksia suomalaisesta elämän-
tavasta. Ystäväksi maahanmuuttajaäidille -malli on 
todettu hyväksi tavaksi tukea kotoutumista. Toimin-
ta on hyvin suosittua ja se kiinnostaa uusia vapaaeh-
toisia. Ystäviä äideille järjestettiin vuonna 2015 Uu-
denmaan, Kymen ja Varsinais-Suomen piireissä sekä 
Tampereen osastossa. Pakolaisperheiden muuttaessa 
uusille paikkakunnille toiminnalle on entistä enem-
män tarvetta ja se onkin laajenemassa eri puolille 
maata. 

Kaveritoiminta tarjoaa lapsille aikuisen tukihenki-
lön aikaa. Toimintaa on kehitetty ja toteutettu Varsi-
nais-Suomen, Järvi-Suomen ja Uudenmaan piireissä.  

 Lastenhoitoapua
MLL:n piirit tarjoavat perheille lastenhoitoa tila-
päiseen ja lyhytaikaiseen tarpeeseen, esimerkik-
si kun vanhemmalla on asiointia tai työmeno, lapsi 
sairastuu tai vanhempi haluaa viettää illan aikuis-
ten kesken. 1 200 liiton kouluttamaa lasten hoitajaa 
työskenteli 5 100 perheessä. 
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 Terhokerhot 2015
• 215 kunnassa yhteensä 263 Terhokerhoa
• Kerhot kokoontuivat 1 800 kertaa
• Lasten osallistumiskertoja 17 100
• Aikuisten osallistumiskertoja 14 200
• Vapaaehtoisten osallistumiskertoja 5 400
• Osallistuneista aikuisista 27 prosenttia miehiä
• Lapsista yli 5-vuotiaita 60 prosenttia
• Poikia 47 prosenttia ja tyttöjä 53 prosenttia 

Tukea mediakasvatukseen 
Lasten mediankäyttö askarruttaa monia kasvattajia. 
MLL tukee niin opettajia ja päiväkotihenkilöstöä kuin 
vanhempia mediakasvatuksessa tarjoamalla neuvoja 
ja koulutusta.  

Vuonna 2015 uudistettiin päiväkodeille sekä ala- ja 
yläkouluille suunnattujen vanhempainiltojen sisältö. 
Illoissa keskustellaan myönteisestä mediankäytöstä ja 
sen merkityksestä lapsen kehitykselle, mediahaitto-
jen ehkäisemisestä sekä perheen yhteisten pelisään-
töjen tekemisestä. MLL:n mediakasvatuskouluttajat 
keskustelevat mediankäytöstä myös lasten ja nuorten 
kanssa kouluissa järjestetyissä tilaisuuksissa.

Eri puolilla Suomea pidettiin vuoden aikana yh-
teensä yli 200 tilaisuutta, joissa kohdattiin 30 000 
lasta, nuorta, vanhempaa ja opettajaa. Mediakasva-
tustilaisuuksien ja osallistujien määrät ovat kaksinker-
taistuneet parissa vuodessa. Koulutuksia koordinoivat 
MLL:n piirit.

Liiton mediakasvatusosaamista tarjottiin myös ter-
veydenhuollon ammattilaisille: neuvolan työntekijöil-
le tuotettiin opas pikkulapsiperheiden mediakasva-
tuksen tukemiseen.  

– Vanhempia kohdattaessa on hyvä ottaa puheek-
si perheen mediankäyttö, jotta siitä muodostuisi asia, 
jota pohditaan ja mietitään kotona. MLL:n viesti on, 
että mediakasvatus on osa lasten kasvatusta ja perus-
tuu vanhemman ja lapsen vuorovaikutukseen, sanoo 
erityissuunnittelija Satu Valkonen.

Koko Suomi leikkii
Kolmivuotisen Koko Suomi leikkii -hankkeen tavoit-
teena on perustaa jokaiseen kuntaan Terhokerho, su-
kupolvien kohtaamispaikka, jossa kaikenikäiset voivat 
viettää kiireetöntä aikaa yhdessä. Terhokerhot ovat 
maksuttomia ja kaikille avoimia. Ne vahvistavat suku-
polvien välistä yhteyttä ja vähentävät yksinäisyyttä. 
Suomen Kulttuurirahaston rahoittama hanke toteute-
taan yhdessä Suomen Punaisen Ristin kanssa. 

Hankkeen toisena vuonna järjestettiin yli 200 työ-
pajaa, joissa suunniteltiin uuden Terhokerhon toimin-
taa. Kerhoissa tuotettiin ideoita ja välineitä uudenlai-
siin leikkeihin ja kerättiin kävijöiden ja vapaaehtoisten 
kokemuksia. Uusia kävijöitä ja ohjaajia rekrytoitiin 
mediakampanjalla. Kaksi Taavia -videota katsottiin  
140 000 kertaa. 

Terhokerho-kyselyyn vastanneista aikuisista lähes 
kaikki kokivat, että yhdessäolo lasten kanssa tuottaa 
iloa. Osallistuminen kerhoon oli piristänyt mielialaa ja 
suuri osa oli saanut uusia tuttavia tai ystäviä.

– Lasten ja vanhempien mielestä parhaita ilonhet-
kiä tuotti yhdessäolo. Ikäihmiset nauttivat erityisesti 
lasten riemusta ja heidän touhujensa seuraamisesta. 
Lapsille oli mieluisaa, että aikuisilla oli heille aikaa ja 
että kaikki leikkivät. Kiireettömyys ja se, että on paik-
ka mihin eri-ikäiset ihmiset ovat tervetulleita, saivat 
kerhossa kävijöiltä kiitosta, kertoo hankkeesta vas-
taava perhekeskustoiminnan päällikkö Tarja Satuli- 
Kukkonen.

MLL:n ja SPR:n vapaaehtoisille Terhokerho on tuo-
nut erilaisia osallistumisen mahdollisuuksia ja uutta 
sisältöä nykyiseen toimintaan.

– Terhokerhot ovat luoneet kynnyksettömän ja 
maksuttoman osallistumisen paikan, mitä arvoste-
taan. Tekeminen koetaan merkitykselliseksi. 



Terhokerhoissa 
kaikenikäiset
leikkivät!
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Nuorten into ja ideat käyttöön 
MLL edistää nuorten mahdollisuuksia toimia erilaisis-
sa vapaaehtoistehtävissä, joissa opitaan samalla kan-
tamaan vastuuta itsestä, nuoremmista ja vertaisista. 
Kouluissa toimii vuosittain tuhansia tuki- ja kummiop-
pilaita. Nuoret ovat aktiivisesti mukana myös yli 200 
paikallisyhdistyksessä ja toimivat vastuutehtävissä 
esimerkiksi kerhojen apuohjaajina tai tapahtumien 
järjestämisessä. 

MLL:ssa on luotu uusia konsepteja lisäämään ja 
helpottamaan nuorten osallistumista. Vuonna 2015 
yksi lentoon nousseista ideoista oli Kaveriviikko. Idea-
na on järjestää eri toimijoiden, esimerkiksi koulujen, 
järjestöjen, seurakunnan ja kirjaston yhteinen toimin-
taviikko, jolla muistutetaan kaveritaitojen ja ystävyy-
den merkityksestä. Yhdistys ideoi ja toteuttaa viikon 
yhdessä nuorten kanssa. 

Verkkotukioppilastoiminta, jossa tukioppilaiden 
hyviä käytäntöjä viedään nuorten nettiyhteisöihin, 
siirtyi keskusjärjestöltä paikallisyhdistysten vastuulle. 
Verkk@rit ovat muiden nuorten tukena ja yhteisölli-
syyttä lisäävinä agentteina verkossa. Vuoden aikana 
syntyi seitsemän uutta verkkotukioppilas- eli verkk@
riryhmää eri puolille maata. 

Oppilaat toistensa tukena 
Liiton yhteistyö koulujen kanssa on vahvaa ja näky-
vää. MLL on luonut mallin, jossa oppilaat voivat toi-
mia vapaaehtoisina koko kouluajan: alakouluissa 
kummioppilaana, yläkouluissa tukioppilaana ja toisel-
la asteella tutorina. Mallia arvioidaan ja kehitetään 

Lasten ja nuorten 
osallisuus ja tuki
MLL:n toiminta on avoin-
ta kaikille lapsille ja nuo-
rille. Nuoret vaikuttavat 
omissa yhteisöissään 
koulussa ja verkossa ja 
toimivat aikuisten rin-
nalla paikallisyhdistysten 
tapahtumissa. Lasten 
ja nuorten puhelimessa 
kuunnellaan lapsia vuo-
den jokaisena päivänä. 



16 Kohti lapsiystävällistä yhteiskuntaa – MLL 2015

säännöllisesti: vuonna 2015 uudistettiin kummioppi-
las- ja tutortoiminnan koulutusmallit. 

– MLL on myötävaikuttanut siihen, että nuorten 
vapaaehtoisuus on tullut osaksi koulujen toimintaa. 
Nuoret toimivat vapaaehtoisina hyvän yhteishengen 
ja kouluhyvinvoinnin puolesta. Nuorille annetaan vas-
tuuta ja aikuinen siirtyy ohjaajan rooliin, kertoo nuo-
risotyön päällikkö Juuso Repo.

Tukioppilastoimintaa tukee keskusjärjestön koordi-
noima verkosto, johon kuuluu työntekijöitä kaikista 
piirijärjestöistä, kymmeniä kouluttajia ja tukioppilas-
toiminnan vastaavia noin 300 paikallisyhdistyksestä. 
MLL tavoittaa vuosittain kasvokkain joka toisen tu-
kioppilaskoulun.

Vuonna 2015 aloitettiin ohjauskäynnit niihin kou-
luihin, joissa yhteys MLL:oon oli vähäinen tai toimin-
taan kaivattiin tukea. Piirien työntekijät vierailivat 70 
koulussa, jossa tavattiin rehtori, tukioppilasohjaajia ja 
tukioppilaita.

– Pyrimme vaikuttamaan siihen, että koulussa ym-
märrettäisiin nuorten osallisuuden ja tukioppilastoi-
minnan vaikutus kouluhyvinvointiin ja toiminta saisi 
lisää resursseja. 

Vuoden aikana luotiin MLL-koulurekisteri, jossa on 
ajantasaiset tiedot koulujen tukioppilastoiminnasta. 
Tietojen pohjalta voidaan kehittää tukea ja ohjausta 
kouluille. 

Tukioppilaat 
luovat kouluun 
kannustavaa ja 
turvallista ilma-
piiriä.

 Tukioppilastoiminta ja koulu-
yhteistyö 2015
• 600 tukioppilaskoulua
• 11 000 tukioppilasta
• 800 tukioppilasohjaajaa
• 40 MLL:n kouluttajaa ja työntekijää 
• 600 kouluvierailua ja tukioppilaskoulutusta,
 joissa 4 500 koulutettua tukioppilasta 
 ja yhteensä 38 000 osallistujaa
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Koulurauha julistettiin Kouvolassa
Suomen kouluihin julistettiin koulurauha Kouvolas-
sa 19.8. Samalla käynnistyi koko lukuvuoden kestävä 
Koulurauha-vuosi. Julistustapahtuman ja Koulurau-
ha-ohjelman suunnittelivat kouvolalaiset oppilaat. 

Nuoret aloittivat ideoinnin osallistumalla edellisen 
vuoden julistustapahtumaan Tampereella. Tammi-
kuussa 40 tuki- ja kummioppilasta viidestä pilottikou-
lusta kokoontui Koulurauha-leirille. Nuorten suun-
nitteluryhmässä käytiin läpi oppilaille tehty kysely 
kouluhyvinvoinnin parantamisesta, ja Koulurauha-oh-
jelman teemaksi valittiin ”yhdessä vahvaksi”. Teema 
painottaa oppilaiden ja opettajien vuorovaikutuksen 
tärkeyttä. Seuraavaksi nuoret ryhtyivät miettimään 
julistustekstiä, stadionin tapahtumaa, lukuvuoden oh-
jelmaa ja sitä tukevaa musiikkikappaletta.

Kevään aikana kokoonnuttiin kaksi kertaa tarkista-
maan suunnitelmia ja jakamaan vastuita: ketkä juon-
tavat tapahtuman, saatiinko toivotut esiintyjät, onko 
vuosisuunnitelmassa riittävästi ideoita oppilaita ja 
opettajia yhdistävään toimintaan. Koulurauha-työ-
ryhmään osallistui nuorten lisäksi MLL:n Kymen piiri, 
opettajia, Kouvolan nuorisotoimi, poliisi ja vanhem-
painyhdistys. 

Elokuussa Kouvolan pesäpallostadion täyttyi lähes 
3 000 koululaisesta. Ensimmäistä kertaa tapahtumaa 
voitiin seurata myös suorana nettilähetyksenä.

Loppuvuodesta Koulurauha-työryhmä kokoontui 
yhteiseen karonkkaan, jossa kuultiin, miten Koulurau-
ha-ohjelmaa oli toteutettu pilottikouluissa.

Koulurauha-ohjelma on hyvä esimerkki järjestöjen 
ja viranomaisten yhteistyöstä turvallisen koulun ra-
kentamisessa. MLL toteuttaa ohjelmaa yhdessä Folk-
hälsanin, Opetushallituksen, poliisin ja Suomen Van-
hempainliiton kanssa.

Koulurauhan 25-vuotisjuhlavuoden esiintyjäksi nuoret 
valitsivat Kasmirin.
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Lasten ja nuorten puhelin päivystää 
joka päivä
Lasten ja nuorten puhelin on maamme ainoa valta-
kunnallinen, maksuton ja kaikille lapsille ja nuorille 
tarkoitettu puhelin. Vuonna 2015 vapaaehtoiset ai-
kuiset päivystäjät vastasivat yhteensä 36 574 yhtey-
denottoon. Niistä 32 894 oli puheluja, 1 986 nettikir-
jeitä ja 1 422 chat-keskusteluja. 

Nettikirjeiden ja chat-keskustelujen määrät kasvoi-
vat edellisestä vuodesta. Eri kanavien kautta tavoitet-
tiin entistä monipuolisemmin eri-ikäisiä, eri sukupuol-
ta olevia ja hyvin eritasoisista huolista kertovia lapsia 
ja nuoria. 

Keväästä alkaen Nuortennetin sivuille on pompah-
tanut chat-ikkuna aina kun tarjolla on vapaita päivys-
täjiä keskustelemaan nuorten kanssa. 

– Anonyymille ja kynnyksettömälle tuelle, jossa 
lapsi pystyy keskustelemaan omista asioistaan rau-
hallisesti ja luottamuksellisesti, on selkeästi tarvetta, 
sanoo auttavien puhelin- ja nettipalvelujen päällikkö 
Tatjana Pajamäki.

Kaikkiin lasten  
ja nuorten  
yhteydenottoihin 
ei pystytä  
vastamaan.

Hyvän tiedonkeruun ansiosta Lasten ja nuorten pu-
helimessa saadaan ajantasaista tietoa lasten maa-
ilmasta. Kertyneen tiedon pohjalta käynnistettiin 
Opetushallituksen rahoituksella oppilashuoltohen-
kilöstölle suunnattu koulutus, jonka pääviestinä oli 
lasten ja ammattiauttajien kohtaamattomuus. Puhe-
limessa on huomattu, että lasten ja ammattilaisten 

47 %  

6 %  

5 %  

4 %  

4 %  
3 %  

3 %  

22 %  

Puheluteemat

 Arjen yksinäisyys, 9 658

 Seksuaalisuus,  4 534

 Vertaissuhteet, 1 227

 Koulu ja vapaa-aika, 1 112

 Ulkonäkö, 924

 Psyykkinen terveys, 718

 Kiusaaminen, 621

 Fyysinen terveys, 630

 Koti ja perhe, 444

 Kaltoinkohtelu, 345

 Sekalaiset, 194

 
yhteensä 22 645  

2 %  1 %  

Puheluteemat
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 Apua Afrikan tytöille
MLL:n ja Väestöliiton kehitysyhteistyöhankkeessa Ma-
lawissa edistettiin vuosina 2013–15 tyttöjen terveyt-
tä, koulunkäyntiä ja oikeuksia. Yhteistyötä tehtiin pai-
kallisen nuorisojärjestön Youth Empowerment and 
Civic Educationin kanssa. Koulurauhatyötä, kiusaami-
sen ehkäisemistä ja tukioppilastoimintaa sovellettiin 
paikallisiin oloihin neljässä pilottikoulussa. Hankkeen 
aikana muun muassa oppilaiden määrä ala-ja yläkou-
luissa lisääntyi ja tytöt olivat enemmän koulussa. 

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

Nettikirjepalvelu ja chat
www.mll.fi/nuortennetti

ei aina ole helppoa ymmärtää toistensa näkökulmia. 
Monen työntekijän on vaikea hahmottaa, miten ol-
laan tekemisissä pienten kanssa tai kuinka iso kynnys 
esimerkiksi 11-vuotiaalle on lähestyä koulukuraatto-
ria. Koulutuksessa tuotiin esille muun muassa lasten 
pelkoja sekä toiveita siitä, miten heitä lähestytään ja 
miten koulun ammattilaisten työnkuvista kannattaa 
lapsille kertoa. Koulutukset jatkuvat. 

Suuri osa Lasten ja nuorten puhelimen yhteyden-
otoista liittyi aikaisempien vuosien tapaan fyysiseen 
tai seksuaaliseen kehitykseen liittyviin huoliin. Pienim-
pien soittajien kanssa jaettiin usein arjen kuulumisia.

Puhelimessa kerättiin vuoden aikana tietoa nuorten 
seksuaalisesta suuntautumisesta ja niistä nuorista, jot-
ka nimesivät sukupuolekseen muun kuin tytön tai po-
jan. Monet yhteydenottajista, jotka olivat epävarmoja 
sukupuoli-identiteetistään tai seksuaalisesta suuntau-
tumisestaan, kertoivat pelkäävänsä lähipiirin reaktiota 
ja miettivät, miten asian voisi ottaa puheeksi. 

Chat-keskustelujen yleisimmät aiheet 2015
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Masentunut mieliala tai ahdistuneisuus

Kaverisuhteet

Jututtaminen

Itsemurha- tai kuolemanajatukset

Seksuaalinen ahdistelu tai hyväksikäyttö

Ihastuminen

Keskusteluvaikeudet vanhempien/huoltajien kanssa

Seurustelu ja tapailu

Viiltely

Seksiin tai seksuaalisuuteen liittyvä kysymys tai asia
Yksi keskustelu voi sisältää 
useamman aiheen.
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Jäsenmäärä kääntyi nousuun 
MLL:ssa oli vuoden lopussa 88 780 jäsentä. Se oli 850 
enemmän kuin edellisenä vuonna. Pari vuotta jat-
kunut jäsenmäärän lasku onnistuttiin katkaisemaan 
aktiivisella kampanjoinnilla ja jäsenhankintakilpai-
lulla. Jäsenyyttä tuotiin esille niin Yhdistysnetissä ja 
-tiedotteissa kuin sosiaalisessa mediassa ja erilaisissa 
tapahtumissa. 

– Parhaimmillaan jäsenten hankinta on pieniä tois-
tuvia tekoja. Kun kohdataan ihmisiä, kysytään halua-
vatko he tulla mukaan ja kerrotaan, miksi se on meille 
tärkeää, sanoo järjestöpäällikkö Arja-Liisa Mauno. 

Uudet jäsenet ja riittävän suuri jäsenmäärä tuo yh-
distyksiin lisää toimintaa ja aktiiveja, enemmän teke-
viä käsiä ja vastuunkantajia. 

– Suureen joukkoon mahtuu monenlaista osaa-
mista ja erilaissa verkostoissa mukana olevia ihmisiä, 
mikä mahdollistaa lasten ja perheiden asioihin vaikut-
tamisen erilaisissa foorumeissa. Mitä enemmän yh-
distyksessä on toimijoita ja toimintaa, sitä enemmän 
on myös näkyvyyttä. Näkyvyys taas tuo lisää jäseniä. 
Aktiivisessa yhdistyksessä on mukava olla mukana. 

MLL:ssa voi olla jäsen monin tavoin. Jokainen päät-
tää itse, kuinka aktiivisesti osallistuu. Liitto tarjoaa 
osallistumisen mahdollisuuksia ja toimintaa kaikeni-
käisille. 

Vapaaehtoistoiminta 
ja järjestötyö
MLL:n tärkein voimavara 
ovat aktiiviset jäsenet ja 
vapaaehtoiset. Yhteistyö 
kuntien kanssa auttaa  
kehittämään perhekes-
kusta, joka vastaa perhei-
den tarpeisiin.
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Piirit vuonna 2015
• MLL:n alueellisesta työstä vastaa 10 piiriä.
• Piirit järjestivät yhteensä yli 600 yhdistysten  
 vapaaehtoisille ja luottamushenkilöille suun- 
 nattua koulutustapahtumaa ja vertaistapaa- 
 mista.
• Kaikille avoimia tapahtumia sekä erilaisia   
 MLL-esittelytilaisuuksia piirit järjestivät yli 500  
 kertaa.
• Piirit olivat edustettuina 200 alueellisessa työ-  
 tai ohjausryhmässä.
• Piirit tuottivat perhe- ja muita ammatillisia  
 palveluja lähes 43 000 tuntia.
• Vuoden 2014 tilinpäätöstietojen mukaan pii- 
 rien varsinaisen toiminnan kulut olivat yhteen- 
 sä noin 7,8 miljoonaa euroa.

Paikallisyhdistykset vuonna 2015
• MLL:lla on 555 yhdistystä eri puolilla maata.
• Yhdistyksissä toimi noin 10 000 vapaaehtoista.
• Yhdistyksissä tehtiin yhteensä yli 350 000 tun- 
 tia vapaaehtoistyötä.
• Yhdistysten perhekahviloissa kokoonnuttiin  
 yhteensä yli 15 000 kertaa. Aikuisten ja lasten  
 perhekahvilakäyntejä toteutui liki 300 000  
 kertaa.
• Yhdistykset ylläpitivät 10 päiväkotia ja 28 per- 
 hekeskusta tai avointa päiväkotia.
• Vuoden 2014 tilinpäätöstietojen mukaan yh- 
 distysten varsinaisen toiminnan kulut olivat  
 yhteensä noin 8 miljoonaa euroa.

Järjestöristeily lujitti me-henkeä
MLL-risteily kokosi syyskuussa yhteen vapaaehtoisia 
ja työntekijöitä eri puolilta Suomea vaihtamaan aja-
tuksia, kehittämään vapaaehtoistyötä ja juhlimaan 
95-vuotiasta liittoa, yhteisenä visiona lapsiystävälli-
nen Suomi.

Viikonlopun risteilyyn osallistui yli 600 henkeä, mikä 
kertoo tapahtuman tarpeellisuudesta. Tarjolla oli run-
saasti tietoa, kymmeniä tunteja ohjelmaa ja parikym-
mentä työpajaa. Palautteissa kiitettiin iloisesta ja po-
sitiivista hengestä. 
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MLL:ssä tehtiin 
yhteensä 
870 000 tuntia 
vapaaehtoistyötä 
lasten hyväksi.

mitä paikkakunnalla tarvitaan. Piirien perhekeskus-
toiminnan koordinaattorit ovat mukana kuntien hy-
vinvointisuunnitelmien laatimisessa ja lapsiperheiden 
palveluja kehittävissä työryhmissä. MLL:n perhekes-
kustoiminnan muotoja ovat perhekahvilat, kerhot, 
vertaisryhmät, tukihenkilöt sekä kylämummit ja -vaa-
rit.

MLL:n tukihenkilötoiminnat: perhekummi-, ystä-
väksi maahanmuuttajaäidille- ja kaveritoiminta ovat 
kunnissa hyvin kysyttäjä. Toimintoihin osallistuneiden 
vapaaehtoisten määrä kasvoi edellisestä vuodesta lä-
hes 600 henkilöllä. Mukana oli yhteensä 1 300 vapaa-
ehtoista. 

2015 toteutettiin ensimmäinen valtakunnallinen 
kysely kylämummeille ja -vaareille. Kylämummit ja 
-vaarit ovat vapaaehtoisia aikuisia, jotka antavat ai-
kaansa, leikkivät, lukevat ja puuhaavat lasten kanssa 
esimerkiksi päiväkodissa, kerhossa ja perhekahvilas-
sa. Vastaajien mielestä toiminnassa tärkeintä on lap-
sen kuunteleminen, kannustaminen ja läsnäolo. Kylä-
mummina tai -vaarina toimiminen antaa paljon myös 
vapaaehtoisille: vastaajista yli 80 prosenttia oli saanut 
uusia tuttavia tai ystäviä.

Uusi Yhdistysnetti käyttöön 
Syksyllä julkaistiin täysin uusittu Yhdistysnetti, joka on 
tarkoitettu MLL:n vapaaehtoistoiminnan monipuoli-
seksi työkaluksi ja tietopankiksi. Yhdistysnettiä hyö-
dyntävät sekä MLL:n yhdistysten vapaaehtoiset että 
heidän ohjauksestaan vastaavat piirien ja keskusjär-
jestön ammattilaiset. Sivusto on avoin myös kaikille 
MLL:n vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneille. Kaiken 
yhdistystoiminnassa tarvittavan tiedon lisäksi sivusto 
helpottaa muun muassa tiedottamista ja tilastointia 
sekä jäsen-, luottamushenkilö- ja yhdistystietojen yl-
läpitoa.  
yhdistysnetti.mll.fi

Tärkeä kuntakumppanuus 
MLL on seurakuntien ohella kuntien yleisin perhe-
keskuskumppani ja tekee yhteistyötä lähes kaikkien 
kuntien kanssa. Perhekeskus tarkoittaa kunnallista tai 
alueellista lapsiperheiden palvelukokonaisuutta, jota 
toteutetaan usein kunnan lapsiperhepalvelujen ja 
kolmannen sektorin yhteistyönä. 

MLL:n yhdistykset tuovat perhekeskustoimintaan 
varhaista tukea ja vapaaehtoisten työpanoksen sekä 
lapsiperheiden ääntä ja arjen asiantuntemusta siitä, 



24 Kohti lapsiystävällistä yhteiskuntaa – MLL 2015

Liedossa kuunneltiin lapsia ja perheitä 
Liedon kunnassa Varsinais-Suomessa suunniteltiin 
nettiin virtuaalista perhetaloa. Samalla haluttiin edis-
tää kunnan työntekijöiden hallinnon rajat ylittävää 
yhteistyötä ja kuunnella lapsiperheitä. MLL:n Varsi-
nais-Suomen piiriä ja MLL:oa pyydettiin mukaan pro-
sessiin tuomaan suunnitteluun perheiden näkökul-
maa.

MLL ryhtyi keräämään palautetta kunnan avoimes-
sa päiväkerhossa ja MLL:n perhekahvilassa käyviltä 
perheiltä. Lisäksi koulussa haastateltiin 3.-luokkalai-
sia, 8.-luokkalaisia ja heidän vanhempiaan. Selvitet-
tiin, saavatko he kerhoissa tai koulussa tukea, millä 
mielellä he sinne menevät ja mitä kaipaavat. Nuorilta 
esimerkiksi tiedusteltiin, saako nuori apua, jos häntä 
kiusataan tai löytääkö hän koulussa terveydenhoita-
jan. Lisäksi selvitettiin, millä hakusanoilla nuoret ha-
kevat tietoa huoliinsa. Havaittiin, että nuoret käyttä-
vät tietoa ja apua hakiessaan eri sanoja kuin aikuiset.

Kuulemisista tehtiin koosteet. Seuraavaksi järjestet-
tiin työpajoja, joissa kunnan työntekijät ratkoivat eri-
laisia perheiden tapauksia.

– Yhteinen huoli oli se, ettei perheitä palloteltaisi 
luukulta toiselle. Pajoissa pohdittiin, että ensimmäisen 
työntekijän, joka perheestä kuulee, oli hän sitten neu-
volan, varhaiskasvatuksen tai koulun työntekijä, pitäisi 
ottaa perheen kohtaaminen asiakseen, kertoo proses-
siin osallistunut asiantuntija Jenni Helenius. 

Kaksivuotisen hankkeen päätteeksi kunnan netti-
sivuille avautui lapsille, nuorille ja vanhemmille tarkoi-
tettu palveluvalikko Helppis! Siinä kunnan palvelut on 
ryhmitelty eri elämäntilanteiden mukaan. 

 MLL:n perhekeskustoiminta
• 537 perhekahvilaa
• 300 000 osallistumiskertaa perhekahvilassa  
• 1 200 vapaaehtoista perhekahvilaohjaajaa 
• 370 kylämummia ja -vaaria 
• 320 vertaisryhmää 
• 170 vertaisryhmäohjaajaa
• 1 600 lasten ja nuorten harrastuskerhoa 
• 300 000 osallistumiskertaa kerhoihin 
• 20 perhekeskustoiminnan koordinaattoria (piirien  
 työntekijöitä)

luotettava
tarpeita vastaava aktiivinen

hyödyllinen
innovatiivinen

rakentava sitoutunut
tunnettu

moderni

monipuolinen
tuloksekas

luonteva

Kuntajohdon näkemyksiä 
MLL:sta yhteistyökumppanina.

Veto-hankkeen arviointi.
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Apua pakolaisperheille 
Suomeen saapui loppuvuodesta ennätysmäärä tur-
vapaikanhakijoita. Yhdistyksissä kerättiin perheille 
vaatteita, leluja ja muita tarvikkeita ja MLL:n vapaa-
ehtoiset olivat auttamassa monissa vastaanotto-
keskuksissa. Uudenmaan piiri perusti yksin maahan 
tulleille alaikäisille turvapaikanhakijoille kaksi vas-
taanottokeskusta Sipooseen. 

Pakolaisperheiden kotoutuminen uusille paikka-
kunnille on pitkä prosessi, johon liittyy paljon käytän-
nön asioiden opettelua. Koko maassa toimivana jär-
jestönä MLL:lla on hyvät edellytykset auttaa perheitä 
sopeutumaan suomalaiseen yhteiskuntaan. MLL:n 
päätehtäväksi pakolaistilanteessa linjattiinkin turva-
paikan saaneiden perheiden kotoutumisen tuki siinä 
vaiheessa, kun perheet muuttavat uusille paikkakun-
nille. MLL:n vapaaehtoiset voivat auttaa monissa arki-
sissa asioissa, tutustuttaa muihin alueen perheisiin ja 
kutsua mukaan perhekahvilaan ja kerhoihin. 

Yhdistysten valmiutta pakolaisperheiden auttami-
seen kartoitettiin kyselyllä. Kyselyn mukaan yhdistyk-
set kutsuvat mielellään turvapaikanhakijoita mukaan 
toimintaansa, mutta toivovat tukea ja materiaaleja, 
jotka helpottavat perheiden tavoittamista. Osallis-
tumista voi helpottaa esimerkiksi kertomalla perhe-
kahvilasta tulijoiden omalla kielellä ja järjestämällä 
toimintaa, johon voi osallistua ilman suomen kielen 
taitoa. 
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Yhteistyötä lasten puolesta 
Vaikuttamistyön perustana on YK:n lapsen oikeuksien 
sopimus, Suunta 2024 -strategia ja sitä tarkentava 
vaikuttamisstrategia. MLL:n päämääränä on lapsiystä-
vällinen Suomi, jossa lapsen etu asetetaan etusijalle 
ja jossa lapset ja nuoret voivat hyvin. Vaikuttamistyö 
kohdistuu julkisen vallan – valtion ja kuntien – pää-
töksentekoon. 

Alkuvuoden painopisteenä oli eduskuntavaali- ja 
hallitusohjelmavaikuttaminen ja keskeisenä viestinä 
lapsiin ja nuoriin investoimisen merkitys. MLL vahvisti 
vaikuttamisyhteistyötä muiden lapsi- ja perhejärjestö-
jen kanssa ja kävi ennen vaaleja tapaamassa kaikkien 
eduskuntaryhmien edustajia. 

Kuntien ja valtiovallan edustajia koulutettiin muun 
muassa lapsivaikutusten arviointiin. Ministeriöille an-
nettiin lukuisia lausuntoja ja keskusjärjestön asian-
tuntijat olivat kuultavana eduskunnan valiokunnissa 
ja useissa eri ministeriöiden järjestämissä kuulemisti-
laisuuksissa. Varhaiskasvatuslain muutos tuli voimaan 
elokuussa. MLL on vaikuttanut laaja-alaisesti lain si-
sältöön ja puolustanut lapsen oikeutta laadukkaa-
seen varhaiskasvatukseen. Lain voimaantulon jälkeen 
varhaiskasvatukseen on kuitenkin päätetty tehdä hei-
kennyksiä kuten suurentaa ryhmäkokoja ja rajata var-
haiskasvatusta. MLL on vastustanut aktiivisesti var-
haiskasvatuksen leikkauksia. 

Vaikuttamistyössä hyödynnettiin sosiaalista mediaa 
ja MLL:n vaikuttamistyö näkyi hyvin myös julkisuu-
dessa sekä sähköisessä että printtimediassa. Suomen 
Unicef palkitsi Esa Iivosen vuoden 2015 lapsen oi-
keuksien vaikuttajana. 

Vaikuttaminen ja viestintä

MLL:n vaikuttaminen las-
ten ja perheiden puolesta 
sai tunnustusta. Lapsia 
koskeva tieto kiinnosti 
mediaa ja liiton asian-
tuntijat olivat kysyttyjä 
haastateltavia. Sosiaali-
sen median merkitys kas-
voi entisestään. 
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MLL:n viestit kiinnostavat 
Viestinnän tehtävänä on pitää esillä MLL:n tavoittei-
ta, toimintaa ja työn tuloksia, innostaa uusia ihmisiä 
tulemaan vapaaehtoisiksi ja liittymään jäseniksi, vä-
littää lapsia ja perheitä koskevaa tietoa ja edistää lap-
sen oikeuksien toteutumista. 

Viimeisimmän Suomi tänään -tutkimuksen mukaan 
suomalaiset tuntevat liiton hyvin ja MLL:lla on erit-
täin hyvä kokonaismielikuva. Vahvuutena mainitaan 
etenkin luotettavuus, mutta myös asiantuntemus, te-
hokkuus ja lähestymisen helppous ovat asioita, joista 
liitto saa hyvän arvion. 

MLL:n näkyvyys mediassa perustui aiempien vuo-
sien tapaan niin sanottuun ansaittuun näkyvyyteen. 
MLL:n asiantuntijat olivat haluttuja haastateltavia ja 
mediaosumia kertyi edellisvuosien tapaan yli 2 000. 
Varsinkin Lasten ja nuorten puhelimen tuottama tie-
to, perhepoliittiset kannanotot sekä vanhemmuus- ja 
kasvatusvinkit kiinnostivat. 

Vuonna 2015 tuli voimaan uusi sosiaalihuoltolaki 
jonka tarkoituksena on muun muassa vahvistaa lapsi-
perheiden varhaista tukea. MLL vaikutti vahvasti lain 
valmisteluun. Eduskunnassa hyväksyttiin myös uusi 
isyyslaki, johon sisältyy MLL:n esitys isyyden tunnus-
tamisen helpottamisesta. Vuoden 2016 alusta avolii-
tossa elävä isä on voinut tunnustaa isyyden neuvo-
lassa. 

 MLL
•  antoi 6 pyydettyä lausuntoa eri ministeriöille ja yh- 
 den järjestöjen yhteisen lausunnon
•  oli 4 kertaa kuultavana eduskunnan valiokunnissa
•  julkaisi 5 lapsi-, nuoriso- tai perhepoliittista kannan-
 ottoa ja oli mukana 16:ssa järjestöjen yhteisessä  
 kannanotossa.
MLL oli edustettuna mm. lapsiasia- ja nuorisoasiain 
neuvottelukunnassa, lapsi- ja perhepalvelujen muu-
tosohjelman ohjausryhmässä ja äitiysavustusraadissa.

Sosiaalinen media nopeana ja edullisena välineenä 
kasvatti edelleen merkitystään. Facebook-tykkääjien 
määrä kasvoi 31 000:een ja Twitter-seuraajien määrä 
lähes tuplaantui ja oli vuoden lopussa 8 000. Lähes 
viikoittain julkaistut, ajankohtaisiin aiheisiin pureutu-
vat MLL-blogit ovat niin ikään kasvattaneet lukijakun-
taansa. 

Viestinnän painopistettä siirretään painettujen ma-
teriaalien tuotannosta nettijulkaisemiseen. Perintei-
sistä neuvoloiden kautta vanhemmille jaetuista lehti-
sistä päätettiin luopua ja niiden sisältö siirtää osaksi 
Vanhempainnettiä, josta perheet ovat vuosi vuodelta 
enemmän etsineet tietoa. Käyntejä Vanhempainne-
tissä oli nyt jo yli 1,5 miljoonaa. 

Hyvä alku koulutielle- ja Hyvä alku yläkouluun 
-kampanjat tavoittavat vuosittain lähes kaikki ensi- 
ja seitsemäsluokkalaisten vanhemmat. Kampanjoi-
den toimivuutta selvitetään säännöllisesti. Hyvä alku 
koulutielle -kampanjan huomioarvo oli vuonna 2015 
tutkimuksen mukaan yli 80 prosenttia. Muista kam-
panjoista laajin oli uusia ravintosuosituksia nuorille 
tutuksi tekevä Syö hyvää -kampanja, joka toteutettiin 
RAY:n rahoituksella yhdessä Kuluttajaliiton kanssa. 
Kampanjassa kokeiltiin uusia teknisiä ideoita ja so-
me-kanavia. Viestiä levitettiin muun muassa nuorten 
vloggarisuosikkien kautta.  

Printtilehtien levikit ovat olleet pitkään laskussa, jo-
ten Lapsemme-lehden levikin nousu ilahdutti. Levikki 
kasvoi 48 234:een. Levikin kasvua selittää jäsenmää-
rän kääntyminen nousuun.  

 MLL:n sosiaalisessa mediassa
Facebook: mannerheiminlastensuojeluliitto,
MLLverkkarit, kokosuomileikkii, hyvajoulumieli 
Twitter: @MLL_fi, @terhokerho, @hyvajoulumieli
MLL-blogi: www.mll.fi/blogi
YouTube: Mannerheimin Lastensuojeluliitto,
MLLnuortennetti 



Helli ja hoivaa
pientä koululaista

HYVÄ ALKU KOULUTIELLE

HYVÄ ALKU YLÄKOULUUN

Kuuntele ja kannusta 
yläkoululaista
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Liiton toiminnan volyymi oli 9,7 miljoonaa euroa. Ra-
hoitus kertyy vuosittain monesta eri lähteestä. Mer-
kittävin yksittäinen rahoittaja on Raha-automaattiyh-
distys, joka tuki liiton työtä 2 937 000 eurolla. RAY:n 
osuus koko toiminnan rahoituksesta oli 36 prosent-
tia. RAY:n rahoitus jakautuu yleisavustukseen, koh-
dennettuihin avustuksiin ja projektirahoituksiin. 63 
prosenttia perhekeskus- ja tukioppilastoimintaan 
myönnetyistä RAY-avustuksista siirrettiin MLL:n piiri-
järjestöille vastaaviin toimintoihin. 

EU-rahoitus on mahdollistanut mediakasvatuksen 
kehittämisen. Myös ministeriöiltä saatiin projekti-
avustuksia mediakasvatukseen ja nuorisotoiminnan 
kehittämiseen ja monilta kunnilta tukea Lasten ja 
nuorten puhelimen toimintaan. OK-opintokeskuk-
sen tuella jatkettiin vapaaehtoisten ja ammattilaisten 
kouluttamista. Hankkeissa painopistettä on siirretty 
lyhyistä projekteista pitkäaikaisempiin ja laajempiin 
hankkeisiin. Suomen Kulttuurirahaston rahoittaman 
kolmivuotisen Koko Suomi leikkii -suurhankkeen laa-
juus on tuonut uusia ideoita myös perustoiminnan 
kehittämiseen.   

MLL on yksi Lasten päivän säätiön perustajajärjes-
töistä ja Linnanmäen tuotto on liitolle merkittävä tu-
lolähde. Vuonna 2015 Linnanmäen tuotto oli yhteen-
sä 4,1 miljoonaa, josta MLL:n osuus oli 12 prosenttia. 
Loppuosa toiminnan rahoituksesta koostui korvauk-
sista ja maksutuotoista, kohdennetuista lahjoituksis-
ta, varainhankinnasta, jäsenmaksuista ja sijoitustoi-
minnasta. Jäsenmaksujen osuus oli kuusi prosenttia 
toiminnan rahoituksesta. 

Talouden taantuma on vaikuttanut myös MLL:n 
rahoitukseen, sillä huomattava osa varsinaisesta toi-
minnasta katetaan omalla varainhankinnalla. Raha-
markkinoiden ja yleisen taloudellisen tilanteen epä-
vakaus on tehnyt varainhankinnasta haasteellista. 
Toimintaa on sopeutettu taloudelliseen tilanteeseen. 
Vuoden 2015 aikana toteutettiin edellisvuonna käy-
dyissä yt-neuvotteluissa sovitut henkilövähennykset. 
Henkilömäärä väheni kuudella henkilötyövuodella. 

Liiton toiminnan rahoitus on edelleen hyvin vah-
vasti Raha-automaattiyhdistyksen avustuksista riippu-
vainen. RAY, Veikkaus ja Fintoto yhdistetään yhdeksi 
peliyhtiöksi vuoden 2017 alusta. Rahapeliyhtiöiden 
fuusion valmistelun lähtökohta on, että edunsaajien 
välinen tuotonjako sisällytetään lakiin, millä turva-
taan rahoituksen jatkuvuus. 

Rahoitus ja toiminnan 
kehittäminen 

Toiminnan rahoitus 2015   
 %-osuudet 
  
RAY-avustukset 36 
Muut julkiset avustukset (EU, kunnat, valtio) 6 
Muut avustukset (säätiöt) 16 
Korvaukset ja maksutuotot 5 
Kohdennetut lahjoitukset 2 
Muut tuotot 1 
Jäsenmaksut 6 
Lasten Päivän Säätiö 5 
Muu varainhankinta, netto 11 
Sijoitus- ja rahoitustoiminta, netto 12 
 100,00 
  
  
  
  
Toiminnan volyymi oli 9,7 milj. €  

Toiminnan rahoitus 2015

RAY-avustukset 
Muut julkiset avustukset 
(EU, kunnat, valtio) 
Muut avustukset (säätiöt) 
Korvaukset ja maksutuotot 
Kohdennetut lahjoitukset 
Muut tuotot 
Jäsenmaksut 
Lasten Päivän säätiö 
Muu varainhankinta, netto 
Sijoitus- ja rahoitustoiminta, 
netto 

36 %

6 %16 %5 %

2 %
1 %

6 %

5 %

11 %

12 %
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Tutkimussäätiö
Mannerheimin Lastensuojeluliiton tutkimussäätiö 
edistää ja tukee lapsuutta sekä lapsia, nuoria ja lapsi-
perheitä koskevaa tieteellistä tutkimusta ja tutkimus-
tulosten levittämistä. 

Kolmivuotiskauden 2015–2017 toiminnan paino-
pistealueina ovat 

• lasten ja kasvattajien myönteisen vuorovaikutuk- 
 sen lisääminen,

• lasten ja nuorten yksinäisyyden ehkäiseminen ja
• leikkikulttuuria koskeva tutkimus ja näitä kolmea  

 teemakokonaisuutta koskevan tutkimustiedon 
 levittäminen.

Tutkimussäätiö myönsi tutkimusapurahaa yhteensä 
75 000 euroa viidelle väitöstutkimuksen tekijälle. Sää-
tiö järjesti myös yhdessä MLL:n kanssa Vastalääkkeitä 
lasten yksinäisyyteen -seminaarin. 

Lasten ja Nuorten Kuntoutussäätiö
MLL:n Lasten ja Nuorten Kuntoutussäätiö edistää sai-
raiden ja vammaisten sekä psyykkisissä ja sosiaalisis-
sa vaikeuksissa olevien lasten, nuorten ja heidän per-
heidensä mahdollisuuksia hyvään ja tasavertaiseen 
elämään. Säätiö tuottaa ja kehittää kuntoutuspalvelu-
ja lapsiperheille. 

Palveluja ostavat Kela, kunnat, vakuutusyhtiöt ja 
yleishyödylliset yhteisöt. Säätiö tarjosi laitos- ja avo-
muotoisia palveluja Paimion sairaalan kunnostetuis-
sa tiloissa. Vuonna 2015 palveluja käytti 537 perhettä. 
Asiakkaina oli 2 099 lasta, nuorta ja aikuista. Kuntou-
tus- ja kurssivuorokausia kertyi 20 145. Kuntoutuspäi-

viä oli 504 ja kuntoutuskäyntejä 294. Kuntoutuksessa 
oli viikoittain keskimäärin 23 perhettä. Lisäksi järjes-
tettiin alan ammattilaisille koulutusta ja työnohjausta.

Kehittämistoiminta täydensi kuntoutuspalveluja. 
Käynnistettiin Paimio-akatemia, joka nosti esiin ajan-
kohtaisia tutkimuksellisia teemoja. Aloitettiin uusi 
RAY-rahoitteinen Isät ja pojat puussa – seikkailutoi-
mintaa neuropsykiatrisesti oireileville nuorille -pro-
jekti. Kehittämisyhteistyötä jatkettiin Kelan ja muiden 
hoidosta ja kuntoutuksesta vastaavien tahojen, järjes-
töjen sekä oppilaitosten kanssa. Säätiössä työskenteli 
keskimäärin 95 ammattilaista. 

Säätiöt 



Tuloslaskelma (1 000 €) 
  Konserni   Emo (MLL ry)   
 1.1.–31.12.2015  1.1.–31.12.2014 1.1.–31.12.2015  1.1.–31.12.2014  

 
Varsinainen toiminta       
Tuotot        
 Avustukset 4 144 3 580 4 061 3 580    
 Korvaukset 6 383 6 168 69 85    
 Maksutuotot 439 543 394 505  
 Muut tuotot 433 497 287 407    
  11 399 10 788 4 810 4 577  

Kulut        
 Henkilöstökulut -6 909 -7 088 -2 779 -3 149   
 Poistot -377 -334 -185 -188    
 Toimintakulut -7 142 -6 678 -5 087 -4 538   

 -14 427 -14 100 -8 051 -7 876  

Varsinaisen toiminnan kulujäämä -3 028 -3 312 -3 241 -3 299   

Varainhankinta         
 Tuotot 2 234 2 064 2 212 2 052    
 Kulut -196 -423 -196 -423    
  2 038 1 641 2 016 1 628    
 
Tuotto-/kulujäämä -991 -1 671 -1 225 -1 671   

Sijoitus-ja rahoitustoiminta        
 Tuotot 1 667 1 224 1 561 1 129    
 Kulut -553 -850 -521 -827    
  1 114 374 1 040 302  

Tuotto-/kulujäämä 124 -1 297 -185 -1 369   

Satunnaiset erät        
 Satunnaiset tuotot 0 860 0 860  
 Satunnaiset kulut 0 0 0 0 
  0 860 0 860

Yleisavustukset 997 997 997 997 

Investointiavustukset        
 Ray:n investointiavustus 99 12 99 12    
 Siirto hankintamenon vähennykseksi -99 -12 -99 -12   
 
Siirto säätiöiden pääomiin -310 -73 0 0   

Tilikauden yli-/alijäämä 811 487 812 488  
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Varsinaisen toiminnan tuotot ja kulut toiminnanaloittain (1 000 €) 

  Konserni   Emo (MLL ry)   
 1.1.–31.12.2015  1.1.–31.12.2014 1.1.–31.12.2015  1.1.–31.12.2014  

 
Varsinainen toiminta       
Tuotot        
 Avustukset 4 144 3 580 4 061 3 580    
 Korvaukset 6 383 6 168 69 85    
 Maksutuotot 439 543 394 505  
 Muut tuotot 433 497 287 407    
  11 399 10 788 4 810 4 577  

Kulut        
 Henkilöstökulut -6 909 -7 088 -2 779 -3 149   
 Poistot -377 -334 -185 -188    
 Toimintakulut -7 142 -6 678 -5 087 -4 538   

 -14 427 -14 100 -8 051 -7 876  

Varsinaisen toiminnan kulujäämä -3 028 -3 312 -3 241 -3 299   

Varainhankinta         
 Tuotot 2 234 2 064 2 212 2 052    
 Kulut -196 -423 -196 -423    
  2 038 1 641 2 016 1 628    
 
Tuotto-/kulujäämä -991 -1 671 -1 225 -1 671   

Sijoitus-ja rahoitustoiminta        
 Tuotot 1 667 1 224 1 561 1 129    
 Kulut -553 -850 -521 -827    
  1 114 374 1 040 302  

Tuotto-/kulujäämä 124 -1 297 -185 -1 369   

Satunnaiset erät        
 Satunnaiset tuotot 0 860 0 860  
 Satunnaiset kulut 0 0 0 0 
  0 860 0 860

Yleisavustukset 997 997 997 997 

Investointiavustukset        
 Ray:n investointiavustus 99 12 99 12    
 Siirto hankintamenon vähennykseksi -99 -12 -99 -12   
 
Siirto säätiöiden pääomiin -310 -73 0 0   

Tilikauden yli-/alijäämä 811 487 812 488  

    Konserni     Emo (MLL ry)   
  1.1.–31.12.2015   1.1.–31.12.2014 1.1.–31.12.2015  1.1.–31.12.2014 
Vaikuttaminen ja viestintä      
 Tuotot 457 618 457 618
 Kulut -1 894 -1 904 -1 797 -1 799 
 Kulujäämä -1 436 -1 286 -1 340 -1 181 
      
Kansalaistoiminnan tuki ja järjestötyö       
 Tuotot 192 212 192 212 
 Kulut -750 -900 -750 -900 
 Kulujäämä -558 -688 -558 -688 
      
Perhekeskustoiminta       
 Tuotot 798 716 798 716 
 Kulut -840 -747 -840 -747 
 Kulujäämä -42 -31 -42 -31 
      
Auttavat puhelin- ja nettipalvelut       
 Tuotot 729 840 729 840 
 Kulut -934 -960 -934 -960 
 Kulujäämä -205 -120 -205 -120 
      
Lasten ja nuorten terveys ja hyvinvointi       
 Tuotot 8 145 7 241 1 555 1 029 
 Kulut -7 850 -7 167 -1 569 -1 047 
 Kulujäämä 295 74 -14 -18 
      
Kouluyhteistyö       
 Tuotot 741 513 741 513 
 Kulut -820 -578 -820 -578 
 Kulujäämä -79 -65 -79 -65 
      
Vahvuutta vanhemmuuteen 
perheryhmätoiminta       
 Tuotot 206 484 206 484 
 Kulut -254 -548 -254 -548 
 Kulujäämä -48 -64 -48 -64 
      
Kansainvälinen toiminta       
 Tuotot 30 38 30 38 
 Kulut -31 -40 -31 -40 
 Kulujäämä -1 -2 -1 -2 
      
Hallinto ja talous       
 Tuotot 101 125 101 125 
 Kulut -1 055 -1 254 -1 055 -1 254 
 Kulujäämä -954 -1 129 -954 -1 129 
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Tase (1 000 €)
  Konserni   Emo (MLL ry)    
 31.12.2015  31.12.2014 31.12.2015  31.12.2014 

VASTAAVAA     

Pysyvät vastaavat       
 Aineettomat hyödykkeet 730  847 44 5  
 Aineelliset hyödykkeet 8 244  8 515 7 962 8 223   
 Sijoitukset 12 078  11 717 10 062 9 702 
      
Vaihtuvat vastaavat     
 Vaihto-omaisuus 53  98 53 98 
 Lyhytaikaiset saamiset 812  1 013 577 565 
 Rahoitusarvopaperit 17  17 17 17 
 Rahat ja pankkisaamiset 3 519  2 635 1 495 1 279 
   25 453  24 842 20 211 19 889 
      
VASTATTAVAA     

Oma pääoma       
 Toimintapääoma 12 898  12 410 12 897 12 409   
 Säätiöiden pääomat 3 964  3 654 0 0   
 Nimikkorahastot 2 815  2 815 2 815 2 815   
 Tilikauden yli-/alijäämä 811  487 812 488 

Pakolliset varaukset 242  329 242 329 

Vieras pääoma       
 Pitkäaikainen 433  563 0 0   
 Lyhytaikainen 4 290  4 584 3 445 3 848 
   25 453  24 842 20 211 19 889 
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Puheenjohtaja
lasten- ja nuorisopsykiatrian erikoislääkäri, dosentti Linnea Karlsson, Turku

Varapuheenjohtajat
vakuutuspiirin johtaja (el.) Reino Rouhiainen, Mikkeli  yrittäjä, terveydenhoitaja Kaisa Tolonen, Ristijärvi 
ravintolapäällikkö Taina Salmi, Lieto  liikennekeskuspäällikkö Juha Alikoivisto, Rusko

Jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet
hallintojohtaja Minna Laatu, Vaasa  DI Mari Barck, Espoo
LT Marjatta Blanco Sequeiros, Oulu  varhaiskasvatusjohtaja Paula Haarahiltunen, Ranua
KT Jouko Huttunen, Jyväskylä  lennonjohtaja Katri-Helena Kivipää, Jyväskylä
lehtori Seija Ahola, Pirkkala  sosiaalityöntekijä Salla Pajamäki, Turku
ylilääkäri Outi Strid, Lappeenranta  luokanopettaja Petra Vesuri, Kouvola
hallinto- ja henkilöstöpäällikkö, VT Johanna Aalto, Eura  päätoimittaja Jan Pippingsköld, Nurmijärvi
yliopettaja Anne Waldèn, Kuopio  tilitoimistoyrittäjä Paula Karjalainen, Tervola

Liiton suojelijat
tasavallan presidentti Sauli Niinistö
valtiotieteiden maisteri Jenni Haukio

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

Liitteet

Liittohallitus 2015

Kunniajäsenet
sosionomi Teuvo Ojajärvi, Vaasa
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
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Puheenjohtaja
hallintojohtaja, varatuomari Tarja Larmasuo, Helsinki

Ensimmäinen varapuheenjohtaja
kaupunginarkkitehti Jarmo Heimo, Paimio

Toinen varapuheenjohtaja
yhteysjohtaja, PsT Anu Mustonen, Jyväskylä

Jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet
terveydenhoitaja Matleena Aitasalo, Hämeenlinna  lastenhoitotoiminnan ohjaaja (el.) Annukka Aitasalo,   
 Hämeenlinna
TtT, dosentti Tuovi Hakulinen-Viitanen, Helsinki erityistason perheterapeutti, FM, VTM Saara Kinnunen,  
 Vaasa
toimistopäällikkö Anna-Liisa Heikkinen, Kajaani  koulutussuunnittelija Birit Oksman, Kajaani
rehtori Liisa Joensuu, Kajaani  rahoituspäällikkö Perttu Seppänen, Kajaani
sivistystoimen johtaja Leena Kamppi, Honkajoki  osastosihteeri Aulikki Harju, Pori
hallinnon assistentti Petra Kataja, Ranua  sairaanhoitaja Elina Kehusmaa, Kemi
sosiaalipediatri, LKT Satu Kivitie-Kallio, Helsinki  YTM Minna Huhtala, Pori
perusturvajohtaja Eija Kuokka, Kokemäki  hallinto- ja henkilöstöpäällikkö, VT Johanna Aalto,   
 Eura
lehtori Tiina Laakso, Loimaa  ICT-asiantuntija Tuija Ilmanen, Mynämäki
KT Jaana Laitila, Jyväskylä  erikoistutkija, KT Eila Estola, Oulu
poliisitarkastaja evp., asessori Mikko Lampikoski, Helsinki KT Merja Korhonen, Joensuu
ympäristöinsinööri, FM Outi Lankia, Porvoo ylilääkäri Katja Ivanitskiy, Helsinki
asiantuntija, VTM Elina Moisio, Helsinki  Web Communications Designer Marica Lonka, Vantaa
professori Lasse Murto, Espoo FK Ammi Isokallio, Espoo
vajaamielishoitaja Satu Mustonen-Eskelinen, Outokumpu vakuutussihteeri Virpi Smura, Lieksa
opiskelija Pirkko Nurmivuori, Tampere rehtori Erika Kauppi-Nykänen, Riihimäki
toimistonjohtaja Tuula Närvä, Vaasa  nuorisotyöntekijä Juhani Metsäranta, 
 Kristiinankaupunki
koulutuspäällikkö Sari Orhanen, Lempäälä  terveystiedon opettaja Kati Vitikainen, Ikaalinen
YTT Maija Pelkonen, Oulu  arkkitehti, TkT Anja Allas, Oulu
sähköasentaja Samuli Perttula, Salo  projektipäällikkö Tarmo Mäkeläinen, Salo

Liittovaltuusto 2015
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projektijohtaja, KTM Olavi Punakivi, Espoo  eritysasiantuntija Anna-Maija Haliseva-Lahtinen, Helsinki
toimitusjohtaja Mika Pynnönen, Tuusula  lastenpsykiatrian professori Irma Moilanen, Oulu
lastenohjaaja Mervi Rajahalme, Juankoski lääkäri Anne Vola, Iisalmi
sairaanhoitaja Terhi Rokkanen, Kotka kriisityöntekijä Marja-Liisa Mankki, Jaala
vakuutuspiirin johtaja (el.) Reino Rouhiainen, Mikkeli leipuri Pauliina Uimonen, Puumala
professori Heikki Ruismäki, Helsinki  diplomiekonomi Riitta Brunow, Helsinki
erityisluokanopettaja Anne-Marja Ryynänen, Espoo päätoimittaja Jan Pippingsköld, Nurmijärvi
professori Toivo T. Salmi, Turku erityisopettaja Marika Laaksonen, Turku
lehtori Tuula Santaholma, Kalajoki terveydenhoitaja Sirkka Härö, Oulu
asiakkuuspäällikkö Marika Sipilä, Lahti osaamisaluejohtaja Laura Starckjohann, Lahti
palvelupäällikkö Saija Toropainen, Helsinki yrittäjä Eva Kuntsi, Sipoo
professori Kerttu Tossavainen, Kuopio lehtori, KL Hanna Alho-Kivi, Rauma
maksatustarkastaja Mira Uusiportimo, Rovaniemi kotitalousopettaja Raili Pokka-Mattanen, Rovaniemi
kuraattori Leena Valli, Seinäjoki  yksikönjohtaja, HTM Anneli Kupari, Seinäjoki
hallinto-oikeustuomari Terhi Vanala, Kuopio erikoistyövoimaneuvoja Liisa Alfthan, Joutsa
lastenlääkäri Ritva Virransalo, Luumäki prosessinhoitaja Terhi Koskela, Kouvola

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

Keskusjärjestön johtoryhmä 31.12.2015
vt. pääsihteeri Milla Kalliomaa
johtava asiantuntija Esa Iivonen 
viestintäjohtaja Liisa Partio
hallintojohtaja Seppo Ristilehto
ohjelmajohtaja Marie Rautava

Keskustoimisto
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Hämeen piiri
Pyhäjärvenkatu 5 B, 33200 Tampere
p. (03) 254 5400
hameenpiiri.mll.fi
toiminnanjohtaja Marita Viertonen
piirihallituksen puheenjohtaja 
lehtori Seija Ahola

Järvi-Suomen piiri
Kirkkokatu 18 A + B 17, 80100 Joensuu
p. (013) 123 388
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
THM Helena Ylävaara

Kymen piiri
Käsityöläiskatu 4, 3. krs, 45100 Kouvola
p. 010 422 8122
kymenpiiri.mll.fi
toiminnanjohtaja Christa Carpelan
piirihallituksen puheenjohtaja 
päätoiminen tuntiopettaja Minna Kakkonen

Lapin piiri
Pirkkakatu 2, 96200 Rovaniemi
p. (016) 345 824
lapinpiiri.mll.fi
toiminnanjohtaja Mervi Kestilä
piirihallituksen puheenjohtaja 
tilitoimistoyrittäjä Paula Karjalainen

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

Pohjois-Pohjanmaan piiri
Nummikatu 32, 90100 Oulu
p. 045 111 6916
pohjois-pohjanmaa.mll.fi
toiminnanjohtaja Leena Huhanantti
piirihallituksen puheenjohtaja 
ylitarkastaja Maija Pelkonen

Satakunnan piiri
Antinkatu 8, 28100 Pori
p. 010 420 4310
satakunnanpiiri.mll.fi
toiminnanjohtaja Tia Kemppainen
piirihallituksen puheenjohtaja 
hallinto- ja henkilöstöpäällikkö Johanna Aalto

Piirijärjestöt 
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Uudenmaan piiri
Asemapäällikönkatu 12 C, 00520 Helsinki
p. 044 047 0407
uudenmaanpiiri.mll.fi
toiminnanjohtaja Pia Metsähuone
piirihallituksen puheenjohtaja 
palvelujohtaja Saija Toropainen

Varsinais-Suomen piiri
Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3, 20700 Turku
p. (02) 273 6000
varsinaissuomenpiiri.mll.fi
toiminnanjohtaja Raija Haataja 28.2.15 asti
toiminnanjohtaja Janina Andersson 23.2.15 alkaen
piirihallituksen puheenjohtaja 
ravintolapäällikkö Taina Salmi



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. 


