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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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Millaista on olla lapsi? 

Tiedätkö sinä, miltä tuntuu olla 
lapsi? Me otimme siitä selvää 
kysymällä lapsilta ja nuorilta, 
miltä tuntuu olla lapsi 100-vuo-
tiaassa Suomessa. Lapsille kuu-
lui enimmäkseen hyvää. Kaverit 
ja harrastukset ovat tärkeitä, 
sillä ne merkitsevät iloa, leikkiä 
ja yhteistä tekemistä. ”Ystävät 
voi olla tukemassa sua, kun on 
vaikeeta ja ne iloitsee sun kans-
sa kaikista jutuista. Ystävien 
kaa kaikki on helpompaa.”

Kaikilla lapsilla ei ole kavereita. Joka neljäs lapsi toi-
voo lisää kavereita itselleen. Noin 15 prosenttia lap-
sista kokee usein yksinäisyyttä ja 5 prosenttia tuntee 
olevansa aina yksin. Yksinäisyys ja ulkopuolelle jäämi-
nen ovat terveysriski kaikenikäisille, ja usein syrjäyty-
misen taustalla on jo lapsuudessa alkanut kokemus 
ulkopuolelle jäämisestä tai kiusaamisesta.

MLL torjuu yksinäisyyttä monella tavalla. Lasten ja 
nuorten puhelin kuuntelee lapsia vuoden jokaisena 

päivänä, koulujen tukioppilaiden kanssa rakennetaan 
turvallista ryhmää, kaveritoiminnassa tarjotaan lapsil-
le aikuisen aikaa ja MLL:n yhdistysten kerhoissa leiki-
tään ja opitaan uusia taitoja kavereiden kanssa. Ker-
hokertoja kertyy vuodessa huikea määrä, 330 000.

 Pienet lapset tarvitsevat kaverisuhteissa joskus 
paljonkin ohjausta ja opastusta. Leikkiin liittyminen, 
muiden ideoiden hyväksyminen tai leikkisuunnitelmi-
en muuttaminen voi olla vaikeaa. Toisten tunteiden 
huomioiminen voi olla lapselle haasteellista. Päivä-
kodissa, kotona, kerhoissa ja harrastuksissa aikuiset 
voivat tukea lasten kaverisuhteita ja yhteistä leikkiä 
monin tavoin. 

 MLL käynnisti kansallisen Leikkipäiväohjelman, 
jonka tavoite on tukea lasten leikkiä, tarjota ideoita 
leikkiin ja jakaa tietoa leikistä. Leikkipäivä tavoittaa 
verkkosivujen kautta lapsiperheitä ja lasten parissa 
toimivia vapaaehtoisia. MLL:n yhdistysten vapaaeh-
toiset järjestävät Terhokerhoja, joissa sukupolvet voi-
vat puuhata yhdessä ja jonne lapsi voi tulla myös yk-
sin ja löytää kavereita. 

MLL:n visio on lapsiystävällinen yhteiskunta. Sitä 
rakennetaan yhteistyössä niin perheiden kuin päättä-
jien ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Lapsiystävälli-
sessä yhteiskunnassa lapsen etu asetetaan etusijalle 
ja päätösten lapsivaikutukset otetaan huomioon rat-
kaisuja tehdessä. Vuonna 2017 MLL:n lapsivaikutus-
ten arviointiin ja lapsen oikeuksiin liittyvät koulutuk-
set tavoittivat yli 2 500 osallistujaa. 

Suomen 100-vuotisjuhlavuosi huipentui joulukuus-
sa itsenäisyyspäivän juhlintaan. Säätytalolla järjes-
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tettiin Suomen lasten itsenäisyysjuhla, jossa yhdessä 
pääministerin ja lapsiasiavaltuutetun kanssa otimme 
vastaan yli 500 kymmenvuotiasta vierasta jokaisesta 
Suomen maakunnasta Ahvenanmaata myöten. Van-
ha Säätytalo ei ole moista ennen kokenut. Pääminis-
teri viihtyi lasten seurassa ja talon henkilökunta, ML-
L:n työntekijät sekä kymmenet vapaaehtoiset pitivät 
huolen vieraiden viihtymisestä. Se oli mieleenpainuva 
tapahtuma.

Kiitän lämpimästi työmme tukijoita, lahjoittajia, jä-
senkuntaa, vapaaehtoisia ja kumppaneita yhteistyös-
tä. On hienoa tehdä työtä järjestössä, joka kokoaa 
valtavan määrän ihmisiä yhteen tekemään joka päivä 
työtä hyvän lapsuuden puolesta.

MLL torjuu  
yksinäisyyttä 
monella tavalla

Milla Kalliomaa, pääsihteeri
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Tuki vanhemmille

Perhekahvila vähentää yksinäisyyttä
Perhekahvilat ovat avoimia ja suosittuja lapsiperhei-
den kohtaamispaikkoja. Eri puolilla maata toimi 644 
MLL:n paikallisyhdistyksen järjestämää perhekahvi-
laa. Perhekahvilat kokoontuivat kerhotiloissa, neu-
voloissa, päiväkodeissa tai leikkipuistoissa vuoden 
aikana 20 000 kertaa. Perhekahvilat ovat avoinna 
yleensä aamupäivisin, kerran tai kaksi viikossa pari 
tuntia kerrallaan. Joillakin paikkakunnilla on iltaper-
hekahviloita. Käyntejä perhekahviloissa oli yhteensä 
yli 350 000.

Perhekahvilaan tullaan tavallisesti silloin, kun ha-
lutaan itselle juttuseuraa ja lapsille leikkiseuraa. Kä-
vijöille merkityksellisintä on saada uusia ystäviä ja 
vertaistukea. Perhekahvila vahvistaa myös ryhmään 
kuulumista ja tuo arkeen mielekästä tekemistä. Suosi-
tuimmat keskusteluteemat perhekahvilassa ovat van-
hempana jaksaminen, lapsen kehitysvaiheet ja uni, 
kunnan tai alueen lapsiperhepalvelut ja päivähoidon 
aloittaminen. Vanhemmat kokevat perhekahvilassa 
käymisen kohottavan mielialaa ja lisäävän arjessa jak-
samista.

MLL tavoittaa perheet heidän 
arjessaan. Yhdistykset ja piirit 
järjestävät lukuisia tilaisuuksia, 
perhekahviloita, vanhempain-
ryhmiä ja tukihenkilöitä. Perhe 
voi saada rinnalleen perhekum-
min ja maahanmuuttaja ystä-
vän. Vanhempainpuhelimen 
kiireetön tapa kohdata tuen 
hakija saa kiitosta.

Perhekahvilassa 
käynti kohottaa 
mielialaa
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Suomen eteläisin perhekahvila  
Viisi tuntia. Niin kauan Merikalla ja hänen 1,5-vuoti-
aalla pojallaan menee matkaan Utön saarelle. Syys-
kuun alusta Merika on matkustanut poikansa kanssa 
torstaisin parillisina viikkoina saaren kyläkouluun oh-
jaamaan musiikkikerhoa ja perhekahvilaa. Vihreää 
valoa toiminnalle näytti MLL:n Paraisten paikallisyh-
distys, jossa Merika toimii. 

– On ainutlaatuista päästä ohjaamaan toimintaa 
tällaiseen miljööseen, hän toteaa. 

Tunnelma on lämmin ja kaikki viisi paikallista lasta 
ovat tälläkin kertaa innoissaan paikalla. Tutut ja uu-
det laulut, lorut, rytmittelyt sekä lasten nauru raikaa-
vat Suomen eteläisimmässä perhekahvilassa. 

” Perhekahvila on saarella toivottua toimintaa. Siellä 
äidit ja lapset tapaavat toisiaan ja saavat lisämaus-
tetta arkeen. Toiminta on maksutonta ja tervetulleek-
si toivotetaan kaikki. Perhekahvilassa ovat vierailleet 
esimerkiksi lintubongarit lapsineen. Toiveena on, että 
mukaan innostuisivat myös saarella vierailevat lapsi-
perheet. Toiminnan toivotaan houkuttelevan alueelle 
jopa uusia asukkaita. 

Tina Hilck, MLL:n Varsinais-Suomen piiri
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Vertaistukea Jututtamosta 
Jututtamot ovat vanhemmille tarkoitettuja vertais-
ryhmiä, joissa keskustellaan lapsista ja vanhemmuu-
den iloista ja haasteista. Uutta vertaisryhmätoimintaa 
pilotoitiin järjestämällä monikulttuurinen Jututtamo 
sekä vauvaa odottavien perheiden Jututtamo. 

Koulutettujen vapaaehtoisten vetämissä ryhmissä 
vanhempia ohjataan kysymyksin pohtimaan toisen ih-
misen, erityisesti lapsen käyttäytymisen taustalla ole-
via tarpeita ja tunteita. Niiden ymmärtäminen vahvis-
taa vanhemmuutta ja vanhempien jaksamista. 

Tue vanhempaa, 
tuet lasta

Koulutusta ammattilaisille
MLL jatkoi perhe- ja vanhempainryhmämalliensa le-
vittämistä kuntiin ja järjestöihin järjestämällä ohjaaja-
tapaamisia ja koulutusta. Viime vuosina on keskitytty 
erityistä tukea tarvitseviin lapsiperheisiin. Mentali-
saatioteoriaan perustuvien ryhmien tavoitteena on 
vahvistaa vauvojen ja pienten lasten vanhempien ky-
kyä tunnistaa lapsen tarpeita ja tunteita ja vastata nii-
hin myös perhettä kuormittavissa tilanteissa.

Mentalisaatio tarkoittaa kykyä pohtia omaa ja toi-
sen ihmisen näkökulmaa, kokemusta ja sitä, millaisia 
tunteita, ajatuksia ja tavoitteita ihmisten reaktioiden 
ja käyttäytymisen takana kulloinkin piilee. 

Vuonna 2017 koulutusten yhteydessä toteutettiin 
16 vanhempainryhmää, joissa tavoitetiin sata van-
hempaa. Aiemmin koulutetuille ryhmien ohjaajille 
järjestettiin tapaamisia ympäri maata ja niihin osallis-
tui 138 henkeä. Monet kuntien työntekijät kertoivat 

ottaneensa vanhempainryhmien ohjaamisen osaksi 
perustyötään.

Mentalisaatioajattelun viemiseksi kaikkiin MLL:n 
toimintoihin liiton työtekijöille järjestettiin oma kou-
lutus. Siihen osallistui yhteensä 34 piirien ja keskus-
järjestön työntekijää. 

MLL järjesti yhdessä Folkhälsanin kanssa valtakun-
nallisen Lapset, perheet ja mentalisaatio -seminaarin 
Helsingissä. Seminaariin osallistui 270 lapsiperheam-
mattilaista, lisäksi 300 henkeä seurasi seminaaria ne-
tissä.
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Leikkipankki avattiin
Leikkipäivä-ohjelma oli Suomen Kulttuurirahaston ra-
hoittama yksivuotinen hanke, jossa kerättiin tietoa 
leikistä ja innostettiin lapsia ja aikuisia leikkimään. 
Leikkipäivää tehtiin tunnetuksi niin ammattilaisille 
kuin suurelle yleisölle. Leikkipäivä-verkostossa oli yh-
teensä yli 20 toimijaa järjestöistä sekä julkiselta ja yk-
sityiseltä puolelta. Verkosto järjesti valtakunnallisen 
leikkipäivän 13.5.2017. Eri puolilla maata järjestettiin 
yli sata erilaisia leikkitapahtumaa. Päivä innosti myös 
yksityisiä ihmisiä järjestämään leikkihetkiä naapurus-
ton, työkavereiden tai perheiden kesken.

Leikkipäivän verkkosivuilla ja some-kanavissa jaet-
tiin tietoa leikistä, annettiin neuvoja leikkien ja ta-
pahtumien järjestämiseen. Samalla rakennettiin 
Leikkipankki-sivustoa, josta kuka tahansa voi löytää 
vinkkejä ja samalla jakaa omat vinkkinsä muille. Leik-
kipankissa oli vuoden lopussa yli 400 leikkiä. 

Hankkeessa koottiin tietoa myös suomalaisten yli-
opistojen leikintutkimuksesta ja julkaistiin tutkijoiden 
artikkeleita. Yhteistyössä Helsingin yliopiston kanssa 
järjestettiin leikkiä käsittelevä seminaari.

www.leikkipankki.fi

Ryhmästä mallia!  
Keravalaiset Emma Koivula ja Jouni Nieminen osallis-
tuivat viime keväänä Nuutti-esikoisensa kanssa uusil-
le isille ja äideille tarkoitettuun Vahvuutta vanhem-
muuteen -ryhmään. 

– Kokoontumiset alkoivat, kun Nuutti oli parikuinen. 
Muiden ryhmään osallistuneiden vauvat olivat suu-
rin piirtein saman ikäisiä, joten tulimme toimineeksi 
myös toistemme vertaistukena, Koivula kertoo. 

– Oli huojentava huomata, että vanhempien toi-
veet ja pelot ovat yllättävän samanlaisia. Ja että ikä-
vistäkin tuntemuksista, kuten väsymyksestä, voi ja 
saa puhua. 

Vauvan mielen kehitystä ei käsitelty tapaamisis-
sa teoreettisesti vaan ohjatun keskustelun ja leikkien 
avulla. Niissä heräteltiin huomioimaan muun muassa 
vauvan tunteita ja kehitysvaiheita, parisuhdetta, äi-
din ja isän tunteita ja jaksamista. 

– Ilmapiiri oli rento ja hauska. Käytännönläheinen 
lähestymistapa sopi hyvin kaltaiselleni ei-niin-teoreet-
tiselle ihmiselle, Nieminen sanoo. 

Myös kotiin saatiin tehtäviä. Koivulan mukaan nii-
den tekeminen antoi luvan pysähtyä miettimään, mil-
tä itsestä ja toisesta tuntuu. Miksi kukin reagoi niin 
kuin reagoi?

Tehtävien sytyttämiä ajatuksia ja kysymyksiä puitiin 
yhdessä puolison ja ryhmäläisten kanssa.

– Monesti pohtiminen jatkui vielä autossa! 
Molemmat ovat iloisia, että osallistuivat ryhmään. 
–  Oli hyvä katsoa asioita välillä ihan eri näkövink-

kelistä kuin mihin on tottunut, Nieminen sanoo.
– Nyt ehdin joskus jopa jarruttaa, ennen kuin pinna 

palaa, Koivula nauraa.

Kirsi Heikkinen, Lapsemme 3/2017

”

Leikkipankista 
löytyvät  
leikit erilaisiin  
tilanteisiin 
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Kohtaamisia puhelimessa ja netissä

Vanhempainpuhelin on kaikille vanhemmille tar-
koitettu maksuton auttava puhelin, jossa voi puhua 
nimettömästi ja luottamuksellisesti mistä tahansa 
kasvatukseen lapseen tai parisuhteeseen liittyvästä 
asiasta. Painopiste on vanhempien kuuntelemisessa 
ja heidän voimavarojensa tukemisessa. 

Puhelimen rinnalla toimii Vanhempainnetin kirje-
palvelu sekä chat, joka palvelee kahtena päivänä vii-

kossa. Puheluihin ja viesteihin vastaavat MLL:n kou-
luttamat vapaaehtoiset päivystäjät ammattilaisten 
ohjaamissa päivystysryhmissä. 

Vanhempainpuhelimessa ja nettipalveluissa vas-
tattiin vuoden aikana 1 400 yhteydenottoon. Näistä 
puheluja oli yli 900, mikä on hieman edellisvuotta 
enemmän. Nettikirjeitä oli 200 ja chat-yhteydenot-
toja lähes 300. Vanhempainpuhelimen yhteydenotot 
ovat lisääntyneet viimeisen viiden vuoden aikana lä-
hes 40 prosenttia.
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Vanhemmat  
arvostavat  
kiireetöntä  
kohtaamista

Tavallisimpia yhteydenottojen aiheita olivat lasten 
kehitysvaiheisiin, kuten vauva-, uhma- tai murros-
ikään, liittyvät haasteet sekä perheen arkea kuor-
mittavat tilanteet. Esimerkiksi ruokailu, uni, uuden 
perheenjäsenen vaikutus toisiin lapsiin, nuoren käyt-
täytyminen, erilaiset kokeilut ja kaverisuhteet puhut-
tivat. Myös lapsen mielenterveyteen liittyvät huolet 
olivat tavallisia. Omaa vanhemmuutta käsiteltiin pal-
jon. Vanhempien riittämättömyyden ja syyllisyyden 
kokemukset olivat yleinen aihe vauva- ja leikki-ikäis-
ten vanhempien yhteydenotoissa. 

Vanhempainpuhelimessa oli yhteensä 67 päivystä-
jää Helsingissä ja Oulussa. Vanhemmat kiittivät päi-
vystäjiä kiireettömästä kohtaamisesta, mahdollisuu-
desta tulla kuulluksi ja uusista näkemyksistä. Moni 
koki yhteydenoton helpottaneen oloa ja vahvistaneen 
omia ajatuksia.

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

Vanhempainnetin kirjepalvelu ja chat
vanhempainnetti.fi

Olo on paljon kevyempi, 
kun sain purkaa tämän 

kaiken jollekin.

Kiitos ihanasta vastauksesta. 
Tuntui, että minun kirjeeni oli 

luettu huolellisesti ja vastaus oli 
ihanan lämmin ja rohkaiseva. Vanhempainpuhelimen vuosiraportti 2017
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Mediataitojen edistäminen 
Media on osa lasten kasvuympäristöä pienestä pi-
täen. Median käyttö ja mediasisällöt herättävät per-
heissä keskustelua, ja vanhemmat kaipaavat tukea 
mediakasvatukseen. MLL on mukana EU:n Safer In-
ternet -ohjelmassa, joka edistää lapsille turvallista 
mediaympäristöä. Ohjelmalla on Suomessa oma kes-
kus, Finnish Safer Internet Centre. MLL:n Lasten ja 
nuorten puhelin sekä Vanhempainpuhelin toteutta-
vat ohjelman Helpline-toimintaa tarjoamalla tukea ja 
apua mediaan liittyvissä asioissa. 

MLL:n nuorisotyön kouluttajat olivat mukana 200 
mediakasvatustilaisuudessa ja tavoittivat kouluissa 

ja vanhempainilloissa lähes 8 500 lasta ja nuorta ja 
5 200 huoltajaa tai ammattikasvattajaa. MLL oli mu-
kana myös Mediataitoviikon kampanjassa. 

Vuoden aikana MLL:n mediakasvatustyössä syven-
nyttiin pienten lasten tunne- ja vuorovaikutustaito-
jen tukemiseen ja julkaistiin Mediatehtäviä varhais-
kasvatukseen -opas uusien varhaiskasvatuksen sekä 
esiopetuksen opetussuunnitelmien perusteiden poh-
jalta. Opas auttaa varhaiskasvattajia ja työyhteisöjä 
toteuttamaan lapsilähtöistä ja monipuolista media-
kasvatusta.
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Lasten ja nuorten 
osallisuus ja tuki

MLL:n toimintaan on tervetullut 
jokainen lapsi ja nuori. Nuoriso-
työssä painotetaan lasten ja 
nuorten omaa tekemistä ja tue-
taan esimerkiksi kaveritaitoja.
Lasten ja nuorten puhelin kuun-
telee vuoden jokaisena päivä-
nä. Arjessa jaettu ilo, kerrottu 
vitsi, lapsen huoli tai iso ongel-
ma ovat kaikki yhtä tärkeitä 
yhteydenottoja.

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

Tukioppilaat tutustuttavat 7.-luokkalaiset kouluun 
ja toisiinsa, pitävät nuoremmille oppilaille tunteja kiu-
saamisesta, kaveritaidoista ja päihteistä ja järjestävät 
koko koululle välituntitapahtumia sekä muuta yhtei-
söllisyyttä tukevaa toimintaa. Tukioppilaita ja heidän 
ohjaajiaan koulutettiin myös myönteisen nettikult-
tuurin edistämiseen kouluissa. Alakouluissa järjestet-
tiin kummitoiminnan iltapäiviä.

MLL:n yhteistyö koulujen kanssa on tiivistä ja katta-
vaa. Esimerkiksi vuoden 2017 aikana järjestettiin 630 
koulutusta, tapaamista, kouluvierailua ja vanhempai-
niltaa, joihin osallistui yhteensä noin 20 000 lasta ja 
nuorta ja 8 000 aikuista. Kouluyhteistyön tueksi on 
otettu käyttöön tietojärjestelmä, joka helpottaa yh-
teydenpitoa sekä kouluttajien työn suunnittelua ja ra-
portointia. 

Kouluille suunniteltiin verkkotehtäviä, joita otetaan 
käyttöön osaksi tukioppilaiden koulutusta. Kouluja 
rohkaistiin keskinäiseen kokemustenvaihtoon Nuor-
tennetin tukioppilastoiminnan sosiaalisen median ka-
navien kautta. 
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Yhteistä iloa  
Ranua on piskuinen 4 000 asukkaan kunta Rovanie-
men eteläpuolella. Se on tunnettu erityisesti loppuke-
sän oransseista hillasoistaan. Kunnassa annetaan pe-
rusopetusta neljässä koulussa, joista yksi on Ranuan 
yläaste.  

Viime vuonna yläasteen tukioppilasohjaaja Riitta 
Kuha sekä tukioppilaat päättivät saada liki 300 oppi-
laan koulussa aikaan jotain, joka vähentäisi kiusaa-
mista ja parantaisi yhteishenkeä.  

Yhdessä miettien syntyi Kohtaamisia, tukioppilai-
den oma hanke, jonka suojelijaksi saatiin Ranuan 
kunnanjohtaja ja taustatueksi etsivä nuorisotyö sekä 
nuorisotyöntekijät. 

Tukioppilaat hakivat hankkeelleen myös Itse tehty 
-projektirahaa. 

Hanke starttasi teemapäivällä helmikuussa. Eri-ikäi-
set oppilaat kisasivat päivän aikana joukkuelajeissa, 

”

MLL:n, Poliisihallituksen, Opetushallituksen, Folk-
hälsanin ja Suomen Vanhempainliiton Koulurau-
ha-ohjelma tukee hyvää kouluarkea vuoden jokaisena 
päivänä. Työn tavoitteena on, ettei ketään kiusattaisi, 
ettei kukaan jäisi yksin ja jokainen oppilas voisi kokea 
olevansa oman kouluyhteisönsä tärkeä ja hyväksyt-
ty jäsen.

Osana Koulurauha-ohjelmaa Helsingissä julistettiin 
24.8. koulurauha teemalla ”Oikeus olla ja unelmoida”. 
Tapahtumaan osallistui noin 3 000 koululaista ja tilai-
suutta seurattiin monissa kouluissa live-lähetyksenä. 

Nuorten suunnittelemassa tapahtumassa pääesiin-
tyjiä olivat Isac Elliot, Leo-Pekka Tähti ja Aira Samulin. 
Koulurauhan pilottikoulut Helsingissä laativat muille 
kouluille koko vuoden kattavan toimintasuunnitel-
man sekä kannustavia viestejä sisältävän koulurau-

 Tukioppilastoiminta
• lähes jokaisessa peruskoulussa
• 11 000 tukioppilasta
• 800 ohjaajaa
• 45 MLL:n kouluttajaa ja työntekijää 

www.koulurauha.fi

joiden teemana oli yhteisöllisyys. Koulun mediaryhmä 
teki teemapäivästä videon. Pariminuuttinen video tuo 
hauskoja muistoja päivästä. Videolla näkyy, kuinka 
koulun oppilaista koostuva pitkä ja paksu letkajenkka-
jono luikertelee juhlasalissa kuin käärme.  

Big Sister -viikolla tukioppilaat aikovat keksiä eri-
laisia tehtäviä, joita he kuuluttavat keskusradiosta. 
Ideana on saada kaikki tekemään yhdessä jotakin ta-
vallisuudesta poikkeavaa: laittamaan pipon päähän 
tunniksi, laulamaan yhteistä joululaulua tai tervehti-
mään päivän aikana kolmea ihmistä, joita ei normaa-
listi tervehdi. 

 – Tai me voidaan soittaa tunnin alussa kivaa mu-
siikkia keskusradiosta. Sellaista, josta tulee hyvälle 
päälle, tukioppilas Linnea Ilvesluoto sanoo. 

Mia Sivula, Lapsemme 4/2017

ha-puun. Alueellisessa työryhmässä oli mukana 8 kou-
lua, nuorisotoimi, seurakunta, Suomen Punainen Risti 
ja poliisi. Koulurauhaverkosto synnyttää uutta alueel-
lista yhteistyötä, ja nuorten oma toiminta koulurauhan 
puolesta on näkynyt monella tavoin mediassa.
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Nettikirjepalvelu ja chat
nuortennetti.fi

Lasten ja nuorten puhelin
Lasten ja nuorten puhelin on valtakunnallinen, mak-
suton, kaikille lapsille ja nuorille tarkoitettu auttava 
puhelin. Sen rinnalla toimii nettikirjepalvelu sekä kol-
mena iltana viikossa chat. Yhteydenottoihin vastaavat 
MLL:n kouluttamat vapaaehtoiset aikuiset päivystäjät 
Helsingin, Oulun ja Jyväskylän päivystyspisteissä. Päi-
vystysvuoroa ohjaa MLL:n työntekijä.

Vuonna 2017 päivystäjät vastasivat yhteensä 
21 000 yhteydenottoon. Niistä puheluja oli lähes 
18 000, nettikirjeitä 1 800 ja chat-keskusteluja 1 500. 
Keskustelut lasten ja nuorten kanssa olivat edellistä 
vuotta pidempiä. Palveluun ottivat yhteyttä eri-ikäi-
set ja hyvin erilaisissa elämäntilanteissa olevat lapset 
ja nuoret.

Puhelimessa keskusteltiin eniten omaan kehityk-
seen ja ulkonäköön liittyvistä huolista sekä jaettiin 
kokemuksia arjessa koetusta yksinäisyydestä. Netti-
kirjeissä puhuttivat mielenterveyteen liittyvät huolet, 
kuten masennus sekä itsetuhoiset ajatukset. Chatissa 
keskusteltiin huonovointisuudesta sekä perheeseen 
liittyvistä huolista. Palvelussa päivysti yhteensä 244 
vapaaehtoista päivystäjää. 

Syksyllä kerättiin laadullista tietoa yhteydenotois-
ta, jotka liittyivät lasten kokemuksiin ja kertomuksiin 
koulunkäynnistä. Yhteydenottojen perusteella lapset 
ja nuoret käyvät koulutietänsä hyvin erilaisissa tilan-
teissa ja eriarvoisessa asemassa esimerkiksi psyykki-
sen vointinsa suhteen. 

Osa lapsista kamppailee jatkuvasti pelkojen ja eri-
asteisten oireiden kanssa, joita koulussa koettu kiu-
saaminen sekä ulkopuolisuuden ja yksinäisyyden 
kokemukset aiheuttavat. Suorituspaineet ja uupumi-
nen ovat etenkin peruskoulun viimeistä luokkaa sekä 
lukiota käyvien huolia. Osa nuorista kärsii mielenter-
veydenongelmista. Nuorten koulunkäyntiin vaikutta-
vat myös vanhempien raskaat elämäntilanteet sekä 
heidän psyykkinen ja fyysinen vointinsa.

Arjen yksinäisyys 
puhuttaa

Yhteydenottojen perusteella oleellisinta olisi, että 
lapset saisivat koulussa riittävästi tukea ja välineitä 
sekä kaverisuhteiden luomiseen että ylläpitämiseen. 
Uupumista ja kroonistunutta stressiä ehkäistäessä oli-
si tärkeää oppia ja saada välineitä oman jaksamisen 
ylläpitämiseen, ajanhallintaan sekä rentoutumiseen. 
Mielenterveydenongelmista kärsivien pitäisi saada 
tukea riittävän nopeasti, helposti ja osana päivittäis-
tä arkeaan. Mielenterveyden ammattilaisten läsnäolo 
kouluilla tukisi niitä nuoria, joille kynnys ottaa vas-
taan tukea on tavallista korkeampi. 

 
Kerhokysely
MLL:n lasten kerhot ovat suosittuja vuosi toisensa 
perään. Vuonna 2017 paikallisyhdistykset ja piirit jär-
jestivät yhteensä yli 1 200 kerhoa, kuten Terhoker-
hoja, liikunta- ja musiikkikerhoja. MLL selvitti lasten 
ja vanhempien näkemyksiä kerhoista. Kerhokyselyn 
mukaan 90 prosenttia lapsista kertoi, että hänellä on 
kavereita kerhossa ja yhtä moni koki kerhon ilmapiirin 
turvalliseksi. Yli 80 prosenttia lapsista kertoi saavansa 
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kerhonohjaajalta kannustusta ja rohkaisua ja että oh-
jaaja kuunteli heidän toiveitaan. 

Vanhemmat olivat kaikkein tyytyväisimpiä kerhon-
ohjaajien ammattitaitoon ja kerhojen ajankohtaan. 
Vanhemmat korostivat myös sitä, että lapsi on saanut 
myönteisiä kokemuksia ryhmässä toimimisesta ja ilon 
ja onnistumisen kokemuksia.

Lasten terveisiä MLL:n kerhonohjaajalle

”Minulla on tosi kivaa.”
”Haluaisin syödä välipalana pannukakkua.”
”Haluaisin maalata.”
”Olisi kiva, jos olisi enemmän leluja.”
”Minun mielestä meidän kerho on sopiva. Ei mitään 
lisättävää.”
”Musiikkikerhon ohjaaja on tosi kiva! Kivat laulut.”

Kerhokysely 2017

Kiusaamisen ehkäisy
MLL suunnittelee kouluille kiusaamisen vastaisia toi-
mintamalleja ja kokoaa ja jakaa koulujen omia hyviä 
käytäntöjä. Tämä on auttanut monia kouluja kehit-
tämään toimintaansa kiusaamisen ehkäisemiseksi. 
MLL vahvistaa kiusaamisen vastaista työtä tukemal-
la piirityöntekijöitä ja nuorisotyön kouluttajia, jotka 
toteuttavat aiheesta koulutuksia, vanhempainiltoja 
ja kouluvierailuja. Kouluvierailuilla keskeisiä teemoja 
ovat nettikiusaaminen, vihapuhe ja nuorten välinen 
sosiaalinen tuki verkossa. 

MLL:n Osallisuutta oppimassa -hankkeessa valmen-
netaan kouluyhteisöjä tarkastelemaan ja kehittämään 
kiusaamisen ehkäisytyön käytäntöjään. Hankkee-
seen osallistuu 21 koulua. Koulujen edustajia tukevat 
asiantuntijaluennoitsijat sekä MLL:n piirien työnteki-
jät. Hanketta rahoittaa Opetushallitus. 

Lisäksi MLL ja Folkhälsan käynnistivät opetus- ja 
kulttuuriministeriön rahoituksella hankkeen kiusaa-
misen ehkäisemiseksi ja turvallisten ryhmien raken-
tamiseksi lasten ja nuorten urheiluseuratoiminnassa. 
Hankkeen kehittämistyössä on mukana useita urhei-
lun lajiliittoja.

Nuorisotyö on tekemisen  
mahdollisuuksia
MLL:n paikallisyhdistykset järjestävät nuorille teke-
mistä tarjoamalla mahdollisuuksia toimia vapaaeh-
toisena esimerkiksi tapahtumissa tai kerhon apuoh-
jaajana. Enemmistö yhdistyksistä tekee yhteistyötä 
koulujen tukioppilastoiminnan kanssa. Yhdistysten 
ohjaamia toimintamuotoja ovat muun muassa verk-
kotukioppilaat eli verkk@rit, Kaveriviikko sekä Itse 
tehty -toimintarahan jakaminen tukioppilaiden ja 
muiden nuorten yhteisöllisyyttä tukeviin projekteihin. 
MLL koulutti yhdistysten nuorisotyön vastaavia valta-
kunnallisella verkkokurssilla.

Nuortennetti uudistettiin päivittämällä tekstit, vi-
deot ja muut mediasisällöt yhdessä Nuortenettiä 
käyttävien nuorten kanssa. Uudistuksessa kehitettiin 
nuorille some-osallistumisen kanavia, erityisesti toi-
mittajaverkosto, johon nuoret voivat osallistua asuin-
paikasta riippumatta. Mukana on noin 30 nuorta eri 
puolilta Suomea. 

Nuoret toimivat tiimeittäin Snapchatissa, Instagra-
missa, video- ja kuvatiimissä sekä kirjoittajatiimis-
sä. Nuortennetin Instagramin käyttäjämäärä kasvoi 
300:sta yli 1 100 seuraajaan. Snapchat-tiimin snap-
peihin tulee vastauksia 5–80 kappaletta päivitystä 
kohti.

Verkk@rit vastaavat Nuortennetin keskustelupals-
talle tuleviin, MLL:n verkkonuorisotyön suunnittelijan 
esimoderoimiin viesteihin ja kysymyksiin, joita tulee 
vuosittain noin 2 000.

Verkkotukioppilaiden ja virolaisten Viron Youth Pa-
nel -kollegoiden yhteinen medialeiri pidettiin kesällä 

”



MLL 2017  21

Viron Pivarootsissa. Nuoria koulutettiin positiivises-
ta psykologiasta, omien vahvuuksien käyttämisestä 
netissä vertaistukena toimiessa sekä manipulaation 
tunnistamisesta netissä. Ohjelmaan kuului myös vide-
oiden ja animaatioiden tekoa.

Kehitysyhteistyötä Malawissa 
MLL toimii pääsääntöisesti Suomessa. Kehitysyh-
teistyöllä Malawissa on kuitenkin pitkät perinteet ja 
työtä on jatkettu yhteistyössä Väestöliiton ja Mart-

taliiton kanssa. Paikallisena yhteistyökumppanina oli 
nuorisojärjestö Youth Empowerment and Civic Educati-
on (YECE). 

Kehitysyhteistyöhankkeessa edistetään lasten oi-
keuksia, erityisesti tyttöjen koulunkäyntiä. YECE vah-
visti koulujen tukioppilastoimintaa ja kiusaamisen 
vastaista työtä ja toteutti seksuaaliterveyttä edistäviä 
keskusteluryhmiä tytöille ja pojille. Hankealueen opet-
tajille ja yhteistyökumppaneille järjestettiin loppuvuo-
desta koulutusta. Hanketta tuettiin MLL:n jäsenten va-
paaehtoisten kehitysyhteistyömaksujen tuotolla.
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Vapaaehtoistoiminta

MLL:n vapaaehtoiset teke-
vät vuosittain 800 000 tuntia 
talkootyötä lasten ja nuorten 
hyväksi, mikä vastaa noin 445 
palkatun henkilön työpanosta. 
Vapaaehtoistyö tuottaa iloa 
toisille ja vapaaehtoiselle itsel-
leen. Vapaaehtoisilla on oikeus 
tukeen, ohjaukseen ja koulutuk-
seen. 

Leikkilähetit aloittivat
MLL ja SPR kehittivät uutta vapaaehtoistoiminnan 
muotoa, leikkilähettitoimintaa. Kaksivuotisessa hank-
keessa luodaan valtakunnallinen leikkilähettien ver-
kosto. Hanketta rahoittaa Sosiaali- ja terveysjärjestö-
jen avustuskeskus STEA.

Vuonna 2017 syntyi leikkilähettien koulutusmal-
li, jota pilotoitiin neljässä kaupungissa. Koulutukseen 

osallistui lähes 40 henkilöä, jotka kertoivat saaneensa 
varmuutta leikkien ohjaamiseen, ymmärrystä leikin 
tärkeydestä ja intoa leikkimiseen.

Leikkilähetit toimivat esimerkiksi Terhokerhoissa, 
jotka ovat maksuttomia ja kaikille avoimia kohtaa-
mispaikkoja. Kerhoon ovat tervetulleita niin lapset, 
eläkeläiset kuin muut aikuiset viettämään kiireetöntä 
aikaa ja leikkimään yhdessä. Syksyllä tehdyn kyselyn 
mukaan MLL:ssa oli 86 Terhokerhoa. 

Paikallinen työ tarvitsee tukea
MLL:ssa on 548 paikallisyhdistystä, joiden vapaaeh-
toiset järjestävät monenlaisia tapahtumia, perhekah-
viloita, kerhoja ja erilaisia vertaisryhmiä. Laadukas 
vapaaehtois- ja järjestötyö yhdistyksissä tarvitsee tu-
kea, kuten koulutusta, yhteisiä malleja ja neuvoja, joi-
ta tarjoavat piirit ja keskusjärjestö. 

Keskusjärjestö tukee yhdistysten ja piirien työtä 
paitsi kouluttamalla myös ylläpitämällä jäsen-, luot-
tamus- ja vastuuhenkilörekistereitä. Vuonna 2017 
aloitettiin rekisterijärjestelmien sekä jäsenkortti- ja 
laskutuskäytäntöjen uudistamista koskeva suunnit-
telutyö. Tavoitteena on parantaa palvelua, uudistaa 
toimintamalleja sekä nostaa tietoturvaa ja kustannus-
tehokkuutta. 

Vapaaehtoistyön tärkein työväline on Yhdistys netti-
sivusto. Sen tietosisällöt ja monet työkalut palvele-
vat vapaaehtoisten lisäksi heidän tuestaan ja ohjauk-
sestaan vastaavia ammattilaisia. Sivustoa kehitetään 
palautteiden ja tarpeiden pohjalta. Sivustoa käyttää 
vuosittain noin 4 000 vapaaehtoista. 
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Keskusjärjestö vahvisti yhdistysten jäsenviestintää 
aloittamalla koko jäsenistölle suunnatun sähköisen jä-
senkirjeen lähettämisen. 

Loppuvuodesta tehtiin vuoden 2016 vapaaehtois-
toiminnan johtamiskoulutuksen seurantakysely. Sen 
mukaan vähintään viisi kuudesta koulutukseen osal-
listuneesta yhdistyksen puheenjohtajasta tai varapu-
heenjohtajasta tunnisti omat johtajataitonsa aiempaa 
paremmin ja arvosti itseään vapaaehtoisjohtajana ai-
kaisempaa enemmän. Yhtä moni koki kehittyneensä 
puheenjohtajana ja ymmärtävänsä MLL:n toimintaa 
laajemmin. Oman yhdistyksen toiminnasta oli tullut 
entistä tavoitteellisempaa ja suunnitelmallisempaa ja 
sitoutuminen MLL:n strategiaan vahvistui. 

Keskusjärjestön edustajat kouluttivat yhdistysten 
vapaaehtoisia muun muassa piirien järjestämissä 
Täyskäsi-koulutuksissa. Niiden tavoitteena oli vahvis-
taa yhdistysten vapaaehtoisten MLL-ymmärrystä sekä 
yhdistyshallintoon ja toiminnan sisältöihin liittyvää 
osaamista. Myös toimihenkilöiden ammatillista kou-
lutusta järjestettiin. Koulutus, valmennus ja ohjaus 
siirtyivät yhä enemmän verkkoon. Koulutusta järjes-
tettiin Opintokeskus Siviksen tuella.

Aktiivista perhekeskuskumppanuutta
Perhekeskus kokoaa yhteen kunnan ja järjestöjen lap-
siperheiden palvelut. MLL kehittää lapsi- ja perhetoi-
mintaa yhdessä kuntien kanssa. Yhteistyöllä varmis-
tetaan, että kunnan, tulevien maakuntien ja MLL:n 
toiminta täydentävät toisiaan eikä päällekkäisyyttä 
synny. 

MLL tarjoaa avointa ja kynnyksetöntä toimintaa 
lapsiperheille, joka lisää perheiden tukiverkostoja ja 
ehkäisee arjen ongelmien kasaantumista. Monissa 
perheiden pulmatilanteissa toisten vanhempien tar-
joama vertaistuki riittää, eikä ammattiapuun ole tar-
vetta. 

MLL kouluttaa ja ohjaa vapaaehtoisia järjestämään 
paikallista, avointa toimintaa lapsiperheille.  MLL:n 

yhdistykset ylläpitävät muun muassa perhekahviloita 
ja kerhoja ja ohjaavat kylämummeja ja -vaareja. Per-
hekahvilat ovat tärkeitä kohtaamispaikkoja varsinkin 
pienten lasten vanhemmille, ja MLL:n kerhoihin ovat 
kaikki lapset tervetulleita ilman suorituspaineita ja 
isoja maksuja. Kylämummit ja -vaarit ovat ikäihmisiä, 
joilla on kiinnostusta viettää aikaa lasten seurassa. Li-
säksi piirit kouluttavat ja ohjaavat perheiden avuksi 
tukihenkilöitä, kuten perhekummeja ja maahanmuut-
tajaäitien ystäviä. 

MLL:n vapaaehtoistoiminta on ammatillisesti ohjat-
tua ja laadukasta. Keskusjärjestö kehittää yhteistyös-
sä piirien kanssa vapaaehtoistoiminnan ohjauksen 
laatua ja seurantaa. Toimintaa arvioidaan keräämällä 
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Kotoutumisen tukena 
Kittilään muutti kesäkuussa 2017 neljä syyrialaista 
perhettä. Vaikka Kittilässä on totuttu kansainväliseen 
menoon, perheet olivat ensimmäiset kuntapaikan 
saaneet pakolaiset. 

MLL:n Kittilän yhdistys ryhtyi tarmolla tukemaan 
perheiden kotoutumista. Jo keväällä yhdistyksen va-
paaehtoinen koordinoi keräysprojektin. Jokaiselle 
14:lle lapselle kerättiin vaatteita, kenkiä ja leluja. Jo-
kunen polkupyöräkin sai uuden omistajan.

Syyskauden käynnistyttyä yhdistys kutsui kunnan 
maahanmuuttokoordinaattorin välityksellä perheet 
tilaisuuksiinsa, esimerkiksi kirppistapahtumaan ja 
leikkimieliseen lasten kolmiotteluun. Perheet tulivat 
ilolla mukaan. 

Uudet kuntalaiset kertovat viihtyvänsä hyvin ja ai-
kovansa jäädä paikkakunnalle. 

Kotoudutaan Kimpassa -työpaja järjestettiin Kitti-
lässä keväällä 2017 osana MLL:n Lapsi- ja perhetoi-
minta kotoutumisen tukena -hanketta.

Liisa Ylikojola, MLL:n keskusjärjestö 

”

 Piirit vuonna 2017
•  MLL:n alueellisesta työstä vastaa 10 piiriä.
•  2 500 vapaaehtoista.
•  500 yhdistysten vapaaehtoisille ja luottamushen- 
 kilöille suunnattua koulutustapahtumaa ja vertais- 
 tapaamista. 
•  26 000 tuntia perhe- ja muita ammatillisia palveluja. 
•  Piirit vastaavat alueellisesta vaikuttamistyöstä ja  
 olivat edustettuina 200 alueellisessa työ- tai oh- 
 jausryhmässä.

 Paikallisyhdistykset 2017
•   548 yhdistystä eri puolilla maata.
•   15 000 vapaaehtoista.
•   300 000 tuntia vapaaehtoistyötä. 
•   20 000 perhekahvilakokoontumista.
•   350 000 käyntiä perhekahviloissa.

osallistujapalautetta, toteuttamalla kyselyitä vapaa-
ehtoisille ja kuntakumppaneille.

Vuonna 2017 perhekeskustoiminnassa pääpainona 
oli kumppanuuksien syventäminen kuntien, muiden 
järjestöjen ja seurakunnan kanssa sekä yhteistyömal-
lien luominen maakuntien kanssa. Piirien toiminnan-
johtajat ja perhekeskuskoordinaattorit osallistuivat 
alueillaan sosiaali- ja terveydenhuollon (sote) sekä 
lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelman (lape) uu-
distustyöhön. Tavoitteena oli nivoa MLL:n perhekah-
vilat, vertaisryhmät, sukupolvien kohtaamispaikat, 
tukihenkilötoiminta ja kerhot osaksi kuntien ja jat-
kossa maakuntien perhekeskuksien palveluverkos-
toa. MLL:n piireillä oli vapaaehtoisten ammatilliseen 
ohjaukseen liittyviä yhteistyösopimus 74 kunnan tai 
kuntayhtymän kanssa. 

Maahanmuuttajat mukaan
Lapsi- ja perhetoiminta kotoutumisen tukena -hank-
keessa haastettiin MLL:n paikallisyhdistyksiä kehit-
tämään toimintaa niin, että se tavoittaisi entistä pa-
remmin oleskeluluvan saaneita ja muita maahan 
muuttaneita lapsiperheitä. MLL toteutti hankkeen 
työ- ja elinkeinoministeriön avustuksella.

Hankkeessa järjestettiin seitsemän työpajaa, joihin 
kutsuttiin paikallisyhdistysten vapaaehtoisten lisäksi 
paikallisia maahanmuuttajia, maahanmuuttajajärjes-
töjä ja muita yhteistyökumppaneita. Työpajoissa oli 
lähes 70 osallistujaa noin 30 organisaatiosta. Pajojen 
tuloksena syntyi sekä uusia yhteistyöverkostoja että 
toimintamuotoja. 
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Lapsivaikutusten arviointi nousi 
puheenaiheeksi  
Vaikuttamistyössä oli vaalivuoden sekä sote- ja maa-
kuntauudistuksen vuoksi kiireinen vuosi.  Painopistei-
nä olivat kuntavaalivaikuttaminen, lapsivaikutusten 
arvioinnin edistäminen, lapsi- ja perhepalveluiden 
muutosohjelmaan osallistuminen sekä lapsi- ja per-
henäkökulman vahvistaminen sote- ja maakuntauu-
distuksessa. 

MLL:n kuntavaaliohjelmassa, Tavoitteena lapsiys-
tävällinen kunta, korostettiin, että kuntapalvelut – 
varhaiskasvatus, koulu ja vapaa-ajan palvelut – ovat 

Vaikuttaminen ja viestintä

Vaikuttamistyön tavoitteena on 
lapsiystävällinen Suomi, jossa 
lapsen etu asetetaan etusijalle 
ja jossa lapset ja nuoret voivat 
hyvin. Suomen juhlavuonna 
MLL antoi äänen lapsille ja 
nuorille, jotka kertoivat, millais-
ta on olla lapsi 100-vuotiaassa 
Suomessa.

perheen jälkeen tärkeimmät lasten ja nuorten kasvu- 
ja kehitysympäristöt. Niihin tulee investoida ja var-
mistaa, että lapset ja nuoret saavat kaikissa kunnis-
sa tarvitsemansa palvelut.  Lapsi- ja perhejärjestöt 
tiivistivät vaikuttamisyhteistyötä yhteisellä Anna ääni 
lapselle -kampanjalla. Lisäksi lapsi- ja nuorisojärjestöt 
toteuttivat Lasten ja nuorten valtuutetun huoneen-
taulu -kampanjan. 

MLL osallistui aktiivisesti lapsi- ja perhepalveluiden 
muutosohjelman toteutukseen. Valtakunnallisten oh-
jaus- ja työryhmien lisäksi piirit olivat aktiivisesti mu-
kana maakunnallisessa ja yhdistykset kunnallisessa 
kehittämisessä. 

MLL:n työ lapsivaikutusten arvioinnin edistämisek-
si julkisen vallan päätöksenteossa huomioitiin laajasti 
ja lapsivaikutusten arviointi mainittiin aikaisempaa 
useammin eri puheenvuoroissa, ja teema näkyi myös 
mediassa. Asiaa edistettiin kouluttamalla kuntien, 
maakuntien, valtion ja järjestöjen edustajia eri puolil-
la maata. Monet koulutuksista järjestettiin yhteistyös-
sä lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman kans-
sa. Lokakuussa MLL julkaisi kunnille ja maakunnille 
suunnatun Lapsivaikutusten arviointi -ohjeistuksen. 

MLL antoi useita kannanottoja ja lausuntoja sote- 
ja maakuntauudistuksesta ja oli kuultavana edus-
kunnan valiokunnissa. MLL otti kantaa uudistukseen 
myös mediassa asiantuntijakirjoituksin ja haastatte-
luin ja teki tiivistä yhteistyötä muiden lapsi- ja per-
hejärjestöjen kanssa. MLL korosti palvelujen toteut-
tamista lapsi- ja perhelähtöisesti, eri toimijoiden 
palvelut yhteen kokoavaa perhekeskusmallia vahvis-
taen. 
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MLL teki yhdessä Lastensuojelun Keskusliiton ja 
muiden lapsi- ja perhejärjestöjen kanssa ehdotuksen 
valtakunnallisen lapsistrategian laatimisesta. Strate-
gia perustuisi lapsen oikeuksien sopimukseen ja se 
tukisi lapsi- ja perhepolitiikan pitkäjänteistä kehittä-
mistä.

MLL otti aktiivisesti kantaa useisiin lakiesityksiin ja 
perheitä koskeviin uudistuksiin, kuten lapsenhuolto-
lakiin, äitiyslakiin sekä suunniteltuun perhevapaauu-
distukseen, jonka valmistelu siirtyi seuraavalle vaali-
kaudelle. Vuoden aikana lausuntoja annettiin yli 20.

Vaikuttamistyössä tehokkaaksi välineeksi on osoit-
tautunut näkyvyys sosiaalisessa mediassa, mitä edel-
leen vahvistettiin. Vuoden lopussa MLL:n Twitter-ti-
lillä oli jo yli 12 000 seuraajaa. Samoin koulutukset, 
puheenvuorot seminaareissa, osallistuminen eri työ-
ryhmien työskentelyyn ja järjestöyhteistyön tiivistä-
minen ovat tukeneet MLL:n vaikuttamistyötä. Erilaisia 
koulutuksia, työpajoja ja paneelikeskusteluja oli vuo-
den aikana yli 30 ympäri maata.

Uusi verkkosivusto tuo MLL:n lähelle
Digitaalisella aikakaudella on tärkeää tavoittaa per-
heet, nuoret, vapaaehtoiset ja jäsenet ajasta, paikas-
ta ja laitteesta riippumatta. Vuonna 2017 uudistettiin 
MLL:n verkkosivut, Vanhempainnetti- ja Nuortennetti 
-sivustot. Sivustojen sisällöt päivitettiin yhdessä  
MLL:n asiantuntijoiden kanssa ja kuvamaailmaa uu-
sittiin. Sivustot on suunniteltu mobiilikäyttöön. Lah-
joittaminen, jäseneksi liittyminen ja vapaaehtoisuu-
den mahdollisuuksien löytäminen on tehty helpoksi. 
Uudella mll.fi-sivustolla, joka sisältää myös Vanhem-
painnetin, käytiin sen aukeamisesta elokuusta alkaen 
520 000 kertaa vuoden loppuun mennessä. 

Sosiaalisen median kanavista Instagramin seu-
raajamäärä kasvoi 600:sta 1 600 seuraajaan. Face-
book-tykkäysten määrä kasvoi 36 000:sta 38 000:een. 
Nuortennetin somekanavista Instagramissa ja 
Snapchatissa siirryttiin malliin, jossa nuoret verkko-

tukioppilaat itse päivittävät kanavia. Muutos kasvatti 
kanavien seuraajien määrää ja aktiivisuutta merkittä-
västi. 

MLL:n näkyvyys perinteisessä mediassa perustui 
ansaittuun näkyvyyteen. Median yhteydenottojen 
määrä on tasainen ja MLL:n asiantuntijat ovat kysyt-
tyjä. Syksyllä julkaistussa Taloustutkimuksen kyselyssä 
toimittajat arvioivat MLL:n ulkoisen viestinnän toisek-
si parhaaksi järjestöjen, etujärjestöjen ja julkisten lai-
tosten sarjassa. Tiedotteita julkaistiin yli 30 ja media-
osumia kertyi lähes 5 000 kappaletta, joista 2 300 oli 
painetuissa medioissa ja loput sähköisissä. 

Lapsemme-lehti ilmestyi neljä kertaa. Sen levikki oli 
46 687. MLL:n sai uuden perusesitteen sekä kump-
panuusesitteen. Hyvä alku koulutielle -kampanja ta-
voitti kotipostituksena lähes kaikki ensiluokkalaisten 
vanhemmat. Hyvä alku yläkouluun -kampanjassa van-
hemmat ohjattiin verkon sisältöjen pariin kotiin lähe-
tetyllä postikortilla.

MLL esitteli toimintaansa Educa-messuilla ja vasta-
si valtakunnallisen äitienpäiväjuhlan järjestelyistä ja 
viestinnästä. Viattomien lasten päivän konsertti nuor-
ten mielenterveystyön, muun muassa Lasten ja nuor-
ten puhelimen hyväksi, järjestettiin Helsingin lisäksi 
Tampereella. 

Lausuntoja  
annettiin vuoden 
aikana yli 20
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 MLL sosiaalisessa mediassa
Facebook: Mannerheimin Lastensuojeluliitto, MLL 
Nuortennetti, Leikkipäivä, Hyvä Joulumieli -keräys, 
Terhokerho
Twitter: @MLL_fi, @leikkipaiva, @hyvajoulumieli 
MLL-blogi: mll.fi/blogi
YouTube: Mannerheimin Lastensuojeluliitto, 
MLLnuortennetti
Instagram: @mll_fi, @MLL_nuortennetti, 
@hyvajoulumieli  

Keväällä järjestetyn Lapset ensin -keräyksen koh-
teena oli MLL:n paikallinen toiminta. Keräyksessä yh-
distyksille ja piireille kerättiin yli 80 000 euroa. Ennen 
joulua MLL järjesti yhteistyössä SPR:n ja YLE:n kanssa 
jo 21. kerran Hyvä joulumieli -keräyksen. Vuoden ke-
räystavoite oli 2,1 miljoonaa, jolla jaettiin 30 000 kap-
paletta 70 euron arvoisia lahjakortteja.

MLL osallistui Suomi 100 -ohjelmaan kolmella tee-
malla: 100 leikkiä, 100 uutta ystävää ja 100-vuotiaan 
Suomen lapset. Leikit ja tarinoita MLL:n toiminnassa 
syntyneistä ystävyyksistä julkaistiin liiton eri kanavis-
sa. 13.5. vietettiin kansallista leikkipäivää osana  
MLL:n Suomi 100 -juhlintaa.  Marraskuussa MLL jul-
kaisi videon, jossa eri ikäiset lapset ja nuoret kertoi-
vat siitä, millaista on olla lapsi 100-vuotiaassa Suo-
messa. Videon on nähnyt MLL:n Youtube-kanavalla yli 
20 000 ihmistä, ja tv-spottia esitettiin YLEn kanavilla.

Lisäksi MLL järjesti yhdessä Lapsiasiavaltuutetun ja 
Valtioneuvoston Suomi 100 -hankkeen kanssa Suo-
men lasten itsenäisyysjuhlan 5.12. Helsingin Sääty-
talossa. Kutsun juhlaan sai kaksi 10-vuotiasta lasta 
jokaisesta Suomen kunnasta. Juhliin osallistui yli 500 
lasta 260 kunnasta.

Millaista on olla lapsi?

”Nuorena oleminen on ihanaa. Voi olla vielä tyhmä ja 
hassu ja tehä virheitä eikä tarvii olla täysin aikuinen.” 

”Ystävät voi olla tukemassa sua, kun on vaikeeta ja ne 
iloitsee sun kanssa kaikista jutuista. Ystävien kaa kaik-
ki on paljon helpompaa.” 

”Ampiaiset on vähän mua pelottanut. Ja mua pelot-
taa semmoset asiat, et mua puraistaan. Ja pelkään, 
et on hirviöitä.”

”Mulle vaikea asia on tämä elämä: ei saa, mitä haluu. 
Se toimii jotenki oudosti, ja mä en ymmärrä koskaan 
maailman logiikkaa ja elämän logiikkaa.” 

”Suomessa on tosi turvallista. Täällä ei voi tulla 
maanjäristyksiä tai tsunamia.”

”Mä aion tehä sitä, mitä mä rakastan, enkä sitä, mitä 
muut haluaa mun tekevän.”

Tiedätkö, millaista on olla lapsi? -video
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Talous ja toiminnan 
kehittäminen 

Toiminnan rahoitus 2017

Suomen 100-vuotista itsenäisyyttä juhlistettiin monin 
tavoin, mikä näkyi muun muassa yritysten panostuk-
sina hyväntekeväisyystyöhön. MLL oli ilahduttavan 
monen yrityksen valinta juhlavuoden yhteistyökump-
paniksi.

MLL:n keskusjärjestössä työskentelee 55 työnteki-
jää. Työhyvinvointikartoituksen mukaan henkilöstön 
työtyytyväisyys oli erittäin hyvä (4,1/5). Vuonna 2017 
panostettiin erityisesti esimiestyön kehittämiseen. 
Keskusjärjestön koko henkilöstöä perehdytettiin 
myös piirien ja paikallisyhdistysten toimintaan. Liiton 
eri toimialojen työntekijöille järjestettiin lokakuussa 
yhteiset Järjestöpäivät Helsingissä.

MLL:n tärkeimmät rahoitusläh-
teet olivat STEA:n avustukset, 
Lasten Päivän Säätiön tuotto, 
jäsenmaksut ja lahjoitukset. 
Kuopiossa järjestetty liittoko-
kous hyväksyi kolmivuotissuun-
nitelman vuosille 2018–2020.  

STEA-avustukset  

Muut avustukset  

Korvaukset ja maksutuotot  

Muut tuotot  

Jäsenmaksut  

Lasten Päivän Säätiö  

Muu varainhankinta, netto 

Sijoitus- ja rahoitustoiminta, netto  

36 %

9 %
3 %

17 %

6 %

7 %

7 %

15 %
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Uusi kolmivuotissuunnitelma
MLL:n liittokokous järjestetään joka kolmas vuosi ja 
vuonna 2017 se järjestettiin Kuopiossa. Liittokokous 
valitsi liittohallituksen puheenjohtajaksi dosentti, kas-
vatustieteen tohtori, rehtori Mirjam Kallandin. MLL 
kiittää lämpimästi dosentti Linnea Karlssonia hänen 
panoksestaan liittohallituksen puheenjohtajana vuo-
sina 2015–2017. MLL:n liittovaltuuston puheenjohta-
jaksi valittiin hallintojohtaja Tarja Larmasuo, joka on 
toiminut tehtävässä myös edellisen kolmivuotiskauden

Liittokokouksessa käsiteltiin liittohallituksen selonte-
ko menneestä kolmivuotiskaudesta sekä hyväksyttiin 
seuraavaa kolmivuotiskautta koskeva suunnitelma. 

Rahoitus monesta lähteestä
Liiton toiminnan volyymi oli 9 miljoonaa euroa. Mer-
kittävin rahoittaja on Sosiaali- ja terveysjärjestöjen 
avustuskeskus (STEA), joka hallinnoi 1.1.2017 toi-
mintansa aloittaneen uuden rahapeliyhtiö Veikka-
us Oy:n yleishyödyllisiin, terveyttä ja hyvinvointia 
edistäviin hankkeisiin kohdistuvia avustuksia. STEA 
tuki liiton työtä 3 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, kohden-
netut lahjoitukset, varainhankinta ja sijoitustoiminta.

Louise ja Göran Ehrnroothin säätiö tuki erityises-
ti lasten oikeuksien edistämistä. Suomen Kulttuuri-
rahasto rahoitti vuonna 2017 Leikkipäivä-ohjelmaa, 
joka kerää tietoa leikistä ja innostaa sekä lapsia että 
aikuisia leikkimään.

Monet yritykset ovat kokeneet MLL:n työn tärkeäk-
si ja halunneet tukea työtä pitkäjänteisesti. Piltti on  

MLL:n pitkäaikainen yhteistyökumppani ja tukee työ-
tä vanhemmuuden hyväksi. Myös Lasten ja nuor-
ten puhelimen ja KappAhlin yhteistyö jatkui vuonna 
2017. Avainapteekit oli Lasten ja nuorten puhelimen 
merkittävä tukija jo toista vuotta. Hyvä alku koulu-
tielle -kampanjan tukijoina jatkoivat monivuotiset 
kumppanit Jenny ja Antti Wihurin rahasto, Svenska 
Frimurare Ordens loger i Helsingfors, S-ryhmä ja Lii-
kenneturva.   

Moni yritys juhli Suomen 100-vuotista itsenäisyyttä 
ryhtymällä MLL:n kampanjakumppaniksi. Ikea tuki ra-
vintoloidensa Kalakaverit-annoksen myynnillä lasten 
kaveritaitoja. Nivea mahdollisti Nivea-stipendin avulla 
30 paikallista lapsiperhetapahtumaa. Dermocil taas 
tuki MLL:n työtä perheiden hyvän arjen puolesta jou-
lutuotekampanjalla. Myös Raniplast, Paletti, Delicard, 
Aurinkomatkat ja VitaminWell tukivat MLL:n työtä.

MLL kiittää kaikkia tukijoitaan
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Säätiöt 

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 kuntoutuspalve-
luja lapsiperheille. Palveluja ostavat Kela, kunnat, sai-
raanhoitopiirit, vakuutusyhtiöt ja perheet. 

Säätiö tarjosi laitos- ja avomuotoisia palveluja Pai-
mion parantolan tiloissa. Vuonna 2017 palveluja käyt-
ti 497 perhettä. Asiakkaina oli 1 909 lasta, nuorta ja 
aikuista. Kuntoutusvuorokausia kertyi 16 890. Kun-
toutuspäiviä oli 460 ja kuntoutuskäyntejä 671. Kun-
toutuksessa oli viikoittain keskimäärin 18 perhettä. 
Lisäksi järjestettiin alan ammattilaisille koulutusta ja 
työnohjausta. Säätiössä työskenteli keskimäärin 88 
ammattilaista.

Alan ammattilaisille ja kuntoutuksessa oleville las-
ten vanhemmille suunnatussa Paimio-akatemiassa 
nostettiin esiin ajankohtaisia tutkimuksellisia teemo-
ja. STEA-rahoitteinen Isät ja pojat puussa – seikkai-
lutoimintaa neuropsykiatrisesti oireileville nuorille 
-projekti jatkui. Kelan rahoittama etäkuntoutuksen 
kehittämishanke, Yhteys kotiin – kuntoutuksen tu-
lokset arkeen videoyhteyden avulla, jatkui. Kehittä-
misyhteistyötä jatkettiin Kelan ja muiden hoidosta ja 
kuntoutuksesta vastaavien tahojen, järjestöjen sekä 
oppilaitosten kanssa.

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

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 olivat lasten ja kasvattajien myönteisen 
vuorovaikutuksen lisääminen, lasten ja nuorten yk-
sinäisyyden ehkäiseminen ja leikkikulttuuria koskeva 
tutkimus sekä näitä kolmea teemakokonaisuutta kos-
kevan tutkimustiedon levittäminen.

Seuraavan kolmivuotiskauden 2018–2020 ensisi-
jaisiksi painopistealueiksi päätettiin lasten ja nuorten 
leikkikulttuuri, digitaalinen kasvuympäristö, mielen-
terveys ja vanhemmuuden tuki. 

Tutkimussäätiö myönsi tutkimusapurahoja yhteen-
sä 75 000 euroa. Apurahoja myönnettiin 11 väitös-
tutkimuksen tekijälle sekä yhdelle äitiyspakkauksen 
kansainvälistä levinneisyyttä ja parhaita käytäntöjä 
selvittävälle tutkimukselle.

Säätiö järjesti yhdessä MLL:n kanssa Lapset ja nuo-
ret digitaalisessa maailmassa -seminaarin.

MLL:n tutkimussäätiö on yksi Tampereen uuden yli-
opiston perustajajäsenistä. Tutkimussäätiö osallistui 
Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunnan toteutta-
maan Vuosisadan rakentajat -hankkeeseen.
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     Konserni      Emo    
   1.1.–31.12.2017  1.1.–31.12.2016 1.1.–31.12.2017   1.1.–31.12.2016 
     
Varsinainen toiminta      
Tuotot    
 Avustukset 2 883 3 973 2 678  3 820 
 Korvaukset 5 573 5 990 88  84 
 Maksutuotot 178 176 145  137 
 Muut tuotot 1 421 1 395 1 364  1 335 
   10 055 11 533 4 275  5 376 
       
Kulut      
 Henkilöstökulut -6 610 -6 758 -2 767  -2 679 
 Poistot -427 -401 -187  -194 
 Toimintakulut -5 894 -6 948 -4 005  -5 021 
   -12 931 -14 107 -6 959  -7 894 
       
Varsinaisen toiminnan kulujäämä -2 876 -2 574 -2 684  -2 518 
      
Varainhankinta       
 Tuotot 1 758 2 286 1 746  2 176 
 Kulut -135 -115 -135  -99 
   1 623 2 171 1 611  2 077 
       
Tuotto-/kulujäämä -1 254 -403 -1 074  -441 
       
Sijoitus-ja rahoitustoiminta      
 Tuotot 2 108 1 514 2 002  1 408 
 Kulut -758 -564 -742  -531 
   1 350 950 1 260  877 
       
Tuotto-/kulujäämä 97 547 186  437 
    
Yleisavustukset 997 997 997  997 
      
Investointiavustukset      
 Stea:n investointiavustus 10 12 10  12 
 Siirto hankintamenon vähennykseksi -10 -12 -10  -12 

Siirto sidottuun rahastoon -89  -89  0 
Siirto säätiöiden pääomiin 89 -111 0  0 

  
Tilikauden yli-/alijäämä 1 093 1 433 1 094  1 434 
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       Konserni     Emo   
  1.1.–31.12.2017  1.1.–31.12.2016 1.1.–31.12.2017  1.1.–31.12.2016 
     
Vaikuttaminen ja viestintä     
 Tuotot 1 246 1 237 1 246 1 237 
 Kulut -2 193 -1 946 -2 071 -1 857 
 Kulujäämä -947 -709 -825 -620 
     
Vapaaehtoistoiminta ja järjestötyö     
 Tuotot 1 765 2 964 1 765 2 964 
 Kulut -2 377 -3 534 -2 377 -3 534 
 Kulujäämä -612 -570 -612 -570 
     
Lasten, nuorten ja vanhemmuuden tuki     
 Tuotot 6 852 7 263 1 072 1 105 
 Kulut -7 197 -7 507 -1 347 -1 382 
 Kulujäämä -345 -244 -275 -277 
     
Hallinto ja talous     
 Tuotot 192 71 192 71 
 Kulut -1 164 -1 121 -1 164 -1 121 
 Kulujäämä -972 -1 050 -972 -1 050
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  Konserni   Emo   
 31.12.2017  31.12.2016 31.12.2017  31.12.2016 
 
VASTAAVAA     
 
Pysyvät vastaavat      
 Aineettomat hyödykkeet 433 590 18 31 
 Aineelliset hyödykkeet 7 657 8 073 7 393 7 802 
 Sijoitukset 11 824 12 635 9 245 10 644 
 
Vaihtuvat vastaavat        
 Vaihto-omaisuus 43 47 43 47    
 Lyhytaikaiset saamiset 989 968 481 705 
 Rahoitusarvopaperit 17 17 17 17 
 Rahat ja pankkisaamiset 5 785 3 497 4 887 1 763 
  26 748 25 827 22 084 21 009 
 
VASTATTAVAA      
      
Oma pääoma      
 Sidotut rahastot 90 0 90 0 
 Säätiöiden pääomat 3 986 4 075 0 0 
 Nimikkorahastot 2 815 2 815 2 815 2 815 
 Toimintapääoma 15 142 13 709 15 142 13 709  
 Tilikauden yli-/alijäämä 1 093 1 433 1 094 1 434 
 
Pakolliset varaukset 149 185 149 185 
 
Vieras pääoma      
 Lyhytaikainen 3 473 3 610 2 794 2 866  
  26 748 25 827 22 084 21 009 
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Puheenjohtaja
lasten- ja nuorisopsykiatrian erikoislääkäri, dosentti Linnea Karlsson, Turku

Varapuheenjohtajat    Henkilökohtaiset varajäsenet
KT Jouko Huttunen, Vaajakoski         lennonjohtaja Katri-Helena Kivipää, Kuikka 
ylilääkäri Outi Strid, Lappeenranta                       luokanopettaja Petra Vesuri, Valkeala   

Jäsenet    Henkilökohtaiset varajäsenet
HTM, yksikönjohtaja Anneli Kupari, Seinäjoki                       psyk.sairaanhoitaja Satu Kelkka, Oriniemi
LT Marjatta Blanco Sequeiros, Oulu                   varhaiskasvatusjohtaja Paula Haarahiltunen, Ranua
VTK Erkki Virtanen, Helsinki                            tilitoimistoyrittäjä Paula Karjalainen, Tervola
ravintolapäällikkö Taina Salmi, Lieto                                  perheohjaaja  Salla Pajamäki, Turku
varatoimitusjohtaja Mika Pynnönen, Porvoo     liikennekeskuspäällikkö Juha Alikoivisto, Vahto
hallinto- ja henkilöstöpäällikkö, VT Johanna Aalto, Kauttua     päätoimittaja Jan Pippingsköld, Nurmijärvi
hallinto-oikeustuomari Terhi Vanala, Kuopio                         kasvatus- ja opetusjohtaja Seija Manninen, Mikkeli

Talous- ja hallintotoimikunta 
FM Jari Saine, Helsinki, puheenjohtaja
pääkonsuli Johannes Koroma, Helsinki, varapuheenjohtaja
dosentti Linnea Karlsson, Turku
johtaja Jerker Hedman, Kirkkonummi
johtaja Pasi Mustonen, Helsinki 5.4.2017alkaen
KTM Päivi Suksi, Helsinki
pääsihteeri Milla Kalliomaa, läsnäolo-oikeutettu
KHT Johanna Winqvist-Ilkka, läsnäolo-oikeutettu
hallintojohtaja Stina Stavén, esittelijä
talouspäällikkö Teija Malinen, sihteeri

Liitteet

Liittohallitus 2017

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

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

Liiton suojelijat
tasavallan presidentti Sauli Niinistö
valtiotieteiden maisteri Jenni Haukio
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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
lähihoitaja Pirkko Nurmivuori, Tampere   rehtori Erika Kauppi-Nykänen, Riihimäki
erityissuunnittelija 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
projektijohtaja, KTM Olavi Punakivi, Espoo   eritysasiantuntija (el.) Anna-Maija Haliseva-Lahtinen, 
 Helsinki

Liittovaltuusto 2017
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varatoimitusjohtaja Mika Pynnönen, Tuusula    lastenpsykiatrian professori Irma Moilanen, Oulu
lastenohjaaja Mervi Rajahalme, Juankoski     lääkäri Anne Vola, Iisalmi
sairaanhoitaja Terhi Rokkanen, Kotka     kriisityöntekijä Marja-Liisa Mankki, Kouvola
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 
pääsihteeri Milla Kalliomaa
hallintojohtaja Stina Stavén 
ohjelmajohtaja Marie Rautava
viestintäjohtaja Liisa Partio 31.3.17 asti, 1.4.17 alkaen johtava asiantuntija  
johtava asiantuntija Esa Iivonen 
viestintäpäällikkö Maria Gnosspelius 1.4.17 alkaen
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
lehtori 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
päätoiminen tuntiopettaja Minna Kakkonen

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
yksikönjohtaja Anne Kupari

Pohjois-Pohjanmaan piiri
Nummikatu 32, 90100 Oulu
p. 045 126 0779
pohjois-pohjanmaa.mll.fi
toiminnanjohtaja Leena Huhanantti 31.12.17 asti
toiminnanjohtaja Eevaleena Isoviita 1.12.17 alkaen
piirihallituksen puheenjohtaja
ylitarkastaja Maija Pelkonen

Satakunnan piiri
Antinkatu 8, 28100 Pori
p. 050 320 5520
satakunnanpiiri.mll.fi
toiminnanjohtaja Jaana Hietakangas
piirihallituksen puheenjohtaja
hallinto- ja henkilöstöpäällikkö Johanna Aalto

Piirijärjestöt 2017
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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 Janina Andersson 
piirihallituksen puheenjohtaja
ravintolapäällikkö Taina Salmi
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MLL:n toiminta lukuina 2017 

 86 000 jäsentä 

 548   paikallisyhdistystä  
 10  piiriä   

 yli 30 000   vapaaehtoista, mm.  
  • 11 000 tukioppilasta 
  • 14 000 yhdistysten aktiivijäsentä 
  • 660 kylämummia ja -vaaria / lukumummia ja -vaaria   
  • 2 350 perhekummia tai muuta tukihenkilöä  
  • 310 auttavien puhelinten päivystäjää 

 644  perhekahvilaa, joissa yli 350 000 käyntiä 
 310  vertaisryhmää, joissa yli 20 000 käyntiä 
 1 200  kerhoa, joissa yli 330 000 käyntiä 
 1 900 koulutus- yleisö- ja koko perheen tilaisuutta, joissa 230 000 osallistujaa  

 21 000  keskustelua Lasten ja nuorten puhelimessa 
 1 400  keskustelua Vanhempainpuhelimessa 

 yli 800 000  vapaaehtoistuntia 

 900  lasten hoitajaa, yli 4 400 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.


