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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 

lapsen etu asetetaan etusijalle ja jossa lapset ja 
nuoret voivat hyvin.

• MLL on lasten, nuorten ja perheiden arjen 
asiantuntija, luotettava ja ketterä kumppani, va-
paaehtoistyön toteuttaja ja innovatiivinen ke-
hittäjä ja vaikuttaja.

• MLL tarjoaa innostavan ja arvostavan osallistu-
misympäristön 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 perhei-

den kanssa
• lasten, nuorten ja vanhemmuuden tuki
• vaikuttaminen lasten, nuorten ja perheiden  

hyväksi

MLL:n työn perustana ovat liiton perustamisjulis-
tus, säännöt, Suunta 2024 -strategia ja YK:n lap-
sen oikeuksien sopimus.



MLL 2019  5



6  MLL 2019

Lapsen oikeuksien  
juhlavuosi

Vuonna 2019 lapsen oikeuk-
sien sopimuksen hyväksymises-
tä tuli kuluneeksi kolmekym-
mentä vuotta. MLL osallistui 
järjestöjen yhteiseen kampan-
jointiin lasten oikeuksien tun-
nettuuden lisäämiseksi ja arvio 
myös sopimuksen toteutumista 
Suomessa. Kolmenkymmenen 
vuoden aikana yleinen tietoi-
suus lapsen oikeuksista on 
lisääntynyt, mutta edelleen on 
paljon tehtävää muun muas-
sa lapsia koskevien päätösten 
vaikutusten arvioinnissa. 
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tekijöitä sitoutuneesta työstä. MLL on hieno yh-
teisö, jossa osataan toimia yhdessä. Suurkiitos 
myös työmme ystäville, yhteistyökumppaneille ja 
rahoittajille tuesta. Kaikkien teidän ansiostanne 
tavoitimme jälleen satoja tuhansia lapsia, nuoria 
ja vanhempia sekä heidän parissaan toimivia aut-
tajia.

Kansallisen lapsi- ja perhepalvelujen muutosoh-
jelman yhteydessä käytiin keskustelua lapsista 
ja perhearjesta monilla foorumeilla. MLL selvit-
ti vanhempien huolenaiheita laajalla Vanhemman 
ääni -kyselyllä. Vanhempien suorituspaineet, ar-
jenhallinnan ja tunnesäätelyn pulmat olivat kes-
keisiä vanhempia kuormittavia tekijöitä. Kysely 
tuotti tärkeää tietoa MLL:n Vanhempainnetin ja 
vanhemmuuden tuen kehittämiseen. Chat-palve-
lun kautta vanhemmat saivat varata aikoja myös 
keskusteluun työntekijän kanssa. 

Liitossa valmistauduttiin satavuotisvuoteen jär-
jestämällä tulevaisuustyöpajoja kaikissa piireissä. 
Pajoissa keskusteltiin ajan ilmiöistä, kuten nuor-
ten ilmastohuolesta, perheiden moninaisuudesta 
ja alhaisesta syntyvyydestä. Myös lapsiin liittyvä 
ilo ja merkitys haluttiin nostaa esille. 

Monet asiat ovat muutoksessa, mutta tärkeää 
on tunnistaa asiat, jotka eivät muutu. Läheisyy-
den, inhimillisen vuorovaikutuksen ja kohtaa-
misen tarve säilyvät. Vapaaehtoistoiminnassa 
olemme näiden asioiden äärellä. Tuntuu hyvältä 
suunnata tällä joukolla kohti seuraavaa sataa.

Kiitän lämpimästi tuhansia vapaaehtoisia, jär-
jestön luottamushenkilöitä ja liiton kaikkia työn-

Milla Kalliomaa, pääsihteeri
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Tuki vanhemmille
Perhekahvilassa käynti kohentaa 
mieltä
Lapsiperheiden avoimet kohtaamispaikat, perhe-
kahvilat, ovat MLL:n suosituinta toimintaa. Perhe-
kahviloissa aikuiset saavat vertaistukea, juttuseu-
raa ja lapset leikkikavereita.

Vuonna 2019 perhekahvilat herättivät kansain-
välistä kiinnostusta muun muassa Terveyden ja 
hyvinvoinnin laitoksen järjestämässä Integrating 
services and NGO’s -seminaarissa. Lisäksi kan-
sainvälinen Quartz-verkkojulkaisu kirjoitti laajasti 
perhekahviloista ja MLL:n kylämummeista. 

Perhekahviloita oli vuonna 2019 yhteensä 689. 
Lähes jokaisesta kunnasta löytyy ainakin yksi per-
hekahvila. Ne kokoontuivat erilaisissa kerhotilois-
sa, neuvoloissa, päiväkodeissa tai leikkipuistoissa 
vuoden aikana kaikkiaan yli 24 000 kertaa. Perhe-
kahvilat olivat avoinna yleensä aamupäivisin, 1–2 
kertaa viikossa, pari tuntia kerrallaan. Iltaperhe-
kahviloiden määrä on hienoisessa kasvussa. Las-
ten ja aikuisten käyntejä perhekahviloissa oli yh-
teensä 300 000. 

Valtakunnallisen perhekahvilakyselyn mukaan 
perhekahvilat onnistuivat luomaan avoimen ja 
turvallisen ilmapiirin. Kävijät kokivat olevansa ter-
vetulleita perhekahvilaan ja moni kertoi käymisen 
kohentavan mielialaa. 

Yhdistykset saivat tilata keskusjärjestöltä omaa 
kahvilaa koskevan kävijäkyselyn toiminnan kehit-
tämisen avuksi. Perhekahviloiden toimintaa tuki-
vat piirit. Perhekahvilaohjaajien verkkokoulutus 
uudistettiin.

MLL tukee vanhemmuutta mo-
nin eri tavoin perhekahviloista 
valtakunnallisen Vanhempain-
puhelimen palveluihin. Vuonna 
2019 vahvistuivat erityisesti 
perheiden mahdollisuus tukeen 
verkossa ja mediakasvatus. 
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”Ketään ei arvostella, ollaan kiinnostuneita ja 
tsempataan, jos on vaikeita aamuja.”

”Ilman perhekahvilatoimintaa istuisimme 
varmaan kaiket päivät kotona. Lapsellani ei olisi 
ikäistään ystäviä, koska hän ei käy kerhossa eikä 

ole hoidossa.”

Perhekahvilakysely 2019

Terveisiä  
perhekahvilasta
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Vanhempainpuhelin ja netti
Vanhempainpuhelin on kaikille vanhemmille tar-
koitettu maksuton auttava puhelin, jossa voi pu-
hua luottamuksellisesti ja nimettömästi mistä ta-
hansa kasvatukseen, lapseen tai parisuhteeseen 
liittyvästä asiasta. Painopiste on vanhempien 
kuuntelemisessa ja heidän voimavarojensa tuke-
misessa. Puhelimen rinnalla toimii Vanhempainne-
tin kirjepalvelu sekä chat, joka palvelee neljänä päi-
vänä viikossa ja aina kun päivystäjiä on paikalla. 

Vanhempainpuhelimen ja nettipalveluiden yh-
teydenotot ovat lisääntyneet viimeisen kuuden 
vuoden aikana yli 50 prosenttia. Vuonna 2019 
vastattiin 1 800 yhteydenottoon. Näistä puheluja 
oli yli 900, nettikirjeitä 250 ja chat-yhteydenotto-
ja 600. 

Pikkulapsen kehitysvaiheita ja temperament-
tia, syömistä ja nukkumista koskevat yhteyden-
otot kasvoivat jonkin verran edellisestä vuo-
desta. Kehitysvaiheista keskusteltiin varsinkin 

chatissa. Vanhemmat purkivat mieltään myös lap-
sen ja nuoren psyykkiseen terveyteen liittyvistä 
huolista, kuten ahdistuneisuudesta ja masentu-
neesta mielialasta.

Edellisten vuosien tapaan vanhemmat pohtivat 
myös omaa vanhemmuuttaan. Erityisesti riittä-
mättömyyden ja syyllisyyden tunteet sekä odo-
tusten ja todellisuuden väliset ristiriidat kuor-
mittivat monia. Myös esimerkiksi uusperheiden 
ihmissuhteet, tavat toimia uudessa perhekokoon-
panossa ja erilaisten kasvatusnäkemysten yhteen-
sovittaminen mietityttivät vanhempia.

Vanhempien puheluihin ja viesteihin vastaa-
vat MLL:n kouluttamat vapaaehtoiset päivystä-
jät ammattilaisten ohjaamissa päivystysryhmissä 
Helsingissä, Oulussa ja Jyväskylässä. Mukana oli 
yhteensä 69 päivystäjää, jotka tekivät vapaaeh-
toistyötä yli 2 200 tuntia.  

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
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Verkkotuki vahvistui
Vanhemmuuden verkkotuki -hankkeessa (2018–
20) toteutettiin Vanhemman ääni -kysely, johon 
vastasi 650 vanhempaa. Vanhempia kuormitti-
vat eniten riittämättömyyden tunne, arjenhallin-
ta sekä tunteiden säätelyn vaikeudet. Yksinäisyys, 
taloushuolet sekä puhumattomuus parisuhtees-
sa olivat taas aiheita, joista vanhempien oli vaikea 
puhua kellekään. Kyselyn tuloksia käytetään hy-
väksi tuotettaessa uutta sisältöä Vanhempain-
netti-sivustolle. 

Hanke käynnisti ajanvarauschatin, johon van-
hempi voi varata anonyymisti ajan itselleen so-
pivana ajankohtana ja jatkaa keskustelua halu-
tessaan työntekijän kanssa useamman kerran. 
Chatissa kohdattiin yli 100 vanhempaa. Osa Van-
hempainpuhelimen ja nettipalvelujen päivystäjistä 
koulutettiin ajanvarauschatin päivystäjiksi. 

Nuorisoneuvola vanhemmille
Vuonna 2019 käynnistyi hanke, jossa MLL:n si-
vustolle kehitetään nuorten vanhemmille uusi 
palvelu, Nuorisoneuvola. Sieltä löytyy kootusti 
ja laajasti tietoa 12–18-vuotiaiden lasten kasva-
tuksen ja kehityksen tueksi. Neuvolaan kuuluu 
chat-palvelu, jossa vanhempien sekä nuoren on 
mahdollista varata yhteinen aika ja keskustella 
anonyymisti ammattilaisen kanssa. Palvelun tar-
koituksena on madaltaa kynnystä ammattiapuun 
ja helpottaa avun saamista digitaalisin keinoin. Si-
vusto avattiin 13.2.2020.

”Ennen lapseni syntymää ajattelin, että viihdyn kotona enkä ainakaan mene 
mihinkään vauvakahvilaan. Parin kuukauden kuluttua kaipasin jo pois kotoa ja 
muiden vanhempien seuraa”, tamperelainen Kaisa toteaa.

”Yksin lasten kanssa kotona on myös helppo olettaa, että kaikki muut vanhem-
mat tekevät jossain jotain tosi mielenkiintoista”, Emmi sanoo. 

”Sosiaalisessa mediassa näyttää siltä, että kaikilla muilla on koko ajan joitain 
mielettömiä bileitä. Tehdään syysretkiä ja löydetään lasten kanssa kantarelleja. 
Ja itse miettii, josko jaksaisi lähteä yhtään mihinkään.”

”Yksinäisyys liittyy läheisesti riittämättömyyden tunteeseen”, Hazel sanoo. ”Syyl-
lisyyttä koetaan siitä, että ei ole omia ystäviä.” 

Toisaalta toinen syyllistävä tabu on vanhemman halu olla yksin, viettää omaa 
aikaa. ”Neuvolassa ei valmenneta siihen, että äiti voisi haluta olla ilman lapsia”, 
Emmi sanoo. 

Hän kertoo tuttavastaan, joka eron jälkeen viettää joka toisen viikonlopun omil-
laan. ”Hän on tosi onnellinen mutta kokee siitä huonoa omaatuntoa. On tunne, 
että ei sellaista saa sanoa ainakaan ääneen.”

Tamperelaisvanhemmat 
keskustelevat Vanhemman 

ääni -kyselyn tuloksista.  
Lapsemme-lehti 4/2019
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Vertaistukea vanhempainryhmistä
MLL:n vanhempainryhmätoiminnan tavoitteena 
on vahvistaa vanhempien mentalisaatiokykyä ja 
kykyä huolehtia lapsesta, vähentää vanhemmuu-
den stressiä perhettä kuormittavissa tilanteissa 
sekä vahvistaa tasavertaista vanhemmuutta.

MLL koulutti edellisten vuosien tapaan kunti-
en ja järjestöjen työntekijöitä Vahvuutta vanhem-
muuteen- ja Lapsi mielessä -ryhmien ohjaami-
seen. Vanhempainryhmätoiminnan koulutuksissa 
ja kehittämisessä painotus oli erityistä tukea tar-
vitsevissa lapsiperheissä. Yhteistyökumppaneina 
olivat Folkhälsan, Ensi- ja turvakotien liitto, Pelas-
takaa Lapset sekä MLL:n Lasten ja Nuorten Kun-
toutussäätiö. 

Vuonna 2019 koulutusten yhteydessä toteu-
tettiin 17 erityisen tuen vanhempainryhmää, jois-
sa tavoitettiin noin 100 vanhempaa, jotka olivat 
esimerkiksi perheneuvolan, lastensuojelun 
tai perhekuntoutuksen asiakkaina tai 
muuten vaikeassa elämänti-
lanteessa. Piirien ja kes-
kusjärjestön 

kouluttamille ryhmänohjaajille järjestettiin jatko-
koulutusta, johon osallistui 130 henkeä. Työn-
tekijät paneutuivat muun muassa siihen, kuinka 
mentalisaatioperustaista työtapaa käytetään kai-
kissa tapaamisissa lasten ja aikuisten kanssa. MLL 
järjesti yhteistyökumppaneiden kanssa Lapset, 
perheet ja mentalisaatio -seminaarin, joka tavoitti 
700 ammattilaista. 

Jututtamot ovat vapaaehtoisten ohjaajien ve-
tämiä kaikille vanhemmille avoimia ryhmiä, joissa 
keskustellaan vanhemmuudesta ja lapsiperhei-
den arjesta. Ohjaajat auttavat vanhempia poh-
timaan asioita erityisesti lapsen näkökulmasta. 
Vuonna 2019 järjestettiin 9 Jututtamo-ohjaajan 
koulutusta, joihin osallistui noin 80 vapaaehtois-
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ta, lasten ja perheiden parissa toimivaa työnteki-
jää ja opiskelijaa. Jututtamoihin osallistui yli 300 
vanhempaa. Piireihin koulutettiin 20 uutta Jutut-
tamo-kouluttajaa. Sipoossa kokeiltiin Jututtamoa 
yhteistyössä varhaiskasvatuksen kanssa pitämällä 
vanhempainilta Jututtamo-mallilla. 

Digihyvinvoinnin vahvistaminen
Vanhemmat kaipaavat tukea mediakasvatukseen, 
sillä media on osa lasten kasvuympäristöä pie-
nestä pitäen. MLL on mukana EU:n Safer Internet 
-ohjelmassa, joka edistää lasten ja nuorten turval-
lista digitaalisen median käyttöä. Yhteistyökump-
paneina ovat Pelastakaa Lapset sekä Kansalli-
nen audiovisuaalinen instituutti. MLL:n Lasten ja 
nuorten puhelin sekä Vanhempainpuhelin vastaa-
vat ohjelman Helpline-toiminnasta tarjoamalla tu-
kea ja apua mediaan liittyvissä kysymyksissä. 

MLL:n nuorisotyön kouluttajille järjestettiin 
digihyvinvoinnin koulutusprosessi ja tuotettiin 
uudet koulutusmateriaalit alle kouluikäisten ja 
kouluikäisten vanhempaintilaisuuksiin sekä 5.–9. 
luokkien oppitunneille. Kouluttajat olivat muka-
na 290 mediakasvatustilaisuudessa ja tavoittivat 

”Ajattelen vielä enemmän omaa 
toimintaani lapsen kanssa. Esimerkiksi 

lapsen itkupotkuraivarissa yritän 
miettiä asiaa lapsen kannalta enkä 

turhaudu heti.” 

Palautetta MLL:n vanhempainryhmästä
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kouluissa ja vanhempainilloissa 10 600 lasta ja 
nuorta sekä yli 7 000 huoltajaa tai ammattikasvat-
tajaa. 

Syksyllä julkaistiin asiantuntijaryhmän avustuk-
sella toteutetut Hyvinvointia digiajassa -nettisivut 
sekä Vanhempain- että Nuortennettiin. Samaan 
aikaan ilmestyi ensimmäinen vanhemmille suun-
nattu Ruutujen lumo -uutiskirje. Kouluissa toteu-
tettiin Empatia netissä -tukioppilaskoulutuksia. Li-
säksi MLL:n puheenvuoroja kuultiin muun muassa 
Tubeconissa ja GameXpossa.  

Nuorten mediakyselyn tulokset julkistettiin. 
Kyselyssä yli 1 500 nuorta kertoi netin ja medi-
an käytöstään. Nuoret muun muassa korostivat 
sosiaalisen median merkitystä yhteydenpitokana-
vana kavereihin. Kaikkien yhteinen toive oli, että 
netistä saataisiin kitkettyä toisia loukkaava kohte-
lu ja kiusaaminen. 

Seinäjoen, Kouvolan ja Oulun varhaiskasvatuk-
sen työntekijöille pidettiin mediakasvatuskoulu-
tuspäivä osana Opetushallituksen tukemaa koulu-
tushanketta.  

Leikille oma viikko
Leikki on korvaamattoman tärkeää lapsen kasvul-
le. Sanomaa edistettiin julkaisemalla leikkipäivä.fi- 
nettisivuilla uusinta tutkimustietoa leikistä sekä 
nostamalla leikkiä viikoittain esille MLL:n sosiaali-
sen median kanavissa. 

Leikkipäivä-verkostoon tuli mukaan uusia toimi-
joita. Yhdessä verkoston kanssa järjestettiin Leik-
kipäivä-viikko, joka huipentui valtakunnalliseen 
Leikkipäivään 11.5. Eri puolilla maata järjestettiin 
yli 100 leikkitapahtumaa, joihin osallistui tuhansia 
eri-ikäisiä leikkijöitä vauvasta vaariin. Leikkipäivän 

koordinaattori osallistui Esteetön Leikkipäivä -ta-
pahtuman järjestämiseen yhdessä vammaisjärjes-
töjen kanssa.  

Leikkipankki kasvoi ja vahvistui. Vuoden lopussa 
pankkiin oli tallennettu 900 leikkiä ja nettisivuilla 
vierailtiin kuukaudessa vajaa 40 000 kertaa. 

leikkipäivä.fi
leikkipankki.fi
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Lasten ja nuorten 
osallisuus ja tuki
MLL tukee lapsia ja nuoria kou-
luissa, harrastuksissa ja verkon 
välityksellä. Iso osa työstämme 
ehkäisee kiusaamista tukemal-
la hyvän ryhmän muodotumis-
ta esimerkiksi koulussa. Lasten 
ja nuorten puhelimessa ja 
chatissa kuunnellaan vuoden 
jokaisena päivänä.

Tiivistä kouluyhteistyötä
MLL koordinoi ja kehittää kouluissa vapaaehtois-
toimintaa, joka tukee oppilaiden osallisuutta ja 
vahvistaa yhteishenkeä. Yläkoulujen tukioppilaita 
on vuosittain 11 000 ja heidän ohjaajiaan yli 900. 

Vuonna 2019 koulutettiin lähes 4 700 tukiop-
pilasta. Kouluissa järjestetyissä tilaisuuksissa, jois-
sa käsiteltiin muun muassa tukioppilas- ja kum-
mitoimintaa sekä mediakasvatusta, tavoitettiin yli 
23 000 lasta ja nuorta. Kouluissa järjestettiin yh-
teensä 135 vanhempainiltaa, joihin osallistui lähes 
6 500 henkeä. MLL kehittää tukioppilastoiminnan 
lisäksi myös alakoulujen kummitoimintaa ja toisen 
asteen tutortoimintaa. Yhteensä MLL:n koulu-
tuksiin osallistui yli 5 000 koulujen ammattilaista. 
Kouluvierailuja tekeville MLL:n nuorisotoiminnan 
kouluttajille järjestettiin perus- ja syventävää kou-
lutusta.

Koulurauha on MLL:n, Opetushallituksen, Polii-
sihallituksen, Suomen Vanhempainliiton ja Folk-
hälsanin yhteinen ohjelma. Osana sitä Kajaanis-
sa julistettiin 20.8. koulurauha, jonka teemana oli 
vastuu ja sloganina ”Pidetään huolta”. Tapahtumaa 
suunnittelivat Kajaanin koulujen lisäksi Uusikaar-
lepyyn Zachariasskolanin oppilaat. Tapahtumas-
sa julkaistiin myös oppilaiden tekemä Koulurau-
haa-musiikkivideo. Ensimmäistä kertaa järjestettiin 
myös koulurauha-vanhempainilta, johon osallistui 
50 vanhempaa. 
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Vuoden aikana 31 koulua osallistui kiusaamisen 
ehkäisemisen ja oppilaiden osallisuuden kehittämi-
sen prosessikoulutuksiin, johon kuului muun muas-
sa hyvinvointikyselyn tekeminen oppilaille. Lisäksi 
esimerkiksi 90 Helsingin kaupungin opettajaa ja 
oppilashuollon edustajaa koulutettiin tukioppilai-
den mahdollisuuksista ehkäistä kiusaamista. 

Koulutusten arviointiin kehitetty Koppa-palau-
tejärjestelmä vakiinnutettiin MLL:n nuorisotyön 
kouluttajien toimintaan. Koulutuksiin osallistuneet 
voivat antaa välittömästi palautetta esimerkiksi 
matkapuhelimella.

Koulujen hyvinvointikyselyyn vastasi vuoden 
loppuun mennessä yli 14 000 oppilasta 4.–9. vuo-
siluokilta. Koulukohtaiset tulokset on tarkoitettu 
kiusaamisen ehkäisytyön ja oppilaiden osallisuu-
den kehittämisen tueksi. 40 prosenttia kiusaamista 
kokeneista oppilaista kertoi kyselyssä, ettei aikui-
nen tiedä asiasta. Tukioppilaskyselyyn vastasi yli 
400 tukioppilasta. Heistä lähes kaikki suosittelisi-
vat tukioppilastoimintaa muille nuorille.

Meidän projekti -hanke järjesti vapaaehtoistoi-
minnan kursseja toisen asteen valmentavan ope-
tuksen opiskelijoille 7 oppilaitoksessa. Nuorten 
projekteja toteutettiin muun muassa kierrätys-
keskuksessa, vanhusten palvelutalossa ja kehitys-
vammaisten päivätoiminnassa eri yhdistysten ja 
seurakunnan kanssa. Kaksivuotisen hankkeen yh-
teistyökumppani on Nuorten Akatemia. 

Osana MLL 100 -juhlavuoden valmisteluja alet-
tiin suunnitella lasten tulevaisuuslukutaitoa kehit-
täviä kerhoja alakoulujen kerhotoimintaan 3.–4. 
luokkien oppilaille.

”Turvallisuus pitää sisällään monet 
säännöt, opettajat kaverit sekä 

kädenväännöt

Koulussa ei sais olla yhtään pelkoo, 
siitä pitäis tehdä hei kaikille selkoo

Muista yöllä koisia, niin ei tee mieli 
päivällä haukkua toisia

Kiusaaminen ei saa olla henkistä tai 
fyysistä, muuten tulee kansliaan tosi 

paljon ryysistä.

Koulurauhaa sitä täällä tarvitaan, 
kaikki tasa-arvoisia olla saavat, 

parannetaan sillä ihan kaikkien haavat

Rauhaa, annetaan toisillemme aikaa. 

Opettajat sekä kaverit, kaikki samal 
viival ni onnistutaan paremmin.”

Koulurauha-biisi 2019, sanat 
Aapo Wikstén ja Kajaanin 

koulurauhatyöryhmän oppilaat

Tukioppilastoiminta
• lähes jokaisessa ylä- ja 

yhtenäiskoulussa
• 11 000 tukioppilasta
• 900 ohjaajaa
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Nuortennetti 
Nuortennetti on MLL:n verkkonuorisotyön ja 
nuorten osallistumisen kanava. Nuortennetin kä-
vijämäärä moninkertaistui edellisestä vuodesta. 
Kävijöitä oli kuukaudessa 60 000 ja vuoden ai-
kana yli 700 000. Sisältöä Nuortennettiin teke-
vät vapaaehtoiset 12–19-vuotiaat nuoret MLL:n 
työntekijöiden tuella. Sisältöä tuotettiin Insta-

gram-, Snapchat-, Youtube- sekä kuva- ja kirjoit-
tajatiimeissä. Nuortennetin toimittamiseen kuului 
myös keskustelupalstan esimoderointi.

Nuortennetin valtaustoiminnan myötä sisältöjä 
tuottivat myös monet yhteistyökumppanit. Nuor-
tennetissä järjestettiin myös vertaistukitoimintaa 
ja asiantuntijoiden vierailuja. Verkk@rit eli verkko-
tukioppilaat vastasivat keskustelupalstalla nuor-
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ten kysymyksiin. Nuortennetissä järjestettiin ryh-
mächatteja esimerkiksi kaverisuhteista, nuoren 
kasvusta ja kehityksestä sekä vanhempien eros-
ta. Mielenterveyteen liittyviin viesteihin vastasivat 
Lasten ja nuorten puhelimen ja netin päivystäjät.  
MLL kehitti nuorisotyön yleisen arvioinnin ohella 
Nuortennetin arviointia ja seurantaa.

Yhdistysten nuorisotyö 
Monet MLL:n paikallisyhdistykset tekevät yhteis-
työtä yläkoulujen tukioppilaiden kanssa ja tar-
joavat nuorille muitakin mahdollisuuksia toimia 
vapaaehtoisina. Yhdistyksille järjestettiin koulu-
tusta nuorisotyönsä kehittämiseen, ja yhä useam-
pi paikallisyhdistys innostui nuorten toiminnasta. 
Yhdistyksissä oli yhteensä 300 nuorisotoiminnan 
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vastaavaa. Keskusjärjestö jakoi Itse tehty -stipen-
dejä nuorten suunnittelemiin projekteihin kou-
luissa ja yhdistyksissä. Nuorten ryhmät suunnit-
telivat yli 20 tapahtumaa, joihin osallistui lähes 
4 500 nuorta eri puolilla maata.

Kiusaamisen ehkäisy harrastuksissa
MLL on mukana Folkhälsanin koordinoimassa Tur-
vallinen ja viihtyisä harrastusryhmä -hankkeessa, 
jossa etsitään keinoja kiusaamisen ehkäisemiseen 
ja lasten äänen kuulemiseen urheiluseuroissa. 

Vuonna 2019 valmentajille ja vanhemmille teh-
dyn kyselyn mukaan vanhemmat ovat pääosin 
tyytyväisiä lastensa urheiluharrastuksiin, mut-
ta yksinäisyyden ja kiusaamisen torjumisessa on 
edelleen paljon kehitettävää. Myös keskusteluil-
mapiirissä on parannettavaa, sillä noin 40 pro-
senttia kilpailevien lasten vanhemmista koki, ettei 
lapsi uskalla kertoa mielipidettään valmentajalle, 
koska pelkäsi sen vaikuttavan asemaansa. Tulok-
sista tiedotettiin lajiliitoille ja urheiluseuroille, joi-
ta rohkaistiin kehittämään lasten ja nuorten vai-
kutusmahdollisuuksia. 

Lasten ja nuorten puhelin ja netti
Lasten ja nuorten puhelin ja nettipalvelu on valta-
kunnallinen, maksuton, kaikille alle 21-vuotiaille 
tarkoitettu tukipalvelu. Lasten ja nuorten puhe-
lin päivystää vuoden jokaisena päivänä.  Sen rin-
nalla lapsilla on mahdollisuus keskustella aikui-
sen kanssa chatissa neljänä iltana viikossa. Lisäksi 
nettikirjepalveluun voi kirjoittaa luottamuksellisen 
kirjeen vuorokauden ympäri. Vastauksen kirjoitta-
ja saa noin kolmessa päivässä. Nettikirjeen kirjoit-
tamista voi jatkaa päivystäjän kanssa useamman 
kirjeen verran. 

Yhteydenottoihin vastaavat MLL:n kouluttamat 
vapaaehtoiset aikuiset päivystäjät Helsingin, Oulun 

ja Jyväskylän päivystyspisteessä. Päivystysvuoroa 
ohjaa MLL:n työntekijä, joka on myös päivystäjien 
tukena. Vuonna 2019 palvelu laajeni ajanvaraus- 
chatilla. Chattiin ajan varanneiden lasten yhteyden-
ottoihin vastaavat MLL:n työntekijät.   

Vuonna 2019 vastattiin yhteensä lähes 17 000 
yhteydenottoon. Niistä puheluja oli 13 000, netti-
kirjeitä 2 000 ja chat-kohtaamisia 1 800.  

Puheluista lähes puolet liittyi lasten ja nuorten 
kokemaan yksinäisyyteen. Seksuaalisuutta ja sek-
siä koskevat keskustelut ovat olleet 40 vuoden 
ajan yleisiä puhelujen aiheita. Vuonna 2019 aihetta 
käsiteltiin 15 prosentissa soitoista ja siitä puhuivat 
kaikenikäiset, varsinkin alle 15-vuotiaat. Chat-yh-
teydenotoissa sekä nettikirjeissä keskusteltiin ylei-
simmin mielen pahoinvoinnista sekä vaikeuksista 
vertaissuhteissa tai lähiaikuisten kanssa. Psyykki-
nen terveys puhutti eniten yli 15-vuotiaita.

Yhteydenotot ovat vakavoituneet. Kun vuonna 
2010 psyykkiseen terveyteen liittyvät aiheet olivat 
kuudenneksi yleisin keskustelunaihe, vuonna 2019 
ne olivat yleisin huoli.

Syksyllä toteutettiin tunnettuuskysely. Yli tuhan-
nesta kyselyyn vastanneesta lapsesta ja nuoresta 
73 prosenttia oli kuullut Lasten ja nuorten puhe-
limesta ja nettipalveluista, useimmiten koulussa 
opettajalta, terveydenhoitajalta tai kuraattorilta, ja 
heistä 18 prosenttia oli ottanut yhteyttä. Valtaosa 
koki, että yhteydenotosta oli ollut hyötyä ja neljä 
viidestä suosittelisi palvelua samassa tilanteessa 
olevalle nuorelle. 

Lasten ja nuorten puhelimessa ja nettipalveluissa 
oli yhteensä 248 päivystäjää. Vuoden aikana he te-
kivät vapaaehtoistyötä 8 300 tuntia.
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chat-viesteihin tai netin kautta tulleisiin pidempiin 
kirjeisiin. Joskus chat-keskustelu voi kestää kolme 
tuntia, päivystäjät eivät koskaan hoputa nuorta.

Vuoron päätteeksi on puolen tunnin purku, ja päi-
vystäjät voivat jakaa mieleen jääneet asiat. Paikalla 
on koko vuoron ajan MLL:n ammattilainen, jolta voi 
tarvittaessa pyytää apua.

”Puhun asioista, joista nuori haluaa, enkä siitä, 
mistä minä haluan. Joskus voi kysyä, mitä elämäs-
säsi on meneillään ja haluatko puhua tästä tai täs-
tä. En tyrkytä neuvoja väkisin”, Mimmu sanoo.

”Aina nuori ei hae ratkaisuja, vaan lämpö ja kuun-
televa korva riittävät. Tehtäväni on kulkea nuoren 
rinnalla puhelun tai viestiketjun mittainen matka. 
Tarvittaessa kannustan pitkäaikaisemman tuen ha-
kemiseen.” 

Kuuntelija on aina  
nuoren puolella  
Lapsemme 1/2020

Yhtenä kesäiltana mökin terassilla Mim-
mun tytär kysyi, tiesikö äiti puhelimes-
ta, johon nuoret voivat soittaa ja kertoa 
huolistaan. ”Sä olisit tosi hyvä siinä”, 
15-vuotias sanoi.

Mimmu ei tiennyt mutta innostui itse-
kin. Pian hän meni kurssille ja aloitti Las-
ten ja nuorten puhelimen sekä netin päi-
vystäjänä. Siitä on nyt kuusi vuotta. ”En 

ole katunut hetkeäkään. Tämä on todella 
antoisaa ja palkitsevaa.”

Mimmu päivystää iltaisin kaksi kertaa kuus-
sa. Tahti sopii työssäkäyvälle aikuiselle, ja vuorot 
voi valita itse. Hän istuu MLL:n tarjoamassa toimis-
tossa luurit päässä tai tietokoneen ääressä. Puhe-
linvuoroissa hän vastaa soittoihin ja nettivuorossa 

PUHELUT

13 000MÄÄRÄ

YLEISIMMÄT  
AIHEET

YHTEYDEN- 
OTTAJAT
Sukupuoli

Ikä

Pojat 50 %, tytöt 47 %, seka-
ryhmä 2 %, jokin muu 1 %
12–14 v 31 %, 9–11 v 36 %

Pojat 13 %, tytöt 83 %,  
muut 4 %
12–14 v 39 %, 15–17 v 37 %, 
18–21 v 17 %

• Seksiin tai 
seksuaalisuuteen liittyvä 
kysymys tai asia 

• Iloisen asian jakaminen, 
laulut, tarinat 

• Ei tekemistä 
• Lasta tai nuorta kiusataan 

tai syrjitään 
• Masentunut mieliala tai  

ahdistuneisuus 

• Masentunut mieliala tai  
ahdistuneisuus 

• Kaverisuhteet 
• Ihastuminen 
• Viiltely 
• Itsemurha- ja kuoleman- 

ajatukset

• Masentunut mieliala tai  
ahdistuneisuus 

• Jututtaminen 
• Ihastuminen 
• Seksiin tai 

seksuaalisuuteen liittyvä 
kysymys tai asia 

• Seksuaalinen ahdistelu tai 
hyväksikäyttö 

Pojat 22 %, tytöt 74 %,  
muut 4 %
12–14 v 44 %, 15–17 v 31 %, 
18–21 v 19 %

NETTIKIRJEET 

2 000 

CHAT- 
KESKUSTELUT 

1 800
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Lasten ja nuorten puhelin
p. 116 111
ma–pe 14–16
la-su 17–20

Nettikirjepalvelu ja chat
chat su–ke 17–20

nuortennetti.fi

Kerhon ohjaaja  
pitää kynnyksen  

matalalla  
Lapsemme 1/2019

Suositut lasten kerhot
MLL tarjoaa erilaisia kerhoja, joissa leikitään, lau-
letaan, liikutaan, pelataan, soitetaan, retkeillään 
ja askarrellaan. Vuonna 2019 paikallisyhdistykset 
ja piirit järjestivät yhteensä yli 1 200 kerhoa, jois-
sa käytiin 300 000 kertaa. Kerhoissa lapset saavat 
tutustua itseään kiinnostaviin asioihin ja leikkiä 
ilman suorituspaineita. Osa kerhoista on yhteisiä 
sekä lapsille että vanhemmille. 

Uuden paikkakunnan kuvioihin ei ole ihan helppoa solahtaa. Kotkalaissyntyinen Jan-
ne Martama, 43, muutti opiskelujen jälkeen töiden perään Saloon, jossa ei ollut sen 
paremmin sukua kuin perhetuttujakaan.

”En tuntenut silloin kaupunkia kovinkaan hyvin. Kun kollega vinkkasi isä-lapsiker-
hosta, lähdin parivuotiaan esikoistyttäremme kanssa katsomaan, minkälainen paik-
ka kerho on.”

Janne Martaman ensimmäisestä isä-lapsikerhokäynnistä on ehtinyt kulua jo viisi-
toista vuotta. Mukana kerhossa ovat kulkeneet sekä nyt jo 17-vuotias esikoinen että 

perheen nuoremmat lapset, 14-vuotias tytär ja 11-vuotias poika.
”Lähdin mukaan, koska ajattelin, että kerhossa tutustuisi muihin isiin, jotka ovat sa-

massa elämäntilanteessa.”
Martama arvelee, että sama syy vetää kerhoon edelleen tulijoita: sellaista toimintaa kun 

ei juuri ole, joka kokoaisi yhteen isiä ja varsinkin pieniä lapsia.

Kehitysyhteistyö Malawissa 
Pitkäaikainen kehitysyhteistyö Malawissa jatkui. 
MLL toteuttaa 2017–20 yhdessä Väestöliiton ja 
Marttaliiton kanssa hankkeen, joka edistää tyttö-
jen oikeuksia, seksuaaliterveyttä ja koulunkäyntiä. 
Lisäksi kehitetään koulujen kiusaamisen vastaista 
työtä ja nuorten vertaistukitoimintaa. Paikallise-
na yhteistyötyökumppanina on Centre for Youth 
Empowerment and Civic Education (CYECE) -jär-
jestö. 

Hanketta rahoittaa ulkoministeriö, joka teki 
2019 Malawiin tarkastusmatkan. Tarkastusrapor-
tin mukaan hanke on saanut aikaan hyviä tuloksia 
maassa, jossa on paljon köyhyyttä ja eriarvoisuut-
ta. MLL rahoittaa hanketta jäsentensä vapaaeh-
toisilla kehitysyhteistyömaksuilla.
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Vapaaehtoistoiminta

Vuonna 2019 MLL:n vapaaeh-
toisverkosto vahvistui. Meillä 
on nyt 29 000 vapaaehtoista, 
jotka tekivät vuoden aikana 
900 000 tuntia vapaaehtoista 
työtä. Kiitos!

Johtamiskoulutus uudistettiin
Vuoden 2019 lopussa MLL:n jäsenmäärä oli 
85 853. Merkittävä osa vuoden työn tuloksista on 
vapaaehtoisten ansiota. 547 paikallisyhdistyksen 
vapaaehtoiset järjestävät monenlaisia tapahtumia, 
perhekahviloita, kerhoja ja vertaisryhmiä. Laadu-
kas vapaaehtois- ja yhdistystyö tarvitsee tukea, 
kuten koulutusta, valmennusta, yhteisiä toiminta-
malleja ja neuvoja, joita tarjoavat piirit ja keskus-
järjestö. Yhä enemmän tuen tarjoamisessa hyö-
dynnettiin verkko- ja digityökaluja.  

Keskusjärjestön asiantuntijat kouluttivat vapaa-
ehtoisia yhdessä piiriammattilaisten kanssa muun 
muassa piirien Täyskäsi-päivissä. Koulutusten ta-
voitteena on vahvistaa vapaaehtoisten MLL-ym-

märrystä sekä yhdistyshallintoon, jäsentyöhön ja 
toiminnan sisältöihin liittyvää osaamista. 

Yhdistysten luottamushenkilöille pidettiin 10 
yhdistys- ja jäsentyötä sekä vapaaehtoistoimintaa 
tukevaa verkkovalmennusta. Valmennuksiin osal-
listui yli 100 vapaaehtoista eri puolilta Suomea.  

Järjestöristeily kokosi syyskuisille aalloille yli 
350 vapaaehtoista sekä toimihenkilöä. Se tarjosi 
mahdollisuuden oman osaamisen kehittämiseen 
ja jakamiseen sekä verkostoitumiseen ja iloiseen 
yhdessäoloon. 

Vapaaehtoisten johtamiskoulutus uudistettiin 
vuosittain järjestettäväksi koulutukseksi. Tammi-
kuussa 2020 käynnistyneeseen koulutukseen il-
moittautui 160 yhdistysten puheenjohtajaa ja va-
rapuheenjohtajaa.  

Vapaaehtoisten digitaaliset osaamismerkit, 
Open Badget, otettiin valtakunnalliseen käyttöön. 
Käytössä on 11 erilaista merkkiä, joista 7 MLL:n 
omia ja 4 Opintokeskus Siviksen laatimaa osaa-
mismerkkiä. Merkin avulla vapaaehtoinen voi ker-
toa, millaista tietoa ja osaamista hän on saanut 
esimerkiksi yhdistyksen hallituksessa tai perhe-
kahvilan ohjaajana. Vuonna 2019 myönnettiin yli 
40 merkkiä.  

Vapaaehtoistyön keskeinen työväline on Yhdis-
tysnetti. Sen tieto- ja aineistopankit sekä uutiset 
tarjoavat ajantasaista tietoa sekä yhdistystoimin-
taa palvelevia verkkotyökaluja. 2019 tehdyn käyt-
täjäkyselyn mukaan 80 prosenttia kyselyyn vas-
tanneista oli siihen tyytyväisiä.
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Aktiivista perhekeskus- 
kumppanuutta
MLL:n paikallisyhdistykset ylläpitävät 
perhekahviloita, järjestävät kerhoja ja ta-
pahtumia lapsiperheille sekä sukupolvia yhdistä-
vää toimintaa. Piirit tukevat paikallisyhdistysten 
toimintaedellytyksiä. Ne vastaavat vapaaehtois-
ten ohjauksesta ja koulutuksesta sekä kehittävät 
ja käynnistävät uutta toimintaa. MLL:n perhekes-
kustoiminnan keskeisiä kumppaneita ovat kunnat 
ja niiden perhekeskukset. Keskusjärjestö vastaa 
MLL:n perhekeskustoiminnan valtakunnallisesta 
koordinoinnista, seurannasta ja arvioinnista. 

Vuonna 2019 syvennettiin kumppanuutta maa-
kuntien, kuntien, muiden järjestöjen ja seurakun-
tien kanssa osana lasten ja perheiden muutosoh-
jelmaa (LAPE-hanke). Piirit ja monet yhdistykset 
osallistuivat alueillaan muutosohjelman kehittä-
misryhmiin ja sote-uudistustyöhön. Tavoittee-
na oli nivoa MLL:n perhekahvilat, vertaisryhmät, 
sukupolvien kohtaamispaikat, tukihenkilötoimin-
ta, lastenhoitotoiminta ja kerhot osaksi perhe-
keskuksien palveluverkostoa. Yhteistyö vahvisti 
kuntakumppanuuksia, MLL:n toiminta tuli tutuk-
si, uutta vapaaehtoistoimintaa syntyi ja MLL ha-
luttiin vahvasti mukaan eri lapsiperhepalveluiden 
verkostoihin.

Vuonna 
2019 MLL:n piireil-
lä oli vapaaehtoisten ammatilliseen ohjaukseen 
liittyvä yhteistyösopimus 78 kunnan tai kuntayh-
tymän kanssa. Kunnat avustivat myös piirien tu-
kihenkilö- ja lastenhoitotoimintaa. Keskusjärjes-
tö osallistui valtakunnallisiin LAPE-työryhmiin ja 
Lastensuojelun Keskusliiton Perheet keskiöön 
-hankkeeseen.

”Hyvin onnistunut 
järjestöristeily. Tällaiset 
tuovat lisää virtaa toimia 

paikallistasolla hyvän asian 
puolesta ja antavat myös 

laajempaa perspektiiviä, miksi 
vapaaehtoistyötä tehdään ja 

mihin ollaan menossa.”

”MLL:n lapsi- ja perhetoiminta on tärkeä 
osa lapsiperheiden vertaistukea ja 

avointen kohtaamispaikkojen peruskivi. 
Kumppanuusyhteistyö oleellisen 
tärkeää eli myös rahallista tukea. 

Vapaaehtoistoiminta ei jatku, ellei siihen 
saa riittävää ammatillista tukea.”  

Kunnan johtava virkamies 2019
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Ammatillinen ohjaus
MLL tukee vapaaehtoistoimintaa tarjoamalla oh-
jausta ja koulutusta. Piirit järjestivät yhdistysten 
vapaaehtoisille 270 koulutusta ja seututapaa-
mista, joihin osallistui lähes 3 000 vapaaehtois-
ta. Keskusjärjestö jatkoi perhekahvilaohjaajille ja 
-vastaaville suunnattuja ryhmächat-keskusteluja. 

Vuonna 2019 vahvistettiin vapaaehtoistoimin-
nan ammatillisen ohjauksen seurantaa ja vaiku-
tusten arviointia ottamalla käyttöön Arvo-seu-
rantasovellus sekä Ylppö-raportointityökalu. 
Yhdistysten keskeisimmät tuen tarpeet liittyivät 
vapaaehtoisten rekrytointiin, toimintatilojen löy-
tämiseen ja osallistujien tavoittamiseen.

Vuonna 2019 perhekahviloissa toimi 1 400 va-
paaehtoista. Kyselyn mukaan vapaaehtoiset koki-
vat voivansa vaikuttaa perhekahvilan toimintaan 
ja saaneensa riittävästi tukea vapaaehtoisena toi-
mimiseen.

Sukupolvitoiminta vahvistui
Vapaaehtoinen leikkilähetti -hanke sai jatkoa 
vuonna 2019 Leikki -ja sukupolvitoiminnan ke-
hittämishankkeesta. Sen tavoitteena oli edistää 
lasten ja ikäihmisten kohtaamista sekä tarjota 
ikäihmisille mielekkäitä vapaaehtoistehtäviä.  Kes-
kusjärjestö avusti piirejä 43:n koulutuksen järjes-
tämisessä eri puolilla maata. Koulutuksiin osal-
listui 390 henkeä, jotka saivat valmiudet toimia 
kylämummina tai -vaarina, lukumummina tai -vaa-
rina tai leikkilähettinä niin kouluissa, päiväkodeis-
sa, MLL:n perhekahviloissa, tapahtumissa kuin 
muissa piirien ja yhdistysten toimintapaikoissa.

”Parasta on yleensä leikkiminen ja 
touhuaminen lasten kanssa. 1 päivä 

viikossa, jolloin en tunne itseäni 
yksinäiseksi. Vauhtia riittää ja sydäntä 

lämmittää, kun huomaa että lapset 
myös tykkää, kun heidän kans jaksaa 

touhuta.” 

Vapaaehtoisen kokemus, MLL:n 
sukupolvitoiminnan kysely 2019

Piirit 2019
• MLL:n alueellisesta työstä vastaa  

10 piiriä
• Noin 3 400 vapaaehtoista
• 270 yhdistysten vapaaehtoisille ja 

luottamushenkilöille suunnattua 
koulutusta / seututapaamista

• 28 500 tuntia perhe- ja muita 
ammatillisia palveluja

• Piirit vastaavat alueellisesta 
vaikuttamistyöstä ja osallistuvat 
lähes 1 7000 paikalliseen tai 
alueelliseen yhteistyötapaamiseen.

Paikallisyhdistykset 2019 
• 547 yhdistystä eri puolilla maata
• Yli 14 000 vapaaehtoista
• 320 000 tuntia vapaaehtoistyötä
• 24 000 perhekahvilakokoontumista
• 300 000 käyntiä perhekahviloissa.
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Vaikuttaminen ja viestintä

Vaikuttamistyö eduskuntavaa-
leissa kantoi hedelmää, kun 
moni lapsi- ja perhejärjestöjen 
tavoite huomioitiin hallitus-
ohjelmassa. Verkkoviestintä 
vahvistui ja yhä useampi löysi 
MLL:n myös verkossa.

Lapset huomioitiin hallitusohjelmassa 
2019 oli vaalivuosi. Maakuntavaalit peruuntuivat 
sote- ja maakuntauudistuksen kaaduttua, mutta 
eduskuntavaalit pidettiin huhtikuussa ja EU-vaa-
lit toukokuussa. MLL:n eduskuntavaaliohjelmassa 
vaadittiin lapsistrategian toteuttamista, lapsivai-
kutusten systemaattista käyttöönottoa, perhe-
keskusmallin levittämistä, joustavan perhevapaa-
uudistuksen toteuttamista, lapsiperheköyhyyden 
vähentämistä, varhaiskasvatusleikkausten peru-
mista, turvallista oppimisympäristöä, kaikkien las-
ten mahdollisuutta harrastaa ja kansalaisyhteis-
kunnan vahvistamista. 

Vahva vaikuttaminen tuotti tulosta, sillä uuden 
hallituksen ohjelmassa huomioitiin suurin osa lap-
si- ja perhejärjestöjen tavoitteista. Ohjelmaan on 
kirjattu muun muassa perhevapaauudistus, var-
haiskasvatusoikeuden palautus, lapsiperheköy-
hyyden vähentäminen, harrastusten takaaminen 

sekä yhtenä tärkeimmistä lapsistrategian valmis-
telu. Ohjelmaan on kirjattu myös kansalaisyhteis-
kunnan vahvistaminen.

MLL:n vaikuttamistyön tärkeänä tavoitteena 
on, että YK:n lapsen oikeuksien sopimus toteu-
tuu Suomessa mahdollisimman hyvin. 2019 tuli 
kuluneeksi 30 vuotta lapsen oikeuksien sopimuk-
sen hyväksymisestä. Juhlavuonna MLL osallistui 
järjestöjen yhteiseen kampanjointiin lasten oi-
keuksien tunnettuuden lisäämiseksi ja arvioi myös 
sopimuksen toteutumista Suomessa: monet asiat 
ovat edenneet ja suurin osa lapsista voi hyvin, 
mutta esimerkiksi vähemmistöjen oikeuksissa on 
edelleen paljon tehtävää. 

Lapsiystävällisen yhteiskunnan rakentaminen 
on jatkuva prosessi, jonka työvälineitä ovat muun 
muassa päätösten systemaattinen lapsivaikutus-
ten arviointi sekä lasten ja nuorten osallisuuden 
lisääminen. Lapsivaikutusten arviointi oli vahvasti 
esillä LAPE- eli lapsi- ja perhepalvelujen muuto-
sohjelman koulutuksissa ja sen leviämistä maa-
kunnissa edistettiin myös MLL:n piireille järjes-
tetyllä valmennuksella. Koulutuksiin osallistui yli 
400 kuntien viranhaltijaa ja luottamushenkilöä. 

Yhteistyö muiden lapsi- ja perhejärjestöjen 
sekä ihmisoikeus- ja sote-järjestöjen kanssa oli 
tiivistä. Järjestöyhteistyön lisäksi MLL on edus-
tettuna useissa valtionhallinnon työryhmissä, ku-
ten lapsiasianeuvottelukunnassa, lapsi- ja perhe-
palveluiden muutosohjelman ohjausryhmässä ja 
työryhmissä, lapsistrategian valmistelun ohjaus-
ryhmässä, valtion nuorisoneuvostossa, kansalais-
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yhteiskuntapolitiikan neuvottelukunnassa, Avoin 
hallinto -hankeryhmässä, ihmisoikeusvaltuuskun-
nassa, Lastensuojelun Keskusliiton hallituksessa 
ja neuvottelukunnissa ja EAPN-Finin lapsiperhe-
köyhyystyöryhmässä.  

Ministeriöt ja eduskunnan valiokunnat pyysivät 
MLL:lta lausuntoja muun muassa lastensuojelu-
lain ja varhaiskasvatuslain muuttamisesta, mielen-
terveysstrategian luonnoksesta, toimintamallieh-
dotuksesta rikoksilla oireileville nuorille. Lisäksi 
MLL teki yhteensä 14 kannanottoa.  

MLL:n asiantuntijat osallistuivat aktiivisesti jul-
kiseen keskusteluun erityisesti sosiaalisessa me-
diassa. MLL:n Twitter-seuraajien määrä kasvoi 
15 000:een. Asiantuntijakirjoitukset ja haastatte-
lut mediassa olivat tärkeä osa vaikuttamistyötä 
kuten myös seminaariesitykset eri järjestöjen ja 
julkisen hallinnon tilaisuuksissa. 

Verkkoyhteistyötä ja -mainontaa
Keskusjärjestön viestintä vastaa MLL:n valtakun-
nallisesta viestinnästä sekä tukee ja mahdollistaa 
koko liittoyhteisön viestintää. 

Vuonna 2019 verkkosivujen kävijämäärät kas-
voivat huomattavasti. Mll.fi-sivustolla vierailtiin 
2,3 miljoonaa kertaa, mikä on yli 50 prosenttia 
enemmän kuin edellisenä vuonna. Käynneistä 1,5 
miljoonaa oli sivuston Vanhempainnetissä. Sivus-
ton palveluja parannettiin muun muassa käynnis-
tämällä sekä vanhemmille että lapsille ja nuorille 
ajanvaraukseen perustuva chat. Sivustolle tehtiin 
myös auditointi hakukonenäkyvyydestä ja aloitet-
tiin hakukonemainonta.

MLL siirtyi ensimmäisten liittojen joukossa 
käyttämään uudistunutta Yhdistysavain-verkkosi-
vupohjaa, jolla piirit ja yhdistykset tuottavat verk-
kosivunsa. Vuoden lopussa yhdeksän kymme-
nestä piiristä sekä 63 yhdistystä olivat siirtyneet 
uudistuneeseen pohjaan. Uusi verkkosivupohja 

tukee järjestön modernia verkkonäkyvyyttä ja on 
mobiilioptimoitu. 

Facebookissa, Twitterissä ja Instagramissa  
MLL:n valtakunnallisten kanavien seuraajamäärän 
nousu oli maltillista. Tavoittavuus nousi kuiten-
kin kaikissa kanavissa. Esimerkiksi Facebookissa 
MLL:n julkaisujen näyttömäärä nousi 4,5 miljoo-
nasta 5,2 miljoonaan kertaan.  Vuoden aikana pa-
nostettiin sosiaalisen median kanavissa maksulli-
seen markkinointiin, kun viestinnän tiimissä aloitti 
verkkoviestinnän asiantuntija.   

Median yhteydenottojen määrä on tasainen ja 
MLL:n asiantuntijat ovat kysyttyjä. Tiedotteita jul-
kaistiin 20. Suosittuja aiheita olivat MLL:n teke-
mät kyselyt: Vanhemman ääni -verkkokysely sekä 
nuoria koskeva mediakysely. Mediaosumia kertyi 
vuoden aikana 4 100, joista 2 150 oli painetuissa 
medioissa ja loput sähköisissä.

Jäsenhankintaan valmistui uusi video ”Onnek-
si meillä on lapset”, joka korostaa lasten ainut-
laatuista merkitystä kaikille ihmisille. Jäsenmark-
kinointia toteutettiin muun muassa kilpailuin ja 
uusin somemateriaalein sekä kotipostituskam-
panjalla. Lapsemme-lehti ilmestyi neljä kertaa, 
uudistuneena vuoden toisesta numerosta alkaen. 
Lehden ulkoasun lisäksi lehden juttutyypit uudis-
tuivat ja lehdelle luotiin kokonaiskonsepti. Lehden 
verkkojuttujen lukijamäärä kasvoi vuoden aikana 
280 prosenttia.

MLL järjesti yhdessä Valtioneuvoston kanslian 
kanssa kolmannet Suomen lasten itsenäisyyspäi-
väjuhlat 5.12. Helsingissä Säätytalossa. Muka-
na juhlassa oli lapsiasiainvaltuutettu. Tilaisuuteen 
osallistui 522 iältään 10-vuotiasta lasta 261:stä 
Suomen kunnasta. Perinteiseen tapaan MLL vas-
tasi myös valtakunnallisen äitienpäivän juhlan jär-
jestelyistä ja viestinnästä. 

Syksyllä Hyvä alku koulutielle -kotipostitus-
kampanja tavoitti lähes kaikki ensiluokkalaisten 
vanhemmat. Hyvä alku yläkouluun -kampanja to-
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MLL:n sosiaalisen median kanavat
Facebook: Mannerheimin Lastensuojeluliitto,  
MLL, Nuortennetti, Leikkipäivä, Koulurauha,  
Hyvä Joulumieli -keräys
Twitter: @MLL_fi, @leikkipaiva, @koulurauha,  
@hyvajoulumieli
MLL-blogi: mll.fi/blogi
Youtube: Mannerheimin Lastensuojeluliitto,  
MLLnuortennetti
Instagram: @mll_fi, @MLL_nuortennetti,  
@hyvajoulumieli

teutettiin digi-
taalisesti ja sen 
osana tuotettiin 
MLL:n ensimmäi-
nen podcast ”Onks 
kaikki ok?”, jonka jak-
soja on ladattu yli 2 
300 kertaa. Kampanjaan 
kuuluvilla sisältösivuilla Vanhem-
painnetissä oli kampanjan aikana yli 10 000 
käyntiä. 

Keskustoimiston ja piirien viestintäverkosto ko-
koontui vuoden aikana 6:sti verkon välityksellä. 
Yhdistysten aktiiveille tehtiin kysely MLL:n graa-
fisen ilmeen uudistuksesta ja yhdistysten viestin-
tävastaaville perustettiin oma Facebook-ryhmä. 

Juhlavuoden 2020 valmis-
teluihin luotu Kekkerika-

mut-Facebook-ryhmän suosio 
yllätti ja se lunasti paikkansa kes-

kusjärjestön ja yhdistysten välisenä 
suoran tuen kanavana. Yhdistysten 

aktiiveja koulutettiin viestinnästä järjes-
töristeilyllä, järjestökoulutuksessa Helsingis-

sä ja verkkovalmennuksena. 
MLL järjesti Lapset ensin -keräyksen, jonka koh-

teena on MLL:n paikallinen toiminta. Keräyksessä 
MLL:n yhdistyksille ja piireille kerättiin 59 200 eu-
roa.  MLL järjesti yhteistyössä SPR:n ja Ylen kanssa 
jo 23. kerran Hyvä joulumieli -keräyksen. Vuoden 
keräystavoite oli 2 miljoonaa, jolla jaettiin 28 000 
kappaletta 70 euron arvoisia lahjakortteja.
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Hallinto ja talous 

MLL:n tärkeimmät rahoitusläh-
teet olivat STEA:n avustukset, 
Lasten Päivän Säätiön tuotto, 
jäsenmaksut ja lahjoitukset. 

MLL:n keskusjärjestössä työskentelee 55 työnte-
kijää. Työhyvinvointikartoituksen mukaan henki-
löstön työtyytyväisyys oli 4,2/5, kun se edellisenä 
vuonna oli 4,1. 

Henkilöstö on omaksunut uudet sähköiset työ-
tavat hyvin, ja tietoa pystytään nyt jakamaan tur-
vallisesti myös yhteistyökumppaneiden kanssa. 
Työskentelyn tueksi otettiin käyttöön itseopiske-
lua tukeva verkko-oppimisympäristö.  

Vuonna 2019 panostettiin erityisesti esimies-
ten valmennukseen, jossa keskityttiin esimiesroo-
lin vahvistamiseen ja asiantuntijatyön johtami-
seen sekä omasta hyvinvoinnista huolehtimiseen. 
Osaamisen jakamiseksi järjestettiin muun muassa 
talon sisäisiä koulutuksia sosiaalisen median käy-
töstä ja lasten oikeuksista.

Liittohallitukselle ja henkilöstölle järjestettiin 
yhteinen tulevaisuusseminaari. Sen anteja hyö-
dynnetään liiton seuraavassa kolmivuotissuunni-
telmassa, jota työstetään koko liittoyhteisön voi-
min liittokokoukseen. 

Suunta 2024 -strategia ohjaa liiton toimintaa. 
Liittovaltuustolle esitetään vuosittain toimintaym-
päristökatsaus ja raportoidaan strategian seuran-
nasta. 

Rahoitus monesta lähteestä
Liiton toiminnan volyymi oli 9 miljoonaa euroa. 
Merkittävin rahoittaja on Sosiaali- ja terveys-
järjestöjen avustuskeskus (STEA), joka hallin-
noi rahapeliyhtiö Veikkaus Oy:n yleishyödyllisiin, 
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Toiminnan rahoitus 2019

STEA-avustukset  

Muut avustukset  

Korvaukset ja maksutuotot  

Muut tuotot  

Jäsenmaksut  

Lasten Päivän Säätiö  

Muu varainhankinta 

Sijoitus- ja rahoitustoiminta  

terveyttä ja hyvinvointia edistäviin hankkeisiin 
kohdistuvia avustuksia. STEA tuki liiton työtä 3 
miljoonalla eurolla. 62 prosenttia perhekeskus- ja 
tukioppilastoimintaan myönnetystä STEA-avus-
tuksesta siirrettiin piirijärjestöille vastaaviin toi-
mintoihin yhdistysten vapaaehtoistoiminnan ja 
nuorisotoiminnan tukemiseen. MLL saa julkisia 
avustuksia myös EU:lta, valtiolta ja eräiltä kun-
nilta. 

MLL:n varainhankinta koostui jäsenmaksuista, 
Lasten Päivän Säätiön tuesta, keräyksistä, lahjoi-
tuksista ja yritysyhteistyöstä. Hyvä alku koulu-
tielle -kampanjan tukijoina jatkoivat monivuotiset 
kumppanit Jenny ja Antti Wihurin rahasto, Päivik-
ki ja Sakari Sohlbergin Säätiö, Föreningen Grana-
tenhjelm ja Liikenneturva. 

Louise ja Göran Ehrnroothin säätiö tuki erityi-
sesti vanhemmuutta tukevien sisältöjen kehittä-
mistä verkkoympäristössä. Pitkäaikainen yhteis-
työ Piltin ja KappAhlin kanssa jatkui. Myös Nivea, 
Eckes-Granini Finland, Avainapteekit, Sucros 
Group, Jävla Sås Bolag, Veloxia Outdoor Spas Fin-
land, Snellmanin Lihanjalostus, Paletti, Delicard ja 
Calligraphen tukivat MLL:n työtä. 

34 %
22 %

15 %
5 %

6 %

7 %

8 %

3 %
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MLL KIITTÄÄ KAIKKIA TUKIJOITAAN

Föreningen Granatenhjelm Ehrnroothin säätiö
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Säätiöt 

MLL:n Lasten ja Nuorten Kuntoutussäätiö edis-
tää sairaiden ja vammaisten sekä psyykkisissä ja 
sosiaalisissa vaikeuksissa olevien lasten, nuorten 
ja heidän perheidensä mahdollisuuksia hyvään ja 
tasavertaiseen elämään. Säätiö tuottaa ja kehit-
tää kuntoutuspalveluja lapsiperheille sekä syrjäy-
tymisvaarassa oleville nuorille. Palveluja ostavat 
Kela, kunnat, sairaanhoitopiirit, vakuutusyhtiöt ja 
perheet. 

Säätiö tarjosi laitos- ja avomuotoisia palveluja 
Paimion parantolan tiloissa. Vuonna 2019 palve-
luja käytti 479 perhettä. Asiakkaina oli 1 750 las-
ta, nuorta ja aikuista. Kuntoutusvuorokausia ker-
tyi 12 946. Kuntoutuspäiviä oli 472 ja -käyntejä 
1 427. Nuorten valmennuskäyntejä kertyi 1 891. 

Kehittämistoiminta ja asiantuntijapalvelut täy-
densivät kuntoutuspalveluja. Veikkauksen rahoit-
tamina ja STEA:n ohjaamina kehittämishankkeina 
jatkuivat Tyttö olet helmi! ja PoP – Palveluohjaus-
ta perheille. Isät ja pojat puussa – seikkailutoimin-
taa neuropsykiatrisesti oireileville nuorille jatkui 
kohdennettuna toiminta-avustuksena. 

Säätiö osallistui yhteistyökumppanina useisiin 
kehittämishankkeisiin. Kehittämisyhteistyötä jat-
kettiin myös muiden hoidosta ja kuntoutuksesta 

MLL:n tutkimussäätiö edistää lapsiin liittyvää tutkimus-
ta, Lasten ja Nuorten Kuntoutussäätiö mahdollisuuksia 
tasavertaiseen elämään. 

vastaavien tahojen, järjestöjen sekä oppilaitosten 
kanssa. Alan ammattilaisille järjestettiin koulutus-
ta ja työnohjausta.  Ajankohtaisia tutkimuksellisia 
teemoja nostettiin esiin Paimio-akatemia -luento-
sarjassa. 

Säätiössä työskenteli keskimäärin 76 ammatti-
laista.

Mannerheimin Lastensuojeluliiton tutkimus- 
säätiö edistää ja tukea lapsuutta sekä lasta, nuor-
ta ja lapsiperhettä koskevaa tieteellistä tutkimus-
ta ja tutkimustulosten hyväksikäyttöä. 

Kolmivuotiskauden 2018–2020 painopistealu-
eina ovat lasten ja nuorten leikkikulttuuri, digitaa-
linen kasvuympäristö, mielenterveys ja vanhem-
muuden tuki. 

Tutkimussäätiö myönsi apurahoja yhteensä  
94 000 euroa. Apurahoja myönnettiin 8 väitös- ja 
yhteen post doc -tutkimukseen. 

Säätiö järjesti yhdessä MLL:n kanssa Varhais-
kasvatus lapsen kokemuksena -seminaarin, johon 
osallistui 200 henkeä.  

Tutkimussäätiö on yksi Tampereen uuden yli-
opiston perustajajäsenistä. 



Tuloslaskelma (1 000 €) 

     Konserni      Emo    
   1.1.–31.12.2019  1.1.–31.12.2018 1.1.–31.12.2019   1.1.–31.12.2018 
     
Varsinainen toiminta      
Tuotot    
 Avustukset 3 092 2 714 2 767  2 456 
 Korvaukset 4 671 6 005 70  72 
 Maksutuotot 204 200 175  175 
 Muut tuotot 1 368 1 468 1 315  1 410 
   9 335 10 387 4 326  4 113 
       
Kulut      
 Henkilöstökulut -6 459 -6 381 -3 042  -2 810 
 Poistot -344 -395 -154  -178 
 Toimintakulut -5 759 -5 733 -3 904  -3 651 
   -12 562 -12 509 -7 100  -6 639 
       
Varsinaisen toiminnan kulujäämä -3 227 -2 122 -2 774  -2 526 
     
Varainhankinta       
 Tuotot 1 670 1 698 1 660  1 662 
 Kulut -192 -154 -192  -153 
   1 478 1 544 1 468  1 509 
       
Tuotto-/kulujäämä -1 750 -578 -1 306  -1 017 
       
Sijoitus-ja rahoitustoiminta      
 Tuotot 2 356 1 425 2 037  1 326 
 Kulut -740 -1 101 -724  -982 
   1 616 324 1 312  344 
       
Tuotto-/kulujäämä -134 -254 7  -672 
    
Yleisavustukset 1 015 997 1 015  997 
       
Siirto säätiöiden pääomiin 140 -419 0  0 

  
Tilikauden yli-/alijäämä 1 021 324 1 021  325 
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Varsinaisen toiminnan tuotot ja kulut toiminnanaloittain (1 000 €) 

       Konserni     Emo   
  1.1.–31.12.2019  1.1.–31.12.2018 1.1.–31.12.2019  1.1.–31.12.2018 
     
Vaikuttaminen ja viestintä     
 Tuotot 1 105 1 110 1 105 1 110 
 Kulut -2 063 -1 951 -1 944 -1 847 
 Kulujäämä -958 -841 -839 -737 
     
Vapaaehtoistoiminta ja järjestötyö     
 Tuotot 1 743 1 709 1 743 1 709 
 Kulut -2 492 -2 356 -2 492 -2 356 
 Kulujäämä -748 -647 -748 -647 
     
Lasten, nuorten ja vanhemmuuden tuki     
 Tuotot 6 259 7 345 1 249 1 070 
 Kulut -6 943 -6 984 -1 600 -1 331 
 Kulujäämä -684 361 -350 -261 
     
Hallinto ja talous     
 Tuotot 229 224 229 224 
 Kulut -1 065 -1 105 -1 065 -1 104 
 Kulujäämä -837 -881 -836 -880
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Tase (1 000 €)

40 MLL 2019

  Konserni   Emo   
 31.12.2019  31.12.2018 31.12.2019  31.12.2018 
 
VASTAAVAA     
 
Pysyvät vastaavat      
 Aineettomat hyödykkeet 53 229 0 0 
 Aineelliset hyödykkeet 8 995 7 608 8 767 7 365 
 Sijoitukset 13 488 14 940 11 901 12 117 
 
Vaihtuvat vastaavat        
 Vaihto-omaisuus 51 64 51 64    
 Lyhytaikaiset saamiset 939 840 710 435 
 Rahoitusarvopaperit 17 17 17 17 
 Rahat ja pankkisaamiset 4 843 3 469 1 989 1 931 
  28 386 27 167 23 436 21 929 
 
VASTATTAVAA      
      
Oma pääoma      
 Sidotut rahastot 90 90 90 90 
 Säätiöiden pääomat 4 265 4 405 0 0 
 Nimikkorahastot 2 815 2 815 2 815 2 815 
 Toimintapääoma 16 560 16 236 16 561 16 236  
 Tilikauden yli-/alijäämä 1 021 324 1 021 325 
 
Pakolliset varaukset 136 142 136 142 
 
Vieras pääoma      
 Lyhytaikainen 3 500 3 155 2 813 2 321  
  28 386 27 167 23 436 21 929 
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Puheenjohtaja
varhaiskasvatuksen professori Mirjam Kalland, Espoo

Varapuheenjohtajat   Henkilökohtaiset varajäsenet
hallinto-oikeustuomari Terhi Vanala, Kuopio  kasvatus- ja opetusjohtaja Seija Manninen, Mikkeli   
KTM Jaana Kaartinen, Tampere        luokanopettaja Petra Vesuri, Valkeala  

Jäsenet  Henkilökohtaiset varajäsenet
HTM Anneli Kupari, Seinäjoki                     psyk.sairaanhoitaja Satu Kelkka, Oriniemi
professori Heikki Ruismäki, Helsinki                 varhaiskasvatusjohtaja Paula Haarahiltunen, Ranua
VTK Erkki Virtanen, Helsinki                          KTM Tiia Tuomi, Nummela
ravintolapäällikkö Taina Salmi, Lieto                      perheohjaaja  Salla Pajamäki, Turku
varatoimitusjohtaja Mika Pynnönen, Porvoo   LL, yleislääketieteen erl. Eija Puhalainen, Kouvola
VT, hallinto- ja henkilöstöpäällikkö Johanna Aalto, Kauttua   päätoimittaja Jan Pippingsköld, Nurmijärvi
professori Anna Rönkä, Jyväskylä                       lennonjohtaja Katri-Helena Kivipää, Kuikka

Talous- ja hallintotoimikunta 
FM Jari Saine, Helsinki, puheenjohtaja
pääkonsuli Johannes Koroma, Helsinki, varapuheenjohtaja
professori Mirjam Kalland, Espoo
KTM Jerker Hedman, Kirkkonummi
johtaja Pasi Mustonen, Helsinki
OTK Tuula Entelä, Espoo
pääsihteeri Milla Kalliomaa, läsnäolo-oikeutettu
KHT Johanna Winqvist-Ilkka, läsnäolo-oikeutettu
hallintojohtaja Stina Stavén, esittelijä
talouspäällikkö Teija Malinen, sihteeri 31.10.2019 saakka
talouspäällikkö Mirva Eskelinen, sihteeri 1.11.2019 alkaen

LiitteetLiittohallitus 2019

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

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

Liiton suojelijat
tasavallan presidentti Sauli Niinistö
valtiotieteiden maisteri Jenni Haukio
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Puheenjohtaja
varatuomari, hallintojohtaja Tarja Larmasuo, Espoo

Ensimmäinen varapuheenjohtaja
yhteysjohtaja, psykologian tohtori Anu Mustonen, Jyväskylä

Toinen varapuheenjohtaja
LT Marjatta Blanco Sequeiros, Oulu

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

Liittovaltuusto 2019
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lehtori Tiina Laakso, Loimaa   ICT-asiantuntija Tuija Ilmanen, Mynämäki 
sähköasentaja Samuli Perttula, Salo  projektipäällikkö Tarmo Mäkeläinen, Salo
rehtori, KT Jaana Laitila, Jyväskylä  toimitusjohtaja Allan Malmström, Helsinki
projektijohtaja, KTM Olavi Punakivi, Espoo  KM, luokanopettaja Matti Matikainen, Lappeenranta 
finanssineuvos Katju Holkeri, Helsinki   talousjohtaja Toivo Sistonen, Kajaani
professori Kirsti Karila, Tampere  tutkijatohtori Marjorita Sormunen, Kuopio
poliisitarkastaja Ari Järvenpää, Turku  Legal Counsel Mikael Nordenswan, Espoo
opetusneuvos Kristiina Laitinen, Helsinki  järjestöjohtaja Timo Ruoko, Tuusula
professori Suvianna Hakalehto, Helsinki  toiminnanjohtaja Ulla Koivunen, Paimio
hallintojohtaja Tommi Niemi, Seinäjoki  lastentautien ja yleislääketieteen erikoislääkäri Ritva Virransalo,  
  Luumäki 
professori Juho Saari, Kerava  kumppanuuskehittäjä Katja Repo, Järvenpää

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

Keskusjärjestön johtoryhmä 
pääsihteeri Milla Kalliomaa
hallintojohtaja Stina Stavén 
ohjelmajohtaja Marie Rautava

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

Keskustoimisto



44  MLL 2019

Hämeen piiri
Pyhäjärvenkatu 5 B, 33200 Tampere
p. 044 599 0580
hameenpiiri.mll.fi
toiminnanjohtaja Marita Viertonen
piirihallituksen puheenjohtaja
koulutuspäällikkö Sari Orhanen

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

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

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

Lapin piiri
Pirkkakatu 2, 96200 Rovaniemi
p. (016) 345 824
lapinpiiri.mll.fi
toiminnanjohtaja Antti Parkkinen 
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
FM Katja Mäkynen

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

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

Piirijärjestöt 2019
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Uudenmaan piiri
Asemapäällikönkatu 12 C, 00520 Helsinki
p. 044 047 0407
uudenmaanpiiri.mll.fi
toiminnanjohtaja Pia Metsähuone
piirihallituksen puheenjohtaja
henkilöstöjohtaja Tiia Tuomi

Varsinais-Suomen piiri
Perhetalo Heideken, 
Sepänkatu 3, 20700 Turku
p. (02) 273 6000
varsinaissuomenpiiri.mll.fi
toiminnanjohtaja Janina Andersson 
piirihallituksen puheenjohtaja
professori Jussi Mertsola
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MLL:n toiminta lukuina 2019 

 86 000 jäsentä 

 547   paikallisyhdistystä  
 10  piiriä   

 29 000   vapaaehtoista, mm.  
  • 11 000 tukioppilasta 
  • 14 000 yhdistysten vapaaehtoista 
  • 850 kylämummia ja -vaaria / lukumummia ja -vaaria   
  • 2 600 perhekummia tai muuta tukihenkilöä  
  • 320 auttavien puhelinten päivystäjää 

 689  perhekahvilaa, joissa 300 000 käyntiä 
 300  vertaisryhmää tai muuta aikuisten ryhmää, joissa 26 000 käyntiä  
 1 200  harrastuskerhoa, joissa 300 000 käyntiä 
 2 800 koulutus-, yleisö- ja koko perheen tilaisuutta, joissa yli 300 000 osallistujaa  

 17 000  yhteydenottoa Lasten ja nuorten puhelimessa ja netissä, joista 
  • 13 000 puhelinkeskustelua 
  • 2 000 nettikirjevastausta 
  • 1 800 chat-keskustelua 
 
 1 800  keskustelua Vanhempainpuhelimessa, chatissa ja nettikirjepalvelussa 

yli 900 000  vapaaehtoistuntia 

 900  lasten hoitajaa, 3 500 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.


