MLL perhekeskuskumppanina
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kunnissa
2021

MLL:n työn tarkoitus
•

Mannerheimin Lastensuojeluliitto (MLL) on
avoin kansalaisjärjestö, joka edistää lasten,
nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia.

•

MLL on lasten, nuorten ja perheiden arjen
asiantuntija, vapaaehtoistyön toteuttaja,
arjen tuen kehittäjä ja yhteiskunnallinen
vaikuttaja.

•

MLL rakentaa yhdessä kumppaneidensa
kanssa lapsiystävällistä yhteiskuntaa, jossa
lapsia ja lapsuutta arvostetaan ja jossa
kaikki kantavat vastuunsa lasten
hyvinvoinnista.

Kuva: Päivi Karjalainen

Perhekeskus on palvelujen kokonaisuus
•

Perhekeskus yhteensovittaa hyvinvointialueen sosiaalija terveyspalvelut, kunnan sivistyspalvelut sekä
järjestöjen ja seurakuntien toiminnot.

•

Perhekeskukset sisältävät lapsille ja perheille suunnatut
hyvinvointia ja terveyttä edistävät sekä varhaisen tuen ja
hoidon palvelut.

•

Perhekeskuksen palveluita on tarjolla kootusti tai
erillisissä toimipisteissä, sähköisesti ja kotiin tai
lasten kasvuympäristöön vietynä.

•

Järjestöjen mukana olo perhekeskustoiminnassa on
ensiarvoisen tärkeää. Järjestöt, mm. MLL, organisoivat
vapaaehtois- ja vertaistoimintaa ja tuottavat
ihmislähtöisiä palveluita, jotka edistävät ihmisten
hyvinvointia, terveyttä ja osallisuutta.
Lähde: https://thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/sote-palvelut/perhekeskus

Perhekeskuksen tehtävät
Kohtaamispaikka mahdollistaa
vertaistuen ja vahvistaa
yhteisöllisyyttä

Lähde:
https://thl.fi/documents/605877/0/Perhekeskustoiminnan+ABC+THL_
+%281%29.pdf/23a2ac10-13e8-e97a-e0ce0f8c23402ebc?t=1633520925251

Kuva: Päivi Karjalainen

Kohtaamispaikka
•

Kohtaamispaikka on osa perhekeskusta.

•

Kohtaamispaikka tarjoaa alueen kaikille lapsille, nuorille ja
perheille avoimen, kynnyksettömän paikan tavata toisiaan.
Kohtaamispaikassa perheillä on mahdollisuus vapaaseen
yhdessäoloon, vertaistoimintaan sekä yhteisöllisyyttä
vahvistavaan toimintaan

•

Kohtaamispaikka vahvistaa lasten ja vanhempien
osallisuutta ja toimii lähellä perheitä

•

Toiminta edistää lasten, nuorten ja perheiden terveyttä ja
hyvinvointia.

•

Toimintaan voivat osallistua kaikki lapset, nuoret ja
perheet.

•

Kokoaa ja jakaa eri toimijoiden tietoa ja asiantuntemusta
sekä auttaa kynnyksettömästi lisäavun saannissa.

https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/13739
5/TUTI%202019_2_15022019.pdf?sequence=4&isAllo
wed=y

Toimijoiden verkosto = Kohtaamispaikkaverkosto
•

Kohtaamispaikka tarjoaa toimintaympäristön järjestöjen,
seurakuntien, avoimen varhaiskasvatuksen, hyvinvointia – ja
terveyttä edistävän toiminnan, lapsi- ja perhepalvelujen sekä
alueen sidosryhmien ja vapaaehtoisten yhteistyölle.

•

Kohtaamispaikka voi toimia yhdessä tilassa tai toimintaa voidaan
toteuttaa yhteistyöverkoston eri tiloissa ja myös verkossa.

•

Toimijaverkostoon voivat kuulua:

•

avoin päiväkoti / varhaiskasvatustoiminta

•

järjestön perheentalo tai perhekahvila

•

seurakunnan lapsi- ja perhekerho

•

asukas- tai leikkipuisto

•

virtuaalinen kohtaamispaikka

•

paikalliset yhdistykset ja vapaaehtoiset.

Kuva: Marjatta Kekkonen, THL

MLL:n piirit ja paikallisyhdistykset
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Lappi
Pohjois-Pohjanmaa
Kainuu
Keski-Pohjanmaa
Keski-Suomi
Pohjois-Savo
Pohjois-Karjala
Etelä-Savo
Etelä-Pohjanmaa
Pirkanmaa
Kanta-Häme
Pohjanmaa
Satakunta
Varsinais-Suomi
Länsi-Uusimaa
Keski-Uusimaa
Itä-Uusimaa
Päijät-Häme
Kymenlaakso
Etelä-Karjala
Vantaa-Kerava
Helsingin kaupunki
Ahvenanmaa
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Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry (MLL) on
keskusjärjestö, jonka jäseniä ovat
paikallisyhdistykset ja piirijärjestöt.
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Lappi (yhdistyksiä 22)
Pohjois-Pohjanmaa (yhdistyksiä 45)
Kainuu (yhdistyksiä 13)
Pohjanmaa (yhdistyksiä 41)
Järvi-Suomi (yhdistyksiä 109)
Satakunta (yhdistyksiä 31)
Häme (yhdistyksiä 71 )
Kaakkois-Suomi (yhdistyksiä 31)
Varsinais-Suomi (yhdistyksiä 60)
Uusimaa (yhdistyksiä 84)
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Hyvinvointialueet ovat
itsehallinnollisia alueita, jotka
vastaavat sekä sosiaali- ja
terveyspalvelujen että pelastustoimen
järjestämisestä.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

MLL:ssa on 10 piirijärjestöä. Piirijärjestö on
alueensa paikallisyhdistysten tuki ja alueellinen
vaikuttaja. Kullakin piirijärjestöllä on piiritoimisto,
jossa on palkattua henkilökuntaa.

Paikallisyhdistys toimii omalla alueellaan ja edistää
jäsentensä valitsemilla tavoilla lasten, nuorten ja
lapsiperheiden hyvinvointia. Suurin osa
yhdistyksistä toimii vapaaehtoisvoimin.

MLL perhekeskuskumppanina
MLL TOIMIJA

MITÄ TOIMINTAA?

Paikallisyhdistykset (546)
toimivat kunnissa

•
•
•
•
•

Kohtaamispaikkoja ja vertaistukea (mm. Perhekahvilat, vertaisryhmät, etätoimintaa)
Harrastustoimintaa (mm. kerhot)
Sukupolvia yhdistävää toimintaa (mm. Terhokerhot, kylämummit ja –vaarit, lukumummit ja –vaarit)
Tapahtumia (mm. retket, leirit, yleisötapahtumat)
Paikallinen nuorisotoiminta

Piirit (10) toimivat
hyvinvointialueilla

•
•
•
•
•

Ammatillinen ohjaus ja tuki yhdistyksille ja vapaaehtoisille
Yksilöllinen tuki perheille (perhekummit, ystävät maahanmuuttajaäidille, tukihenkilöt, kaverit,
lastenhoitoapu )
Ryhmämuotoinen tuki perheille (mm. kohtaamispaikat, ABC-vanhemmuus ryhmät)
Koulutuksia ammattilaisille, mm. mediakasvatus, kiusaamisen ehkäisy, tukioppilastoiminta
Muut ammatilliset palvelut

•
•
•
•
•

Valtakunnallinen perhekeskustoiminnan koordinointi, kehittämis- ja vaikuttamistyö
Lasten ja nuorten puhelin ja chat, kirjepalvelu
Vanhempainpuhelin ja –netti
Nuortennetti
Digitaalinen nuorisotyö ja kouluyhteistyö

Keskusjärjestö toimii
valtakunnallisesti

MLL kohtaamispaikkatoimijana
• Vapaaehtoisten ohjaamat perhekahvilat
• Piirien ja
yhdistysten organisoimat/ koordinoimat
työntekijävetoiset kohtaamispaikat

• Kohtaamispaikat, joissa MLL on yhtenä
kumppanina

MLL:n perhekahvilat
17

• Perhekahvilassa perheet tutustuvat paikkakunnan muihin,
samassa elämäntilanteessa oleviin vanhempiin ja lapset
saavat ikäistään leikkiseuraa.
• Perhekahvilassa saadaan ja annetaan vertaistukea, leikitään
lasten kanssa tai kuullaan asiantuntija-alustuksia.
• Perhekahvilan toimintaa suunnitellaan yhdessä
perhekahvilakävijöiden toiveiden mukaisesti.
• Perhekahvilat syntyvät vanhempien omasta aloitteesta ja
toimivat suurimmaksi osaksi vapaaehtoisvoimin.
V. 2020:
•
611 perhekahvilaa
•
1231 vapaaehtoista ohjaajaa
•
Ammatillinen tuki vapaaehtoisille:
•
454 ohjauskäyntiä
•
36 koulutusta
•
yhteiset materiaalit ja seurantaindikaattorit
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Perhekahvilat vastaavat sosiaalisen tuen tarpeisiin
PSYKOSOSIAALINEN TUKI

•

•

•

VÄLINEELLINEN TUKI

Emotionaalinen tuki

Tiedollinen tuki

Toiminnallinen tuki

Aineellinen tuki

Kuuntelu, rohkaisu, empatia

Tilanteeseen sopiva tieto ja neuvot,
tutkittu tieto, kokemustieto

Esim. Lastenhoitoapu

Raha, avustus, tavara, ruoka

Kohtaaminen ja seura:
Juttutuokiot, nähdyksi
tuleminen, tutustuminen uusiin,
ystävystyminen,
yhteenkuuluvuus, luottamus
Keskustelut:
Moninäkökulmaiset
keskustelut, samankaltaiset
kokemukset, huolien
pohtiminen yhdessä, kuulluksi
tuleminen
Tuki arjen jaksamiselle ja
myönteiselle mielelle: Helpotus
väsymykseen, Voimien saanti,
mielen piristyminen, oma aika

• Kokemustieto: Tiedot, neuvot,
vinkit lapsiperhearjesta eriikävaiheissa,
paikkakuntatietoisuus, oman
kokemustiedon jakaminen
• Asiantuntijatieto: Tietoa
lapsiperheiden palveluista,
harrastuksista ja lastentuotteista
• Arviointituki ja mallioppiminen:
Muiden perheiden toiminnan
tarkkailu ja vertaaminen oman
perheen toimintaan. Ymmärrys
keskustelujen pohjalta, että
muillakin on samanlaista
• Oman osaamisen kehittäminen:
Ammatillisen osaamisen
vahvistaminen

• Ajanviettopaikka: Vanhempien ja
lasten ajanviettopaikka,
perheenjäsenten kahdenkeskiset
hetket, mielekäs tekeminen
• Rytmiä arkeen: Säännöllinen
arkirytmi, vaihteleva ympäristö,
mielekäs arjen täyte
• Osallistuminen toiminnan
ylläpitoon: Osallisuuden
kokemukset, merkityksellisyys
• Matala kynnys osallistua: Perheiden
tasavertaiset mahdollisuudet
osallistua: maksuttomuus,
turvallisuus, helppo saavutettavuus,
itselle sopiva tapa osallistua
• Lastenhoitoapu: Jaettu vastuu,
lasten yhteinen ohjaaminen ja
auttaminen (esim. tarvikkeiden
lainaaminen, pukemisapu)

• Tarjottu aamupala: Edullisuus
• Joustavuus: arjen
helpottuminen
• Maittavuus vanhemmille ja
lapsille
• Vaihtelu kotiaamupalaan
• Aamupala perheiden yhteisenä
hetkenä

Perhekahvilatutkimus 2020: https://cdn.mll.fi/prod/2020/09/10093750/mllperhekahvilatutkimus-raportti-2020-nettiin.pdf

Perhekahviloiden jatkuvuus
•

Perhekahvilat ovat vakiintunutta
toimintaa paikallisyhdistyksissä, joita
tuetaan ammatillisella ohjauksella

•

Toiminnan jatkuminen edellyttää:

•
•
•
•

tiloja toiminnan järjestämiseen
perheiden ohjaamista järjestöjen
toimintaan
Kohtaamispaikkayhteistyön
koordinointia
rahallista avustusta
vapaaehtoistoiminnan ohjaukseen ja
koordinointiin

Perhekahviloiden ja
vapaaehtoisten määrä
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Perhekahviloiden määrä

Vapaaehtoisten määrä

Vapaaehtoisten ohjaus ja tuki
•

Hyvä koordinointi ja tuki vapaaehtoisille on
vapaaehtoistyön jatkuvuuden edellytys

•

Vapaaehtoiset toivovat ohjausta ja koulutusta
niin ammattilaisilta kuin vertaisiltaan. Tämä
edellyttää järjestöiltä rakenteita ja resursseja,
joilla tuetaan vapaaehtoistoimijoita, ohjataan
heidän työtään ja luodaan yhteistyötä
monitahoisen perhekeskusverkoston sisällä.

•

Toimiva yhteistyö järjestöjen ja kunnan ja
maakunnan kanssa edellyttää yhteistyöstä
sopimista vapaaehtoistoiminnan ohjauksesta.

MLL tarjoaa vapaaehtoisille:
•

Koulutuksia ja valmennuksia

•

Vertaistapaamisia

•

Digitaalista tukea

•

Materiaalia ja sisältöideoita
perhekahvilaan

•

Johtajakoulutuksen yhdistysten
puheenjohtajille ja
varapuheenjohtajille

MLL:n palvelulupaukset
yhteistyöhön
•

Lapsiperheiden varhainen tuki kunnassa/hyvinvointialueilla lisääntyy ja monipuolistuu.

•

Suunnittelemme toimintaa yhdessä lasten, nuorten, perheiden ja muiden kumppanien
kanssa.

•

Viestimme toiminnasta kunnan/ hyvinvointialueen työntekijöille ja muille kumppaneille.

•

Vahvistamme lasten, nuoren ja perheiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia.

•

Koulutamme ja ohjaamme vapaaehtoisia heidän tehtävissään

•

Arvioimme ja seuraamme toimintamme vaikutuksia.

•

Tuotamme tietoa päätösten ja palveluiden kehittämisen tueksi.

Hyöty hyvinvointialueille ja kunnille
Tekemällä yhteistyötä MLL:n kanssa:
• Perheille tarjottavat palvelut monipuolistuvat (esim.
ryhmätoiminta, vertaistuki, vapaaehtoistoiminta ja digitaalinen tuki)
• Perheiden oma osallisuus vahvistuu
• Oikea-aikainen, ennaltaehkäisevä toiminta lisääntyy
• Päällekkäisyydet vähenevät
• Kehitetään perheiden tarpeiden mukaisia palveluita ja
hyödynnetään perheiden omia voimavaroja toiminnan toteuttajina.

Perhekeskus yhteistyön
edellytykset
1) Tiloja toiminnan järjestämiseen
2) Rahallista avustusta vapaaehtoistoiminnan ohjaukseen ja koordinointiin
3) Työntekijän nimeämistä yhteyshenkilöksi ja
4) Perheiden ohjaamista järjestöjen toimintaan
5) Koordinaatiota koordinoimaan toimijoiden yhteistyötä
6) Niin kansallista kuin alueellista yhteistyön ja suunnittelun jatkamista

Kiitos!
www.mll.fi
@MLL_fi

