Mannerheimin Lastensuojeluliitto on kansalaisjärjestö, jonka päämääränä
on edistää lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia, lisätä lapsuuden
arvostusta ja näkyvyyttä yhteiskunnassa, sekä tuoda lapsen näkökulmaa
päätöksentekoon.

Ennaltaehkäisevä
lapsi- ja perhetoiminta

MLL:n arvoja ovat lapsen ja lapsuuden arvostus, yhteisvastuu, inhimillisyys
ja yhdenvertaisuus. Arvoja täydentävät periaatteet ovat ilo, kumppanuus,
osallisuus ja arvostus.

MLL:n piirit keräävät perheiltä säännöllistä palaute– ja seurantatietoja
toiminnastaan. Valtakunnallisella tasolla MLL arvioi vapaaehtoisen perhetoiminnan vaikutuksia perheiden hyvinvointiin systemaattisen arviointimallin mukaan.

Kiinnostuitko?
MLL:n Kymen piirissä toimii yli 30 paikallisyhdistystä.
Ota yhteyttä MLL: Kymen piiriin ja kysy lisää!
MLL:n Kymen piiri

Toiminnanjohtaja Christa Carpelan
p. 050 406 3763
Lisätietoja: http://kymenpiiri.mll.fi/toiminta

MLL osana lapsiperheiden hyvinvointiverkostoa

Ammatillista yhteistyökumppanuutta
kunnan lapsiperhepalveluihin
Ammatilliset
perhepalvelut
INTENSIIVINEN

Palveluita tuotetaan kunnille ostopalvelusopimuksen puitteissa. Perhe voi saada
kunnalta myös hoitoon oikeuttavia palveluseteleitä, ja perheet ja yhteisöt voivat
tilata palvelua myös yksityisesti.

TUKI
Ennaltaehkäisevät ja korjaavat
palvelut erityisen tuen
tarpeessa oleville

Lapsiperheiden kotipalvelu.
• Vammaisen ja
pitkäaikaissairaan lapsen hoito.
Lasten- ja nuorten ammatillinen tukihenkilötyö.
• Perhetyö.
•

•

Eroauttamistyö
Erotilanteessa olevien lapsiperheiden tuki
•

Ammatillisesti
ohjatut ryhmät

TOIMINTATASOT

VARHAINEN TUKI
Ennaltaehkäisevää tukea
kohdennetun tuen
tarpeessa oleville

•

Ammatillisesti ohjatut vertaisryhmät aikuisille, lapsille ja nuorille.
•

Ammatillisesti ohjattu ja vapaaehtoisvoimin toteutuva
tapaamispaikkatoiminta

•

Tukea vanhemmille erilaisissa

•

elämäntilanteissa, esim. vauvaaika, parisuhdeongelmien hoito,
vanhempien uupumus, avioeroperheet.

Vapaaehtoiskoulutukset

Lasten vertaisryhmätoiminta
Eron edessä-illat vanhemmille

Lastenhoitotoiminta
Tilapäistä ja lyhtyaikaista
lastenhoitopalvelua perheille
kaikkina vuorokauden aikoina.

Nuorisotoiminta
Edistää nuorten tervettä kasvua
yhteistyössä vanhempien ja
koulun kanssa.

Tukea vanhemmuuteen
esim. lapsen / vanhemman sairastuessa tai vanhempien työkiireiden vuoksi.
•

•

•

Vanhemmille yhteistä aikaa tai

Tukihenkilötoiminta

hengähdystaukoa arjen rutiineista.

UNIVERSAALIT
PALVELUT
Ammatillinen ohjaus vapaaehtoisten toteuttamalle
perhetoiminnalle

•

•

•

Nuorille tärkeää työ- ja
vastuukokemusta.

Vapaaehtoisvoimin
toteutuvat kerhot lapsille,
vanhemmille ja isovanhemmille.
•

Perhekahvilat

Yhteistä tekemistä ja mahdollisuus
yhdessäoloon lasten kasvun
ja kehityksen tukemiseksi.
• Edistää mielekästä ja
kehittävää vapaa-ajan käyttöä.
• Vahvistaa sosiaalisia taitoja.
• Sukupolvien välinen
Vertaisryhmätoiminta
vuorovaikutus.

Vapaaehtoisvoimin
toimivia kohtaamispaikkoja
alueen perheille.

•

Kaveritoiminta

Kerhotoiminta

MLL välittää, perhe toimii
työnantajana.

•

•

Tarjoaa vertaistukea ja tietoa
vanhemmuudesta.
Mahdollisuus osallisuuteen ja
sosiaalisten verkostojen
luomiseen

Vapaaehtoisvoimin toimivia vertaisryhmiä alueen
perheille.
•

•

Voimavarojen vahvistaminen vuorovaikutuksen
avulla.
Osallisuuden kokeminen
ja tunne joukkoon kuulumisesta lisäävät hyvinvointia.

Ammatillisesti ohjattua vapaaehtoistoimintaa 6-16 vuotiaille lapsille ja nuorille.
Vahvistaa lapsen tai nuoren sosiaalisia taitoja ja elämänhallintaa.

•

•

•

Auttaa löytämään lapselle tai
nuorelle mielekäs harrastus.
Tukea ystävyyssuhteiden syntymisessä.

Perhekummitoiminta

Ystäväksi maahanmuuttajaäidille -toiminta
Ammatillisesti ohjattua vapaaehtoistoimintaa, jossa vapaaehtoiset
naiset toimivat ystävinä.
•

•

Ammatillisesti ohjattua vapaaehtoistoimintaa odottaville ja
alle kouluikäisten lasten vanhemmille.
Tukea vanhemmuuteen
esim. vauvan syntyessä, arjen pyörityksessä tai yllättävissä elämänmuutoksissa.

Tukea maahanmuuttajaäitien suomenkielen oppimiseen ja yhteiskuntaan sopeutumiseen.

Kiusaamisen ehkäisy

Koulutukset ja vanhempainillat

•

•

Mediakasvatus

Tukioppilastoiminta

Mie kuulun! -nuorisohanke

Kylämummi
ja -vaaritoiminta
Tarjoaa luotettaville ikäihmisille mahdollisuuden vapaaehtoistyöhön, jossa he voivat olla
läsnä lasten arjessa.
•

•

Sukupolvien välinen vuorovaikutus.
Toimintaa esim. päiväkodeissa ja MLL:n perhekahviloissa.

