
MLL tukee perheitä poikkeusoloissa                         
 

Koronavirusepidemia on sysännyt tutun elämämme täydelliseen muutokseen. Suomessa vallitsevat 
poikkeusolot näkyvät jo nyt perheiden jaksamisessa ja arjen sujumisessa. Mannerheimin 
Lastensuojeluliitto auttaa perheitä tarjoamalla mm. lastenhoitoapua, auttavien puhelinten 
päivystystä ja vertaistukea somessa. 

 

Suomalaisten lapsiperheiden tuen tarve on nyt suurempi kuin kertaakaan lähihistoriassa. Elämän 
keskittyminen neljän seinän sisälle kiristää ilmapiiriä monessa kodissa ja nostaa pintaan yksinäisyyttä ja 
sosiaalisia ongelmia. Uusi arki etätöineen ja etäkouluineen kuormittaa monia vanhempia, ja taloudellinen 
epävarmuus painaa mieltä. MLL:n Järvi-Suomen piiri tukee perheitä haastavassa tilanteessa monin eri 
tavoin. 

Perhetreffit Facebookissa 

Facebookissa toimivaan vertaistuelliseen MLL Järvi-Suomen perhetreffit -ryhmään on liittynyt ensimmäisen 
viikon aikana satoja jäseniä, jotka haluavat jakaa arkeaan muiden vanhempien kanssa. Piirin ammattilaiset 
päivystävät ryhmässä kolme kertaa viikossa ja jututtavat vanhempia eri teemojen pohjalta mm. Zoom-
palvelussa ja Facebookin livelähetyksissä. Ryhmän tarkoituksena on tukea perheitä jo varhaisessa vaiheessa 
tuomalla MLL:n kohtaamispaikat etänä perheiden arkeen. Näin voidaan ehkäistä ongelmien mahdollista 
kärjistymistä. Ryhmä löytyy osoitteesta: https://www.facebook.com/groups/197074964926417/ 

Lahjakortteja perheille 

MLL:n perinteinen Lapset ensin -keräys on käynnistynyt ja jatkuu 15.5.2020 asti. Järvi-Suomen piiri kerää 
varoja 60 euron lahjakortteihin, jotka sosiaalitoimi jakaa taloudelliseen ahdinkoon joutuneille perheille 
piirin alueella (Keski-Suomi, Etelä-Savo, Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala). Lahjoittamalla haluamasi summan 
autat meitä auttamaan! Tänä vuonna toteutamme keräyksen poikkeuksellisesti vain verkossa: 
https://lahjoita.mll.fi/jarvi-suomi 

Lastenhoitotoiminta 

Piirin lastenhoitotoiminta palvelee normaalisti myös poikkeusoloissa. Tarjoamme perheille tilapäistä 
lastenhoitoapua kaikkina vuorokauden aikoina. Listoiltamme löytyy noin 140 koulutettua hoitajaa, jotka 
vastaavat joustavasti perheiden tarpeisiin. Perhe maksaa hoitajalle palkkaa 9 e/h. Epidemian aikana 
edellytämme, että hoidettavat lapset ovat terveitä, samoin kuin vanhemmat. Välitämme perheille 
ainoastaan terveitä hoitajia. Tilauksen voi jättää joko osoitteessa www.elastenhoito.fi tai puhelimitse 
arkisin klo 7−12 numerossa 050 3821 891. Lisätietoja piirin verkkosivuilta: https://jarvi-
suomenpiiri.mll.fi/vanhemmille/lastenhoito/ 

Auttavat puhelimet 

MLL:n valtakunnalliset auttavat puhelin- ja nettipalvelut toimivat kriisiaikana tehostetusti. Lasten ja 
nuorten puhelin on avoinna joka päivä numerossa 116 111, samoin chat ja kirjepalvelu. Lisätietoja: 
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https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.elastenhoito.fi%2F%3Ffbclid%3DIwAR2PNNkdIdgXN_Xg6WzCJWNb_ysuXXH2Ngg5k7k4xAWQuDjvkergNu6WMEU&h=AT0uAobLCgk1XjBeaE0sdwU2RGvIA6asxghQbakzCijS4mDwuU3cgBRsfa2U9gcjKSZtlrhuFSd5dyHPy7t-sMRWzipXswgca2e0iYkVDUp2E30nfD6l2LWezornQ1bG77lt-ZIWcA
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https://www.nuortennetti.fi/apua-ja-tukea/lasten-ja-nuorten-puhelin/. Vanhemmat voivat olla yhteydessä 
päivystäjiin puhelinpalvelun (0800 92277), chatin tai kirjepalvelun kautta. Lisätietoja: 
https://www.mll.fi/vanhemmille/toiminta-lapsiperheille/vanhempainpuhelin/. Kaikki palvelut ovat 
maksuttomia, ja niihin voi ottaa yhteyttä matalalla kynnyksellä. 

Palvelut verkkoon 

Toimintamme on siirtynyt muiltakin osin verkkoon. Piirin tukihenkilötoiminnassa lapsen/nuoren/perheen ja 
vapaaehtoisen tapaamiset toteutetaan toistaiseksi etäyhteyksillä. Selviydytään kiusaamisesta -projektin 
kiusatuille nuorille suunnatut vertaisryhmät ja yksilöohjaukset toteutetaan niin ikään verkossa. 
Paikallisyhdistysten ylläpitämiä digiperhekahviloita on avattu MLL:n Järvi-Suomen piirin alueella 
Jyväskylässä, Äänekoskella, Kuopiossa, Suonenjoella, Nilsiässä, Joensuussa, Nurmeksessa ja Valtimolla. 

 

 

Lisätietoja: 

 

MLL:n Järvi-Suomen piirin toiminnanjohtaja Anne Waldén, 050 441 7904, anne.walden@mll.fi 

Järjestöpäällikkö Eila-Mari Väätäinen, 050 313 2915, eila-mari.vaatainen@mll.fi 

Perhetoiminnan päällikkö Tuula Pitkänen, 050 414 5940, tuula.pitkanen@mll.fi 

Selviydytään kiusaamisesta -hankkeen projektipäällikkö Mari Tuppurainen, 050 341 6945, 
mari.tuppurainen@mll.fi 

 

Piirin verkkosivut: https://jarvi-suomenpiiri.mll.fi/ 

Facebook: https://www.facebook.com/MLLJarviSuomenpiiri/ 

Instagram: https://www.instagram.com/mlljarvisuomi/ 

 

 

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Järvi-Suomen piiri ry toimii MLL:n piirijärjestönä Keski-Suomen, Etelä-
Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakunnissa. Piirin neljä vapaaehtoiskeskusta sijaitsevat 
Jyväskylässä, Mikkelissä, Kuopiossa ja Joensuussa. 

MLL:n Järvi-Suomen piirin tavoitteena on edistää toimialueellaan lasten, nuorten ja perheiden 
perusturvallisuutta, hyvinvointia ja tervettä kehitystä. Toiminnan lähtökohtana ovat perheiden tarpeet: 
lapsiperheiden arki, sen haasteet ja ilon aiheet. Piiri toimii myös lasten, nuorten ja perheiden oikeuksien 
edistäjänä ja yhteiskunnallisena vaikuttajana. 
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