Lape Uusimaa Yhdessä olemme enemmän

30.8.2018

MLL
_______________________________________________________________________________________
Paikallinen kehittämistyö muutosohjelman aikana:
MLL:n Uudenmaan piirillä on ollut Uudenmaan Lape-hankkeessa reilu 20 ketterää kokeilua eri puolilla Uuttamaata.
Kokeilut sijoittuivat perhekeskuksen kehittämisalueeseen. Suurimman osan kokeiluista voi sijoittaa perhekeskuksen ja sen
toimintamallin kehittämisen alle. Kokeiluissa on lisäksi yhteensovitettu toimintaa ja tehty yhdyspintatyötä. Sisällöllisesti
kokeilut ovat keskittyneet vanhemmuuden ja parisuhteen tukemiseen, monikulttuuristen palveluiden kehittämiseen sekä
muuhun lähinnä koulujen kanssa yhdessä tehtyihin kokeiluihin, jotka tukevat lapsen koulunkäyntiä ja/tai hyvinvointia.
Vaikka kaikissa kokeiluissa ei ole saavutettu tavoitteita, kaikki kokeilut ovat vahvistaneet MLL:n ja kuntien yhteistyötä.
Kokeilut ja niiden tulokset lyhyesti:
Perhekummitoiminta; Raasepori, Nurmijärvi ja Loviisa. Toiminta on käynnistetty kaikissa kolmessa kunnassa.
Yhteensä 26 perhettä on saanut tukihenkilön apua osana LAPE -kokeiluja.
Ystäväksi maahanmuuttajaäidille toiminta Loviisa, Mäntsälä Pornainen. Toimintaa on käynnistetty näillä uusilla
alueilla. Yhteensä 13 maahanmuuttajaäitiä äitiä on saanut tukihenkilön osana LAPE-kokeiluja.
Askolan vapaaehtoistoiminnan koulutus. Tuloksena sekä kunnan että muiden toimijoiden yhteistyö. Tavoitteena
oli uusien vapaaehtoisten mukaan saaminen, mutta tämä ei toteutunut.
Vihdin läksyparkki. Läksyparkki muuttui kokeilun aikana Kirjastoklubiksi. Toiminnalle on selkeästi ollut tilaus,
mukaan on saatu vapaaehtoisia senioreja ja kävijämäärä on ollut n 30 lasta /kerta ja kaiken kaikkiaan toiminta on
tavoittanut n 60 lasta.
Vihdin Annantien Perhetuvan teemallinen iltaperhekahvila. Toiminta löysi paikkansa perheiden kesken ja perheet
nostivat esiin, että haluavat tutustua uusiin ihmisiin ja he että tarvitsevat paikan, jonne tulla lasten kanssa. Toiminta
siirtyi osaksi Vihdin paikallisyhdistyksen toimintaa.
Hyvinkään Päiväpirtin iltaperhekahvila käynnistyi työntekijän avulla ja siirtyi osaksi Hyvinkään paikallisyhdistyksen
toimintaa. Toiminta on sisäilmaongelmien remontin jälkeen käynnistynyt uudestaan syksyllä 2018.
Hyvinkään Perhekeskuksen kerhovanhempien tapaamiset. Toiminnalle oli tarvetta, mutta käytännössä osallistujia
ei saatu ryhmään. Toiminnan tuloksena kuitenkin kunnan ja MLL:n yhteistyö vahvistui
Karkkilan teemallinen iltaperhekahvila Toiminta löysi paikkansa perheiden kesken ja perheet nostivat esiin, että
tarvitsevat paikan, jonne tulla lasten kanssa. Toiminta siirtyi osaksi Karkkilan paikallisyhdistyksen toimintaa.
Mäntsälä Pornainen päiväkodin jatkot. Toiminta ei tavoittanut tarpeeksi perheitä, vaikka toiveita ja tarvetta oli.
Toiminnan tuloksena kuitenkin kunnan ja MLL:n yhteistyö vahvistui.
Siuntion avoimet teemaillat alle kouluikäisten lasten vanhemmille. Kokeilu oli kertaluonteinen, toiminta ei jatku,
sillä tarvetta ei ole. Toiminnan tuloksena kuitenkin kunnan ja MLL:n yhteistyö vahvistui.

Porvoon lähiperhehanke Yhdessä Porvoon kaupungin kanssa järjestettiin yhdelle alueelle muutamia lapsiperheille
suunnattuja tapahtumia. Iltatapahtumiin osallistuivat koko perheet. Perheiden yhteinen toiminta vahvistui.
Vanhemmat ja lapset verkostoituivat ja saivat vertaistukea. Toiminnan ylläpitäminen vapaaehtoisvoimin on
haastavaa, toiminta siirtynee pienimuotoisena osaksi Porvoon Kantele-talon asukastoimintaa.
Lukumummi ja -vaaritoiminta Järvenpää, Mäntsälä, Nurmijärvi, Porvoo ja Siuntio. Mukana olevissa kunnissa
toiminta on käynnistynyt. Mukana on lukuisa määrä vapaaehtoisia ikäihmisiä, jotka on saateltu kouluille toimintaan.
Toiminta on vahvistanut MLL:n Uudenmaan piirin yhteistyötä koulutoimen kanssa mukana olevissa kunnissa.
Ammattilaisen ohjaama avoin kohtaamispaikka Porvoo. Syksyllä 2018 käynnistettiin Rauhankadun neuvolassa
piirin työntekijän eli ammattilaisen ohjaama perhekahvila. Perhekahvilalle oli selvästi kysyntää ja toiminnan kautta
vanhemmat ovat saaneet verkostoja, vertaistukea ja tukea vanhemmuuteen.
ZempPari-toiminta Porvoo. Toimintaan saatiin vapaaehtoisia Point college koulusta ja tsempattavat yläkoululaiset
saivat vapaaehtoiselta tukea koulunkäyntiin ja sosiaalisiin suhteisiin. Myös Hyvinkäällä ja Mäntsälässä oltiin
kiinnostuneita toiminnasta, mutta vapaaehtoisia ei saatu mukaan. Toiminta on vahvistanut MLL:n yhteistyötä
koulutoimen kanssa myös Mäntsälässä ja Hyvinkäällä, vaikka toiminta ei käynnistynyt.
Erityislasten perheiden perhekahvila Lohja. Toiminta käynnistyi Lohjan kaupungin työntekijöiden eslllenostamasta
tarpeesta. Alkuhaasteiden jälkeen toimintaan ovat löytäneet erityislasten perheet, jotka ovat kokeneet toiminnan
hyvänä ja tärkeänä. Toimintaa ei voi toteuttaa vapaaehtoisvoimin, niin kuin alun perin oli suunniteltu.
Ryhmä erityislasten nuorille sisaruksille. Kokeilu käynnistyy loppuvuodesta 2018
1. Paikallinen kehittämistyö muutosohjelman jälkeen:
Uudenmaan piiri jatkaa onnistuneita kokeiluita, mikäli rahoitus kokeiluille löytyy. Ne kokeilut, jotka ovat siirtyneet
paikallisyhdistyksille jatkavat toimintaansa ja piiri on näissä paikallisyhdistysten tukena. Toiveena on jatkaa
perhekummitoimintaa, ystäväksi maahanmuuttajaäidille toimintaa, lukumummi ja vaaritoimintaa, kirjastoklubia ja
ammattilaisen ohjamaa avointa kohtaamispaikkatoimintaa, erityislasten perhekahvilatoimintaa sekä ZempPari-toimintaa.
Mikäli mahdollista voisi niitä perheiden toiveiden mukaisia mutta ei kuitenkaan osallistujia saaneita ryhmiä jatkokehittää
ja mahdollisesti toteuttaa vanhemmille suunnattuina ABC ryhminä (http://www.allabarnicentrum.se/home) johon
muutamalla piirin työntekijöistä on koulutus.
2. Linkittyminen maakunnalliseen kehittämistyöhön muutosohjelman aikana:
Olemme osallistuneet Uudenmaan LAPE-ohjausryhmään, monikulttuurisen työn temaattisen työryhmään sekä
Uudenmaan perhekeskustyöryhmään.
3. Kokeilusta pysyväksi käytännöksi:
MLL:n Uudenmaan piirin kokeilut ovat kaikki siirrettävissä ja juurrutettavissa. Perhekahvilat ovat siirtyneet
paikallisyhdistyksille, eli ovat juurtuneet. Muut vaativat kuitenkin rahoitusta, jotta niitä voi jatkaa.
4. Alueelle juurrutettavat kokeilut muista kunnista:
Toimimme koko Uudenmaan alueella ja kuntien kokeilut eivät pääsääntöisesti istu meidän toimintaamme.
5. Sidonnaisuudet maakunnalliseen kehittämistyöhön muutosohjelman päätyttyä:
6. Muutosohjelman aikana syntyneet rakenteelliset muutokset:
Suurin rakenteellinen muutos on se, että olemme olleet mukana kuntien LAPE-ryhmissä ja muissa maakunnallisissa
työryhmissä, mikä on tiivistänyt yhteistyötämme kuntien kanssa ja lisännyt yhteistä kehittämistyötä. Myös tiedonkulku
meidän ja kuntien välillä on parantunut. Työ on näkynyt perheille niin, että on kehitetty ja käynnistetty uusia tukimuotoja

perheille, kuntien työntekijät ovat paremmin osanneet ohjata perheitä meidän palveluidemme piiriin ja me olemme
osanneet kertoa paremmin kunnan palveluista ja ohjata perheitä tarpeen vaatiessa eteenpäin.
Yhteenveto
2018
Perhekummitoimintaa
on ollut 19
Uudenmaan kunnassa
ja yhteistyö kuntien
kanssa on sujunut
hyvin.

2019
Perhekummitoiminta
vakiintuu myös niihin
kuntiin, joissa se on
käynnistetty osana
LAPEa.

Ystäväksi
maahanmuuttajaäidille
-toimintaa on ollut
vuoden aikana 15
Uudenmaan kunnassa

Toiminta vakiintuu
myös niihin kuntiin,
joissa se on
käynnistetty osana
LAPEa.

Alakoululaisten
kirjastoklubi on
vakiinnuttanut
paikkansa Nummelan
kirjastolla

Toiminta laajenee
Vihdissä niin että
Nummelassa
toimintaa on kahtena
päivänä viikossa ja
toimintaa on myös
muualla Vihdissä.
Toiminta tavoittaa 150
lasta vuodessa.
Toiminta vakiintuu ja
sitä toteutetaan näissä
viidessä kunnassa ja
laajennetaan
muutamaan uuteen
kuntaan. Toimintaa
toteutetaan myös
ruotsinkielellä
Toimintamallin
kehittämiseen otetaan
inspiraatiota ABCvanhemmuusryhmistä.
Ryhmiä järjestetään
muutamassa
kunnassa. Uusia
ohjaajia koulutetaan

Lukumummi- ja
-vaaritoimintaa on
ollut vuoden 2018
aikana osana Lapea
viidessä kunnassa.

Teemaillat,
vanhempien ryhmät,
joihin ei saatu
osallistujia. Vuonna
2018 muulla
rahoituksella
käynnistettiin
Hangossa ruotsinkielinen ABC-ryhmä,
johon osallistujia

2022
Perhekummitoiminta on
toimintaa, jota voidaan
tarjota koko
Uudellamaalla sitä
tarvitseville perheille.
Toimintaa on myös
erikseen
maahanmuuttajaperheille.
Toiminta on luonnollinen
osa maakunnan
ennaltaehkäisevää
varhaista tukea. Toimintaa
rahoittavat joko kunnat tai
maakunta.
Ystäväksi
maahanmuuttajaäidille
-toimintaa on tarjolla koko
Uudellamaalla. Toimintaa
rahoittavat joko kunnat tai
maakunta.
Toiminta laajenee myös
joihinkin muihin kuntiin.
Toiminta tavoittaa n 500
lasta. Toimintaa
rahoittavat kunnat.

2025

Toiminta laajenee
useampaan uuteen
kuntaan. Toimintaa
rahoittavat kunnat.

Toimintaa on
tarjolla kaikissa
Uudenmaan
kunnissa.

Toiminta laajenee ja sille
järjestyy jatkuva rahoitus
maakunnan tai kuntien
sekä STEA:n kautta.

Ryhmiä on tarjolla
sekä suomeksi
että ruotsiksi koko
Uudellamaalla.

Toimintaa on
tarjolla kaikissa
Uudenmaan
kunnissa.
Toimintaa on
tarjolla n puolelle
Uudenmaan 2-4
luokkalaisista

2030

ilmoittautui niin paljon
että kaikki eivät
mahtuneet mukaan
Ammatillisesti ohjattua
kohtaamispaikkatoimintaa on kokeiltu
LAPE PKS:ssä neljässä
eri paikassa sekä
Porvoossa.

ZempPari-toimintaa on
kokeiltu Porvoossa

Ammatillisesti ohjattu
kohtaamispaikkatoiminta vakiintuu
viiteen paikkaan PKSseudulla ja
neuvottelut toiminnan
laajentamiseksi
aloitetaan.

Toiminta on käynnistetty
PKS-alueen jokaisessa
perhekeskuksessa.

ZempPari-toiminnasta
kiinnostuneita kuntia
sekä rahoitusta
kartoitetaan ja
toimintaa pyritään
käynnistämään
muutamassa kunnassa
syksyllä 2019.

ZempPari-toiminnan malli
on selkeä ja toimintaa on
n 10 kunnassa. Toimintaa
rahoittavat kunnat sekä
STEA.

Ammatillisesti
ohjattu
kohtaamispaikkatoiminta on
vakiintunut osa
maakunnan
perhekeskusta.
Toimintaa
rahoitetaan
kuntien tai
maakuntien
avustuksella.
Uusia
Toimintaa on
kuntakumppaneita koko
ilmoittautuu
Uudellamaalla
mukaan ja
toiminta laajenee.

