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  KAVERINA LAPISSA -HANKE 2020-2023 

 

Lapin piiri on saanut STEA:lta (sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskukselta) hankeavustusta 3-

vuotiselle tukihenkilöhankkeelle, jonka nimi on Kaverina Lapissa. Hanke on vapaaehtoisten toteuttamaa 

tukihenkilötoimintaa, johon kuuluu perhekummi, ystäväksi maahanmuuttajaäidille sekä kylämummi ja -

vaaritoiminta.  

MLL:n Lapin piiri on tällä hetkellä ainut piiri jossa ei ole vapaaehtoisten tukihenkilötoimintaa. Tavoitteena 

on että hankkeen päädyttyä saamme kyseisen vapaaehtoistoiminnan vakiinnutettua toimintoihimme 

mukaan.  

Toiminnan malli kehitettiin ja pilotoitiin osana MLL:n Vapaaehtoistoiminnan ohjaushanketta (VETO). Malli 

perustuu MLL:n Varsinais-Suomen piirin Vauvaperhe-hankkeen (2005-2009) kehittämistyöhön ja siinä 

saatuihin kokemuksiin 

Taustalla tämän päivän lapsiperheiden tarpeet ja vanhemmuuden haasteet mm. työelämän muutokset, 

sosiaalisten verkkojen mureneminen ja perherakenteen muutokset. Tukihenkilötoiminta on ohjattua, 

ennaltaehkäisevää vapaaehtoistoimintaa. Toiminta täydentää julkista palvelujärjestelmää ja vastaa 

sellaisten perheiden tuen tarpeeseen, jotka eivät tarvitse ammattiapua.  

 

Perheet tarvitsevat helposti saavutettavaa ennaltaehkäisevää matalankynnyksen tukea (MLL:n 

vanhempainpuhelimen raportin (2019) mukaan). Moni perhe muuttaa Lappiin kauemmas omasta suvustaan ja 

tukiverkostosta. Lapissa on pitkät etäisyydet ja monet vanhemmat tuntevat itsensä yksinäisiksi eivätkä 

välttämättä ole tietoisia alueensa lapsiperheiden vapaa-ajan toimintojen mahdollisuuksista (Terveyden ja 

hyvinvointilaitoksen Lasten terveys, hyvinvointi ja palvelut -tutkimus). Tukihenkilötoiminnat vastaavat juuri näihin haasteisiin ja ovat 

tarkoitettu tavallisille perheille ja tukevat lapsiperheiden arkea ja jaksamista. Toiminnat pyrkivät 

poistamaan vanhempien kokemaa yksinäisyyttä sekä mahdollistavat uusien toimintojen löytymisen kaverin 

kanssa yhdessä paikkoihin tutustellen.  

 

Koronan aiheuttamat muutokset hankkeeseen 

Koronan tuoman sosiaalisen eristäytymisen myötä hankkeen alkuperäistä suunnitelmaa on jouduttu 

muuttamaan hetkellisesti. Kun tilanne rauhoittuu ja arki palautuu normaaliksi, pääsemme aloittamaan 

kaikki tukihenkilötoiminnot alkuperäisen suunnitelman mukaisesti. 

Touko/kesäkuussa koulutamme etäkummeja perheille ja vanhemmille. He tulevat toimimaan perhekummin 

tavoin mutta tapaamiset tapahtuvat videopuheluiden (whatsapp-puhelu, skype, etc.) muodossa noin 

kerran viikossa 30min-60min kerrallaan. Näin pääsemme lievittämään perheiden lisääntyvää yksinäisyyden 

tunnetta. Perhekummisuhde tulee olemaan noin 6kk pituinen, jonka jälkeen se päättyy. Tavoitteena on, 

että vapaaehtoiset, jotka tulevat nyt mukaan ns. etäkummisuhteeseen, jatkavat perinteisinä 

perhekummeina poikkeustilan jälkeen.  
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TOIMINTOJEN ESITTELY 

PERHEKUMMI 

TAVOITTEET 

• Tukea vanhemmuutta ja vahvistaa lapsiperheen hyvinvointia 

• Ennaltaehkäistä ongelmien syntymistä tai kasautumista 

• Tukea lapsiperheen elämänhallintaa ja antaa voimia arkeen 

• Täydentää kunnan peruspalveluita 

• Kynnyksetön toiminta, johon on helppo hakeutua 

• Perhekummitoiminta ei ole vapaaehtoiselle taakka (perheellä ei ammattiapua vaativia ongelmia) 

KOHDERYHMÄ 

• Sukulaiset ja ystävät asuvat kaukana, tukiverkosto puuttuu 

• Perhe kaipaa vahvistusta vanhemmuuteen 

• Perhe odottaa ensimmäistä lasta tai perheeseen on syntynyt ensimmäinen lapsi 

• Vanhemmat kokevat olevansa yksinäisiä tai väsyneitä 

• Perheen elämäntilanne haastaa vanhemmuutta ja parisuhdetta (toisen vanhemman matkatyö) 

KÄYTÄNNÖSSÄ 

• Vapaaehtoinen ja tasavertainen kumppanuus perhekummin ja perheen välillä 

• MLL haastattelee ja kouluttaa vapaaehtoiset sekä yhdistää osapuolet 

• Sovitaan yhdessä MLL:n ohjaan kanssa suhteen kestosta (1 vuosi) ja tavoitteista (perheen tarpeet) 

• Tapaaminen kerran viikossa tai kahdessa, muutaman tunnin ajan 

• Ohjaaja tukena koko suhteen ajan ja järjestää vapaaehtoisille säännöllisesti tapaamisia 

MITÄ PERHEKUMMI TEKEE 

• Tukee vanhemmuutta ja kulkee perheen rinnalla arjessa  

• Keskustelee, kuuntelee, on mukana tavallisissa arjen puuhissa 

• Tapaa perhettä perheen kotona, käy yhdessä vaunuleikillä, leikkipuistossa, ruokakaupassa 

• Luonnolliset tapaamispaikat, luonnollista olemista yhdessä, lapset voivat olla mukana 

• Esimerkiksi leipomista, kirjastossa käymistä, palapelin tekemistä 

• Ei ole lastenhoitaja, kodinhoitaja, terapeutti tms. ammattilainen 
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YSTÄVÄKSI MAAHANMUUTTAJAÄIDILLE (YMÄ) 

 

TAVOITTEET 

• Tukea maahanmuuttajaäitien kotiutumista Suomeen ja kielenoppimista 

• Tutustuttaa maahanmuuttajat suomalaiseen yhteiskuntaan ja kulttuuriin 

• Tuoda mahdollisuuksia käyttää ja harjoittaa suomen kieltä 

• Lievittää yksinäisyyttä ja auttaa sosiaalistumaan 

• Vähentää vierauden ja ulkopuolisuuden tunnetta 

• Tutustuttaa asuinympäristöön ja toimintamahdollisuuksiin 

• Vähentää kantaväestön ennakkoluuloja 

KOHDERYHMÄ 

• Maahanmuuttajaäidit, jotka eivät osallistu ryhmämuotoiseen toimintaan 

• Maahanmuuttajaäidit, jotka ovat yksinäisiä ja ovat ns. eristäytyneet kotiin 

KÄYTÄNNÖSSÄ 

• Vapaaehtoiset ovat sitoutuneet vuodeksi toimintaan 

• Toiminta vastaa perhekummitoimintaa, kohderyhmä eri 

• Tapaavat lähellä maahanmuuttajaäidin asuinaluetta 

• Esimerkiksi kahvittelua, ruoan laittaminen kotona, ulkoilua, puistossa ja kaupassa käymistä 

• Äidit sekä lapset mukana yhdessä 
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KYLÄMUMMI JA -VAARITOIMINTA 

 

TAVOITE 

• Rikastuttaa sekä lapsen että aikuisen elämää 

• Lisää sukupolvien välistä vuorovaikutusta 

• Tuottaa iloa  

MITÄ VAPAAEHTOISELLE 

• Uusia tuttavia ja ystäviä 

• Kokemus auttaa toisia, tuntevat itsensä tarpeelliseksi 

• Kasvattaa verkostoa ja ehkäisee yksinäisyyttä 

• Oppivat uutta tai pääsevät hyödyntämään omaa elämänkokemusta 

• Yksinäisyyden väistyminen eläkeläisten arjessa (tuo sisältöä päivään), arjen rytmittyminen 

• Lasten välittömyys ja innostus piristää ja motivoi  

KEITÄ KYLÄMUMMIT JA -VAARIT OVAT 

• Luotettavia vapaaehtoisia aikuisia 

• Toimivat koko yhteisön vapaaehtoisina 

• Haluavat antaa aikaansa lapsille 

• Toimivat omalla ehdolla ja päättävät pituudesta ja kestosta 

• Jokaiselle löytyy sopiva tapa osallistua oman elämäntilanteen ja voinnin mukaan 

KÄYTÄNNÖSSÄ 

• Toimivat päiväkodissa, kouluissa, kirjastoissa, MLL perhekahvilassa, kerhoissa, erilaisissa ryhmissä 

• Tekevät itselleen luontevia asioita -> lukeminen, virkkaaminen, askartelu, metsäretket, vanhojen 

leikkien, puutöitä 

• Taukojumppia, pihaleikkien ohjaaminen jne. Kaikki tekeminen avointa ja vapaasti suunniteltavissa 

yhteistyössä vapaaehtoispaikan kanssa 

• Antaa kiireetöntä läsnäoloa, kuuntelevat korvat, läsnäoloa, rohkaisua, kannustusta lapsille 

• Antavat lisäkäsiä toimintapaikkojen arkeen 
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