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Varsinais-suomen lastensuojelujärjestöt ry

1. Johdanto
Elämme yhteiskunnallisesti suurten ja myös nopeiden muutosten aikaa. Toisaalta digitalisaatio, polarisoituminen ja toisaalta suuret yhteiskunnalliset reformit vaikuttavat niin lapsiin, nuoriin ja lapsiperheisiin kuin lastensuojelujärjestöihin. Järjestöjä on tarvittu historiassa
pitämään kiinni niin haavoittuvassa asemassa olevista kuin paikkaamaan hyvinvointivaltion
turvaverkon reikiä, mutta myös mahdollistamaan osallisuus useammalle.
Toimintakykyisiä ja elinvoimaisia lastensuojelujärjestöjä tarvitaan myös jatkossa VarsinaisSuomessa. Kolmannella sektorilla on merkittävä rooli yhteiskuntarauhan rakentamisessa
järjestölähtöisen auttamistyön ja osallisuuden edistämisen kautta. Muutokset ovat myös
mahdollisuuksia. Ennakointi, yhteinen strateginen valmistautuminen, innovointi sekä kehittyminen ajan tarpeiden mukaiseksi ovat lastensuojelujärjestöjen tulevaisuuden toimintakyvyn aineksia.
Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry:n (VSLJ) toimintaa toteutetaan uuden strategian (2018-2021) mukaisesti. Kaksivuotisella toimintasuunnitelmalla pyritään takamaan
työn pitkäjänteisyys poissulkematta joustavaa reagointia toimintaympäristöstä nouseviin
tarpeisiin. Strategiset painopisteet ovat kehittyminen asiakaspinnassa toimivan ja osallistavan lastensuojelun lippulaivastoksi, uusien vaikuttavien yhteistyömuotojen ja rakenteiden
luominen, alueellinen johtajuus lastensuojelun vaikuttamisviestinnässä ja osaamisen vahvistaminen. Tavoitteeksi on asetettu kumppanuuden ja vaikuttavuuden uusi aika.
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Vuonna 2020 vahvistetaan ja rakennetaan uutta yhdessä sekä kehitetään toiminnan vaikuttavuutta. Työ lastensuojelujärjestöjen maakunnallisen roolin turvaamisessa hyvinvoinnin
tuottajana ja järjestöjen osaamisen integroiminen osaksi tulevaisuuden lasten ja perheiden
palveluita on pitkäjänteistä työtä, jota jatketaan toimintakaudella.
VSLJ nojautuu työssään YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen. Pyrimme omalta osaltamme edistämään lapsen oikeuksien toteutumista Varsinais-Suomessa. Olemme olemassa,
jotta alueen jokainen lapsi voisi hyvin. Yhteiskunnan eriarvoistuminen ja hyvinvoinnin polarisoituminen on erityisen huolestuttavaa lasten ja nuorten osalta. Jäsenjärjestöistä nousevien
ilmiöiden ja kokemusten esiin tuomiseen panostetaan toimintakaudella. Yhteistyötä lisätään
tiedeyhteisöjen kanssa osaamisen vahvistamiseksi ja vaikuttamistyön tehostamiseksi sekä
rakenteellista yhteistyötä kehitetään erityisesti perhekeskusten ja koulujen kanssa.
Järjestön toimintaympäristönä ovat Varsinais-Suomen kunnat, niiden alueella toimivat
paikalliset ja valtakunnalliset jäsenjärjestöt sekä alueella asuvat lapset, nuoret ja lapsiperheet.
Linkki-toimintaa jalkautetaan Turkuun, Saloon, Raisioon ja Kaarinaan. JärjestöSotehanke 113
kattaa koko maakunnan ja Järjestöt on the road -hanke jalkautuu Turussa muutamille asuin
alueille sekä Uuteenkaupunkiin, Laitilaan ja Kemiönsaareen.
Toimintavuoden riskit liittyvät Perhetalo Heidekenin kellarin korjausrakentamisen
onnistumiseen, kustannusarvion pitävyyteen sekä vuokraustoiminnan ja varainhankinnan
onnistumiseen. Vanhaan rakennukseen liittyy riski myös yllättävistä korjaustarpeista. Riskien
minimoimiseksi korjausrakentamisen budjettia seurataan tarkasti. Vuokraustoiminnalla ja
varainhankinnalla turvataan Perhetalo Heidekenin kiinteistön ostosta syntyneiden lainojen
hoidon ja yhdistyksen maksuvalmiuden parantuminen. Varainhankinnan onnistumiseksi
toimistotilat tulee olla vuokrattuina. Jäsenyhdistysten aktiivinen kokous- ja koulutustilojen
vuokraaminen on ensiarvoista yhdistyksen talouden kannalta.
VSLJ:lle on tärkeää huolehtia arvojensa mukaisesti toiminnassaan yhdenvertaisuudesta,
kumppanuuden vaalimisesta ja rakentamisesta, rohkeudesta sanoittaa ja avoimuudesta luottamuksen ja uuden rakentamisessa. Toimintasuunnitelma on laadittu haettujen avustusten
mukaisesti. Mikäli avustuksia ei myönnetä täysimääräisinä vaikuttaa se toimintasuunnitelman
toteuttamiseen.
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2. Järjestön tehtävä
VSLJ on sosiaali- ja terveysalalla lasten, nuorten ja lapsiperheiden parissa työtä tekevien
järjestöjen alueellinen yhteistyö- ja asiantuntijajärjestö. Järjestön toiminnan tarkoituksena
on seurata ja edistää lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia Varsinais-Suomessa sekä
edistää lastensuojelujärjestöjen keskinäistä yhteistoimintaa ja yhteistyötä muiden sektoreiden kanssa.
VSLJ kokoaa yhteen 38 lasten, nuorten ja lapsiperheiden parissa toimivaa järjestöä. Näissä
järjestöissä työskentelee yhteensä noin 800 ammattilaista ja jäsenjärjestöillä on yli 3 500 vapaaehtoista. Järjestössä mukana olevat jäsenjärjestöt toteuttavat monipuolista ammatillista työtä,
ammatillisesti ohjattua vapaaehtoistyötä ja täysin vapaaehtoistoimintaan liittyvää työtä (lastensuojelun, mielenterveystyön ja päihdetyön alueilla).

VSLJ:n jäsenjärjestöt vuoden 2019 lokakuussa (38 kpl):

Auralan Nuoret ry

Perhekuntoutuskeskus Lauste

Auta Lasta ry

Sateenkaari Koto ry

Elämäntaidon ja vanhemmuuden Tuki ry

SOS-Lapsikylä

Erityishuoltojärjestöjen liitto EHJÄ ry

SPR, Turun Nuorten turvatalo

Folkhälsans Förbund rf

Suomen Uusperheiden Liitto ry

Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö

Suomen Valkonauhaliitto

Hope – Yhdessä & Yhteisesti ry

Säätiö Majakan valo

ICDP Suomi ry

Turun 4H-yhdistys ry

KOTA –Lasten ja nuorten hyvinvointi ry

Turun ensi- ja turvakoti ry

Lounais-Suomen Martat ry

Turun Icehearts ry

Lounais-Suomen Mielenterveysseura ry,
Turun kriisikeskus

Turun Kaupunkilähetys ry

Lounais-Suomen - SYLI ry

Turun seudun autismi- ja ADHD-yhdistys Aisti ry

Länsi-Suomen etävanhemmat ry

Turun Seudun Yksinhuoltajat ry

Mannerheimin Lastensuojeluliiton
Varsinais-Suomen piiri ry

Varsinais-Suomen mielenterveysomaiset - FinFami ry

Nuoriso-, perhetuki ja tiedotusyhdistys
RAIDE ry

Varsinais-Suomen Sijoituslasten vanhemmat ry

Nuorten Ystävät
Operaatio Ruokakassi ry
Pelastakaa Lapset ry

Turun NMKY

Varsinais-Suomen Perheterapiayhdistys ry

Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry
Yhteiset Lapsemme ry
Äimä ry
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3. Strategiset painopisteet
VSLJ on määritellyt strategiassaan vuosille 2018-2021 neljä strategista painopistettä, jotka
ohjaavat toimintaa. Näillä pyritään turvaamaan ja lisäämään lastensuojelujärjestöjen toimintakykyä ja uudistumista sektorin suurissa muutoksissa. Tavoitteena on kumppanuuksien vahvistaminen ja uudistaminen sekä entistä vaikuttavampi toiminta.
1) Kehittyminen asiakaspinnassa toimivan ja osallistavan lastensuojelun lippulaivastoksi -painopisteellä pyritään saamaan lastensuojelujärjestöjen toiminta jalkautumaan sekä
lisäämään lasten, nuorten ja lapsiperheiden osallisuutta. 2) Uusien yhteistyömuotojen ja
rakenteiden luomisella tavoitellaan mahdollisimman vaikuttavaa ja resurssiviisasta toimintarakennetta- ja tapaa tehdä yhdessä niin lastensuojelujärjestöjen kesken kuin muiden
kumppaneiden kanssa. 3) Alueellisella johtajuudella lastensuojelun vaikuttamisviestinnässä
tavoitellaan lastensuojelujärjestöjen yhteisen äänen ja tiedon sekä lasten, nuorten ja lapsi
perheiden näkökulmien voimistumista. 4) Osaamisen vahvistamisella pyritään tukemaan
niin lastensuojeluyhdistysten muutosvalmiutta kuin lastensuojeluun liittyvän osaamisen
lisäämistä.

Kuvio: Strategiset painopisteet vuosina 2018-2021.
Toimintasuunnitelma 2019-2020
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4. Vaikuttamistyö
Vaikuttamistyön tavoite on lisätä tietoisuutta lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnista
sekä lastensuojelujärjestöjen toimintaedellytyksistä. VSLJ tuottaa tietoa hyvinvoinnista ja eriarvoistumisesta päätöksenteon ja kehittämisen tueksi kolmannen sektorin näkökulmasta.
Vaikuttamistyössä kiinnitetään erityisesti huomiota sellaisiin lapsiin, nuoriin ja lapsiperheisiin, joiden usein haastava tilanne ei tulisi muutoin ymmärretyksi ja he jäävät vaille tarvitsemaansa tukea. Vaikuttamistyössä tuotetaan tietoa ehkäisevän työn mahdollisuuksista ja
korjaavan työn kehittämisen tarpeista sekä lastensuojelujärjestöjen toiminnasta ja toiminta
edellytyksistä. Vaikuttamistyöllä saadaan järjestöjen asiantuntemus parempaan käyttöön
sekä sitoutetaan (maa)kuntaa järjestökumppanuuteen niin lasten ja perheiden palveluiden
kehittämisessä kuin sote-uudistuksessa. Vaikuttamistyötä laajennetaan sivistystoimen suuntaan vahvistaen ajatusta sisote:sta ja järjestöistä kumppanina.
VSLJ toimii lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin edistämiseksi ja lastensuojelu
järjestöjen toimintaedellytysten turvaamiseksi eri keinoin. Tärkein vaikuttamistyön muoto on
aktiivinen osallistuminen eri työryhmiin ja neuvottelukuntiin. Näissä tuomme esille järjestöjen
asiakaspinnasta esiin nousevia ilmiöitä sekä lastensuojelujärjestöjen työtä ja toimintaedellytyksiin liittyvää tietoa. Vaikuttamistyötä tuetaan tarvittaessa asiantuntijakirjoituksilla, kannanotoilla ja päättäjätapaamisilla. Vaikuttamisessa tehdään tiivistä yhteistyötä JärjestöSotehanke
113:n kanssa. Lisäksi hyödynnetään myös Lastensuojelun keskusliiton kampanjoita.
Mahdollisuuksien mukaan tehdään myös UNICEF lapsiystävällinen kunta yhteistyötä. Lapsen
oikeuksien päivä toteutetaan lapsen oikeuksien viikolla. Vaikuttamistyössä hyödynnetään
tutkimustietoa lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiin vaikuttavista asioista.
VSLJ on mukana ainakin seuraavissa työryhmissä ja neuvottelukunnissa: STM:n avustusasioiden neuvottelukunta, Varsinais-Suomen Sosiaalialan Osaamiskeskuksen hallitus,
Lastensuojelun keskusliiton lapsi- ja perhepolitiikan neuvottelukunta, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntien sote-järjestäytymisen lasten, nuorten ja perheiden alatyöryhmä, joka
jatkaa myös maakunnallisena lapsi- ja perhepalveluiden kehittämisryhmänä Lape -hankkeen
päätyttyä, sote-osallisuustyöryhmä ja sote-valmisteluun liittyvässä hyte-järjestötyöryhmässä.
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5. Jäsenjärjestöjen tukeminen
VSLJ edistää jäsenjärjestöjen palvelujen tunnettuutta ja tavoitettavuutta niin kuntatoimijoiden parissa kuin myös lastensuojelujärjestöjen kesken. Tavoitteena on myös edistää yhteisen
tekemisen edellytyksiä sekä tukea jäsenjärjestöjen osaamista keskinäisen tiedon ja osaamisen jakamisella.
Jäsenjärjestöjen johdon tukemista toteutetaan vertaistuellisella tapaamisfoorumilla.
Keskinäisen osaamisen jakamisen ja verkottumisen alustana toimivat Heidekenin aamukahvit. Kehittämis- ja koulutustilaisuuksia järjestetään tarvelähtöisesti niin jäsenjärjestöjen
kesken kuin myös yhdessä kuntatoimijoiden kanssa. Olennaisena osana osaamisen tukemisessa on jäsenjärjestöjen ohjausryhmätyöskentelyyn osallistuminen. Yhteistyön edistämistä
kuntatoimijoiden kanssa edistetään edustamalla kaikkia lastensuojelujärjestöjä kunnallisissa
työryhmätyöskentelyissä, joista välitetään myös relevanttia tietoa jäsenjärjestöille.
VSLJ kokoaa palvelut yhteen palvelukartoilla ja sähköisessä Hakulaari.fi -palvelussa.
Vuoden 2020 fokuksessa on varmistaa palvelun sisällön ajantasaisuus ja korkea laatu.
Palveluohjausta toteutetaan vuosikellon mukaisesti eri ammattiryhmille ja kartoitetaan jatkuvasti mahdollisuuksia tehostaa tiedon jakamista eri ammattiryhmille kohdennetusti.
Osana tunnettuuden edistämistä ja palveluohjauksen tukemista ovat järjestömessut.
Messujen muotoa ja toteutusta pyritään toteuttamaan entistä tehokkaammin kohdeyleisön
tarpeen mukaan teemoittamalla. Järjestöjen yhteismitallinen tunnuslukuraportti tuotetaan
luomaan kokonaiskuvaa jäsenjärjestöjen tekemän työn volyymeista.

6. Kehittämistoiminta
VSLJ:n kehittämistoiminnan tavoitteena on vahvistaa jäsenjärjestöjen ja kumppaneiden
yhteiskehittämistä. Yhdistys tarjoaa alustan ja välineet yhteiseen kehittämiseen, johon yhteistyökumppaneiden on helppo liittyä. Järjestön kehittämistoiminta kokoaa yhteen erikokoiset
jäsenjärjestöt, kuntakumppanit ja muut sidosryhmät. Yhteistoiminnallisen kehittämisen ja
resurssien yhdistämisen myötä lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointi alueella lisääntyy,
jäsenjärjestöjen osaaminen vahvistuu ja toiminta on entistä tehokkaampaa ja vaikuttavampaa.
Yhteistoiminnallista kehittämistä tehdään vuosien 2019-2020 aikana käynnissä olevissa
hankkeissa - Perhelinjassa ja JärjestöSote 113 -hankkeessa - sekä järjestön Ak-avusteisessa
Linkki-toiminnassa. Lisäksi kartoitetaan uusia tarpeita kehittämishankkeille ja toteutetaan
erilaisia kehittämisfoorumeja jäsenjärjestöille ja sidosryhmille. Keskeisenä kehittämisen
kohteena on perhekeskusyhteistyö, jossa näkökulmana on lastensuojelujärjestöjen mukana
olo ja toimijuus perhekeskuksissa. Lisätään yhteistyötä sivistystoimen ja tutkimuslaitoksen
kanssa. Järjestön sisäisenä kehittämistyönä kehitetään arviointia.
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7. Linkki-toiminta
VSLJ:n Linkki-toiminta on yhteistyökumppaneiden kanssa moniammatillisesti tuotettua
matalan kynnyksen tukea murrosikään, nuoruuteen ja vanhemmuuteen. Toiminta on tarkoitettu varsinaissuomalaisille 10-18 -vuotiaille nuorille ja heidän vanhemmilleen. Linkkitoiminta on asiakkaille maksutonta ja siihen pääsee joko itse yhteyttä ottamalla tai ammattilaisen ohjaamana. Nuorten ja vanhempien tukemisen lisäksi Linkki-toiminnan tarkoituksena
on vahvistaa kuntien ja järjestöjen ammattilaisten osaamista ja yhteistyötä.
Linkki-toimintaa toteutetaan Turussa Perhetalo Heidekenillä ja jalkautuvasti esimerkiksi
yhteistyökouluissa ja perhekeskuksissa. Lisäksi Linkki-toiminnalla on toimipisteet yhteistyökunnista Kaarinassa (1 päivä / viikko) ja Salossa (kokoviikkoisesti toimintavuodet 2019-2020).
Linkki-toiminnan vakiintuneita työmuotoja ovat 1) yksilöllinen tuki ja ohjaus, 2) nuorten vertaisryhmät, 3) vanhempien vertaisryhmät, yleisöluennot ja vanhempien oppaat, 4) ammattilaisten työn tuki sekä 5) palveluohjaus.

Toimintasuunnitelma 2019-2020
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1)

Linkki-toiminnan tarjoama yksilöllinen tuki ja

4) Kuntien ja järjestöjen ammattilaisten osaa-

ohjaus vastaa kaikenlaisiin nuoruuteen ja van-

misen vahvistamiseksi Linkki-toiminta järjes-

hemmuuteen liittyviin kysymyksiin ja haastei-

tää koulutustilaisuuksia sekä kehittää ja levit-

siin. Linkki-toimintaan voi hakeutua nuori yksin,

tää konkreettisia varhaisen tuen menetelmiä

vanhempi yksin tai molemmat yhdessä. Kyse on

(mm. Murkkufoorumi- RennoX- ja FiiliXissä-

luonteeltaan lyhytkestoisesta avusta. Yhtenä

ohjaajakoulutukset). Lisäksi Linkki-toiminta

osana Linkki-toiminnan yksilöllistä tukea on

järjestää koulutuksia ajankohtaisten ja pai-

perheille tarjottava perhetyöskentelymalli, jossa

kallisten tarpeiden mukaisesti. Yhteistyö- ja

kartoitetaan yhdessä perheen kanssa tämän

verkostotapaamisia koordinoidaan yhteistoi-

voimavarat, vahvuudet ja haasteet.

minnan lisäämiseksi ja toiminnasta tiedottamiseksi. 2020 käynnistetään koulutusten tarjonta

2) Nuorten vertaisryhmiä toteutetaan yhteistyössä

verkkokoulutuksina.

muiden ammattilaisten kanssa. Nuorten vertais
ryhmät ovat tiettyä teemaa käsitteleviä suljet-

5) Linkki-toiminnan palveluohjaus merkitsee

tuja ryhmiä. Linkki-toiminnassa toteutettavia

asiakkaan ohjaamista asiakkaan yksilöllisiin

vertaisryhmiä ovat RennoX-hyvinvointiryhmä

tarpeisiin vastaamiseksi esimerkiksi VSLJ:n

ja

RennoX-

jäsen
järjestöjen palveluihin tai kunnallisiin

hyvinvointiryhmä on toisen asteen opiskeli-

palve
luihin. Palveluohjausta voivat hyödyn-

joille suunnattu stressinhallintaan, jännittämi-

tää myös järjestöjen ja kuntien ammattilai-

seen ja itsetuntemukseen liittyvä vertaisryhmä.

set saadakseen tietoa nuorille ja vanhemmille

FiiliXissä-tunnetaitoryhmä on 4-6 -luokkalaisil-

suunnatuista palveluista.

FiiliXissä-tunnetaitoryhmä.

le suunnattu tunteiden tunnistamista, ilmaisua
ja säätelyä vahvistava vertaisryhmä.

Linkki-toiminnan kehittämiskohteita vuonna 2020
ovat 1) digitalisoitujen menetelmäkoulutusten

3) Vanhemmille suunnattuna vertaisryhmä-

markkinointi koko maakunnan alueella ja myös val-

nä Linkki-toiminnassa toteutetaan Murkku

takunnallisesti, 2) mahdollisuuksien selvittäminen

foorumeita. Näiden suljettujen vertaisryhmien

digitaalisten murkkufoorumeiden käynnistämiseen,

lisäksi Linkki-toiminnan Eväitä vanhemmuu-

3) jäsenjärjestöjen ja kuntakumppaneiden ammat-

teen -illat ovat kaikille vanhemmille avoimia

tilaisista koostuvan yhteistyöryhmän kokoaminen

luento- ja keskustelutilaisuuksia. Vuonna 2020

yläkouluikäisille nuorille suunnatun vertaisryh-

Eväitä vanhemmuuteen illat keskitetään yhteis-

mätoiminnan mallin kehittämisen jatkamiseksi, 4)

työkuntiin, joissa osallistumisaktiivisuus on ollut

uusitun perhetyöskentelymallin käyttöön otto, 5)

suurinta. Vanhemmuuden tukemiseksi Linkki-

perhekeskusyhteistyön vahvistaminen, 6) esitteiden

toiminnan Vauhdilla aikuisuuteen -opasta jae-

ja oppaiden päivittäminen ja uudistaminen sekä 7)

taan maksutta yhteistyökoulujen vanhempain

Linkki-toiminnan tunnettavuuden lisääminen nuor-

illoissa ja terveystarkastuksissa.

ten keskuudessa, esim. nuorisotubettajan kanssa
tehtävän kaupallisen yhteistyönjatkamisella ja/tai
chatfiktion keinoin.
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8. Järjestöt on the road -hanke
Järjestöt on the Road on VSLJ:n ja sen jäsenjärjestöjen yhteinen kumppanuushanke, jota
rahoitetaan STEA:n projektiavustuksella vuosina 2018-2020. Hankkeessa on yhteistyökumppaneina 13 jäsenjärjestöä ja tarkoituksena on jalkauttaa lastensuojelujärjestöjen matalan
kynnyksen palveluita lasten, nuorten ja perheiden tueksi eri kohdealueille liikkuvan palvelu
ohjausbussin (Perhelinja) avulla. Perhelinjasta on saatavilla matalan kynnyksen neuvontaa
ja palveluohjausta lapsiperheiden erilaisiin tilanteisiin. Lisäksi kohdealueille voidaan jalkauttaa muita järjestöjen palveluja sekä tarpeen mukaan kehittää myös uusia toimintamuotoja. Toimintaa toteutetaan yhteistyössä alueellisten toimijoiden ja ammattilaisten kanssa.
Kohdealueet ovat Turku (Runosmäki ja Jäkärlä-Maaria), Kemiönsaari, Laitila ja Uusikaupunki.
Hankkeessa mukana olevat kunnat eroavat toisistaan kooltaan, väestömäärältään, haasteiltaan ja rakenteellisesti. Tästä syystä hankkeessa laaditaan vuosittain jokaiselle alueelle
oma räätälöity toimintasuunnitelma, jota päivitetään tarvittaessa. Sisällöt suunnitellaan
kuntien ja alueellisten toimijoiden kanssa yhteistyössä niiden painopisteiden ja tarpeiden
mukaan, jotka kulloinkin alueelta nousevat.
Vuonna 2020 hankkeessa jatketaan erilaisia asiakkaiden tavoittamisen tapoja. Hankkeessa
kehitetään myös verkostoyhteistyön kautta tehtävää asiakasohjausta ja etsitään siihen toimivia rakenteita sekä testataan pienimuotoisesti alustatalouden elementtejä. Vertaisryhmiä,
tilaisuuksia tai tempauksia toteutetaan alueilla kulloistenkin tarpeiden mukaan. Tavoitteena
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on myös monipuolistaa ja lisätä alueilla olevaa vapaaehtoistyötä, saada uusia vapaaehtoisia toimintoihin mukaan sekä löytää tällaisesta toimintamuodosta hyötyviä lapsia, nuoria ja
perheitä.
Vuoden 2020 aikana hankkeessa lisätään ja kehitetään VSLJ:n ja sen jäsenjärjestöjen
välistä yhteistyötä, jäsenjärjestöjen keskinäistä yhteistyötä ja yhdessä tekemisen tapoja.
Tavoitteena on myös vahvistaa ja lisätä alueilla tapahtuvaa kuntien ja järjestöjen välistä palveluohjauksellista yhteistyötä sekä parantaa järjestötyön tunnettavuutta. Hankkeen tarkoituksena on myös testata käytännössä, miten järjestöjen palveluja voidaan linkittää osaksi
paikallista perhekeskusmallia. Lisäksi hankkeessa testataan ja kehitetään uudenlaista rahoitusmallia yhdessä STEA:n, VSLJ:n ja sen jäsenjärjestöjen kesken.
Hankkeessa tehdään jatkuvaa sekä ulkoista että sisäistä seuranta- ja arviointityötä yhdessä
kuntien, alueellisten kumppanien ja jäsenjärjestöjen kanssa. Vuonna 2020 työ painottuu
enenevässä määrin tulosten keräämiseen, kirkastamiseen ja arviointiin sekä toiminnan jatko
suunnitelmien hahmottamiseen.

9. JärjestöSotehanke 113
JärjestöSotehanke 113 on järjestöjen yhteinen hanke. Tavoitteena on sote-järjestöjen roolin
vahvistaminen osana Varsinais-Suomen maakuntaa sekä kansalaisjärjestötoiminnan edellytysten turvaaminen peruskuntatasolla. Hankkeessa lisätään järjestöjen yhteistyötä ja omaa
muutosvalmiutta sekä vahvistetaan roolia asiakkaan äänenä, asiakaskokemuksen esiin tuojana ja asiakkaiden vaikutusmahdollisuuksien ja osallisuuden vahvistajana. Hanke toteutetaan yhteistyössä Varsinais-Suomen Muistiyhdistys ry:n ja Turun Kaupunkilähetyksen kanssa.
VSLJ vastaa hankkeessa lapsiin, nuoriin ja lapsiperheisiin liittyvästä järjestötyön osaprojektista vahvistamalla tämän kohderyhmän kanssa työskentelevien järjestöjen muutosvalmiutta,
kehittämällä maakuntatason vaikuttamistyötä ja toteuttamalla hankeviestintää. Vaikuttamista
ja valmistautumista muutokseen tehdään sote-järjestöjen elinvoimaisuuden turvaamiseksi.
VSLJ tekee tiivistä yhteistyötä kuntakumppanien kanssa tiedon lisäämisen ja rakenteiden
luomisen näkökulmasta, panostaa ymmärryksen lisäämiseen järjestöjen elinvoimaisuuteen
vaikuttavista asioista. VSLJ pyrkii vaikuttamaan tarvittaessa myös sote-muutoksen jatkovalmisteluun järjestönäkökulmasta. Lasten, nuorten ja perheiden kanssa toimiville järjestöille
järjestetään pienryhmissä sarjamuotoista sparrausta johtamisen ja strategisen suunnittelun
parantamiseksi.

Toimintasuunnitelma 2019-2020

12

Varsinais-suomen lastensuojelujärjestöt ry

10. Viestintä
VSLJ:n viestinnällä nostetaan esiin lastensuojelujärjestöjen työtä sekä tuotetaan sisältöä ja
tietoa vaikuttamisen ja kehittämisen tueksi. Tavoitteena on vakiinnuttaa VSLJ:n alustaa keskitettynä lastensuojelujärjestöjen viestintäkanavana, mistä kaikkien sisältöjä olisi helposti löydettävissä ja tämän avulla erilaiset kunta- ja maakuntakumppanit voitaisiin saavuttaa tehokkaammin. Tavoitteena on myös saada tehostettua blogialustaa jäsenjärjestöjen yhteisenä
äänitorvena ja tuottaa enemmän sisältöjä jäsenjärjestöistä ajankohtaisiin teemoihin vastaten.
Viestinnän onnistuminen vaatii jäsenjärjestöiltä vankempaa sitoutumista yhteisen sisällön
tuottamiseen ja tätä pyritään edistämään niin jäsenjärjestöihin jalkautumalla kuin järjestöjen
viestinnän vastuuhenkilöiden yhteistoiminnallisuudella. Viestinnän jatkuvan kehittämisen
tueksi toteutetaan myös kyselyjä, joiden pohjalta toimintaa pyritään muotoilemaan entistä
paremmin jäsenjärjestöjen tarpeisiin vastaten.
VSLJ:n viestintä tukee Linkki-toiminnan ja Perhelinjan viestintää ja jatkaa JärjestöSote 113
-hankkeen viestinnän alustan ylläpitoa.

11. Resurssit
Järjestön ylin päättävä elin on kaksi kertaa vuodessa kokoontuva yhdistyskokous. Hallitukseen
kuuluu kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja sekä kuusi varsinaista
jäsentä, joilla on henkilökohtaiset varajäsenet. Hallituksen tukena toimii työvaliokunta.
Hallitus asettaa tarpeen mukaan muita yhteistyöryhmiä.
Hallitus nimeää vuosittain kolme VSLJ:n edustajaa sekä heidän varajäsenet Kiinteistö
osakeyhtiö Heidekenin hallitukseen. Edustajien toimikausi on yksi vuosi. Hallitus nimeää
tarpeen mukaan järjestöjen edustajat myös muihin yhteistyöverkostojen toimielimiin.
Järjestössä työskentelee keskimäärin 11 henkilöä. VSLJ:n johtamista ja tiimirakenteita on
kehitetty vuonna 2018 yhteistyön, tiedonkulun ja itseohjautuvuuden parantamiseksi.
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Yhdistyksen kevätja syyskokous

Hallitus
Työvaliokunta
Toiminnanjohtaja

Hallinto- ja
kehittämispäällikkö

Hallintotiimi

Linkki-toiminnan tiimi

Vaikuttamistyön tiimi

Järjestöt on the
road -tiimi

Palveluohjaus- ja
viestintätiimi

HR

Kehittämis
toiminta

Kuvio: VSLJ:n organisaatio

Järjestö omistaa yhdessä Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri ry:n
kanssa kiinteistöosakeyhtiö Heidekenin. VSLJ:n omistusosuus kiinteistöstä on 54,29 %.
Järjestö vuokraa osakasomistuksessaan olevia kiinteistön toimistotiloja sekä kokous- ja koulutustiloja käyttötarkoituksen mukaisesti. VSLJ johtaa ja kehittää Perhetalo Heidekeniä lastensuojelujärjestöjen yhteisenä talona, tuottaa vuokralaisille toimistopalvelua sekä ylläpitää
kiinteistöä yhdessä MLL:n Varsinais-Suomen piiri ry:n kanssa.
Järjestön toiminnan keskeinen rahoittaja on Veikkaus Oy. Vuodeksi 2020 on haettu yleis
avustusta, Linkki –toimintaan kohdennettua avustusta, Perhetalo Heidekenin kunnostukseen investointiavustusta, Järjestöt on the road -hankeavustusta, Paikka auki -avustusta sekä
JärjestöSotehanke 113 - hankeavustusta. Tässä toimintasuunnitelmassa kuvattu edellyttää
anottujen avustusten myöntämistä täysimääräisenä. Muu rahoitus koostuu kunta-avustuksista, perhetalon vuokratuotoista, jäsenmaksuista ja Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet r.s:n
korjausrakentamiseen myönnetystä avustuksesta. Vuokraustoiminnasta saaduilla tuotoilla
rahoitetaan toimintavuoden aikana kiinteistön lainanhoitokuluja.
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12.	Toimintasuunnitelman seuraaminen
Toiminnan seurantatietoja kirjataan Sofia CRM -järjestelmään, jota kehitetään tarvittaessa
edelleen. Arviointitietoa kerätään lisäksi Creamailer-kyselytyökalun avulla, joka on tarkoitus
linkittää jatkossa suoraan Sofia CRM-järjestelmään.
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Varsinais-Suomen lastensuojelujärjestöt ry
Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3, 20700 Turku
www.vslj.fi
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