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SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N STRATEGIA VUOSILLE 2021-2024
VISIO
Suomen Monikkoperheet
asiantuntijatiedon tuottaja,
hyvinvointia ja osallisuutta.

ry on luotettava, nopeasti reagoiva ja aktiivinen
vaikuttaja ja viestijä, joka edistää monikkoperheiden

Suomen Monikkoperheet ry:n toiminnan tuloksena jäsenyhdistykset ovat innostuneita ja
rohkeita toimijoita sekä monikkoperheet ovat voimaantuneita ja saaneet tarvitsemansa
tiedon monikkoperheellisyyden tueksi.

TOIMINNAN TARKOITUS
Suomen Monikkoperheet ry on monikkoperheyhdistysten kattojärjestö, joka tekee
vaikuttamistyötä ja tuottaa tietoa monikkoperheiden hyvinvoinnin lisäämiseksi.

TOIMINNAN ARVOT
Onni
Perheissämme on onnea ja iloa moninkertaisesti.
Perhelähtöisyys
Perheiden tarpeista lähtevä toimintamme tarjoaa tukea ja vertaisuutta.
Monimuotoisuus
Otamme huomioon perheiden erilaisuuden. Tarjoamme monipuolista toimintaa.
Tasapuolisuus
Toimintamme on valtakunnallista ja perheet saavat tukea koko Suomessa. Teemme
vaikuttamistyötä tasapuolisten palveluiden saamiseksi perheille asuinpaikasta riippumatta.
Saavutettavuus
Olemme helposti lähestyttävä järjestö.
vapaaehtoiseksi on helppoa tulla mukaan.
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HALUAMME, ETTÄ
1.

SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N JÄSENYHDISTYKSET MAHDOLLISTAVAT
JÄSENILLEEN INNOSTUNEEN JA ROHKEAN TOIMINTA-AREENAN

TAVOITTEET
•
•

Tukea riittävällä neuvonnalla ja ohjauksella sekä aktiivisella yhteydenpidolla
jäsenyhdistyksiä, jotka turvaavat perheilleen vertaistuen.
Brändätä monikkoperhetoimintaa houkuttelevaksi ja antoisaksi uusien toimijoiden
mukaantulon helpottamiseksi.

TOIMENPITEET
•
•
•
•
•
•
•

Parannamme monikkoperhetoiminnan brändiä.
Annamme jäsenyhdistyksille sysäyksiä uusien toimintatapojen kehittämiseen
toimintaympäristön muutoksissa.
Olemme yhteydessä yhdistyksiin aktiivisemmin.
Tarjoamme uusien toimijoiden koulutuksia.
Hyödynnämme yhdistystoiminnan tueksi tuotettuja materiaaleja.
Kehitämme neuvolayhteistyötä yhdistyksissä: mallin ja rakenteen luominen.
Aloitamme selvitystyön hallinnollisesta yhteistyöstä jäsenrekisterin osalta.

MITTARIT JA TYÖKALUT
Yhdistyskontaktien ja koulutusten määrä vuosittain, ovatko jäsenyhdistysten
luottamushenkilöt ja vapaaehtoiset kokeneet saaneensa riittävän tuen.
Jäsenyhdistyskysely, perheille suunnattu kysely monikkoperheyhdistysmielikuvasta.

2.

PERHEIDEN
KOKONAISVALTAINEN
HYVINVOINTI
PARANEE
PROAKTIIVISELLA JA VERKOSTOMAISELLA VAIKUTTAMISTYÖLLÄ

TAVOITE
•

Edesauttaa monikkoperheiden erityistarpeiden huomioimista tärkeimpien etuuksien
ja palvelujen turvaamiseksi (mm. perhevapaat, kotipalvelut, neuvola).

TOIMENPITEET
•
•
•

Teemme
resurssien
mukaisen
vaikuttamistyön
määrittelemme painopisteet 2021–2024.
Toimimme perheiden äänenä ja edunvalvojana.
Keskitymme valtakunnalliseen vaikuttamistyöhön.

suunnitelman

ja
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• Kehitämme yhteistyötä Monimuotoiset perheet -verkoston kanssa.
• Selvitämme uusien verkostojen mahdollisuuksia.
• Tuemme vaikuttajatyöryhmän osallisuusmahdollisuuksia.
MITTARIT JA TYÖKALUT
Toimenpiteiden määrä, onko saatu järjestön esityksen mukainen muutos, onko
osallisuuden kokemus lisääntynyt, onko edesautettu erityistarpeiden huomioimista, onko
saatu kehitettyä verkostoyhteistyötä.
Kysely vaikuttajatyöryhmälle.

3.

OLEMME LUOTETTAVA JA AJAN HERMOLLA OLEVA ASIANTUNTIJA

TAVOITTEET
•
•

Turvata monikkoperheitä koskevan erityistiedon olemassaolo.
Vahvistaa Suomen Monikkoperheet ry:n asiantuntijuutta ja asiantuntijabrändiä.

TOIMENPITEET
•
•
•
•
•

Rakennamme osallistavaa asiantuntijaverkostoa / asiantuntijatyöryhmää.
Tarkastelemme hallituksen kokoonpanoa ja toimintaa myös asiantuntijuuden
näkökulmasta.
Tarjoamme proaktiivisesti tutkimusaiheita tutkijoille: korkeakoulu- ja
yliopistoyhteistyö.
Luomme digitaalisen toimintamallin, jolla asiantuntijatieto saadaan
tallennettua ja jaettua helposti.
Päivitämme tietoa suunnitelmallisesti.

MITTARIT JA TYÖKALUT
Kerätyn tiedon määrä, oppaiden määrä, sähköisten materiaalien määrä, tutkijakontaktien
määrä,
annettujen
tutkimusaiheiden
määrä,
uusien
tutkimusten
määrä,
kehittämishankkeiden määrä, onko saatu asiantuntijaryhmätoiminta käyntiin.
Hallituksen itsearvio siitä, tukeeko hallituskokoonpano ja -toiminta asiantuntijuuden
vahvistumista.

4.

VIESTINTÄMME ON AKTIIVISTA ERI MUODOISSA JA ERI KANAVISSA

TAVOITE
•

Tehdä monikkoustietoa eläväksi viestinnän keinoin monikkoperheille, medialle ja
muille sidosryhmille
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TOIMENPITEET
•
•
•
•
•

Teemme viestintästrategian 2021-2024 ja vuosittaisen viestintäsuunnitelman.
Tuemme strategiassa nousseita bränditavoitteita viestinnän keinoin.
Hyödynnämme ja nivomme sähköisiä kanavia kiinteästi toimintaan.
Tutkimme sähköisen lehden julkaisemisen mahdollisuuksia.
Hyödynnämme olemassa olevaa opasmateriaalia.

MITTARIT JA TYÖKALUT
Viestinnän eri kanavien määrä, seuraajamäärät, tykkäysten, reagointien ja kommenttien
yhteismäärä, lehden tilausmäärä, suullinen palaute tapahtumissa.
Vuorovaikutteisuuden mittaustyökalut.

5.

MEILLÄ ON HYVÄT EDELLYTYKSET TOIMIA INNOVATIIVISESTI

TAVOITTEET
•
•

Huomioida muuttuvan toimintaympäristön haasteet toiminnassa.
Tehdä tuloksekasta toimintaa keskittämällä resurssit ydintehtäviin, verkostoitumalla
ja hyödyntämällä digitalisaatiota.

TOIMENPITEET
•
•
•
•
•

Teemme yhteistyötä yhdistysten ja muiden sidosryhmien kanssa.
Otamme digityökalut mahdollisimman laajasti käyttöön.
Kehitämme toimintaa kokeilukulttuurin avulla.
Saamme
työntekijöiden
työkuviin
väljyyttä,
joka
mahdollistaa
innovatiivisuuden.
Hoidamme hyvin järjestön taloutta.

MITTARIT JA TYÖKALUT
Työntekijöiden oma arvio työnkuvien väljyydestä, verkostojen määrä, arvio työtehtävien
digitalisoinnin hyödyllisyydestä, tilinpäätöksen tulos.
Hallituksen ja henkilöstön itsearvio strategian toteutumisesta.

Painopistealueet määritellään vuosittaisen toimintasuunnitelman yhteydessä.
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Suomen Monikkoperheet ry
Ilmarisenkatu 17 A, 40100 Jyväskylä
p. 050 4359 004, toimisto@suomenmonikkoperheet.fi
www.suomenmonikkoperheet.fi
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