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JOHDANTO 
 
Toimintavuosi 2020 jää piirin toiminnassa muistiin koronavuotena, jolle epävarmuus, peruuntu-
miset ja muutokset olivat leimallisia. Keväällä henkilöstö oli etätöissä, useimmat kokoukset siir-
rettiin etäyhteyksiin ja toimintaa muokattiin verkossa toteutettavaksi. Toisaalta uuttakin toimin-
taa tehtiin, kuten Perheiden kohtaamispaikka Pesäkolo käynnistettiin, kesäkerhoja järjestettiin ja 
koronahaasteisiin vastattiin toteuttamalla useita ruokajakeluja. Joka tapauksessa MLL 100 -juh-
lavuodesta muodostui täysin erilainen kuin ennakkoon oli suunniteltu. 

Yhdistysten ja jäsenten määrillä mitattuna Kainuun piiri on edelleen valtakunnan pienin MLL:n 
alueorganisaatio. Vuoden 2020 lopussa MLL:n jäseniä Kainuussa oli 1 645. Jäsenmäärä jatkoi hie-
noista laskua. Piirin perustoimintamuodot noudattelivat pääsääntöisesti vuodelle 2020 tehtyä 
toimintasuunnitelmaa. Keskeisinä toimintamuotoina jatkuivat tilapäinen lastenhoito, perhe- ja 
lapsitoiminta ja nuorisotyö. Uutena toimintamuotona toteutettiin tukihenkilötoimintaa 

Tilapäisen lastenhoitotoiminnan palvelua käyttävien perheiden määrä säilyi edellisen vuoden ta-
solla, mutta hoitotuntien ja hoidettavien lasten määrät laskivat edelliseen vuoteen verrattuna. 
Lastenhoitotunteja oli noin 400, palvelua käyttäviä perheitä 37, hoidettavia lapsia noin 100 ja 
hoitajaringissä oli mukana 30 hoitajaa.  

MLL:n perhe- ja lapsitoiminnassa keskeistä oli vapaaehtoisten ammatillinen ohjaus. Yhdistysten 
toimintaa tuettiin yhdistyskäynneillä ja -palavereilla, Täyskäsi -koulutuksissa ja yhdistystapaami-
sissa verkossa. Huolta herätti erityisesti toiminta korona-aikana. Vapaaehtoistoiminnan johta-
miskoulutukseen (VJK) osallistui Kainuusta ilahduttavasti kolme yhdistyksen puheenjohtajaa tai 
varapuheenjohtajaa kahdesta yhdistyksestä. Verkossa toteutettu VJK-koulutus mahdollisti osal-
listumisen myös syrjäisemmiltä alueilta.  

Kainuussa toimi vuoden aikana 9 perhekahvilaa kuudella paikkakunnalla. Koronarajoitukset vai-
kuttivat toimintaan merkittävästi. Perhekahvilat olivat usein tauolla, mutta myös ulkona tai ver-
kossa tapahtuvia kohtaamisia kehitettiin. Piiri kokeili etäperhekahvilaa keväällä. Perhekahvilaoh-
jaajille järjestettiin perhekahvilaohjaajien peruskoulutus verkossa.  

Tukihenkilötoiminnanmuodoiksi vakiintui perhekummi-, ystäväksi maahanmuuttajaäidille- ja ka-
veritoiminnat sekä MLL:n mummi- ja vaaritoiminta. Tukihenkilötoiminnalle saatiin STEA:lta koh-
dennettua toiminta-avustusta (Ak). 

Tukioppilastoimintaa on edelleen kaikissa Kainuun yläkouluissa. Tukioppilaille ja ohjaajille järjes-
tettiin kaksi koulutuspäivää verkossa. Uutta verkkokoulutusta kehitettiin yhdessä keskusjärjestön 
kanssa. Osallistujia oli 12 koulusta 130 tukioppilasta.  

Hanketoiminta väheni niin, että käynnissä oli kaksi hanketta, Nuorelle työtä- ja Järjestö Kainuu 
2.0 -hankkeet. Hankkeiden vähentyminen vaikuttaa piirin taloudelliseen tilanteeseen ja säästö-
keinoja jouduttiin miettimään. 

Korona-ajasta johtuen suunniteltuja tapahtumia peruttiin paljon. MLL 100 -juhlavuoteen liittyvä 
näyttely toteutettiin syyskuussa Kajaanin kaupunginkirjaston aulassa ja historiasta kertova sermi 
rakennettiin juhlavuoden viestinnän tueksi. Perheille suunnattuja aktiviteetteja suunniteltiin 
verkkoon, kuten lastenpäivään liittyvä ”Mitä puuhata lapsen kanssa?” puuhavinkit Facebookissa. 
Näkyvyyttä piirin toiminta sai kainuulaisissa tiedotusvälineissä jonkin verran. Mediaosumia kir-
jattiin poikkeuksellisen vähän. 

Henkilöstöä oli vuoden aikana pääsääntöisesti kuusi palkattua työntekijää ja kaksi opiskelija kou-
lutussopimuksella. Toiminta keskitettiin piiritoimistoon ja vuokratilasta luovuttiin. 
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1. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 
 
Mannerheimin Lastensuojeluliiton (MLL) Kainuun piiri on vuonna 1950 perustettu kansalaisjär-
jestö, jonka toiminnan tarkoituksena on edistää kainuulaisten lasten, nuorten ja lapsiperheiden 
perusturvallisuutta, hyvinvointia ja tervettä kehitystä. MLL:n Kainuun piiri on maakunnallinen or-
ganisaatio, joka yhdessä paikallisyhdistystensä kanssa vastaa muuttuvan yhteiskunnan haastei-
siin ja toteuttaa liiton valtakunnallisia linjauksia. Vuonna 2020 piirin perustamisesta tuli kulu-
neeksi 70 vuotta. 
 
MLL:n valtakunnalliset arvot ovat lapsen ja lapsuuden arvostus, yhteisvastuu, inhimillisyys sekä 
yhdenvertaisuus. MLL:n periaatteet ovat avoimuus, ilo, kumppanuus, osallisuus ja arjen arvos-
tus. Kainuun piirin strategiassa vuosille 2019–2024, on määritelty piirin visio, slogan ja palvelulu-
paus. Visionsa mukaan MLL:n Kainuun piiri on itsenäinen ja haluttu kumppani, joka kokoaa ja 
innostaa kainuulaisia toimimaan lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin vahvistamiseksi. Slo-
ganiksi strategiassa määriteltiin, että MLL:n Kainuun piiri - lapsiystävällisen Kainuun vahva ja vireä 
edistäjä. Palvelulupauksen mukaan Kuuntelemme ja vaikutamme – tavoitteena lapsiystävällinen 
Kainuu. 
 

Kainuun piirissä on 13 paikallisyhdistystä, joissa oli yhteensä 1 645 jäsentä (31.12.2020). Jäsen-
määrä laski vuoden aikana 83 jäsenellä vuoteen 2019 verrattuna. Koronapandemialla oli vaiku-
tusta jäsenmäärän laskuun. 
 
2. VAIKUTTAMISTOIMINTA 
 
Alueellinen vaikuttaminen ja yhteistyö 
 
MLL:n Kainuun piiri toimii alueellaan aktiivisena ja vahvana lasten, nuorten ja perheiden etujen 
valvojana ja yhteiskunnallisena vaikuttajana. Se tukee paikallisyhdistystensä toimintaa ja osal-
listuu maakunnan lapsi- ja perhepolitiikkaan. MLL:n paikallisyhdistykset puolestaan ovat paikalli-
sia vaikuttajia alueella. Ne osallistuvat alueellaan keskusteluun ajankohtaisissa lapsiin ja perhei-
siin liittyvissä asioissa. Piiri toimii alueen ja yhdistysten viestinviejänä keskustoimistoon. Piiri jär-
jestää paikallisyhdistyksilleen järjestötoiminnan koulutusta sekä ohjaa, neuvoo ja aktivoi yhdis-
tyksiä.  
 
Piiri toimii yhteistyökumppanina ja alueellisena edunvalvojana erilaisissa toimijaverkostoissa ja 
osallistuu Kainuun maakunnalliseen kehittämistyöhön moniammatillisissa työryhmissä sekä ak-
tiivisen hanketyön kautta. 
 
Kainuussa alueellisen vaikuttamisen merkittävä väline on viestintä, joka mahdollistaa yhdistysten 
toiminnan ja piirin hankkeiden näkymisen yhteistyöverkostoissa ja viestimissä. Piirin viestinnän 
tehtävä on tiedottaa piirin toiminnasta. Tavoitteena oli, että piiri on säännöllisesti esillä tiedotus-
välineissä ja tarjoaa aktiivisesti juttuja toiminnastaan. Piiri ylläpiti ja käytti aktiivisesti netti- ja 
Facebook-sivuja sekä laati tiedotteita ja puffeja tarpeen mukaan. Ainutlaatuisia vaikuttamisen 
keinoja oli mm. Kainuun Sanomien yhteistyön kautta. Lisäksi osallistuttiin MLL:n valtakunnalli-
seen tiedottamisen ja markkinoinnin kehittämistyöhön. Vapaaehtoistyo.fi - ja Olet tärkeä.fi – si-
vustoja hyödynnettiin. 
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Tavoitteet ja toteuma vuonna 2020 
 

Tavoitteet ja toimenpiteet Tavoitteiden toteutuminen 

Kehitetään piirin vaikuttamistyötä. 

• edistetään lapsivaikutusten arviointia 
päätöksenteossa Kainuussa 

• nostetaan esiin lasten ja nuorten koke-
mustieto heitä koskevissa asioissa 

• pidetään esillä lapsen oikeuksia 

• tavataan kainuulaisia kansanedustajia 
säännöllisesti 

• edistetään yhdistysten vaikuttamis-
työtä omalla toimialueella 

• lisätään piirihallituksen osallisuutta vai-
kuttamistyössä 

Lapsen oikeuksia on pidetty esillä Lapsen oikeuk-
sien päivän lastentapahtumassa 22.11.2020 Kau-
punginlammen puistossa. Piirin nettisivuilla ja Fa-
cebookissa teemaa on pidetty esillä. 
Lapsivaikutusten arvioinnin käyttöönotto päätök-
senteossa ei edennyt. 
Erityisesti lasten ja nuorten kuuleminen on edel-
leen MLL:n painopisteenä lapsivaikutusten arvioin-
nissa. 
Kainuulaiset kansanedustajat vierailivat piiritoi-
mistolla tammikuussa. Läsnä oli myös piirihallituk-
sen edustajia. 
 

Annetaan lausuntoja lapsia, nuoria ja lap-
siperheitä koskevista asioista. 

• laaditaan lausuntoja lausuntopyyntöi-
hin ja tehdään aloitteita tarvittaessa  

Piiri välitti MLL:n valtakunnallisia lausuntoja, kan-
nanottoja, aloitteita ja blogi –kirjoituksia piirin net-
tisivuilla ja Facebookissa. Piirin Facebook-sivut on 
aktiivisessa käytössä osoitteessa www.face-
book.com/MLLKainuu. Sivuja uudistettiin keväällä 
2020 .Piirin Facebook –sivuilla on noin 924 seuraa-
jaa, joka on 74 enemmän kuin vuonna 2019. 

Ollaan aktiivisesti mukana maakunnan 
kehittämistyössä ja pidetään yhteyttä 
päätöksentekijöihin. 

• osallistutaan maakunnallisiin kehittä-
mistyöryhmiin, kuten Kainuun maakun-
nalliseen perhekeskus ja LAPE-työryh-
miin, Kajaanin kaupungin päihdetyö-
ryhmään ja Kainuun SOTE:n perheval-
mennustyöryhmään sekä muihin tila-
päisiin kehittämistyöryhmiin 

Piiri on ollut mukana Kainuun maakunnallisessa 
LAPE-työryhmässä ja maakunnallisessa perhekes-
kustyöryhmässä. Lisäksi on osallistuttu useisiin 
Kainuun SOTE:n työryhmiin, kuten kuntien perhe-
keskustiimit. 
Piiri oli mukana Valikko –työryhmässä, johon kuu-
luu muutamia alueellisia järjestöjä. 
Piiri oli mukana sosiaali- ja terveysalan järjestöjen 
Kainuun alueryhmässä, Kajaanin kaupunginhalli-
tuksen nimeämässä Päihdetyöryhmässä sekä Ka-
jaanin kylä- ja kaupunginosaohjelman seuranta-
ryhmässä. 
 

Tiedotetaan liiton valtakunnallisesta toi-
minnasta ja edistetään lapsen näkökul-
man esiin nostamista Kainuussa. 

• välitetään tietoa valtakunnallisesta toi-
minnasta yhdistyksille ja yhteistyö-
kumppaneille uutiskirjeillä, sähköpos-
tilla, nettisivuilla ja linkittämällä sosiaa-
lisessa mediassa 

Liiton toiminnasta tiedotettiin sähköpostitse eri 
yhteistyökumppaneille. Samoin viestiä vietiin eri 
työryhmissä, joissa piirillä oli edustus. 
Yhteistyötä jatkettiin Kainuun Sanomien kanssa 
yhdessä Kainuun liikunnan, Kainuun 4H-yhdistys-
ten ja Kainuun Nuotan kanssa. Yhdistyksillä on vii-
koittain lauantain Kainuun Sanomissa sivun kokoi-
nen juttu omasta toiminnastaan. Tekstit ja kuvat 
tuotetaan itse. Vuoden aikana julkaistiin kahdek-
san MLL:n toiminnasta kertovaa juttua. 

http://www.facebook.com/MLLKainuu.%20Sivuja%20uudistettiin%20keväällä%202020%20%20%20%20l%209
http://www.facebook.com/MLLKainuu.%20Sivuja%20uudistettiin%20keväällä%202020%20%20%20%20l%209
http://www.facebook.com/MLLKainuu.%20Sivuja%20uudistettiin%20keväällä%202020%20%20%20%20l%209


VUOSIKERTOMUS 2020 

 

 

MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON KAINUUN PIIRI R.Y. 
 

6 

Tiedotetaan aktiivisesti piirin ja paikallis-
yhdistysten toiminnasta paikallisille tie-
dotusvälineille. 

• kerätään ja lähetetään viikoittain tiedot 
Kainuun Sanomille, Koti-Kajaanille, Kai-
nuun radiolle ja Radio Kajaukselle piirin 
ja paikallisyhdistysten sekä yhteistyössä 
järjestetystä toiminnasta Kainuussa 

Piiri kokosi viikoittain tiedot toiminnoista paikallis-
lehtien Menot -palstoille. 
Mediaosumia paikallisissa lehdissä oli vuoden ai-
kana 65, joka on reilusti vähemmän, kuin vuonna 
2019 (115). Lisäksi oli useita juttuja radiossa. 
 

 
3. LASTENHOITOTOIMINTA 
 
MLL:n Kainuun piirin lastenhoitotoiminta vastaa perheiden tilapäiseen, lyhytaikaiseen lastenhoi-
totarpeeseen. Piiri välittää laadukasta ja turvallista lastenhoitoapua perheille sekä järjestää oh-
jausta, neuvontaa ja koulutusta hoitajille. Huomiota kiinnitetään perheiden ohjaukseen työnan-
tajana toimimisessa ja hoitajien tukemiseen työtehtävissään. Piiri tarjoaa perheille mahdolli-
suutta valtuuttaa piiri maksamaan hoitajan palkan kulukorvauksia vastaan.  
 
Piiri järjestää lastenhoitokurssin monimuotokurssina, johon jokainen voi osallistua omalta tieto-
koneeltaan. Kasvatus-, sosiaali- tai terveysalan opiskelija tai ammattilainen tai paljon lastenhoi-
tokokemusta omaava henkilö oi tulla hoitajaksi myös perehdytyskoulutuksen kautta. Paikallisia 
perehdytyskoulutuksia järjestetään tarpeen mukaan.  
 
Hoitajille järjestetään myös lisäkoulutusta ja työnohjauksellisia tapaamisia. Lastenhoitotoimin-
nan järjestäminen on riippuvainen vuosittaisesta Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayh-
tymän myöntämästä rahoituksesta. 
 
Tavoitteet ja toteuma vuonna 2020 
 

Tavoitteet ja toimenpiteet  Tavoitteiden toteutuminen 

Saadaan uusia hoitajia kaikkiin kuntiin, 
joita Kainuun SOTE:n avustus koskee. 

• järjestetään lastenhoitokurssi moni-
muotokurssina, johon voi osallistua 
ympäri Kainuuta. 

• markkinoidaan lastenhoitokurssia pai-
kallislehdissä ja internetissä sekä il-
moitustauluilla. 

• tiedotetaan mahdollisuudesta tulla 
MLL:n hoitajaksi perehdytyskoulutuk-
sen kautta. 

Lastenhoitokurssi järjestettiin syksyllä moni-
muotokurssina. Pääosin etäyhteyden kautta ta-
pahtuvalla kurssilla tarjottiin mahdollisuus osal-
listua ympäri Kainuuta. Kurssille osallistui yh-
teensä 7 henkilöä Kajaanista. 
Kurssista tiedotettiin piirin nettisivuilla, sosiaali-
sessa mediassa, sähköpostitse, lehdistössä ja il-
moitustauluilla eri puolilla Kainuuta. Tiedottami-
sessa tehtiin yhteistyötä paikallisyhdistysten ja 
Kainuun soten kanssa. 
Piirin nettisivuilla ja sosiaalisessa mediassa tiedo-
tettiin mahdollisuudesta tulla MLL:n hoitajaksi 
perehdytyksen kautta. Perehdytyksen kautta ei 
tänä vuonna tullut hoitajia mukaan toimintaan. 

Hoitajiin pidetään säännöllisesti yh-
teyttä ja heidän hoitajataitojaan kehite-
tään. 

• järjestetään kaksi hoitajatapaamista 
vuodessa, yksi kaikille yhteinen 

Hoitajaringissä oli mukana 30 hoitajaa.  
Koulutuksesta ja muista ajankohtaisista asioista 
tiedotettiin hoitajia keväällä ja syksyllä sähköi-
sellä hoitajakirjeellä sekä muistutettiin What-
sApp-ryhmissä. 
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etäyhteyden kautta ja yksi jokaisella 
paikkakunnalla, joissa hoitajarengas 
toimii.  

• järjestetään hoitajille vähintään yksi 
lisäkoulutus ja yksi virkistystapah-
tuma vuodessa.  

• tiedotetaan tapaamisista ja koulu-
tuksista hoitajille kaksi kertaa vuo-
dessa sähköisellä hoitajakirjeellä. 

• tarjotaan hoitajille yksilöohjausta ja 
– tukea. 

Hoitajille tiedotettiin mahdollisuudesta yksilölli-
seen tukeen ja ohjaukseen. Hoitajat hakivat tu-
kea sähköpostitse, puhelimitse ja tekstiviesteillä. 

Ylläpidetään lastenhoitotoimintaa Kai-
nuussa paikkakuntien tarpeiden mu-
kaan. 

• markkinoidaan ja tiedotetaan lasten-
hoitotoiminnasta niillä paikkakunnilla, 
joissa hoitajia on. 

Lastenhoitotoiminnasta tiedotettiin Kajaanissa, 
Sotkamossa, Suomussalmella, Hyrynsalmella ja 
Kuhmossa sekä piirin nettisivuilla ja sosiaalisessa 
mediassa. 
Lastenhoitotoiminnasta kerrottiin MLL:n esitte-
lytilaisuuksissa eri tapahtumien ja tilaisuuksien 
yhteydessä eri puolilla Kainuuta, mm. perhekes-
kustiimeissä ja perhevalmennuksissa. 
Osta lahjaksi lastenhoitoa – toiminnasta tiedo-
tettiin piirin nettisivuilla sekä sosiaalisessa medi-
assa. Piiritoimistolta voi ostaa lastenhoitolahja-
kortteja, joilla ostaja lahjoittaa MLL:n lastenhoi-
toa läheiselle lapsiperheelle.  
Lapsiparkkitoiminta jatkui yhteistyössä Kajaanin 
4H:n ja Kainuun soten sekä Kainuun ammat-
tiopiston kanssa. Parkki oli avoinna lauantaisin 
klo 10–14 Kajaanin perhekeskuksen aulassa. Pai-
kalla oli aina yksi vastuuhoitaja MLL:lta tai 4H:lta. 
Lisäksi paikalla oli vähintään kaksi KAO:n lasten-
ohjaaja opiskelijaa. Parkissa kävi vuoden aikana 
131 lasta. Parkki oli perheille maksuton.  
Lapsiparkkia mainostettiin laajasti näyttävillä 
esitteillä ilmoitustauluilla, netissä ja sosiaalisessa 
mediassa. 
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4. LAPSI- JA PERHETOIMINTA 
 
Järjestötyön kehittäminen   

Piiri tukee, ohjaa ja kouluttaa paikallisyhdistysten vapaaehtoisia vastuullisissa luottamustehtä-
vissä. Järjestötyötä kehitetään ohjaamalla ja aktivoimalla yhdistyksiä tekemään yhteistyötä ja 
verkostoitumaan paikallisten toimijoiden kanssa. 
 
Tavoitteet ja toteuma vuonna 2020 
 

Tavoitteet ja toimenpiteet Tavoitteiden toteutuminen 

MLL on vapaaehtoistoimintaan innostava 
ympäristö, jossa vapaaehtoiset kokevat 
tekevänsä hyvää ja oppivansa uutta. 

• vapaaehtoisia kiitetään arvokkaasta 
työstä ja yhdistyksiä kannustetaan kiit-
tämään omia vapaaehtoisiaan. 

• vapaaehtoistyön merkitystä pidetään 
yllä sosiaalisessa mediassa ja muissa 
tiedotusvälineissä. 

• jokaiselle vapaaehtoistyöstä kiinnostu-
neelle pyritään löytämään hänelle so-
piva vapaaehtoisena toimimisen 
muoto. 

• vapaaehtoisia ja heidän tarpeitaan 
kuunnellaan ja niihin pyritään vastaa-
maan ohjauksella, koulutuksella tai 
muulla tuella. 

• yhdistyksiä tuetaan innovatiiviseen jä-
senhankintaan ja vapaaehtoisten toi-
mintaan sitouttamiseen 

Vapaaehtoistoiminnasta tiedotettiin pääsääntöi-
sesti sosiaalisessa mediassa. 
Yhdistyksiä tuettiin vapaaehtoisten rekrytoinnissa 
ja kannustettiin löytämään jokaiselle sopiva va-
paaehtoistyönmuoto. Erityisesti painotettiin uu-
denlaisia tapoja tehdä vapaaehtoistyötä verkossa. 
Yhdistyksiä kehotettiin ottamaan piiriin yhteyttä 
tukea tarvittaessa. Yhdistyksiä ohjattiin ja tuettiin 
puhelimitse, sähköpostilla sekä virtuaalisten ta-
paamisten ja yhdistysvierailujen yhteydessä.  

Tehostetaan ammatillista ohjausta, joka 
vahvistaa vapaaehtoisten ja ammattilais-
ten kumppanuutta. 

• osallistutaan paikallisiin perhekeskustii-
meihin ja toimitaan yhteyshenkilöinä 
paikallisyhdistysten vapaaehtoisten ja 
kunnan sekä muiden toimijoiden välillä. 

• kannustetaan yhdistyksiä yhteistyöhön 
muiden paikallisten toimijoiden kanssa 
ja toimitaan tarvittaessa linkkinä toimi-
joiden välillä 

Piiri osallistui paikallisiin perhekeskustiimeihin eri 
puolilla Kainuuta ja edusti samalla paikallisyhdis-
tyksiä. Tiimeissä tiedotettiin ajankohtaisista asi-
oista ja tarvittaessa yhdistyksille välitettiin viestiä 
paikallisista tarpeista ja yhteistyömahdollisuuk-
sista. Tiimit järjestettiin etäyhteyksin. 
Yhdistysten toiminnasta tiedotettiin mm. perhe-
valmennuksissa, Kainuun SOTE:n perhekeskustii-
meissä ja eri tapahtumien ja esittelytilaisuuksien 
yhteydessä. 

Edistetään paikallisyhdistysten verkottu-
mista, yhteistoimintaa, vertaistukea sekä 
tiedotetaan yhdistystoiminnan ajankoh-
taisista asioista. 

• järjestetään yhdistyksille yhteisiä ta-
paamisia kaksi kertaa vuodessa. 

Kajaanilaisille yhdistyksille järjestettiin yhteisiä 
tapaamisia kahdeksan kertaa. Niihin osallistui yh-
teensä 31 henkilöä. Kaikki viisi yhdistystä oli ta-
paamisissa edustettuina. Koko Suomen Lastenjuh-
lia suunniteltiin yhteisesti toteutettavaksi 



VUOSIKERTOMUS 2020 

 

 

MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON KAINUUN PIIRI R.Y. 
 

9 

• Täyskäsikoulutuksissa ja muissa tapaa-
misissa varataan aikaa vertaistuelliseen 
keskusteluun ja hyvien käytänteiden ja-
kamiseen. 

• lähetetään yhdistyksille sähköinen uu-
tiskirje kuukausittain. 

• yhdistysten toiminnot lisätään piirin 
nettisivujen tapahtumiin. 

• kootaan yhdistysten hyviä käytäntöjä 
muiden yhdistysten hyödynnettäviksi 

4.10.2020, mutta niiden siirryttyä toteutettiin so-
mekampanjalla ideoita lapsiperheille yhteiseksi 
tekemiseksi. 
Täyskäsikoulutuksissa keväällä ja syksyllä sekä ta-
paamisissa oli varattu aikaa vertaistuellisille kes-
kusteluille ja hyvin käytänteiden jakamiselle. 
Sähköinen uutiskirje ajankohtaisista asioista lähe-
tettiin yhdistyksille viisi kertaa vuoden aikana. Uu-
tiskirje löytyi myös piirin nettisivuilta. Uutiskirjeen 
alustaksi otettiin käyttöön Microsoftin Sway -so-
vellus. 
Yhdistysten ilmoittamat toiminnot ja tapahtumat 
lisättiin piirin nettisivujen tapahtumakalenteriin.  

Koulutetaan yhdistyksiä yhdistystoimin-
taan liittyvissä asioissa. 

• järjestetään yhdistyksille Täyskäsikou-
lutus 1–2 kertaa vuodessa. 

• järjestetään tarvittaessa eri luottamus-
tehtäviin kohdennettuja koulutukselli-
sia tapaamisia. 

• välitetään tietoa keskusjärjestön ja yh-
teistyökumppanien tarjoamista koulu-
tuksista yhdistyksille. 

• kannustetaan yhdistyksiä osallistumaan 
uusittuun VJK-koulutukseen. 

Täyskäsi – koulutuksia järjestettiin keväällä ja syk-
syllä Zoom-verkkoalustalla. Keväällä aiheina oli 
mm. yhdistysten toimita poikkeusoloissa ja uusi 
jäsenrekisteri. Kouluttajana toimi järjestöpäällikkö 
Arja-Liisa Mauno keskusjärjestöstä. Koulutukseen 
osallistui 10 henkilöä 7 yhdistyksestä. 
Syksyn koulutuksen aiheena oli ”Nuorten MLL”. 
Kouluttajana toimivat nuorisotyön päällikkö Jenni 
Helenius ja suunnittelija Elina Rautiainen keskus-
järjestöstä. Koulutukseen osallistui yhteensä 10 
henkilöä 4 yhdistyksistä. 
VJK-koulutukseen osallistui Kainuusta kolme pu-
heenjohtajaa tai varapuheenjohtajaa kahdesta yh-
distyksestä. Aloitusseminaarin ja aluepajojen li-
säksi kainuulaiset kokoontuivat omiin palaverei-
hin kaksi kertaa. Aloitusseminaari järjestettiin Ou-
lussa, mutta muutoin toimittiin Zoom-verkkoalus-
talla ja Moodle-oppimisympäristössä. 

Lisätään vapaaehtoisten saamaa tukea ja 
ohjausta. 

• vieraillaan tai otetaan yhteyttä yhdis-
tyksiin vähintään kerran vuodessa. 

• osallistutaan pyydettäessä yhdistysten 
järjestämiin tapahtumiin. 

 

Piiri vieraili kuudessa yhdistyksessä ja oli muuten 
yhteydessä kaikkien 13 Kainuun yhdistyksen 
kanssa vuoden aikana vähintään kerran.  
Kaikki kainuulaiset yhdistyksen kutsuttiin koolle 
yhden kerran. Osallistujia oli yhdeksän viidestä yh-
distyksestä. 
Tapaamisissa tiedotettiin piirin ajankohtaisista 
asioista ja tulevista koulutuksista, tapaamisista ja 
tapahtumista. Tapaamisissa ja yhteydenotoissa 
kartoitettiin yhdistysten tilannetta ja piirin mah-
dollisuutta tukea yhdistyksiä. Korona-ajan toi-
minta puhututti laajasti. 
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Vapaaehtoistoiminnan ammatillinen ohjaus 

Lapsi- ja perhetoiminnan avulla Kainuun piiri kytkee toimintansa entistä vahvemmin osaksi pai-
kallista verkostoa, joka muodostuu lapsista ja perheistä, vapaaehtoisista, yhdistyksistä, eri järjes-
töistä ja kunnista. Piirin työntekijä toimii vapaaehtoisten ammatillisena ohjaajana, jonka tehtä-
viin kuuluvat lapsi- ja perhetoiminnan sisältöjen ohjaus ja tuki vapaaehtoisille, yhdistyshallinnon 
perusasioiden tuki ja ohjaus sekä MLL:n ja kuntakumppanuuden kehittäminen paikallisessa pal-
veluverkossa. Vuonna 2020 lapsi- ja perhetoiminta sisälsi perhekahvilatoiminnan ja vertaisryh-
mätoiminnan. 
 
Piirin koulutusten ja ohjaustoiminnan läpäisevänä ajatuksena on vertaisryhmätoiminta. Paikal-
lisyhdistysten vertaistoimintaa ovat esimerkiksi isä-lapsikerhot. Isä-lapsikerhoja ohjaavat vapaa-
ehtoiset isät, toiminta on isien ja lasten kanssa yhdessä tekemistä.  
 
Paikallisyhdistysten perhekahvilat ovat oman paikkakunnan avoimia kohtaamispaikkoja lapsiper-
heille. Piiri ohjaa ja tukee yhdistyksiä perhekahviloiden perustamisessa ja toiminnan toteuttami-
sessa. Piiri jakaa perhekahviloissa tietoa MLL:sta sekä sen ja piirin eri toiminnoista. Piiri tukee, 
ohjaa ja kouluttaa yhdistysten perhekahvilatoimijoita. Vuonna 2020 Kainuussa oli yhdeksän per-
hekahvilaa kuudella paikkakunnalla. 
 
Piiri käynnisti avoimen ja ammatillisesti ohjatun kohtaamispaikkatoiminnan, Pesäkolon yhdessä 
Kajaanin seurakunnan ja Kainuun soten kanssa. Pesäkolo toimi Linnantauksen kirkon tiloissa ja 
oli avoinna keskiviikkoisin klo 9–15. MLL on järjestänyt ohjelmaa kävijöille klo 10 – 12 välisenä 
aikana. Satunurkassa on ollut MLL:n vapaaehtoiset lukumummit ja -vaarit lukemassa satuja. Li-
säksi on järjestetty askartelua, nukketeatteria, laululeikkejä ja juhlia.  
 
Pesäkolo järjestettiin 14 kertaa. Joulukuussa kaksi kertaa peruttiin koronarajoitusten vuoksi. Kä-
vijöitä on ollut runsaasti, yhteensä 842 henkilöä, joista n. 65 % lapsia. Toiminta on ollut erittäin 
suosittua ja toiminnalle asetti haasteita korona ja siihen liittyvät kokoontumisrajoitukset. 
 
Piirillä ei ollut toiminnan pyörittämiseen erillistä resurssia. Kainuun sotelta ja Kajaanin seurakun-
nasta toimintaan osallistui yksi työntekijä. 
 
Terhokerhotoiminta on vapaaehtoisten ohjaamaa kaikenikäisille tarkoitettua kerhotoimintaa, 
jossa korostuu yhdessä oleminen ja tekeminen sekä leikki. 
 
Tavoitteet ja toteuma vuonna 2020 
 

Tavoitteet ja toimenpiteet Tavoitteiden toteutuminen 

Lapsi- ja perhetoiminta vahvistaa perhei-
den hyvinvointia, arjessa jaksamista, ver-
taistukea ja sosiaalisia verkostoja. 

• tuetaan yhdistyksiä kaikille avoimien 
matalan kynnyksen kohtaamispaikko-
jen ja vertaisryhmätoiminnan järjestä-
misessä. 

• tuetaan yhdistyksiä järjestämään kai-
kille avoimia tapahtumia. 

Yhdistyksiä tuettiin perhekahvilatoiminnan ylläpi-
tämisessä yksilölliset ja paikalliset tarpeet sekä ko-
ronarajoitukset huomioiden. Ohjausta ja tukea an-
nettiin puhelimitse, sähköpostilla ja perhekahvila-
vierailujen yhteydessä sekä tapaamisissa ja Täys-
käsikoulutuksissa. 
Yhdistysvierailuilla ja muissa tapaamisissa ja kou-
lutuksissa kartoitettiin yhdistysten tapahtumien 
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• järjestetään kaikille avoimia tapahtu-
mia ja vanhemmuutta ja perheiden hy-
vinvointia tukevia tilaisuuksia. 

järjestämistä korona-aikana ja kehotettiin teke-
mään ideoimaan korona-aikaan soveltuvia toimin-
tamuotoja. Erityisesti ulkona tapahtuvia toimin-
toja suositeltiin. 
Lapsen oikeuksien päivään liittyvä kaikille avoin 
tapahtuma järjestettiin marraskuussa yhteistyö-
kumppaneiden kanssa Kaupunginlammella. Osal-
listujia oli arviolta 350 henkilöä. 
Syksyllä järjestettiin Vanhemmuuden tuki -iltoja, 
joiden aiheina olivat ”Uusi normaali arjen haas-
teena”, ”Riittävän hyvä vanhemmuus” ja ”Kiire 
hallintaan”. Iltoihin osallistui etäyhteydellä yh-
teensä 11 vanhempaa 
Piiri oli mukana Kainuun Soten perhevalmennuk-
sessa Kajaanissa, silloin kun vauvat olivat noin 6 
kuukautta. Perhevalmennuksissa esiteltiin MLL:n 
toimintoja. Perhevalmennukseen osallistuttiin 
kaksi kertaa, paikalla oli yhteensä 10 perhettä. 

Vapaaehtoistoiminnan ammatillinen oh-
jaus vahvistaa paikallisyhdistysten toi-
mintaedellytyksiä sekä varmistaa, että 
toiminta on lähellä perheitä ja vastaa pai-
kallisesti muuttuviin tarpeisiin. 

• tuetaan yhdistyksiä uusien toimintojen 
käynnistämisessä ja toimintojen toteut-
tamisessa. 

• ohjataan ja tuetaan yhdistysten vapaa-
ehtoisia tehtävissään. 

• järjestetään yhdistyksille koulutusta ja 
vertaistapaamisia tarpeiden mukaan. 

• vastataan yhdistysten yksilöllisiin tar-
peisiin. 

• kannustetaan yhdistyksiä kuulemaan 
paikallisia tarpeita ja vastaamaan niihin. 

• tiedotetaan yhdistyksille perhekeskus-
tiimeissä ja muissa yhteyksissä esiin tu-
levista paikallisista tarpeista. 

Yhdistyksiä kannustettiin järjestämään toimintaa 
paikallisten tarpeiden ja koronarajoitusten mukai-
sesti. Erilaisia toimintoja esiteltiin verkkotapaami-
sissa ja muissa yhteyksissä. 
Yhdistyksiä ja heidän vapaaehtoisiaan kehotettiin 
ottamaan piiriin yhteyttä tukea tarvittaessa. Yhdis-
tyksiä ja vapaaehtoisia ohjattiin ja tuettiin puheli-
mitse, sähköpostilla, tapaamisissa ja yhdistysvie-
railujen yhteydessä. Vapaaehtoiset saivat ohjausta 
ja tukea myös käydessään piiritoimistolla. Koulu-
tuksissa pyrittiin ottamaan huomioon vapaaeh-
toisten tuen ja ohjauksen tarpeet. 
Perhekeskustiimeissä ja muissa yhteyksissä esille 
tulleista paikallisista tarpeista ja yhteistyön mah-
dollisuuksista tiedotettiin yhdistyksiä ja kannustet-
tiin tekemään yhteistyötä muiden paikallisten toi-
mijoiden kanssa. 

Perhekahvila- ja vertaisryhmätoiminta  

Edistetään perhekahvilakävijöiden osal-
listamista toiminnan suunnitteluun ja to-
teutukseen. 

• ohjataan ja tuetaan perhekahviloita toi-
minnan suunnittelussa yhdessä kävijöi-
den kanssa. 

• ohjataan ja kannustetaan perhekahvila- 
ja vertaisryhmätoimijoita toteuttamaan 

Perhekahvilan toiminnan suunnitteluun yhdistyk-
set saivat ohjausta yhdistyskäynneillä ja perhekah-
vilavierailuilla. Erityisesti toimintaan korona-ai-
kana annettiin kannustusta ja ideoita sekä terveys-
turvallisuusohjeistuksia. 
Yhdistyksiä kannustettiin toteuttamaan palauteky-
selyitä perhekahviloiden kävijöiltä säännöllisesti. 
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palautekyselyjä säännöllisesti ja käyttä-
mään niistä saamiaan tietoja toimin-
tansa kehittämisessä.  

• järjestetään vähintään kerran vuodessa 
perhekahvilatoiminnan verkkokurssi, 
jonka yhtenä aiheena on kävijöiden 
osallistaminen. 

Perhekahvilaohjaajien verkkokurssi järjestettiin 
syksyllä yhdessä Pohjanmaan ja Pohjois-Pohja-
naan piirien kanssa. Koulutus toteutettiin Moodle-
oppimisympäristössä ja Zoom-verkkoalustalla. Kai-
nuusta koulutukseen osallistui kolme perhekahvi-
laohjaajaa kahdesta yhdistyksestä. 

Edistetään uusien tulijoiden hyvää vas-
taanottoa (mukaan lukien erikieliset osal-
listujat). 

• perhekahvilatoiminnan verkkokurssin 
yhtenä aiheena on uusien tulijoiden 
vastaanotto. 

• tiedotetaan vastaanoton tärkeydestä 
perhekahvilavierailujen yhteydessä 
sekä perhekahvilatoimijoiden tapaami-
sissa. 

• opastetaan tiedottamalla perhekahvi-
loiden ja vertaisryhmien ohjaajia otta-
maan huomioon eri taustoista tulevat 
perheet.  

• tuetaan ja ohjataan monikulttuurista 
toimintaa yhdistyksissä.  

• tiedotetaan maahanmuuttajia yhdistys-
ten toiminnoista ja kutsutaan heitä mu-
kaan toimintaan. 

Yhdistyksiä ohjattiin ottamaan toiminnassaan huo-
mioon perheiden paikalliset tarpeet ja suunnitte-
lemaan toimintaa yhdessä kävijöiden kanssa, hei-
dän hyvinvointiaan ja tarpeitaan tukevaksi.  
Tapaamisissa, koulutuksissa ja perhekahvilavierai-
luilla ja perehdytyksessä painotettiin perhekahvi-
latoiminnan pysymistä matalan kynnyksen toimin-
tana, johon jokaisen perheen olisi helppo tulla. Oh-
jaajien roolia perheiden vastaanotossa ja kaikkien 
tasapuolisessa kohtaamisessa painotettiin. 
Yhdistysten toiminnasta tiedotettiin lehdistössä, 
radioissa, piirin nettisivuilla ja sosiaalisessa medi-
assa. Perheiden kanssa työskenteleviä ammattilai-
sia pyydettiin tiedottamaan yhdistysten toimin-
noista aktiivisesti.  

Perhekahviloiden määrä pysyy vähintään 
samana kuin edellisenä vuonna (9) ja per-
hekahvilan käyntikerrat kasvavat. 

• tiedotetaan perhekahviloista aktiivi-
sesti lehdistössä, radiossa, netissä ja so-
siaalisessa mediassa sekä ohjataan per-
heiden kanssa työskenteleviä ammatti-
laisia ohjaamaan asiakkaitaan perhe-
kahviloihin. 

• avustetaan yhdistyksiä uusien vapaaeh-
toisten rekrytoinnissa. 

• avustetaan yhdistyksiä uusien perhe-
kahviloiden perustamisessa. 

• avustetaan yhdistyksiä löytämään uusia 
markkinointi mahdollisuuksia. 

• avustetaan yhdistyksiä löytämään yh-
teistyökumppaneita perhekahvilantoi-
minnan uudenlaiseen toteuttamiseen 

Kainuussa oli 9 perhekahvilaa kuudella paikkakun-
nalla. Koronarajoitukset vaikuttivat perhekahviloi-
den toimintaan olennaisesti. Perhekahvilat olivat 
toiminnassa satunnaisesti ja usein tauolla ko-
ronarajoitusten mukaisesti. 
Monet perhekahvilat hakivat vaihtoehtoisia toi-
mintatapoja kokoontumalla mm. ulkona. 
Perhekahviloista tiedotettiin lehtien Menot -pals-
toilla, radiossa, piirin nettisivuilla ja sosiaalisessa 
mediassa sekä ilmoitustauluilla. Neuvoloihin ja 
muille perheiden kanssa työskenteleville toimitet-
tiin sähköisesti tietoja perhekahviloiden kokoontu-
misista.  
Uusia vapaaehtoisia rekrytoitiin eri tapahtumissa 
ja perhekahvilavierailuilla. Kanavia uusien vapaa-
ehtoisten löytämiseksi pohdittiin yhdistyskäyn-
neillä, perhekahvilavierailuilla ja yhdistystapaami-
sissa. 

Paikallisyhdistysten vapaaehtoiset saavat 
piiriltä ammatillista tukea ja ohjausta per-
hekahvila- ja vertaisryhmätoimintaan. 

Piiri tuki yhdistysten perhekahvilatoimintaa järjes-
tämällä keväällä etäperhekahvilaa Zoom-alustalla. 
Osallistujia oli muutamia. 
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• tuetaan yhdistysten perhekahvilatoi-
mintaa järjestämällä vertaistapaamisia 
1-2 kertaa vuodessa. 

• pidetään säännöllisesti yhteyttä yhdis-
tysten perhekahvilavastaaviin sähkö-
postitse ja puhelimitse. 

• vieraillaan Kainuun jokaisessa perhe-
kahvilassa vähintään kerran vuodessa. 

• järjestetään tarvittaessa perehdytystä 
uusille perhekahvilaohjaajille ja –vas-
taaville yhdessä paikallisyhdistyksen 
kanssa.  

• järjestetään perhekahvilatoiminnan 
verkkokurssi 

• järjestetään perhekahvilavastaaville ja 
–ohjaajille virkistystapahtuma kerran 
vuodessa.  

• tuetaan yhdistyksiä käynnistämään ver-
taisryhmätoimintaa, esim. isä-lapsitoi-
mintaa, alueellisten tarpeiden mukaan.  

• ohjataan ja tuetaan yhdistysten vertais-
ryhmätoimijoita järjestämällä heille ta-
paamisia vähintään kerran vuodessa. 

• tuetaan yhdistyksiä tekemään yhteis-
työtä alueen muiden järjestöjen ja toi-
mijoiden kanssa 

Tuetaan yhdistyksiä paikallisten ja alueel-
listen leikkipäivätapahtumien järjestämi-
sessä. 

• tiedotetaan yhdistyksille leikkipäivätoi-
minnasta ja innostetaan heitä toteutta-
maan leikkipäivätapahtumia. 

 

Perhekahvilavastaaviin pidettiin yhteyttä sähkö-
postitse ja puhelimitse sekä sosiaalisen median 
kautta. 
Perhekahviloissa vierailtiin koronarajoitusten 
puitteissa. Perhekahvilavierailuilla oli lapsille suun-
nattua toimintaa ja ohjaajia ja kävijöitä kannustet-
tiin toteuttamaan lapsille suunnattua toimintaa 
monipuolisesti.  
Yhdistyksiä kannustettiin myös pyytämään piirin 
henkilökuntaa ja hankehenkilökuntaa vierailuille 
perhekahviloihin, mutta vierailut jäivät vähiin ko-
ronarajoitusten vuoksi. 
Virkistystoimintaa ei erikseen järjestetty. 
Isä-lapsitoiminnasta ja sen käynnistämistarpeista 
ja mahdollisuuksista keskusteltiin yhdistysvierailu-
jen ja perhekahvilavierailujen yhteydessä. Myös 
muunlaisista vertaisryhmistä puhuttiin. Vertais-
ryhmätoiminnan vertaistapaamiselle ei koettu ole-
van tarvetta korona-aikana. 

5. TUKIHENKILÖTOIMINTA 

Tukihenkilötoiminta sisältää perhekummi-, kaveri- ja ystäväksi maahanmuuttajaäidille – toi-
minnan sekä MLL:n mummi ja vaari -toiminnan. 
 
Toiminnassa rekrytoidaan, koulutetaan, tuetaan ja ohjataan vapaaehtoisia tukihenkilöitä. Tuki-
henkilöille järjestetään peruskoulutuksen lisäksi toimintaa tukevaa lisäkoulutusta, vertaistuellisia 
toiminnanohjauksia sekä virkistystoimintaa. Tukihenkilötoiminta on vahvasti ammatillisesti oh-
jattua, ennaltaehkäisevää vapaaehtoistoimintaa. 
 
Tukihenkilötoiminnoissa järjestetään myös kaikille avointa vertaisryhmätoimintaa, kerhotoimin-
taa sekä luento- ja keskustelutilaisuuksia. Avoimilla toiminnoilla pyritään tukemaan myös niitä 
perheitä, lapsia ja maahanmuuttajanaisia, jotka eivät ole tukihenkilötoiminnoissa mukana. Toi-
mintojen tarkoituksena on mm. lisätä hyvinvointia, osallisuutta ja arjen aktiivisuutta. 
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MLL:n mummi ja vaari -toiminnassa rekrytoidaan, koulutetaan, tuetaan ja ohjataan vapaaehtoi-
sia ikäihmisiä. Vapaaehtoiset voivat toimia esim. MLL:n perhekahvilassa, kouluilla, varhaiskasva-
tuksessa, kirjastossa tai sairaalassa erilaisissa vapaaehtoistyön tehtävissä. Tarkoituksena on tu-
kea sukupolvien välistä kanssakäymistä.  
 
Yksi MLL:n mummi ja vaari -toiminnoista on lukumummi ja – vaaritoiminta, joka tarjoaa mah-
dollisuuden eläkeikäisille lukemisesta kiinnostuneille henkilöille tukea kainuulaisia kouluikäisiä 
lapsia ja heidän perheitään. Lukumummit ja – vaarit vierailevat sovitusti alakoululla ja lukevat 
opettajan valitsemien oppilaiden kanssa kahden kesken. Toiminnalla tuetaan lukusujuvuutta. 
Piiri perehdyttää ja ohjaa vapaaehtoisia lukumummeja ja – vaareja sekä koordinoi toimintaa Kai-
nuussa. 
 

Tavoitteet ja toteuma vuonna 2020 
 

Tukihenkilötoiminta  

Edistää kainuulaisten lasten, nuorten, 
perheiden ja maahanmuuttajanaisten 
hyvinvointia ja tarjota varhaista tukea 
erilaisissa elämäntilanteissa. 
• järjestetään tukihenkilökoulutuksia vä-
hintään neljä kertaa vuodessa. Huomioi-
daan paikalliset tarpeet. 
• järjestetään perehdytyskoulutus netin 
kautta vähintään kaksi kertaa vuodessa. 
Perehdytyskoulutukseen voi osallistua 
kaikkialta Kainuusta. 
• tiedotetaan tukihenkilötoiminnoista 
laajasti eri tiedotuskanavia käyttäen. 
• pyritään vastaamaan kohderyhmien 
tarpeisiin oikea aikaisesti. 

Toiminnassa oli mukana 84 vapaaehtoista, joista 
41 oli mukana mummi ja vaari -toiminnassa. 
Tukisuhteita oli yhteensä 59. 
Perhekummi- ja kaveritoiminnan yhteisiä perehdy-
tyskoulutuksia järjestettiin netin kautta 4. Niihin 
osallistui 7 henkilöä Kajaanista, joista toimintaan 
lähti mukaan 6. 
Ystäväksi maahanmuuttajaäidille -toiminnan kou-
lutuksia järjestettiin Kajaanissa 2, niihin osallistui 
2 naista, joista toimintaan lähti mukaan 1. 
Mummi ja vaari -toiminnan koulutuksia järjestet-
tiin yhteensä 6 Kajaanissa, Kuhmossa, Puolangalla, 
Paltamossa ja Suomussalmella. Niihin osallistui 28 
henkilöä, joista toimintaan lähti mukaan 8. 
Tukihenkilötoiminnoista ja koulutuksista tiedotet-
tiin piirin nettisivuilla, sosiaalisessa mediassa, pai-
kallislehdissä ja -radiossa. 
Toiminnasta tiedotettiin ja uusia vapaaehtoisia 
rekrytoitiin mm. Kajaanin ammattikorkeakoululla 
ja Kainuun ammattiopistolla. 
Koronatilanne vaikutti voimakkaasti uusien vapaa-
ehtoisten rekrytoimiseen. 

Tarjota mielekästä ja iloa tuottavaa va-
paaehtoistoimintaa. 

• järjestetään tukihenkilöille vertaista-
paamisia vähintään kaksi kertaa vuo-
dessa. 

• tarjotaan tukihenkilöille tarvittaessa 
työnohjauksellista yksilöohjausta. 

• järjestetään toimintaa tukevaa lisäkou-
lutusta vähintään kerran vuodessa. 

• järjestetään vähintään kerran vuo-
dessa virkistystoimintaa.  

Tukihenkilöitä ohjeistettiin aktiivisesti koronatilan-
teen mukaiseen toimintaan ja kehotettiin käyttä-
mään erilaisia yhteydenpitomahdollisuuksia. 
Jokaiseen tukihenkilöön oltiin yhteydessä henkilö-
kohtaisesti koronarajoitusten alkaessa ja kartoitet-
tiin mahdollisuuksia tukisuhteen jatkamiselle eri 
keinoin. 
Perhekummeille ja kavereille järjestettiin yhteisiä 
vertaistapaamisia neljä kertaa vuoden aikana. Ta-
paamiset olivat livenä tai etäyhteydellä. 
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• tiedotetaan tukihenkilökoulutuksista ja 
-toiminnasta aktiivisesti eri tiedotusvä-
lineissä. 

• pyritään löytämään jokaiselle tukihen-
kilöksi aikovalle hänelle parhaiten so-
piva tukihenkilönä toimimisen muoto. 

Ystäville järjestettiin kaksi vertaistapaamista 
etäyhteyden kautta. 
Mummeille ja vaareille järjestettiin kaksi vertaista-
paamista livenä ja etäyhteydellä. 
Kaikille tukihenkilöille järjestettiin kaksi toimintaa 
tukevaa lisäkoulutusta. 
Kaikille tukihenkilöille järjestettiin toiminnanoh-
jausta ulkopuolisen työnohjaajan ohjaamana. 
Ryhmä kokoontui 4 kertaa. 
Kaikille tukihenkilöille järjestettiin pikkujoulut 
etäyhteydellä. 
Ystäville ja heidän tuettavilleen perheineen järjes-
tettiin yhteistapaaminen. 
Kaikille tukihenkilöille järjestettiin kaksi virkistysta-
pahtumaa. 

Perhekummitoiminta  

Vahvistaa lapsiperheiden vanhempien 
vanhemmuutta ja lisätä osallisuutta. 

• pyritään löytämään paikallisesti erilai-
sia mahdollisuuksia perheiden tavoitta-
miseen. 

• kerätään palautetta toiminnassa mu-
kana olevilta perheiltä. 

• luodaan kummisuhteelle tavoitteet, 
jotka vastaavat perheiden tarpeita. 

• järjestetään keskusteluun ja asiantunti-
juuteen pohjautuvia vanhemmuuden 
tuki -iltoja ja keskustelutilaisuuksia, 
jotka ovat kaikille avoimia. 

Perhekummitoiminnasta tiedotettiin aktiivisesti 
piirin nettisivuilla ja sosiaalisessa mediassa ja leh-
distössä. Toimintaa esiteltiin mm. Kajaanin perhe-
valmennuksessa. Myös perheiden parissa työsken-
televille jaettiin esitteitä ja tiedotettiin toiminnasta 
mm. paikallisissa perhekeskustiimeissä. Tiedotta-
misessa hyödynnettiin myös sosiaalisen median 
paikallisia ryhmiä. 
Perheiltä ja vapaaehtoisilta kerättiin kirjallista ja 
suullista palautetta kummisuhteiden seuranta- ja 
päätöstapaamisissa. 
Vapaaehtoisilta kerättiin palautetta tilastoinnin 
yhteydessä kolme kertaa vuodessa. 
Perhekummisuhteille luotiin perheiden tarpeista 
lähtevät tavoitteet.  Ne pyrittiin pitämään käytän-
nönläheisinä ja helposti sitouttavina. 
Syksyllä järjestettiin kolme Vanhemmuuden tuki -
iltaa Kajaanissa yhteistyössä Kajaanin kaupungin 
varhaiskasvatuksen perheohjaajien kanssa. Iltoihin 
pystyi osallistumaan etäyhteydellä tai piiritoimis-
tolla. Jokaisella kerralla oli teema, josta vanhem-
milla oli mahdollisuus keskustella asiantuntijoiden 
johdolla. Illat olivat maksuttomia ja kaikille avoi-
mia.  

Ehkäistä ongelmien syntymistä ja kasau-
tumista perheissä sekä tukea perheen ja 
sen yksilöiden voimavaroja. 
• tiedotetaan toiminnasta aktiivisesti ja 
säännöllisesti perheiden kanssa toimivia 
tahoja, jotka ohjaavat perheitä toimin-
nan pariin. 

Yhteistyötä perheiden tavoittamiseksi tehtiin laa-
jasti eri sidosryhmien kanssa. 
Perhekummitoiminnasta tiedotettiin piirin nettisi-
vuilla, sosiaalisessa mediassa, lehdistössä, radiossa 
sekä vapaaehtoistyo.fi ja olettärkeä.fi -sivustoilla. 
Perhekummisuhteita seurattiin aktiivisesti tapaa-
misilla livenä tai etäyhteydellä vähintään kolme 
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• tiedotetaan toiminnasta sosiaalisessa 
mediassa ja muissa medioissa. 
• sovitaan perhekummisuhteen tavoit-
teet aloituspalaverissa yhdessä perheen 
kanssa ja niiden toteutumista tarkastel-
laan seurantapalavereissa tai -puheluissa 
vähintään kaksi kertaa kummisuhteen ai-
kana.  
• harjoitellaan lasten huomioimista ja 
kohtaamista perhekummien peruskoulu-
tuksessa.  
• tuetaan ja ohjataan perhekummeja to-
teuttamaan erilaisia toimintoja perhei-
den kanssa, jotka tukevat perheiden yk-
silöllisiä tarpeita. 
• painotetaan perhekummien koulutuk-
sessa perheiden ja niiden jäsenten yksi-
löllistä kohtaamista ja toteuttamaan pal-
veluohjauksellista toimintaa tarvittaessa. 

kertaa vuoden aikana. Aloitustapaamisessa kirjat-
tujen tavoitteiden toteutumista seurattiin ja niitä 
muutettiin tarvittaessa seurantatapaamisissa. 
Perhekummien peruskoulutuksessa ja perehdytys-
koulutuksessa käytiin läpi lasten ja perheiden sekä 
yksilöiden kohtaamista ja lasten huomioimisen tär-
keyttä toiminnassa. Koulutuksissa mietittiin erilais-
ten paikallisten toimintojen mahdollisuuksia ja va-
paaehtoisten vertaistapaamisissa jaettiin hyväksi 
havaittuja käytäntöjä. Myös aloitustapaamisissa 
kirjattiin asioita, joita perhe halusi yhdessä tehdä 
perhekummin kanssa. 
Perhekummeja kehotettiin tarvittaessa ohjaamaan 
perheitä eri palveluiden piiriin ja yhteydenottoihin 
eri ammattilaisiin.  

Lisätä osallisuutta ja arkipäivän aktiivi-
suutta. 

• järjestetään kaikille avoimia keskuste-
lutilaisuuksia, joiden aiheet nousevat 
perheiden tarpeista. 

• tuetaan perhekummeja ohjaamaan 
perheitä osallistumaan esim. perhe-
kahviloiden ja -kerhojen toimintaan. 

• tiedotetaan perheille tukihenkilötoi-
minnan tapahtumista ja osallistumis-
mahdollisuuksista. 

Vanhemmuuden tuki -iltojen aiheina olivat ”Uusi 
normaali arjen haasteena”, ”Riittävän hyvä van-
hemmuus” ja ”Kiire hallintaan”. Iltoihin osallistui 
etäyhteydellä yhteensä 11 vanhempaa. 
Perhekummeille tiedotettiin perheille suunna-
tuista avoimista toiminnoista ja tapahtumista ja 
kannustettiin heitä tiedottamaan toiminnoista 
edelleen perheille ja käymään niissä perheiden 
kanssa yhdessä. 

Ystäväksi maahanmuuttajaäidille -toi-
minta 

 

Vahvistaa maahanmuuttajanaisten van-
hemmuutta ja vähentää syrjäytymistä 
tukemalla arkipäivän aktiivisuutta. 

• järjestetään kaikille naisille avointa ver-
taisryhmätoimintaa, jonka teemat tu-
kevat mm. vanhemmuutta. 

• tuetaan tukihenkilöitä ohjaamaan tuet-
taviaan erilaisiin vertaisryhmätoimin-
toihin ja tapahtumiin. 

• tiedotetaan maahanmuuttajanaisia tu-
kihenkilötoiminnan tapahtumista ja 
osallistumismahdollisuuksista. 

• tuetaan tukihenkilöitä kannustamaan 
maahanmuuttajanaisia tutustumaan 
lähiympäristöön ja sen palveluihin. 

MamaTree – naisten ryhmätoimintaa järjestettiin 
keväällä koronarajoituksiin asti Toimintakeskus 
Monikassa yhteistyössä Kainuun Nuotan, Etnika 
Kainuun ja Kajaanin maahanmuuttajapalveluiden 
kanssa. Koronarajoitusten aikana toimintaa järjes-
tettiin etäyhteydellä ja pari kertaa ulkona. Syksyllä 
toimintaa yritettiin käynnistää Monikassa uudel-
leen, mutta naiset kokivat koronatilanteen liian 
vaativaksi, eivätkä halunneet osallistua ryhmätoi-
mintaan. Sekä live- että etätapaamisissa ohjaajana 
toimi maahanmuuttajanainen. 
MamaTree – naisten ryhmällä on oma WhatsApp-
ryhmä, jota käytetään tiedottamiseen sekä naisten 
väliseen vuorovaikutukseen. 
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MamaTree – naisten ryhmä toimi myös tukihenki-
löiden ja heidän tuettaviensa kohtaamispaikkana. 
Keväällä järjestettiin vanhempainiltoja etäyhtey-
dellä somalin ja suomen kielellä yhteistyössä Ka-
jaanin kaupungin kanssa. Iltojen aiheina olivat päi-
vähoidon ja kodin yhteistyö, lapsen käytöksen 
haasteet sekä lapset ja media. Iltoihin osallistui yh-
teensä 22 aikuista. 

Tukea maahanmuuttajanaisten kotoutu-
mista ja suomen kielen oppimista sekä 
sosiaalisten verkostojen laajenemista. 
• kannustetaan tukihenkilöä ja tuettavaa 
käyttämään mahdollisimman paljon suo-
men kieltä. 
• järjestetään tukipareille vähintään 
kaksi kertaa vuodessa yhteisiä tapahtu-
mia. 
• tiedotetaan tukihenkilöitä erilaisista 
osallistumisen mahdollisuuksista yh-
dessä tuettavan kanssa. 
• seurataan tukisuhdetta vähintään kaksi 
kertaa vuodessa seurantapuheluilla tai -
tapaamisilla. 
• järjestetään naisille suunnattua ryhmä-
toimintaa, jonka teemat tukevat kotou-
tumista ja osallisuutta. Ryhmä on kaikille 
avoin. 

Suomen kielen käyttämisen tarpeellisuudesta pu-
huttiin vapaaehtoisten perehdytyksissä ja tukisuh-
teen aloitustapaamisessa. Suurimmassa osassa tu-
kisuhteista ainut yhteinen kieli oli suomen kieli. 
Yhteistapaaminen järjestettiin alkukesästä Vuoli-
joen Riihipihalla. Tapaamiseen osallistui yhteensä 
17 aikuista ja 27 lasta. Syksyllä yhteistapaamiseen 
ei ollut osallistujia koronatilanteen vuoksi. 
Vapaaehtoisille tiedotettiin kaikille avoimista ta-
pahtumista ja tilaisuuksista. 
Tukisuhteita seurattiin seurantapuheluilla tai -ta-
paamisilla vähintään kaksi kertaa vuoden aikana. 
Jokaiselle vapaaehtoiselle soitettiin koronarajoi-
tusten alettua. Tapaamisia järjestettiin pääsääntöi-
sesti videoyhteyden kautta. 
MamaTree – naisten ryhmätoimintaa järjestettiin 
Monikassa yhteensä 15 kertaa kevään ja syksyn ai-
kana, aikuisia osallistui yhteensä 267. MamaTreen 
toimintaa etäyhteydellä järjestettiin keväällä 4 ker-
taa, aikuisia osallistui yhteensä 21. Kevään ulkota-
paamisiin osallistui 5 naista.  

Edistää kaksisuuntaista kotoutumista ja 
vuorovaikutusta. 

• tiedotetaan toiminnasta ja sen ilmi-
öistä aktiivisesti eri tiedotusvälineissä. 

• käytetään toiminnassa mukanaolevia 
naisia kokemusasiantuntijoina. 

• kannustetaan tukihenkilöä ja tuettavaa 
tutustumaan toistensa kulttuureihin ja 
läheisiin. 

• järjestetään kaikille naisille suunnattua 
ryhmätoimintaa. 

Toiminnasta tiedotettiin piirin nettisivuilla, sosiaa-
lisessa mediassa ja lehdistössä sekä vapaaehtois-
työ.fi- ja olettärkeä.fi -sivustoilla. Lisäksi tiedotet-
tiin erilaisissa yhteyksissä maahanmuuttajien 
kanssa työskenteleville ammattilaisille.  
Perehdytyksessä keskusteltiin kulttuurien tutustu-
misen tärkeydestä ja ihmisten yksilöllisestä koh-
taamisesta esim. kulttuurin tai uskonnon takana. 
MamaTree – naisten ryhmässä kävi myös suoma-
laisia naisia ja tukihenkilöitä kannustettiin käy-
mään siellä myös. 

Tukea maahanmuuttajanaisten vapaaeh-
toistoimintaan osallistumista. 

• kannustetaan suomea hyvin puhuvia 
naisia tulemaan toimintaan mukaan. 

• tiedotetaan toiminnassa mukana ole-
via MLL:n toiminnasta ja kannustetaan 
osallistumaan vapaaehtoistoimintaan. 

Maahanmuuttajanaisia kannustettiin mukaan 
MLL:n toimintaan ja yleisesti vapaaehtoistoimin-
taan MamaTree – naisten ryhmässä.  
MLL:n toiminnasta tiedotettiin MamaTreen What-
sApp-ryhmässä ja suorilla viesteillä toiminnassa 
mukana oleville naisille. 
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Kaveritoiminta  

Tarjota lapselle ja nuorelle turvallinen ja 
luottamuksellinen aikuissuhde. 

• tiedotetaan toiminnasta laajasti, jotta 
toimintaan saadaan tarpeeksi tukihen-
kilöitä eri puolille Kainuuta. 

• koulutetaan tukihenkilöitä tukemaan 
lapsia ja nuoria yksilöllisesti. 

• korostetaan tukisuhteen seurantata-
paamisissa luottamuksellisuutta. 

Toiminnasta tiedotettiin piirin nettisivuilla, sosiaa-
lisessa mediassa, lehdistössä, radiossa ja vapaaeh-
toistyo.fi sekä olettärkeä.fi -sivustoilla. Toimin-
nasta tiedotettiin myös koulujen kuraattoreita, 
miekkareita, opettajia ja terveydenhoitajia sekä 
perhetyötä niillä paikkakunnilla, joissa oli vapaana 
koulutettuja kavereita. 
Vapaaehtoisten peruskoulutuksissa painotetaan 
lasten ja nuorten yksilöllistä kohtaamista ja tuke-
mista. tarvittaessa vapaaehtoisia ohjataan ja tue-
taan yksilölliseen huomioimiseen ja sen mahdolli-
suuksiin tukisuhteen aikana. 
Luottamuksellisuutta korostettiin aloitus- ja seu-
rantatapaamisissa. Lapsilta kysyttiin, tuntevatko 
he, että voivat puhua kaikesta aikuisen kaverin 
kanssa. 

Ennaltaehkäistä ongelmien syntymistä ja 
niiden kasautumista, ehkäistä yksinäi-
syyttä ja syrjäytymistä vahvistamalla so-
siaalisia taitoja ja itsetuntoa. 
• tiedotetaan toiminnasta eri tiedotus-
välineissä sekä lasten, nuorten ja perhei-
den parissa työskenteleville. 
• luodaan tukisuhteille yksilölliset lap-
sen, nuoren ja perheen tarpeita vastaa-
vat tavoitteet. 
• kannustetaan ja tuetaan tukihenkilöitä 
etsimään ja löytämään erilaisia mahdolli-
suuksia toimia lapsen tai nuoren kanssa. 
• tiedotetaan tukihenkilöitä erilaisista 
paikallisista tapahtumista. 
• seurataan tukisuhdetta vähintään kaksi 
kertaa seurantatapaamisilla tai -puhe-
luilla. 
• järjestetään kaverikerhotoimintaa eri 
ikäisille lapsille. 
• tuetaan tukihenkilöitä etsimään yh-
dessä lapsen kanssa lapselle mielekäs 
harrastus. 
• tuetaan ja ohjataan tukihenkilöitä huo-
maamaan hyvä lapsessa ja kannusta-
maan lapsia ja auttamaan heitä näke-
mään omat hyvät ominaisuutensa. 

Toiminnasta tiedotettiin mm. kaikissa Kainuun so-
ten kunnissa järjestettävissä perhekeskustiimeissä, 
joissa oli hyvä edustus eri tahojen ammattilaisista. 
Jokaiselle tukisuhteelle luotiin lapsen/nuoren ja 
hänen perheensä yksilöllisiä tarpeita vastaavat ta-
voitteet, joihin kaikkien osapuolten oli helppo si-
toutua. 
Aloitus- ja seurantatapaamisissa keskusteltiin ka-
veriparin mahdollisuuksista osallistua erilaisiin ak-
tiviteetteihin ja tutustua erilaisiin harrastus- ja toi-
mintamahdollisuuksiin. Vertaistapaamisissa jaet-
tiin hyviä vinkkejä tapaamisten aiheista ja tekemi-
sistä. 
Tukihenkilöille tiedotettiin erilaisista tapahtumista 
ja mahdollisuuksista tehdä erilaisia asioita myös 
koronarajoitusten aikana vertaistapaamisissa sekä 
WhatsApp-ryhmässä. 
Tukisuhteita seurattiin noin kolmen kuukauden vä-
lein tapaamisilla tai videoyhteyden kautta. 
Kajaanissa järjestettiin alku kesästä kaverikerho 
toimintaa 5–8 -vuotiaille. Kerho kokoontui leikki-
puistossa 8 kertaa. Kerhoon osallistui yhteensä 42 
lasta. Kerho oli kaikille avoin ja maksuton. 
Tukihenkilöiden peruskoulutuksessa opastettiin 
vapaaehtoisia antamaan lapsille paljon hyvää pa-
lautetta ja kannustamaan heitä. Aiheesta keskus-
teltiin tarvittaessa tukisuhteiden aikana ja vapaa-
ehtoisia ohjattiin ja tuettiin lasten kannustami-
sessa ja näkemään omat hyvät ominaisuutensa. 
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Asiasta puhuttiin myös vanhempien kuullen tapaa-
misissa, jotta vanhemmatkin huomaisivat ja huo-
mioisivat samat asiat. 

Tarjota tukea sosiaalisten verkostojen 
laajenemiseen ja itsenäistymiseen. 

• tuetaan tukihenkilöitä ohjaamaan lap-
sia kaveritaidoissa. 

• ohjataan tukihenkilöitä tukemaan lap-
sia sosiaalisissa tilanteissa esim. kou-
lussa. 

• järjestetään kaverikerhotoimintaa eri 
ikäisille lapsille. 

• ohjataan tukihenkilöitä tukemaan las-
ten yksilöllistä kasvua ja kehitystä it-
senäistymiseen liittyen. 

Peruskoulutuksessa kaveritaitoja ja niiden ohjaa-
mista käytiin läpi ja havainnollistettiin case-tehtä-
vien kautta. 
Tukihenkilöitä ohjattiin ja tuettiin yksilöllisesti ti-
lanteissa, joissa tuettavalla lapsella/nuorella ei ol-
lut kavereita. Heidän kanssaan mietittiin yksilöllisiä 
lähestymistapoja ja menetelmiä, joita lapsi/nuori 
voi käyttää uusissa sosiaalisissa tilanteissa. Samoin 
toimittiin myös itsenäistymiseen liittyvissä asi-
oissa. 
Kaverikerhotoimintaa oltiin järjestämässä sairaan-
hoitajaopiskelijoiden opinnäytetyöhön liittyen syk-
syllä alakoululle, mutta koronatilanteen vuoksi ker-
hoa ei pystytty toteuttamaan. 

MLL:n mummi ja vaari -toiminta  

Edistää sukupolvien välistä vuorovaiku-
tusta ja kohtaamista. 

• järjestetään eri toimintaympäristöissä 
mahdollisuuksia eri ikäisten ihmisten 
kohtaamiselle ja vuorovaikutukselle. 

• korostetaan vapaaehtoisten koulutuk-
sessa vuorovaikutuksen ja kohtaami-
sen tärkeyttä. 

• tiedotetaan toiminnasta ja sen ilmi-
öistä laajasti. 

Toiminta käynnistyi vuoden alussa Kajaanissa, Kuh-
mossa ja Sotkamossa. Alakouluilla toimi lukumum-
meja ja -vaareja sekä koulumummi, perhekahvila-
mummi ja päiväkotimummi oli toiminnassa mu-
kana. 
Peruskoulutuksissa kartoitettiin kunkin vapaaeh-
toisen toiveet toimintaympäristölle. 
Peruskoulutuksissa ja vapaaehtoisten vertaista-
paamisissa korostettiin vuorovaikutuksen, kohtaa-
misen ja luottamuksen tärkeyttä. Tarvittaessa va-
paaehtoisia tuettiin ja ohjattiin yksilöllisesti. 
Toiminnasta tiedotettiin piirin nettisivuilla, sosiaa-
lisessa mediassa, lehdistössä sekä vapaaehtois-
työ.fi – ja olettärkeä.fi -sivustoilla. 

Tarjota lapsille, nuorille ja perheille ai-
kuisen aikaa ja elämänkokemusta. 

• järjestetään toimintaa laajasti erilai-
sissa toimintaympäristöissä, joita lap-
set, nuoret ja perheet käyttävät. 

• tuetaan vapaaehtoisia toimimaan yksi-
löllisesti, lasten, nuorten ja perheiden 
tarpeiden mukaisesti. 

Toiminta sai erinomaisen vastaanoton eri toimin-
taympäristöissä, joihin vapaaehtoiset halusivat 
päästä toimimaan. 
Vapaaehtoiset toimivat toimintaympäristön ja ryh-
män tai yksilön tarpeiden mukaisesti. 

Tukea ikäihmisten toimintakykyä ja tar-
jota uusia mahdollisuuksia toimia MLL:n 
vapaaehtoisena. 

• pyritään löytämään jokaiselle toimin-
taan mukaan haluavalle vapaaehtoi-
selle sopiva toimintamuoto ja -paikka. 

Koronatilanteen vuoksi vapaaehtoisten vierailut 
kouluilla ja päiväkodeissa päättyivät maaliskuussa. 
Myös perhekahvilat olivat kiinni. 
Perheiden Pesäkolo -kohtaamispaikassa toimi syk-
syn ajan kolme lukumummia. He järjestivät Satu-
tuokio -toimintaa. 
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• tuetaan ja ohjataan vapaaehtoisia yksi-
löllisesti heidän tarpeidensa mukai-
sesti. 

• mahdollistetaan vapaaehtoisen yksilöl-
lisen vapaehtoistyön polun toteutumi-
nen. 

Kätönlahden koululla toimi yksi etälukumummi, 
joka oli sovitusti kuuden lapsen kanssa videoyhtey-
dessä kerran viikossa. Toiminnalla tuettiin luku-
sujuvuutta. 
Ristijärvellä lukuvaari pystyi jatkamaan toimintaa 
kirjaston tiloissa. 
Peruskoulutuksissa kerrottiin myös muista vapaa-
ehtoistehtävistä MLL:ssa. Esim. Puolangalla 
mummi ja vaari -koulutuksen käynyt innostui mu-
kaan myös kaveritoimintaan. 

 

 
6. NUORISOTYÖ 
 
Tukioppilastoiminta 

Tukioppilastoiminta on peruskoulussa toimiva tukijärjestelmä, joka perustuu vertaistukeen. Tu-
kioppilas on vapaaehtoinen oppilas, joka haluaa toimia kouluyhteisön hyväksi ja auttaa yhteisös-
sään muita. Tukioppilastoiminta on arjessa läsnä olemista ja toisesta välittämistä. Aikuiset tu-
kioppilasohjaajat ovat kouluilla nuorten tukena.  
 
Tukioppilastoiminnan merkitys koulun osallisuuden lisäämisessä on kasvanut. Kainuun tukioppi-
lastoiminta on aktiivista ja valtakunnallisesti tukioppilastoiminta on laajaa. Tarvetta ja kysyntää 
MLL:n toiminnalle kouluissa on nykyistä enemmän. Haasteena laajenemiselle on edelleen resurs-
sien niukkuus. Tukioppilastoiminnassa tehdään keskusjärjestön kanssa aktiivista yhteistyötä. 
Koulurekisteri on ollut aktiivisessa käytössä ja se avulla on pystytty hahmottamaan kokonaiskuva 
Kainuun tukioppilastoiminnasta ja sen kehittämiskohteista.   
 
Kainuussa on 12 yläkoulua, joista kaikissa toteutettiin tukioppilastoimintaa. Tukioppilaita oli 178 
ja tukioppilasohjaajia 19. Perinteistä koulutuspäivää Joutenlammella ei voitu järjestää koulujen 
koronarajoitusten vuoksi. Sen sijaan järjestettiin tukioppilaiden peruskoulutus sekä digihyvin-
vointi ja mediakasvatuskoulutukset Zoom-verkkoalustalla 23.-24.9.2020. Osallistujia oli 123 tu-
kioppilasta ja 7 tukioppilasohjaajaa 12 koulusta. Tukioppilasohjaajien vertaisryhmä kokoontui 
neljä kertaa. 
 
Tavoitteet ja toteuma vuonna 2020 
 

Tavoitteet ja toimenpiteet Tavoitteiden toteutuminen 

Kehitetään kouluyhteistyötä ja nuoriso-
toimintaa yhdessä keskusjärjestön 
kanssa 

• laaditaan yhteinen työsuunnitelma 
vuodelle 2020 

Piirikohtaiset, vuosittaiset työsuunnitelmat laadit-
tiin yhdessä piirin ja keskusjärjestön kesken. Työ-
suunnitelmassa sovittiin tavoitteista ja resurs-
seista. 
Valtakunnallisiin nuorisotyön ja tukioppilastoimin-
nan työkokouksiin osallistuttiin kaksi kertaa vuo-
dessa. Työkokoukset järjestettiin etäyhteyksin. Li-
säksi osallistuttiin yhteisiin Teams-palavereita 
ajankohtaisista asioista.  

Tukioppilastoiminta  
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Organisoidaan ja ohjataan kouluilla teh-
tävää tukioppilastoimintaa. 

• ylläpidetään ajantasaista rekisteriä tu-
kioppilastoiminnan ohjaajista ja toimin-
nasta kouluissa 

• ollaan aktiivisesti yhteydessä tukioppi-
lasohjaajiin 

Kainuun tukioppilastoiminnasta oli ajantasainen 
rekisteri osana valtakunnallista MLL:n koulurekis-
teriä.  
Tukioppilasohjaajiin pidettiin yhteyttä sähköpos-
titse ja kouluille lähetettiin tietoa esim. koulutuk-
sista ja Kaveriviikosta. 

Kaikissa Kainuun yläkouluissa on moni-
puolista tukioppilastoimintaa. 

• tehdään kouluvierailuja ja/tai yhtey-
denottoja kaikkiin Kainuun yläkouluihin 
ja kannustetaan toiminnan kehittämi-
seen 

Kainuussa on 12 yläkoulua, joista kaikissa oli tu-
kioppilastoimintaa. 
Kouluvierailuja ei tehty, koska koulut toimivat ke-
väällä etänä ja syksyllä koulut eivät ottaneet vierai-
lijoita vastaan.  

Tuetaan tukioppilasohjaajia. 

• jatketaan tukioppilasohjaajien vertais-
toimintaa Kainuussa 

• pyydetään tutorohjaajat mukaan ver-
taisryhmään 

Tukioppilas- ja tutorohjaajien vertaisryhmä ko-
koontui neljä kertaa ja niihin oli 21 tukioppilasoh-
jaajaa 8 koulusta.  

Kannustetaan ja aktivoidaan yhdistysten 
tukioppilastoimintaa. 

• liitetään osio tukioppilastoiminnasta 
osaksi yhdistysvierailuja 

• ohjataan yhdistyksiä tukioppilastoimin-
nan kehittämisessä 

Yhdistyskäynneillä keskusteluun aiheena oli myös 
tukioppilastoiminta ja yhdistyksen rooli siinä. 

Kainuussa toimivat tukioppilasohjaajat 
ovat koulutettuja tehtäväänsä. 

• järjestetään tukioppilaille ja tukioppilas-
ohjaajille yhteinen koulutuspäivä 

• järjestetään tukioppilasohjaajien täy-
dennyskoulutus 

Tukioppilaiden ja ohjaajien yhteistä koulutuspäi-
vää Joutenlammella ei voitu järjestää. Sen sijaan 
tukioppilaiden peruskoulutus sekä digihyvin-
vointi ja mediakasvatuskoulutukset järjestettiin 
Zoom-verkko alustalla 23.-24.9.2020. Osallistujia 
oli 123 tukioppilasta ja 7 tukioppilasohjaajaa 12 
koulusta. 
Uudet tukioppilasohjaajat ohjattiin verkkovälittei-
seen tukioppilasohjaajien peruskoulutukseen. 
Koulutukseen osallistui yksi ohjaaja. 
Teemakoulutus koulun henkilökunnalle – digihy-
vinvointi & ryhmäyttäminen järjestettiin 
20.2.2020. Koulutukseen osallistui 12 henkilöä 
seitsemästä kainuulaisesta koulusta. 

Tuetaan Kaveriviikon toteuttamista Kai-
nuussa 

• kannustetaan ja välitetään tietoa Kave-
riviikon toteuttamisesta kainuulaisissa 
peruskouluissa 

Koulut toteuttivat Kaveriviikkoa haluamallaan ta-
valla ja korona karsi toimintaa tältä osin. 

Selvitetään kummioppilastoiminnan 
tarve yhtenäiskouluissa. 

• kouluvierailujen yhteydessä otetaan 
puheeksi kummioppilastoiminnan 

Kummioppilastoimintaa järjestetään Kainuun kou-
luissa satunnaisesti ja sitä ei pääsääntöisesti tehdä 
MLL:n kanssa yhteistyössä. 
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tarve ja kannustetaan kummioppilas-
toiminnan käynnistämiseen 

Koulutustoiminta  

Kehitetään Kainuun kouluttajaverkostoa. 

• perehdytetään ja rekrytoidaan lisää 
kouluttajiksi sopivia henkilöitä ja ohja-
taan heitä tarvittaessa MLL:n koulutuk-
siin 

MLL:n kouluttajia rekrytoitiin valtakunnallisesti. 
Kainuuseen saatiin yksi kouluttaja, joka osallistuu 
MLL:n kouluttajapolulle. 

Mediakasvatukseen, koulukiusaamiseen 
ja osallisuuteen liittyvää koulutusta on 
tarjolla Kainuussa. 

• rakennetaan koulutuspaketteja yh-
dessä kouluttajien ja keskusjärjestön 
kanssa 

Koronan vuoksi koulutuskysyntää ei juurikaan ol-
lut. Koulujen koronarajoitukset olivat tiukkoja ja 
ulkopuolisia ei otettu vastaan. 

Lisätään kouluyhteistyötä. 

• tarjotaan koulutuspaketteja vanhem-
painiltoihin ja koulun tapahtumiin 

Koronan vuoksi vanhempain iltoihin ei ollut kysyn-
tää. 
 

 
7. YHTEISTYÖ 
 
Tapahtumiin osallistuminen 

Alueellisissa tapahtumissa MLL:n tavoitteita ja toimintoja tehdään tunnetuksi ja luodaan yhteyk-
siä sekä kansalaisiin että asiantuntijoihin. Piiri tukee yhdistyksiään liiton valtakunnallisten tapah-
tumien alueellisessa ja paikallisessa toteuttamisessa ja tiedottamisessa. Piiri ottaa osaa alueelli-
sesti liiton valtakunnallisiin tempauksiin ja tapahtumiin, kuten esimerkiksi Kevätilo -keräykseen.  

 
Oppilaitosyhteistyö  

MLL:n Kainuun piiri tekee aktiivisesti yhteistyötä Kainuun oppilaitosten kanssa. Yhteistyötä yllä-
pidetään ja lisätään tarjoamalla opiskelijoille mm. piirin eri toimintoihin liittyen opinnäytetöitä. 
Lisäksi myös harjoittelut, projektityöt, tempaukset, kampanjat ja tapahtumat toteutetaan mah-
dollisuuksien mukaan yhteistyössä oppilaitosten kanssa. 
 
Kumppanuus 

Piiri tukee ja edistää MLL:n ja kuntien kumppanuutta paikallisessa palveluverkossa käymällä Kai-
nuun soten ja kuntien kanssa keskusteluja yhteistyöstä. Järjestökumppanuutta eri järjestöjen 
kanssa tarvitaan kansalaistoiminnan näkyväksi tekemiseen, tiedottamiseen ja mm. yhteisten ta-
pahtumien järjestämiseen. Yhteistyötä kehitettiin Järjestö Kainuu 2.0 -hankkeessa.  
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Tavoitteet ja toteuma vuonna 2020 
 

Tavoitteet ja toimenpiteet Tavoitteiden toteutuminen 

Tehdään yhteistyötä eri yhteistyötaho-
jen kanssa tapahtumien ja tilaisuuksien 
järjestämisessä. 

• järjestetään 2-4 tapahtumaa yhdessä 
yhteistyökumppaneiden kanssa 

Vuoden aikana järjestettiin vain neljä tapahtumaan 
Kainuun alueella. Yhteistyötahoja oli 12 ja kävijöitä 
noin 450 henkilöä. 
Eron edessä -illat järjestettiin osana Kainuussa tar-
jottavia eropalveluja. Illat toteutettiin Zoom -verk-
koalustalla. Iltoja oli neljä kertaa ja osallistujia noin 
30. Yhteistyötahoina olivat Kainuun sote, Kajaanin 
seurakunta, Kainuun kriisikeskus ja Kainuun oikeus-
aputoimisto. 
Vanhemmuuden tuki -iltoja järjestettiin kolme ker-
taa ja osallistujia oli 11 perhettä. Illat toteutettiin 
yhdessä Kajaanin kaupungin varhaiskasvatuksen 
perheohjaajien kanssa. 
Kaksi Vaarakollektiivin toteuttamaa Fantasiametsä 
- vauva- ja taaperoteatteriesitystä tarjottiin mak-
sutta lokakuussa. Osallistujia oli 50 henkilöä. 
Lapsen oikeuksien päivän tapahtuma ”Lapsen oi-
keuksien polku” järjestettiin yhteistyössä monen 
eri toimijan kanssa marraskuussa. Tapahtuma jär-
jestettiin ulkona Kaupunginlammen ympäristössä. 
Toimintaa järjestettiin erillisillä toimintapisteillä, 
jolloin koronarajoitukset voitiin huomioida hyvin. 
Kävijöitä oli arviolta 350 henkilöä. 
Muita tapahtumia, kuten järjestöillat ja järjestökah-
vit järjestettiin hankkeen kautta. 

Kehitetään oppilaitosyhteistyötä. 

• ollaan aktiivisesti yhteydessä eri oppi-
laitoksiin, haetaan yhteistyön mahdol-
lisuuksista ja otetaan vastaan yhteis-
työtarjouksia 

Kainuun ammattiopisto oli keskeisesti mukana Lap-
sen oikeuksien päivän tapahtuman ja Lapsiparkin 
suunnittelussa ja toteutuksessa. 
Piiri oli mukana oppilaitoksissa järjestetyillä Järjes-
tökahveilla kaksi kertaa. 

Jatketaan yhteistyötä Kajaanin ammat-
tikorkeakoulun kanssa ja Kainuun am-
mattiopiston kanssa. 

• ohjataan vuosittain 1-2 opiskelijan har-
joittelua piirissä 

• tehdään 1-2 opinnäyte- tai projekti-
työtä MLL:n määrittelemistä aiheista 

Kainuun ammattiopiston kanssa tehtiin kaksi koulu-
tussopimusta liiketalouden opiskelijan työssäoppi-
misesta piiritoimistolla. 
Kajaanin ammattikorkeakoulusta ei ollut opiskeli-
joita eikä valmisteilla olevia opinnäytetöitä vuoden 
aikana.  

Tuetaan yhteistyötä maakunnan, kun-
tien, piirin ja paikallisyhdistysten välillä.  

• rakennetaan sopimuksellista kumppa-
nuutta kuntien ja maakunnan kanssa 

Sopimuksellisuus ei edennyt vuoden 2020 aikana. 
Asiaa edistettiin ja esityksiä tehtiin JärjestöKainuu 
2.0 -hankkeen kautta. 

Tiivistetään yhteistyötä järjestöjen kes-
ken. 

Järjestö Kainuu 2.0 -hankkeen kautta tehtiin laajasti 
yhteistyötä eri järjestöjen kanssa. Vuoden aikana 
järjestettiin mm. Järjestöiltoja Kainuun kunnissa. 
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• suunnitellaan ja toteutetaan yhteis-
hankkeita 

• suunnitellaan ja toteutetaan yhteisiä 
tapahtumia 

Lapsen oikeuksien päivän tapahtuma ”Lapsen oi-
keuksien polku” järjestettiin yhteistyössä monen 
eri toimijan kanssa. Koordinoijana toimi piiri ja mu-
kana olivat mm. Kajaanin kaupunki (varhaiskasvatus 
Silmu, perheohjaajat), Kainuun ammattiopisto, Uni-
cef Kajaanin vapaaehtoisryhmä, Kajaanin srk:n lap-
sityö, Kainuun lasten- ja nuortenkulttuurikeskus 
Kulttura, Kajaanin Kauppiasyhdistys, Kajaanin Kale-
valaiset Naiset. 

 

8. HANKKEET 

Vuonna 2020 Kainuun piirissä oli käynnissä kaksi kehittämishanketta. Molemmat hankkeet olivat 
piirin hallinnoimia (Nuorelle työtä ja JärjestöKainuu -hankkeet). Hankkeet on kuvattu lyhyesti 
seuraavassa. 
 
Nuorelle työtä – hanke 

Hankkeen tavoitteena on nuoren työttömän työllistäminen yhdeksi vuodeksi MLL:n Kainuun pii-
rin järjestötyöhön. Hanke rahoitetaan STEA:n Paikka auki – ohjelmasta. 
 
Tavoitteet ja toteuma vuonna 2020 
 

Tavoitteet ja toimenpiteet Tavoitteiden toteutuminen 

Käynnistetään ja toteutetaan Nuorelle 
työtä –hanke. 
 

Hankkeeseen on rekrytoitu ja työllistetty yksi työ-
tön, vastavalmistunut työntekijä yhdeksi vuo-
deksi. Hankerahoitus on saatu vuonna 2019 ja se 
oli käytettävissä vuonna 2020. 

  

JärjestöKainuu 2.0 – hyvinvoinnin tukena – hanke 

JärjestöKainuu 2.0 - hyvinvoinnin tukena -hanke käynnistyi elokuussa 2017 ja päättyi joulukuussa 
2020. Hankkeen toiminta-alueena on koko Kainuu. Hanke on osa valtakunnallista kokonaisuutta, 
jonka rahoittajana toimii STEA. Valtakunnallisesti hankkeita koordinoi Suomen sosiaali- ja terveys 
ry (SOSTE), JärjestöKainuu 2.0 – hanketta hallinnoi paikallisesti MLL:n Kainuun piiri ry. 
 
Hankkeen päätavoitteena oli turvata kainuulaisten järjestöjen elinvoima ja rooli, tuomalla järjes-
töissä tehtävää työtä näkyväksi. Lisäksi tavoitteena on ollut vahvistaa järjestöjen osallisuutta ja 
roolia kunnallisessa ja maakunnallisessa hyvinvointityössä. Hankkeen kumppaneita ovat Kainuun 
Liitto, Kainuun sote –kuntayhtymä sekä kainuulaiset kunnat, oppilaitokset ja järjestöt.  
 
Hanketta ohjasi ohjausryhmä, joka koostui järjestöjen, kuntien, Kainuun liiton, Kainuun soten, 
oppilaitosten ja MLL:n Kainuun piirin edustajista sekä hankehenkilöstöstä. Hankkeen keskeisenä 
toimijana oli johtoryhmä, joka koostui järjestötoimijoista. Hankkeessa toimi kaksi työntekijää. 
Järjestöagentin vastuualueena oli järjestöjen osallisuus kunnallisessa ja maakunnallisessa hyvin-
vointityössä, ja järjestökoordinaattorin vastuualueena oli järjestötiedon kerääminen ja järjestö-
jen välinen yhteistyö. Lisäksi hankkeeseen kuului useita yksilöidympiä kehittämisalueita, mm. op-
pilaitosyhteistyö ja viestintä. Hankkeen aikana perustettiin tarvittaessa ns. Pop Up -asiantuntija-
työryhmiä yksittäisten kehittämisaiheiden ympärille. 
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Hankkeen tarkoituksena oli innostaa järjestöjä toimimaan aktiivisesti oman toimintansa kehittä-
jinä sekä vahvistaa julkisen sektorin tietoa Kainuussa toimivista järjestöistä. Tavoitteena oli luoda 
pysyviä rakenteita järjestöjen ja julkisen sektorin yhteistyöhön tulevaisuudessa. 
 
Tavoitteet ja toteuma vuonna 2020 
 

Tavoitteet ja toimenpiteet Tavoitteiden toteutuminen 

Kainuulaisten järjestöjen roolin selkiyttä-
minen maakunnassa, Kainuun soten ja 
kuntien toiminnassa sekä osallisuuden ja 
vaikuttamismahdollisuuksien konkreti-
soiminen järjestötoimijoille 

• ollaan mukana luomassa järjestövai-
kuttamiselle rakenne, jolla turvataan 
jatkossa kainuulaisten järjestöjen 
rooli niin kunta- kuin maakuntatasol-
lakin. 

• työstetään järjestöstrategia osaksi 
Kainuun maakuntasuunnitelmaa 

• Selvitetään ja haetaan yhteisiä mal-
leja yhteistoiminnalle mm. soten ja 
työllistymisen palvelupolkuihin. 

• ollaan mukana erilaisissa työryhmissä 
edistämässä ja vahvistamassa järjes-
töjen osallistumismahdollisuuksia 
osana asiakkuusprosesseja 

• ollaan mukana vaikuttamassa järjes-
töavustuksiin, niiden myöntämispe-
rusteisiin ja avustuskäytäntöihin ylei-
sesti.  

• mahdollistetaan strateginen yhteistyö 
ja palvelujen kehittäminen Kainuun 
soten ja kuntien kanssa 

Hanke oli mukana valmistelemassa ja tekemässä 
esitystä maakunnallisesta järjestöasiain neuvotte-
lukunnasta Kainuuseen. Neuvottelukunta päätet-
tiin perustaa Kainuun liiton toimesta loppuvuo-
desta 2020. 
Järjestöstrategian työstäminen kuuluu järjestöasi-
ain neuvottelukunnan tehtäviin. 
Kaikissa Kainuun kunnissa on nimetty järjestöyh-
dyshenkilöt. 
Järjestötoiminta on huomioitu ainakin Kajaanin 
kaupungin HYTE- suunnitelmassa. 
Kaenuulaiset.fi -verkkosivusto käynnistettiin lop-
puvuodesta 2020. 

Järjestöjen keskinäisen yhteistyön mah-
dollistaminen ja toimintaedellytysten ke-
hittäminen terveyden ja hyvinvoinnin 
edistämisessä. 

• toteutetaan muiden maakuntien 
(Pohjois-Karjala, Lappi) ja oman edel-
lisen (2018) kyselyn kanssa vertailu-
kelpoinen järjestökysely 

• kehitetään järjestöjen yhteistyömuo-
toja (järjestöhautomotoiminta) 

Kunnissa on pidetty järjestöiltoja kunta-järjestö-
yhteistyön edistämiseksi. Osa kunnista on jo otta-
nut järjestöiltojen järjestämisen omiin käytän-
töihinsä, mikä kertoo onnistuneesta juurruttami-
sesta. Tuloksena on ollut mm. kouluilla tapahtuvaa 
harrastustoimintaa iltapäivisin, sekä järjestötalo-
suunnitelma. 
Kumppanuuspöytä- ajatusta on otettu esille 
useissa yhteyksissä, ja Soteuttamon tuloksena on 
mahdollisesti toteutumassa kumppanuuspöytä, 
jossa on yhdistysten lisäksi mukana Kainuun sote 
ja yrittäjiä. 
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• arvioidaan järjestötyön vaikutta-
vuutta ja hyödynnetään kerättyä jär-
jestötietoa vaikuttamisessa ja päätök-
senteossa 

• tarjotaan järjestötoimijoille koulutus-
tarvekyselyn (2018–2019) mukaista 
koulutusta 

• tuetaan järjestöjen palveluiden tuot-
teistamista ja koulutetaan palvelutuo-
tantoon 

• järjestetään järjestöiltoja ja muita ta-
pahtumia kunnissa 

• vahvistetaan oppilaitos- järjestö yh-
teistyötä 

• otetaan käyttöön Toimeksi.fi -sivusto 
Kainuussa 

 

Järjestöagentti on ollut mukana Kainuun soten 
asiakasymmärrystyöryhmässä, jonka tuloksena 

Kainuun uusi sairaala -toimintamalli järjestöjen 
osalta etenee Kainuun soten tukemana ja Kainuun 
Nuotta ry: n toimesta (OLKA-hanke). 

 
9. MUU TOIMINTA 
 
Jäsen- ja järjestöpalvelut 

Piiri toimi yhteistyössä keskusjärjestön jäsenpalvelun kanssa ja tiedotti jäsenyyteen liittyvistä asi-
oista yhdistyksille sekä ohjasi ja neuvoi tarvittaessa jäsenasioissa. Yhdistyksiä ohjattiin ansio-
merkkien hakemiseen ja kannustettiin vapaaehtoistoimijoiden huomioimiseen erityisesti MLL 
100 -juhlavuoteen liittyen. 
 
Markkinointi, varainhankinta ja keräykset 

Piiri tiedotti aktiivisesti ja avoimesti toiminnastaan erityisesti sosiaalisessa mediassa. Varainhan-
kintaan, jäsenyyden tukemiseen ja jäsenhankintaan yritettiin kiinnittää huomiota, vaikka pää-
huomio kiinnitettiin koronapandemian aiheuttamisen muutosten tiedottamiseen ja uusien toi-
mintamuotojen markkinointiin. Piiri osallistui valtakunnalliseen Kevätilo-keräykseen nettisivuil-
laan, koska lipaskeräykset oli kielletty koronapandemian takia. 
 
Kampanjat 

Koronapandemian takia lapsiperheitä tuettiin tavanomaista useampien kampanjoiden avulla.  

Kouluruokaa kotiin -kampanja toteutettiin Kajaanissa huhti-toukokuussa 2020. Koronapande-
mian takia koulut olivat kiinni ja kouluruokailua ei järjestetty. Tähän tarpeeseen organisoitiin 
ruoka-annosten jakelua koteihin yhteistyössä Kajaanin kauppiasyhdistyksen, Kajaanin Yrittäjien 
ja Kajaanin kaupungin kanssa. Ruoka-annokset hankittiin viidestä kajaanilaisesta ravintolasta ja 
jakelu organisoitiin useiden jakelupisteiden kautta. Lisäksi käytössä oli lahjakortteja ravinoloihin. 
Lahjakortin suuruus oli 50 euroa/lapsi. Perheet noutivat itse lahjakortin mukaiset annokset ra-
vintoloista. Annoksia ja lahjakortteja hankittiin lahjoitusvaroin, jota kertyi noin 20 000 euroa. 
Ruoka-annoksia sai 655 lasta ja nuorta 278 perheestä. 

MLL:n Ruokalahjakortteja kiintiöitiin Kainuuseen 20 kappaletta. Ne jaettiin kesäkuun alussa Hy-
rynsalmella, Paltamossa ja Puolangalla. Kortin arvo oli 50 euroa ja se oli käytettävissä paikallisissa 
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K-kaupoissa. Kortit tehtiin piirissä, paikallinen jakelu sovittiin MLL:n paikallisyhdistyksen ja yhteis-
työtahon kanssa.  

MLL osallistui Hyvä Joulumieli –keräyskampanjaan yhteistyössä Suomen Punaisen Ristin ja Ylen 
kanssa. Vuonna 2020 jaettavien korttien määrä väheni ja arvo pieneni. MLL:n kautta Kainuussa 
jaettiin 50 euron arvoisia lahjakortteja 485 kappaletta. Edellisenä vuonna 70 euron lahjakortteja 
jaettiin 598 kappaletta. Muutos johtuu keräystuoton pienentymisestä. Korttien jakelu organisoi-
tiin yhdessä yhdistysten kanssa. Piiri kiintiöi korttien määrät yhdistyksittäin ja yhdistykset hakivat 
alueeltaan yhteistyökumppanit. Kortit toimitettiin suoraan yhteistyökumppaneille, kuten seura-
kuntien diakoniatyölle, Kainuun soten perhepalveluihin ja sosiaalityöhön sekä koulujen kuraatto-
reille. Yhteistyötahot jakoivat kortit edelleen vähävaraisille lapsiperheille. 

Tavoitteet ja toteuma vuonna 2020 

Tavoitteet ja toimenpiteet Tavoitteiden toteutuminen 

MLL:n jäsenmäärä kasvaa Kainuussa val-
takunnallisten tavoitteiden mukaisesti. 

• toimintaa tehdään näkyvämmäksi 

• kerrotaan aktiivisesti MLL:n jäsenyy-
destä kaikissa toiminnoissa 

Kainuun jäsenmäärä oli 1 645 henkilöä vuoden 2020 
lopussa. Jäsenmäärä vähentyi 83 henkilöllä edelli-
seen vuoteen verrattuna. Koronapandemialla oli vai-
kutusta jäsenmäärän laskuun. 
Jokaiselle piirille ja yhdistykselle asetettiin tavoite uu-
sien jäsenten hankintaan, jotta vuonna 2020 koko 
MLL:ssä olisi 100 000 jäsentä. Kainuun osuus tavoit-
teesta on 301 uutta jäsentä. Tavoitteeseen ei päästy 
Kainuussa eikä myöskään valtakunnallisesti. 

Ulkopuolinen rahoitus lisääntyy ja moni-
puolistuu. 

• uusia yritysyhteistyökumppaneita hae-
taan tukemaan piirin toimintaa. 

• yhteistyötä jo olemassa olevien yritys-
yhteistyökumppaneiden kanssa kehite-
tään. 

Ulkopuolinen rahoitus oli edelleen yksittäisten lah-
joitusten varassa.  
Vuoden lopussa saatiin huomattava lahjoitus, jonka 
avulla tarjotaan kahden tunnin Lastenhoito -lahja-
kortteja kainuulaisille lapsiperheille vuonna 2021. 

Toteutetaan Hyvä Joulumieli –kampanjaa 
Kainuussa. 

• koordinoidaan Hyvä Joulumieli –lahja-
korttien jakamista alueen apua tarvitse-
ville lapsiperheille yhteistyössä paikal-
lisyhdistysten ja yhteistyötahojen 
kanssa. 

Hyvä Joulumieli -lahjakortteja jaettiin 485 kpl Kai-
nuussa. Määrä oli 113 korttia vähemmän kuin 
vuonna 2019. Kortin arvo laski 70 eurosta 50 euroon. 
Muutokset johtuvat keräystuoton laskusta. 
Jokainen paikallisyhdistys osallistui kampanjaan ja 
teki yhteistyötä paikallisten toimijoiden kanssa. 
  

Kehitetään varainhankintaa 
• toteutetaan vuosittain 1–2 hyvänteke-

väisyystapahtumaa piirin tukemiseksi. 
 

Hyväntekeväisyystapahtumia ei pystytty järjestä-
mään vuonna 2020. 

MLL 100 –juhlavuoden vahva painottami-
nen viestinnässä 

• otetaan MLL:n uusi ilme käyttöön. 

• hyödynnetään uutta työkalua, Grediä. 
 

MLL 100 -tunnuksia ja kuvia käytettiin juhlavuoteen 
liittyvässä viestinnässä. Monet juhlavuoteen liittyvät 
tapahtumat jouduttiin perumaan koronapandemian 
vuoksi. 
MLL:n uusi ilme otettiin käyttöön kaikessa viestin-
nässä.  
Grediä hyödynnettiin. 
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10. HALLINTO JA TALOUS 

Koronapandemia vaikutti myös piirin hallinnolliseen toimintaan. Henkilöstö oli etätöissä viran-
omaisten antamien ohjeistusten ja suositusten mukaisesti maaliskuun puolivälistä heinäkuun 
loppuun. Piirihallituksen ja työvaliokunnan kokoukset pidettiin pääsääntöisesti etäyhteyksin. Ke-
vätvuosikokous siirrettiin ja pidettiin lopulta syyskokouksen yhteydessä etäyhteydellä. 

Piirin luottamuselimet 

Piirin ylintä päätäntävaltaa käyttävät paikallisyhdistykset piirin kevät- ja syyskokouksissa. Syysko-
kouksessa jäsenet valitsevat piirille hallituksen, joka panee toimeksi syyskokouksen toiminta-
suunnitelmassaan määrittelemät asiat.  

Piirin kevät- ja syyskokous järjestettiin hybridimallilla piiritoimistolla ja etäyhteyksin torstaina 
3.12.2020. Kokouksiin osallistui edustajia kolmesta yhdistyksestä.  

Vuonna 2020 piirihallituksessa olivat Toivo Sistonen (pj.) Kajaani, Maarit Tartia-Kallio (vpj.) Ka-
jaani, Aila Alasalmi Kajaani, Jyrki Haataja Kajaani, Anna-Liisa Heikkinen Kajaani, Liisa Joensuu Ka-
jaani, Jari Karppinen Kajaani, Heli Koivukangas Paltamo, Anu Tervonen Kajaani ja Kaisa Toivonen 
Paltamo. Piirihallituksen varajäsenet olivat Tuula Honkanen Kajaani, Nina Jyrkäs Kajaani ja Esko 
Vatula Kajaani. Piirihallitus piti vuoden aikana viisi kokousta. Lisäksi järjestettiin piirihallituksen 
tilannekatsauksia ja keskustelutilaisuuksia etäyhteyksin kolme kertaa. 

Piirihallituksen tukena oli työvaliokunta, johon kuuluivat vuonna 2020 puheenjohtaja Toivo Sis-
tonen, varapuheenjohtaja Maarit Tartia-Kallio, toiminnanjohtaja Seija Karjalainen ja hallituksen 
jäsen Anna-Liisa Heikkinen (asiantuntija). Lisäksi työvaliokunnan työskentelyyn on osallistunut 
asiantuntijoita kutsuttuna. Työvaliokunta kokoontui vuoden aikana yhden kerran. 

MLL:n liittovaltuustossa piiriä edusti varsinaisina jäseninä Liisa Joensuu ja Anna-Liisa Heikkinen 
sekä varajäseninä Paula Pääskylä-Leinonen ja Päivi Juntunen. 
 
Henkilöstö 

Piirin vakinainen henkilöstö vuonna 2020 oli toiminnanjohtaja Seija Karjalainen, taloussihteeri 
Leena Kurki ja koordinaattori Sari Liuski-Ursin. Lisäksi piirissä työskenteli Nuorelle työtä –hank-
keessa järjestöassistentti Susanna Raunio 10.12.2020 saakka ja Milla Karvonen 21.12.2020 al-
kaen. Järjestö Kainuu 2.0 -hankkeen järjestöagenttina toimi Johanna Saarivaara 31.12.2020 
saakka ja järjestökoordinaattorina Riitta Ollila 30.11.2020 saakka.  

Kainuun ammattiopiston liiketalouden kahden perustutkinto-opiskelijan kanssa solmittiin koulu-
tussopimukset ja Kumppaniksi ry:n kanssa yksi työharjoittelusopimus. 

Piirin henkilöstö oli pääsääntöisesti etätöissä maaliskuun puolivälistä heinäkuun loppuun ko-
ronapandemian vuoksi. 
 
Talous 

Piirin toiminnan perusta on hyvin hoidettu talous. Talouden hoidon perusta on suunnitelmalli-
suus, ajantasainen seuranta ja raportointi. 

Vuoden 2020 tilinpäätös osoittaa positiivista tulosta. Tulos johtuu Päiviö -myrskyn kaatamien 
puiden myynnistä Lontanniemellä ja määräalan myynnistä Hannusrannalla. 

Kainuun piirin haasteena on edelleen se, että mikään tulorahoituksen muodoista ei takaa varmaa 
vuosittaista tuottoa. Tästä syystä rahoituspohja on epävarma ja nopeasti muuttuva.  
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Toimintavuosi 2020 lukuina 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Jäsenet       

jäsenmäärä 1 637 1 694 1 686 1789 1728 1645 

       

Vaikuttamistyö       

yhteistyöryhmiä 6 6 6 6 8 7 
       

Perhekeskustoiminta       

yhdistyskäynnit 13 13 13 13 16 8 

yhdistystapaamiset 2 2 1 7 5 10 

täyskäsikoulutukset 2 2 2 2 2 2 

       

perhekahviloiden määrä 11 13 13 11 9 9 

perhekahvilaohjaajien määrä 25 28 27 17 13 17 

kokoontumiskertoja perhekahviloissa 466 305 339 272 243 97 

       

vertaisryhmien määrä 4 3 3 3 2  

       

Tukihenkilötoiminta       

perhekummit / tukisuhteiden määrä 8/7 19/13 14/11 12/11 7/9 10/14 

kaverit / tukisuhteiden määrä 0 0 5/0 7/6 10/10 13/14 

maahanmuuttajaäitien ystävät/tuki-
suhteet 

0 0 9/9 20/16 27/30 19/28 

       

Sukupolvitoiminta       

varaisovanhempien määrä 18 15 0 0 0 0 

kylämummien- ja vaarien määrä 10 10 4 0 0 4 

lukumummien- ja vaarien määrä 0 7 12 34 31 37 

       

Lastenhoito       

hoitajien määrä 27 28 33 34 26 30 

hoitotuntien määrä (perhe) 534 478 573 537 305 228 

hoitotuntien määrä (ryhmä) 330 1 080 873 366 300 164 

       

Nuorisotyö       

tukioppilaskoulujen määrä 10 12 12 12 12 12 

tukioppilasohjaajien määrä 14 16 21 19 21 19 

tukioppilaiden määrä 154 142 178 187 178 178 

       

koulutustilaisuuksien määrä 3 7 8 6 7 13 

koulutuksiin osallistujien määrä 185 310 601 300 325 165 

       

Tapahtumat       

tilaisuuksien määrä 31 28 21 46 42 4 

osallistujien määrä 5 000 5 000 4900 6200 7 900 450 

       

Hallinto       

piirihallituksen kokouksia 6 6 5 6 6 5 

työvaliokunnan kokouksia 2 2 5 5 6 1 
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