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TOIMINTAKERTOMUS 2018
Tavoitteenamme oli vuonna 2018 jatkaa perhekeskustoimintaa ja ylläpitää Kotkan
paikallisyhdistyksen perustoimintaa sekä saada uusia aktiivisia jäseniä mukaan toimintaan.
Perusasiat hoituivat myös sujuvasti ja toimimme alueemme lasten, nuorten ja
lapsiperheiden hyväksi monilla tavoin. Saimme uuden perhekahvilan ja kävijämäärät
kasvoivat. Käynnistimme lukumummitoiminnan Kotkansaarella Haukkavuoren koulussa.
Kaikkiaan teimme vapaaehtoistyötä vuoden aikana ainakin 559 tuntia ja tavoitimme
omassa toiminnassamme 477 aikuista ja 558 lasta.

1. Järjestötoiminta ja tiedotus
1.1 Järjestötoiminta
Hallitus kokoontui vuoden aikana seitsemän kertaa. Kymen piirin järjestämään
seututapaamiseen 1.2. Kotkassa osallistui Terhi Rokkanen. Terhi Rokkanen toimi Kotkan
yhdistyksen edustajana Kymen piirin kevätkokouksessa 21.4. Luumäellä Satun Makioissa
ja Kymen piirin syyskokouksessa 17.11. Haminan korttelikoti Hilmassa. MLL:n
järjestöristeilyllä 21.-23.9. kävivät Terhi Rokkanen ja Piia Nurminen.
Sääntömääräiset kokoukset
- Kevätkokous pidettiin Myllyssä 22.3. Läsnä oli 3 henkilöä
- Syyskokous pidettiin kumppanuustalo Viikarilla 22.11. Läsnä kokouksessa oli 3
hallituksen jäsentä ja 2 lukumummoa kutsuvieraina ja 2 tulevaa hallituksen jäsentä.
Kaakonkulman Kulttuurimylly ry:n vuosikokouksessa edusti Riitta.
MLL:n Kymen piirihallituksen jäsenenä toimi Terhi osallistuen 4 kokoukseen.
MLL:n liittovaltuuston varajäsenenä toimi Terhi.

1.2 Tiedotus
Tiedotusvastaavana toimi Terhi Rokkanen
Yhdistyksen nettisivuja kotka.mll.fi pidettiin ajan
tasalla yhdistyksemme toiminnasta.
Yhdistyksellämme on myös facebook-profiili,
jossa tiedotimme toiminnastamme. Profiili
löytyy haulla ”MLL Kotka”.
Perhekahvilan toiminnan tiedottamista varten
on facebook-sivu ”Kotkan MLL:n perhekahvila”
Terhi Rokkasen fb-sivun alla. Perhekahvilan
toiminnasta tiedotettiin myös kauppojen,
neuvoloiden, päiväkotien ja kirjaston
ilmoitustauluilla, yhdistyksen netti- ja facebooksivuilla.
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2. Perhekeskustoiminta
2.1 Perhekahvilat Velho ja Messi
Perhekahvilamme Karhuvuoressa toimi 15.1. alkaen Ututie 2:ssa päiväkoti Velhon
Kohtaamispaikassa, jolloin järjestimme yhteensä 18 perhekahvilaa keväällä, yhden kesällä
yhdessä Kotkan perhepalvelujen kanssa ja 16 syksyllä, vuoden aikana yhteensä 35 kertaa.
Toimintaa ohjasi keväällä Piia Nurminen ja syyskuussa Terhi Rokkanen ja loppusyksyn Tiina
Vuorma sekä Lotta Hyvättinen. Syyskuussa saimme Elisalta neljä vapaaehtoista toimijaa
perhekahvilaamme avuksi ja lisäksi palkkasimme keväällä ja syksyllä
Ohjaamon/Workpilotsin kautta nuoria, työkokemusta tarvitsevia apulaisia perhekahvilaan
Kymen Seudun Osuuskaupalta saamamme lahjoituksen turvin. Kaikkiaan työllistimme
seitsemän eri nuorta 47 tunniksi perhekahvilaamme.
Perhekahvila kokoontui keväällä torstaiaamuisin klo 9 – 11, syksyllä klo 9.30 – 11.30.
Toiminta sisälsi mm. perhejoogaa, tuote-esittelyjä, yhteistä puuhaa ja vapaata leikkiä.
Kotkansaarella kahvila
Messissä (ent. Palotornin
päiväkoti) käynnistyi syksyllä
perhekahvilatoiminta
ohjaajinaan Camilla Holmén ja
Hilla Sundberg. Messin
perhekahvila kokoontui
kolmen viikon välein
maanantaina klo 9.30-11.30
alkaen 15.10. Perhekahvila
toimi myös Messin
Kohtaamispaikan avajaisissa 26.11. Yhteensä perhekahvila toimi neljä kertaa syksyn aikana.
Perhekahviloiden toimintaa
suunnittelimme ja kehitimme yhdessä
perhekahvilaohjaajien ja hallituksen
jäsenten tapaamisissa ja viestimällä
pääosin sähköisesti. Järjestimme 28.9.
perhekahvilakoulutuksen, jossa MLL:n
Kymen piirin järjestöpäällikkö Maiju Vesa
innosti meitä perhekahvilan toimintaan ja
avasi sen arvoperustaa. Koulutukseen
osallistui 5 perhekahvilan ohjaamisesta
kiinnostunutta perhekahvilan kävijää,
joista saimme syksyn perhekahviloihin
motivoituneita vetäjiä.
Perhekahvilakertoja oli vuonna 2018
yhteensä 39 kpl. Perhekahviloissamme
kävi yhteensä 416 aikuista ja 544 lasta.
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2.2 Lukumummitoiminta
Suunnittelimme lukumummitoimintaa yhdessä Karhulan MLL-yhdistyksen kanssa 26.3.
Pidimme yhteensä kolme lukumummi- ja -vaaritoiminnan sekä kylämummo- ja vaaritoiminnan infoa Viikarissa helmikuussa ja elokuussa. Lukumummikoulutus järjestettiin
2.10. kolmelle ehdokkaalle, mistä saimme toimintaan kaksi innokasta lukumummia, jotka
lukivat syksyn aikana neljä kertaa Haukkavuoren koululla 3. luokkien oppilaiden kanssa.
Yhteensä heillä oli 12 lukutuokiota kummallakin ja lukutuokiossa 2-3 lasta viikottain.
Lahjoitimme koululle myös kirjapaketin. Toiminta rahoitettiin suureksi osaksi Kotkan Zontakerhon lahjoituksella, jonka jaoimme yhdessä MLL:n Karhulan yhdistyksen kanssa.
2.3 Nuorisotyö
Keväällä järjestimme nuorille suunnatun ideakilpailun, jonka palkintona oli 1000 euroa
valittuun toimintaan. Voittajaksi valitsimme nuorten liikunnan tukemisen sponsoroimalla
1000 eurolla alakouluille lastenjooga-kerhotoimintaa Anu Lustig-Longan toteuttamana.
Toiminta jatkuu vielä vuonna 2019 kevätlukukaudella. Lisäksi sponsoroimme 150 eurolla
Haminan Normipäivä-tapahtumaa, johon kotkalaisetkin nuoret osallistuvat.
2.4 Muu perheiden hyvinvointia tukeva työ
Neuvolayhteistyötä toteutettiin kyselemällä neuvoloista materiaalihankintojen tarpeesta ja
osallistumalla yhteistyöryhmiin.
Avulias ja reipas -kannustuspalkinnot
Yhdistys jakoi Kotkan alakoulujen päättävien luokkien oppilaille kevätjuhlien yhteydessä
27 kpl 40 euron arvoisia lahjakortteja Suomalaiseen kirjakauppaan. Kortit toimitettiin
rehtorien yhteiseen kokoukseen jaettavaksi, oppilasvalinnan suorittivat opettajat.
Stipendin tarkoituksena on kannustaa sellaisia oppilaita, jotka toimivat koko kouluyhteisön
hyvän ilmapiirin hyväksi, mutta eivät muutoin tulisi huomioiduksi.
Lahjoitimme FC
Myllylle tukirahastostamme
1500 euroa,
millä hankittiin
ensiapuvälineistöä ja jalkapallovarusteita
joukkueelle. LC
Mylly valmentaa
Kotkassa noin
60 maahanmuuttajanuorta
vapaaehtoisvoimin.
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Yhdessä Kotkan perhepalveluiden ja MLL:n Kymen piirin kanssa organisoimme heinäkuussa
Länsi-Kotkassa liikunnallisen kesäkerhon perheille Kymen Seudun Osuuskaupan tukemana
ja Eaglesien toteuttamana.
Päätimme tukea syksyllä Kotkan kaupungin Liikutaan yhes -hankkeen
maahanmuuttajanaisille järjestettävää liikuntaryhmää sponsoroimalla paikalle MLL:n
lastenhoitajia 500 eurolla.
3. Yhteistyö
3.1 MLL:n kampanjat
Kevätilo-keräys
Vuonna 2018 osallistuimme keräykseen keräyslippaalla Velhon Kohtaamispaikan
avajaisissa, jolloin keräyksen tuotto oli 35 euroa.
Hyvä Joulumieli – kampanja 2018
Yhdistys osallistui keräyksen jakamalla 40 lahjakorttia vähävaraisille lapsiperheille
toiminta-alueellaan. Kortin arvo oli 70 euroa. Lahjakortit jaettiin yhteistyössä Kotkan
kaupungin sosiaalitoimen kanssa. Yhteistyötä hoiti Heljä Halinen.
Jäsenhankintakampanja
Vuoden 2018 aikana käynnistettiin MLL:n valtakunnallinen jäsenhankintakampanja, missä
tavoitteena on saada koko MLL:n jäsenmäärä kasvamaan 100 000 jäseneen. Piiri oli
laskenut yhdistyksemme jäsenmäärän laskennalliseksi kasvutavoitteeksi 106 jäsentä
vuoteen 2020 mennessä, minkä tavoitteen saavutimme jo vuonna 2018.

3.2 Tapahtumat ja tempaukset, jossa teimme yhdistyksemme toimintaa tutuksi ja verkostoiduimme
alueen muiden toimijoiden kanssa
• Terhi Rokkanen kertoi 11.1. Kotkan MLL:n toiminnasta Kotkan Zontakerholle.
• 12.3. Ekamilla MLL:n toimintaa esitteli Riitta Mielonen.
• 19.5. olimme Kymen piirin mukana Kohtaamisia Kotkassa tapahtumassa Katariinassa.
• Osallistuimme Meripäiväkulkueeseen 26.7. yhdessä MLL:n Kymen piirin kanssa.
• Kotkan kaupungintalon valtauksessa 18.10. oli Kymen piirin mukana Terhi.
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3.3 Muu yhteistoiminta
• Toimintakeskus Myllyn kokouksiin osallistui Riitta Mielonen.
• Sosiaalitoimen yhteyshenkilönä toimi Heljä Halinen.
• Ohjaamon ja Kotkan nuorisotyön kanssa yhteistyötä teki Terhi Rokkanen.
• Kotkan SOTE-LAPE- yhteistyön järjestötyöryhmiin osallistui Terhi Rokkanen ja
Karhuvuoren perhekeskuksen kehittämistyöryhmään ja vanhemmuuden tukiryhmään
osallistui Piia Nurminen. Kotkan kaupungin uutta vapaaehtoiskoordinaattoria kävi
tapaamassa Riitta Mielonen.

4. Talous, varainhankinta ja hallinto
4.1 Talous
Tulos 2018 oli 224,04 euroa ylijäämäinen,
vaikka 95-vuotisjuhlavuotemme
toteutuksena päätetyistä suuremmista
avustussummista osa toteutui vasta vuonna
2018.
Yhdistyksellä oli v. 2018 alussa 87 ja lopussa
108 jäsentä. Jäsenmaksu oli 25 euroa.
Kevätkeräyksen tulos oli 35 euroa.
Maksoimme kulukorvauksia ja palkkion
perhekahvilamme ohjaajalle keväällä,
perhekahvila-avustajien palkkion
maksoimme pääosin Kymenlaakson
Osuuspankin lahjoituksella. Vapaaehtoisille
kevään avustajille hankimme neljä
lahjakorttia Prismaan.
FC-Myllyn toimintaa tukemaan perustimme rahaston, jonne siirsimme 2000 euroa
käytettäväksi vuonna 2018 ja tulevina vuosina.
Lasten ja nuorten hyvinvointia tukevan ideakilpailuun saimme kolme ehdotusta, joista
päätimme lahjoittaa Kotkan alakouluille lastenjoogaohjausta 1000 eurolla Anu LustigLonkan toteuttamana ja @Hamina Bastioni -nuortentapahtuman toteuttamiseen 150
euroa.
Toiminnan tarkasti Laura Rokka/Timo Pakarinen.
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4.2 Saadut lahjoitukset
Kotkan kaupunki avusti toimintaamme 1000 eurolla ja tarjoamalla perhekahvilatilat
ilmaiseksi.
Kymen Seudun Osuuskauppa tuki vähävaraisten perheille järjestettävää toimintaa alueella
MLL:n Kymen piirin kautta. Saaduilla varoilla järjestimme perheille liikuntakerhon
heinäkuussa tiistaisin ja torstaisin Karhuvuoren lähiliikuntapaikalla Kotkan Eaglesurheiluseuran toteuttamana.
Kymenlaakson Osuuspankki lahjoitti 500 euroa MLL:n Kymen piirin kautta, millä
palkkasimme työkokemusta vailla olevia nuoria apulaisiksi perhekahvilaamme
Ohjaamon/Workpilotsin välityksellä.
Jaoimme Kotkan Zontakerholta saamamme 4010 euron avustuksen lukumummi- ja
vaaritoimintaan Karhulan yhdistyksen kanssa. Saatu lahjoitus jaettiin vuoden aikana
toteutuneiden uusien lukumummikontaktien suhteessa niin, että Kotkan yhdistys käytti
noin 25% ja Karhulan yhdistys käytti 75% lahjoituksesta lukumummitoimintaansa. Terhi
kävi 10.1. vastaanottamassa lahjoituksen ja kertomassa Zonta-kerhon jäsenille
lahjoituksen suunnitellusta käytöstä yhdessä Karhulan yhdistyksen edustajien kanssa.
Kotkan seurakunnilta saimme 2000 euron lahjoituksen toimintaamme.
4.3 Asunnot
Yhdistyksen omistamat kolme asuntoa olivat vuokrattuina koko vuoden samoilla
vuokralaisilla. Tammikadun suihkukomeroa korjaushuollettiin vuoden alussa.
4.4 Hallinto
Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajana toimi Terhi Rokkanen,
varapuheenjohtajana toimi Piia
Nurminen, joka toimi myös
perhekahvilavastaavana.
Sihteerinä toimi Heljä Halinen,
rahastonhoitajana Riitta Mielonen,
tukioppilastoiminnasta ja
kouluyhteistyöstä vastasi Terhi
Rokkanen.
Lisäksi hallituksen jäsenenä toimivat
Immacylee Vuorenrinta ja HannaKaisa Lähde.

