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TOIMINTAKERTOMUS 2019
Tavoitteenamme oli vuonna 2019 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. Meillä toimi kaksi perhekahvilaa ja kävijämäärät
kasvoivat. Käynnistimme lukumummitoiminnan Kotkansaarella Haukkavuoren koulussa ja
koulutimme uusia lukumummeja. Kaikkiaan teimme vapaaehtoistyötä vuoden aikana
ainakin 758 tuntia 39 vapaaehtoisen voimin ja tavoitimme omassa toiminnassamme 502
aikuista ja 776 lasta.
1. Järjestötoiminta ja tiedotus
1.1 Järjestötoiminta
Hallitus kokoontui vuoden aikana viisi kertaa. Terhi Rokkanen toimi Kotkan yhdistyksen
edustajana Kymen piirin syyskokouksessa 19.11. Imatran valtionhotellilla. MLL:n
järjestöristeilyllä 10.-13.10. oli Terhi Rokkanen.
Sääntömääräiset kokoukset
- Kevätkokous pidettiin Myllyssä 12.3. Läsnä oli 5 aikuista ja 3 lasta.
- Syyskokous pidettiin Myllyssä 27.11. Läsnä kokouksessa oli 4 hallituksen jäsentä.
Kaakonkulman Kulttuurimylly ry:n vuosikokouksessa yhdistystämme edusti Riitta
Mielonen.
MLL:n Kymen piirihallituksen jäsenenä toimi Terhi Rokkanen osallistuen viiteen
kokoukseen. MLL:n
liittovaltuuston varajäsenenä
toimi Terhi Rokkanen.
Kiitimme vuoden -18 vapaaehtoistoimijoitamme järjestämällä 15.1. ohjelmallisen illan
ruokailuineen Karhulan
Hovissa, paikalla 8 aikuista ja
yksi lapsi.
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 sekä yhdistyksemme
netti- ja facebook-sivuilla.
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1.3 Vaikuttamistoiminta
Jätimme 14.5. Kotkan hyvinvointilautakunnalle kannanoton puheterapiapalveluiden
riittämättömyydestä. Ilmaisimme kannanotossa huolemme alueen lapsien näin jäävän
paitsi tarvittavaa kuntoutusta tai sen viivästyvän, mitkä aiheuttavat jatkossa kohonneita
kustannuksia terapioiden pitkittyessä. Vaadimme Kotkaa korjaamaan tilanteen nopeasti ja
hankkimaan tarvittavat palvelut. Asiamme käsiteltiin hyvinvointilautakunnassa ja saimme
vastineen, joten jäämme odottamaan toimien toteutumista.
2. Perhekeskustoiminta
2.1 Perhekahvilat Velho ja Messi
Perhekahvilamme Karhuvuoressa toimi 15.1. alkaen Ututie 2:ssa päiväkoti Velhon tiloissa
Länsi-Kotkan Kohtaamispaikassa, missä järjestimme yhteensä 18 perhekahvilaa keväällä,
yhden kesällä yhdessä Kotkan perhepalvelujen kanssa ja 17 syksyllä, vuoden aikana
yhteensä 36 kertaa. Toimintaa ohjasi keväällä Tiina Pulli sekä Lotta Hyvättinen ja syksyllä
Piia Nurminen sekä Mirva Ruohonen. Palkkasimme keväällä ja syksyllä perhekahvilaamme
Workpilotsin kautta työkokemusta tarvitsevia nuoria yhteensä kuudeksi tunniksi.
Perhekahvila kokoontui torstaiaamuisin klo 9 – 11. Toiminta sisälsi mm. luentoja ja
palveluesittelyjä vanhemmuuden tueksi sekä askarteluja, tuote-esittelyjä, yhteistä puuhaa
ja ohjattua ja vapaata leikkiä.
Kotkansaarella kahvila Messissä (ent. Palotornin päiväkoti) jatkui keväällä
perhekahvilatoiminta ohjaajinaan Camilla Holmén ja Mari Pylkkö. Messin perhekahvila
kokoontui kolmen viikon välein maanantaisin klo 9.30-11.30 alkaen 11.2. Yhteensä
perhekahvila toimi 6 kertaa kevään aikana.
Perhekahviloiden toimintaa suunnittelimme ja kehitimme yhdessä perhekahvilaohjaajien ja
hallituksen jäsenten tapaamisissa ja viestimällä pääosin sähköisesti. Järjestimme 24.9.
perhekahvilakoulutuksen, johon emme saaneet lainkaan osanottajia.
Perhekeskuskoordinaattori Mari Niemisen kanssa mietimme, voisimmeko saada Messissä
perhekahvilan toimimaan usean eri järjestön yhteisenä projektina vuonna 2020.
Perhekahvilakertoja oli vuonna 2018 yhteensä 42 kpl. Perhekahviloissamme kävi yhteensä
442 aikuista ja 604 lasta.
2.2 Lukumummitoiminta
Saimme syksyllä -18 lukumummitoimintaan kaksi innokasta vapaaehtoista – Arja Kokkosen
ja Hilkka Felinin, jotka lukivat kevään ja syksyn -19 aikana kumpikin 15 kertaa
Haukkavuoren koululla 3. luokkien oppilaiden kanssa. Yhteensä he järjestivät 79
viikoittaista lukutuokiota lapsen sujuvan lukemisen tueksi.
Syksyllä 24.9. järjestimme koulutuksen lukumummoille, jossa koulutimme kaksi
lukumummoa, jotka halusivat kuitenkin sijoittua Karhulan alueen kouluihin. Piirin 1.11.
järjestämästä koulutuksesta yksi lukumummi halusi alkaa lukemaan Messin
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perhekahvilassa ja yksi lukumummi halusi aloittaa Haukkavuoren koululla vasta ensi
vuoden puolella. Uusi lukumummi Marita Marttila koulutettiin 18.11.
lukumummitoimintaan Mussalon koululla. Toiminta rahoitettiin suureksi osaksi vuonna -18
saamallamme Kotkan Zonta-kerhon lahjoituksella ja Niilo Mäki Instituutin tuella.
2.3 Nuorisotyö
Tukioppilastoimintaan ei yhdistyksellemme tullut vuoden aikana tukipyyntöjä.
2.4 Retket

Järjestimme 11.6. ja 27.12. päiväretket Espoon DuudsonPark-toimintapuistoon linjaautolla. Varasimme osan matkalipuista sosiaalisin perustein Kymsoten lastensuojelun
valitsemille perheille. Retkillä osallistujia oli yhteensä 30 aikuista ja 49 lasta. Järjestimme
retkille mukaan osanottajien mahdollisiin tarpeisiin yhden lastenhoitajan. Yhdistyksen
puolesta retket järjesti Nadezda Kärmeniemi.

2.5 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 28
kpl 35 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.
FC Mylly liittyi vuonna 2019 osaksi Peli-Karhut ry:n jalkapallojaostoa, joten yhtyeistyömme
jatkuu maahanmuuttajanuorten osalta siis Peli-Karhujen kanssa.
Yhdessä Peli-Karhujen jalkapallojaoston A-poikien kanssa organisoimme heinä-elokuussa
Karhuvuoren lähiliikuntapaikan tekonurmikentällä liikunnallisen kesäleikkikerhon perheille
Kotkan kaupungin Koko Kotka kotouttaa -hankkeen tukemana. Kerho kokoontui viikoittain
klo 18.30 – 20. Kerhokertoja oli kuusi ja paikalle tuli yhteensä 84 osallistujaa, joista aikuisia
21 kpl ja lapsia 63.
Toiminnan ohjaajina olivat PeKan Sami Valkonen
ja Hiwa Haghi sekä vapaaehtoiset, koulutetut
PeKan jalkapalloilijanuoret, yhteensä 27 kpl.
Toiminnan ohjaajina ja
osallistujina oli sekä
kantaväestöä että
maahanmuuttajataustaisia kotkalaisia.
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3. Yhteistyö
3.1 MLL:n kampanjat
Kevätilo-keräys
Vuonna 2019 osallistuimme keräykseen vain tiedottamalla keräyksestä alueellamme.
Hyvä Joulumieli – kampanja 2019
Yhdistys osallistui keräyksen jakamalla 40 lahjakorttia vähävaraisille lapsiperheille
toiminta-alueellaan. Kortin arvo oli 70 euroa. Lahjakortit jaettiin yhteistyössä Kotkan
kaupungin sosiaalitoimen lastensuojelun kanssa. Yhteistyötä hoiti Heljä Halinen.
3.2 Tapahtumat ja tempaukset, jossa teimme yhdistyksemme toimintaa tutuksi ja verkostoiduimme
alueen muiden toimijoiden kanssa
• 23.1. Terhi Rokkanen edusti Kotkan MLL-yhdistystä valtuustosalissa järjestetyssä
SOTE-LAPE yhdistysten tapaamisessa.
• 19.5. Terhi oli Kymen piirin teltalla Kohtaamisia Kotkassa tapahtumassa Katariinassa.
• 10.9. Kotkan kaupungin 70-vuotiaille järjestetyssä hyvinvointitapahtumassa MLL:n
toiminnasta kertoi Riitta Mielonen
• 2.-20.12. olimme mukana nuorisotoimen Joulukuusi-kampanjassa Piia Nurmisen
suunnittelemalla joulukuusella.
3.3 Muu yhteistoiminta
• Toimintakeskus Myllyn kokouksiin osallistui Riitta Mielonen.
• Sosiaalitoimen yhteyshenkilönä toimi Heljä Halinen.
• Kotkan nuorisotyön kanssa yhteistyötä teki Terhi Rokkanen.
• Länsi-Kotkan kohtaamispaikan kehittämistyöryhmään osallistuivat Piia Nurminen,
Riitta Mielonen ja Terhi Rokkanen ja vanhemmuuden tukiryhmään osallistui Piia
Nurminen.
4. Talous, varainhankinta ja hallinto
4.1 Talous
Tulos 2019 oli 184,28 euroa ylijäämäinen.
Yhdistyksellä oli v. 2019 alussa ja lopussa 108 jäsentä. Jäsenmaksu oli 25 euroa.
Maksoimme kulukorvauksia ja palkkion perhekahvilamme vastaavalle ohjaajalle Piia
Nurmiselle syksyllä ja perhekahvila-avustajien palkkiot Workpilotsin kautta. Kevään -19
vapaaehtoistoimijoille hankimme lahjakortin LumoSpa-kauneushoitolaan.
FC-Myllyn toimintaa tukemaan viime vuonna perustamaamme rahastoon siirsimme 500
euroa käytettäväksi vuonna 2019 jalkapallovarusteisiin ja ensiaputarvikkeisiin.
Viime vuonna toteutuneen, juhlavuotemme lasten ja nuorten hyvinvointia tukevan
ideakilpailun perusteella aloitetun, Kotkan alakoulujen lastenjoogaohjauksen loppuosa
toteutui keväällä -19 Anu Lustig-Lonkan toteuttamana.
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Toiminnan tarkasti Timo Pakarinen.
4.2 Saadut lahjoitukset
Kotkan kaupunki avusti toimintaamme 1000 eurolla ja tarjoamalla perhekahvilatilat
ilmaiseksi.
Kotkan kaupungin Koko Kotka kotouttaa -hankkeen rahoituksella järjestimme perheille
liikuntakerhon heinä-elokuussa Karhuvuoren lähiliikuntapaikalla Kotkan Eaglesurheiluseuran toteuttamana.
Kotkan seudun Koti ja Lapset -yhdistys
lahjoitti toimintansa lopettaessaan meille
493,90 euroa, joka toivottiin suunnattavan
kotkalaisten lasten ja nuorten hyväksi.
Käytimme Kotkan Zonta-kerholta vuonna
2018 saamastamme avustuksesta osan vielä
tänä vuonna lukumummitoimintaan.
Loviisan Tor miesten salibandyjoukkue
lahjoitti meille pehmolelukampanjansa
saaliin eli 194 pehmolelua. Osan leluista
annoimme KOKS:n ensiavun lapsipotilaille
edelleen annettavaksi ja osa jäi LänsiKotkan ja Messin perhekahvilan kävijöiden
käyttöön.
4.3 Asunnot
Yhdistyksen omistamat kolme asuntoa
olivat vuokrattuina koko vuoden samoilla
vuokralaisilla. Tammikadulla jääkaappi vaihdettiin ja kattotuuletin poistettiin. Koulukadulla
tehtiin vuoden aikana ikkunaremontti, joka maksettiin yhdessä erässä pois.
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 Nadezda Kärmeniemi, Iiris Pohju, Immacylee
Vuorenrinta ja Hanna-Kaisa Lähde.

