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TOIMINTAKERTOMUS 2021  
 

Tavoitteenamme oli vuonna 2021 jatkaa perhekeskustoimintaa ja ylläpitää Kotkan 
paikallisyhdistyksen perustoimintaa sekä saada uusia aktiivisia jäseniä mukaan toimintaan. 
Korona-pandemian leviäminen vaikutti edelleen toimintaamme ja keskusjärjestön sekä 
THL:n ohjeistuksen myötä erilaiset kohtaamisiin perustuvat toiminnat pistettiin tauolle 
kokonaan.  
Perusasiat hoituivat kuitenkin sujuvasti nettikokouksilla ja toimimme alueemme lasten, 
nuorten ja lapsiperheiden hyväksi mahdollisuuksien mukaan mm. tiedottamalla facebook-
sivulla lapsiperheille tarjolla olevista tukimuodoista ja etätoiminnasta. Uutena 
terveysturvallisena toimintamuotona järjestimme perheille sopivia leikki- ja 
toimintarastiratoja Kotkassa. Perhekahvilamme toimi loppuvuonna Länsi-Kotkan 
kohtaamispaikassa yhteistyössä Kotkan avoimen varhaiskasvatuksen, Kotka-Kymin ev.lut. 
seurakunnan ja Ensi- ja turvakodin kanssa, sen toiminnasta tiedotettiin mm. perhekahvilan 
facebook-sivuilla. Lukumummitoiminta oli tauolla koronan takia koko vuoden.  
Kaikkiaan teimme vapaaehtoistyötä vuoden aikana ainakin 174 tuntia 24 vapaaehtoisen 
voimin ja tavoitimme toiminnassamme vähintään 172 aikuista ja 194 lasta.  
 

 

 
  Kuva: Terhi Rokkanen 

1. Järjestötoiminta ja tiedotus  
1.1 Järjestötoiminta 
 

Hallitus kokoontui vuoden aikana kuusi kertaa.  
 

Sääntömääräiset kokoukset 
Kevätkokous pidettiin ti 11.5.21 Monikulttuurisuuskeskus Myllyn Thai-ravintolassa. 
Paikalla oli läsnä viisi henkilöä ja etänä yksi jäsen. Yhdistyksen syyskokous pidettiin la 
20.11.21 Kumppanuustalo Viikarin Poukamassa.  Läsnä syyskokouksessa oli paikalla neljä 
henkilöä ja yksi vieras ja etänä yksi jäsen. Kumpikin kokous järjestettiin siis 
hybridikokouksena paikan päällä ja Zoom-palvelussa.  
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Terhi Rokkanen valittiin Kotkan yhdistyksen edustajaksi Kaakkois-Suomen piirin 
kokouksiin, mutta pääsi osallistumaan vain etänä kevätkokoukseen, joka pidettiin Teams-
palvelussa ja Kotkan Merikeskus Vellamossa 8.5.21. 
MLL:n liittovaltuuston varajäsenenä toimi Terhi Rokkanen. 
 
MLL101 -juhlavuoden toteutukseksi suunnittelimme isoa lastenjuhlaa, mikä peruuntui 
korona-pandemian aiheuttamien rajoitusten vuoksi ja siirtyi tulevaisuuteen pidettäväksi. 
 
Kiitimme toiminnassamme mukana olleita vapaaehtoisia järjestämällä hauskan piknik-
retken ja leikkimielisen minigolf-kisan 16.6.21 Kotkan Santalahdessa. Mukana 
tapahtumassa 5 aikuista ja 5 lasta. 
 

 
Kiitospiknik Santalahdessa. Kuva: Terhi Rokkanen 

 
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”.  Loppuvuonna 2020 fb-sivumme jumittui ja jumitus laukesi vasta 
loppuvuonna 2021 ja sivua päästiin päivittämään taas ajankohtaisilla tiedoilla, kiitos Marjo 
Ritosen ponnistelujen. 
Perhekahvilan toiminnan tiedottamista varten on Terhi Rokkasen facebook-sivun alla ollut 
sivu ”Kotkan MLL:n perhekahvila”, missä oli jäsenenä 359 henkilöä. Perhekahvilan 
tiedotusta aloitettiin siirtää MLL Kotka -fb-sivulle ja sitä jatketaan vuonna 2022. 
Perhekahvilan toiminnasta tiedotettiin myös kauppojen, neuvoloiden, päiväkotien ja 
kirjaston ilmoitustauluilla sekä yhdistyksen netti- ja facebook-sivuilla. 
 
MLL:n Varsinais-Suomen SoMe. -hankkeen ilmaisten Zoom-tunnusten käyttöaika jatkui 
koko vuoden 2021 ja niiden avulla pystyimme toteuttamaan hybridikokouksina tai 
kokonaan etänä suuren osan hallituksen kokouksista sekä kevät- ja syyskokoukset. 
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2. Perhekeskustoiminta 
2.1 Perhekahvilat Velhossa 
 

Perhekahvilamme Karhuvuoressa toimi syksyllä -21 yhdessä Kotkan perhepalvelujen 
avoimen toiminnan ja muiden järjestötoimijoiden kanssa Ututie 2:ssa Länsi-Kotkan 
Kohtaamispaikassa, missä järjestimme yhteensä 7 perhekahvilaa syksyllä. Toimintaa 
organisoi ja ohjasi MLL:n osalta Piia Nurminen. Perhekahvila kokoontui torstaiaamuisin klo 
9.30 – 11.30. Toiminta sisälsi vertaistukea vanhemmuuden tueksi, askarteluja ja ohjattua 
sekä vapaata leikkiä lapsille. 

 
Perhekahviloiden toimintaa suunnittelimme ja kehitimme yhdessä perhekahvilaohjaajan ja 
hallituksen jäsenten tapaamisissa ja viestimällä pääosin sähköisesti.  
 
Perhekahvilakertoja oli vuonna 2021 yhteensä 7 kpl. Perhekahviloissamme kävi yhteensä 
28 aikuista ja 14 lasta.  

 
2.2 Lukumummitoiminta 
 

Koronarajoitukset rajoittivat lukumummitoimintaa vuoden 2021 aikana suuresti. Vain yksi 
lukumummo Marita Marttila pystyi käymään alkuvuodesta 5 kertaa lukumummoilemassa 
Mussalon koululla.  

 
Terhi Rokkanen lukumummivastaavana tiedotti yhdistyksemme lukumummeja koulujen 
koronarajoituksista ja syksyllä 2021 kyseli nykyisten lukumummien halukkuudesta jatkaa 
rajoitusten mahdollisesti purkautuessa toimintaansa kouluilla. Kaksi lukumummia ilmoitti 
halukkuudestaan ja sekä Haukkavuoren että Mussalon koulut olivat edelleen 
kiinnostuneita. 
 

2.3 Nuorisotyö 
Tukioppilastoimintaan ei yhdistyksellemme tullut tukipyyntöjä.  
 

2.4 Retket Suunnittelemamme retkitoiminta ei toteutunut lainkaan koronarajoitusten takia. 
 
2.5 Muu perheiden hyvinvointia tukeva työ 
 

Neuvolayhteistyötä toteutettiin kyselemällä neuvoloista materiaalihankintojen tarpeesta ja 
osallistumalla yhteistyöryhmiin pääosin Länsi-Kotkan alueella. 

 
 Avulias ja reipas -kannustuspalkinnot  

Yhdistys jakoi Kotkan alakoulujen päättävien luokkien oppilaille kevätjuhlien yhteydessä 
30 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.  
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Tykkimäki-lahjakortit 
Saimme MLL:n Kaakkois-Suomen piirin välityksellä yhdeksän lahjakorttia Tykkimäelle, jotka 
jaoimme Kotkan aikuissosiaalityön välityksellä alueen lapsiperheille. 

 
Yhteistyö Peli-Karhujen kanssa 
Yhdessä Peli-Karhujen jalkapallojaoston A-poikien kanssa suunnittelimme 
kesäleikkitoimintaa, mikä ei myöskään koronarajoitusten takia toteutunut, mutta sen 
sijaan lahjoitimme urheilutoiminnan jatkuvuuden tueksi mm. ensiaputarpeita. 
 
Lukulumo-lisenssit 
MLL100 -juhlistukseksi lastenjuhlamme peruunnuttua hankimme lapsille tai lapsiperheille 
jaettavaksi 100 kpl lisenssejä Lukulumopalveluun vuodeksi 2021. Lisenssin saivat ilmaiseksi 
käyttöönsä yhdistyksen sähköpostiin tai facebookin kautta itsensä tai tuttunsa 
yhteystiedot ilmoittamalla. Yhdistyksestä asiaa koordinoi Nadezda Kärmeniemi. 
 

 
Leikkirastiradat  Kuva: Terhi Rokkanen 
17.-29.5.21 järjestimme Langinkosken Keisarin kalastusmajan ympäristöön, toimintaan 
aktivoivan leikkirastiradan perheille Kaakkois-Suomen piirin tuottamilla Möllörasteilla. 
MLL101-teemaisen toiminnallisen rastiradan järjestimme 2.-3.10.21 Katariinan 
meripuistoon keskusjärjestön MLL100-rastirata-aineistolla. Jaoimme 3.10.21 rastiradalla 
kävijöille ilmapalloja ja herkkuja sekä MLL-esitteitä, Lapsemme-lehtiä ja 100-vuotis 
AkuAnkkoja viiden vapaaehtoisen voimin.  
 
Kukkailoa koulutielle 
Piia Nurminen järjesti ke 20.10.21 Ruonalan koulun ympäristökurssilaisille ja alueen 
lapsiperheille tapahtuman, missä Kotkan kaupungin lahjoittamia kukkasipuleita istutettiin 
Ruonalantien ja Mussalontien varteen koululaisten ja muidenkin jalankulkijoiden iloksi. 
Istuttamassa oli kolme aikuista ja noin 20 alakouluikäistä ja sitä nuorempaa lasta. 
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3. Yhteistyö 
3.1 MLL:n kampanjat 
 

Kevätilo-keräys 
Vuonna 2021 osallistuimme keräykseen tiedottamalla keräyksestä alueellamme.  
  

 Hyvä Joulumieli – kampanja 2021 
Yhdistys osallistui keräyksen jakamalla 37 lahjakorttia vähävaraisille lapsiperheille 
toiminta-alueellaan. Kortin arvo oli 50 euroa. Lahjakortit jaettiin yhteistyössä Kotkan 
kaupungin sosiaalitoimen aikuisten perhetyön kanssa. Yhteistyön toteutti Terhi Rokkanen. 

 
3.2 Muu yhteistoiminta 

• Monikulttuurisuuskeskus Myllyn kokouksiin osallistui Riitta Mielonen. 

• Kotkan nuorisotyön kanssa yhteistyötä teki Terhi Rokkanen. 

• Länsi-Kotkan kohtaamispaikan yhteistyö- ja kehittämistyöryhmään osallistuivat Piia 
Nurminen ja Terhi Rokkanen ja vanhemmuuden tukiryhmään osallistui Piia Nurminen.  

 
4. Talous, varainhankinta ja hallinto 
4.1 Talous 

Tulos 2021 oli 1533 euroa ylijäämäinen.  
 
Yhdistyksellä oli v. 2021 alussa 109 ja lopussa 96 jäsentä. Jäsenmaksu oli 25 euroa.  
Päätimme ottaa MobilePay:n käyttöön keräystoiminnan välineeksi pienkeräyksiin 
rahankeräyslain uudistuttua MLL:n saamalla edulla. 
 
Maksoimme kulukorvauksia luottamushenkilöillemme.  

 
Toiminnan tarkasti Timo Pakarinen.   

 
4.2 Saadut lahjoitukset 

 
Kotkan kaupunki avusti toimintaamme 2000 eurolla ja tarjoamalla perhekahvilatilat 
ilmaiseksi. Siirrämme kaupungin lahjoituksesta osan vuodelle 2022 oman yhdistyksemme 
100 -vuotisjuhlan järjestelyihin. 

 
 
4.3 Asunnot 

Yhdistyksen omistamat kolme asuntoa olivat vuokrattuina koko vuoden samoilla 
vuokralaisilla. Koulukadun asunnon parvekelasit huollettiin ja Työmiehenkadun 
suihkuvalot vaihdettiin uusiin. Tammikadulla ei ollut kunnossapitotöitä. 
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4.4 Hallinto 
Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajana toimi Terhi Rokkanen,  
varapuheenjohtajana toimi Nadezda Kärmeniemi. Sihteerinä toimi Heljä Halinen, 
rahastonhoitajana Riitta Mielonen. 
Piia Nurminen toimi perhekahvilavastaavana; lukumummitoiminnasta, 
tukioppilastoiminnasta ja kouluyhteistyöstä vastasi Terhi Rokkanen. Retkivastaavana toimi 
Nadezda Kärmeniemi ja jäsenvastaavana Iiris Pohju. Aktiivisena hallituksen jäsenenä toimi 
Rita Vitikainen. 
 

 
MLL 101 -rastit Katariinassa. Kuva: Piia Nurminen 


