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Alkusanat 
 

Mannerheimin Lastensuojeluliitto (MLL) on lasten, nuorten ja perheiden arjen asiantuntija, 
luotettava ja ketterä kumppani, vapaaehtoistyön toteuttaja ja innovatiivinen kehittäjä sekä 
vahva vaikuttaja. MLL tarjoaa innostavan ja arvostavan osallistumisympäristön vapaaehtois-
toiminnalle lasten, nuorten ja perheiden kanssa. Tämä visio on kirjattu MLL:n Suunta 2024 
strategia-asiakirjaan, joka hyväksyttiin Liittokokouksessa kesäkuussa 2014.  

MLL:oa tarvitaan vahvistamaan kuntien hyvinvointiverkostoa. Lasten ja nuorten hyvinvointi 
rakentuu perheessä, vertaissuhteissa sekä arjen peruspalveluissa. Ajoissa tarjottu tuki on 
tehokkainta ja ehkäisee arjen ongelmien kasautumista. Vauvan syntyessä, vanhempien 
väsyessä arjen pyörityksessä tai yllättävissä elämänmuutoksissa tavalliselta kanssaihmiseltä 
saatu apu auttaa. Lapsuusiän olosuhteet heijastuvat koko elämän hyvinvointiin ja luovat 
perustan toiminta-, opiskelu- ja työkyvylle.  
 
Sosiaali- ja terveydenhuollon Kaste 2012–2015 ohjelmakauden yhtenä tavoitteena on perhe-
keskustoiminnan laajentaminen perheiden, kuntien ja järjestöjen yhteistyönä.  MLL:n Kymen 
piirin rooli kuntien hyvinvointiverkostoissa vahvistui kumppanuussopimusten myötä. MLL:n 
Kymen piiri oli kuntien kumppanina erityisesti lasten ja perheiden osallisuuteen ja kuulemi-
seen liittyvissä käytännöissä, matalan kynnyksen toimintapaikkojen tarjonnassa ja hyvinvoin-
titiedon keräämisessä suoraan lapsilta ja perheiltä. Piirin koordinoima Perhekummitoiminta 
käynnistyi Kouvolan lisäksi Kotkassa ja Lappeenrannassa, jossa toiminta toteutui järjestöyh-
teistyön tuloksena. RAY:n rahoittama Ystäväksi maahanmuuttaja äidille -hanke (2014–2016) 
koulutti yli 30 Ystävää heti ensimmäisen hankevuoden aikana. Suomen Kulttuurirahaston 
Koko Suomi Leikkii -hanke (2014–2016) innosti puolestaan ylisukupolvisesti leikin maail-
maan, ja Terho-kerhoja syntyi piirin alueelle ensimmäisenä vuonna jo yli kymmenen. Uudet 
toimintamuodot innostivat runsaasti uusia vapaaehtoisia liittymään MLL-perheeseen. Myös 
yhteistyö eri järjestöjen ja oppilaitosten kanssa vahvistui merkittävästi. Ensi vuodelle on ase-
tettu tavoitteeksi vahvistaa vapaaehtoistoiminnan ammatillisen ohjauksen kumppanuusso-
pimuksia, erityisesti Etelä-Karjalan alueella, jotta piiri voi yhä vahvemmin tukea paikallisyh-
distyksiä. Paikallisyhdistyksiä piirin toiminta-alueella vuonna 2014 oli 38, Etelä-Karjalassa 17 
ja Kymenlaaksossa 21. Aktiivisesti niistä toimi 34. Kerhojen lisäksi paikallisyhdistykset järjesti-
vät alueen lapsiperheille perhekahviloita, vertaisryhmiä, tilaisuuksia ja tapahtumia. Merkittä-
vänä piirteenä oli myös Koulurauha –ohjelman (2015-2016) valmistelutyön aloittaminen! 
 
MLL:n Kymen piirin Ammatillisten perhepalveluiden rakennetta vahvistettiin käynnistämällä 
muun muassa välitysjärjestelmän uusiminen. Ostopalvelusopimusten puitteissa Kotkalle ja 
Kouvolalle tuotettiin pitkäaikaissairaiden ja vammaisten lasten hoitoa ja perhetyötä yhteensä 
3555 tuntia, mikä on lähes 900 tuntia enemmän kuin edellisvuonna. Lisäksi Kotkan ja Kouvo-
lan kanssa alkoi Lapsiperheiden Kotipalvelun kehittämistyö uuden Sosiaalihuoltolain mukai-
sesti. Yhteiskunnallinen rakennemuutos sosiaali-, terveys- ja hyvinvointipalvelujen järjestä-
mis- ja tuottamistavoissa haastaa kolmatta sektoria tulevaisuudessa yhä enemmän.   
 
Vuosi 2014 oli haastava, mutta antoisa. Nyt ja jatkossa teemme töitä sen eteen, että Suomi 
on lapsiystävällinen yhteiskunta, jossa lapsen etu asetetaan etusijalle ja jossa lapset ja nuoret 
voivat hyvin.  
 
Kouvolassa 8.4.2014 
Piirihallitus 
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Lapsi- ja perhepoliittinen vaikuttaminen 
 
MLL toimii lasten oikeuksien puolesta ja rakentaa yhdessä kumppaneidensa kanssa lapsiystä-
vällistä yhteiskuntaa, jossa lapsia ja lapsuutta arvostetaan ja jossa kaikki kantavat vastuunsa 
lasten hyvinvoinnista. Taloudellisesti haastavina aikoina on erityisen tärkeää nostaa esiin pää-
tösten pitkäaikaisia vaikutuksia; lasten palveluihin kohdistettu leikkaus voi nopeasti kasvattaa 
kunnan kustannuksia lasten ja perheiden ongelmien pitkittyessä ja kärjistyessä. 1990 –luvulla 
monissa kunnissa säästettiin lasten, nuorten ja perheiden palveluissa, ja leikkaukset ovat sit-
temmin näkyneet korjaavien palveluiden tarpeen kasvuna. Ehkäisevä työ on hyvin edullisia 
verrattuna korjaavan työn kustannuksiin. Kaikkien kustannustehokkainta on varhaisiin ikä-
vuosiin panostaminen. Piiri vastaa MLL:n alueellisesta ja maakunnallisesta vaikuttamisesta 
sekä tukee yhdistysten vaikuttamistoimintaa.   
 
MLL:n Kymen piirin järjestämät koulutukset kuntakumppaneille 
6.2.      Lasten oikeudet toiminnallisesti 
19.3.    LEIKKILÄ - ohjattua lasten leikkitoimintaa 
8.5       LEIKKILÄ - ohjattua lasten leikkitoimintaa  
23.8     Lapsi mielessä 
29.8.    Eskari-rauha, lasten osallisuus 
11.11. Lapsivaikutusten arviointi 
 
 

 
Piirin väkeä Lapsi mielessä –koulutuksessa 23.8. 
 

MLL:n asiantuntijalakimies Esa 
Iivonen kertomassa päättäjille 
lapsivaikutusten arvioinnin 
merkityksestä 11.11. 
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Kumppanuus ja yhteistyöverkostot sekä paikalliset tapahtumat 
MLL:n Kymen piiri kuuluu edustajiensa välityksellä useisiin alueensa verkostoihin ja oli 
mukana tapahtumissa, joiden tavoitteena on edistää lasten, nuorten ja lapsiperheiden 
elinoloja ja palveluita: 
13.1.    MLL esittely, Kouvolan Nuorkauppakamari 
16.1.    Perhekummitoiminnan esittely, Lappeenrannan paikallisyhdistys 
25.1.    90 v. juhlat, Parikkalan yhdistys  
14. 2.   Kumppanuusneuvottelu, Kouvola varhaiskasvatus 
11.3.    MLL-esittely Kouvolan Hyvinvointipiste 
18.3.    Kumppanuusneuvottelu, Kaakkois-Suomen Sosiaalialan osaamiskeskus 
26.3.    Kumppanuusneuvottelu, Kotkan teatteri 
2.4.      Kumppanuusneuvottelu, Hamina 
9.4.      Kumppanuusneuvottelu, Kotkan hyvinvointineuvola 
17.4.    Kevätilokeräys-tempaus Pasaatissa, Kotka 
26.4     Piirin kevätkokous, Kouvola 
27.4.    Lystisunnuntai, MLL:n Etelä-Valkealan paikallisyhdistys 
27.4.    90v. juhlat, Sippolan paikallisyhdistys 
3.5.      Kevätilokeräys-tempaus Veturissa, Kouvola  
6.-7.5.  DreamWall-nuorisotapahtuma, Kotka 
12.5.    Valovoimainen vapaaehtoinen –kiitosgaala, Kouvola 
15.-17.5. Kuulas-lastenteatteritapahtuma, Kouvola 
17.5.   Lastenlauantai, Kouvola 
24.5.   Jäsenten Tykkimäkipäivä, Kouvola 
2.6.     MLL-esittely, Vuoroveto-ilta, Kouvola 
6.6.     MLL-esittely, Partiotapahtuma, Kouvola      
10.6.   Vapaaehtoisten virkistyspäivä, Kotka  
12.6.   Kumppanuusverkosto, Kouvolan kaupungin tulevaisuuden muistelo 
13.6    Kumppanuusverkosto, Vuoroveto-kriisikeskus, Kouvola 
16.-18.7. Taikamaraton koulukiusaamisen ehkäisemiseksi, Kouvola 
5.8     Kumppanuusneuvottelu, Kotkan hyvinvointineuvola 
6.8.    MLL-esittely,  Vuoroveto torilla, Kouvola 
13.8.  MLL-esittely, Viranomaiset Manskilla, Kouvola 
18.8   Kumppanuusneuvottelu, Lappeenranta 
19.8.  Hyvä alku Koulutielle, Kotka 
2.9.    MLL-esittely, Kouvolan Hyvinvointipiste 
5.9     Eksoten neuvotteluverkosto, Lappeenranta 
9.9.     Kumppanuusneuvottelu, Hamina 
11.9.   Valikko-työryhmä, Kouvola  
12.9.   Kumppanuusneuvottelu, Imatra 
16.9.   Pohjois-Kymen Setlementti ry, Kouvola 
18.9.   Koulurauha-työryhmä, Kouvola 
7.10.   Sote-tilaisuus, Kouvola 
15.10  Maahanmuuttajien koulutus- ja rekrymessut, Kotka 
14.10. MLL-esittely, Senioreiden suhinat, Kouvola 
20.10. Kumppanuusneuvottelu, Kouvola 
24.10. Valovoimainen vapaaehtoinen, Kouvola  
27.10. Kumppanuusneuvottelu, Kotkan hyvinvointineuvola 
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29.10. MLL-esittely, KSAO, Kouvola 
10.11. Kumppanuusneuvottelu, Lappeenranta 
12.11. Kumppanuusneuvottelu, Kaakkois-Suomen osaamiskeskus 
15.11. Piirin syyskokous, Lappeenranta 
28.11. Kumppanuusneuvottelu, Kouvola 
18.11. MLL- esittely, Lappeenranta 
19.11. Valovoimainen vapaaehtoinen, Kouvola 
19.11. Seurakunnan lapsiperhetyönverkosto, Kouvola 
21.11. Joulupuu-keräys, Kouvola 
28.11. Joulupuu-keräys 
4.12.   Aamupuurotilaisuus, piiritoimisto Kouvola 
16.12. Kumppanuusneuvottelu, Kuulas Lasten teatteritapahtuma, Kouvola 
17.12. Valovoimainen vapaaehtoinen, Kouvola  
 
Kehittämishankkeiden yhteistyöverkostot ja tilaisuudet on mainittu hankkeiden omissa 
kappaleissa. 
 

 
  

MLL:n Kymen piirin väkeä jäsenten Tykkimäkipäivässä 
 24.5 ja oikealla piirin harjoittelija Janniina Eerola  
järjestämässä nuorten unelmapajaa DreamWall  
–tapahtumassa Kotkassa 6.6. 
 
 

 
 

MLL:n Kymen piiri kumppaninan 
Vuoroveto-illassa 2.6 . Kuvassa 
Piirin perhepalveluohjaaja Marita 
Vanhala, Vuoroveto-hankkeen 
järjestösuunnittelija Tarja 
Tuovinen, hankepäällikkö Annikki 
Arvila ja piirin toiminnanjohtaja 
Christa Carpelan. 
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Kouvolan kaupungin, 
MLL:n Kymen piirin ja 
seurakunnan yhteinen 
tulevaisuuden muistelu 
–verkostotilaisuus 12.6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Mökkikkitaikurit ry järjesti 72 tuntia    
kestäneen Taikamaratonin 
koulukiusaamisen ehkäisemiseksi 
Kouvolassa 16.-18.7. MLL:n 
nuorisotyö sai keräyksestä huikeat 
5298,69€. 
 
 
 
Kuvassa miehet Taikamaratonin 
takana Janne Mustonen ja JP 
Pirinen yhdessä piirin 
perhekeskustoiminnan 
koordinaattorin Maiju Vesan ja 
toiminnanjohtaja Christa Carpelanin 
kanssa. 
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Vuoden teko 2014: 
Mökkitaikurit ry: 

Taikamaraton 
koulukiusaamisen 

ehkäisemiseksi. 

 
MLL:n Kymen piirin järjestökoordinaattori Liisa Hasanen Vuoroveto-hankkeen 
toritapahtumassa 6.8. 
 
  

 
Taikuri-jonglööri Janne Mustonen vastaanotti Lappeenrannassa piirin syyskokouksessa 15.11 
Mökkitaikurit ry:lle myönnetyn Vuoden Teko –palkinnon. 
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Valovoimainen vapaaehtoinen –kiitosgaalassa 19.11 palkittiin MLL:n Kymen piirin 
perhekummit sekä MLL:n Etelä-Valkealan yhdistyksen puheenjohtaja Petra Vesuri. 
 

 
Piirin perinteinen aamupuurotilaisuus  
järjestettiin 4.12. Tilaisuudessa vieraili  
yli 40 yhteistyökumppania. Tilaisuudes- 
sa Kaakkois-Suomen Nordea lahjoitti  
kokouspalkkionsa MLL:n Kymen piirin  
hyväksi. 

MLL:n piiri sekä Anjalan ja Inkeroisten          
paikallisyhdistykset osallistuivat kumppaneina           
Joulupuu-keräykseen 17.11-17.12 . Paketteja 
kertyi yhteensä 1656 kpl. 
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Valtakunnalliset tapahtumat ja tilaisuudet 
Piiri osallistui MLL:n valtakunnallisiin kampanjoihin: 

 Kevätilo -keräys 1.4.-15.5. 

 Hyvä alku koulutielle 19.8. 

 Hyvä Joulumieli -keräys 21.11-24.12. 
 

Ja oli osallisena valtakunnallisissa tilaisuuksissa: 
23.1.  Järjestökoulutus, MLL, Helsinki 
25.2   Perhevapaalta työelämään, THL, Helsinki 
26.-27.2 Työturvallisuus, TTK, Helsinki 
20.3    Avustuslinjaukset, RAY, Helsinki 
31.3.  Kumppanuusneuvottelu, MLL:n Järvi-Suomen piiri, Jyväskylä 
27.3   Perhevapaalta työelämään, THL, Helsinki 
25.4.  Toiminnanjohtajatapaaminen, Tampere 
27.5.  Koulurauha-tapaaminen, Helsinki 
3.6.    Toiminnanjohtajatapaaminen, Helsinki 
11.-12.6 MLL:n Liittokokous, Turku 
13.6.  Sosiaalialan työnantajat ry, Helsinki 
21.8.  Valtakunnallinen Koulurauhan julistus, Tampere     
11.9.  Järjestökoulutus, MLL,  Helsinki    
29.9.    Perhevapaalta työelämään, TTL, Helsinki 
1.-2.10. Perhekeskustoiminnan päivät, Helsinki 
21.-22.10. Vahvuutta vanhemmuuta –seminaari 
23.10. Nuorisotyön koulutus, MLL, Helsinki 
4.11.   Perhekeskusverkosto, Kaste –hanke, STM, Helsinki 
15.11.  Koulurauha –tapaaminen, Helsinki 
 
 
Piiri tuki yhdistyksiä heidän omissa Kevät Ilo -keräyskampanjoissaan mm. järjestämällä 
yhteisiä keräystapahtumia.  
Tapahtumat olivat:  
3.5. Kouvolan Veturi  
17.4. Kotkan Pasaati 
5.4 ja 12.4. Kouvolan 
Prisma 
4.4. ja 12.4. Sutelan 
Prisma.  
                                   
 
 
 
 
 
 

                Inkeroisten Verkk@rinuoria Kevät Ilossa Veturissa.
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Hyvä alku koulutielle –tapahtuma toteutettiin 
19.8. Rauhalan koulussa Karhulassa 
yhteistyössä MLL:n Karhulan yhdistyksen 
kanssa. Koulu täyttyi 400 oppilaasta, 
opettajasta sekä muusta koulun 
henkilökunnasta. Tapahtumassa tuotiin 
koulurauhatyön lisäksi esille leikin riemua Koko 
Suomi Leikkii –hankkeen Leikkilähetin 
toimesta.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Piiri organisoi alueellaan Hyvä Joulumieli -kampanjan lahjakorttien jaon. Kymen piirin 
paikallisyhdistykset jakoivat oman alueensa vähävaraisille lapsiperheille 450 kpl 70 euron 
arvoista ruokalahjakorttia. Kampanjaan osallistui 29 yhdistystä ja Kymen piirin Ystäväksi 
maahanmuuttajaäidille –hanke. 
  
Viestintä 
Vuonna 2014 kiinnitettiin erityistä huomiota siihen, että kaikki piiristä lähtevä viestintä oli 
MLL:n graafisen ohjeistuksen mukaista, sekä siihen, että viestintä oli suunnitelmallista. Piirin 
viestintäsuunnitelmaan vaikutti keskusjärjestöltä lähtevät puheenjohtajien ja sihteerien 
uutisviestien ajankohdat, sekä yhdistystiedotteen ilmestymisaikataulu. Myös yhdistyksiä 
tuettiin MLL:n ilmeen toteuttamisessa.  
 
Kymen piiri näkyi vuoden aikana 26 kertaa tiedotusvälineissä. Ystäväksi maahanmuuttaja-
äidille –hankkeen lisäksi medioissa noteerattiin muun muassa piirin kiusaamisen ehkäisytyö 
ja Taikamaraton sekä Perhekummien palkitseminen vapaaehtoisten kiitostilaisuudessa. 
Lisäksi toiminnanjohtaja Christa Carpelania haastateltiin paikallislehtiin, -radioon ja -
televisioon ennaltaehkäisevän tukeen, lasten oikeuksin ja lapsiperheiden köyhyys –teemoihin 
liittyen. Koko Suomi Leikkii –hanke sai myös omalta osaltaan upeasti näkyvyyttä; 
mediaosumia oli noin 30. Lisäksi paikallisyhdistysten omat tapahtumat näkyivät hienosti eri 
medioissa.  Piiri tuki yhdistyksiä tarvittaessa, mm. mielipidekirjoituksen laatimisessa.  

 
Yhdistyksiin ja vapaaehtoisiin piiri piti yhteyttä puhelimitse, sähköpostitse sekä sähköisin 
piiriviestein, joihin koottiin noin kuuden viikon välein ajankohtaiset asiat. Vuoden aikana 
piiriviestejä lähti seitsemän. Piirin toiminnasta tiedotettiin yhdistyksille myös MLL:n 
valtakunnallisessa yhdistystiedotteessa, sekä piirin Facebook- ja www-sivujen kautta. Kuntien 

Pitkäaikainen MLL-aktiivi, Kymen 
piirihallituksen jäsen ja usean 
vuoden liittovaltuuston jäsen Riitta 
Kaijalainen-Vainikainen kukitettiin 
Liittokokouksessa 11.6 huikean, 
vuonna 1975 alkaneen MLL-uransa 
johdosta.  
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lapsiperhepalveluiden virkamiehiin, koulujen rehtoreihin ja alueen muihin järjestöihin ja 
toimijoihin piiri piti säännöllisesti yhteyttä sähköisin viestein.  
 
Kymen piirin kuntien valtuutettuja piiri lähestyi kolmesti sähköisellä vaikuttamisviestillä. 
Viestien pääsanoma oli nostaa esiin ennaltaehkäisevän työn merkitystä sekä lapsivaikutusten 
arviointia; lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnista huolehtiminen tuo kunnalle 
säästöjä lyhyellä sekä pitkällä aikavälillä, lapsia koskevissa asioissa tulisi ennen 
päätöksentekoa tehdä eri ratkaisuvaihtoehdoista lapsiin kohdistuvien vaikutusten arviointi.  
Lapsen oikeuksien sopimuksen sanoma oli keskiössä myös kaikissa virkamiesten ja päättäjien 
kohtaamisissa. Kaikessa kunnan päätöksenteossa ja toiminnassa, kaikilla 
päätöksentekoasteilla ja toimialueilla, on otettava huomioon lapsen etu ensisijaisena 
päätöksentekoon vaikuttavana tekijänä.  
 
MLL:n Kymen piiri oli mukana kehittämässä ja näkymässä erilaisissa kuntien järjestöportaaleissa. 
MLL:n esitteitä toimitettiin piiristä käsin muun muassa alueen neuvoloihin ja yhteispalvelupistei-
siin. Myös yhdistyksiä kannustettiin ja autettiin hankkimaan MLL:n lapsiperheille suunnattuja 
materiaaleja ja toimittamaan ne paikkoihin, missä lapsiperheet liikkuvat. 
 

Yhdistysten ja vapaaehtoistoiminnan ammatillinen ohjaus ja tuki 

MLL:n vapaaehtoisten toteuttamat varhaisen tuen muodot kuten perhekahvilat, erilaiset ver-
taisryhmät ja lasten kerhot täydentävät kunnan palveluketjua lapsiperheiden hyvinvoinnin 
tukemisessa ja kuuluvat ennaltaehkäiseviin lapsiperheiden palveluihin. MLL:n perhekahvilat 
ovat oman paikkakuntansa avoimia kohtaamispaikkoja, jotka kokoavat eri taustoista ja kult-
tuureista tulevia lapsia, lapsiperheitä, vanhempia ja isovanhempia yhteen. MLL:n paikallisyh-
distysten vertaisryhmissä samanlaisessa elämäntilanteessa olevat vanhemmat tutustuvat toi-
siinsa, keskustelevat lapsiperheiden elämään liittyvistä asioista ja etsivät yhdessä ratkaisuja 
mieltä askarruttaviin asioihin. Kylämummit- ja vaarit vahvistavat sukupolvien ketjua vieraile-
malla päiväkodeissa ja perhekahviloissa sekä osallistumalla yhdistysten järjestämin tapahtu-
miin. Erilainen kerhotoiminta mahdollistaa mukavaan yhdessäoloon lasten kasvun ja kehityk-
sen tukemiseksi. Piirin tehtävänä on tukea, ohjata ja kouluttaa oman alueensa paikallisyhdis-
tyksiä ja niissä toimivia vapaaehtoisia tehtävässään sekä edistää MLL:n perhekeskustoimin-
nan ja kunnan välistä yhteistyötä.  
 
Ammatillisen ohjauksen ja koulutuksen tarve korostuu edelleen, sillä vapaaehtoiset 
ryhmänohjaajat ja perhekahvilan vetäjät kohtaavat moninaistuneita lapsiperheiden arjen 
huolia ja haasteita. Lisäksi vapaaehtoisten sitoutuminen on luonteeltaan aikaisempaa 
lyhyempää ja paikallisyhdistykset tarvitsevat piirin tukea uusien vapaaehtoisten löytämiseksi 
sekä jäsenhuoltoon. Elinvoimainen paikallinen perhetoiminta edellyttää hyvinvoivia 
paikallisyhdistyksiä, minkä edellytys on, että yhdistystoiminnan perusteet ovat kunnossa.  
Piirin työntekijät tapasivat alueensa yhdistyksiä ja vapaaehtoisia yhdistysten kokouksissa, 
perhekahviloissa, erilaisissa tapahtumissa sekä koulutuksissa.  
 
Jäsen ja järjestötyöntuki 
Piiri tarjosi yhdistyksille järjestötyön ja yhdistyshallinnon koulutusta, ohjausta ja neuvontaa, 
sekä välitti yhdistyksille keskustoimiston tuottamat materiaalit ja tuki heitä toimintansa 
kehittämisessä. Yhdistyksille järjestettiin kolme järjestötyön koulutusta, joissa kohdattiin 34 
yhdistysläistä, lisäksi toteutettiin viisi seudullista ja 22 yhdistyskohtaista tapaamista. Kouvolan 
järjestökoulutuksessa kouluttajana toimi MLL:n järjestöpäällikkö Arja-Liisa Mauno. 
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Järjestökoulutukset 
15.2. Imatra 
8.3.   Kouvola 
22.3. Lappeenranta 
 

Seututapaaamiset 
25.3.  Kotka  
8.4.    Kouvola    
17.9.  Kouvola puheenjohtajat 
25.9.  Lappeenranta puheenjohtajat 
27.9.  Imatra puheenjohtajat 
 
Perhekeskustoiminta 
Perhekahvilat, vertaisryhmät ja kerhot 
MLL:n Kymen piirin alueen yhdistyksillä oli v. 2014:  

 

 19 perhekahvilaa 

 5 lasten ja aikuisten yhteistä vertaisryhmää 

 23 erilaista kerhoa 
 
Piiri tarjosi yhdistyksille perhekeskustoiminnan koulutusta, ohjausta ja neuvontaa, sekä välitti 
yhdistyksille keskustoimiston tuottamat materiaalit ja tuki heitä toimintansa kehittämisessä. 
Yhdistyksille järjestettiin neljä perhekeskustoiminnan koulutusta, joissa kohdattiin 26 
yhdistysläistä, lisäksi perhekeskustoiminnan koordinaattori vieraili kolmessa perhekahvilassa.  
 
Perhekahvilakäynnit 
14.1. Taipalsaari 
13.2. Lappeenranta 
9.4. Taipalsaari 
 
Kylämummi- ja vaaritoiminta 
MLL:n Kymen piiri on koordinoinut kylämummi- ja vaaritoimintaa Lappeenrannassa ja 
Elimäellä. Toiminnassa on mukana 11 mummia, joista kaikki osallistui vertaistapaamisiin.  
 
Kylämummitapaamiset 
10.4. ja 26.5. Elimäki 
21.1. 13.5. 9.9. ja 27.11. Lappeenranta 

 
Piirin toteuttama varhainen tuki 
Mannerheimin Lastensuojeluliiton Kymen piiri tarjoaa lapsiperheille monimuotoista varhaista 
tukea, joka on osa paikallista hyvinvointiverkostoa. Toiminta täydentää kunnan palveluketjua 
lapsiperheiden hyvinvoinnin tukemisessa ja ehkäisee arjen ongelmien kasautumista. Ajoissa 
tarjottu tuki on tehokkainta ja se vähentää lastensuojelun kuluja. MLL:n perhekeskustoimin-
nan sisällöt ja painopisteet määritellään yhteistyössä kumppanuuskunnan kanssa. 
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Lastenhoitotoiminta 
MLL:n lastenhoitotoiminta on ennaltaehkäisevää arjen apua ja varhaista tukea lapsiperheille 
tilapäisissä ja lyhytaikaisissa lastenhoitotarpeissa. Lastenhoitoapu auttaa lapsiperheitä 
arjessa, vahvistaa vanhempien voimavaroja ja myönteistä kokemusta vanhemmuudesta. 
Lastenhoitotoiminnassa hoitajan työn painopiste on lapsen turvallisuudesta, hoidosta ja 
viihtyvyydestä huolehtiminen vanhempien ohjeiden mukaisesti.  
 
Lastenhoitotoimintaa järjestetään niissä Kymen piirin kunnissa, jotka avustavat toimintaa. 
Vuonna 2014 nämä kunnat olivat Imatra, Kotka, Kouvola, Lappeenranta, Lemi, Taipalsaari ja 
Pyhtää. Lastenhoitotoiminnan toteutus mahdollistuu vain kuntien avustuksen turvin. 
 
Hoitajat ovat MLL:n lastenhoitokurssin suorittaneita tai heillä on sosiaali-, terveys- tai 
kasvatusalan koulutus. Hoitajat haastatellaan ja perehdytetään tehtävään. MLL:n Kymen 
piirin perhetoiminnan ohjaaja vastaa hoitajien ohjauksesta, rekrytoinnista, koulutuksista ja 
pienryhmätapaamisista.  Laadun seurantaa toteutetaan MLL:n lastenhoitotoiminnalle 
asetetun laatuohjeistuksen mukaisesti. Vuonna 2014 toteutettiin hoitajakysely webropol - 
kyselynä, joka palvelu ostettiin MLL:n Hämeen piiriltä.  
 
Hoitajien välityspalvelu ostetaan MLL:n Uudenmaan piiriltä. Välityspalveluun kuuluu myös 
perheiden neuvonta liittyen mm. työnantajatehtäviin. Tiiviimpää yhteistyötä ja toimintaa 
kehitetään MLL:n Hämeen ja Uudenmaan piirien lastenhoitotoiminnasta vastaavien ohjaajien 
kanssa.   
 
Vuonna 2014 lastenhoitotoiminnassa mukana oli 83 hoitajaa. Lastenhoitokursseja 
järjestettiin yksi, yhteistyössä Kouvolan kansalaisopiston kanssa. Kurssin lisäksi piiri järjesti 
viisi perehdytystä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille. Perehdytyksiin osallistui yhteensä 
kahdeksan henkilöä. Kouvolassa pidettiin lisäksi lasten ryhmähoidon ohjaajakoulutus, johon 
osallistui 4 lasten hoitajaa. Lasten hoitajien pienryhmiä toteutettiin 16, koulutusiltoja yksi ja 
virkistystapahtumia kolme. Näiden lisäksi ohjaaja on tukenut ja neuvonut, tavannut ja pitänyt 
muilla tavoin yhteyttä hoitajiin tarpeen mukaan.  
 
Lastenhoitotoiminnan tilastoja:       
   2009     2010      2011    2012     2013    2014 
lastenhoitokurssit  2            3      3           3           1           1 
hoitajien pienryhmätapaamiset 13         11     13         13         16          8 
hoitajien koulutus ja virkistys 4            7             5          7            4           5 
asiakasperheitä  146       144     189       199       147       121 
lastenhoidon tunteja  1917     2112     2356     3057     2665    1868 
 
Toiminnan tiedottamisessa merkittävänä apuna ovat MLL:n yhdistykset ja heidän eri 
toimijansa, kuntien neuvolat ja perhetyöntekijät ja piirin eri tiedotuskanavat. 
 
Perhekummitoiminta 
Perhekummitoiminta ammatillisesti ohjattua vapaaehtoistoimintaa, jonka tarkoituksena on 
lisätä lapsiperheen hyvinvointia ja vahvistaa koko perheen elämänhallintaa. Toiminnan 
tavoitteena on tukea perheen vanhempia ja vanhemmuutta, ehkäistä ongelmien syntymistä 
ja kasautumista sekä antaa voimia perheen arkeen. Oman perhekummin voivat saada 
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odottavat ja alle kouluikäisten lasten perheet. Perhe voi hakeutua perhekummitoiminnan 
pariin itse tai ammattilaisen ohjaamana. Tuki on perheelle maksutonta. 
 
Tukisuhteen lähtökohtana on vapaaehtoinen ja tasavertainen kumppanuus. Perhe ja kummi 
sopivat yhdessä suhteen kestosta ja tapaamistavoitteista, jotka lähtevät aina perheen 
tarpeesta. Perhekummi tapaa perhettä tavallisesti kerran viikossa tai joka toinen viikko, 
muutaman tunnin ajan. Tapaaminen voi olla perheen kotona, tai yhdessä tekemistä esim. 
vaunulenkki, leikkipuistossa käyminen tai kipaisu ruokakaupassa. MLL:n perhekummilta 
edellytetään sitoutumista vapaaehtoistoiminnan eettisiin periaatteisiin ja vaitiolo-
velvollisuuteen.  
 
Perhekummi saa 20 tunnin mittaisen koulutuksen, jossa käydään läpi Mannerheimin 
Lastensuojeluliitto järjestönä, MLL:n perhekummitoiminnan periaatteet, vapaaehtois-
toiminta, minä perhekummina, perhe ja vanhemmuus sekä perhekummitoiminta 
käytännössä. Perhekeskustoiminnan koordinaattori on kummin tukena ja tarvittaessa 
tavoitettavissa.  
 
Perhekummien peruskoulutus järjestettiin kolmella paikkakunnalla: Kouvolassa, Kotkassa ja 
Lappeenrannassa. Koulutus kuului osaksi kaupunkien ja MLL:n Kymen piirin 
kumppanuussopimusta. Lappeenrannassa koulutuksen rahoitti MLL Lappeenrannan yhdistys.  
 
Perhekummien peruskoulutus 
17.3.-10.4. Kouvola 
8.4.-2.5.       Kotka 
29.3.-12.4.  Lappeenranta 
 
Perhekummisuhteita solmittiin vuoden 2014 aikana: 
Kouvola   8 
Kotka  4 
Lappeenranta 1 
 
Vertaisryhmätapaamisia oli 8. 
 
Kymenlaakson ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijat Laura Peltoniemi ja Sari Tiainen 
tekivät piirin toimeksiannosta opinnäytetyn aiheella ”Perhekummitoiminta osana 
Lappeenrannan lapsiperheiden palveluketjua”. Tuloksia hyödynnetään MLL:n ja kunnan 
välisen yhteistyön kehittämisessä.  

 
Nuorisotoiminta 

Tukioppilastoiminta ja vanhempainillat 
MLL:n tukioppilastoiminnan tavoitteena on parantaa koulun ilmapiiriä ja vähentää 
koulukiusaamista. Tukioppilas on vapaaehtoinen oppilas, joka haluaa toimia kouluyhteisön 
hyväksi ja auttaa muita oppilaita. Tukioppilastoiminnassa keskeistä on osallisuus, nuorten 
mahdollisuus itse ideoida, toteuttaa ja arvioida toimintaa. Toiminnasta vastaa koulussa 
työskentelevä aikuinen ohjaaja.  
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Piirin tehtävänä on huolehtia yhteydenpidosta ja yhteistyöstä keskusjärjestön, 
tukioppilaskouluttajien ja ohjaajien kanssa sekä ylläpitää ohjaajarekisteriä. Piiri myös 
kannustaa yhdistyksiä kouluyhteistyön kehittämiseen alueellaan. 
 
Vuoden 2014 aikana MLL:n Kymen piiri järjesti yhdeksän mediakasvatus tietoiskua Kouvolan 
yläkouluihin. Tietoiskujen aiheena oli: Viisaasti verkossa ja Nettikiusaaminen. Media-
aiheisissa tietoiskuissa kohdattiin yhteensä 2022 nuorta ja heidän opettajaa. Tukioppilaiden 
koulutuksia oli kaksi. Koulutuksen aiheina olivat Lasten oikeudet tukioppilaille sekä Kaikille 
kaveri. Koulutuksiin osallistui yhteensä 37 yläkoulun oppilasta. Tutorkoulutuksia oli yksi Etelä-
Kymenlaakson ammattiopisto Ekamissa. Koulutukseen osallistui 43 toisen asteen opiskelijaa.  
Vuoden 2014 aikana pidettiin kaksi vanhempainilta. Vanhempainiltoihin osallistui yhteensä 
44 vanhempaa. Vanhempainiltojen aiheena oli mediakasvatus. Kouluttajina toimivat piirin 
kolme nuorisotyön kouluttajaa. 
 

 
 
Kuvassa nuoria Lasten oikeudet tukioppilaille –koulutuksesta Inkeroisissa syksyllä 2014 
 
Piiri toteutti yhdessä MLL:n keskusjärjestön kanssa tukioppilasohjaajien peruskoulutuksen 
Kouvolassa. Peruskoulutukseen osallistui 15 yläkoulun opettajaa sekä nuorisotyöntekijää.  
 
 

Tukioppilasohjaajat 
peruskoulutuksessa Kouvolassa 
syksyllä 2014. 
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Koulurauha 
Koulurauha on Mannerheimin Lastensuojeluliiton, poliisin, Opetushallituksen, Folkhälsanin ja 
Suomen Vanhempainliiton yhteinen ohjelma, jonka tavoitteena on edistää kouluyhteisön 
hyvinvointia ja turvallisuutta. Ohjelman keskeisiä periaatteita ovat oppilaiden osallisuus, 
yhteisöllisyys, yhdessä tekeminen - ilon ja innon tuominen koulutyöhön ja se että ketään ei 
kiusata eikä kukaan jää yksin. 
 
Koulurauha julistetaan Kouvolassa 19.8.2015 klo 13 KSS Energia Areenalla. Tapahtumaan 
odotetaan 2000 ala- ja yläkoulun oppilasta, kutsuvieraita ja medianedustajaa. Koulurauhan 
suunnittelutyö aloitettiin keväällä 2014 yhteistyössä paikallisen työryhmän kanssa. Työryh-
mään kuuluvat pilottikoulut, sekä muita paikallisia toimijoita. Pilottikouluina ovat Mansikka-
mäen koulu, Urheilupuiston koulu, Valkealan yläkoulu, Inkeroisten yhtenäiskoulu, Svenska 
skolan ja Kymenlaakson ammattiopisto KSAO Sosiaali- ja terveysalan linja.  Muita yhteistyö-
kumppaneita ovat Kouvolan kaupunki; varhaiskasvatus, koulutoimi, nuorisopalvelut, nuori-
sovaltuusto Nuva, yhteisöllisyyden edistäminen, lasten ja nuorten lautakunta, sekä Kymen-
laakoson liikunta ry, koripallojoukkue Kouvot, Kymenlaakson ammattiopisto KSAO:n turvalli-
suuslinja, MLL:n paikallisyhdistykset ja koulujen vanhempainyhdistyksiä. 
 
Koulurauhan teema lukuvuodelle 2015–2016 on Yhdessä vahvaksi. 
 
Varhaiskasvatusväelle järjestettiin oma Eskarirauha-seminaari syksyllä 2014. Seminaariin 
osallistui 38 Kouvolan seudun varhaiskasvatuksen ammattilaista. 
 

 
Kuvassa Koulurauha työryhmän jäseniä Mansikkamäen koulussa joulukuussa 2014. 
 
Paikallisyhdistysten nuorisotyön tukeminen 
Piiri tuki yhdistyksiä nuorisotoiminnan toteuttamisessa. MLL Kymen piirin alueella käynnistyi 
ensimmäinen Verkk@ri-ryhmä MLL Inkeroisten yhdistyksen toimesta. Verkk@ri on lyhenne 
sanasta verkkotukioppilas. Ohjattu vertaistuki toimii nuoren kasvun tukena ja  
yhteisöllisyyden luojana verkossa hieman samaan tapaan kuin tukioppilastoiminta kouluissa. 
Nuorten taustalla on aina turvallinen aikuinen, joka ohjaa toimintaa. Verkk@ri -ohjaaja on 
yhdistyksen vapaaehtoinen. Yhdistyksen tukena toimii piirin ammatillinen työntekijä. 
Verkk@rit ovat iältään 13 –20-vuotiaita.  
 
Verkk@reilla oli pikkujuhannus 11.8. Anjalan nuorisokeskuksessa. Ohjelmassa oli 
jousiammuntaa ja saunalla mukavaa yhdessä oloa ja tulevaisuuden suunnittelua pizzan 
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äärellä. Pikkujoulut vietettiin Helsingissä tutustuen pääkaupunkiseudun Verkk@reihin. 
 
Verkk@riohaajien koulutus järjestettiin Helsingissä 15.3.2014. Koulutukseen osallistui Kymen 
piirin alueelta yksi vapaaehtoinen ja yksi piirin työntekijä. 

 
Ammatilliset perhepalvelut 
MLL:n Kymen piiri tuottaa ammatillisia perhepalveluita kunnille ostopalvelusopimusten 
puitteissa. Perhe voi saada kunnalta myös hoitoon oikeuttavia palveluseteleitä. Vuonna 2014 
kumppanuuskuntia olivat Kotka ja Kouvola. Perheet ja yhteisöt voivat tilata palvelua myös 
yksityisesti.  

 
Ammatillisiin perhepalveluihin kuului v. 2014: 

 Vammaisen ja pitkäaikaissairaan lapsen hoito 

 Ammatillinen perhetyö 

 Lasten ja nuorten ammatillinen tukihenkilötyö 
 
Perhepalvelut vastaavat yksilöllisesti perheiden tarpeisiin. Perheiden kanssa tehdään 
kirjallinen perhetyön suunnitelma ja perheneuvottelut ovat säännöllisiä. Suunnitelman 
laadintaan ja neuvotteluihin osallistuvat perhe, perhetyön tilaaja ja -tuottaja. Toimintatapa 
on asiakaslähtöinen ja voimavarasuuntautunut. Perhepalveluiden tavoitteena on tukea ja 
vahvistaa lasta ja perhettä arjessa. Loppuvuodesta 2014 Kotkan ja Kouvolan kanssa aloitettiin 
yhteistyössä kehittämään Lapsiperheiden kotipalvelua uuden sosiaalihuoltolain puitteissa. 
 
Vammaisen ja pitkäaikaissairaan lapsen hoito Vammaisen ja pitkäaikaissairaan lapsen hoito 
tarjoaa apua lapsen kotihoitoon vanhempien jaksamisen ja vanhemmuuden tueksi sekä 
omaishoitajan vapaan ja iltapäivähoidon järjestämiseksi.  

 
Perhetyö on ennaltaehkäisevää avohuollon tukitoimenpiteenä toteutettavaa toimintaa. Per-
hetyön tarkoituksena on tukea perhettä kokonaisuutena vaikeassa elämän tilanteessa suun-
nitelmallisesti, johdonmukaisesti, kokonaisvaltaisesti sekä pitkäjänteisesti. 
 
Lasten ja nuorten tukihenkilötyö tukee lapsen kasvua ja kehitystä. Tukisuhteen tavoitteet 
tehdään yhdessä perheen sekä tilaajan kanssa, tavoitteita tarkennetaan tarpeen mukaan vä-
liarviointineuvotteluja pitämällä.  
 
Lapsiperheiden kotipalvelu tukee lapsiperheitä kuormittavassa elämäntilanteessa tarjoamalla 
konkreettista, oikea-aikaista apua ja tukea perheen tarpeen mukaan.  Tavoitteena on 
tunnistaa, ehkäistä ja helpottaa lasten, nuorten ja perheiden pulmia mahdollisimman 
varhain, edistää perheen arjessa selviytymistä sekä lapsen hyvää kasvua ja kehitystä. 
 
Lisäksi MLL:n Kymen piiri toteutti LEIKKILÄ -ohjattua leikkitoimintaa. Vuonna 2014 toimintaa 
kokeiltiin uudella konseptilla. Muutaman ostopalvelusopimuksella tuotetun LEIKKILÄN lisäksi 
kaksi opiskelijaa vastasi opintojensa puitteissa LEIKKILÄstä Kouvolan pallonlyöjien kotipelissä 
läpi koko kauden. LEIKKILÄ -toiminta perustuu lasten kanssa yhdessä tekemiseen ja leikin 
ohjaamiseen. Ohjaajat ovat MLL:n kouluttamia Leikkilä-ohjaajia. Myös yhdistyksille ja muille 
piireille tarjottiin mahdollisuutta hyödyntää piirin kehittämää konseptia.  
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LEIKKILÄ -koulutukset toteutettiin 29.3 Kouvolassa yhteistyössä Kouvolan seudun 
ammattiopiston kanssa, ja 8.5 Etelä-Kymenlaakson opistossa Kotkassa. Molemmissa 
koulutuksissa oli osallisina yli 30 opiskelijaa opettajineen. LEIKKILÄ –koulutukset olivat 
omiaan lisäämään MLL:n tunnettuutta tulevien sosiaali- ja kasvatusalan ammattilaisen 
keskuudessa. Kouluttajana toimi Petra Vesuri.   
 
Ammatilliset perhepalvelut vuonna 2014 

Vuonna 2014 hoitotunteja tuotettiin 10 355 tuntia. Kasvua edellisvuoden tunteihin oli lähes 
900 tuntia, joten MLL:n Kymen piirin ammatilliset perhepalvelut ovat selkeästi osa kuntien 
vakiintunutta palveluverkostoa. Kasvu toi mukanaan myös haasteita. Ammatillisten 
perhepalveluiden rakennetta oli tarkasteltava kriittisesti, ja tarpeellisiin muutostöihin 
ryhdyttiin. Ennen kaikkea työaikamuotojen muutokset aiheuttivat odottamattomia 
seurauksia, johon ei oltu osattu varautua. Lisäksi käynnistettiin uuden välitysjärjestelmän 
kehittämistyö. Kymenlaakson ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelija Satu Sinkkonen-
Suomalainen toteutti piirin toimeksiannosta opinnäytetyönsä aihheesta ”Mannerheimin 
lastensuojeluliiton Kymen piirin ammatillisen perhetyön kehittämishaasteet”. Opinnäytetyön 
tuloksia hyödynnetään rakenteiden kehittämisessä. 
 

Vallitsevin palvelumuoto oli vuonna 2014 vahvasti edelleen vammaisen ja pitkäaikaissairaan 
lapsen hoito (97 % kaikista tilauksista), mutta perhetyötä, tukihenkilötyötä ja lapsiperheiden 
kotipalvelua kehitettiin vahvasti sen rinnalle. Vammaisen- ja pitkäaikaissairaan lapsen 
hoitotyön tilaajana oli pääasiassa vammaispalvelu. Perhetyötä tilasi vammaispalvelun lisäksi 
sosiaalitoimi ja lastensuojelu.  
 
Hoitotuntien tilaukset jakautuivat Kotka 65% ja Kouvola 35%. Kotkan alueella tarve painottui 
pääasiassa lasten iltapäivähoidon järjestämiseen. Kouvolassa palvelua käytettiin omaishoidon 
vapaapäivien järjestämiseen, jotka ajoittuivat pääsääntöisesti arkipäiviin, mutta myös jonkin 
verran viikonloppuihin ja yön yli hoitoon. Perhepalveluita tehtiin suunnitelmallisesti 
näkyväksi niin sähköisin markkinointikirjein, palvelusivustoissa ja -oppaissa kuin erinäisissä 
tapaamisissa.   

 
Tunteja tuotettiin yhteensä 10 355h. Kuvassa tuntin jakautuminen kuukausittain. 
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          Hoitotuntien jakautuminen kunnittain vuonna 2014. 
 
 

 
Tuntien jakautuminen palvelutuotteittain Kotkassa ja Kouvolassa. 

 

Perhetyöntekijät 

MLL:n Kymen piirin perhetyöntekijät ovat sosiaali- tai terveysalan ammattilaisia; lähihoitaja, 
sairaanhoitaja, kehitysvammaohjaaja tai sosionomi. Perhetyöntekijöillä on ratkaisu- ja 
voimavarakeskeinen työote, heidän työtapansa on asiakkaan omatoimisuutta, kuntoutumista 
ja kotona selviytymistä tukevaa. Perhetyöntekijät työskentelevät perheissä vuorokauden 
kaikkina aikoina. Työsuhteen alussa perhetyöntekijöitä esittävät lain edellyttämä rikos-
rekisteriotteen. Koko henkilöstö on allekirjoittanut vaitiolositoumuksen ennen työsuhteen 
alkamista. Salassapitovelvollisuus säilyy sopimuksen päätyttyä ja myös työsuhteen päätyttyä. 
Vuoden 2014 aikana solmittiin uusia perhetyöntekijöiden työsopimuksia yhteensä viisi; kaksi 
Kouvolaan kaksi ja kolme Kotkaan kolme. Vuoden lopussa perhetyöntekijöitä oli yhteensä 12, 
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joista seitsemän toimi päätoimisesti tuntityösuhteisena perhetyöntekijänä ja viisi 
sivutoimisena tuntityösuhteisena perhetyöntekijänä.  
 
Perhetyöntekijöille järjestettiin vuoden aikana perhetyöntekijätapaamisia  
(pt-tapaamisia), joissa oli koulutuksellista antia ja työn kehittämiseen liittyvää sisältöä. Lisäksi 
helmikuussa toteutettiin koulutus aiheesta työhyvinvointi ja reflektiivinen ajattelu. 
Kouluttajana toimi Tulosmarkat oy:n Marja-Leena Joukainen. Kouluttajien aikataulullisista 
syistä loppuvuodelle aiotut lääkehoito- ja turvallisuuskoulutus siirtyivät alkuvuoteen 2015.  
Perhetyöntekijöillä oli mahdollisuus osallistua myös noin viiden viikon välein järjestettävään 
työnohjaukseen. Työnohjaajana toimi vuonna 2014 Riitta Peni ja syksystä alkaen Sanna 
Leinonen. Työnohjaukset ovat olleet ryhmätyönohjauksia, vuorotellen Kouvolassa ja 
Kotkassa. Loppuvuodesta tuettiin perhetyöntekijöiden työtä myös ohjaajan järjestämillä 
kehityskeskusteluilla. 

 
Perheet 

Vuoden 2014 lopussa perhepalveluiden piirissä oli Kotkassa 15 perhettä (määrä vaihteli 
vuoden aikana 14-16 välillä). Kouvolassa oli vuoden lopussa 29 asiakasperhettä (määrä 
vaihteli 20-30 välillä). Perhepalvelupäällikkö sekä ohjaaja piti yhteyttä asiakasperheisiin 
puhelimitse, sähköpostitse, sekä lähettämällä kolme kertaa vuoden aikana tiedotekirjeen 
perhepalveluista ja siinä tapahtuneista ajankohtaisista asioista.  
 

Kehittämishankkeet  
Ystäväksi maahanmuuttajaäidille  –hanke (2014 –2016)  
Ystäväksi maahanmuuttajaäititoiminnan päätavoitteena on vahvistaa 
maahanmuuttajaäitien vanhemmuutta ja osallisuutta sekä ehkäistä 
heidän syrjäytymistään. Toiminnan kautta maahanmuuttajaäidit 
saavat suomenkielisen naisen ystäväkseen, jonka kanssa he voivat 
harjoitella suomen kielen puhumista sekä tutustua suomalaiseen yhteiskuntaan ja tapoihin. 
Suomea puhuva vapaaehtoinen puolestaan pääsee tutustumaan uusiin kulttuureihin ja 
niiden tapoihin. Kaksisuuntainen kotoutuminen lisää ymmärrystä kulttuurien välillä ja 
vähentää ennakkoluuloja.  
 
Ystäväksi maahanmuuttajaäidille –toiminta käynnistyi huhtikuussa 2014 Raha-
automaattiyhdistyksen (RAY) tuella. Se osoittautui erittäin tarpeelliseksi toimintamalliksi jo 
muutaman kuukauden aikana. Ystäväksi maahanmuuttajaäidille - toiminta on tehokasta ja 
edullista kotouttamistyötä, jolla on merkittäviä vaikutuksia maahanmuuttajaäitien ja heidän 
perheidensä elämään. Kaikki maahanmuuttajaäidit, sekä vapaaehtoiset ovat kokeneet, että 
maahanmuuttajaäitien kielitaito on parantunut, he ovat voimaantuneet ja heidän elämänlaa-
tunsa on kohentunut. Lisäksi molemmat ovat saaneet uusia ystäviä ja harrastuksia ja tutustu-
neet uusiin tapoihin ja kulttuureihin. Toiminta on tavoittanut sellaisiakin maahanmuuttajaäi-
tejä, jotka ovat jääneet kotoutumistoimien ulkopuolelle. Toiminta on myös osoittautunut 
erittäin suosituksi vapaaehtoistoiminnaksi. Kymen piiri on kouluttanut yhdeksän kuukauden 
aikana 32 vapaaehtoista ja tänä aikana on solmittu 24 ystävyyssuhdetta.  
 
”Perheen äiti on asunut Suomessa seitsemän vuotta. Minä olen ensimmäinen perheen ulko-
puolinen henkilö, viranomaisten lisäksi, joka on keskustellut äidin kanssa,” kertoi vapaaeh-
toinen ystävä 11.8.2014 vapaaehtoisten ystävien vertaistapaamisessa. 
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Kohderyhmä 
Toiminnassa mukana olevat maahanmuuttajaäidit ovat lähtöisin eri maanosista: Aasiasta 
17%, Afrikasta 39%, Itä-Euroopasta 13%, Lähi-Idästä 22% ja Länsi-Euroopasta 9%. Maahan-
muuttajaäidit olivat kotoisin 16 eri maasta: Afganistan, Kiina, Myanmar, Etiopia, Ghana, Ke-
nia, Nigeria, Ruanda, Somalia, Romania, Venäjä, Irak, Syyria, Turkki, Espanja ja Yhdistynyt 
Kuningaskunta. Maahanmuuttajaäitien äidinkielenä olivat arabia, amhara, burma, dari, eng-
lanti, espanja, kiina, kurmandzi, ranska, somalia, swahili, unkari ja venäjä. Mukana oli niin 
pakolaistaustaisia maahanmuuttajaäitejä (63%) kuin suomalaisen miehen aviopuolisoja 
(29%) tai opiskelun takia Suomeen muuttaneita (8%). Suurimmalla osalla (84%) toiminnassa 
mukana olevista oli alle kouluikäisiä lapsia.   
 
Toteuttamistavat 
Vapaaehtoisille järjestettiin viiden tunnin perehdytyskoulutus. Näitä pidettiin vuoden 2014 
aikana 4 kertaa:  
3.5. Lappeenranta, 7 osallistujaa 
7.5. Kouvola, 6 osallistujaa 
26.5. Kotka, 8 osallistujaa 
24.5. Imatra, 11 osallistujaa 

Vapaaehtoisten jatkokoulutus järjestettiin 23.8.2014 Kouvolassa. Koulutuksen aiheena oli 
”Lapsi mielessä”, koulutuskokonaisuus oli osa MLL:n Kymen piirin lapsi ja perhekeskustoi-
minnan päivää.  

Vapaaehtoisille ja maahanmuuttajaäideille järjestettiin alueelliset yhteiset tapaamiset elo-
kuussa, Lappeenrannassa tavattiin 14.8. Puistopiknikin merkeissä. Kymenlaaksossa järjestet-
tiin Toimintapäivä Kouvolassa 30.8. Tapaamisten tarkoituksena oli tutustuttaa vapaaehtoisia 
ja maahanmuuttajaäitejä toisiinsa ja näin vahvistaa heidän sosiaalisia verkostojaan.                
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Kuvissa ystäväpareja yhteisessä toimintapäi-
vässä 30.8.
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Vapaaehtoisille oli lisäksi syksyllä omat toiminnanohjaukset kaupungeittain (11.8. Kouvola, 
20.8. Kotka ja 28.8. Lappeenranta). Lisäksi vapaaehtoiset osallistuivat myös Kymen piirin va-
paaehtoisille tarkoitettuun virkistyspäivään 10.6. Kotkassa. Syyskauden virkistystapahtuma 
oli alueittain pikkujoulujen merkeissä (19.11. Lappeenranta ja 25.11. Kouvola).   
 
Vapaaehtoiset ystävät ilmoittivat käyttäneensä ystävätoimintaan vuoden 2014 aikana yh-
teensä 392 vapaaehtoistyötuntia.  
 
Yhteistyö, markkinointi ja tiedottaminen 
Yhteistyö eri maahanmuuttajatyötä tekevien tahojen kanssa on auttanut löytämään tästä 
toiminnasta kiinnostuneita maahanmuuttajaäitejä. Tiivistä yhteistyötä on tehty kuntien 
maahanmuuttajatyötä tekevien maahanmuuttajakoordinaattoreiden sekä seudun muiden 
maahanmuuttajien parissa työtä tekevien henkilöiden ja järjestöjen kanssa.  

Kymen piirin alueen lehdissä oli vuoden 2014 aikana yhdeksän lehtiartikkelia Ystäväksi maa-
hanmuuttajaäidille –toiminnasta. Toiminnasta tiedotettiin myös useilla www-sivuilla ja erilai-
sissa facebook-ryhmissä.  

Toiminnasta tiedotettiin ja markkinoitiin seuraavissa tapahtumissa ja yhteistyöverkoston 
työkokouksissa: 

9.4. Kotkan kaupungin lapsiperhetyö- ja neuvolaverkoston kokous Kotkassa 
12.4. Kymen piirin perhekummikoulutus Lappeenrannassa 
17.4. Kymen piirin Kevätilo-keräys Kotkassa 
28.4. Mytty-verkoston kokous Kouvolassa 
6.5. Dreamwall-tapahtuma Kotkassa 
8.5. Lappeenrannan kaupungin maahanmuuttoviranomaisten tapaaminen Lappeenrannassa 
24.5. Tykkimäki-päivä Kouvolassa 
4.6. Suomen kielen kurssi, Laptuote-säätiö, Lappeenrannassa 
9.6. Sammonlahden asukastupa Lappeenrannassa 
12.6. Kouvolan kaupungin lapsiperhepalveluiden yhteistyöverkosto Kouvolassa 
5.8. Kotkan kaupungin hyvinvointineuvolan yhteistyöverkosto Kotkassa 
6.8. Vuoroveto-kriisikeskuksen tapahtuma Kouvolassa  
13.8. Viranomaiset Manskilla-tapahtuma Kouvolassa 
18.8. Yhteistyökokous Eksoten hallinnon kanssa Lappeenrannassa 
19.8. Hyvä alku koulutielle-tapahtuma Kotkassa 
3.9. Monikulttuurisuuskeskus Kipinä Imatralla 
5.9. Eksoten neuvolaverkoston kokous Lappeenrannassa 
11.9. Valikko – työryhmä Kouvolassa 
25.9. Yhteistyöpalaveri SRK:n kanssa Kouvolassa 
1.10. Imatran Monikulttuurinen toimintakeskus Kipinän kanssa palaveri Kouvolassa 
2.10. Etelä-Karjalan kansalaisopiston suomen kielen kursseilla Lappeenrannassa 
3.10. Terhokerhon yhteistyöpalaveri Kouvolassa 
7.10. Mytty-verkoston kokous Kouvolassa 
15.10. Maahanmuuttajien koulutus- ja rekrymessut Kotkassa 
19.11. Kouvolan SRK:n lapsiperhetyöverkosto Kouvolassa 
 

 



       Vuosikertomus 2014   24 

 

   
 

Koko Suomi leikkii –hanke (2014 –2016) 
Koko Suomi leikkii on Suomen Kulttuurirahaston käynnistämä ja rahoittama kolmevuotinen 
(2014–2016) suurhanke, joka innostaa kaikenikäisiä suomalaisia leikkimään. Hankkeen toteu-
tuksesta vastaavat yhteistyössä Mannerheimin Lastensuojeluliitto ja Suomen Punainen Risti. 
Koko Suomi leikkii -hanke rakentaa uudella tavalla sukupolvien yhteyttä ja kiinnittää huomio-
ta leikin merkitykseen. Hankkeeseen on palkattu kymmenen Leikkilähettiä, jotka auttavat 
MLL:n paikallisyhdistyksiä ja SPR:n paikallisosastoja käynnistämään Terhokerhoja. Kymen pii-
rin ja Etelä-Savon Leikkilähettinä aloitti huhtikuussa 2014 Piia Kleimola. 

Terhokerho on sukupolvien 
kohtaamispaikka. Terhokerhoon ovat 
tervetulleita niin lapset kuin eläkeläiset 
ja muut aikuiset viettämään kiireetöntä 
aikaa ja leikkimään yhdessä. 
Terhokerho-nimi tulee Suomen 
Kulttuurirahaston tammesta. 
Terhokerhon tilana voi olla esimerkiksi 
koulu, kirjasto, MLL:n perhekahvila, 
SPR:n kerhotila tai muu vastaava tila.  

 
 

 
 
 
 

Kuvissa Terho -kerholaisista lapsista senioreihin. 
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Vuoden 2014 lopussa Kymen piirin alueella Terhokerhoja oli joko aloitettu tai päätetty 
aloittaa tulevalla kevätkaudella yhteensä 16 eri alueella; Kotkassa Merikeskus Vellamossa, 
Haminassa vuoroittain Kumppanuustalo Hilmassa ja Haminan teatterilla, Miehikkälässä ja 
Virolahdessa vaihtuvissa kohteissa. Kouvolassa Anjalan koululla, Elimäellä vaihtuvissa 
kohteissa, Inkeroisissa palvelukoti Sarastuksessa, Myllykoskella palvelutalossa, Jaalassa 
Liikasenmäellä, Kuusankoskella KSAO:n Helli-tiloissa sekä Kettumäen palvelutalolla, Kouvolan 
keskustassa Monikulttuurisuuskeskus Saagalla, Valkealassa sekä Palvelutalo Iltatähdessä 
sekä Sisustuskahvila Kaarnasydämessä ja Iitissä vaihtuvissa kohteissa mm. kotieläintilalla.  
Lappeenrannan alueella Terhokerhotoiminta alkoi Lappeenrannassa Toivo-kodilla 
yhteistyössä koululaisten iltapäiväkerhotoiminnan kanssa, Imatralla Monikulttuurisuus-
keskus Kipinässä toimivassa Perhekahvilassa ja Parikkalassa vaihtuvissa kohteissa. Etelä-
Savossa Terhokerhotoiminta päätettiin aloittaa Ristiinassa ja Kerimäellä.  
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Muita esittely- ja rekrytointitilaisuuksia vuoden 2014 aikana oli useita kymmeniä. 
Leikkilähetti järjesti alueittain erilaisia leikkitapahtumia mm. osana jo valmiiksi olevia MLL ja 
SPR tapahtumia: 
6.-7.5. Dreamwall, Kotka 
7.6.      Partiolaisten suurjuhla sekä leikkitapahtuma Mansikkamäen koululla, Kouvola 
13.8     Viranomaiset Mansikilla, Kouvola 
15.8.    Taiteiden yö, Kouvola 
27.8.    Leikkitapahtuma Päiväkoti Tirikkassa, Lappeenranta 
20.9.    Nälkäpäivä, Kouvola 
21.9.   ”Pappa pitkospuulle” -luontoretki yhdessä Kymen luontoliiton kanssa, Kouvola  
14.10.  Senioreiden suhinat, Kouvola 
19.10.  Leikkitapahtuma Juurikorvessa, Kotka  
Lasten oikeuksien viikolla Leikkilähetti oli mukana tapahtumissa: 
19.11. Metku-viikko, Lappeenranta  
21.11. Joulupuu -keräys, Kouvola 
22.11. Lasten oikeuksien päivän tapahtuma, Mikkeli 
23.11. Merikeskus Vellamo, Kotka 
28.11. Joulupuu -keräys, Kouvola   
Lisäksi Leikkilähetti järjesti leikkitapahtumia Kouvolan alueen Perhepuistoissa.  
 
Mediakontakteja Koko Suomi leikkii –hanke tavoitti huomattavan paljon. Lehtiartikkeleita, 
radiohaastatteluja sekä paikallisuutisten mediakontakteja oli Kymen piirin alueella vuoden 
2014 aikana noin kolmekymmentä.  
 
Terhokerho-toiminta on tiivistänyt MLL:n paikallisyhdistysten yhteistyötä alueen muiden 
toimijoiden ja yhdistysten kanssa, myös muiden kuin SPR:n paikallisosastojen. Mukana 
yhteistyössä on mm. eläkejärjestöjä, palvelutaloja, päiväkoteja ja kouluja. Erittäin 
ilahduttavaa on, että mukana Terhokerhotoiminnassa ovat myös alueen oppilaitokset; 
Kotkassa Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, Kouvolassa KSAO eli Kouvolan seudun 
ammattiopisto, Lappeenrannassa ja Imatralla SAMPO eli Saimaan ammattiopisto. Kouvolassa 
ja Imatralla yhteistyössä Terhokerhopaikkana ovat paikalliset Monikulttuurisuuskeskukset, 
Kouvolassa Saaga ja Imatralla Kipinä. Tämän myötä Koko Suomi leikkii ja Ystäväksi 
maahanmuuttajaäidille –hankkeet ovat löytäneet toimivan yhteistyömuodon. Leikkiläheteillä 
oli vuoden aikana kolme työkokouspäivätapaamista Espoossa, Helsingissä ja Heinolassa. 
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Hallinto ja talous 
MLL:n Kymen piirin hallinnosta vastaa hallitus. Piirihallitukseen kuului vuonna 2014 
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi kahdeksan jäsentä. Piirihallituksen kokouksia 
pidettiin kahdeksan. Piirin sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 24.4. Palvelukeskus 
Mäntykodissa Taavetissa, ja syyskokous 9.11. Sokos Hotelli Vaakunassa, Kouvolassa. 
Syyskokoukseen osallistui MLL:n keskusjärjestön järjestöpäällikkö Arja-Liisa Mauno sekä 
järjestölakimies Esa Iivonen. 
 
MLL:n Kymen piirin hallitus 2014 
Terhi Rokkanen, Kotkan paikallisyhdistys  puheenjohtaja  
Hanna Savelainen, Iitin paikallisyhdistys  varapuheenjohtaja 
Elina Janhunen, Taipalsaaren paikallisyhdistys 
Riitta Korpelainen, Kuusankosken paikallisyhdistys 
Petra Vesuri, Etelä-Valkealan paikallisyhdistys 
Minna Kakkonen, Korian paikallisyhdistys 
Ritva Virransalo, Lappeenrannan paikallistyhdistys 
Marja-Liisa Mankki, Jaalan paikallistyhdistys 
Sirpa Osanen, Kotkan paikallisyhdistys 
Riitta Kaijalainen-Vainikainen, Imatran paikallisyhdistys 
Piirihallituksen sihteerinä toimi toiminnanjohtaja Christa Carpelan 
 
Piirihallituksen työrukkasen toimin johtoryhmä, johon kuului puheenjohtaja, varapuheen-
johtaja sekä toiminnanjohtaja. Johtoryhmä kokoontui vuoden aikana neljä kertaa. 
    
MLL:n Kymen piirin tilintarkastajat ovat Jarmo Kuntonen (HTM) ja Pasi Waris (KHT) 
PricewaterhouseCoopers Oy:stä. Varatilintarkastajat ovat Päivi Värjä ja Marja-Liisa Lohtander. 

 
Talous 
Toiminta rahoitetaan liiton avustuksella, jäsenmaksutuotoilla, RAY-avustuksilla, OK-
opintokeskuksen tuella, MLL:n kevätkeräyksellä, sekä muiden toimintaamme tukevien 
tahojen tuella. Lastenhoitotoimintaan saatiin rahoitusta Kouvolasta, Kotkasta, 
Lappeenrannasta, Imatralta, Lemiltä, Pyhtäältä ja Taipalsaaresta. Vapaaehtoisen 
perhekeskustoiminnan ammatillista ohjaukseen saatiin kuntarahaa Kotkasta ja Kouvolasta. 
Kotkaan ja Kouvolaan tuotettiin myös ammatillisia perhepalveluita ostopalvelusopimuksin.   
Vuonna 2014 Kymen piirin talous oli -26 526,42 euroa alijäämäinen. 
 
Henkilöstö 
Piiritoimiston henkilökunta tuplaantui vuoden 2014 aikana hankkeiden sekä ammatillisten 
perhepalveluiden rakennemuutosten johdosta. Piiritoimistossa työskentelivät vuonna 2014 
järjestökoordinaattori Liisa Hasanen, perhekeskustoiminnan koordinaattorit Pirjo Riippa ja 
Maiju Vesa, koordinaattori Virpi Meriläinen (Ystäväksi maahanmuuttajaäidille –hanke, alk. 
1.4.), Leikkilähetti Piia Kleimola (Koko Suomi Leikkii -hanke, alk. 23.4.), perhetoiminnanoh-
jaaja Marita Vanhala/Heidi Perämäki, joka toimi myös vt. lastenhoitotoiminnanohjaajana, 
perhepalvelupäällikkö Sami Laakkonen (50%) sekä toiminnanjohtaja Christa Carpelan. Amma-
tillisten perhepalveluiden perhetyöntekijöitä oli 12, joista seitsemällä oli päätyönä MLL:n 
tuntityö ja viisi teki sitä sivutyönä. Palkanmaksusta ja kirjanpidosta vastasi Tilikievari ky:n 
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Teija Honni. Lisäksi piiritoimistolla harjoittelunsa toteutti yksi sosionomiopiskelija, sekä kaksi 
työssäoppijaa. 
 
Henkilöstön kehittämistyötä jatkettiin läpi vuoden. Piiritoimistohenkilökunnan työnkuvat 
määriteltiin saatujen rahoitusten perusteella ja tavoitteet asetettiin yhteisesti vuosikelloon. 
Joka toinen viikko kokoontuneessa toimisto -tiimeissä pysähdyttiin arvioimaan 
toiminnansuuntia ja asetettiin yhteisiä päämääriä. Henkilökohtaisia kehittämissuunnitelmia 
työstettiin kehityskeskusteluissa, sekä TE-keskuksen tuella toteutetussa valmennuksessa, 
josta vastasi Tulosmarkat Oy. Toimistotyöntekijöillä oli mahdollisuus osallistua MLL:n 
Vahvuutta vanhemmuuteen hankkeen päätösseminaariin Helsingissä, sekä muihin omaa 
työtä kehittäviin koulutuspäiviin. Toiminnanjohtaja aloitti Järjestöjohtajien 
erikoisammattitutkinnon suorittamisen oppisopimuskoulutuksena, sekä osallistui esityksestä 
Maanpuolustuksen erikoiskurssille 14.-15.10. Koko henkilöstön ja vapaaehtoisten 
virkistyspäivä vietettiin risteillen Kotkan edustalla 10.6, päivään osallistui 49 vapaaehtoista. 
Lisäksi pikkujouluja vietettiin tiimeittäin.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Kuvassa piiritoimiston sekä Mökkitaikurit ry:n väkeä Taikamaratonin lopputiimellyksessä 18.7 


