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Alkusanat 
 

Lasten ja perheiden palvelut ovat suuressa muutoksessa. Sote- ja aluehallintouudistukset 
siirtävät sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuun kunnilta itsehallintoalueille. 
Samalla lapsi- ja perhepalveluita uudistetaan muutosohjelmalla, joka on yksi hallituksen 
kärkihankkeista. Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelman tavoitteena on integroida 
hajanaiset lapsi- ja perhepalvelut toimivaksi kokonaisuudeksi. Muutoksella on tarkoitus 
vahvistaa peruspalveluja ja siirtää painopistettä ehkäiseviin ja varhaisen tuen ja hoidon 
palveluihin.  
 
Ohjelman tavoite on hyvä, mutta talouden taantuman johdosta vaarana on, että lasten ja 
nuorten palveluihin ja perheiden tukeen kohdistuvat leikkaukset jatkuvat. Tämä aiheuttaa 
suuria haasteita lasten ja nuorten kasvuympäristöön ja vahingoittaa lasten ja nuorten 
hyvinvointia. Hyvinvointia edistävään ja ongelmia ehkäisevään työhön tehtävät leikkaukset 
tulevat myös taloudellisesti kalliiksi, kun korjaavan työn tarve ja kustannukset kasvavat 
leikkausten seurauksena. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tulee olla suunnitelmallista, 
tavoitteellista, monialaista ja monitoimijaista.  Tässä tarvitaan hallinnonalojen ylittämistä ja 
yhteistyötä kansalaisjärjestöjen kanssa sekä asukkaiden ja asiakkaiden osallisuutta. MLL:n 
tahtotila on, että vuonna 2024 Suomi on lapsiystävällinen yhteiskunta, jossa lapsen etu 
asetetaan etusijalle ja jossa lapset ja nuoret voivat hyvin. Lapsiystävällisen yhteiskunnassa 
toteutuminen vaatii vahvaa vaikuttamistyötä, jossa korostuu kaikilla tasoilla yhteistyön ja 
kumppanuuden merkitys. MLL:a tarvitaan vahvistamaan kuntien hyvinvointiverkostoa ja 
nostamaan lapsi näkyväksi yhteiskunnan jäseneksi. Lapsiin kohdistuvat vaikutukset tulee 
arvioida kaikilla päätöksentekotasoilla.  
 
MLL:n Kymen piiri on vahva kumppani Kouvolassa, Kotkassa ja Lappeenrannassa erityisesti 
lasten ja perheiden osallisuuteen ja kuulemiseen liittyvissä käytännöissä, matalan kynnyksen 
toimintapaikkojen tarjonnassa ja hyvinvointitiedon keräämisessä suoraan lapsilta ja 
perheiltä. Piirin koordinoima Perhekummitoiminta, ja RAY:n tukema Ystäväksi 
maahanmuuttajaäidille -toiminta ovat löytäneet vahvan jalansijan kumppanuuskunnissa. 
Tukea saavia perheitä oli viime vuonna yli 50. Suomen Kulttuurirahaston Koko Suomi Leikkii -
hanke (2014–2016) innosti puolestaan ylisukupolvisesti leikin maailmaan, ja Terho-kerhoja 
toimii piirin alueella yli 20. Kerhotoiminnan kehittämisellä on ollut positiivinen vaikutus 
paikallisyhdistyksiin, sekä oppilaitos- sekä järjestöyhteistyön. Paikallisyhdistyksiä piirin 
toiminta-alueella vuonna 2015 oli 36, Etelä-Karjalassa 17 ja Kymenlaaksossa 19. Aktiivisesti 
niistä toimi 31. Kerhojen lisäksi paikallisyhdistykset järjestivät alueen lapsiperheille 
perhekahviloita, vertaisryhmiä, tilaisuuksia ja tapahtumia. MLL:n Kymen piirin ammatillisia 
perhepalveluita tuotettiin Kotkalle ja Kouvolalle ostopalvelusopimusten puitteissa yhteensä 
10748 tuntia, mikä on yli 400 tuntia edellisvuotta enemmän. 
 
Piirin tapahtumista ikimuistoisin oli valtakunnallisen Koulurauhan julistus ja siitä käynnistynyt 
Koulurauha-ohjelma 2015–2016. Koko Koulurauhan julistuslukuvuosi on ollut upea, usean 
tahon yhteinen ponnistus nostaa koulukiusaaminen ja sen kauaskantoiset vaikutukset 
puheenaiheeksi. Erityisesti ilahduttaa se, kuinka tiiviisti kouvolalaiset lapset ja nuoret ovat 
olleet osallisena Koulurauhan rakentamisessa. Nuorten valitsema Yhdessä vahvaksi -teema 
kertoo nimenomaan siitä, ettet pysty kuljettamaan yksin palloa koko kentän läpi, vaan sinun 
täytyy syöttää myös joukkuekaverille. Kumppanuudessa on voimaa #yhdessävahvaksi. 
 
Kouvolassa 8.4.2015 
Piirihallitus 
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MLL:n johtava asiantuntija Esa 
Iivonen Lapsivaikutusten 
arvioinnilla parempia päätöksiä 
kunnassa -koulutuksessa Kouvolan 
valtuustossa 27.5. 

MLL:n päällikkö Anne Viinikka 
Näe, Kuule, Ymmärrä – ajatuksia 
arvostavasta kohtaamisesta  
-seminaarissa 21.5. 

Lapsi- ja perhepoliittinen vaikuttaminen 
 

MLL toimii lasten oikeuksien puolesta ja rakentaa yhdessä 
kumppaneidensa kanssa lapsiystävällistä yhteiskuntaa, jossa 
lapsia ja lapsuutta arvostetaan ja jossa kaikki kantavat vas-
tuunsa lasten hyvinvoinnista. Lasten ja nuorten hyvinvointi ra-
kentuu perheessä, vertaissuhteissa sekä arjen peruspalveluis-
sa. Ajoissa tarjottu tuki on tehokkainta ja ehkäisee arjen on-
gelmien kasautumista. Taloudellisesti haastavina aikoina on 
erityisen tärkeää nostaa esiin päätösten pitkäaikaisia vaikutuk-
sia, koska lasten palveluihin kohdistettu leikkaus voi nopeasti 
kasvattaa kunnan menoja lasten ja perheiden ongelmien pit-
kittyessä ja kärjistyessä. Lapsiystävällisen yhteiskunnan toteu-
tuminen vaatii vahvaa vaikuttamistyötä, jossa korostuu kaikilla 
tasoilla yhteistyön ja kumppanuuden merkitys. Hyvinvoinnin ja 
terveyden edistämisen tulee olla suunnitelmallista, tavoitteel-
lista, monialaista ja monitoimijaista. MLL:a tarvitaan vahvis-
tamaan kuntien hyvinvointiverkostoa, ja nostamaan lapsi nä-
kyväksi yhteiskunnan jäseneksi. Lapsiin kohdistuvat vaikutuk-
set tulee arvioida kaikilla päätöksentekotasoilla. Piiri vastaa 
MLL:n alueellisesta ja maakunnallisesta vaikuttamisesta sekä 
tukee yhdistysten vaikuttamistoimintaa.   
 
MLL:n Kymen piirin järjestämät koulutukset kumppanuuskunnissa 

MLL:n Kymen piiri järjesti kumppanuuskunnissa yhteensä: 
21 Lastenhoitotoiminnan koulutusta 
17 Perhekummitoiminnan koulutusta 
12 Ystäväksi maahanmuuttajaäidille -toiminnan 

koulutusta 
5 Arvostavaa kohtaamista ja kiusaamisen ehkäisemistä  

käsittelevää koulutusta 
3 Lapset ja media -mediakasvatuskoulutusta 
2 Nuorisoseminaaria 
1 Tutor-koulutuksen 
1 Kaverikoulutuksen 
1 Koulutuksen kuntapäättäjille 
 
Katso tarkempi listaus liitteestä 1 (s. 35-36). 
 
Paikalliset yhteistyöverkostot ja 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. Katso listaus liitteestä 2, sivulta 37-40. 
Kehittämishankkeiden yhteistyöverkostot ja tilaisuudet on 
mainittu myös hankkeiden omissa kappaleissa. 
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Vuoden teko 2015: 
Niki Vainio & Janne 

Outinen: kouluvierailut 
koulukiusaamisen 

ehkäisemiseksi. 

Piirin perinteinen aamupuurotilaisuus  
järjestettiin 4.12. Tilaisuudessa vieraili yli 40 
yhteistyökumppania. 

 

Valovoimainen vapaaehtoinen -kiitosgaalassa 17.11 
palkittiin MLL:n Kymen piirin Ystäväksi 
maahanmuuttajaäidille -toiminnan vapaaehtoisia 
sekä Koulurauha -työryhmäläisiä. Tilaisuudessa 
esitettiin myös STOP -koulukiusaamiselle tanssi 

 

 
 
  

Vasemmassa kuvassa MLL:n Kymen piirin Leikkilä 
Kympin Nainen -tapahtumassa 16.5. ja oikeassa 
kuvassa MLL:n Kymen piirin Liisa Hasanen 

(vasemmalla) ja Christa Carpelan (kolmas vasemmalta)   
Lasten Lauantai -tapahtumassa 9.5.  

  

Janne Outinen ja Niki Vainio vastaanottivat 
Kouvolassa piirin syyskokouksessa 10.11 heille 
myönnetyn Vuoden Teko -palkinnon. 
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Kuvissa LC Nick eli Niki 
Vainio ja Hanna Pakarinen 
STOP koulukiusaamiselle musiikkivideon kuvauksissa Kouvolan 
Kymintehtaalla 21.7. sekä MLL:n Kymen piirin Maiju Vesa ja Christa 
Carpelan musiikkivideon julkistustilaisuudesta Kouvolan kauppakeskus Veturin Kino123:ssa 10.8. 

 
Valtakunnalliset yhteistyöverkostot ja tapahtumat 
Piiri osallistui MLL:n valtakunnallisiin Kevätilo- ja Hyvä Joulumieli -kampanjoihin sekä 
emännöi valtakunnallista Koulurauha lukuvuotta. Lisäksi piiri oli osallisena yli 30 
valtakunnallisessa tilaisuudessa. Katso tarkempi listaus liitteestä 3 (s. 41) 

 
Piiri organisoi alueellaan Hyvä Joulumieli -
kampanjan lahjakorttien jaon. Kymen piirin 
paikallisyhdistykset jakoivat oman alueensa 
vähävaraisille lapsiperheille 500 kpl 70 euron 
arvoista ruokalahjakorttia. Kampanjaan osallistui 
29 yhdistystä ja Kymen piirin Ystäväksi 
maahanmuuttajaäidille -hanke. 
 
 

  

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.  

 

MLL:n Kymen piiri järjesti 
valtakunnallisen Koulurauhan 
julistustilaisuuden 19.8. 
Kouvolan KSS-Energia-
areenalla. Tilaisuuteen 
osallistui noin 2000 Kouvolan 
alueen ala- ja yläkoululaista, 
kutsuvierasta ja median 
edustajaa. Kuvissa 
Koulurauha lukuvuoden 
viralliset suojelijat; tasavallan 
presidentti Sauli Niinistön 
tervehdyksen lukenut Sara 
Forsberg ja tandemhyppynä 
tilaisuuteen saapunut Lassi 
Hurskainen. 

MLL:n Kymen piirin 
yhdistysläisiä matkalla 
järjestöristeilylle 25.‒27.9. 
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Viestintä 
Lapsiystävällisen yhteiskunnan toteutuminen vaatii vahvaa vaikuttamistyötä ja sitä tukevaa 
viestintää. Vuonna 2015 piirin viestintäosaamista vahvistettiin ja suunnitelmallisuutta kehi-
tettiin.  Panostus näkyi ennen kaikkea mediaosumien määrässä, joita oli 104 kappaletta, 80 
edellisvuotta enemmän. Yksi tärkeimmistä tekijöistä oli Koulurauha-ohjelma ja Stop koulukiu-
saamiselle -kampanja, joiden viestinnän tueksi palkattiin assistentti muutamaksi kuukaudek-
si. Kaikessa viestinnässä huomioitiin se, että ilme oli MLL:n graafisen ohjeistuksen mukaista. 
Myös yhdistyksiä tuettiin MLL:n ilmeen toteuttamisessa.  
 
Kiusaamisen ehkäisytyön lisäksi mediassa olivat näkyvästi esillä myös Ystäväksi maahanmuut-
tajaäidille -toiminta ja Koko Suomi leikkii -hanke. Toiminnanjohtaja Christa Carpelania haasta-
teltiin paikallislehtiin, -radioon ja -televisioon ennaltaehkäisevän tukeen, sosiaalisen medi-
aan, lasten oikeuksin ja lapsiperheiden köyhyys -teemoihin liittyen. Lisäksi paikallisyhdistys-
ten omat tapahtumat näkyivät hienosti eri medioissa.  Piiri tuki yhdistyksiä tarvittaessa, mm. 
mielipidekirjoituksen laatimisessa. Piiri oli mukana tekemässä aloitetta perhekeskusosaaja-
koulutuksen saamiseksi Kouvolaan.  MLL:n esitteitä toimitettiin piiristä käsin muun muassa 
alueen neuvoloihin ja yhteispalvelupisteisiin. Myös yhdistyksiä kannustettiin ja autettiin 
hankkimaan MLL:n lapsiperheille suunnattuja materiaaleja ja toimittamaan ne paikkoihin, 
missä lapsiperheet liikkuvat. 
 
Yhdistyksiin ja vapaaehtoisiin piiri piti yhteyttä puhelimitse, sähköpostitse sekä sähköisin pii-
riviestein, joihin koottiin ajankohtaiset asiat. Piiriviestejä lähti vuoden aikana kuusi, lisäksi 
muita jäsentiedotteita lähetettiin 16 kappaletta. Piirin toiminnasta tiedotettiin yhdistyksille 
myös piirin Facebook- ja www-sivujen, sekä erilaisten järjestöportaalien kautta. Kuntien per-
hepalveluiden virkamiehiin, koulujen rehtoreihin ja alueen muihin järjestöihin ja toimijoihin 
pidettiin säännöllisesti yhteyttä sähköisin viestein. Vaikuttamisviestejä kuntien päättäjille läh-
ti kaksi. 
 

Yhdistysten vapaaehtoistoiminnan ammatillinen ohjaus ja tuki 

MLL:n vapaaehtoisten toteuttamat varhaisen tuen muodot kuten perhekahvilat, erilaiset 
vertaisryhmät 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 
kulttuureista tulevia lapsia, lapsiperheitä, vanhempia ja isovanhempia yhteen. MLL:n 
paikallisyhdistysten vertaisryhmissä samanlaisessa elämäntilanteessa olevat vanhemmat 
tutustuvat toisiinsa, keskustelevat lapsiperheiden elämään liittyvistä asioista ja etsivät 
yhdessä ratkaisuja mieltä askarruttaviin asioihin. Kylämummit ja -vaarit vahvistavat 
sukupolvien ketjua vierailemalla päiväkodeissa ja perhekahviloissa sekä osallistumalla 
yhdistysten järjestämin tapahtumiin. Erilainen kerhotoiminta mahdollistaa mukavan 
yhdessäolon lasten kasvun ja kehityksen tukemiseksi. Piirin tehtävänä on tukea, ohjata ja 
kouluttaa oman alueensa paikallisyhdistyksiä ja niissä toimivia vapaaehtoisia tehtävässään 
sekä edistää MLL:n perhekeskustoiminnan 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 
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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 järjestötyön tuki 
Piiri tarjosi yhdistyksille järjestötyön ja yhdistyshallinnon koulutusta, ohjausta ja neuvontaa, 
sekä välitti yhdistyksille keskustoimiston tuottamat materiaalit ja tuki heitä toimintansa 
kehittämisessä. Yhdistyksille järjestettiin kaksi järjestötyön koulutusta (Täyskäsipäivä), joissa 
kohdattiin 19 yhdistysläistä 11:sta yhdistyksestä. Lisäksi toteutettiin neljä seudullista 
tapaamista, joihin osallistui 15 paikallisyhdistysten edustajaa.  Lisäksi tehtiin 
yhdistysvierailuja yhdistyksen tapahtumiin tai kokouksiin. Yksittäisiä yhdistyskohtaamisia oli 
yli 70, yhdistyksen tapahtumissa tai kokouksissa. Täyskäsipäivät pidettiin Lappeenrannassa ja 
Kouvolassa. Lappeenrannassa kouluttajana toimi MLL:n järjestöpäällikkö Arja-Liisa Mauno ja 
Kouvolassa Arja-Liisa Mauno sekä MLL:n perhekeskustoiminnan suunnittelija Mia Viljanen.  
 

Järjestökoulutukset 
7.3. Lappeenranta 
28.3. Kouvola 
 

Seututapaamiset 
12.2.  Kotka  
8.4.    Lappeenranta    
23.9.  Kouvola 
22.10. Parikkala  
 
Perhekeskustoiminta 
Perhekahvilat, vertaisryhmät ja kerhot 
Piiri tarjosi yhdistyksille perhekeskustoiminnan koulutusta, ohjausta ja neuvontaa, sekä välitti 
yhdistyksille keskustoimiston tuottamat materiaalit ja tuki heitä toimintansa kehittämisessä. 
Pääpaino yhdistysten toteuttamassa vapaaehtoisessa perhetoiminnassa on tällä hetkellä 
perhekahviloissa ja Terhokerho toiminnassa. Perhekahviloiden toiminta ja tuen tarve 
kartoitettiin kyselyllä. Ammatillisia perhekahvilavierailuja tehtiin kahdeksan. Vierailut olivat 
pääsääntöisesti toimintaan tutustumista ja erilaisten tuokioiden pitämisestä. 
 
MLL:n Kymen piirin alueen yhdistyksillä oli v. 2015:  

 

 22 perhekahvilaa 

 5 lasten ja aikuisten yhteistä vertaisryhmää 

 27 erilaista kerhoa 
 
Perhekahvilavierailut  
 
15.4. Anjala 
29.5.  Valkeala 
31.5.  Inkeroinen 
1.6.  Anjala 
10.6. Elimäki 
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21.9.  Lappeenranta 
6.10.  Kotka 
7.10. Imatra  
9.10. Elimäki 
22.10.  Parikkala 
2.11.  Valkeala 
2.11.  Kouvola 

 
Kylämummi- ja kylävaaritoiminta 
MLL:n Kymen piiri on koordinoinut kylämummi- ja kylävaaritoimintaa Lappeenrannassa, jossa 
toimii 6 mummia. Elimäellä toimii 5 mummia, jotka ovat tiiviissä yhteistyössä Elimäen 
yhdistyksen kanssa. 
 
Kylämummien vertaistapaamiset 
10.3. Lappeenranta 
10.6. Lappeenranta 
2.12. Lappeenranta 
Lisäksi 3 mummia osallistui MLL:n järjestöristeilylle 25.‒27.9. 

 
Piirin toteuttama varhainen tuki 
MLL:n Kymen piiri tarjoaa lapsiperheille monimuotoista varhaista tukea, joka on osa paikallis-
ta hyvinvointiverkostoa. Toiminta täydentää kunnan palveluketjua lapsiperheiden hyvinvoin-
nin tukemisessa ja ehkäisee arjen ongelmien kasautumista. Ajoissa tarjottu tuki on tehok-
kainta ja myös taloudellisesti järkevää. MLL:n perhekeskustoiminnan sisällöt ja painopisteet 
määritellään yhteistyössä kumppanuuskunnan kanssa. Kumppanuuskuntia vuonna 2015 oli-
vat Kotka, Kouvola, Lappeenranta, Pyhtää ja Imatra. 
 
Kymenlaakson ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijat Oona Hiironen ja Merita Pylkkä-
nen tekivät piirin toimeksiannosta opinnäytetyön aiheella ” Pikkulapsiperheiden mielipiteitä 
Kouvolan alueen avoimista palveluista”. Tuloksia hyödynnetään MLL:n ja Kouvolan kumppa-
nuusyhteistyön kehittämisessä.  
 
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. Lastenhoitotoiminnan 
toteutus mahdollistuu vain kumppanuuskuntien 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 perhekeskustoiminnan koordinaattori vastaa hoitajien ohjauksesta, rekrytoinnista, 
koulutuksista ja pienryhmätapaamisista.  Laadun seurantaa toteutetaan MLL:n 
lastenhoitotoiminnalle asetetun laatuohjeistuksen mukaisesti. Vuonna 2015 toteutettiin 
asiakastyytyväisyyskysely webropol - kyselynä, joka ostettiin MLL:n Hämeen piiriltä.  
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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 2015 lastenhoitotoiminnassa mukana oli 46 hoitajaa. Lastenhoitokursseja 
järjestettiin kaksi. Keväällä kurssi toteutettiin yhteistyössä Kouvolan kansalaisopiston kanssa. 
Syksyllä piiri järjesti kurssin Lappeenrannan alueella. Kurssin lisäksi piiri järjesti kolme 
perehdytystä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille. Perehdytyksiin osallistui yhteensä neljä 
henkilöä. Lasten hoitajien pienryhmiä toteutettiin 16, koulutusiltoja kolme ja 
virkistystapahtumia kolme. Näiden lisäksi ohjaaja on tukenut ja neuvonut, tavannut ja pitänyt 
muilla tavoin yhteyttä hoitajiin tarpeen mukaan.  
 

 
Lappeenrannan lastenhoitokurssin suorittaneet 2015 vasemmalta oikealle Julia Kauppinen, Susanna Raukko, 
Venla Meuronen, Taru Turtiainen ja Elisa Ristimäki 
 

Lastenhoitotoiminnan tilastoja:       
   2009    2010    2011    2012    2013    2014    2015 
lastenhoitokurssit  2          3            3           3          1           1           2        
hoitajien pienryhmätapaamiset 13        11    13        13        16         8           16 
hoitajien koulutus ja virkistys 4           7            5          7           4          5           6 
asiakasperheitä  146      144    189      199      147      121       71 
lastenhoidon tunteja  1917    2112    2356    3057   2665    1868     1364 
 
Toiminnan tiedottamisessa merkittävänä apuna ovat MLL:n yhdistykset ja heidän eri 
toimijansa, kuntien neuvolat ja perhetyöntekijät ja piirin eri tiedotuskanavat. 
 
Perhekummitoiminta 
Perhekummitoiminta on piirin koordinoimaa 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 lasta odottavat ja alle kouluikäisten lasten perheet. Perhe voi 
hakeutua perhekummitoiminnan pariin itse tai ammattilaisen ohjaamana. Tuki on perheelle 
maksutonta. 
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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 toteutettiin MLL Lappeenrannan 
paikallisyhdistyksen tuella. 
 
Perhekummien peruskoulutus 
21.3.‒1.4.  Kotka 
18.4.‒4.5.  Kouvola 
28.11.‒12.12. Lappeenranta 
 
Perhekummisuhteita solmittiin vuoden 2015 aikana: 
Kouvola   6 
Kotka  6 
Lappeenranta 1 
 
Vertaisryhmätapaamisia oli 11. 
 
Kymenlaakson ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelija Virpi Timonen teki piirin 
toimeksiannosta opinnäytetyön aiheella ”Perhekummitoiminta vanhempien kokemana”. 
Tuloksia hyödynnetään MLL:n perhekummitoiminnan työn kehittämisessä.  
 
Kaveritoiminta 
MLL:n kaveritoiminta on piirin organisoimaa, ammatillisesti ohjattua vapaaehtoistoimintaa. 
Toiminnan tavoitteena on tarjota 4–17-vuotiaalle lapselle tai nuorelle turvallinen ja 
luottamuksellinen suhde, ehkäistä ongelmien kasautumista, ehkäistä yksinäisyyttä ja 
syrjäytymistä lapsen/nuoren sosiaalisia taitoja ja itsetuntoa vahvistamalla, sosiaalisen 
verkoston laajentaminen ja itsenäistymisen tukeminen. Aikuista kaveria tarvitaan esimerkiksi 
silloin, jos lapsi tai nuori kokee itsensä yksinäiseksi, vapaa-ajalla ei ole mielekästä tekemistä 
tai koulu ei suju toivotusti. Kaveri tapaa lasta tai nuorta keskimäärin pari kertaa kuukaudessa. 
Yhdessä tehdään niitä asioita, jotka molemmista tuntuvat mukavilta: jutellaan, pelataan 
lautapelejä, käydään elokuvissa tai vaikka lenkillä. 
 
Kaveritoiminnasta kiinnostuneet vapaaehtoiset haastatellaan ja he saavat 20 tunnin 
tukihenkilöiden peruskoulutuksen. Peruskoulutuksen lisäksi tukihenkilöt saavat säännöllisesti 
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ohjausta. MLL:n kaverilta edellytetään sitoutumista vapaaehtoistoiminnan eettisiin 
periaatteisiin ja vaitiolovelvollisuuteen. Perhe (lapsi tai nuori) voi hakeutua kaveritoiminnan 
pariin itse tai ammattilaisen ohjaamana. Tukisuhteen lähtökohtana on vapaaehtoinen ja 
tasavertainen kumppanuus. 
 
Kaveritoiminnan koulutus järjestettiin Lappeenrannassa 30.11., josta valmistui viisi 
tukihenkilöä kaveritoimintaan. Koulutus toteutettiin MLL Lappeenrannan 
varuskuntayhdistyksen tuella. 

 
Nuorisotoiminta 

Tukioppilastoiminta 
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.  
 
Vuoden 2015 aikana MLL:n Kymen piiri aloitti Uudenmaan piirin koulutusten välityksen. Piirin 
tehtävänä on huolehtia yhteydenpidosta ja yhteistyöstä keskusjärjestön, 
tukioppilaskouluttajien ja ohjaajien kanssa sekä ylläpitää ohjaajarekisteriä. Piiri myös 
kannustaa yhdistyksiä kouluyhteistyön kehittämiseen alueellaan. 
 
MLL:n Kymen ja Uudenmaan piirien alueella toimii 22 kouluttajaa. Uudenmaan alueen 
kouluttajia tavattiin kaksi kertaa vuoden aikana. Tapaamisissa kohdattiin kahdeksan 
kouluttajaa ja tapaamiset olivat kouluttajille vertaistapaamisia.  
 
Tukioppilaiden perus- ja jatkokoulutus 
Kymen piirin alueella tukioppilaiden peruskoulutuksia oli yksi ja yksi jatkokoulutus. 
Koulutuksissa kohdattiin 35 tulevaa tukioppilasta sekä neljä tukioppilasohjaajaa. 
Tutorkoulutuksia oli yksi Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto Ekamissa. Koulutukseen 
osallistui 30 toisen asteen opiskelijaa sekä tutortoiminnasta vastaava ohjaaja.  
 
Uudenmaan piirin alueen koulutusten yhteenveto 
 
Koulutukset: 

 
 
Tukioppilasohjaajien koulutus 
Tukioppilasohjaajien peruskoulutuksessa tutustutaan tukioppilastoiminnan tärkeisiin 
toimintaperiaatteisiin, arvoihin ja tavoitteisiin. Koulutuksesta saa valmiuksia toiminnallisten 
menetelmien käyttöön sekä työvälineitä oman tukioppilasryhmän ohjaamiseen ja toiminnan 
kehittämiseen. 
 

Riviotsikot

Määrä  / 

Koulutuspaikka 

Summa  / 

alakoululaisia

Summa  / 

yläkoululaisia

Summa  / 

opiskelijoita

Summa  / joista 

tukareita,kum

meja tai 

tutoreita

Summa  / 

Vanhempia

Summa  / 

Opettajia,amm.

kasvattajia

Summa  / kaikki 

osallistujat yht. Summa  / koulutettavatunteja, tukioppilaat Summa  / koulutettavatunteja, ohjaajat Summa  / koulutettavatunteja kaikki

Opettajien tai muiden ammattikasvattajien koulutus 1 0 0 0 0 12 12 0 0 12

Oppilaiden tietoisku 11 1388 590 81 0 100 2160 0 0 7263

Tukioppilaiden koulutus 13 18 232 0 250 20 270 1574 112 1708

Vanhempainilta (koulussa) 8 3 0 0 0 285 51 340 0 0 463

(tyhjä) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vanhempainilta (päiväkodissa) 2 0 0 0 0 16 21 37 0 0 74

Muu koulutus (esim. kirjastokoulutus) 1 0 0 0 0 25 0 25 0 0 25

Tutoropiskelijoiden koulutus 2 30 0 39 27 5 74 123 17 343

Tutorvastaavien tapaaminen 1 0 0 0 0 16 16 0 32 32

Kaikki yhteensä 39 1439 822 120 277 326 225 2934 1697 161 9920
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Tukioppilasohjaajien peruskoulutuksia pidettiin yhteistyössä MLL keskusjärjestön kanssa 
Helsingin alueella kaksi. Peruskoulutuksen aikana kohdattiin 40 tukioppilasohjaajaa. 
Tukioppilasohjaajien jatkokoulutuksia oli vuoden aikana yksi ja se pidettiin Helsingissä. 
Tukioppilasohjaajia tavattiin 20 henkilöä. 
 
Myönteinen nettikulttuuri -koulutus tukioppilaille ja tukioppilasohjaajille 
Tukioppilaat saavat koulutuksessa työkaluja kehittää myönteisen nettikulttuurin edistämistä 
tukioppilastoiminnassa. Tukioppilasohjaajat saavat tietoa mediakasvatuksesta sekä nuorten 
mediamaailmasta sekä ymmärtävät vertaisten merkityksen valistustyössä. Koulutuksen avulla 
he pystyvät tukemaan tukioppilaita tehtävässään. Koulutus on kestoltaan puolen päivän 
mittainen. Koulutuksia on pidetty Lappeenrannassa kaksi ja Uudenmaan alueella neljä. 
 
Koulutukset ammattikasvattajille ja vanhempainillat 
Lapset ja media 
Lapsi ja media – Tukea digiajan kasvattajalle -koulutuksen päämääränä on vahvistaa 
vanhempien ja lasten kanssa toimivien ammattilaisten mediakasvatustietoisuutta ja -
valmiuksia. Koulutuksessa korostetaan aikuisen vastuuta mediakasvattajana ja lapsen 
oikeutta mediakasvatukseen. Koulutukseen osallistuvat saavat ajankohtaista tietoa lasten 
kuvaohjelmien katselusta, digitaalisesta pelaamisesta sekä netin- ja älypuhelinten käytöstä. 
 
Mediakasvatus: 

 
Vanhempainillassa tarkastellaan, miten mediakasvatus nivoutuu lapsiperheen arjessa osaksi 
kaikkea kasvatusta. 
 
Ammattikasvattajien tilaisuuksissa kohderyhmänä ovat lastentarhanopettajat ja päivähoidon 
muu henkilöstö, luokanopettajat sekä koulun oppilashuoltoryhmät. Ammattikasvattajien 
tilaisuuksissa pohditaan, miten he voivat tukea vanhempia lasten median käytön 
ohjaamisessa sekä haastavien tilanteiden hallinnassa. 
 
Koulutuksen tavoitteet: 

 Vanhemmat tuntevat vastuunsa lasten digitaalisen median käytön ohjaamisessa ja tu-

kemisessa ja ymmärtävät, että lapsella on oikeus mediakasvatukseen 

 Vanhemmat saavat tietoa lapsen mediasuhteen muodostumiseen vaikuttavista teki-

jöistä ja käsittävät oman toimintansa vaikutukset lapsen mediasuhteen kehittymises-

sä 

 Vanhemmat saavat konkreettista tukea ja keinoja lapsen median käytön ohjaamiseen 

 Ammattikasvattajat saavat valmiuksia ja työkaluja tukea vanhempia lasten median 

käytön ohjaamisessa ja median haittojen ehkäisyssä 

Riviotsikot

Määrä  / 

Koulutuspaikka 

Summa  / 

alakoululaisia

Summa  / 

yläkoululaisi

a

Summa  / 

opiskelijoita

Summa  / joista 

tukareita,kum

meja tai 

tutoreita

Summa  / 

Vanhempi

a

Summa  / 

Opettajia,amm.

kasvattajia

Summa  / kaikki 

osallistujat yht.

Opettajien tai muiden ammattikasvattajien koulutus 1 0 0 0 0 12 12

Oppilaiden tietoisku 6 1098 0 0 0 59 1157

Tukioppilaiden koulutus 2 0 42 0 42 2 44

Vanhempainilta (koulussa) 6 3 0 0 0 200 44 247

Vanhempainilta (päiväkodissa) 2 0 0 0 0 16 21 37

Muu koulutus (esim. kirjastokoulutus) 1 0 0 0 0 25 0 25

Tutorvastaavien tapaaminen 1 0 0 0 0 16 16

Kaikki yhteensä 19 1101 42 0 42 241 154 1538
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Vanhempainiltoja pidettiin Kouvolassa ja Lappeenrannassa. Vanhempainilloissa kohdattiin 
noin 40 vanhempaa. Ammattikasvattajien tilaisuuksia järjestettiin Kouvolassa kaksi, joissa 
kohdattiin 16 varhaiskasvatuksen henkilökuntaan kuuluvaa. 
 
Koulutukset alakouluille 
Osallisuutta oppimassa -hanke 
Osallisuutta oppimassa -koulutuksessa tuetaan alakouluja osallistavan toimintakulttuurin 
rakentamiseen vahvistamalla ja kehittämällä oppilaita osallistavia toimintoja, kuten 
esimerkiksi kummioppilas-, oppilaskunta- tai kerhotoiminta. Uudistuneessa 
perusopetuslaissa (47a §) korostetaan oppilaan osallisuuden merkitystä kouluyhteisössä ja 
velvoitetaan kouluja muun muassa kehittämään oppilaskuntatoimintaa. MLL:n Kymen piiri 
osallistui Helsingissä järjestettävään Osallisuutta oppimassa -koulutukseen keväällä 2015. 
Koulutuksen aikana kohdattiin noin 12 pääkaupunkiseudun alakoulujen opettajaa. 
 

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 julistettiin Kouvolassa 19.8.2015 klo 13 KSS Energia Areenalla. Koulurauhan 
teemaksi lukuvuodelle 2015–2016 valittiin Yhdessä vahvaksi. Tapahtumaan osallistui 2000 
ala- ja yläkoulun oppilasta, kutsuvieraita ja median edustajaa. Koulurauhan suunnittelutyö 
aloitettiin keväällä 2014 yhteistyössä paikallisen työryhmän kanssa. Työryhmään kuuluivat 
pilottikoulut, sekä muita paikallisia toimijoita. Pilottikouluina olivat Mansikkamäen koulu, 
Urheilupuiston koulu, Valkealan yläkoulu, Inkeroisten yhtenäiskoulu, Svenska skolan ja 
Kymenlaakson ammattiopisto KSAO Sosiaali- ja terveysalan linja.  Muita yhteistyö-
kumppaneita olivat Kouvolan kaupunki; varhaiskasvatus, koulutoimi, nuorisopalvelut, 
nuorisovaltuusto Nuva, yhteisöllisyyden edistäminen, lasten ja nuorten lautakunta, sekä 
Kymenlaakson liikunta ry, koripallojoukkue Kouvot, Kymenlaakson ammattiopisto KSAO:n 
turvallisuuslinja, MLL:n paikallisyhdistykset ja koulujen vanhempainyhdistyksiä. 
 
Koulurauhaleiri 
Koulurauhaleiri järjestettiin 29.‒30.1. Anjalan nuorisokeskuksessa. Leirille osallistui yli 30 
innokasta leiriläistä. Leirin aikana suunniteltiin koulurauhan logoa, julistustapahtumaa, 
opasta lukuvuodelle 2015–2016 sekä biisiä. Leirillä olivat mukana Kouvolan poliisit. 

Koulurauhaleirin oppilaita suunnittelemassa logoa, ohjelmaa ja julistustapahtumaa. 
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Koulurauhan julistustilaisuuden pääesiintyjä 
Kasmir ja lukuvuoden virallinen suojelija Sara 
Forsberg esiintymässä yhdessä 19.8. 

Eskarirauha 
Kouvolan varhaiskasvatuksen henkilökunnalle pidettiin kaksi Eskarirauhakoulutusta 
17.6.2015. Koulutuksiin osallistui yhteensä 16 varhaiskasvatuksen ammattilaista. 
 
Kouvola Night Cruising 1.8.2015 
Impedanz Tuning ry järjesti perinteisen Night Cruising 2015 -tapahtuman 1.8. Kouvolan Pris-
man parkkihallilla ja lahjoitti tulot pakollisten menojen jälkeen MLL:n Kymen piirin kou-
lukiusaamisen vastaiseen työhön. 
 
Julistustapahtuma 
Valtakunnallinen Koulurauha 2015–2016 julistet-
tiin KSS Energia Areenalla keskiviikkona 19.8.2015. 
Julistusjuhla oli nuorten suunnittelema koko-
naisuus, jossa muun muassa luettiin Tasavallan 
presidentin tervehdys ja esitettiin STOP -
koulurauhabiisi (Hanna Pakarinen feat Lc Nick & 
Obi ja Via Carpelan). Koulurauha lukuvuoden suo-
jelijoina toimivat kansainväliset sometähdet Lassi 
Hurskainen ja Sara Forsberg (Smokahontas, Smo, 
SAARA). Sara Forsberg luki tasavallan presidentin 
tervehdyksen. Koulurauhan julistuksen lukivat Roosa 
Salminen suomeksi, Ellen Keskitalo ruotsiksi ja Cata-
lina Bell englanniksi. Koulurauhatähden Seinäjoen työryhmälle luovutti Lassi Hurskainen, jo-
ka laskeutui taivaalta tandemhyppynä Skydive Finland ry:n Utin hyppytoiminnan aktiivihenki-
löiden kanssa. Juhlan päätti Kasmir. Tapahtumaan osallistui noin 2000 Kouvolan ala- ja ylä-
koulujen oppilasta ja opettajaa, kutsuvierasta ja median edustajaa. Kouvolaan saapui vieraita 
myös Seinäjoelta, jossa koulurauha julistetaan ensi vuonna. Koulurauhan julistus käynnisti 
koulurauhavuoden. 
 
Koulurauhan julistustapahtumaa oli mahdollista seurata suorana nettilähetyksenä. Linkki 
avautui www.koulurauha.fi-sivustolle. Tämä oli Koulurauhan historiassa ensimmäinen kerta, 
kun Koulurauhan julistustapahtumaa voi seurata internetin avulla. 
 
Hyväntekeväisyysilta 
Sokos Hotel Vaakunassa järjestettiin hyväntekeväisyysilta, jonka tuotto kohdistui koulukiu-
saamista ennaltaehkäisevään työhön. Hyväntekeväisyysillassa olivat mukana artistit Hanna 
Pakarinen ja LC Nick, taikurit J-P Pirinen ja Janne Mustonen, Cabello Rojo/Move Up sekä 
Riikka Keurulainen ja Janne Outinen. 

MLL:n Kymen piirin Maiju Vesa ja Christa Carpelan Kouvola Night Cruising -tapahtumassa 1.8. sekä  
STOP koulukiusaamiselle hyväntekeväisyysillan mainos 
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STOP koulukiusaamiselle biisi ja video 
MLL:n Kymen piiri toteutti Kouvolassa koulurauhan tueksi STOP koulukiusaamiselle biisin ja 
musiikkivideon sekä tanssin. Biisi syntyi halusta nostaa koulukiusaaminen puheenaiheeksi ja 
rohkaista puuttumaan siihen. Biisi ja tanssikoreografia syntyivät yhdessä lasten ja nuorten 
kanssa. Erityisen panoksen antoivat kouvolalaiset nuoret Heidi Suur-Näkki ja Jani Karhu. 
Saimme nuorten äänen kuuluvaksi. Tanssista tehtiin myös opetusvideo yhteistyössä Studio 
Move Up:n Janne Outisen kanssa. STOP koulukiusaamiselle biisi/video suunniteltiin soveltu-
vaksi esimerkiksi oppitunneilla, aamunavauksissa, tukioppilastoiminnassa, vanhempainillois-
sa käytettäväksi. STOP tanssin opetusvideo tarkoitettiin esimerkiksi liikuntatunneille, välitun-
titoimintaan tai muihin tapahtumiin. 
 
STOP koulukiusaamiselle biisi ja video toteutettiin hyväntekeväisyysperiaatteella. 
Haluamme kiittää kaikkia, jotka mahdollistivat projektin toteutumisen: 
Biisi: 
Tukipilari, tuottaja, säveltäjä ja sovittaja: Pertti Jalonen  
Artisti ja puuhanainen: Hanna Pakarinen 
Lapsiartistit: Olivia (Via) ja Oliver (Obi) Carpelan 
Rap-osuudesta vastannut: Lc Nick 
Taustalaulajat: Nina Tapio ja Pertti Jalonen 
Sanoittaja: Saara Törmä 
Kitaristi: Ville Nurmi  
Miksaaja: Mikko Raita/Studio Kekkonen 
Masteroija Svante Forsbäcka/Chartmakers 
 
Musiikkivideo: 
Tuotantoyhtiö Same-eYes Oy 
Tuottaja: Jesse Tervolin 
Ohjaus: Jesse Tervolin  
Kuvaus: Teemu Villikka 
Editointi: Teemu Villikka 
Assistentit: Denis Shkiperov, Teemu Iiskola ja Rami Lyytikäinen 
Esiintyjät: Mansikkamäen ja Kymintehtaan koulun oppilaat.  
Kuvauspaikat: Kouvolan Kaupunki ja Pilkanmaan koulu.  
#Yhdessävahvaksi 
#Stopkoulukiusaamiselle 
 
Elixir goes Koulurauha 
Kouvola oli mukana syksyn 2015 Elixir Life tv-ohjelmassa. Pääteeman muodostivat MLL:n 
Koulurauhan julistustapahtuma, lasten ja nuorten hyvinvointi, sporttinen elämä Kouvolassa 
sekä lasten koripalloriehatapahtuma. Ohjelmasarjan Kouvola-jaksot käynnistyivät 4.10.2015 
MTV3 -kanavalla. Jaksoissa YouTube -tähdet Sara Forsberg ja Lassi Hurskainen johdattivat eri 
aiheiden pariin. Kampanja toteutettiin yhteistyössä useiden paikallisten urheiluseuroja ja 
elinkeinoelämän edustajien kanssa: Kouvot, KPL, KSS Energia Oy ja Kaslink Oy. 
Markkinointikampanjan tavoitteena oli Kouvolan tunnettuuden lisääminen, urheilukaupunki-
imagon vahvistaminen sekä lasten ja nuorten hyvinvoinnin eteen tehtävän työn näkyväksi 
tekeminen. 
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Elixir Life tv-ohjelman Kouvola-aiheiset jaksot esitettiin: 
4.10. Soluttautuminen liikkuvan koulun englannintunnille 
11.10. Koripallomatsi 1/2 
18.10. Koripallomatsi 2/2 
25.10. Pesistä 1/2 
1.11. Pesistä 2/2 
8.11. Laskuvarjohyppy alkaa 
15.11. Saran konsertti 
22.11. Lassin laskuvarjohyppy 
29.11. Koulurauhan julistustapahtuma 
 
Motoristit koulukiusaamista vastaan 
Koulurauhan julistustapahtuman jälkeen järjestettiin Motoristit koulukiusaamista vastaan -
tapahtuma Mansikkamäen koululla. Tapahtumaan osallistui kaikkiaan 37 motoristia. 
Tapahtumassa oli mukana myös taikuri Janne Mustonen. Motoristit koulukiusaamista 
vastaan -ryhmän tarkoituksena on pyrkiä toiminnallaan vähentämään koulukiusaamista ja 
vaikuttaa yleisellä tasolla myönteisesti koulun ilmapiiriin ja oppilaiden asenteisiin, rohkaista 
puuttumaan kiusaamiseen ja kannustaa auttamaan toinen toistamme. 

 
Maiju Vesa Motoristit Koulukiusaamista Vastaan -ryhmän kyydissä 20.8. 

 
Koulurauhakiertue 
Koripallojoukkue Kouvojen pelaajia vieraili kapteeni Ville Kauniston johdolla Kouvolan 
kouluissa puhumassa koulukiusaamisesta: 
9.9. Ummeljoen alakoulu 
23.9. Urheilupuiston koulu 
30.9. Mansikkamäen koulu 
 
Studio Move Up:n Janne Outinen ja LC Nick vierailivat kouluissa ja eri tapahtumissa 
esittämässä STOP koulukiusaamiselle biisiä ja opettamassa tanssikoreografiaa. 
14.8. Jaalan alakoulu (150 kohdattua oppilasta ja muu kouluhenkilökunta) 
27.8.  Rasismin vastainen mielenosoitus Kouvolan Manskilla (100 osallistujaa) 
1.9.   Valkealan yläkoulu (250 kohdattua oppilasta ja muu kouluhenkilökunta) 
3.9.    Keskustan koulu, Kuusankoski (250 kohdattua oppilasta ja muu kouluhenkilökunta) 
4.9.    Muodin Yö (Hansassa 60 osallistujaa, Valtarissa 40 osallistujaa) 
8.9.  Zumbaryhmä Kausalassa (25 osallistujaa) 
14.9.  Taiteiden Yö, Kuusankoski (20 osallistujaa) 
25.9.   Kirkonkylän alakoulu, Valkeala (250 kohdattua oppilasta ja muu  
 kouluhenkilökunta) 
13.10. Ohjaamo Pop Up, Myllykosken kirjasto (30 osallistujaa) 
16.10.   Keskustan koulu, Kuusankoski (450 oppilasta ja muu kouluhenkilökunta)    



       Vuosikertomus 2015   18 

 

   
 

Kouvojen Ville Kaunisto Mansikkamäen 
kouluvierailulla 30.9. ja Janne Outinen Ohjaamo Pop Up -tapahtumassa Myllykosken kirjastolla 13.10. 
 
Jos oisin lintu 
Jos olisin lintu on tavallisen suomalaisen perheen omakohtainen kokemus kiusaamisesta ja 
sen aiheuttamasta kaaoksesta perheessä sekä lähipiirissä. Tarinan tarkoituksena oli herättää 
ajatuksia ja parhaassa tapauksessa ennaltaehkäistä tulevia kiusaamistilanteita. Näytöksiä oli 
kaikkiaan kahdeksan; kuusi ilmaista päivänäytöstä koululaisryhmille ja kaksi vanhemmille 
tarkoitettua iltanäytöstä, joista toinen oli ilmainen ja toinen maksullinen. Jos oisin lintu 
toteutettiin yhteistyössä muun muassa Voimateatterin, Pohjois-Kymen musiikkiopiston, 
Kaakkois-Suomen Syömishäiriöperheet ry:n kanssa. Näytökset pidettiin seuraavasti: 
 
29.9. Kuusankoskitalo klo 9.30, 11.30 ja 18.30 
30.9. Voimateatteri klo 9.30 ja 11.30 
1.10. Voimateatteri klo 9.30, 11.30 ja 18.30 
 
RuutiExpo 
Nuorten vaikuttamistapahtuma RuutiExpo 
kokosi marraskuussa Helsingin kaupungin-
talolle tuhansia nuoria kohtaamaan 
kaupungin virkamiehiä, päättäjiä, 
järjestöjä ja poliitikkoja. Viidettä kertaa 
järjestetty RuutiExpo on tapahtuma, jossa 
nuorten ideat ja aloitteet kuullaan. 
RuutiExpossa kuultiin, miten esimerkiksi 
valokuvaamalla, bloggaamalla tai 
liikunnan keinoin voi tehdä Helsingistä  
vieläkin paremman kaupungin. 
 
Kymen piiri osallistui RuutiExpoon teemalla Stop koulukiusaamiselle. Messuosastolla oli 
mukana myös Subin juontaja ja mediapersoona Kristoffer Ignatius kertomassa nuorille 
omakohtaisia kokemuksia koulukiusaamisesta. 

 
 

MLL:n Kymen piirin Sanna Kytö (vasemmalla) ja Maiju Vesa 
(oikealla) osallistuivat RuutiExpo -nuorisotapahtumaan 5.11. 
yhdessä juontaja/tuottaja Kristoffer Ignatiuksen (keskellä) kanssa 

 



       Vuosikertomus 2015   19 

 

   
 

Vasemmassa yläkuvassa psykoterapeutti Kari Muhonen YLE Etelä-Karjalan haastateltavana ja oikeassa 
yläkuvassa MLL:n auttavien puhelimien päällikkö Tatjana Pajamäki, Maiju Vesa, Christa Carpelan, Maaret 
Kallio ja Tuula Helen Lappeenrannan Kuule, Näe, Kohtaa miut -nuorisoseminaarissa 3.11. Vasemmassa 
alakuvassa Tatjana Pajamäki ja oikeassa alakuvassa Maaret Kallio luennoimassa Kouvolan Kuusankoskella 
10.11. pidetyssä Kuule, Näe, Kohtaa miut -nuorisoseminaarissa. 

Aikuiskoulutuskeskus – Puheenvuoro kiusaamisesta 
Joulukuussa Kouvolan Ammatillisen Aikuiskoulutuskeskuksen koulunkäynninohjaajat 
järjestivät koulukiusaamista ennaltaehkäisevän seminaarin. Seminaarissa oli mukana 
Kouvolan Sanomat, MLL:n Kymen piiri, Motoristit koulukiusaamista vastaan ja LC Nick. 
 
Nuorisoseminaarit Lappeenrannassa ja Kouvolassa 
Kuule, Näe, Kohtaa miut -seminaari järjestettiin Lappeenrannassa 3.11, ja Kouvolassa 10.11. 
Lappeenrannan seminaariin osallistui 60 Kasvatusalan ammattilaista, ja Kouvolan seminaariin 
120. Seminaareissa oli puhumassa Kari Muhonen (psykoterapeutti VET) aiheesta nuorten 
itsetuhoisuus ja käytöshäiriöt, Marja-Leena Niemi (ylilääkäri) lapsen ja nuoren psyko-
sosiaalinen kehitys, Maaret Kallio (tietokirjailija, psykoterapeutti YET & seksuaaliterapeutti 
NACS) aiheista seksi ja seksuaalisuus mediassa sekä nuoren seksuaalisuuden kohtaaminen 
sekä MLL:n auttavien puhelimien päällikkö Tatjana Pajamäki aiheesta nuorten 
kohtaamattomuudesta aiheutuvia ongelmia. Kouvolan seminaari järjestettiin yhteistyössä 
Kouvolan Ohjaamon kanssa. 
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Paikallisyhdistysten nuorisotyön tukeminen 
Piirin tehtävänä on tukea, ohjata ja kouluttaa oman alueensa paikallisyhdistyksiä ja niissä 
toteutettavaa nuorisotoimintaa. MLL Kymen piirin alueella toimii 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@reiden 
virkistyspäivä järjestettiin loppukeväästä Espoossa.  
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Ammatilliset perhepalvelut 
MLL:n Kymen piiri tuottaa ammatillisia perhepalveluita kunnille ostopalvelusopimusten 
puitteissa. Vuonna 2015 kumppanuuskuntia olivat Kotka ja Kouvola. Perheet ja yhteisöt 
voivat saada kunnilta myös palveluun oikeuttavia palveluseteleitä tai tilata palvelua 
yksityisesti.  
 
Työkokonaisuus räätälöidään perheiden tarpeita vastaavaksi. Työn tavoitteista ja 
toteutuksesta sovitaan ennen työn alkamista palvelusuunnitelmassa. Suunnitelman 
laatimiseen ja arviointiin osallistuvat perhe, palvelun tilaaja, perhetyöntekijä ja 
perhepalvelupäällikkö.  
 
Ammatilliset perhepalvelut vuonna 2015 
Ammatillisiin perhepalveluihin kuului vuonna 2015: 

 Vammaisen ja pitkäaikaissairaan lapsen hoito 
tarjoaa apua lapsen kotihoitoon vanhempien jaksamisen ja vanhemmuuden 
tueksi sekä omaishoitajan vapaan ja iltapäivähoidon järjestämiseksi 

 Ammatillinen perhetyö 
on ennaltaehkäisevää avohuollon tukitoimenpiteenä toteutettavaa toimintaa. 
Perhetyön tarkoituksena on tukea perhettä kokonaisuutena suunnitelmallisesti, 
johdonmukaisesti, kokonaisvaltaisesti ja pitkäjänteisesti. 

 Lapsiperheiden kotipalvelu 
tukee lapsiperheitä kuormittavassa elämäntilanteessa tarjoamalla konkreettista, 
oikea-aikaista apua ja tukea perheen tarpeen mukaan. Toiminta käynnistyi 
keväällä 2015 

 Lasten ja nuorten ammatillinen tukihenkilötyö 
tukee ja edistää lapsen kokonaisvaltaista sosiaalista hyvinvointia ja kehitystä. 
Lasta tavataan kotona ja kodin ulkopuolella. 

 
Vuonna 2015 palveluja tuotettiin yhteensä 10 748 tuntia – noin 450 tuntia enemmän kuin 
vuonna 2014. Ammatilliset perhepalvelut ovat juurruttaneet itsensä osaksi kuntien 
palveluverkostoa. 
 

 
Työtuntien jakautuminen kuukausittain 
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Vallitsevin palvelumuoto vuonna 2015 oli edelleen vammaisen ja pitkäaikaissairaan lapsen 
hoito (96 % kaikista tilauksista). Ammatillinen tukihenkilötyö ja lapsiperheiden kotipalvelu 
ovat kuitenkin vahva ja toivottu osa tarjoamiamme palveluja. Vammaisen- ja 
pitkäaikaissairaan lapsen hoitotyön tilaajina olivat pääasiassa vammaispalvelu ja omaishoito. 
Muita palveluiden tilaajia olivat varhaisen tuen palvelut, lastensuojelun avohuolto, 
sosiaalitoimi sekä yksityiset henkilöt. 
 

 
Tuntien jakautuminen palvelutuotteittain kunnissa 
 
Hoitotuntien tilaukset jakautuivat Kotka 58 % ja Kouvola 42 %. 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.   
 

 
Palveluiden jakautuminen kunnittain 
 

0,00

100,00

200,00

300,00

400,00

500,00

600,00

700,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Tu
n

ti
a

Tuntien jakautuminen palvelutuotteittain kunnissa

Kotka -Hoitotyö Kotka- Kotipalvelu Kouvola -Hoitotyö

Kouvola -Perhetyö Kouvola-Kotipalvelu Kouvola- Tukihenkilötyö

Kotka 
58 %

Kouvola
42 %

Palvelujen jakautuminen kunnittain 2015



       Vuosikertomus 2015   23 

 

   
 

Perhetyöntekijät 

MLL:n Kymen piirin perhetyöntekijät ovat sosiaali- tai terveysalan ammattilaisia; lähihoitajia, 
sairaanhoitajia, kehitysvammaohjaajia tai sosionomeja. Perhetyöntekijöillä on ratkaisu- ja 
voimavarakeskeinen työote, heidän työtapansa on asiakkaan omatoimisuutta, kuntoutumista 
ja kotona selviytymistä tukevaa. Perhetyöntekijät työskentelevät perheissä vuorokauden 
kaikkina aikoina. Työsuhteen alussa perhetyöntekijät esittävät lain edellyttämän 
rikostaustaotteen. Koko henkilöstö on allekirjoittanut vaitiolositoumuksen ennen työsuhteen 
alkamista. Salassapitovelvollisuus säilyy myös työsuhteen päätyttyä. 
 
Vuoden 2015 aikana solmittiin uusia perhetyöntekijöiden työsopimuksia yhteensä 
kymmenen; 5 Kouvolaan ja viisi Kotkaan. Vuoden lopussa perhetyöntekijöitä oli yhteensä 25, 
joista viisi toimi päätoimisena tuntityösuhteisena perhetyöntekijänä ja kaksikymmentä 
sivutoimisena tuntityösuhteisena perhetyöntekijänä. 
 
Perhetyöntekijöille järjestettiin vuoden aikana perhetyöntekijätapaamisia, joissa oli 
koulutuksellista antia ja työn kehittämiseen liittyvää sisältöä. Kevään aikana toteutettiin sekä 
turvallisuus että lääkehoidon koulutukset yhteistyössä OK-opintokeskuksen kanssa. 
Työntekijöillä oli myös mahdollisuus osallistua työajallaan ulkopuolisten järjestäjien 
koulutuksiin oman kiinnostuksensa mukaan.  
 
Vakituisessa työsuhteessa olevilla perhetyöntekijöillä oli mahdollisuus osallistua noin viiden 
viikon välein järjestettävään työnohjaukseen. Työnohjaajina toimivat Riitta Peni ja Sanna 
Leinonen. Työnohjaukset ovat olleet ryhmätyönohjauksia, vuorotellen Kouvolassa ja 
Kotkassa. Loppuvuodesta tuettiin perhetyöntekijöiden työtä myös ohjaajan järjestämillä 
kehityskeskusteluilla. 

 
Perheet 

Vuoden 2015 lopussa perhepalveluiden piirissä oli Kotkassa 8 perhettä (määrä vaihteli 
vuoden aikana 8-12 välillä). Kouvolassa oli vuoden lopussa 24 asiakasperhettä (määrä vaihteli 
17-24 välillä). Perhepalvelupäällikkö on pitänyt yhteyttä asiakasperheisiin puhelimitse, 
sähköpostitse, sekä lähettämällä neljä kertaa vuoden aikana tiedotekirjeen perhepalveluista 
ja ajankohtaisista asioista.  
 
Laatutyöskentely 
Ammatillisten perhepalveluiden tuottamisen perustaksi laadittiin vuoden aikana 
laatukäsikirja jossa määritellään myös palveluiden strategiat ja liiketoimintasuunnitelma. 
Laadunhallinnan tavoitteena on taata jokaiselle perheelle heidän tarpeitaan mahdollisimman 
hyvin vastaava palvelu.  
 
Laadunhallintaan liittyen kaikille vuoden 2015 aikana ammatillisten perhepalveluiden 
asiakkaana olleille perheille lähetettiin palvelukysely marraskuussa 2015. Saadun palautteen 
perusteella palvelumme täyttää perheiden tarpeet, vaikka parantamisen varaa totta kai on. 
Perheet olivat erityisen tyytyväisiä hoidon joustavuuteen sekä työntekijöiden ammattitaitoon 
ja luotettavuuteen. Katso yhteenveto palautekyselyn tuloksista liitteestä 4 (s. 42) 
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Kehittämishankkeet  
Ystäväksi maahanmuuttajaäidille -hanke (2014–2016)  
Ystäväksi maahanmuuttajaäidille -toiminnan 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 on osoittautunut erittäin tarpeelliseksi toimintamal-
liksi vajaan kahden vuoden aikana. Ystäväksi maahanmuuttajaäidille - toiminta on tehokasta 
ja edullista kotouttamistyötä, jolla on merkittäviä vaikutuksia maahanmuuttajaäitien ja hei-
dän perheidensä elämään. Kaikki maahanmuuttajaäidit, sekä vapaaehtoiset ovat kokeneet, 
että maahanmuuttajaäitien kielitaito on parantunut, he ovat voimaantuneet ja heidän elä-
mänlaatunsa on kohentunut. Lisäksi molemmat ovat saaneet uusia ystäviä ja harrastuksia ja 
tutustuneet uusiin tapoihin ja kulttuureihin. Toiminta on tavoittanut sellaisiakin maahan-
muuttajaäitejä, jotka ovat jääneet kotoutumistoimien ulkopuolelle. Toiminta on myös osoit-
tautunut erittäin suosituksi vapaaehtoistoiminnaksi. Kymen piiri on kouluttanut vuoden 2015 
aikana 50 vapaaehtoista ja tänä aikana on solmittu 46 ystävyyssuhdetta.  
 
”Me olemme yhdessä ja me puhumme joskus suomen kulttuurista, meiän maan kulttuurista 
ja uskonnosta, perheestä ja omasta elämästä. Joskus me kun me minulle syntyy kysymyksiä 
paljon mä odotan kun me tapasin yhdessä ja minä kysyn häneltä mitä tehdä tämä tämä tä-
mä ja hän selittää ja vastaa minulle ja se hyvä,” kertoo toiminnassa mukana oleva maahan-
muuttajaäiti, joka on saanut suomalaisen ystävän (haastattelu syksy 2015) 

Kohderyhmä 
Vuonna 2015 toimintaan mukaan tulleet maahanmuuttajaäidit olivat lähtöisin eri puolilta 
maailmaa: Aasiasta 38 %, Afrikasta 35 %, Euroopan alueilta 9 %, Lähi-Idästä 16 % ja Etelä-
Amerikasta 2 %. He olivat kotoisin 23 eri maasta: Somalia, Kongon demokraattinen tasavalta, 
Thaimaa, Bulgaria, Sri Lanka, Turkki, Afganistan, Nigeria, Irak, Venezuela, Kiina, Viro, Etiopia, 
Kambodza, Iran, Burundi, Kongon tasavalta, Venäjä, Puola, Espanja, Ruanda, Tansania ja Syy-
ria. Maahanmuuttajaäitien äidinkielenä olivat somalia, swahili, thai, bulgaria, tamili, kurdi, 
farsi, turkki, englanti, espanja, arabia, mandariinikiina, viro, dari, amhara, kirundin, venäjä, 
puola ja kiina. 
 
Toteuttamistavat 
Vapaaehtoisille järjestettiin viiden tunnin perehdytyskoulutus. Näitä pidettiin vuoden 2015 
aikana 4 kertaa:  
17.1. Kouvola, 17 osallistujaa 
21.3. Kotka, 8 osallistujaa 
12.9. Lappeenranta, 15 osallistujaa 
16.9. Kouvola, 10 osallistujaa 

Vapaaehtoisten jatkokoulutus järjestettiin keväällä 2015 teemalla ”Lapset ja media” 20.4. 
Kouvolassa ja 23.4. Lappeenrannassa. Vapaaehtoisia ystäviä näihin osallistui yhteensä neljä 
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henkilöä. 16.6. järjestettiin koulutuksellinen vertaistapaaminen Kouvolassa, jossa aiheena oli 
maahanmuuttajalapsien koulunkäynnin tukeminen. Osallistujina oli seitsemän vapaaehtoista 
ystävää. Syksyllä 2015 järjestettiin Melody Karvosen pitämä jatkokoulutus aiheella ”kulttuu-
rien kohtaaminen”, johon osallistui seitsemän vapaaehtoista ystävää. 

Vapaaehtoisille ja maahanmuuttajaäideille järjestettiin yhteisiä tapaamisia ystävänpäivän ai-
koihin. Lappeenrannassa tavattiin 12.2. lumikenkäilyn merkeissä yhteistyössä Saimaan Ladun 
kanssa. Tapaamiseen osallistui 16 henkilöä (6 lasta ja 10 aikuista). Kotkassa osallistuimme 
monikulttuurikeskus Myllyn järjestämään ystävänpäivätapahtumaan 14.2. Osallistujia oli 3 (1 
lapsi ja 2 aikuista). Kouvolassa järjestimme yhteisen ystävänpäivätapahtuman 14.2. moni-
kulttuurikeskus Saagan kanssa. Osallistujia oli 22 (12 lasta ja 10 aikuista). 
 
Syksyllä 2015 ystäväparit tapasivat toisiaan 10.10. sisäpiknik-tapahtumassa korttelikoti Ora-
vanpesässä, Kouvolassa. Tapahtumaan osallistui yhteensä 27 henkilöä (10 lasta ja 17 aikuis-
ta). 14.11. ystäväparit tapasivat Lappeenrannassa teemapäivän merkeissä asukastupa Sam-
montorissa. Sisällön päivään toi Liikunta yhdistää -hanke. Päivään osallistui yhteensä 18 hen-
kilöä (9 lasta ja 9 aikuista). 
 
Tapaamisten tarkoituksena oli tutustuttaa vapaaehtoisia ja maahanmuuttajaäitejä toisiinsa 
ja näin vahvistaa heidän sosiaalisia verkostojaan. 
 

 
Oikeassa ja vasemmassa reunassa Ystävänpäivä -tapahtumassa 14.2.2015 jaettuja ajatuksia ystävyydestä. Kes-
kellä kuva ystäväparien yhteistapaamisesta, jossa myös lapset pääsivät tutustumaan toisiinsa. 
 
Vapaaehtoisille järjestettiin lisäksi omat toiminnanohjaukset kaupungeittain. 23.3. tavattiin 
Kouvolassa seitsemän vapaaehtoisen voimin. Lappeenrannassa toiminnanohjaukseen osallis-
tui 28.4. viisi henkeä. Kotkassa toiminnanohjaus järjestettiin 5.5., johon pääsi paikalle kaksi 
vapaaehtoista. Toiminnanohjauksissa vapaaehtoiset pääsivät vaihtamaan kokemuksia, saivat 
vertaistukea ja käsittelivät toiminnassa esille nousseita ongelmia. Nämä toiminnanohjaukset 
koettiin erittäin tarpeellisena. Vapaaehtoisille järjestettiin myös ohjausta ja tukea puhelimit-
se tai henkilökohtaisella tapaamisella koordinaattorin kanssa. 
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Vapaaehtoiset saivat mahdollisuuden myös osallistua MLL:n Kymen piirin vapaaehtoisille 
tarkoitettuun virkistysiltaan Kouvola teatterissa 13.5.. Teatteri iltaan osallistui 2 henkilöä. 
Syyskauden virkistystapahtuma oli alueittain pikkujoulujen merkeissä, jolloin vapaaehtoiset 
pääsivät keilaamaan ja tämän jälkeen oli vielä varattu aikaa keskusteluihin. Ensimmäinen jär-
jestettiin Kouvolassa 1.12., johon osallistui 5 henkilöä. 9.12. samansisältöiset pikkujoulut jär-
jestettiin Lappeenrannassa, jossa oli mukana 4 henkilöä. 
 
Vapaaehtoiset ystävät ilmoittivat käyttäneensä ystävätoimintaan vuoden 2015 aikana yh-
teensä 1797 vapaaehtoistyötuntia (vuonna 2014 392 h).  
 
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 2015 aikana kymmenen lehtiartikkelia Ystäväksi 
maahanmuuttajaäidille -toiminnasta. Toiminta oli myös esillä kahdessa Iskelmä Radion haas-
tattelussa ja yhdessä Radio Suomen lähetyksessä. Toiminnasta tiedotettiin myös useilla 
www-sivuilla ja erilaisissa facebook-ryhmissä.  

Toiminnasta tiedotettiin ja markkinoitiin seuraavissa tapahtumissa ja yhteistyöverkoston 
työkokouksissa: 

21.1.  Monikulttuurinen toimintakeskus Mylly, Kotka 
30.1.  Kansalaisopiston suomen kielen kurssi, Kouvola 
3.2.  Valkealan opiston suomen kielen kurssi, Kouvola 
5.2.  ”Ota Miut Mukkaan!” Maahanmuuttajien osallistuminen ja vaikuttaminen Etelä- 

Karjalassa, Lappeenranta 
9.2.  Varhaiskasvatuksen monikulttuurisuuspäivät Korian päiväkoti, Kouvola 
10.2.  Kouvolan Korttelikotiyhdistys ry:n Korttelikoti Lehtotupa, Kouvola 
12.2.  Kouvolan Korttelikotiyhdistys ry:n Korttelikoti Oravanpesä, Kouvola 
12.2.  Varhaiskasvatuksen monikulttuurisuuspäivät Kuusankoskella, Kouvola 
12.2.  Ystävänpäivätapahtuma, Saimaan Latu, Lappeenranta 
14.2.  Ystävänpäivätapahtuma, Monikulttuurinen toimintakeskus Mylly, Kotka 
14.2.  Ystävänpäivätapahtuma, Monikulttuurikeskus Saaga, Kouvola 
10.3.  Iskelmäradio, kuuluvuus Kouvola, Kotka ja Lappeenranta 
13.3.  Pasaati, Kotka 
30.3.  Vauva-ryhmä Korian neuvola, Kouvola 
10.4.  Vauva-ryhmä Puutarhurinkadun perhepuisto, Kouvola 
14.4.  Vauva-ryhmä Valkeala-talo, Kouvola 
15.4.  Vauva-ryhmä Anjalan perhekahvila, Kouvola 
21.4.  Vahvuutta vanhemmuuteen ryhmä Kuovin perhepuisto, Kouvola 
9.5.  Lasten lauantai / Kouvola-päivä, Kouvola 
11.5.  SPR, Saaga, korttelikodit, Kouvolan Asunnot Oy:n yhteistyöpalaveri, Kouvola 
16.5.  Kympin Nainen -tapahtuma, Kouvola 
21.5.  Kuulas-seminaari, Kouvola 
19.8.  Koulurauha-tapahtuma, Kouvola 
20.8.  Iskelmäradio, kuuluvuus Kymenlaakso ja Etelä-Karjala 
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12.9.  RadioSuomi, valtakunnallinen kuuluvuus 
30.9.  Etelä-Karjalan kansalaisopiston suomen kielen kurssit, Lappeenranta 
2.10  Kansalaisopiston suomen kielen kurssit, Kouvola 
5.10.  Varhaiskasvatuksen maahanmuuttaja-kotiäitien suomen kielen ryhmä, Kouvola 
5.‒8.10. Vauva-vanhempi ryhmät, Kouvola 
14.10.  Perhepalvelut, Lasten ja nuorten talo, Lappeenranta 
2.11.  Perhekahvila Valkeala, Kouvola 
10.11.  Kuule, Näe, Kohtaa miut -nuorisoseminaari Kuusankoski-talo, Kouvola 
12.11.  POP UP-kiertue Elimäen lukio, Kouvola 
14.11.  Ystäväparienyhteistapaaminen yhteistyössä Liikunta yhdistää -hanke ja EKTA, 

Lappeenranta 
17.11.  Valovoimainen vapaaehtoinen kiitostilaisuus, Kouvola 
20.11.  Tirikan päiväkoti, Lappeenranta 
23.11.  POP UP-kiertue Valkealan lukio, Kouvola 
3.12.  Länsi-Kotkan neuvola, Kotka 
 
 
 

Vasemmassa pystykuvassa Vanhempainliiton Melody Karvonen Kulttuurien kohtaaminen jatkokoulutuksessa 
3.10.2015. Oikeassa yläreunassa eri maiden makujen maistelua 10.10.2015 ystäväpiknik-tapahtumassa. Oikeas-
sa alareunassa tutustumista 14.11.2015 ystäväparien yhteistapaamisessa. 
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Koko Suomi leikkii -hanke (2014–2016) 
Koko Suomi leikkii -hanke on valtakunnallinen Suomen Kulttuurirahaston rahoittama 
kolmevuotinen hanke (2014–2016), jonka toteutuksesta vastaavat Mannerheimin 
Lastensuojeluliitto ja Suomen Punainen Risti (SPR). Hankkeeseen on palkattu kymmenen 
Leikkilähettiä. Leikkilähettien tehtävänä on auttaa MLL:n paikallisyhdistyksiä ja SPR:n 
paikallisosastoja käynnistämään Terhokerhoja, sukupolvien kohtaamispaikkoja, jonne ovat 
tervetulleita niin lapset kuin eläkeläiset ja muut aikuiset viettämään kiireetöntä aikaa ja 
leikkimään yhdessä. Tavoitteena on saada Terhokerho jokaiseen Suomen kuntaan. 
Terhokerho-nimi tulee Suomen Kulttuurirahaston tammesta. Terhokerhon tilana voi olla 
esimerkiksi koulu, kirjasto, MLL:n perhekahvila, SPR:n kerhotila tai muu vastaava tila. 
 
Hankkeen tarkoitus on saada nostettua leikin ja sukupolvien sillan rakentamisen merkitystä 
yhteiskunnassa näkyväksi esimerkiksi mediassa, erilaisissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. 
Lapset tarvitsevat turvallisen aikuisen läsnäoloa, kiireetöntä puuhailua ja aikaa jutella – tulla 
kuulluksi ja jakaa tunteita aikuisen kanssa. Lapsen mielen voimavaroihin vaikuttavat ennen 
kaikkea leikki, jaettu ilo ja sukupolvia yhdistävät ihmissuhteet. Leikki rikastuttaa niin lasten 
kuin aikuisten elämää. Avoimet Terhokerhot vähentävät yksinäisyyttä ja lisäävät 
yhteisöllisyyttä. Samalla hanke tarjoaa monille eläkeläisille mielekästä toimintaa lasten 
kanssa ja lisää sukupolvien välistä vuorovaikutusta.  
 

Terhokerho on sukupolvien kohtaamispaikka, jonne kaikki ovat tervetulleita leikkimään yhdessä 
 
Vuoden 2015 lopussa jo yli puolet Suomen kunnista leikki; Terhokerhoja oli 285 yhteensä 
231 kunnassa. Kymen piirin ja Etelä-Savon Leikkilähettinä toimii Piia Kleimola. Leikkilähetti 
Piia Kleimolan alueeseen kuuluu 29 kuntaa, joiden alueella oli Terhokerhotoiminta alkanut 
ja/tai alkamassa yhteensä 22 kunnassa. Terhokerhoja oli yhteensä 37, Kouvolan alueella 
Terhokerhoja toimi 11kpl. Kerhot tavoittivat kävijöitä tosi vaihtelevasti; kaupunkikeskuksien 
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Leikki rikastuttaa lasten ja aikuisten elämää  

Terhokerhot vähemmän kuin yhteisöllisemmät pikkupaikkakunnat, joissa kokoontui useita 
kymmeniä eri-ikäisiä kerholaisia per kerhokerta. SPR:n toive on saada Terhokerhot osaksi 
vastaanottokeskusten toimintaa. Elokuussa Mikkelin Suomen Nuoriso-Opisto Paukkulassa 
opiskeleva Tom Horstio aloitti työssäoppimispainotteisen harjoittelun Leikkilähetin 
avustajan. 
 
Pohjois-Kymenlaakso 
Pohjois-Kymenlaakson Terhokerhot toimivat Kouvolan keskustassa, Voimateatterilla (MLL 
Kouvola), Monikulttuurikeskus Saagalla (SPR Valkeala), Kuusankosken Hellillä ja nuorisotila 
Siriuksella, Kettumäen Palvelukeskuksella (MLL Kuusankoski ja SPR Kuusankoski). 
Kuusankoskella oli myös oma Terhokerho Mäkikylässä osana vanhusten palvelukoti Ruusulan 
ja Mäkikylän päiväkodin eskarien toimintaa. Kuusankoskella kerhonohjaajina ovat toimineet 
myös KSAO:n eli Kouvolan seudun ammattiopiston opiskelijat. Inkeroisissa toimi Terhokerho 
osana Kymijoen hoivan kohtaamispaikka Sarastuksen toimintaa niin, että kerhossa vierailivat 
säännöllisesti joko viereisen Inkeroisten päiväkodin ryhmät tai Tehtaanmäen koulun 
viidesluokkalaiset (SPR Anjala-Inkeroinen ja MLL Inkeroinen). Myllykoskella toimii 
vastaavanlainen Terhokerho, joskin harvemmin (MLL Myllykoski).  Anjalassa Terhokerho 
toimii osana Anjalan koulun kerhotoimintaa (MLL Anjala). Elimäellä Terhokerho alkoi aluksi 
kerran kuussa järjestettävinä eri paikoissa pidettävinä kerhoina (kohteina muun muassa 
palolaitos, strutsitila, Mustilan kartano) ja tauon jälkeen viikoittaisena säännöllisenä 
kerhotoimintana Puljulla (MLL Elimäki). Jaalan 
Terhokerho toimi samoin noin kerran kuussa ja 
tapahtumapaikkana yleensä oli Liikasenmäki 
(MLL Jaala). Valkealassa Terhokerhotoimintaa 
yritettiin ensin aloittaa osana Palvelukeskus 
Iltatähden toimintaa, mutta siirrettiin Sisustus-
Kahvila Kaarnasydämelle, jossa Leikkilähetti 
pilotoi Leikki 2.0 -projektin (MLL Valkeala). 
Utissa Terhokerhoilu käynnistyi joulukuussa 
(MLL Utti). Iitissä MLL:n Iitin paikallisyhdistys 
järjesti muutaman Terhokerhotapaamisen 
vuoden 2015 aikana. 
 
Etelä-Kymenlaakso 
Etelä-Kymenlaaksossa Terhokerhotoimintaa on jokaisessa kunnassa. Kotkassa kerho 
aloitettiin MLL Kotkan, SPR Kotkan sekä Merikeskus Vellamon kanssa yhteistyössä. Mukana 
oli opiskelijoita Kymenlaakson ammattikorkeakoululta. Syyskauden 2015 Kotkan Terhokerho 
toimi osana perhekahvilaa. Karhulassa aloitti oma Terhokerho joulukuussa 2015 osana 
päiväkodin ja vanhusten kohtaamispaikan toimintaa (MLL Karhula). Haminassa Terhokerhoa 
ohjasivat vuoroon Haminan teatteri ja Kumppanuustalo Hilma (MLL Hamina). Miehikkälän 
koululla pidettiin keväällä 2015 lasten ja isovanhempien Terhokerhopäivä yhteistyössä 
palvelukeskus Ratevan kanssa. Päivän toteutti Kymenlaakson ammattikorkeakoulun 
opiskelija osana opiskelujaan (SPR Miehikkälä). Virolahdella Terhokerhotoiminta on osana 
Virolahden päiväkodin ja MLL Virolahden toimintaa. Pyhtäällä Terhokerho käynnistyi 
keväällä 2015 (MLL Pyhtää). 
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Etelä-Karjala 
Etelä-Karjalassa Terhokerhoja toimii Lappeenrannassa, Imatralla, Lemillä, Parikkalassa, 
Luumäellä, Savitaipalella ja Rautjärvellä (Simpeleellä). Kerhojen taustalla ovat paikalliset MLL 
yhdistykset, ainoastaan Savitaipaleella toimintaa hallinnoi SPR Savitaipaleen osasto. 
Lappeenrannassa hieno yhteistyö on löytynyt Saimaan ammattiopisto Sampon aikuis-
lähihoitajaopiskelijoiden kanssa. Opiskelijat toteuttavat Terhokerhot sekä Toivo-kodilla 
(yhteistyö Lönnrotin koulun iltapäiväkerhon kanssa) että Peltolan koululla. Imatran 
Terhokerho kokoontuu Monikulttuurisella Toimintakeskus Kipinällä yhtä aikaa Imatran 
perhekahvilan kanssa. Lemin Terhokerho kokoontuu pop-up tyyppisesti eri paikoissa muun 
muassa osana muita tapahtumia (esimerkiksi lasten kirpputoritapahtuma 7.11.2015). 
Mukaan on houkuteltu muita lemiläisiä yhdistyksiä. Parikkalassa Terhokerho kokoontui 
kerran kuussa muun muassa tehden teatteriretken Imatran teatteriin. Luumäen Terhokerho 
aloitti toiminnan syyskaudella 2015, samoin Rautjärvi (Simpele). Simpeleellä ensimmäinen 
Terhokerho pidettiin Leikkikoululla. Savitaipaleella Terhokerhotoimintaa käynnistettiin 
loppuvuodesta 2015 niin, että Terhokerhot olisivat osa Europaeuksen koulun eka- ja 
tokaluokkalaisten kerhotunteja. Terhokerho odottaa vielä käynnistymistään Taipalsaarella ja 
Ruokolahdella. 
 
Media ja tapahtumat 
Koko Suomi leikkii -hankkeesta tehtiin vuoden 2015 aikana noin parikymmentä lehtiartikkelia 
ja radiohaastattelua. Muita esittely- ja rekrytointitilaisuuksia vuoden 2015 aikana oli useita. 
Leikkilähetti joko osallistui tai järjesti alueittain erilaisia leikkitapahtumia ja hankkeen 
esittelyjä mm. osana jo valmiiksi olevia MLL ja SPR tapahtumia: 
2.2. Mie ite myö yhessä -hankkeen loppuesittely ja jatkosuunnittelu, Miehikkälä 
21.2. Lapsuuden leikkimuistoja, Armilan kuntoutuskeskus (Eksote), Lappeenranta 
10.3. Perhepuisto Keltainen talo -avajaiset, Myllykoski/Kouvola 
20.3. Lasten- ja nuorten tapahtuma, yhteistyössä Eksote, Rautjärvi/Simpele 
4.4. Pääsiäisleikki Pop Up, Kaarnasydän Valkeala/Kouvola  
28.4. Varhaiskasvatuksen ja MLL Mäntyhajun yhteinen luontoleikkipäivä, Mäntyharju 
28.4. Kalevalaiset Naiset, Kuusankoski/Kouvola  
13.5. Lasten ja nuorten kulttuuritapahtuma Dreamwall, Merikeskus Vellamo, Kotka 
16.5. Pilkan koulun Terhokerhopäivä, MLL ja SPR Kuusankoski/Kouvola 
27.5. Kuono kohti kesää -intiaanileikkitapahtuma (Kouvolan kaupunki), Jaala/Kouvola 
3.6. Kuono kohti kesää -intiaanileikkitapahtuma (Kouvolan kaupunki), Elimäki/Kouvola 
8.6. Kesäkerholaiset Leikki Pop-Up, yhteistyössäValkealan kirjasto, Valkeala/Kouvola  
10.6. Drama Connecting People, leikki ja draama vanhustyössä, Helsinki 
8.8. Kymijokipäivä, Pop-Up Leikkitapahtuma, Inkeroinen/Kouvola 
20.8. Korvat kuulee menninkäiset -peikkoleikkitapahtuma (kaupunki), Inkeroinen/Kouvola 
26.8. Korvat kuulee menninkäiset -peikkoleikkitapahtuma (kaupunki), Koria/Kouvola 
5.9. Liikkuvat perheet – isot luontoleikkitapahtumat (kaupunki), Valkeala ja MKI/Kouvola 
13.9. Lastentapahtuma, MLL Utin yhdistys, Utti/Kouvola 
17.9. Perhevapaalta työelämään isät ja lapset ulkoleikki pop-up, Koria/Kouvola 
19.9. Nälkäpäivä, Savitaipale 
3.10. Arvostava kohtaaminen -luento, Voimateatteri/Kouvola 
18.10. Satupäivä, Voimateatteri/Kouvola 
9.11. Terhokerho goes Kymin Nikkarit, Kuusankoski/Kouvola 
20.11. Lasten Oikeuksien Päivän tapahtumat Lappeenrannassa, Imatralla ja Luumäellä 
10.12. SPR Vok:ssa työskentelevien vapaaehtoisten kiitosjuhlan juonto ja leikitys, Kouvola 
13.12. Joulutapahtuma kera Joulupukin, Muorin ja Herra Hakkaraisen Nelosteatterilla, Kotka 



       Vuosikertomus 2015   31 

 

   
 

Lappeenrannan 
kaupunginjohtaja 
Kimmo Jarva Lasten 
oikeuksien päivän 
tapahtumassa 20.11. 

MLL:n Järjestöristeilyllä 25.‒27.9.2015 Leikkilähetit 
pitivät non-stop esittelypistettä sekä Leikki pop-up 
Terhokerhoja. Leikkilähettien ja hankejohdon 
yhteiset skype-palaverit pidettiin noin kerran kuussa. 
Leikkilähetti Piia Kleimola edusti Leikkilähettejä 
Suomen Kulttuurirahaston ja hankejohdon taideteos-
suunnittelutyöryhmässä (kso. Leikki 2.0). 
Leikkilähetti osallistui Täyskäsipäiviin 
Lappeenrannassa, Kouvolassa ja Mikkelissä. 

 
Leikin ideologiaa ja ilosanomaa! 
MLL:n järjestöristeilyllä 25.‒27.9.2015 julkaistiin Koko Suomi leikkii-
hankkeen Kaksi Taavia -video (katso kuva). Samoin syksyllä 2015 
toteutettiin Terhokerhojen jatkosuunnitelmia varten laaja kysely. 
Vanhusten vastauksista nousi muun muassa se, että iloa voi kokea 
pelkästään seuraamalla leikkiä. Lasten mielestä parhainta on, kun 
aikuisetkin leikkivät. Vapaaehtoisten kommenteista nousi mukaan 
tulemisen helppous, koska jokainen saa tulla sillä kokemuksella, 
taidolla ja ajalla mikä itselle parhaiten sopii. Järjestöyhteistyötä 
yritettiin vahvistaa MLL:n ja SPR:n paikallisyhdistysten ja osastojen 
tueksi. Leikkilähetti vieraili tällä asialla muun muassa Kouvolan ja 
Lappeenrannan Marttojen piiritoimistoissa. Kymen piirin alueella 

merkittävän hyvin toimi oppilaitosyhteistyö (ammattikorkeakoulut ja 
ammattiopistot). Opinnäytetöitä leikkihankkeesta valmistui tai alkoi 
valmistua useita. 
 
Leikki 2.0 
Osana Koko Suomi leikkii -hanketta toteutui syksyn 2015 aikana taiteilija Meiju Niskalan 
suunnittelema Leikki 2.0 -yhteisötaideteos. Leikki 2.0 haastoi aikuiset kokeilemaan ja 
ihmettelemään erilaisia arkisia asioita yhdessä lasten kanssa. Teoksessa mukana oleville 
kerhoille annettiin tehtäviä, jotka asettivat osallistujat samalla tavoin ihmettelyn äärelle iästä 
tai muista tekijöistä riippumatta. Teos rakentui sitä mukaa, kun kerhot tekivät tehtäviä ja 
jakoivat kokemuksiaan, oivalluksiaan ja ajatuksiaan verkkosivujen kautta muille osoitteessa 
www.leikkikaksipistenolla.fi. Teoksen teemoiksi Niskala valitsi ihmisyyteen ja arvoihin 
liittyviä kysymyksiä ja välineiksi arjesta tuttuja asioita, jotta teokseen heittäytyminen tuntuisi 

mahdollisimman helpolta. Tehtävissä tutkitaan maailmaa 
uusista näkökulmista. Leikki 2.0 -projektin avulla arkisista 
asioista syntyi monipuolisia ajatuksia ja leikkejä. 
Esimerkiksi pahvilaatikoihin on saatu piirustusten ja 
lorujen lisäksi mahtumaan Lappeenrannan 
kaupunginjohtajakin (katso kuva). Leikkilähetti Piia 
Kleimola osallistui Meiju Niskalan pitämään Leikki 2.0-  
koulutukseen (Helsinki/Teatterimuseo 21.11.2015), 
toteutti Leikki 2.0 -projektin Valkealan Terhokerhossa 
sekä hyödynsi Leikki 2.0 -materiaaleja ja teatterin keinoja 
soveltavasti käyttäviä draamamenetelmiä monipuolisesti 
erilaisissa tapahtumissa. 

Joulupukki, Herra Hakkarainen, 
harjoittelija Tom Horstio ja 
Leikkilähetti Piia Kleimola 
joulutapahtumassa Kotkassa 13.12. 
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Hallinto ja talous 
MLL:n Kymen piirin hallinnosta vastaa hallitus. Piirihallitukseen kuului vuonna 2015 
puheenjohtajan lisäksi kymmenen jäsentä. Piirihallituksen kokouksia pidettiin kahdeksan. 
Piirin sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 25.4. Merikeskus Vellamossa, Kotkassa, ja 
syyskokous 10.11 Kuusankoskitalolla, Kuusankoskella. 
 
MLL:n Kymen piirin hallitus 2015 
Minna Kakkonen, Korian yhdistys  puheenjohtaja    
Hanna Savelainen, Iitin yhdistys  varapuheenjohtaja 
Riitta Korpelainen, Kuusankosken yhdistys 
Henna Hovi, Anjalan yhdistys 
Birgitta Lindholm, Anjalan yhdistys 
Ritva Virransalo, Lappeenrannan yhdistys 
Marja-Liisa Mankki, Jaalan yhdistys 
Sirpa Osanen, Kotkan yhdistys 
Marita Toikka, Lappeenrannan yhdistys 
Merja Kuukka, Luumäen yhdistys 
Reeta Kalliokoski, Lappeenrannan yhdistys 
Piirihallituksen sihteerinä toimi toiminnanjohtaja Christa Carpelan 
 
Terhi Rokkanen, Kotkan yhdistys, kunniapuheenjohtaja 
 
Piirihallituksen työrukkasena toimi johtoryhmä, johon kuuluivat 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 
Piirin toiminta rahoitettiin 2015 liiton avustuksella, RAY-avustuksilla, Suomen 
Kulttuurirahaston tuella, jäsenmaksutuotoilla, koulutusten ja perhepalveluiden myynnillä, 
OK-opintokeskuksen tuella, kunta-avustuksilla sekä muiden toimintaamme tukevien tahojen 
tuella. Lastenhoitotoimintaan saatiin rahoitusta Kouvolasta, Kotkasta, Lappeenrannasta, 
Imatralta ja Pyhtäältä. Vapaaehtoisen perhekeskustoiminnan ammatillista ohjaukseen saatiin 
kuntarahaa Kotkasta, Kouvolasta, Lappeenrannasta ja Imatralta. Kotkaan ja Kouvolaan 
tuotettiin myös ammatillisia perhepalveluita ostopalvelusopimuksin.   
Vuonna 2015 Kymen piirin talous oli 15 049,91 euroa ylijäämäinen. Kymenlaakson 
ammattikorkeakoulun tradenomiopiskelija Minna Kurvi teki piirin toimeksiannosta 
opinnäytetyön aiheella ”MLL:n Kymen piirin hankintaohje”. 

 
Henkilöstö 
Piiritoimiston henkilökunnassa oli vaihtuvuutta, niin eläköitymisen kuin ammatillisten 
rakenneuudistuksen johdosta. Keskimäärin piirissä työskenteli 7,5 täysiaikaista kuukausi-
palkkaista työntekijää ja 47 tuntityösuhteista keikkatyöntekijää. Keikkatyöntekijöistä 
ammatillisten perhepalveluiden perhetyöntekijöitä oli 25, joista viidellä oli päätyönä MLL:n 
tuntityö ja 20 teki sitä sivutyönä. Nuorisotoiminnan kouluttajia oli 22, joista Uudellamaalla 
työskenteli 17 ja Kymen piirin alueella viisi. Piiritoimiston henkilökunta vuonna 2015: 
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Henkilöstö tyhy-päivillä 
Tallinnassa 28.5. 

järjestökoordinaattori Liisa Hasanen, perhetoiminnan 
ohjaaja Pirjo Riippa (30.4 asti), koordinaattori Maiju Vesa 
(perhekeskustoiminta), koordinaattori Virpi Meriläinen 
(Ystäväksi maahanmuuttajaäidille -hanke), leikkilähetti Piia 
Kleimola (Koko Suomi Leikkii -hanke), perhepalveluohjaaja 
Heidi Perämäki (31.5 asti), koordinaattori Sanna Kytö 
(lastenhoito- ja perhekummitoiminta) (1.3 alkaen), 
perhepalvelupäällikkö Sami Laakkonen (50 %) (9.6 asti), 
perhepalvelupäällikkö Pauliina Paakala (1.5 alkaen), 
toiminnanjohtaja Christa Carpelan. Palkanmaksusta ja 
kirjanpidosta vastasi Tilikievari Ky:n Teija Honni. 
Piiritoimistolla harjoittelunsa toteutti kolme 
sosionomiopiskelijaa, sekä kaksi työssäoppijaa. 
Opinnäytetöitä valmistui yhteensä neljä.  
 
Henkilöstön kehittämistyötä jatkettiin läpi vuoden. 
Piiritoimistohenkilökunnan työnkuvat määriteltiin saatujen 
rahoitusten perusteella ja tavoitteet asetettiin yhteisesti 
vuosikelloon. Joka toinen viikko kokoontuneissa tiimeissä 
pysähdyttiin arvioimaan toiminnan suuntia ja asetettiin 
yhteisiä päämääriä. Henkilökohtaisia kehittämissuunnitelmia 
työstettiin kehityskeskusteluissa. Toimistotyöntekijöillä oli mahdollisuus osallistua MLL:n ja 
muiden tahojen, omaa työtä kehittäviin, koulutuspäiviin. Toiminnanjohtaja suoritti 
päätökseen yritys/ järjestöjohtajien erikoisammattitutkinnon. Lisäksi vietettiin yhteinen 
virkistyspäivä keväällä, sekä pikkujouluja tiimeittäin. 
 

Kuvassa vasemmalta piiritoimiston Piia Kleimola ja Virpi Meriläinen, oikealta Liisa Hasanen, Maiju Vesa, Heidi 
Perämäki ja Christa Carpelan Pirjo Riipan (kolmas vasemmalta) läksiäisissä 30.4. 
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MLL:n Kymen piirin järjestämät koulutukset kumppanuuskunnissa 
14.1. Lastenhoitajien jatkokoulutus, Kouvola 
17.1. Ystäväkoulutus, Kouvola 
19.1. Perhekummien jatkokoulutus, Kouvola 
21.1. Lastenhoitajien jatkokoulutus, Lappeenranta 
12.2. Perhekummien ja ystävien jatkokoulutus, Lappeenranta 
14.2. Ystävien jatkokoulutus, Kotka 
14.2. Ystävien jatkokoulutus, Kouvola 
4.3. Lastenhoitajien jatkokoulutus, Kouvola 
9.3. Tutor-koulutus, Ekami, Kotka 
12.3. Lastenhoitajien jatkokoulutus, Kotka 
14.3. Koulurauha -koulutus, Suomen Vanhempainliitto, Kouvola 
14.3. Ystäväkoulutus, Kotka 
17.3.‒1.4. Lastenhoitokurssi, Kouvola 
21.3.‒1.4. Perhekummien peruskoulutus, Kotka 
23.3. Ystävien jatkokoulutus, Kouvola 
26.3. Mediakasvatuskoulutus, Virolahti 
8.4. Lastenhoitajien jatkokoulutus, Lappeenranta 
9.4. Lastenhoitajien jatkokoulutus, Kotka 
13.4. Lastenhoitajien jatkokoulutus, Imatra 
18.4.‒29.4. Perhekummikoulutus, Kouvola 
20.4. Lastenhoitajien jatkokoulutus, Kouvola 
20.4. Lapset ja media -koulutus, Kouvola 
23.4. Lapset ja media -koulutus, Lappeenranta 
28.4. Perhekummien ja ystävien jatkokoulutukset, Lappeenranta 
19.5. Lapset ja media -koulutus, Kotka 
20.5. Lastenhoitajien jatkokoulutus, Imatra 
21.5. Näe, Kuule, Ymmärrä – ajatuksia arvostavasta kohtaamisesta – Kuulas-koulutus-seminaari  

luennoitsija päällikkö, MLL Anne Viinikka, Kuusankoski 
27.5. Lastenhoitajien jatkokoulutus, Lappeenranta 
27.5. Lapsivaikutusten arviointi -koulutus, valtuusto, luennoitsija MLL:n johtava asiantuntija,  

MLL Esa Iivonen, Kouvola 
1.6.  Perhekummien jatkokoulutus, Kotka 
3.6. Perhekummien jatkokoulutus, Kouvola 
16.6. Ystävien jatkokoulutus, Kouvola 
16.‒17.6. Eskarirauha ja mediakasvatuskoulutus, Kouvolan varhaiskasvatus, Kouvola 
6.8. Lastenhoitajien jatkokoulutus, Kouvola 
12.8. Lastenhoitajien jatkokoulutus, Kotka 
12.8. Perhekummien jatkokoulutus, Kotka 
26.8. Lastenhoitajien jatkokoulutus, Lappeenranta 
26.8. Perhekummien jatkokoulutus, Lappeenranta 
31.8. Perhekummien jatkokoulutus, Kouvola 
1.9. Lastenhoitajien jatkokoulutus, Imatra 
10.9.‒17.9. Lastenhoitokurssi, Lappeenranta 
12.9. Ystäväkoulutus, Lappeenranta 
16.9. Ystävien jatkokoulutus, Kouvola 
29.9.‒1.10. Jos oisin lintu -tapaaminen, kiusaamisen ehkäisy, Kuusankoski/Kouvola 
3.10. Kulttuurien kohtaaminen, avoin tilaisuus, luennoitsija Vanhempainliitto Melody Karvonen 
2.11. Perhekummien jatkokoulutus, Kouvola 
3.11. Kuule, Näe, Kohtaa miut -nuorisoseminaari, avoin tilaisuus, Lappeenranta  
10.11. Kuule, Näe, Kohtaa miut -nuorisoseminaari, avoin tilaisuus, Kouvola



LIITE 1 (2/2) 

11.11. Lastenhoitajien jatkokoulutus, Lappeenranta 
11.11. Perhekummien jatkokoulutus, Lappeenranta 
14.11. Ystävien jatkokoulutus, Lappeenranta 
25.11. Perhekummien jatkokoulutus, Kotka 
28.11.‒12.12 Perhekummikoulutus, Lappeenranta 
30.11.‒31.1. Kaverikoulutus, Lappeenranta 
1.12. Perhekummien ja ystävien jatkokoulutus, Kouvola 
3.12. Lastenhoitajien jatkokoulutus, Imatra 
8.12. Lastenhoitajien jatkokoulutus, Kotka 
8.12. Perhekummien jatkokoulutus, Kotka 
9.12. Lastenhoitajien jatkokoulutus, Lappeenranta 
9.12. Perhekummien ja ystävien jatkokoulutus, Kotka 
16.12. Lastenhoitajien jatkokoulutus, Kouvola 
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Paikalliset yhteistyöverkostot ja tapahtumat 
12.1. MLL:n tukioppilastoiminnan palaveri, Kouvola 
13.1. Kumppanuusneuvottelu, Lasten ja nuorten talo, Lappeenranta 
21.1. Ystävätoiminnan esittely, Monikulttuurinen toimintakeskus Mylly, Kotka 
27.1. Valovoimainen vapaaehtoinen kiitostilaisuuden suunnittelu, Kouvola 
27.1. Kympin Nainen -tapahtumasuunnittelu, Kouvola 
28.1. Kaakkois-Suomen järjestöjen aluetapaaminen, Soste 
29.1.‒30.1. Koulurauhaleiri, Anjalan Nuorisokeskus, Anjala 
30.1. Ystävätoiminnan esittely, Kansalaisopisto, Kouvola 
2.2. Mie ite myö yhessä -hankkeen loppuesittely ja jatkosuunnittelu, Leikkilähetti, Miehikkälä 
3.2. Koulurauha -työryhmä, Kouvola 
3.2. Ystävätoiminnan esittely, Kansalaisopisto, Kouvola 
4.2. Kuulas koulutus-seminaarin suunnittelu, Kuusankoski 
5.2. Ota miut mukkaan – maahanmuuttajien osallistuminen ja vaikuttaminen, Lappeenranta 
9.2. Toiminnan esittely, varhaiskasvatuksen monikulttuurisuuspäivät, Kuusankoski 
9.2. Perhekummi- ja ystävä -toiminnan esittely, Korian päiväkoti, Koria 
10.2. Kumppanuustapaaminen, Eksote, Lappeenranta 
10.2. Ratamo -perhekeskus suunnittelutyöryhmä, Kouvola 
10.2. Kumppanuustapaaminen, Kouvolan ydinkeskusta ry, Kouvola 
10.2. Toiminnan esittely Kouvolan korttelikodeilla, Kouvola 
11.2. Koulurauha suunnittelu, Same eYes, Kouvola 
12.2. Toiminnan esittely, varhaiskasvatuksen monikulttuurisuuspäivät, Kuusankoski 
12.2. Toiminnan esittely Kouvolan korttelikodeilla, Kouvola 
12.2. Perhekummi- ja ystävä -toiminnan esittely, Ekholmin päiväkoti, Kuusankoski 
12.2. Ystävätoiminnan ystävänpäivätapahtuma yhteistyössä Saimaan Latu, Lappeenranta 
12.2. Koulurauha suunnittelu, Silén Oy, Kouvola 
13.2. Perhevapaalta työelämään -ryhmän suunnittelu, Kouvola 
14.2. Ystävätoiminnan ystävänpäivätapahtuma yhteistyössä Mylly, Kotka 
14.2. Ystävätoiminnan ystävänpäivätapahtuma yhteistyössä Saaga, Kouvola 
16.2. Koulurauha suunnittelu, Tykkimäki Oy, Kouvola 
19.2. Kotipalvelun kehittäminen -tapaaminen, Kotka 
21.2. Lapsuuden leikkimuistoja, Eksote, Armilan kuntoutuskeskus, Lappeenranta 
21.2. Kumppanuustapaaminen, Eksote, Lappeenranta 
27.2. Koulurauhan esittely, KSS-Energia Oy, Kouvola 
4.3. Koulurauhan suunnittelu, Yhteisöllisyyden edistäminen, Kouvola 
4.3. Koulurauha suunnittelu, Svenska skolan, Kuusankoski 
4.3. Valovoimainen vapaaehtoinen kiitostilaisuuden suunnittelu, Kouvola 
5.3. Koulurauha suunnittelu, Kymenlaakson Liikunta ry, Kouvola 
6.3. Koulurauha -työryhmä, Kouvola 
10.3. Keltaisen talon avajaiset, Leikkilähetti, Myllykoski 
11.3. Kuulas koulutus-seminaari -tiedotustilaisuus, Kuusankoski 
11.3. Keskustelua kiusaamisesta -paneeli, Inkeroinen 
13.3. Ystävätoiminnan esittely, Kauppakeskus Pasaati, Kotka 
13.3. Perhevapaalta työelämään -ryhmä, avoin varhaiskasvatus, Kouvola 
13.3. Piirin esittely & osallisuus ja arvostava kohtaaminen -koulutus KSAO:lla, Kuusankoski 
14.3. Koulurauha suunnittelu, vanhempainyhdistykset, Kouvola 
18.3. Piirin esittely & osallisuus ja arvostava kohtaaminen -koulutus KSAO:lla, Kuusankoski
18.3. Koulurauha -työryhmä, Kouvola 
19.3. Kuntaneuvottelu, Imatra 
20.3. Lasten ja nuorten tapahtuma, Eksote, Leikkilähetti, Rautjärvi/Simpele 
20.3. Kumppanuustapaaminen, Eksote, Lappeenranta 
20.3. Koulurauha suunnittelu, Same eYes, Kouvola



LIITE 2 (2/4) 

21.3. Vaalipaneelitilaisuus, nuoriso- ja kaupunginvaltuusto, Kouvola 
26.3. Koulurauha -työryhmä, Inkeroinen 
27.3. Koulurauha suunnittelu, Silén Oy, Kouvola 
30.3. Toiminnan esittely vauva-vanhempi -ryhmä, Korian neuvola, Koria 
4.4. Pääsiäisleikki Pop Up, Leikkilähetti, Valkeala 
8.4. Koulurauha suunnittelu, Same eYes, Kouvola 
9.4. Koulurauha työryhmä, Svenska skolan, Kuusankoski 
10.4. Kipu kiusatun puolesta -tapahtuma, Kouvola 
10.4. Toiminnan esittely vauva-vanhempi -ryhmä, Puutarhurinkadun perhepuisto, Kouvola 
13.4. Koulurauha suunnittelu, koulunuorisotyö, Kouvola 
14.4. Toiminnan esittely vauva-vanhempi -ryhmä, Valkealan perhekahvila, Valkeala 
15.4. Toiminnan esittely vauva-vanhempi -ryhmä, Anjalan perhekahvila, Anjala 
16.4. Koulurauha, tapahtuma työryhmä, Kouvola 
17.4. Koulurauha -työryhmä, Inkeroinen 
19.4. STOP koulukiusaamiselle -musiikkivideon kuvaus, Kuusankoski 
20.4. Perhekeskustoiminnan suunnitteluseminaari, Kouvola 
20.4. Perhevapaalta työelämään -suunnittelu, avoin varhaiskasvatus, Kouvola 
21.4. Ystävätoiminnan esittely, vahvuutta vanhemmuuteen -ryhmä, Kuovin perhepuisto, Kouvola 
21.4. Koulurauha -työryhmä, Kouvola 
21.4. Kumppanuustapaaminen, avoin varhaiskasvatus, Kouvola 
22.4. STOP koulukiusaamiselle -musiikkivideon kuvaus, Kouvola 
25.4. Piirin kevätkokous, Kotka 
26.4. Koulurauha suunnittelu, KSAO, Kouvola 
27.4. Perhekeskustoiminnan seminaari, Kouvola 
28.4. Varhaiskasvatuksen ja MLL Mäntyharjun luontoleikkipäivä, Leikkilähetti, Mäntyharju 
28.4. Kalevalaiset Naiset, Leikkilähetti, Kuusankoski 
4.5. Kumppanuustapaaminen, maahanmuuttajatyö, Kouvola 
6.5. Kumppanuustapaaminen, palveluseteli-info, Kouvola 
9.5. Perheiden Päivä, lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen jako, Kouvola 
11.5. Kumppanuustapaaminen, Kotka 
11.5. Kumppanuustapaaminen, Kouvolan ydinkeskusta ry, Kouvola 
11.5. Kumppanuustapaaminen, maahanmuuttajatyö, Kouvola 
12.5. Kumppanuusneuvottelu, Koulurauha, hyvinvointitoimiala, Kouvola 
13.5. Lasten ja nuorten kulttuuritapahtuma Dreamwall, Leikkilähetti Kotka 
13.5. Kumppanuustapaaminen, nuorisotoimi, Ohjaamo, Kouvola 
15.5. Koulurauha suunnittelu, Kouvola 
16.5. Terhokerhopäivä, MLL ja SPR Kuusankoski, Pilkan koulu, Leikkilähetti, Kuusankoski 
16.5. Isovanhempipäivä, Pilkan koulu, Kuusankoski 
16.5. Piirin esittely ja Leikkilä, Kympin Nainen -tapahtuma, Kouvola 
21.5. Koulurauhan esittely, elinkeinojen kehittämisneuvottelukunnan -kokous, Kouvola 
21.5. ”Näe, kuule, ymmärrä!” Ajatuksia arvostavasta kohtaamisesta – Kuulas koulutus- 

seminaari, Kuusankoski 
25.5. Kaakkois-Suomen järjestöjen aluetapaaminen, Kouvola 
25.5. Koulurauha -tapahtumatyöryhmä, Kouvola 
27.5. Intiaanileiri, Leikkilähetti, Jaala 
3.6. Kumppanuustapaaminen, avoin varhaiskasvatus, Elimäki 
3.6. Intiaanileiri, Leikkilähetti, Elimäki 
4.6. Kalenat -tapahtuma, Leikkilähetti, Lappeenranta
4.6. Kumppanuustapaaminen, nuorisotoimi, Ohjaamo, Kouvola 
8.6. Pienet hetket -tapahtuma, Leikkilähetti, kirjasto, Valkeala 
9.6. KPMG-koulutus, ammatilliset perhepalvelut, Kotka  
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11.6. Kumppanuustapaaminen, EHYT – Ehkäisevän päihdetyö ry, Kouvola 
15.6. Koulurauha -yhteistyötapaaminen, Kouvot, Kouvola
30.7. Monikulttuurinen retkipäivä yhteistyössä seurakunnan kanssa, Kouvola 
1.8. Night Cruising -tapahtuma koulukiusaamisen ehkäisemiseksi, Kouvola 
5.8. Vapaaehtoisten virkistäytymispäivä, Kouvola 
5.8. Koulurauha -työryhmä, Kouvola 
6.8. Valovoimainen vapaaehtoinen kiitostilaisuuden suunnittelu, Kouvola 
8.8. Kymijokipäivä, Pop Up Leikkitapahtuma, Leikkilähetti, Inkeroinen  
10.8. STOP koulukiusaamiselle -musiikkivideon julkistamistilaisuus, Kouvola 
18.8. Nuorisoseminaarin suunnittelu, Ohjaamo, Kouvola 
19.8. Koulurauhan julistus ja hyväntekeväisyysilta, Kouvola 
20.8. Motoristit Koulukiusaamista Vastaan -tapahtuma, Kouvola 
20.8. Peikkoleikkitapahtuma, Leikkilähetti, Inkeroinen 
25.8. PSOP -koulutus, ammatilliset perhepalvelut, Kouvola 
26.8. Peikkoleikkitapahtuma, Leikkilähetti, Koria 
27.8. Perhevapaalta työelämään -ryhmän suunnittelu, avoin varhaiskasvatus, Kouvola 
27.8. Kuntaneuvottelu, Kouvola 
28.8. Kuntaneuvottelu, Kotka 
29.8. Kuntaneuvottelu, Hamina 
5.9. Liikkuvat perheet – isot luontoleikkitapahtumat, Leikkilähetti, Valkeala/Myllykoski 
8.9. Perhevapaalta työelämään -ryhmän suunnittelu, avoin varhaiskasvatus, Kouvola 
10.9. Ratamo -perhekeskus suunnittelutyöryhmä, Kouvola 
13.9. Lastentapahtuma, MLL Utin yhdistys, Leikkilähetti, Utti 
15.9. Perhevapaalta työelämään -vertaisryhmä, (isät), Kouvola 
17.9. Perhevapaalta työelämään -vertaisryhmä (isät ja lapset), Kouvola 
19.9. Nälkäpäivä, Leikkilähetti, Savitaipale 
21.9. Kumppanuustapaaminen, Pohjois-Kymen kasvu, Kouvola 
22.9. Perhevapaalta työelämään -vertaisryhmä (äidit), Kouvola 
24.9. Perhevapaalta työelämään -vertaisryhmä (äidit), Kouvola 
28.9. Kumppanuusneuvottelu, ammatilliset perhepalvelut, Kotka 
28.9. Soste -roadshow, Kouvola 
30.9. Perhekeskus-työryhmä, Keltakangas 
30.9. Ystävätoiminnan esittely, Kansalaisopisto, Lappeenranta 
30.9. Kumppanuustapaaminen, varhaiskasvatus, Lappeenranta 
1.10. Ystävätoiminnan esittely, Kansalaisopisto, Kouvola 
5.10. Ystävätoiminnan esittely, varhaiskasvatuksen maahanmuuttajakotiäitien suomen kielen  

ryhmä, Kouvola 
5.10. Toiminnan esittely, vauva-vanhempi -ryhmä, Korian neuvola, Koria 
6.10. Toiminnan esittely, vauva-vanhempi -ryhmä, Valkealan perhekahvila, Valkeala 
7.10. Toiminnan esittely, vauva-vanhempi -ryhmä, Anjalan perhekahvila, Anjala 
8.10. Toiminnan esittely, vauva-vanhempi -ryhmä, perhepuisto, Kouvola 
8.10. Perhevapaalta työelämään -ryhmän suunnittelutapaaminen, Kouvola 
9.10. Duuniputki -tapahtuma, nuorisotoimi, Ohjaamo, Kouvola 
14.10. Toiminnan esittely, Lasten ja nuorten talo, Eksote, Lappeenranta 
18.10. Satupäivä, Voimateatteri, Leikkilähetti, Kouvola 
21.10. Ratamo perhekeskuksen suunnittelukokous, Kouvola 
26.10. Kuntaneuvottelu, Eksote, Lappeenranta 
29.10. Kuntaneuvottelu, Imatra 
29.10. Valovoimainen vapaaehtoinen kiitostilaisuuden suunnittelu, Kouvola 
29.10. Ehkäisevän päihdetyön seminaari, Kouvola 
2.11. Ystävätoiminnan esittely, Valkealan perhekahvila, Valkeala 
9.11. Terhokerho goes Kymin Nikkarit, Leikkilähetti, Kuusankoski  
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10.11. Piirin syyskokous, Kuusankoski 
12.11. Ratamo perhekeskus suunnittelukokous, Kouvola
12.11. Ystävätoiminnan esittely, Elimäen lukio, Elimäki 
17.11. Valovoimainen vapaaehtoinen -kiitosgaala, Kouvola 
20.11. Lasten oikeuksien päivän tapahtumat, Leikkilähetti, Lappeenranta/Imatra/Luumäki 
23.11. Ystävätoiminnan esittely, Valkealan lukio, Valkeala 
27.11. Kumppanuustapaaminen, monikulttuurisuustyö, Kouvola 
30.11. Kumppanuustapaaminen, Kotka 
3.12. Kumppanuustapaaminen, Kotka 
3.12. Ystävätoiminnan esittely, Länsi-Kotkan neuvola, Kotka 
4.12. Aamupuuro piiritoimistolla 
9.12. Kumppanuustapaaminen, Lappeenranta 
10.12. SPR:n vastaanottokeskuksessa työskentelevien vapaaehtoisten kiitosjuhla, Leikkilähetti,  

Kouvola 
13.12. Joulutapahtuma, Leikkilähetti, Kotka
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Valtakunnalliset yhteistyöverkostot ja tapahtumat 
Piiri osallistui MLL:n valtakunnallisiin kampanjoihin: 

 Kevätilo -keräys 1.4.‒15.5. 

 Koulurauha 2015‒2016 

 Hyvä Joulumieli -keräys 21.11.‒24.12. 
 

Ja oli osallisena valtakunnallisissa tilaisuuksissa: 
12.1. MLL:n tukioppilastoiminnan päivät, Helsinki 
15.1. MLL:n Lapsi mielessä -työkokous, Helsinki 
21.1. MLL:n toiminnanjohtaja-vertaisryhmä, Helsinki 
22.1. MLL:n järjestökoulutus, Helsinki 
23.‒24.1. Educamessut, Helsinki 
31.1. Mediakasvatuskoulutus, Helsinki 
20.2. EK:n koulutus, Helsinki 
24.‒25.2. MLL:n toiminnanjohtajapäivät, Helsinki 
26.2. OK -opintotoiminnan keskusliiton seminaari, Helsinki 
10.3. RAY:n haku päällä -tilaisuus, Mikkeli 
11.‒12.3. Terhokerho -työkokous, Helsinki 
18.‒19.3. MLL:n perhekeskustoiminnan päivät, Helsinki 
20.3. MLL:n toiminnanjohtaja vertaisryhmä, Helsinki 
15.4. Järjestöjohtajien koulutus, Espoo 
21.4. MLL:n valtakunnallinen ammatillisten tapaaminen, Helsinki 
24.4. MLL:n valtakunnallinen ystäväksi maahanmuuttajaäidille -tapaaminen, Tampere 
28.4. Työterveyslaitoksen työturvallisuuspäivä, Helsinki 
6.5. MLL:n tukihenkilötoiminnan työkokous, Helsinki 
25.‒26.5. TTL:n perhevapaalta työelämään ohjaajakoulutus, Helsinki 
10.6. Drama Connecting People – leikki ja draama vanhustyössä, Helsinki 
13.‒14.6. MLL:n nuorisotoiminnan jatkokoulutus, Helsinki 
16.6. Terhokerho tapaaminen, Jyväskylä 
17.6. MLL:n valtakunnallinen ammatillisten tapaaminen, Helsinki 
8.‒9.8. Terhokerho -työkokous, Helsinki 
26.8. Järjestöjohtajien koulutus, Espoo 
1.9. Järjestöjohtajien koulutus, Espoo 
1.9. Terhokerho -työkokous, Jyväskylä 
15.10. TTL:n perhevapaalta työelämään ohjaajakoulutus, Helsinki 
22.10 Järjestöjohtajien koulutus, Espoo 
28.‒29.10 MLL:n perhekeskustoiminnan päivät,  
 Helsinki 
5.11. RuutiExpo -nuorisoseminaari, Helsinki 
18.11. MLL:n tukihenkilötoiminnan työkokous,  
 Helsinki 
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Mannerheimin Lastensuojeluliitto on kansalaisjärjestö, jonka 
päämääränä on edistää lasten, nuorten ja lapsiperheiden 
hyvinvointia, lisätä lapsuuden arvostusta ja näkyvyyttä 
yhteiskunnassa sekä tuoda lapsen näkökulmaa päätöksentekoon. 
 
MLL:n arvoja ovat lapsen ja lapsuuden arvostus, yhteisvastuu, 
inhimillisyys ja yhdenvertaisuus. Arvoja täydentävät periaatteet 
ovat ilo, kumppanuus, osallisuus ja arvostus. 
 
MLL:n piirit keräävät perheiltä säännöllistä palaute- ja 
seurantatietoa toiminnastaan. Valtakunnallisella tasolla MLL arvioi 
vapaaehtoisen perhetoiminnan vaikutuksia perheiden hyvinvointiin 
systemaattisen arviointimallin mukaan. 

Kiinnostuitko? 

 

MLL:n Kymen piirissä toimii yli 30 paikallisyhdistystä 
Ota yhteyttä MLL:n Kymen piiriin ja kysy lisää! 
 
MLL:n Kymen piiri 
Käsityöläiskatu 4 (3. kerros) 
45100 Kouvola 
 
Toiminnanjohtaja Christa Carpelan 
p. 050 406 3763 
 
Lisätietoja: http://kymenpiiri.mll.fi/toiminta 
Tykkää meistä Facebookissa: https://facebook.com/mllkymenpiiri/ 


