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Alkusanat
Mannerheimin Lastensuojeluliitto
(MLL) on avoin kansalaisjärjestö, joka
edistää lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia. MLL on valtakunnallinen järjestö, johon kuuluu 548
paikallisyhdistystä ja 10 piirijärjestöä
sekä 85 853 jäsentä. MLL:n Kymen piirin toimialue on Kymenlaakso ja EteläKarjala. Piirissä on 30 aktiivista paikallisyhdistystä; Etelä-Karjalassa 13
ja Kymenlaaksossa 17. Jäseniä Kymen
piirin alueella on 4432 (31.12.2019).

tukimuotona, lukumummit ja vaarit olivat odotettuja vieraita pienten koululaisten keskuudessa! Lisäksi
kuntien perhekeskustoimintaa täydennettiin piirin
koordinoimilla tilapäisellä lastenhoitoavulla ja tukihenkilötoiminnalla. Nuorten osallisuutta vahvistettiin
Mie kuulun! -hankkeen toimesta. Vuonna 2019 piirin
kuntakumppaneita olivat: Kouvola, Kotka, Haminan,
Pyhtää, Imatra, Lappeenranta, Luumäki, Taipalsaari
ja Ruokolahti. Lapsiystävällisen toimintakulttuurin
kehittämistä vietiin eteenpäin lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman LAPE-akatemioissa yhteisyössä
laajan toimijajoukon kanssa. Akatemioissa koulutettiin
kuntapäättäjiä ja virkamiehiä koulutettiin lapsivaikutustenarvioinnin saloihin. MLL:n rooli päätösten
ennakkovaikutusten arvioinnissa on ennen kaikkea
hyvinvointitiedon keräämisessä suoraan lapsilta ja
perheiltä. MLL:n paikallisyhdistykset ovat oman alueensa arjen asiantuntijoita. Lapsiperheitä kohdataan
niin yhdistysten perhekahviloissa ja tapahtumissa,
kuin piirin varhaisen tuen toimintamuotojen yhteydessä. Piirin tuottamia ammatillisilla perhepalveluita
tarjottiin ostopalveluina Kouvolaan ja Kotkaan yli 13
000 tunnilla. Ammatillisten perhepalveluiden laajentaminen Etelä-Karjalaan käynnistyi.

MLL:n Suunta 2024 -strategian tahtotilana on, että
Suomi on lapsiystävällinen yhteiskunta, jossa lapsen
etu asetetaan etusijalle, ja jossa lapset ja nuoret
voivat hyvin. Lapsiystävällinen yhteiskunnan rakentamista jatkettiin Kymen piirissä vahvasti vuonna 2019.
Piirin kehittämistyön painopisteinä olivat lasten,
nuorten ja perheiden hyvinvointia tukevan kunta- ja
maakuntakumppanuuden vahvistaminen, vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksien laajentaminen,
sekä uusien jäsenien ja työmme tukijoiden mukaan
kutsuminen. Kulunutta vuotta leimaa vahvasti sote- ja
maakuntauudistuksen ponteva tekeminen ja uudistuksen kaatuminen. Töitä tehtiin järjestölähtöisen
auttamistyön kiinnittämiseksi maakunnallisiin palvelujärjestelmiin ja kuntien hyte-työn yhdyspinnoille.
Piiri toimi järjestörakenneuudistusta tehneet järjestö
2.0 hankkeen kumppanina, ja piirin toiminnanjohtaja
maakunnallisen järjestötyöryhmän puheenjohtajana. Erityisesti Kymenlaaksossa päästiin uudistuksen
kaatumisesta huolimatta hyvään vauhtiin järjestöjen
toimintaedellytysten vahvistamisessa kuntayhtymä
Kymsoten aloittaessa 1.1.2019.

MLL:n Kymen piirin toiminnassa ja viestinnässä näkyivät perheiden monimuotoisuuden arvostaminen,
lasten ja nuorten oman äänen esille tuominen sekä
lapsuuteen liittyvän ilon ja arjen ymmärryksen välittäminen. Kohtaamisen ja osallisuuden parantaminen
ovat olennaisia palvelujen saatavuuden turvaamisen
ohella. Yhteisöön kuulumisen tarve korostuu lasten,
nuorten ja perheiden hyvinvoinnissa. MLL tarjosi ja
tarjoaa jatkossakin ihmiselle mahdollisuuden osallistua, toimia ja vaikuttaa lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyväksi. Vuoden 2019 syyskokouksessa jäsenistö
päätti piirin nimenmuutoksesta, sillä MLL:n KaakkoisSuomen piiri kuvastaa paremmin piirin toimintaaluetta. MLL 100-juhlavuosi käynnistyy siten uudella
nimellä ja ilmeellä.

Kummassakin maakunnassa piiri vahvisti rooliaan
osana kumppanuuskuntien paikallisia hyvinvointiverkostoja ja lapsiperheiden palvelupolkuja toiminnan
vahvistuessa erityisesti eroauttamistyön ja parisuhteen- sekä vanhemmuuden tuen kentällä. Myös
MLL:n mummi- ja vaaritoiminta vahvisti jalansijaa
uutena vapaaehtoistoimintana ja lapsiperheiden

Kouvolassa 18.2.2020
Piirihallitus
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Yhdistysten vapaaehtoistoiminnan
ammatillinen ohjaus ja tuki
MLL:n paikallisyhdistysten toteuttamat
varhaisen tuen muodot täydentävät
kunnan palveluketjua lapsiperheiden
hyvinvoinnin tukemisessa.
Ammatillisen ohjauksen ja koulutuksen tarve korostuu entisestään, sillä vapaaehtoiset ryhmänohjaajat
ja perhekahvilan vetäjät kohtaavat yhä moninaisempia lapsiperheiden arjen huolia ja haasteita.
Vapaaehtoisten sitoutuminen on myös luonteeltaan
lyhytaikaisempaa ja tämän vuoksi paikallisyhdistykset
tarvitsevat piirin tukea uusien vapaaehtoisten löytämiseksi ja jäsenyyden vahvistamiseksi.
Elinvoimainen paikallinen perhetoiminta edellyttää
hyvinvoivia paikallisyhdistyksiä, minkä edellytys on,
että yhdistystoiminnan perusteet ovat kunnossa.
Piirin tehtävänä on tukea, ohjata ja kouluttaa oman
alueensa paikallisyhdistyksiä ja niissä toimivia
vapaaehtoisia tehtävässään sekä edistää MLL:n
lapsi- ja perhetoiminnan kunnan välistä yhteistyötä.
Piirin työntekijät tapasivat alueensa yhdistystoimijoita ja vapaaehtoisia yhdistysten kokouksissa,
tapahtumissa, koulutuksissa ja henkilökohtaisesti.
Yhdistystoimijoille ja vapaaehtoisille järjestettiin
järjestökoulutuksia sekä leikkiaiheinen koulutus
Kouvolassa sekä Lappeenrannassa. Yhdistystoimijoille
ja vapaaehtoisille tarjottiin järjestökoulutusta sekä
leikkiaiheisia koulutuksia. Lisäksi tarjottiin talousvastaaville suunnattuja vertaistapaamisia. Koulutuksiin
osallistui yli 20 vapaaehtoista. Yksittäisiä yhdistyskäyntejä toteutettiin toistakymmentä. MLL:n Järjestöristeily toteutettiin 11.-13.10 minne osallistui yli 20
yhdistystoimijaa Kaakkois-Suomen piiristä.
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vetämänä. Lisäksi piiri pilotoi keväällä iltaperhekahvilan Kouvolassa Nuortenpaikassa NuPassa. Lappeenrannan Sammonlahdessa avautui myös perhekahvila
yhteistyössä oppilaitoksen kanssa, jossa piirin työntekijä oli aktiivisesti toiminnassa mukana.

Ammatillisesti ohjatut vertaisryhmät
MLL:n Kymen piirin ammatillisesti ohjattu ryhmätoiminta on tavoitteellista ja säännöllistä. Ryhmien
tarkoituksena on täydentää kunnan perhepalveluja ja
ehkäistä lastensuojelun tarvetta. Tavoitteena on tukea
vanhemmuutta, parisuhdetta ja sosiaalisten verkostojen syntymistä perheen eri elämänvaiheissa. Ryhmän
sisältöalueet perustuvat vanhempien ja perheiden
toiveisiin ja tarpeisiin, joita kartoitetaan yhteistyössä
perhekeskustoimijoiden kanssa.
Jututtamo on vertaisryhmätoimintamalli, jossa kokoonnutaan keskustelemaan eri teemojen äärelle. Jututtamossa keskitytään erityisesti lapsen näkökulman
ymmärtämiseen. Yhdistys voi järjestää Jututtamon
yksittäisenä keskusteluiltana tietyn teeman ympärille,
perhekahvilassa keskusteluhetkenä tai useamman
kerran vertaisryhmänä.
MLL Kymen piirin alueella järjestettiin kaksi Jututtamo
koulutusta. Koulutuksista valmistuneet Jututtamoohjaajat pitivät vertaisryhmän murrosikäisten lastenvanhemmille Kotkassa.

Perhekahvilat
MLL:n perhekahvilat ovat oman paikkakuntansa avoimia kohtaamispaikkoja, jotka kokoavat eri taustoista
ja kulttuureista tulevia lapsia, lapsiperheitä, vanhempia ja isovanhempia yhteen. MLL:n paikallisyhdistysten perhekahviloissa samanlaisessa elämäntilanteessa olevat vanhemmat tutustuvat toisiinsa,
keskustelevat lapsiperheiden elämään liittyvistä
asioista ja etsivät yhdessä ratkaisuja mieltä askarruttaviin asioihin.
Perhekahviloiden toiminta ja tuen tarve kartoitettiin
kyselyllä sekä perhekahvilavierailuilla. Perhekahvilavierailuja tehtiin 46 kappaletta eri perhekahviloihin.
Uusille perhekahvilaohjaajille järjestettiin perehdytyskoulutuksia Kuusankoskella ja Karhulassa. Koulutukset pidettiin yhteistyössä paikallisyhdistysten
kanssa.
Koulutus sisälsi käytännön toimintatapojen lisäksi
pohdintaa perhekahvilaohjaajien toiminnan arvoista.
Lisäksi perhekahvilaohjaajille järjestettiin vertaistapaamisia.
Keväällä 2019 käynnistyi piirin pilottikokeiluna
perhekahvila Karhulan perhekeskuksessa yhteistyössä Kymsoten perhekeskuskoordinaattorin kanssa.
Syksyllä perhekahvila jatkui paikallisyhdistyksen

Lukumummi Eija Vilminko ja Rölli-esityksen näyttelijät Haminan
Huhtihulinoissa
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Viestintä
Vuonna 2019 viestinnässä panostettiin
sosiaaliseen mediaan ja sen eri kanaviin.
Viestintää tehtiin koko henkilökunnan
voimin laaditun viestintäsuunnitelman
mukaan MLL:n graafisia ohjeistuksia
noudattaen. Myös yhdistyksiä tuettiin
viestinnän toteuttamisessa ja vaikuttamistyössä.
Vuonna 2019 MLL:n Kymen piiri näkyi laajasti
paikallislehdissä, -televisiossa ja -radiossa. Medioissa
kirjoitettiin laajasti vapaaehtoistyön erimuodoista
ja lastenhoitopalveluista. Piirin internetsivut ja sosiaalinen media ovat olleet keskeisessä roolissa vuoden
2019 viestinnässä. Olemme kokeilleet erilaisia somemarkkinoinnin muotoja ja oppineet ottamaan haltuun
sosiaalisen median muut verkostot viestinnässämme.
Sosiaalisen media ja internetsivujen visuaalisuutta
on selkeytetty ja kuvien ja viestin laatuun kiinnitetty
erityistä huomiota. Otimme vuoden alussa käyttöön
Retriever -mediaseurannan, joka auttoi meitä pysymään ajan tasalla vaikutuksestamme mediassa.
Mediaosumia oli reilu 100.
Yhdistysten kanssa olemme viestineet sosiaalisen
median ja internetsivujen lisäksi piiriviestein (6 kpl),
sekä ajankohtaisin tiedottein useamman kerran
kuukaudessa. Lisäksi olemme käyttäneet perinteisiä
viestikeinoja, kuten sähköpostiviestejä ja puhelinkeskusteluita.
Yhdistyksen esitteitä ja mainoksia jaettiin lapsiperheiden kohtaamispaikkoihin, neuvoloihin ja erilaisiin
sähköisiin portaaleihin. Kunnan päättäjiä olemme
lähestyneet vuonna 2019 vaikuttamisviestillä ja
tiedottaneet kunnan alueella tekemästämme työstä
säännöllisesti.
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Piirin toteuttama varhainen tuki
Lastenhoitotoiminta

koulutuksista ja pienryhmätapaamisista. Laadunseurantaa toteutetaan
MLL:n lastenhoitotoiminnalle asetetun laatuohjeistuksen mukaisesti.
Hoitajien välityspalvelu
ostetaan MLL:n Uudenmaan piiriltä. Välityspalveluun kuuluu myös
perheiden neuvonta
liittyen muun muassa
työnantajatehtäviin.
Toimintaa suunnitellaan ja kehitetään
yhdessä piirien kesken
vuosittaisissa työkokouksissa.
Vuonna 2019 lastenhoitotoiminnassa oli mukana
32 hoitajaa ja kokonaistuntimäärä oli 1097,1 tuntia.
Uusia lastenhoitajia koulutettiin kursseilla ja perehdyttämällä. Lastenhoitajille järjestettiin toiminnanohjauksellisia pienryhmiä, jatkokoulutuksia ja virkistystapahtumia yhteistyössä tukihenkilötoiminnan ja
eroauttamishankkeen kanssa. Näiden lisäksi ohjaaja
on tukenut ja neuvonut, tavannut ja pitänyt muilla
tavoin yhteyttä hoitajiin tarpeen mukaan. Lastenhoitotoimintaa on lisäksi tarjottu koulujen vanhempainiltoihin.
Toiminnan tiedottamisessa merkittävänä apuna ovat
MLL:n yhdistykset ja heidän eri toimijansa, kuntien
neuvolat ja perhetyöntekijät sekä piirin eri tiedotuskanavat.

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. Lastenhoitotoiminta mahdollistuu kumppanuuskuntien
avustusten turvin.
Hoitajat ovat MLL:n lastenhoitokurssin suorittaneita tai heillä on sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan
koulutus. Hoitajat haastatellaan ja perehdytetään
tehtävään. MLL:n Kymen piirin lastenhoitotoiminnan
ohjaaja vastaa hoitajien ohjauksesta, rekrytoinnista,
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Tukihenkilötoiminta
Tukihenkilötoiminta on piirin organisoimaa, ammatillisesti ohjattua vapaaehtoistoimintaa. Tukihenkilötoimintaan
kuuluvat kaveri-, perhekummi- ja ystäväksi maahanmuuttajaäidille -toiminta. Vuonna 2019 toiminnan kautta sai
tukea 218 perhettä. Toimintaa toteutetaan STEA:n tuella.
Tukisuhteen lähtökohtana on vapaaehtoinen ja perhe
sekä heidän tasavertainen kumppanuus. Tukihenkilöltä edellytetään sitoutumista vapaaehtoistoiminnan
eettisiin periaatteisiin ja vaitiolovelvollisuuteen. Tuki
on perheelle maksutonta. Tukihenkilötoiminnasta
kiinnostuneet vapaaehtoiset koulutetaan toimintaan
mukaan. Vapaaehtoiset tukihenkilöt saavat toimintaan säännöllistä ohjausta, vertaistukea toisista
vapaaehtoisista sekä iloista virkistystoimintaa. Perhe
voi hakeutua tukihenkilötoiminnan pariin itse tai
ammattilaisen ohjaamana.
Järjestimme 10 tukihenkilötoiminnan koulutusta piirin alueella. Lisäksi järjestimme perehdytyskoulutuksia läpi vuoden. Uusia vapaaehtoisia tuli toimintaamme mukaan 84. Yhteensä toiminnassa oli mukana
210 vapaaehtoista.
Tukihenkilöille järjestettiin yhteensä 16 vertaistapaamista tai virkistystä. Toiminnassa mukana oleville
perheille ja vapaaehtoisille järjestettiin 4 yhteistapahtumaa.

Xamk opiskelijat: Juulia Väre, Eeva Pajunen, Sanna Pulkkinen
ja Milla Piilola toteuttivat Mannerheimin Lastensuojeluliiton
Kymen piirin Olet Tärkeä.fi kampanjan. Kampanja toteutettiin
5.12.2019 vapaaehtoisten päivänä Kotkan kauppakeskus Pasaatissa. Kamppiksen ideana oli tavoittaa ja saada uusia vapaaehtois- toimijoita mukaan toimintaamme sekä saada Olet tärkeä.fi
sivustoa tutuksi.

Tukihenkilötoiminnan markkinointi ja
tiedottaminen
Tukihenkilötoimintaa markkinoitiin vuonna 2019
muun muassa lehtijuttujen ja -mainosten avulla, radiossa sekä YouTube-videoilla. Toiminnasta tiedotettiin
useilla verkkosivuilla, vapaaehtoisten rekrytointikanavissa, erilaisissa Facebook-ryhmissä sekä perinteisiä
esitteitä jakamalla. Liityimme myös MLL:n valtakunnalliselle Olet tärkeä -sivustolle. Sivua käytetään
vapaaehtoisrekrytointiin sekä tapahtumien tiedottamiseen ja koulutusten markkinointiin. Toimintaa
markkinointiin vuoden aikana myös piirin, paikallisyhdistyksen ja yhteistyökumppaneiden tapahtumissa,
työryhmissä ja verkostotapaamisissa, neuvoloissa,
päiväkodeissa, oppilaitoksissa sekä muissa kohtaamispaikoissa.
Vuonna 2019 piirin tukihenkilötoiminnasta valmistui kaksi opinnäytetyötä. Toisessa opinnäytetyössä
selvitettiin, kuinka turvapaikanhakijanaiset kokevat
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ystäväksi maahanmuuttajaäidille -toiminnan. Toinen
opinnäytetyö käsitteli vanhempien kokemuksia MLL:n
kaveritoiminnasta. Lisäksi tekeillä on kolme opinnäytetyötä, jotka valmistuvat vuonna 2020. Opinnäytetöissä selvitetään lasten kokemuksia kaveritoiminnasta, lasten kokemuksia perhekummitoiminnasta sekä
ystäväksi maahanmuuttajaäidille -toiminnan merkitystä perheen näkökulmasta. Kaikki opinnäytetyön
tekijät ovat Xamk- tai LAB-ammattikorkeakoulujen
sosionomiopiskelijoita.

Kaveritoiminta
Kaveritoiminnassa 6 - 17 -vuotias lapsi tai nuori saa
turvallisen ja luotettavan aikuisenkaverin, jonka
kanssa tehdään mukavia asioita yhdessä. Toiminnan
tavoitteena on ehkäistä lapsen tai nuoren yksinäisyyttä varhaisessa vaiheessa sekä lisätä mielekästä
tekemistä arjessa ja tuottaa iloa. Aikuiskaverista voi
olla hyötyä esimerkiksi silloin, jos lapsi tai nuori kokee
itsensä yksinäiseksi. Nuorella ei ole vapaa-ajalla
mielekästä tekemistä, tai voi olla, että omasta lähipiiristä ei löydy aikuista juttuseuraa tai lapsi kaipaisi
muuten yksilöllistä huomiota. Kaveri tapaa lasta tai
nuorta keskimäärin pari kertaa kuukaudessa. Yhdessä
tekeminen voi olla esimerkiksi juttelua kaakaokupin
ääressä, retkeilyä luonnossa, elokuvissa käymistä tai
vain yhteistä ajanviettoa.

Heppakaveritoiminta
Heppakaveritoiminnassa lapsi saa aikuisen kaverin
hevostallilta. Kaverin kanssa tehdään talliympäristössä hevosjuttuja, kuten hoidetaan hevosia, tehdään
tallitöitä, sekä mahdollisesti pääsee ratsastamaan.
Heppakaveritoiminta on suunnattu perheille, joilla
ei ole mahdollista tarjota hevostoimintaa lapsille tai
nuorille, jotka ovat yksinäisiä tai joilla on haasteita
sosiaalisessa kanssakäymisessä.

Toimintaa ryhmässä
Vuonna 2019 aloitimme kaveritoiminnassa mukana olevien lasten ja nuorten sekä aikuiskavereiden
yhteistapaamiset Lappeenrannassa ja Kouvolassa. Tapaamisten tarkoitus on, että lapset ja nuoret pääsevät
yhdessä tekemään mukavia toiminnallisia asioita ja
samalla tutustumaan toisiinsa. Tapaamisissa käytiin
muun muassa keilaamassa, kiipeilemässä, pulkkamä-

Ystävykset Sisko ja Ieva tutustuivat ystäväksi maahanmuuttajaäidille toiminnan kautta.
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essä sekä vietettiin pikkujouluja.
Vuoden 2019 aikana 69 lasta sai tukea kaveritoiminnasta: Etelä-Karjalassa 31 ja Kymenlaaksossa 38.
Vuoden aikana koulutettiin yhteensä 28 uutta vapaaehtoista aikuiskaveria.

Perhekummitoiminta
Perhekummitoiminnan tavoitteena on lisätä lapsiperheen hyvinvointia, tukea perheen vanhemmuutta,
ehkäistä ongelmien syntymistä ja kasautumista sekä
tuoda iloa perheen arkeen. Oman perhekummin voivat saada lasta odottavat ja alle kouluikäisten lasten
perheet. Perhe ja kummi sopivat yhdessä suhteen
kestosta ja tavoitteista, jotka lähtevät aina perheen
tarpeesta. Perhekummi tapaa perhettä tavallisesti
pari kertaa kuukaudessa muutaman tunnin ajan.
Tapaaminen voi olla perheen kotona tai yhdessä
tekemistä esim. juttelua vaunulenkin lomassa, lasten
kanssa eväsretki metsään tai vaikkapa lasten kanssa
leikkimistä, että vanhempi voi tehdä kotiaskareita.
Vuoden 2019 aikana 64 perhettä sai tukea perhekummitoiminnasta: Etelä-Karjalassa 20 ja Kymenlaaksossa
44. Vuoden aikana koulutettiin 27 uutta vapaaehtoista perhekummia.

Ystäväksi maahanmuuttajaäidille -toiminta
Ystäväksi maahanmuuttajaäidille -toiminnan tavoitteena 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 uuteen kulttuuriin. Kulttuurien
välinen vuorovaikutus lisää ymmärrystä ja vähentää
ennakkoluuloja.
Ystäväksi maahanmuuttajaäidille -toiminnan on tarkoitus lisätä mielekästä tekemistä arjessa sekä tuoda
iloa maahanmuuttajaäideille ja heidän perheilleen.
Ystävä ja maahanmuuttajaäiti tapaavat tavallisesti
parin viikon välein arkisten tekemisten parissa, kuten
leikkipuistossa, yhteisellä kävelylenkillä tai kahvikupin ääressä. Vuonna 2019 ystävätoiminnasta sai
tukea 85 maahanmuuttajaa: 40 Etelä-Karjalassa ja 45
Kymenlaaksossa. Vuoden aikana koulutettiin 29 uutta
vapaaehtoista ystävää. Maahanmuuttajanaiset olivat
lähtöisin eri puolilta maailmaa.
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Mummi ja vaaritoiminta
MLL:n mummit ja vaarit ovat vapaaehtoisia, jotka
toimivat lasten kanssa muun muassa perhekahviloissa, päiväkodeissa, kerhoissa, kouluissa ja kirjastoissa.
Mummi- ja vaaritoiminta on piirin organisoimaa,
ammatillisesti ohjattua vapaaehtoistoimintaa.
Vuonna 2019 mummi- ja vaaritoimintaa toteutettiin
MLL:n Kymen piirissä lukumummi- ja lukuvaaritoimintana. Toiminnassa vapaaehtoinen lukee koululla
tai päiväkodissa kirjoja yhdessä niiden lasten kanssa,
jotka tarvitsevat lisätukea lukemiseen, tai esimerkiksi
tukea sanavaraston kasvattamiseksi. Tarkoituksena on
innostaa lapsia lukemaan yhteisten lukutuokioiden
avulla.
Vuonna 2019 toimintaan koulutettiin yhteensä 45
vapaaehtoista lukumummia ja -vaaria sekä perehdytettiin opettajia ja kasvattajia 13 koululla ja 3 päiväkodilla. Tällä hetkellä toiminnassa on mukana yli 60
vapaaehtoista.
Toimintaa rahoitettiin Stea:n, sekä Koko Kotka kotouttaa -rahoituksen turvin. Niilo Mäki Instituutti tuotti
materiaalia toimintaa varten, kuten lukupasseja ja
tarroja, lapsille sekä koulutusmateriaalia ja esitteitä. MLL Kymen piiri järjesti vuonna 2019 yhdeksän
koulutusta, joista Kymenlaaksossa pidettiin koulutukset Kouvolassa, Haminassa ja Kotkassa sekä EteläKarjalassa Imatralla, Lappeenrannassa, Luumäellä,
Ruokolahdella ja Taipalsaaressa. Lisäksi vapaaehtoisia
perehdytettiin yksilöllisesti, koska toimintaan oli niin
paljon tulijoita. Kotkassa toimintaa varten koulutettiin
myös 4 maahanmuuttajataustaista lukumummia ja
-vaaria, jotka lukevat lapsille tarinatuokioissa omalla
äidinkielellään.
Lukumummeille ja lukuvaareille järjestettiin syksyllä
2019 teatteri-illat Lappeenrannassa ja Kouvolassa
kiitoksena heidän upeasta työstään. Lisäksi vapaaehtoisia kestittiin MLL:n Kymen piirin pikkujouluissa
Lappeenrannassa, Kouvolassa ja Kotkassa.

sai yli 2200 osumaa. Lisäksi erilaiset tapahtumat vuoden aikana olivat hyviä paikkoja kertoa toiminnasta ja
saada uusia kiinnostuneita mukaan.

Mummi ja vaaritoiminta on ylisukupolvista toimintaa, jossa lapsi ja seniori-ikäinen tutustuvat toisiinsa ja saavat iloa yhteisistä
kohtaamisista.

Tiedotus ja markkinointi
Lukumummi ja -vaaritoiminta sai mukavasti näkyvyyttä paikallislehdissä, joissa toiminnasta julkaistiin
yhteensä kahdeksan artikkelia. Lisäksi koulutukset
ja videot toivat somenäkyvyyttä, kun niitä jaettiin
ahkerasti niin yhteistyökuntien, Facebook-ryhmien,
paikallisyhdistysten ja yksityishenkilöiden sivuilla.
Jokainen julkaisu tavoitti yli 500 henkilöä. Lappeenrannan koulutusta mainostettiin Facebookissa ja se

Lukumummi Tuulikki Siven kävi lukemassa lapsille Nupan perhekahvilassa.
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Nuorisotoiminta
MLL:n kummi- ja tukioppilas- sekä tutortoiminnan tavoitteena on parantaa
koulun ilmapiiriä ja vähentää koulukiusaamista.
Alakoulujen kummioppilaat, yläkoulujen tukioppilaat
ja toisen asteen tutorit ovat vapaaehtoisia oppilaita
ja opiskelijoita, jotka haluavat toimia kouluyhteisön
hyväksi ja auttaa muita oppilaita. Toiminnassa keskeistä on osallisuus, nuorten mahdollisuus itse ideoida,
toteuttaa ja arvioida toimintaa. Toiminnasta vastaa
kouluissa työskentelevä aikuinen ohjaaja.
Piiri vastasi omalla alueellaan koulutusten välityksestä. 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 piirin alueella
toimi vuonna 2019 yhdeksän kouluttajaa nuorisotyön
koordinaattori Taina Salomäen lisäksi. Kouluttajayhteistyötä on yritetty parantaa yhteydenpitoa selkiyttämällä ja toimintatapoja muokkaamalla.
Vuonna 2019 tukioppilaiden peruskoulutuksia pidettiin kolme, joista yhdessä oli mukana kolmen koulun
tukioppilaat. Osallistujia näissä koulutuksissa oli yhteensä 58. Mie kuulun - hankkeen yhteydessä olemme pystyneet pitämään tukioppilaillekin täydennyskoulutuksia, tunne- ja vuorovaikutustaidoista. Näitä
koulutuksia on ollut kuusi, ja niissä on osallistujia ollut
81 tukioppilasta ja viisi tukioppilasohjaajaa.

Osaava ja osallistava – ohjaajakoulutus
Urheiluseuroissa tapahtuu myös kiusaamista, ja siksi
kehitettiin osaava – ja osallistava ohjaaja koulutus
osana nuorisohanketta. Koulutuksen tavoitteena
on antaa lisätaitoja ohjaamiseen. Ohjaajakoulutus
on lasten ja nuorten ohjaajille suunnattu kolmen
tunnin pituinen kokonaisuus, joka sisältää teoria- ja
käytännön opetusta mm. ryhmäyttämisestä ja leikin
hyödyntämisestä. Vuonna 2019 näitä pilotoitiin sekä
Etelä-Karjalassa että Kymenlaaksossa neljän koulutuksen verran.
Kuvassa Neela, Jessica ja Laura.
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Kerhonohjaajakoulutus

Vanhempainillat

Tammi-helmikuussa 2019 pilotoitiin 12h pituinen
kerhonohjaajakoulutus yhteistyössä Haminan paikallisyhdistyksen kanssa. Mukaan osallistui kuusi nuorta.
Vastaavaa koulutusta tarjottiin myös Imatralle, mutta
se ei toteutunut.

Vuonna 2019 toteutettiin Digihyvinvoinnin koulutus,
jossa on pidetty syksyn aikana vanhempainiltoja ja
kaksi oppituntia koululaisille. Kouluille markkinoitiin
piirin koulutustarjontaa.

Hyvä alku koulutielle
12.8.2019 noin 350 Saimaanharjun yhtenäiskoulun
oppilasta julisti maanantaina Hyvän alun koulutielle.
Tapahtumassa esiintyi taikuri Eetu Lampi. Kahdeksannentoista kerran järjestetty tapahtuma huipentui
lukuvuoden 2019—2020 koulurauhan julistukseen,
jonka koulun tukioppilaat lukivat.

Paikallisyhdistysten nuorisotyön tukeminen
Piirin tehtävänä on tukea, ohjata ja kouluttaa oman
alueensa paikallisyhdistyksiä ja niissä toteutettavaa
nuorisotoimintaa. Toimintaa on tuettu mahdollisuuksien ja paikallisyhdistyksen toiveiden mukaan. Osassa
yhdistyksiä ei nuorisotoimintaa juurikaan tehdä, kun
taas osassa toimitaan aktiivisesti nuorisotoiminnan
kentällä. Piiri haluaa tukea paikallisyhdistyksiä nuorisotyön kehittämisessä, ja on kannustanut erilaisiin
tapoihin toimia, mm. Tukioppilastoiminnan tukeminen, itse tehty-raha.
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Ammatilliset perhepalvelut
MLL:n Kymen piiri tuottaa ammatillisia
perhepalveluita ostopalvelusopimusten
puitteissa sekä palveluseteleillä. Perheet, yhteisöt ja yritykset voivat tilata
palvelua myös yksityisesti.
Työkokonaisuus räätälöidään asiakkaan
ja tilaajan tarpeita vastaavaksi. Työn
tavoitteista ja toteutuksesta sovitaan
ennen työn alkamista ja tavoitteiden
toteutumista arvioidaan säännöllisesti.

Ammatillisiin perhepalveluihin kuului
vuonna 2019:
• Vammaisen ja pitkäaikaissairaan lapsen
hoito (56% tehdyistä tunneista)
tarjoaa apua lapsen kotihoitoon vanhempien
jaksamisen ja vanhemmuuden tueksi sekä
omaishoitajan vapaan ja iltapäivähoidon järjestämiseksi.
• Lapsiperheiden kotipalvelu (29% tehdyistä
tunneista)
tukee lapsiperheitä kuormittavassa elämäntilanteessa tarjoamalla konkreettista, oikea-aikaista
apua ja tukea perheen tarpeen mukaan.
• Ammatillinen perhetyö (2% tehdyistä tunneista)
on ennaltaehkäisevää avohuollon tukitoimenpiteenä toteutettavaa toimintaa. Perhetyön tarkoituksena on tukea perhettä kokonaisuutena suunnitelmallisesti, johdonmukaisesti, kokonaisvaltaisesti
ja pitkäjänteisesti.
• Lasten ja nuorten ammatillinen tukihenkilötyö (alle 1%tehdyistä tunneista)
tukee ja edistää lapsen kokonaisvaltaista sosiaalista
hyvinvointia ja kehitystä. Lasta tavataan kotona ja
kodin ulkopuolella.
• Lasten ryhmähoito (12% tehdyistä tunneista)
Leikkilä: Ryhmämuotoinen hoitotoiminta,
jossa vastuu vetäjänä toimii ammatillisten perhepalveluiden työntekijä ja hänen apunaan tarvittava
määrä lastenhoitokurssin käyneitä hoitajia. Ryhmähoito tehdään asiakkaan tiloissa ja räätälöidään
asiakkaan tarpeita vastaavaksi
Unisatama: Ryhmämuotoinen yönyli hoito,
jossa vastuu vetäjänä toimii ammatillisten perhepalveluiden työntekijä ja hänen apunaan tarvittava
määrä lastenhoitokurssin käyneitä hoitajia. Yönyli
hoito on toteutettu Kouvola lapsiperheiden sosiaalipalveluiden ostopalveluna.
Kesäsatamat: yrityksen/ yhteisön tilaama,
koulun loma-aikaan tapahtuva ryhmähoito valikoidulle lapsiryhmälle

Tuotetut tunnit Vuonna 2019
Vallitsevin palvelumuoto vuonna 2019 oli edelleen
vammaisen ja pitkäaikaissairaan lapsen hoito. Lapsiperheiden kotipalvelutilaukset oivat kuitenkin kasvussa. Vammaisen ja pitkäaikaissairaan lapsen hoitotyön
tilaajina olivat pääasiassa Kymsoten vammaispalvelu ja omaishoito. Muita palveluiden tilaajia olivat
varhaisen tuen palvelut, sosiaalitoimi sekä yksityiset
henkilöt.
Kokonaistyötuntimäärä vuonna 2019 oli 13 627, mikä
on lähes 3 000 tuntia enemmän kuin vuonna 2018.

Tuntien jakautuminen palvelutuotteittain
kunnissa
Hoitotuntien tilaukset jakautuivat Kymsote etelä
(Kotka, Pyhtää) 62 % ja Kymsote pohjoinen (Kouvola
)36 %. Etelä-Karjalassa, lähinnä Lappeenrannan alueella, tunteja tehtiin 2%, nämä kaikki lasten ryhmähoitona.
Kotkassa pääpaino oli vammaisten ja pitkäaikaissairaiden lasten hoidolla, eli erityishuoltolain alaisessa iltapäivä- ja vanhempien työajan hoidossa sekä
omaishoidon vapaiden järjestämisessä.
Kouvolassa pääpaino on ollut lapsiperheiden kotipalvelussa, jota on tuotettu palveluseteleillä sekä
lapsiperheiden sosiaalityön maksusitoumuksilla.
Ryhmämuotoista hoitotoimintaa on toteutettu pääasiassa Kouvolassa, jossa Unisatama toiminta yhteistyössä Kouvolan lapsiperheiden sosiaalipalveluiden
kanssa auttoi purkamaan tukiperhejonoja.
Lappeenrannassa ryhmämuotoinen lastenhoito keskittyi Kesäsatamiin.
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Perhetyöntekijät

Perheet

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 2019 lopussa tuntityötä tekeviä perhetyöntekijöitä oli 17, joista 8 työsopimuksella ja 9 runkosopimuksella.
Perhetyöntekijöille järjestettiin vuoden aikana perhetyöntekijätapaamisia, joissa oli koulutuksellista antia
ja työn kehittämiseen liittyvää sisältöä. Lisäksi työntekijät ovat osallistuneet täydennyskoulutuksiin, joiden
aiheena on ollut muun muassa eroperheen auttaminen ja nuorten kohtaaminen ja tukeminen. Kaikki
säännöllisesti työtä tekevät perhetyöntekijät ovat
käyneet perhepalvelupäällikön kanssa kehityskeskustelun, jossa on kartoitettu ammatillisia tavoitteita ja
koulutustarpeita.

Palveluiden piirissä olevien perheiden määrä on
vaihdellut kuukausitasolla Kotkassa 12-30 ja Kouvolan
alueella 14-30, heinäkuun ollessa hiljaisin. Perheisiin
on oltu yhteydessä puhelimitse, sähköpostitse ja
tapaamisissa.

16

Kehittämishankkeet
Eroauttamis- ja kohtaamispaikkatoiminnankehittämishanke (2018—2020)

Hankkeen tavoitteena on lapsen äänen
ja näkökulman konkreettinen esille
tuominen vanhempien erotilanteessa, lapselle tärkeiden ihmissuhteiden
jatkuvuuden tukeminen eron jälkeen
ja vanhempien tukeminen yhteisessä
ja jaetussa erovanhemmuudessa. Tavoitteena on lisäksi vapaaehtoistyön
vahvistuminen eroauttamisen kentällä
ammattilaistyön rinnalla sekä eroperhetyötä tekevien tahojen yhteistyön
vahvistuminen ja kehittäminen sekä
eroa ennalta ehkäisevän toiminnan
pilotointi. Pilottikaupungit ovat Kouvola
ja Lappeenranta. Hankkeessa tuotetut Vapaaehtoistoiminta
Eroauttamisen vapaaehpalvelut täydentävät olemassa olevia
toiset eli perheluotsit ovat
kunnallisia ja muiden järjestöjen tuotturvallisia aikuisia, jotka
tamia palveluja perheen tukemisen
mahdollistavat perheille
kentällä.
Perhesataman käytön sekä neutraalilla läsnäolollaan
Perhesatamatoiminta
Hankkeessa käynnistetään ja koordinoidaan perhesatamatoimintaa kohtaamispaikoiksi lapselle ja hänestä
erillään asuvalle vanhemmalle. Perhesatamatoimintaan voivat tulla perheet, joilla ei ole tuettujen tai valvottujen tapaamisten tarvetta ja joilta puuttuu paikka,
joissa lapsesta erossa asuva vanhempi tai muu läheinen voi tavata lasta. Vanhemmilla tulee olla yhteinen
näkemys lapsen tärkeiden ihmissuhteiden säilymisen
merkityksestä sekä kyky olla sovinnollisessa vuorovaikutuksessa lapsen läsnä ollessa. Perhesatamat
palvelevat myös kauas muuttanutta vanhempaa tarjoten kohtaamispaikan lapsen kotipaikkakunnalla ja
vähentäen lapselle raskasta matkustamista. Perhesataman käyttäjäksi tullaan ammattilaisten ohjaamana
tai omatoimisesti. Perhesatamia toimi 2019 aikana
Kymenlaaksossa 8 ja Lappeenrannassa 2. Perhesatamien palveluja käytti Kymenlaaksossa 24, Lappeenrannassa 17 asiakasta.

vaikuttavat tilanteen tunnelmaan. He saavat koulutuksen tai yksilöperehdytyksen, jossa paneudutaan
MLL:n järjestönä, vapaaehtoisuuteen, eron teoriaan
sekä perhesataman käytäntöihin. Perhesatamaluotseja koulutettiin v. 2019 Kymenlaaksossa 20 ja Lappeenrannassa 10.

Erovertaisryhmätoiminta
Lasten erovertaisryhmiä järjestettiin Kouvolassa 2,
toinen koulun ja toinen päiväkodin tiloissa ja koulutai varhaiskasvatuspäivän aikana. 6 kertaa kokoontuneisiin ryhmiin osallistui yhteensä 10 varhaiskasvatus- tai kouluikäistä lasta. Lappeenrannan 2 ryhmää
järjestettiin varhaiskasvatuspäivän aikana kahden eri
päiväkodin tiloissa, osallistujia oli yhteensä 10. Vanhempien v. 2018 alkanut erovertaisryhmä Kouvolassa
kokoontui v. 2019 vielä kaksi seurantakertaa.
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Infotilaisuudet, koulutukset ja tapahtumat
Vanhemmille ja läheisille järjestetään Eron edessä- ja
eroMIElessä-iltoja, niitä toteutui yhteensä 8. Eroauttamiskoulutuksia järjestettiin yhteensä 4. Lahjoitusvaroin järjestettiin kesäleiri eroperheiden lapsille.
Kesäloman kolmen ensimmäisen viikon aikana
toteutettu leiri auttoi yksinhuoltajaperheitä pienen
koululaisen arjen järjestelyissä ja tuki taloudellisesti
aterioiden muodossa. Pidetty leiri tarjosi myös erityisiä elämyksiä lomalaisille. Lapsia kesäleirille osallistui
15.

kaupunki, Kymsote ja Ksao tukivat toimintaa lahjoittamalla tiloja ilmaiseksi käyttöön perhesatamatoiminnalle.

Markkinointi
Koulutustilaisuuksissa, messuilla ja tapahtumissa toimintaa on markkinoitu esittelyin ja esittein Kymenlaaksossa 11 ja Lappeenrannassa 14 tapahtumassa.
Lasten erovertaisryhmää markkinoitiin varhaiskasvatuksen ja koulun oppilashuollon työntekijöille ja he
kokosivat ryhmät. Perhesatamia ja perheluotsikoulutusta on markkinoitu ammattilaisille säännöllisesti
eri yhteyksissä, mm. sähköpostitse, esitteitä jakaen ja
tapaamisissa. Etelä-Saimaa on tehnyt kaksi ja Kouvolan Sanomat yhden uutisoinnin aiheesta. Kouvolassa
perheluotsit tekivät kaksi videota perhesatamatoiminnasta ja lisäksi lahjoitusvaroin toteutettiin ”Ero
-Siirin tarina vanhempien erosta”-lyhytelokuva lapsen
näkökulmasta vanhempien erotilanteessa, joka on
nähtävissä piirin nettisivuilla sekä Youtubessa.

Yhteistyö
Etelä-Karjalan EeKoo tuki piirin toimintaa antamalla
tilat perhesataman käyttöön ja eroMielessä-iltojen
toteuttamiseen Sammonlahden Sopista. Viestinnän
avuksi piiri sai käyttöönsä Hotelli Lappeen ja Imatran
Prisman valotaulut Lapset ensin -ja Hyväjoulumielikeräyksen aikana sekä Etelä-Karjalan Prismojen näytöt
hanketoiminnan esittelyyn. Hc Leso lahjoitti hyväntekeväisyysottelunsa tuoton MLL Kymen piirille käytettäväksi lappeenrantalaisten lasten hyväksi ja sen
turvin toteutettiin kesäleiri sekä tehtiin video. Lappeenrannan kaupungin, Etelä-Karjalan kesäyliopiston
sekä Etelä-Karjalan perhetyönkehittämisyhdistyksen
kanssa tehty yhteistyö koulutusten ja vanhempainiltojen kulujen jakamisessa mahdollisti useita tapahtumia. Citycon IsoKristiinan kauppakeskuksesta saatiin
tiloja käyttöön veloituksetta mm. Vaali<3Rakkauttaja Lapsen oikeuksien päivän tapahtumille. Kouvolan
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Mie Kuulun! -hanke (2017—2019)

Mie kuulun! -hankkeen tavoitteena oli
13—15-vuotiaiden lasten osallisuuden vahvistaminen vapaaehtois- ja
vertaistoimintaan perustuvan luovan
ryhmätoiminnan keinoin. Hankkeen
kohderyhmänä oli yläkoululaiset MLL:n
tukioppilaat, heidän kanssaan työskentelevät ammattikasvattajat, sekä MLL:n
paikallisyhdistysten vapaaehtoiset.
Toimintaa toteutettiin STEA:n tuella.

yläkoululaiset saivat nähdä esityksen yhteistyössä
Imatran Pelastakaa Lapset ry:n kanssa.

Hankkeen sisältöpohjana ovat empatia, kuuntelemisen tärkeys sekä tunne- ja vuorovaikutustaidot.
Teemoja käsiteltiin kiusaamisen ehkäisyä edistävillä
työtavoilla. Samalla tuettiin nuoren rohkaistumista,
heittäytymistä ja itsetunnon kehittymistä.
Vuoden 2019 on tehty Mie kuulun -hankkeeseen
liittyviä kouluvierailuita alueen eri kouluilla 30h, joissa
olemme kohdanneet 524 nuorta. Yhteensä nuoria
on kohdattu kolmivuotisen hankkeen aikana noin
5500, luvussa on mukana myös alueen tukioppilaiden
tapaamiset. Lisäksi olemme kartoittaneet MLL:n nuorisotoiminnan muotoja ja erilaisia yhteistyötahoja.
Osallisuuden avaimet – opas valmistui lokakuussa, ja
se on toimitettu alueen yläkouluille ammattikasvattajien hyödynnettäväksi. Yhteistyö Kaakkois-Suomen
ammattikorkeakoulun (XAMK) kanssa on jatkunut.
Yhteistyössä kehitetään nuorten kuulemiseen liittyvää
mobiilisovellusta.
Kouvolassa kuvattiin ensimmäinen nuorten monologiin perustuva lyhytelokuva joulukuussa 2018 ja
Langat sai ensi-illan helmikuussa 2019. Suodattamatta tässä musiikkivideo julkaistiin vappuna 2019. Sekä
Langat lyhytelokuvassa pääosin näytellyt Matias, että
Suodattamatta tässä kappaleen säveltäneet ja esittäneet Anduena ja Olivia ovat esittäneet tuotoksiaan
kesällä ja syksyllä 2019 useammassa eri tapahtumassa.
Imatran Irti-teatterin nuoret esittivät Mie kuulun - esityksen keväällä alueellisessa Teatris-katselmuksessa,
ja pääsivät jatkoon valtakunnalliseen Teatris – tapahtumaan Jyväskylään. Jyväskylässä nuoret saivat esittää esityksen isolle yleisölle ja saivat siihen ammattilaisten palautetta. Lisäksi esityksiä nähtiin keväällä
Irti-teatterin lavalla ja syksyllä 2019 kaikki Imatran
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Hallinto
MLL:n Kymen piirin hallinnosta vastaa
hallitus. Piirihallitukseen kuului vuonna
2019 puheenjohtajan lisäksi yhdeksän
jäsentä.
Piirihallituksen kokouksia pidettiin seitsemän. Piirin
sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 6.4.2019 piirin toimistolla Kouvolassa, ja syyskokous 19.11.2019
Imatran Valtiohotellissa. Liittovaltuuston (2018-2020)
varsinaisina jäseninä Kymen piirin alueelta ovat järjestöagentti Henna Hovi ja lääkäri Jouko Leppänen. Liittohallituksen varajäsenenä on lääkäri Eija Puhalainen.
MLL:n Kaakkois-Suomen piiri ry varsinaisina tilintarkastajina toimivat Leena Anttila ja Merita Kotiranta
Ernst & Young. Varatilintarkastajana on Ernest &
Young yhteisönä.

Vuoden teko 2019
MLL:n Kymen piiri antaa tunnustuksen vuosittain henkilölle tai yhteisölle Vuoden Teko -palkinnolla kiitoksena työstä lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyväksi.
Tänä vuonna piiri palkitsi Lemin yhdistyksen esityksestä Jussi Stoorin. Stoor on some-positiivinen tuoden
aktiivisesti esille lasten ja nuorten asioita. Hän on
kannustava ja tukee omilla toimillaan lapsia ja nuoria.
Toisen tunnustuksen piiri antoi HC Lesolle, joka on
järjestänyt hyväntekeväisyys jääkiekko-otteluja. Vuonna 2019 HC Leso lahjoitti tuoton MLL Kymen piirille.
Lahjoitusrahoilla järjestettiin kesäleiritoimintaa 2019
lappeenrantalaisille alakouluikäisille lapsille.

Piirin syyskokouksessa kunnianosoitukset sai Jussi Stoor
Lemiltä ja HC Leso Lappeenrannasta.

Piirihallitus 2019
Puheejohtaja
Merja Kuukka
Heikki Spoof
Henna Hovi
Birgitta Lindholm
Minna Kakkonen
Marja-Liisa Mankki
Niina Ristolainen
Kyösti Suolanen
Nina Metsola
Terhi Rokkanen (myös kunniapuheenjohtaja)
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Henkilöstö
Piiritoimiston henkilökunta kasvoi uusien hankkeiden myötä. Keskimäärin
piirissä työskenteli 13 kuukausipalkkaista työntekijää ja 21 tuntityösuhteista
työntekijää.
Tuntityösuhteisista työntekijöistä ammatillisten perhepalveluiden perhetyöntekijöitä oli 17. Tuntityösuhteisia
nuorisotoiminnan kouluttajia oli 7.
Organisaatiota kehitettiin vastaamaan uusia tarpeita.
Piiritoimiston henkilökunnan työnkuvat määriteltiin
saatujen rahoitusten perusteella ja vakiintuneisiin
toimintoihin nimettiin tiimivastaavat. Tavoitteet määriteltiin yhteisesti ja kirjattiin piirin 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. Yhteisiä
tiimipäiviä vietettiin tammikuussa ja elokuussa. Työhyvinvoinnista kannettiin yhteisvastuullisesti huolta
läpi vuoden riemurasia -toimintamallin avulla.

Piiritoimiston henkilökunta vuonna 2019:
• Toiminnanjohtaja Christa Carpelan
• Järjestöpäällikkö Maiju Vesa (yhdistysten tuki, perhekahvilatoiminta, kuntayhteistyö)
• Perhepalvelupäällikkö Pauliina Paakala (ammatilliset
perhepalvelut)
• Talousvastaava Teija Honni
• Kehittämispäällikkö Virpi Meriläinen (tukihenkilötoiminta ja eroauttamistyö)
• Koordinaattori Sanna Kytö (perhekummitoiminta)
• Koordinaattori Julia Lyytinen (kaveritoiminta)
• Koordinaattori Elisa Sandström-Hovi (mummi- ja vaaritoiminta)
• Koordinaattori Taina Salomäki (Mie Kuulun! -hanke,
tukioppilastoiminta)
• Koordinaattori Marjaana Peronmaa (eroauttamistyö)
• Koordinaattori Satu Lukka (eroauttamistyö)
• Lastenhoitotoiminnanohjaaja Piritta Lirkki
• Järjestöassistentti Justus Salmi
• Piiritoimistolla harjoittelunsa suoritti 5 sosionomiopiskelijaa ja yksi työssaoppija. Projektiopintoja suoritti 19
opiskelijaa. Opinnäytetöitä valmistui seitsemän.

Henkilökunta osallistui useisiin
koulutuksiin 2019
Kehity kouluttajana, Nuorisotyön kouluttajakoulutus, Markkinointi somessa, Ei lapsia riidan
keskelle- miten tukea vanhemmuutta erokriisissä,
Erosta selviytyminen ja uusperheen muotoutumisen vaiheet, Perheen auttaminen erotilanteessa,
Eron jälkeinen vaino, Viestintä ja kampanjointi,
Lapset puheeksi, Ratkaisu- ja voimavarakeskeisyys,
Maahanmuuttajataustaisten perheiden kanssa
työskentely, Arviointikoulutus, Pakolaisuuden
trauma asiakastyössä – seminaari, EA1, Luonteva
ja myönteinen seksuaali- ja turvataitokasvatus,
Taitavaksi esiintyjäksi
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Talous
Piirin toimintaa rahoitettiin vuonna
2019 STEA- ja kunta-avustuksilla, jäsenmaksutuotoilla, koulutusten ja perhepalveluiden myynnillä, Opintokeskus
Siviksen tuella sekä muiden toimintaamme tukevien tahojen tuella.
Avustusperäistä yhteistyökumppanuus oli Haminan,
Imatran, Kotkan, Kouvolan, Pyhtään, Lappeenrannan,
Ruokolahden ja Taipalsaaren kanssa. Kotkaan
ja Kouvolaan tuotettiin myös ammatillisia perhepalveluita ostopalvelusopimuksin. Vuonna 2019 piirin
talous oli ylijäämäinen.
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Tule mukaan iloiseen joukkoomme
Mannerheimin Lastensuojeluliitto on
kansalaisjärjestö, jonka päämääränä
on edistää lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia, lisätä lapsuuden
arvostusta ja näkyvyyttä yhteiskunnassa sekä tuoda lapsen näkökulmaa
päätöksentekoon.

OLE PIENEN PUOLELLA
LIITY JÄSENEKSI!

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 palauteja seurantatietoa toiminnastaan. Valtakunnallisella
tasolla MLL arvioi vapaaehtoisen perhetoiminnan
vaikutuksia perheiden hyvinvointiin systemaattisen
arviointimallin mukaan. MLL:n Kaakkois-Suomen
piirissä toimii yli 30 paikallisyhdistystä.

Kiinnostuitko?
Ota yhteyttä.

Lisätietoja:

https://kaakkois-suomenpiiri.mll.fi/
Löydät meidät myös sosiaalisesta mediasta

Mannerheimin Lastensuojeluliiton
Kaakkois-Suomen piiri ry
Hallituskatu 5, 45100 Kouvola
p. 010 422 8122
kaakkois-suomen.piiri@mll.fi
Toiminnanjohtaja Christa Carpelan
p. 050 406 3763
christa.carpelan@mll.fi
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