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Alkusanat 

Lasten ja perheiden palvelut ovat suuressa murroksessa. Vuonna 2016 konkretisoitui lapsi- ja perhepalve-

luiden muutosohjelma hankesuunnitelmien valmistelu. Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma on yksi 

hallituksen kärkihankkeista osana suurta sote- ja aluehallintouudistusta. Ohjelman tavoitteena on integroi-

da lapsi- ja perhepalvelut toimivaksi kokonaisuudeksi — vahvistaa peruspalveluja ja siirtää painopistettä 

ehkäiseviin ja varhaisen tuen ja hoidon palveluihin. MLL:n Kymen piiri on ollut aktiivisesti mukana sekä 

Kymenlaakson että Etelä-Karjalan hankehakemusten valmistelussa. Kummankin maakunnan hakemusten 

keskiössä on perhekeskustoiminnan kehittäminen, mikä on MLL:n ydinosaamista. 

Perhekeskus on palvelumalli, joka kokoaa yhteen kuntien ja järjestöjen terveyttä ja hyvinvointia edistävät 

sekä ongelmia ehkäisevät lapsiperheiden palvelut. MLL:n Kymen piiri on ollut vahva kumppani lapsiperhe-

palveluiden kehittäjänä ja toteuttajana kumppanuuskunnissa; Kouvolassa, Kotkassa, Pyhtäällä ja Lappeen-

rannassa. MLL on täydentänyt kunnan perhekeskustoimintaa erityisesti lasten ja perheiden osallisuuteen 

ja kuulemiseen liittyvissä käytännöissä, matalan kynnyksen toimintapaikkojen tarjonnassa ja hyvinvointi-

tiedon keräämisessä suoraan lapsilta ja perheiltä. Piirin koordinoimaan tukihenkilötoimintaan, johon vuon-

na 2016 kuului kaveritoiminta sekä RAY:n tukemat ystäväksi maahanmuuttajaäidille -toiminta ja perhe-

kummitoiminta, osallistui 128 vapaaehtoista, jotka ovat auttaneet yli 100 perhettä. Suomen Kulttuurira-

haston Koko Suomi Leikkii -hanke (2014–2016) innosti puolestaan ylisukupolvisesti leikin maailmaan, ja 

Terhokerhoja syntyi piirin alueelle yli 30. Kerhotoiminnan kehittämisellä on ollut positiivinen vaikutus pai-

kallisyhdistyksiin sekä oppilaitos- ja järjestöyhteistyön vahvistumiseen. Paikallisyhdistyksiä piirin toiminta-

alueella vuonna 2016 oli 35, Etelä-Karjalassa 16 ja Kymenlaaksossa 19. Kerhojen lisäksi paikallisyhdistykset 

järjestivät alueen lapsiperheille perhekahviloita, vertaisryhmiä, tilaisuuksia ja tapahtumia, joissa kohdattiin 

22 126 lasta ja 8759 aikuista. MLL:n Kymen piirin ammatillisten perhepalveluita tuotettiin Kotkalle ja Kou-

volalle ostopalvelusopimusten puitteissa yhteensä 8 847 tuntia. 

MLL:n Kymen piiri jatkoi vuonna 2016 päämäärätietoista työtä sen eteen, että Suomi on lapsiystävällinen 

yhteiskunta, jossa lapsen etu asetetaan etusijalle ja jossa lapset ja nuoret voivat hyvin. MLL:n Suunta 2024 

tavoitteen mukaisesti. Lapsiystävällisen yhteiskunnan toteutuminen vaatii vahvaa vaikuttamistyötä, jossa 

korostuu kaikilla tasoilla yhteistyön ja kumppanuuden merkitys niin kuntien kuin toisten järjestöjen kans-

sa.  MLL:oa tarvitaan vahvistamaan kuntien hyvinvointiverkostoa ja nostamaan lapsi näkyväksi yhteiskun-

nan jäseneksi. Lapsiin kohdistuvat vaikutukset tulee arvioida kaikilla päätöksenteko tasoilla.  

 

Kouvolassa 9.3.2017 

Piirihallitus 
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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 

rakentuu perheessä, vertaissuhteissa sekä arjen peruspalve-

luissa. Ajoissa tarjottu tuki on tehokkain ja ehkäisee arjen 

ongelmien kasautumista. Taloudellisesti haastavina aikoina 

on erityisen tärkeää nostaa esiin päätösten pitkäaikaisia vai-

kutuksia, koska lasten palveluihin kohdistettu leikkaus voi 

nopeasti kasvattaa kunnan menoja lasten ja perheiden ongel-

mien pitkittyessä ja kärjistyessä. Lapsiystävällisen yhteiskun-

nan toteuttaminen vaatii vahvaa vaikuttamistyötä, jossa ko-

rostuu kaikilla tasoilla yhteistyön ja kumppanuuden merkitys. 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tulee olla suunnitel-

mallista, tavoitteellista, monialaista ja monitoimijaista. MLL:a 

tarvitaan vahvistamaan kuntien hyvinvointiverkostoa ja nos-

tamaan lapsi näkyväksi yhteiskunnan jäseneksi. Lapsiin koh-

distuvat vaikutukset tulee arvioida kaikilla päätöksentekota-

soilla. Piiri vastaa MLL:n alueellisesta ja maakunnallisesta vai-

kuttamisesta sekä tukee yhdistysten vaikuttamistoimintaa. 

Lapsi- ja perhepoliittinen vaikuttaminen 

Piirin järjestämät koulutukset kumppanuuskunnissa 

MLL:n Kymen piiri järjesti vuonna 2016 kumppanuuskunnissa lapsivaikutusten arviointi -

seminaarin Lappeenrannassa ja nuoriso- sekä monikulttuurisuus -seminaarit Kouvolassa. Keski-

viikkona 20.4. Lappeenrannan kaupungintalolla pidetyssä avoimessa lapsivaikutusten arviointi -

seminaarissa kuultiin muun muassa MLL:n johtava asiantuntija Esa Iivosen alustus, paikallisten 

toimijoiden kokemuksia sekä kuntapäättäjien puheenvuoroja lapsivaikutusten arvioinnista. 

Tilaisuus järjestettiin yhteistyössä Lappeenrannan paikallisyhdistyksen kanssa. Luennoitsijoita 

tuli kuuntelemaan noin 30 osallistujaa. 

Lisätietoja MLL:n Varsinais-Suomen piirin kanssa järjestetystä monikulttuurisuus -seminaarista 

sivulla 13 sekä Kouvolan Ohjaamon kanssa järjestetystä nuorisoseminaarista sivulla 17. 

 

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 pal-

veluita. Kehittämishankkeiden yhteistyöverkostot ja tilaisuudet on mainittu hankkeiden omissa 

kappaleissa. Näiden lisäksi piiri osallistui 

14 Kuntakohtaiseen neuvotteluun ja yhteistyötapaamiseen 

10 Maakunnalliseen sosiaali- ja terveyspalveluita sekä lapsi- ja perhepalveluita koskevaan 

 neuvotteluun ja yhteistyötapaamiseen. 

9 Toiminnan esittelyyn sekä 

15 Muuhun yhteistyötapaamiseen 
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Valtakunnalliset yhteistyöverkostot ja  

tapahtumat 

 

Piiri osallistui MLL:n valtakunnallisiin Kevätilo- ja Hyvä Jou-

lumieli -kampanjoihin sekä järjesti Hyvä alku koulutielle -

tapahtuman Imatran Kosken koululla.  

Piiri organisoi alueellaan Hyvä Joulumieli -kampanjan lahja-

korttien  jaon. Kymen piirin paikallisyhdistykset jakoivat 

oman alueensa vähävaraisille lapsiperheille 1000 kpl 70 

euron arvoista ruokalahjakorttia. Kampanjaan osallistui 30 

yhdistystä, 2 yhteistyökumppania ja Kymen piiri tukihenki-

lötoiminnan osalta. 

MLL:n Kymen piiri osallistui vuonna 2016: 

12 MLL:n järjestöjohdon foorumiin,  

 toiminnanjohtajapäivään ja  

 vapaaehtoistoiminnan johtamiskoulutukseen 

5 MLL:n järjestökoulutukseen ja järjestöpäiviin  

7 Koko Suomi leikkii työkokoukseen ja  

 videoneuvotteluun  

1 Lastenhoitotoiminnan työkokoukseen ja  

 videoneuvotteluun 

4 Nuorisotyön työkokoukseen ja videoneuvotteluun  

4 Perhekeskustoiminnan työkokoukseen ja  

 videoneuvotteluun 

6 Tukihenkilötoiminnan työkokoukseen ja  

 videoneuvotteluun  

2 Viestintäkoulutukseen ja työryhmään 

4 SoTe -foorumiin 

12 Ånni -hankkeen ohjaus- ja ohjelmaryhmään 

Ylimmäinen kuva: MLL:n Kymen piiri vieraili Sippolan paikal-

lisyhdistyksen syyskokouksessa ja palkitsi samalla yhdistyk-

sen pitkäaikaisen vapaaehtoisen Sipi Ukkolan Vuoden Teko-  

palkinnolla. 

Keskimmäinen kuva: Impedanz Tuning kävi lahjoittamassa 

Kouvola Night Cruising -tapahtuman tuoton kaveritoimintaan 

MLL:n Kymen piirin perinteisessä aamupuurotapahtumassa. 

Alimmainen kuva: Hyvä Joulumieli -kampanjaa koordinoinut 

järjestöassistentti Joonas Kojo 
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Viestintä 

Lapsiystävällisen yhteiskunnan toteutuminen vaatii vahvaa 

vaikuttamistyötä ja sitä tukevaa viestintää. Vuonna 2016 piirin 

viestintäosaamista vahvistettiin ja suunnitelmallisuutta kehi-

tettiin. Panostus näkyi ennen kaikkea mediaosumien määräs-

sä, joita oli yli sata kappaletta. Stop koulukiusaamiselle-

kampanjan sekä tukihenkilötoiminnan viestinnän kehittämisen 

tueksi piiri otti viisi Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu 

XAMK:in graafisen muotoilun opiskelijaa harjoittelijaksi. Jo 

olemassa olevien viestintäkanavien, kuten verkkosivujen ja 

sähköisen uutiskirjeen ulkoasua kehitettiin sekä uusina otettiin 

käyttöön sosiaalisen median kanavat; Blogger, Instagram ja 

YouTube. Kaikessa viestinnässä huomioitiin se, että ilme oli 

MLL:n graafisen ohjeistuksen mukaista. Myös yhdistyksiä tu-

ettiin MLL:n ilmeen toteuttamisessa. 

Kiusaamisen ehkäisytyön sekä tukihenkilötoiminnan lisäksi 

mediassa olivat näkyvästi esillä myös Koko Suomi leikkii -

hanke. Toiminnanjohtaja Christa Carpelania haastateltiin pai-

kallislehtiin, -radioon ja -televisioon ennaltaehkäisevään tu-

keen, sosiaaliseen mediaan, lasten oikeuksiin ja lapsiperheiden 

köyhyys -teemoihin liittyen. Lisäksi paikallisyhdistysten omat 

tapahtumat näkyivät hienosti eri medioissa. Piiri kirjoitti pai-

kallislehtiin mielipidekirjoituksia ja kannanottoja varhaiskasva-

tusoikeuden rajaamiseen sekä aamu- ja iltapäiväkerhojen 

maksukorotuksiin liittyen. MLL:n esitteitä toimitettiin piiristä 

käsin muun muassa alueen neuvoloihin ja yhteispalvelupistei-

siin. Myös yhdistyksiä kannustettiin ja autettiin hankkimaan 

MLL:n lapsiperheille suunnattuja materiaaleja ja toimittamaan 

ne paikkoihin, missä lapsiperheet liikkuvat. 

Yhdistyksiin ja vapaaehtoisiin piiri piti yhteyttä puhelimitse, 

sähköpostitse sekä sähköisin piiriviestein, joihin koottiin ajan-

kohtaiset asiat. Piiriviestejä lähti vuoden aikana 6. Lisäksi mui-

ta jäsentiedotteita lähetettiin 52 kappaletta. Piirin toiminnasta 

tiedotettiin yhdistyksille myös piirin Facebook- ja www-sivujen 

sekä erilaisten järjestöportaalien kautta. Kuntien perhepalve-

luiden virkamiehiin, koulujen rehtoreihin sekä alueen muihin 

järjestöihin ja toimijoihin sekä päättäjiin pidettiin säännölli-

sesti yhteyttä niin henkilökohtaisesti kuin sähköisin uutiskir-

jein. 
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Yhdistysten  

vapaaehtoistoiminnan  

ammatillinen  

ohjaus ja tuki 
MLL:n yhdistysten toteuttamat varhaisen tuen muodot ku-

ten perhekahvilat, erilaiset vertaisryhmät ja lasten kerhot 

täydentävät kunnan palveluketjua lapsiperheiden hyvinvoin-

nin tukemisessa ja kuuluvat ennaltaehkäiseviin lapsiperhei-

den palveluihin. MLL:n perhekahvilat ovat oman paikkakun-

tansa avoimia kohtaamispaikkoja, jotka kokoavat eri taus-

toista ja kulttuureista tulevia lapsia, lapsiperheitä, vanhem-

pia ja isovanhempia yhteen. MLL:n paikallisyhdistysten ver-

taisryhmissä samanlaisessa elämäntilanteessa olevat van-

hemmat tutustuvat toisiinsa, keskustelevat lapsiperheiden 

elämään liittyvistä asioista ja etsivät yhdessä ratkaisuja miel-

tä askarruttaviin asioihin. Kylämummit ja -vaarit vahvistavat 

sukupolvien ketjua vierailemalla päiväkodeissa ja perhekah-

viloissa sekä osallistumalla yhdistysten järjestämiin tapahtu-

miin. Erilainen kerhotoiminta mahdollistaa mukavan yhdes-

säolon lasten kasvun ja kehityksen tukemiseksi. Piirin tehtä-

vänä on tukea, ohjata ja kouluttaa oman alueensa paikallis-

yhdistyksiä ja niissä toimivia vapaaehtoisia tehtävässään 

sekä edistää MLL:n perhekeskustoiminnan ja kunnan välistä 

yhteistyötä. 

Ammatillisen ohjauksen ja koulutuksen tarve korostuu edel-

leen, sillä vapaaehtoiset ryhmänohjaajat ja perhekahvilan 

vetäjät kohtaavat moninaistuneita lapsiperheiden arjen 

huolia ja haasteita. Lisäksi vapaaehtoisten sitoutuminen on 

luonteeltaan aikaisempaa lyhyenpää ja paikallisyhdistykset 

tarvitsevat piirin tukea uusien vapaaehtoisten löytämiseksi 

sekä jäsenhuoltoon. Elinvoimainen paikallinen perhetoimin-

ta edellyttää hyvinvoivia paikallisyhdistyksiä, minkä edellytys 

on, että yhdistystoiminnan perusteet ovat kunnossa. Piirin 

työntekijät tapasivat alueensa yhdistyksiä ja vapaaehtoisia 

yhdistysten kokouksissa, erilaisissa tapahtumissa sekä kou-

lutuksissa ja pitivät yhteyttä henkilökohtaisesti. 
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Jäsen- ja järjestötyön tuki 

Piiri tarjosi yhdistyksille järjestötyön ja yhdistyshallinnon kou-

lutusta, ohjausta ja neuvontaa sekä välitti yhdistyksille keskus-

toimiston tuottamat materiaalit ja tuki heitä toimintansa ke-

hittämisessä. Yhdistyksille järjestettiin kaksi järjestötyön kou-

lutusta (Täyskäsipäivä), joissa kohdattiin 14 yhdistysläistä seit-

semästä yhdistyksestä. Täyskäsipäivät pidettiin Kouvolassa ja 

Lappeenrannassa. Kouvolassa kouluttajana toimi MLL:n järjes-

töpäällikkö Arja-Liisa Mauno ja Lappeenrannassa MLL:n Ky-

men piirin järjestökoordinaattorina Liisa Hasanen. Lisäksi to-

teutettiin kolme seudullista tapaamista, joihin osallistui 19 

paikallisyhdistysten edustajaa.  Piiri jalkautui yhdistysten ta-

pahtumiin tai kokouksiin. Yksittäisiä yhdistyskohtaamisia oli yli 

kymmenen. 

MLL:n keskusjärjestö järjesti yhdessä piirien kanssa vapaaeh-

toistoiminnan johtamiskoulutuksen (VJK) 19.-20.3. sekä 19.-

20.11. Helsingissä. Koulutuksen tavoitteena oli rakentaa ja 

kehittää MLL:n tapaa johtaa. Punaisena lankana toimii vuonna 

2014 MLL:n liittokokouksessa hyväksytty MLL:n Suunta 2024 -

strategia. Koulutusprosessiin kuuluivat alueelliset työpajat, 

joissa korostuivat osallistujien omat odotukset ja tarpeet. Ky-

men piiristä koulutukseen osallistui Lappeenrannan, Valkealan 

sekä Pyhtään yhdistysväkeä. 

Järjestökoulutukset 

12.3. Kouvola 

9.4. Lappeenranta 

Seututapaamiset 

17.2. Lappeenranta Sokos Hotel Lappee 

22.2. Kotka, Sokos Hotel Seurahuone 

7.9. Hamina, Kumppanuustalo Hilma 

Yhdistyskäynnit 

12.1. Pyhtään yhdistyksen kokous 

28.9. Kouvolan yhdistyksen Sarkolan Perhetalon avajaiset 

4.10. Savitaipaleen yhdistyksen käynnistyskokous 

20.10. Pyhtään yhdistyksen kokous 

14.11. Sippolan yhdistyksen syyskokous 

20.11. Pyhtään yhdistyksen lasten oikeuksien päivä 

23.11. Miehikkälän yhdistyksen syyskokous 

26.11. Inkeroisten yhdistyksen jouluiset tupaan tulijaiset 

1.12. Anjalan yhdistyksen joulurauhan julistus 

Yhdistysten toteuttama perhekeskustoiminta 

Perhekahvilat, vertaisryhmät ja kerhot 

 

Piiri tarjosi yhdistyksille perhekeskustoiminnan koulutusta, 

ohjausta ja neuvontaa sekä välitti yhdistyksille keskustoimis-

ton tuottamia materiaaleja ja tuki heitä toimintansa kehittämi-

sessä. Pääpaino yhdistysten toteuttamassa vapaaehtoistoimin-

nassa on tällä hetkellä perhekahviloissa ja Terhokerho -

toiminnassa. Perhekahviloiden toiminta ja tuen tarve kartoi-

tettiin kyselyllä. Ammatillisia perhekahvilavierailuja tehtiin 

kaksitoista. Vierailut olivat pääsääntöisesti toimintaan tutustu-

mista ja esimerkiksi mentalisaatioon perustuvien Huomaa 

Minut! -tuokioiden pitämistä, joilla pyrittiin kiinnittämään huo-

mio lapsen osallisuuteen, näkökulmaan, toiveisiin ja ajatuksiin 

arjessa.  

 

MLL:n Kymen piirin alueen yhdistyksillä oli vuonna 2016: 

• 22 perhekahvilaa 

• 4 erilaista lasten ja aikuisten yhteistä vertaisryhmää 

• 22 erilaista kerhoa 

Perhekahvilavierailut 

6.5. Koria 

10.5. Kuusankoski & Kouvola Domik kukuluu 

11.5. Joutseno & Imatra 

18.5. Kotka, Inkeroinen ja Myllykoski 

19.5. Kouvola Ilona 

20.5. Lappeenranta 

27.5. Anjala ja Sippola 

Kylämummi- ja kylävaaritoiminta 

 

MLL:n Kymen piiri on koordinoinut kylämummi- ja kylävaari-

toimintaa Lappeenrannassa, jossa toimii 10 mummia. Kevääs-

tä 2016 alkaen mummit ovat toimineet yhteistyössä Lappeen-

rannan yhdistyksen kanssa. Elimäellä toimii 4 mummia, jotka 

ovat tiiviissä yhteistyössä Elimäen yhdistyksen kanssa. 

Kylämummien ja -vaarien vertaistapaamisissa 

18.2. Lappeenrannassa 

10.3. Elimäellä 

11.5 Lappeenrannassa 

kohdattiin yhteensä 11 kylämummia 
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Piirin toteuttama  

varhainen tuki 

MLL:n Kymen piiri tarjoaa lapsiperheille monimuotoista varhaista tukea, joka on osa 

paikallista hyvinvointiverkostoa. Toiminta  täydentää kunnan palveluketjua lapsiper-

heiden hyvinvoinnin tukemisessa ja ehkäisee arjen ongelmien kasautumista. Ajoissa 

tarjottu tuki on tehokkainta  ja taloudellisesti järkevää. MLL:n perhekeskustoiminnan 

sisällöt ja painopisteet määritellään yhteistyössä kumppanuuskuntien kanssa, joita 

vuonna 2016 olivat Kotka, Kouvola, Lappeenranta, Pyhtää ja Imatra (vain lastenhoito). 

 

Ammatillisesti ohjatut vertaisryhmät 

MLL:n Kymen piirin ammatillisesti ohjattu ryhmätoiminta on tavoitteellista ja sään-

nöllistä. Ryhmien tarkoituksena on täydentää kunnan perhepalveluja ja ehkäistä las-

tensuojelun tarvetta. Tavoitteena on tukea vanhemmuutta, parisuhdetta ja sosiaalis-

ten verkostojen syntymistä perheen eri elämän vaiheissa. Ryhmän sisältöalueet pe-

rustuvat vanhempien ja perheiden toiveisiin ja tarpeisiin, joita kartoitetaan yhteis-

työssä perhekeskustoimijoiden kanssa.  

Perhevapaalta työelämään palaavilla oli mahdollisuus osallistua Kouvolan kaupungin 

ja MLL:n Kymen piirin yhdessä järjestämään vertaisryhmätoimintaan, jolla tuettiin 

siirtymän ylittämistä vahvistamalla valmistautuneisuutta työhön paluuseen. Ryhmän 

aihepiireinä olivat mm. työn ja perheen yhteensovittaminen, muutostilanteiden hal-

linta työelämässä, oma hyvinvointi ja siitä huolehtiminen, tukiverkostojen merkitys 

sekä lapsen päivähoidon järjestäminen. Perhevapaalta työelämään -vertaisryhmät 

kokoontuivat maanantaisin 18.4.—30.5. Puutarhurinkadun perhepuistossa. 

MLL:n Kymen piiri oli kumppanina Kouvolan kaupungin lapsiperhetyön järjestämissä 

Vauva-vanhempi -ryhmissä, jotka oli tarkoitettu kaikille, joilla on 1—6 kuukauden 

ikäinen vauva. Ryhmissä käsiteltiin synnytyskokemuksia, äidin jaksamista, vauvahie-

rontaa, lapsen liikkumisen kehitystä, vanhemmuutta sekä ruokaa ja kodinhoitoa. 

Vauva-vanhempi -vertaisryhmät kokoontuivat: 

29.3. Valkeala-talolla 

30.3. Anjalan perhekahvilassa 

31.3. Puutarhurinkadun perhepuistossa 

4.4. Korian neuvolassa 

30.9. Puutarhurinkadun perhepuistossa 

3.10. Korian neuvolassa 

4.10. Valkeala-talolla 

19.10. Keltakankaan perhepuistossa 

Kouvolan avoimen varhaiskasvatuksen perhepuistot kutsuivat Kymen piirin pitämään 

alle 3-vuotiaiden lasten vanhemmille suunnatut mediakasvatusinfot 

18.2. Puutarhurinkadun perhepuistossa 

19.2. Kuovin perhepuistossa 

22.3. Myllykosken Keltaisessa talossa 

Vastaanottokeskukset kutsuivat MLL:n esittelemään toimintaansa sekä kertomaan 

lasten oikeuksista, kasvatuksesta ja leikin merkityksestä 

11.1. Valkealan vastaanottokeskukselle 

23.3. Inkeroisten vastaanottokeskukselle 

30.11. Inkeroisten vastaanottokeskukselle 
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MLL:n lastenhoitotoiminta on ennaltaehkäisevää arjen apua ja 

varhaista tukea lapsiperheille tilapäisissä ja lyhytaikaisissa las-

tenhoitotarpeissa. Lastenhoitoapu auttaa lapsiperheitä arjes-

sa, vahvistaa vanhempien voimavaroja ja myönteistä koke-

musta vanhemmuudesta. Lastenhoitotoiminnassa hoitajan 

työn painopiste on lapsen turvallisuudessa, hoidosta ja viihty-

vyydestä huolehtiminen vanhempien ohjeiden mukaisesti. 

Lastenhoitotoiminnan toteutus mahdollistuu vain kumppa-

nuuskuntien avustusten turvin.  

Hoitajat ovat MLL:n lastenhoitokurssin suorittaneita tai heillä 

on sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan koulutus. Hoitajat haas-

tatellaan ja perehdytetään tehtävään. MLL:n Kymen piirin las-

tenhoitotoiminnan ohjaaja vastaa hoitajien ohjauksesta, rekry-

toinnista, koulutuksista ja pienryhmätapaamisista. Laadun 

seurantaa toteutetaan MLL:n lastenhoitotoiminnalle asetetun 

laatuohjeistuksen mukaisesti. Vuonna 2016 toteutettiin hoita-

jien arviointikysely lastenhoitotoiminnasta webropol -

kyselynä. 

Hoitajien välityspalvelu ostetaan MLL:n Uudenmaan piiriltä ja 

laatukysely Hämeen piiriltä. Välityspalveluun kuuluu myös 

perheiden neuvonta liittyen muun muassa työnantajatehtä-

viin. Toimintaa suunnitellaan ja kehitetään yhdessä piirien 

kesken vuosittaisissa työkokouksissa. 

 

Vuonna 2016 lastenhoitotoiminnassa oli mukana 49 hoitajaa. 

Lastenhoitokursseja järjestettiin kaksi. Keväällä kurssi toteu-

tettiin 20.1—9.4. yhteistyössä Kouvolan kansalaisopiston kans-

sa. Syksyllä piiri järjesti kurssin 7.—28.11. Imatran alueella. 

Kursseille osallistuneiden lisäksi hoitajiksi perehdytettiin seit-

semän sosiaali- ja terveysalan opiskelijaa ja ammattilaista. 

Lasten hoitajien pienryhmiä toteutettiin 16, koulutusiltoja kol-

me ja virkistystapahtumia kolme. Näiden lisäksi ohjaaja on 

tukenut ja neuvonut, tavannut ja pitänyt muilla tavoin yh-

teyttä hoitajiin tarpeen mukaan. 

Toiminnan tiedottamisessa merkittävänä apuna ovat MLL:n 

yhdistykset ja heidän eri toimijansa, kuntien neuvolat ja perhe-

työntekijät sekä piirin eri tiedotuskanavat. 

 

Lastenhoitotoiminnan tilastoja: 

     2013 2014 2015 2016 

lastenhoitokurssit   1 1 2 2 

hoitajien pienryhmätapaamiset 16 8 16 16 

hoitajien koulutus ja virkistys 4 5 6 6 

asiakasperheitä   147 121 71 77 

lastenhoidon tunteja   2665 1868 1364 869 

Kaveritoiminta 

 

MLL:n kaveritoiminnan tavoitteena on tarjota 4—17-vuotiaalle lapselle tai nuorelle turvallinen ja luottamuksellinen suhde, eh-

käistä ongelmien kasautumista, yksinäisyyttä ja syrjäytymistä lapsen/nuoren sosiaalisia taitoja ja itsetuntoa vahvistamalla, sosi-

aalisen 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 kes-

kimäärin 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. Perus-

koulutuksen lisäksi tukihenkilöt saavat säännöllisesti ohjausta. Perhe (lapsi tai nuori) voi hakeutua kaveritoiminnan pariin itse 

tai ammattilaisen ohjaamana. 

Maaliskuussa kaverikoulutus järjestettiin Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö EKSP:n tuella Lappeenrannassa. Vuoden aikana Lap-

peenrannassa solmittiin neljä kaverisuhdetta ja vertaistapaamisia järjestettiin kolme. Kouvolassa kaveritoiminnan koulutus jär-

jestettiin kaupungin tuella syksyllä 17.9. (jatkopäivät 28.9. & 5.10), josta valmistui 11 tukihenkilöä kaveritoimintaan. 

Tukihenkilötoiminta 

MLL:n Kymen piirin tukihenkilötoimintaan kuuluvat RAY:n 2016—2018 rahoittamat perhekummi- ja  ystäväksi maahanmuutta-

jaäidille -toiminta sekä Lappeenrannassa ja Kouvolassa pilotoitu kaveritoiminta. Tukihenkilötoiminta on piirin organisoimaa, 

ammatillisesti ohjattua vapaaehtoistoimintaa. Tukisuhteen lähtökohtana on vapaaehtoinen ja tasavertainen kumppanuus.  

Tukihenkilöltä edellytetään sitoutumista vapaaehtoistoiminnan eettisiin periaatteisiin ja vaitiolovelvollisuuteen. Tuki on per-

heelle maksutonta. 

Lastenhoitotoiminta 
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Perhekummitoiminnan tarkoituksena on lisätä lapsiperheen 

hyvinvointia ja vahvistaa koko perheen elämänhallintaa. Toi-

minnan tavoitteena on tukea perheen vanhempia ja vanhem-

muutta, ehkäistä ongelmien syntymistä ja kasautumista sekä 

antaa voimia perheen arkeen. Oman perhekummin voivat saa-

da lasta odottavat ja alle kouluikäisten lasten perheet. Perhe 

voi hakeutua perhekummitoiminnan pariin itse tai ammattilai-

sen ohjaamana. 

Perhe ja kummi sopivat yhdessä suhteen kestosta ja tapaamis-

tavoitteista, jotka lähtevät aina perheen tarpeesta. Perhekum-

mi tapaa perhettä tavallisesti kerran viikossa tai joka toinen 

viikko, muutaman tunnin ajan. Tapaaminen voi olla perheen 

kotona tai yhdessä tekemistä esimerkiksi vaunulenkki, leikki-

puistossa käyminen tai kipaisu ruokakaupassa.  

Perhekummi saa 20 tunnin mittaisen koulutuksen, jossa käy-

dään läpi Mannerheimin Lastensuojeluliitto järjestönä, MLL:n 

perhekummitoiminnan periaatteet, vapaaehtoistoiminta, minä 

perhekummina, perhe ja vanhemmuus sekä perhekummitoi-

minta käytännössä. Perhekeskustoiminnan koordinaattori on 

kummin tukena ja tarvittaessa tavoitettavissa. 

Perhekummien ja ystävien yhteinen peruskoulutus järjestettiin 

kolmella paikkakunnalla: Kotkassa, Kouvolassa ja Lappeenran-

nassa. Koulutus kuului osaksi kaupunkien ja MLL:n Kymen pii-

rin kumppanuussopimusta. Lappeenrannan koulutus toteu-

tettiin MLL:n Lappeenrannan paikallisyhdistyksen tukemana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vuoden 2016 aikana koulutettiin ennätykselliset 30 uutta per-

hekummia ja solmittiin yhteensä 36 perhekummisuhdetta; 

Kouvolassa 17, Kotkassa 8, Lappeenrannassa 8, Taipalsaarella 

2 ja Imatralla 1. Perhekummien ja ystävien yhteisiä vertaista-

paamisia ja virkistyksiä oli 13. 

 

Perhekummien ja ystävien yhteinen peruskoulutus 

13.2. perhekummit ja ystävät sekä 

 24.2. & 7.3. perhekummit, Kotka 

2.4. perhekummit ja ystävät sekä   

 6. & 11.4. perhekummit, Kouvola 

10.9. perhekummit ja ystävät sekä   

 21.-22.9. perhekummit, Lappeenranta 

 

Lisäksi erilliset perehdytyskoulutukset 

27.6. ystävät, Pyhtää 

 

Kymenlaakson ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijat 

Niina Summanen ja Kati Vanhahonko tekivät piirin toimeksian-

nosta opinnäytetyön aiheesta ”Perhekummien kokemuksia 

toiminnasta”. Tuloksia hyödynnetään MLL:n perhekummitoi-

minnan työn kehittämisessä. 

Tukihenkilötoiminnan markkinointi ja tiedottaminen 

Tukihenkilötoiminnasta oli vuoden 2016 aikana kymmenen 

mediaosumaa; neljä artikkelia ilmaisjakelulehdissä, 4 artikkelia 

paikallislehdissä sekä yksi maksettu mainos ja paikallisradion 

haastattelu. Toiminnasta tiedotettiin useilla verkkosivuilla ja 

erilaisissa facebook -ryhmissä, perinteisiä ilmoitustauluja 

unohtamatta. 

Toiminnasta tiedotettiin ja markkinoitiin vuoden aikana 58:ssa 

eri tapahtumassa ja yhteistyöverkoston työkokouksessa; 10 

piirin tai paikallisyhdistyksen tapahtumassa, viidessä yhteistyö-

kumppanin tapahtumassa, kuudessa oppilaitoksessa, 13 yh-

teistyötapaamisessa, 11 ammatillisesti ohjatussa ryhmässä, 

kahdeksassa päiväkodissa, kolmessa vastaanottokeskuksessa 

ja kahdessa neuvolassa. 

Perhekummitoiminta 
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Ystäväksi maahanmuuttajaäidille -toiminnan päätavoitteena 

on vahvistaa maahanmuuttajaäitien vanhemmuutta ja osalli-

suutta sekä ehkäistä heidän syrjäytymistään. Toiminnan kautta 

maahanmuuttajaäidit saavat suomenkielisen naisen ystäväk-

seen, jonka kanssa he voivat harjoitella suomen kielen puhu-

mista sekä tutustua suomalaiseen yhteiskuntaan ja tapoihin. 

Suomea puhuva vapaaehtoinen puolestaan pääsee tutustu-

maan uusiin kulttuureihin ja niiden tapoihin. Kaksisuuntainen 

kotoutuminen lisää ymmärrystä kulttuurien välillä ja vähentää 

ennakkoluuloja. 

Ystäväksi maahanmuuttajaäidille -toiminta on tehokasta ja 

edullista kotouttamistyötä, jolla on merkittäviä vaikutuksia 

maahanmuuttajaäitien ja heidän perheidensä elämään. Vapaa-

ehtoisille järjestettiin viiden tunnin perehdytyskoulutus neljäl-

lä paikkakunnalla: Kotkassa, Kouvolassa, Lappeenrannassa ja 

Pyhtäällä. Vuoden 2016 aikana Kymen piiri koulutti 36 vapaa-

ehtoista ja solmi 49 ystävyyssuhdetta. 

Vuonna 2016 toimintaan mukaan tulleet maahanmuuttajaäidit 

olivat lähtöisin eri puolilta maailmaa: Aasiasta 22 %, Afrikasta 

24 %, Etelä-Amerikasta 3 %, Itä-Euroopasta 20 %, Länsi-

Euroopasta 5 % ja Lähi-idästä 26 %. He olivat kotoisin 32 eri 

maasta ja puhuivat äidinkielenään 28 eri kieltä.  

Ystäväksi maahanmuuttajaäidille -toiminta 

 

Monikulttuurisuusaiheinen seminaari 

MLL:n Kymen piiri järjesti yhteistyössä MLL:n Varsinais-Suomen piirin kanssa monikulttuurisuusaiheisen seminaarin 19.9. Kou-

volan kaupungintalon juhlasalissa. Kulttuurien ja ihmisten välisen vuorovaikutuksen tultua entistäkin ajankohtaisemmaksi li-

sääntyneen maahanmuuton johdosta seminaarissa pohdittiin kohtaavatko arjessa kulttuurit vai ihmiset. Ohjelmaan kuului 

muun muassa basaari ja caseja, joissa käytiin läpi tapoja katsoa asioita toisin. Lisäksi kuultiin asiaa maahanmuutosta ja koke-

muksia Suomeen sopeutumisesta. 

Seminaarissa esiintyivät muun muassa Katja Rippstein ja Hatice Kütük Varsinais-Suomen piirin Monikulttuurisen lapsi- ja perhe-

toiminta -hankkeesta sekä Bashe Ali Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n Ånni -hankkeesta. Lisäksi seminaarissa nähtiin turvapaikan-

hakijoiden tanssiesitys Monikulttuurisuuskeskus Saagan puolesta. 
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Nuorisotoiminta 

 
Kummi- ja tukioppilas- sekä tutortoiminta 

MLL:n kummi- ja tukioppilas- sekä tutortoiminnan tavoitteena on 

parantaa koulun ilmapiiriä ja vähentää koulukiusaamista. Alakou-

luissa toimivat kummioppilaat, yläkoulujen tukioppilaat ja toisen 

asteen koulujen tutorit ovat vapaaehtoisia oppilaita ja opiskelijoi-

ta, jotka haluavat toimia kouluyhteisön hyväksi ja auttaa muita 

oppilaita. Toiminnassa keskeistä on osallisuus, nuorten mahdolli-

suus itse ideoida, toteuttaa ja arvioida toimintaa. Toiminnasta 

vastaa kouluissa työskentelevä aikuinen ohjaaja. 

MLL:n Kymen piiri vastaa sekä oman että MLL:n Uudenmaan pii-

rin koulutusten välityksestä. Piirin tehtävänä on huolehtia yhtey-

denpidosta ja yhteistyöstä keskusjärjestön, tukioppilaskoulutta-

jien ja -ohjaajien kanssa sekä ylläpitää ohjaajarekisteriä. Piiri 

myös kannustaa yhdistyksiä kouluyhteistyön kehittämiseen alu-

eellaan. 

MLL:n Kymen ja Uudenmaan piirien alueella toimii 26 kouluttajaa. 

Uudenmaan alueen kouluttajille järjestettiin vuoden aikana kaksi 

vertaistapaamista, 15.2. ja 17.11., joissa kohdattiin kahdeksan 

kouluttajaa. Kymen piirin kouluttajat tavattiin henkilökohtaisesti. 

 

Oppilaiden perus- ja jatkokoulutukset 

 

Kymen piirin alueella oli yhteensä 17 tukioppilaiden, 3 tutoreiden 

ja 1 kummioppilaiden peruskoulutusta ja yksi kiusaamisen ehkäi-

sy aiheinen tukioppilaiden jatkokoulutus, johon osallistui 18 tu-

kioppilasta. Peruskoulutuksissa kohdattiin 348 tulevaa tukioppi-

lasta, 70 tulevaa tutoria ja 16 tulevaa kummioppilasta sekä 30 

ohjaajaa. 

 

Ohjaajien koulutukset 

 

Ohjaajien peruskoulutuksessa tutustutaan kummi- ja tukioppilas- 

sekä tutortoiminnan toimintaperiaatteisiin, arvoihin ja tavoittei-

siin. Koulutuksesta saa valmiuksia toiminnallisten menetelmien 

käyttöön sekä työvälineitä oman ryhmän ohjaamiseen ja toimin-

nan kehittämiseen. 

Tukioppilasohjaajien peruskoulutuksia pidettiin kaksi; 20.—21.4. 

ja 20.—21.9. yhteistyössä MLL keskusjärjestön kanssa Helsingin 

alueella. Peruskoulutuksissa kohdattiin 44 tukioppilasohjaajaa. 

Tukioppilasohjaajien täydennyskoulutuksia oli vuoden aikana 

kaksi ja ne pidettiin 26.4. Lappeenrannassa sekä 11.10. Helsingis-

sä. Tukioppilasohjaajia tavattiin yhteensä 31. 
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MLL tarjoaa mediakasvatusaiheisia koulutuksia sekä ala- että 

yläkoulujen oppilaille. Koulutusosiot on jaoteltu neljään tee-

maan; Minä ja media, Media ja oma hyvinvointi, Kunnioittava 

kohtaaminen sekä Kansalaiskasvatus mediakulttuurissa. Tee-

mat on jaettu vielä useaksi eri ikäryhmille ja aiheisiin sopiviksi 

versioksi. Koulutuksia järjestettiin 13, joissa kohdattiin yhteen-

sä 2196 oppilasta sekä 102 opettajaa tai muuta aikuista. 

Lapsi ja media—Tukea digiajan kasvattajalle -koulutusten pää-

määränä on vahvistaa vanhempien ja lasten kanssa toimivien 

ammattilaisten mediakasvatustietoisuutta ja -valmiuksia. Kou-

lutuksessa korostetaan aikuisen vastuuta mediakasvattajana ja 

lapsen oikeutta mediakasvatukseen. Koulutukseen osallistuvat 

saavat ajankohtaista tietoa lasten kuvaohjelmien katselusta, 

digitaalisesta pelaamisesta sekä netin- ja älypuhelinten käytös-

tä. Vanhempainillassa tarkastellaan, miten mediakasvatus ni-

voutuu lapsiperheen arjessa osaksi kaikkea kasvatusta. Van-

hempainiltoja pidettiin 29, joissa kohdattiin 910 aikuista. 

Ammattikasvattajien tilaisuuksissa kohderyhmänä ovat lasten-

tarhanopettajat ja päivähoidon muu henkilöstö, luokanopetta-

jat sekä koulun oppilashuoltoryhmät. Ammattikasvattajien 

tilaisuuksissa pohditaan, miten he voivat tukea vanhempia 

lasten median käytön ohjaamisessa sekä haastavien tilantei-

den hallinnassa. Tilaisuuksia pidettiin 3, joissa tavattiin 108 

ammattikasvattajaa. 

Mediakasvatusaiheiset koulutukset ja vanhempainillat 

Myönteinen nettikulttuuri -koulutus tukioppilaille 

ja tukioppilasohjaajille 

 

Tukioppilaat saivat koulutuksessa työkaluja kehittää myöntei-

sen nettikulttuurin edistämistä toiminnassaan. Tukioppilas-

ohjaajat saivat tietoa mediakasvatuksesta sekä nuorten me-

diamaailmasta sekä oppivat ymmärtämään vertaisten merki-

tyksen valistustyössä. Koulutuksen avulla he pystyivät tuke-

maan tukioppilaita tehtävässään. Koulutus oli kestoltaan puo-

len päivän mittainen. Koulutuksista neljä pidettiin Kymen ja 

kolme Uudenmaan piirin alueilla. 

28.4. Karakallion koulu, Espoo 

16.5. Kilonpuiston koulu, Espoo 

23.5. Urheilupuiston koulu, Kouvola 

24.8. Europaeuksen koulu, Savitaipale 

1.9. Lauritsalan koulu, Lappeenranta 

21.9. Mansikkalan koulu, Imatra 

15.12. Espoonlahden koulu, Espoo 

Koulutuksissa kohdattiin 110 tukioppilasta ja 10 tukioppilas-

ohjaajaa. 

STOP koulukiusaamiselle — kouluvierailut  

tukioppilastoiminnan vahvistamiseksi 

 

MLL:n Kymen piiri tarjosi Espoon alueen yläkouluille mahdolli-

suutta konsultointikäyntiin tukioppilastoiminnan vahvista-

miseksi, kehittämiseksi tai aloittamiseksi. Ennen vierailua piiri 

toteutti tukioppilaille webropol -kyselyn, jonka tuloksia käytiin 

tukioppilaiden ja ohjaajien kanssa. Lisäksi kouluvierailuihin 

kuului STOP koulukiusaamiselle -musiikkivideon esittäminen 

sekä keskustelu sen herättämistä tunteista. Mukana kouluvie-

railuilla oli myös nuoriso-ohjaaja ja kappaleen toinen esittäjä 

LC Nick eli Niki Vainio. Kymen piiri vieraili 

2.11. Mainingin koululla 

2.11. Tapiolan koululla 

2.11. Järvenperän koululla 

17.11. Lintumetsän koululla 

17.11. Kuitinmäen koululla 

17.11. Espoonlahden koululla 

Kouluvierailuilla kohdattiin 101 tukioppilasta, 600 muuta 

oppilasta sekä 26 tukioppilasohjaajaa ja muuta opettajaa. 

Daphne -hanke 
MLL:n keskusjärjestö koordinoi vuosina 2015—2016 EU:n Daphne -ohjelman alaista hanketta, jonka tavoitteena oli vahvistaa 

oppilaiden ja vanhempien osallistumista koulujen kiusaamisen vastaiseen työhön. Hankkeessa edistettiin koulun henkilöstön, 

oppilaiden ja vanhempien yhteistyötä sekä täydennettiin koulujen kiusaamisen vastaisia strategioita erityisesti nuorten osalli-

suudesta ja nettikiusaamisesta. MLL:n kumppanuusjärjestöt hankkeessa olivat Folkhälsan Suomessa, Friends Ruotissa, Tugiõpi-

laste Oma Ring Eestis (T.O.R.E.) Virossa sekä Kék Vonal Unkarissa. Kaikilla järjestöillä on kokemusta tukioppilastoiminnasta ja 

kiusaamisen vastaisesta työstä. Turun yliopiston KiVa Koulu -ohjelma oli hankkeen asiantuntijakumppani. Hankkeessa kehi-

tettyjä ja testattuja menetelmiä ja toimintatapoja on koottu englanninkieliseen Power of peers. Bullying prevention in the digi-

tal age -julkaisuun. Suomesta oli mukana kolme pilottikoulua, joista yksi oli Kymen piirin alueella toimiva Urheilupuiston koulu 

Kouvolassa. Kymen piiri osallistui myös 10.—11.11. Helsingissä järjestettyyn Daphne -konferenssiin.  

Yhteenveto toiminta-alueen koulutuksista 2016 
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MLL:n Kymen piiri emännöi Kouvolassa julistettua Koulurauha 

-lukuvuotta 2015—2016. Koulurauha -lukuvuoden viralliset 

päätösjuhlat järjestettiin Kouvolassa 1.7. pesäpallon Itä-Länsi -

arvo-ottelun yhteydessä. Tapahtumapaikkana toimi KSS Ener-

gia Areena, jolla Koulurauha oli vajaa vuotta aiemmin julis-

tettu.  MLL:n Kymen piiri oli mukana tapahtumassa esittele-

mässä toimintaansa tapahtumatorilla sekä päättämässä koulu-

rauhavuoden koordinaattori Maiju Vesan ja toiminnanjohtaja 

Christa Carpelanin johdolla yhdessä STOP koulukiusaamiselle -

tanssin vetäneen Janne Outisen ja -biisin esittäneen Niki Vaini-

on kanssa. Piiriltä oli perjantaina mukana myös Leikkilähetti 

Piia Kleimola ja harjoittelija Tom Horstio  tekemässä saippua-

kuplia yhdessä lasten kanssa. Kleimola toimi myös nuorten 

haastattelijana Kouvolan Nuorkauppakamarin järjestämässä 

paneelikeskustelussa. Lauantaina ja sunnuntaina 2.– 3.7. piiri 

järjesti valvottua leikkitoimintaa lapsille Leikkilän muodossa. 

 

Järjestyksessään yhdeksäs naisten ja tyttöjen liikuntatapahtu-

ma toteutettiin ensimmäistä kertaa hyväntekeväisyysperi-

aatteella 21.5. Kouvolan jäähallilla ja sen läheisillä lenkkipoluil-

la. Piiri järjesti tapahtumassa valvottua leikkitoimintaa Leikki-

län muodossa. Pakollisten kulujen jälkeinen tuotto ohjattiin 

MLL:n Kymen piirin koulukiusaamista ehkäisevään työhön. 

Kouvolan ABC Prisma tarjosi 15.– 16.4. maksuttoman autope-

sun vanhan pesukadun alasajon kunniaksi. Tapahtuma toteu-

tettiin yhteistyössä MLL:n Kymen piirin kanssa ja asiakkailla oli 

mahdollisuus tukea koulukiusaamisen vastaista työtä tekemäl-

lä vapaaehtoinen lahjoitus piirin nuorisotyöhön. 

 

Hyvä alku koulutielle 

 

Noin 200 Imatran Kosken koulun oppilasta julisti Hyvän alun 

koulutielle tiistaina 23.8. yhdessä tukioppilaiden kanssa. Ta-

pahtuman juontajana toimi Kymen piirin ja Etelä-Savon alueen 

Leikkilähetti Piia Kleimola. Tapahtumassa esitettiin myös STOP 

koulukiusaamiselle musiikkivideo sekä tanssi toiminnanjohtaja 

Christa Carpelanin opastuksella. Taikuri-jonglööri Janne Mus-

tosen temput saivat lapset haukkomaan henkeään. Jokasyksyi-

nen tapahtuma oli järjestyksessään jo viidestoista. 

 

Koulurauha lukuvuoden päättäjäiset Itä-Lännessä 

 

Kympin Nainen 

 

Pesukatu 

 

Nuorisotoiminnan tapahtumia 



17  

 

Nuorisoseminaari 

 

Kouvolan Kuule, Näe, Kohtaa miut 2.0. -seminaari ammattikas-

vattajille ja muille aiheesta kiinnostuneille järjestettiin 22.11. 

yhteistyössä Kouvolan Ohjaamon kanssa. Seminaariin osallistui 

200 kasvatusalan ammattilaista. Seminaareissa oli puhumassa 

Kari Muhonen (psykoterapeuttti VET) aiheesta Fiilispohjalta 

valintoihin—haasteiden kirjo, mikä on ”normaali”, miten säi-

lyttää kosketus terveeseen ytimeen sekä lastenpsykiatri, asian-

tuntijalääkäri ja kouluttaja Raisa Cacciatore aiheenaan Miele-

tön fiilis—mitä nuori tarvitsee mielen hyvinvointiin, miten 

opettaisit elämänhallintaa, tunnetaitoja ja itsetuntoa. 

 

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:n Inkeroisten yhdistyksen toimesta. Verkk@ri on lyhenne sanasta verkkotu-

kioppilas. Ohjattu vertaistuki toimii nuoren kasvun tukena ja yhteisöllisyyden luojana verkossa hieman samaan tapaan kuin tu-

kioppilastoiminta kouluissa. Nuorten taustalla on aina turvallinen aikuinen, joka ohjaa toimintaa. Verkk@ri -ohjaaja on yhdis-

tyksen vapaaehtoinen. Yhdistyksen tukena toimii piirin ammatillinen työntekijä. Verkk@rit ovat iältään 13—20-vuotiaita. 

Kouvola Night Cruising 

 

Harrasteautoilijat yhteen kerännyt tapahtuma järjestettiin jo 

kuudetta kertaa 27.8. Kouvolan Prisman parkkihallilla. Tapah-

tuman lipuista saatu tuotto lahjoitettiin MLL:n Kymen piirin 

nuoriso- ja kaveritoimintaan. Kymen piiriltä tapahtumassa oli 

tarjolla kasvomaalauspiste sekä ilmapalloja. 

 

STOP koulukiusaamiselle -ravit 

 

MLL:n Järvi-Suomen piiri järjesti yhdessä Kymen piirin kanssa STOP 

koulukiusaamiselle -ravit maanantaina 21.11. Jyväskylän Killerin ravi-

radalla. Tapahtuman puuhanaisina toimivat Killerillä toimihenkilönä 

työskentelevä Tanja Säynevirta ystävänsä Elisa Frimanin kanssa, jot-

ka toteuttivat tapahtuman osana kurssityötä yhdessä opiskelukave-

reidensa kanssa. Osa tapahtuman tuotosta lahjoitettiin MLL:n Ky-

men piirin kiusaamisen vastaiseen työhön. 

Tänään koulun jälkeen 

 

Kouluja kiertävä kantaesitys kiusaamisesta vieraili tiistaina 

27.9. Kouvolan kaupungintalon juhlasalissa. MLL:n Kymen piiri 

tarjosi esityksen Kouvolan yhteiskoulun kaikille seitsemäs- ja 

kahdeksasluokkalaisille. Näyttelijä Janne Kinnusen omakohtai-

siin kouluvuosien kokemuksiin perustuvaa esitystä on esitetty 

jo yli 250 kertaa yli 23 000 katsojalle. Esityksen jälkeen oppilai-

den kanssa pidettiin keskusteluhetki. Käsikirjoitus: Janne Kin-

nunen ja Eino Saari, ohjaus: Eino Saari, rooleissa: Janne Kinnu-

nen ja Matias Nieminen, tuotanto: Kajaanin kaupunginteatteri 

ja Vaara-kollektiivi 

 



18  

 

Ammatilliset  

perhepalvelut 

 
MLL:n Kymen piiri tuottaa ammatillisia perhepalveluita kunnille 

ostopalvelusopimusten puitteissa. Vuonna 2016 palveluja ostivat 

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 palve-

lusuunnitelmassa. Suunnitelman laatimiseen ja arviointiin osallis-

tuvat perhe, palvelun tilaaja, perhetyöntekijä ja perhepalvelupääl-

likkö. 

Ammatilliset perhepalveluihin kuului vuonna 2016: 

• 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. 

• Lasten ja nuorten ammatillinen tukihenkilötyö 

   tukee ja edistää lapsen kokonaisvaltaista sosiaalista hyvinvointia 

   ja kehitystä. Lasta tavataan kotona ja kodin ulkopuolella. 

 

Tuotetut tunnit 

Vuonna 2016 kaupungit kilpailuttivat palveluja ja siirsivät niitä 

omien työntekijöidensä tehtäväksi. Näistä syistä johtuen tunti-

määrä laski, mutta ammatillisia perhepalveluita tuotettiin edelleen 

yhteensä 8 847 tuntia.  

Vallitsevin palvelumuoto vuonna 2016 oli vammaisen ja pitkäai-

kaissairaan lapsen hoito (96 % kaikista tilauksista). Ammatillinen 

tukihenkilötyö ja lapsiperheiden kotipalvelu ovat kuitenkin vahva 

ja toivottu osa tarjoamiamme palveluja ja näiden osuus tulee kas-

vamaan, koska MLL Kymen piiri ry:n ammatilliset perhepalvelut 

valittiin yhdeksi Kouvolan lapsiperheiden sosiaalipalveluiden pal-

velutuottajaksi. Vammaisen ja pitkäaikaissairaan lapsen hoitotyön 

tilaajina olivat pääasiassa vammaispalvelu ja omaishoito. Muita 

palveluiden tilaajia olivat varhaisen tuen palvelut, sosiaalitoimi, 

vastaanottokeskukset sekä yksityiset henkilöt. 
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Tuntien jakautuminen palvelutuotteittain kunnissa 

Hoitotuntien tilaukset jakautuivat Kotka 64 % ja Kouvola 36 %. 

Kotkan alueella pääpaino oli lasten säännöllisen koti- ja ilta-

päivähoidon järjestämisessä. Kouvolassa palvelua käytettiin 

omaishoidon vapaiden järjestämiseen, jolloin työ painottui 

arki-iltoihin ja viikonloppuihin. Perhepalveluita tehtiin suunni-

telmallisesti näkyväksi niin sähköisin markkinointikirjein, pal-

velusivustoissa ja -oppaissa kuin erinäisissä tapaamisissa. 

 

Perhetyöntekijät 

MLL:n Kymen piirin perhetyöntekijät ovat sosiaali- tai terveys-

alan  ammattilaisia; lähihoitajia, sairaanhoitajia, kehitysvam-

maohjaajia tai sosionomeja. Perhetyöntekijöillä on ratkaisu- ja 

voimavarakeskeinen työote, heidän työtapansa on asiakkaan 

omatoimisuutta, kuntoutumista ja kotona selviytymistä tuke-

vaa. Perhetyöntekijät työskentelevät perheissä vuorokauden 

kaikkina aikoina. Työsuhteen alussa perhetyöntekijät esittävät 

lain edellyttämän rikostaustaotteen. Koko henkilöstö on alle-

kirjoittanut vaitiolositoumuksen ennen työsuhteen alkamista. 

Salassapitovelvollisuus säilyy myös työsuhteen päätyttyä. 

Vuonna 2016 aloitti kolme uutta työntekijää. Vuoden lopussa 

aktiivisessa työsuhteessa toimi yhteensä 16, joista 4 oli päätoi-

misia ja 12 sivutoimisia, tuntityösuhteisia perhetyöntekijöitä. 

Perhetyöntekijöille järjestettiin vuoden aikana perhetyönteki-

jätapaamisia, joissa oli koulutuksellista antia ja työn kehittämi-

seen liittyvää sisältöä. Vuoden aikana työntekijöille on järjes-

tetty lisäkoulutusta ensiavusta, monikulttuurisuudesta sekä 

nuorten ongelmien kohtaamisesta. Työntekijöillä oli myös 

mahdollisuus osallistua työajallaan ulkopuolisten järjestäjien 

koulutuksiin oman kiinnostuksensa mukaan. 

Vakituisessa työsuhteessa olevilla perhetyöntekijöillä oli mah-

dollisuus osallistua noin kuuden viikon välein järjestettävään 

työnohjaukseen. Työnohjaajana toimi Janita Niittymäki. Työn-

ohjaukset on järjestetty pääasiassa Kotkassa, kumppanuustalo 

Viikarissa. Kaikki aktiivisessa työsuhteessa olevat perhetyönte-

kijät ovat käyneet perhepalvelupäällikön kanssa kehityskes-

kustelun, jossa on kartoitettu ammatillisia tavoitteita ja koulu-

tustarpeita. 

 

Perheet 

Vuoden 2016 lopussa perhepalveluiden piirissä oli Kotkassa 12 

perhettä (määrä vaihteli vuoden aikana 9—13 välillä) ja Kou-

volassa 9 perhettä (määrä vaihteli 8—24 välillä). Perhepalvelu-

päällikkö on pitänyt yhteyttä asiakasperheisiin puhelimitse, 

sähköpostitse sekä lähettämällä neljä kertaa vuoden aikana 

tiedotekirjeen perhepalveluista ja ajankohtaisista asioista. 

Laatutyöskentely 

Laadunhallintaan liittyen kaikille vuoden 2016 aikana amma-

tillisten perhepalveluiden asiakkaana olleille perheille lähe-

tettiin palvelukysely marraskuussa 2016. Palautteen perus-

teella palvelumme täyttää perheiden tarpeet hyvin. Kehittä-

misen kohteita oli lähinnä palvelun varausjärjestelmässä sekä 

hoidon saamisessa juuri haluttuna ajankohtana. Koko kyselyn 

palautteen keskiarvo on kuitenkin 4,58—arvon 5 ollessa 

”Erittäin tyytyväinen”. Erityisesti kiitosta tuli työntekijöiden 

sitoutuneisuudesta ja joustavuudesta. 
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Kehittämishankkeet 

 
Koko Suomi Leikkii -hanke (2014—2016) 

Koko Suomi leikkii -hanke oli valtakunnallinen Suomen Kulttuurira-

haston rahoittama kolmevuotinen hanke, jonka toteutuksesta 

vastasivat Mannerheimin Lastensuojeluliitto ja Suomen Punainen 

Risti (SPR). Hankkeeseen palkattiin yksitoista Leikkilähettiä, joiden 

tehtävänä oli auttaa MLL:n paikallisyhdistyksiä ja SPR:n paikallis-

osastoja käynnistämään Terhokerhoja; sukupolvien kohtaamis-

paikkoja, jonne ovat tervetulleita niin lapset kuin eläkeläiset ja 

muut aikuiset viettämään kiireetöntä aikaa ja leikkimään yhdessä. 

Tavoitteena oli saada Terhokerho jokaiseen 297 Suomen kuntaan. 

Hankkeen sisällöllinen tarkoitus oli nostaa leikin ja sukupolvien 

sillan rakentamisen merkitystä yhteiskunnassa näkyväksi. Koko 

Suomi leikkii -hankkeen sisältöpohjan suunnittelijan, lastenpsyki-

atrian professori Tuula Tammisen mielestä leikki on kaiken luo-

vuuden ja tunne- sekä vuorovaikutustaitojen perusta, avain tun-

teiden ja käyttäytymisen hallintaan. Lapset tarvitsevat turvallisen 

aikuisen läsnäoloa, kiireetöntä puuhailua ja aikaa jutella—tulla 

kuulluksi ja jakaa tunteita aikuisen kanssa. Leikki rikastuttaa niin 

lasten kuin aikuisten elämää. Avoimet Terhokerhot tarjosivat mo-

nille eläkeläisille mielekästä toimintaa lasten kanssa ja lisäsi suku-

polvien välistä vuorovaikutusta. 

Hanke päättyi vuoden 2016 loppuun ja tavoitteeseen päästiin hie-

nosti! Hankkeen aikana leikkilähetit perustivat yhdessä MLL:n yh-

distysten ja SPR:n osastojen sekä vapaaehtoisten kanssa 321 Ter-

hokerhoa, 251 eri kunnan alueelle. Näiden lisäksi leikkilähetit jär-

jestivät 46 Terhokerhotapahtumaa 46 kunnan alueella. 

Kymen piirin ja Etelä-Savon Leikkilähettinä toimi Piia Kleimola. 

Toiminta-alueena oli 29 kuntaa Kymenlaaksossa, Etelä-Karjalassa 

ja Etelä-Savossa. Hankkeen aikana syntyi 50 Terhokerhoa. Kerho-

toiminta alkoi 26 kunnassa ja lopuissa kolmessa toteutettiin Ter-

hokerhotapahtumat. Kerhot tavoittivat kävijöitä vaihtelevasti. 

Parhaiten kävijöitä löysivät palvelutalojen ja esimerkiksi päiväkoti-

ryhmien yhteiset Terhokerhot. Terhokerhoja toteutettiin myös 

osaksi vastaanottokeskusten toimintaa yhdessä SPR:n kanssa. 

Vaikka hanke päättyi, niin leikki ei lopu! Terhokerhot jatkuvat nyt 

osana MLL:n paikallisyhdistysten ja SPR:n paikallisosastojen perus-

toimintoja. MLL:n ja SPR:n piirit tukevat ja ohjaavat yhdistysten ja 

osastojen vapaaehtoistoimintaa sekä jatkavat yhteistyötä vapaa-

ehtoisten leikkilähettien kouluttamiseksi eri puolille Suomea. 
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Draamalliset leikkitapahtumat yhdessä avoimen  

varhaiskasvatuksen kanssa: 

21.4. Inkeroinen (vastaanottokeskus mukana) 

26.5. Voikkaa 

2.6. Sippola 

Vanhusten leikittäminen yhdessä SOCOM:in Paletti-

hankkeen kanssa: 

12.4. Huhdasjärvi 

20.4. Huhdasjärvi ja Myllykoski 

Kerhonohjaajakoulutukset 

 

Leikkilähetti toteutti vuoden 2016 aikana laajan kerhonohjaa-

jakoulutuksen kerhotoiminnan pysyvyyden tueksi. Koulutus-

päivien osallistujat olivat MLL:n paikallisyhdistysten ja SPR:n 

paikallisosastojen väkeä, Terhokerhojen vapaaehtoisia, nuoria, 

amk- ja ammattiopisto -opiskelijoita sekä ylipäätään leikin 

ideologiasta kiinnostuneita. Koulutuksia pidettiin 18 ja osallis-

tujia oli keskimäärin noin 25 jokaisessa koulutuksessa. 

Lisäksi MLL:n Kouvolan paikallisyhdistyksen päiväkotien 

(Aurinkopoika ja Palokangas) henkilöstölle pidettiin viiden ko-

koontumiskerran leikin ideologia koulutusjakso kesän—syksyn 

2016 aikana. Molemmissa päiväkodeissa järjestettiin lasten ja 

isovanhempien Terhokerho ulkoleikkien merkeissä. Tapahtu-

miin osallistui noin sata isovanhempaa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerhonohjaajakoulutukset: 

6.2. Kouvolassa 

27.2. Kotkassa 

31.3. Savonlinnassa 

9.4. Lappeenrannassa 

23.4. Mikkelissä 

4.5. Pieksämäellä 

10.5. Kangasniemellä 

27.5. Kuusankoskella Perinneleikki –illassa, ohjaajana 

 Kulttuuripalvelu Kaiku 

9.6. Kouvolassa yhteistyössä nuorisotoimen kanssa  

 (osallistujat tukioppilaita ja muita nuoria) 

8.9. Lemillä (osallistujat tukioppilaita ja muita nuoria) 

30.9. Savonlinnassa 

3.10. Kotkassa vapaaehtoisten leikki-ilta 

8.10. Pertunmaalla vapaaehtoisten leikkipäivä 

9.10. Kuusankoskella vapaaehtoisten leikkipäivä 

10.10. Lappeenrannassa vapaaehtoisten leikki-ilta 

20.10. Savonlinnassa 

7.11. Savonlinnassa 

8.12. Ruokolahdella 

Yhteistyö 

 

Leikkilähetti teki vuoden aikana muun muassa perhekahvila-

vierailuja sekä yhteistyötä alueen maahanmuuttotahojen 

kanssa. Leikkilähettien ja hankejohdon yhteiset skype-

palaverit pidettiin noin kerran kuussa. Leikkilähetti osallistui 

työkokouksiin Nokialla (9.-10.2.), Tuusulassa (5.-6.4.), Helsin-

gissä (18.5.,19.9., ja 3.11.) sekä Tampereella (13.6.). 

Kymen piirin ja Etelä-Savon tiedotusvälineet ottivat leikki-

ideologian hienosti huomioon. Vuoden aikana kertyi yli 30 

mediaosumaa. 

Oppilaitosyhteistyö 

Terhokerhojen jatkuvuuden kannalta yksi olennaisin yhteistyö-

verkosto oli etenkin viimeisen hankevuoden aikana alueen 

oppilaitokset. Tulevat hoito- ja hoiva-alan ammattilaiset otti-

vat leikin ideologian hienosti vastaan. Opiskelijoita osallistui 

koulutuksiin ja Leikkilähetti vieraili oppilaitoksissa aktiivisesti. 

Hankkeen ideologiasta on syntymässä useampi opinnäytetyö. 

Yhdistyksille ja osastoille yhteistyö alueen oppilaitosten kanssa 

on ollut erittäin antoisaa.  

 

- Kymenlaakso, KSAO ja KYAMK. KYAMK:in opiskelijat kävivät 

  ohjaamassa Terhokerhoja usealla paikkakunnalla, muun  

  muassa Inkeroisissa, Kouvolassa, Kuusankoskella ja Kotkassa. 

  Karhulan Terhokerhossa mukana opinnäytetyötään perinne- 

  leikistä tekevä Mia Mussalo. 

- Etelä-Karjala, SAMPO. Toimiva yhteistyö kahden  

  Terhokerhon kanssa. 

- Itä-Savo, SAMI. Kolme koulutuspäivää tuleville  

  lähihoitajille loka-marraskuun 2016 aikana. 

- Länsi-Savo, MAMK. Opiskelijat toteuttivat Suonsaaren  

  vastaanottokeskuksen Terhokerhon. Leikkilähetin vierailut 

  myös ESEDUssa. 

 

- Koulutuspäivät myös Pieksämäen Vaalijala-opistolla (4.5.) 

  sekä Ruokolahden Jaakkima-opistolla (8.12), joka aloitti  

  Terhokerho -toiminnan tammikuussa 2017 yhdessä MLL:n 

  Ruokolahden paikallisyhdistyksen kanssa. 

- Paukkulan nuoriso-opiston opiskelija Tom Horstio toimi  

  elokuusta 2015 vuoden 2016 loppuun asti Leikkilähetin  

  harjoittelijana. Tom toteutti Terhokerhot yhteistyössä  

  Kouvolan korttelikotien kanssa loppuvuoden 2016 aikana. 

  Näyttötutkintonsa Tom suoritti 21.11. Kuusankosken  

  Terhokerhossa. 
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Pop-up -leikkitapahtumat 

 

14.5.  Leikin päivä, Lappeenranta (useita järjestäjiä) 

23.5.  MLL Hirvensalmen yhdistys 

11.6.  Kehruuhuone, Lappeenranta 

12.6.  Kettumäen Perheiden Päivä, Kuusankoski 

16.6.  Enonkoski 

22.6.  MLL Ruokolahden yhdistys ja   

  Kulttuuripalvelu Kaiku 

1.7.  Itä-Länsi, Kouvola 

2.7.  Nukketalo, Pieksämäki 

14.-15.7. Pori Jazz / MTV3 -lava 

18.7.  MLL Simpeleen yhdistys 

20.7.  Lasten oikeudet, Mikkeli Suonsaaren  

  vastaanottokeskus 

22.7.  Henkilöstön koulutus, MLL Kouvolan yhdistyksen 

  päiväkodit 

29.7.  Lasten Meripäivät, Kotka 

13.8.  MLL Kerimäen ja Savonlinnan yhdistykset 

14.8.  MLL Elimäen yhdistys ja useita muita järjestäjiä 

1.10.  MLL Ylämaan yhdistys 

13.10.  Leikkipäivä ja Koko Suomi leikkii -seminaari,  

  Helsinki 

18.10.  Satupäivä, Hämeenlinna 

26.10.  Syysloman leikkipäivä, Kettumäen kansanpuisto, 

  Kuusankoski 

27.10.  Ikilasten leikkipäivä, Inkeroisten Terhokerho 

20.11.  Lapsen oikeuksien päivän juhla, MLL:n Pyhtään  

  yhdistys, Pyhtää 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leikkilähetti mukana muissa tapahtumissa 

 

4.2.  Ilo on asenne — puheenvuoro ja leikitys, 

  Kuusankosken retkeilijät 

5.2.  Kulttuuripäivä leikin merkeissä 

  Hakalan koulu, Karhula, Kotka 

7.-28.2. Pop Up -kerho ja Mutadis Mutandis -näyttelyn 

  leikkitapahtuma, yhteistyössä Lasten Kulttuuri 

  keskus Koppa, Lasten kulttuuriviikot, Kotka 

14.2.  MLL:n Joutsenon yhdistyksen 90-vuotisjuhlat 

8.3.  Puheenvuoro, Kouvolan Liike- ja virkanaiset 

19.3.  Olavinlinnan pääsiäistapahtuma 

14.4.   Senioripäivä, Kauppakeskus Veturi, Kouvola 

16.4.  Pesukatu -tempaus, ABC Prisma Kouvola 

24.4.  MLL Valkealan yhdistyksen Lystisunnuntai 

27.5.  Kulttuuripalvelu Kaikun Perinneleikki -ilta  

  Kettumäellä, Kuusankoski 

24.6.  Juhannuspuhe Leikistä, Kuusankoski -seuran 

  juhannusjuhla Kettumäellä 

19.8.  Leikit mukana Kouvolan Taiteiden Yössä 

21.8.  Terhokerho, Mielakan fillaritapahtuma, Kouvola 

22.8.  Perheiden ilta, Voikkaa 

23.8.  Hyvä alku koulutielle, Imatra 

4.9.  Terhokerho, Haapa-Kimolan Wanhat Wehkeet  

  -tapahtuma, Iitti 

6.9.  Terhokerho, Pyhtää 

12.9.  Erityislasten Terhokerhon käynnistys draama- 

  tarinan avulla, Mikkeli 

15.9.  Pehmolelu -tempaus, SPR:n Nälkäpäivä -keräys,  

  Mikkeli 

21.9.  Piirustus-terhokerho, Art Design week  

  -tapahtuma, Mikkeli 

29.9.  Leikkimässä 100 vuotta –terhokerho, Taipalsaari  

4.10.  Terhokerho, Pyhtää 

8.11.  Lautapeli-terhokerho, Huhdasjärvi, Jaala 

10.11.  Ala-asteen iltapäiväkerhon Terhokerho, Elimäki 

17.11.  Terhokerho, Myllykoski 

24.11.  Ala-asteen iltapäiväkerhon Terhokerho, Elimäki 

29.11.  Leikkimässä 100 vuotta -terhokerho, Taipalsaari 

13.12.  Terhokerho, yhteistyössä Satumatka / Satu  

  Liikkanen, Virolahti 
Leikkipäivä ja Koko Suomi leikkii -seminaari 

Koko Suomi leikkii -hanke järjesti 13.10. Helsingin Narinkkatorilla ensimmäistä kertaa valtakunnallisen Leikkipäivä-tempauksen. 

Helsingissä järjestetyn päätapahtuman lisäksi Terhokerhoissa ympäri Suomea vietettiin kymmeniä iloisia Leikkipäivä  

-tapahtumia. Narinkkatorin tapahtumassa yleisöä leikittivät Pikku Kakkosen Veera ja Jaakko ja leikkien jälkeen esiintyivät Aarne 

Alligaattori ja Viidakkorumpu -orkesteri. Terhokerhojen esittelyvideon ”Kaksi Taavia” nuorempi Taavi eli Venni Lehmusmetsä 

Valkealasta pääsi kertomaan ja leikkimään lempileikkinsä. 

Koko Suomi leikkii -seminaarissa Helsingissä Vanhalla ylioppilastalolla kuultiin mielenkiintoisia puheenvuoroja leikistä ja oppi-

misen ilosta sekä pohdittiin, miksi leikki on tärkeää kaikenikäisille ja miksi lapsuuteen kannattaa investoida. Puheenvuoron piti-

vät muun muassa taloustieteen professori Sixten Korkman,  perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko, lastenpsykiatrian 

professori Tuula Tamminen ja varhaiskasvatuksen professori Ingrid Pramling-Samuelsson Ruotsista. Tilaisuuden avasi hankkeen 

suojelija rouva Jenni Haukio. 
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Pois syrjästä (2016) 

Pois syrjästä oli Raha-automaattiyhdistyksen (RAY) rahoittama yksi-

vuotinen hanke, jonka tavoitteena oli auttaa työelämän ulkopuolella 

oleva  alle 29-vuotias nuori työelämään sosiaali- ja terveysalan järjes-

tön yleishyödyllisiin tehtäviin sekä vahvistaa nuoren työelämävalmiuk-

sia. Hanke oli osa RAY:n nelivuotista (2014–2017) Paikka auki -

avustusohjelmaa.   

Tukityöllistetyn mentorina toimivat toiminnanjohtaja Christa Carpelan 

ja järjestökoordinaattori Liisa Hasanen. Nuorta tuettiin työelämään 

perehtymisessä ja työyhteisöön sopeutumisessa ammattitaitoisella 

ohjauksella ja työnjohdolla. Nuori perehdytettiin huolellisesti sekä 

hänen työnkuvaansa tarkennettiin omien kiinnostusten, vahvuuksien 

ja kehittämiskohteiden perusteella. Perustana olivat MLL:n Kymen 

piirin tarpeet eli järjestötyön tukitoimet, kuten osallistuminen toimis-

totöihin, asiakaspalveluun sekä tapahtumien, koulutusten ja keräysten 

järjestelyihin. 

Yleishyödyllisiin tehtäviin kuuluivat muun muassa viestintä ja markki-

nointi, paikallisyhdistysten vapaaehtoistoiminnan tukeminen ja ke-

hittäminen, kuten uuden yhdistysnetin ja sähköisen tilastoinnin 

käyttöönotto sekä muut perusjärjestötyön tehtävät. Nuori päivitti sekä 

oli kehittämässä MLL:n Kymen piirin verkkosivuja, sosiaalisen median 

palveluita, sähköistä uutiskirjettä sekä muuta viestintää. Hän oli myös 

järjestämässä paikallisyhdistyksille suunnattuja järjestökoulutuksia ja 

seututapaamisia, kevät- ja syyskokouksia sekä muita tapahtumia. Nuo-

ri toteutti Hyvä Joulumieli -keräyksestä sekä lahjakorttien jakamisesta 

lapsiperheille Kymen piirin alueella. Hankkeen jälkeen nuoren työsuh-

detta päätettiin jatkaa. 

 

Ånni -hanke (2016—2017) 

MLL Kymen piiri on mukana seitsemän koulutyötä tekevän järjestön 

yhteisessä Ånni -hankkeessa, jonka tavoitteena on luoda ikä- ja kulttuu-

risensitiivinen, osallisuutta edistävä ehkäisevän päihdetyön malli van-

hempien ja ammattikasvattajien (mm. opettajat) työn tueksi. Jo alakou-

luikäiset lapset haluavat keskustella päihteistä— tähän he tarvitsevat 

luotettavan aikuisen tukea. Hankkeessa keskitytään etenkin alakoulujen 

5.- ja 6. luokkalaisiin. MLL:n Kymen piirin lisäksi mukana ovat EHYT ry, 

YMCA Finland, Suomen Vanhempainliitto, Raittiuden Ystävät ry, Music 

Against Drugs ry ja Koulutus Elämään -säätiö. 

Hankkeessa on kehitetty Juteltaisko? -oppituntimalli, joka toimii keskus-

telun herättäjänä. Materiaaliin kuuluu kaksi keskustelevaa oppituntia 

sekä vanhempainilta. Hankkeen aikana on kehitelty myös Ånni yhdessä -

malli. Mallissa päihdekeskusteluja käydään vapaamuotoisissa vertais-

tuokioissa. Tuokiot on suunnattu ensisijaisesti alakouluikäisten lasten 

vanhemmille kulttuuritaustasta riippumatta. Hankkeen aikana koulute-

taan ånni yhdessä -mallin vertaistuokioiden ohjaajia. 

MLL:n Kymen piiriltä hankkeen ohjausryhmän jäsenenä toimi toiminnan-

johtaja. Sisällöntuottajana toimi koordinaattori Maiju Vesa, joka osallis-

tuivat vuoden aikana  

7.-8.11. ånniohjaaja -koulutukseen Helsingissä ja  

14.11. Juteltaisko? -koulutukseen Rekolanmäen koululla Vantaalla 
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Hallinto 

 
MLL:n Kymen piirin hallinnosta vastaa hallitus. Piirihallitukseen 

kuului vuonna 2016 puheenjohtajan lisäksi kahdeksan jäsentä. Piiri-

hallituksen kokouksia pidettiin kahdeksan. Piirin sääntömääräinen 

kevätkokous pidettiin 16.4. Ravintola Nevillen kammarissa Kouvo-

lassa ja syyskokous 12.11. Sirius Sport Resortilla Pyhtäällä. 

MLL:n Kymen piirin toiminnanjohtaja Christa Carpelan palkittiin 

piirin kevätkokouksen yhteydessä hopeisella ansiomerkillä työstä 

kymenlaaksolaisten ja eteläkarjalaisten lasten, nuorten ja lapsiper-

heiden hyväksi. Ansiomerkin Carpelanille luovutti MLL:n pääsihteeri 

Milla Kalliomaa 

MLL:n Kymen piirin tilintarkastajina toimivat Jarmo Kuntonen  

(HT -tilintarkastaja) Tilintarkastus Kuntosesta ja Leena Anttila  

(HT -tilintarkastaja) PricewaterhouseCoopers Oy:stä. Varatilintar-

kastajina toimivat Päivi Värjä ja Marja-Liisa Lohtander Pricewater-

houseCoopers Oy:stä. 

 

Piirihallitus 

Minna Kakkonen, Korian yhdistys  puheenjohtaja 

Marja-Liisa Mankki, Jaalan yhdistys 1. varapuheenjohtaja 

Henna Hovi, Anjalan yhdistys  2. varapuheenjohtaja 

Birgitta Lindholm, Anjalan yhdistys 

Ritva Virransalo, Lappeenrannan yhdistys 

Reeta Kalliokoski, Lappeenrannan yhdistys 

Merja Kuukka, Luumäen yhdistys 

Marita Toikka, Lappeenrannan yhdistys 

Minja Katajala, Sippolan yhdistys 

Piirihallituksen sihteerinä toimi toiminnanjohtaja Christa Carpelan 

Terhi Rokkanen, Kotkan yhdistys, kunniapuheenjohtaja 

Piirihallituksen työrukkasena toimii johtoryhmä, johon kuuluivat 

puheenjohtaja, varapuheenjohtajat sekä toiminnanjohtaja. Johto-

ryhmä kokoontui neljä kertaa vuoden aikana. 

 

”Carpelanin johdolla Kymen piirissä on tehty hihat  

heiluen töitä. Toiminta Kymen piirin alueella on erittäin 

aktiivista” -Milla Kalliomaa (Kouvolan Sanomat 16.4.) 
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Henkilöstö 

Piiritoimiston henkilökunnassa oli vaihtuvuutta eläköitymisen 

ja uusien työntekijöiden  johdosta. Keskimäärin piirissä työs-

kenteli kahdeksan kuukausipalkkaista työntekijää ja 42 tunti-

työsuhteista työntekijää. Tuntityösuhteisista työntekijöistä 

ammatillisten perhepalveluiden perhetyöntekijöitä oli 16, jois-

ta neljällä oli päätyönä MLL:n tuntityö ja 12 teki sitä sivutyönä. 

Nuorisotoiminnan kouluttajia oli 26, joista Uudellamaalla työs-

kenteli 21 ja Kymen piirin alueella 5.  

Henkilöstön kehittämistyötä jatkettiin läpi vuoden. Piiritoimis-

tohenkilökunnan työnkuvat määriteltiin saatujen rahoitusten 

perusteella ja tavoitteet kirjattiin yhteisesti vuosikelloon. Joka 

toinen viikko kokoontuneissa tiimeissä pysähdyttiin arvioi-

maan toiminnan suuntia ja asetettiin yhteisiä päämääriä. Hen-

kilökohtaisia kehittämissuunnitelmia työstettiin kehityskeskus-

teluissa. Toimistotyöntekijöillä oli mahdollisuus osallistua 

MLL:n ja muiden tahojen, omaa työtä kehittäviin koulutuspäi-

viin. Lisäksi vietettiin yhteinen virkistyspäivä toukokuussa sekä 

pikkujouluja joulukuussa. 

 

Piiritoimiston henkilökunta vuonna 2016: 

• järjestöassistentti Joonas Kojo (Pois syrjästä -hanke) 

• järjestökoordinaattori Liisa Hasanen (31.7. asti) 

• koordinaattori Maiju Vesa   

   (perhekeskustoiminta, lapsi-, perhe- ja nuorisotyö) 

• koordinaattori Sanna Kytö  

   (lastenhoito- ja perhekummitoiminta) 

• koordinaattori Virpi Meriläinen  

   (ystäväksi maahanmuuttajaäidille -toiminta) 

• lastenhoitotoiminnan ohjaaja Sanna Vähäsarja (1.6. alkaen)  

• leikkilähetti Piia Kleimola (Koko Suomi leikkii -hanke) 

• perhepalvelupäällikkö Pauliina Paakala  

   (ammatilliset perhepalvelut) 

• toiminnanjohtaja Christa Carpelan 

Palkanmaksusta ja kirjanpidosta vastasi Tilikievari Ky:n Teija 

Honni. Piiritoimistolla harjoittelunsa suoritti kaksi sosionomi- 

ja viisi graafisen muotoilun opiskelijaa sekä yksi työssäoppija. 

Opinnäytetöitä valmistui yhteensä kolme. 

Järjestökoordinaattori Liisa Hasanen eläkkeelle 
Kymen piirin pitkäaikainen piirisihteeri Liisa Hasanen jäi keväällä 2016 eläkkeelle. Hän aloitti piirissä vuonna 2002, jolloin toi-

minta oli paljon pienimuotoisempaa kuin nykyään ja henkilökuntaa vähän. Piirisihteerinä Liisa vastasi monenlaisista käytännön 

asioista ja piti yhteyttä paikallisyhdistyksiin. Liisaa kehuttiinkin siitä, että häntä oli helppo lähestyä yhdistyksistä ja hän oli piirin 

”kasvot”. 

Liisa oli mukana kehittämässä monenlaisia tapahtumia, joista erityisesti ovat jääneet mieleen koulurauhanjulistukset, jotka 

kiersivät eri paikkakunnilla ilmapallomeren lähettämisineen ja muine ohjelmineen. Myös tukioppilasasioissa Liisa oli aktiivinen 

ja yhteistyö piirihallituksen kanssa oli vireää. Kesäkuun alussa vietetyssä yllätysjuhlassa hänet lähetettiin viettämään ansaittuja 

eläkepäiviä. Piirihallitus muisti Liisaa MLL:n grafiikanlehdellä ja paikallisyhdistykset lukuisin lahjoin ja kukin. 

Koulutukset, joihin henkilöstö osallistui: 

20.1.  Oikeuskäytäntö ja lainsäädäntö 

27.1.  Myyntikoulutus 

28.1.  Ruudun aika seminaari ja vanhempainilta 

2.2. & 19.4. Kehity kouluttajana -koulutus 

9.2   Neuvottelutaidot, Tulosmarkat 

10.2.  Yritysyhteistyökoulutus, Soste 

10.3.  Haku päällä -koulutus, RAY, Helsinki 

 

14.3.  Ben Furmanin luento, Helsinki 

19.3.  Vapaaehtoistoiminnan johtamiskoulutus, Helsinki 

18.4.  Kulttuurisensitiivisyys varhaiskasvatuksessa 

19.—20.4. Ensiapukoulutus 

21.4.  RAY -koulutus 

10.5.   Sosiaalisen median hyödyntäminen, SomeOne 

2.6.  Kehity kouluttajana -koulutus 
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Toimintaamme tukeneet 

Woikoski on sponsoroinut helium kaasut useisiin MLL:n Ky-

men piirin tapahtumiin; muun muassa 23.8. Imatran Kosken 

koululla pidettuun Hyvä alku koulutielle -tapahtumaan, 27.8. 

Kouvolan Prismalla järjestettyyn Night Cruising -tapahtumaan 

sekä 16.4. ABC Prisma Kouvolan Pesukatu -tempaukseen. 

 

Impedanz Tuning ry on autohifiin ja tuning-autoihin keskittyvä 

yhdistys, jonka toimintaperiaatteisiin kuuluu osallisuus hyvällä 

meiningillä ja näkyvyys näyttävällä kalustolla erilaisissa tapah-

tumissa. Kuudes perättäinen Kouvola Night Cruising hyvänte-

keväisyystapahtuma järjestettiin 27.8. Kouvolan Prismakeskuk-

sella. Ajoneuvonäyttelyn lipuista saatu tuotto lahjoitettiin 

MLL:n Kymen piirin kaveritoimintaan. 

Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö EKSP myönsi 3000 euron 

apurahan MLL:n Kymen piirin kaveri-tukihenkilötoimintaan 

sekä Kuule, Näe, Kohtaa miut -seminaarin toteuttamiseen. 

 

Vuoden 2016 Kympin Nainen toteutettiin 21.5. hyväntekeväi-

syysperiaatteella. Tapahtuma lahjoitti kaikki tuotot pakollisten 

kulujen jälkeen MLL:n Kymen piirin koulukiusaamista ehkäise-

vään työhön. 

OP Kymenlaakso lahjoitti 1500 euroa MLL:n Kymen piirin nuo-

risotoimintaan. Tuella järjestettiin kolme vanhempainiltaa se-

kä oppitunteja 1.-4. -luokkalaisille aiheesta Kunnioittava Koh-

taaminen. 

Piirin toiminta vuonna 2016 rahoitettiin liiton avustuksella, 

RAY-avustuksilla, Suomen Kulttuurirahaston tuella,  jäsenmak-

sutuotoilla, koulutusten ja perhepalveluiden myynnillä, OK-

opintokeskuksen (1.4. alkaen Opintokeskus Sivis) tuella, kunta-

avustuksilla sekä muiden toimintaamme tukevien tahojen 

tuella. Lastenhoitotoimintaan saatiin rahoitusta Imatralta, 

Kotkasta, Kouvolasta, Lappeenrannasta ja Pyhtäältä. Vapaaeh-

toisen perhekeskustoiminnan ammatilliseen ohjaukseen saa-

tiin kuntarahaa Imatralta, Kotkasta, Kouvolasta, Lappeenran-

nasta ja Pyhtäältä. Kotkaan ja Kouvolaan tuotettiin myös am-

matillisia perhepalveluita ostopalvelusopimuksin. Vuonna 

2016 piirin talous oli 408,99 euroa ylijäämäinen.  

 

 

Rahoitus 

Talous 
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Jäsenedut 

Orilammen Maja palvelee keskellä kauneinta suomalaista 

luontoa. Puhtaat vesistöt ja Repoveden kansallispuiston jylhät 

maisemat tarjoavat vieraalle ainutlaatuisen kokemuksen. Lei-

rintäalue ja muut palvelut on rakennettu sopivasti maisemaan 

istuen ja luontoa ajatellen. 

Orilammen Maja tarjoaa MLL:n Kymen piirin paikallisyhdistys-

ten jäsenille majoituspaketeista –15 % alennuksen. 

Vadelmatarha on keväällä 2012 Kotkassa syntynyt sekä jo 

mm. Kouvolaan laajentanut valloittava kirppiskauppa, viihtyisä 

taukotupa ja iloinen tapahtumakeskus koko perheelle. 

Vadelmatarha tarjoaa MLL:n paikallisyhdistysten jäsenille itse-

palvelupaikan ottaneille 4 extrapäivää kaupan päälle. Lisäksi  

–15 % alennus kahvion tuotteista, tilavuokrista ja lastenkut-

suista sekä Kotkan ekologisista kampaamopalveluista. 

Kouvolan ABC Prisma tarjosi 15.—16.4. maksuttoman autope-

sun vanhan pesukadun alasajon kunniaksi. Asiakkailla oli mah-

dollisuus tukea kiusaamisen vastaista työtä tekemällä vapaa-

ehtoinen lahjoitus MLL:n Kymen piirin nuorisotyöhön. 

MLL:n Järvi-Suomen ja Kymen piirit järjestivät yhdessä STOP 

koulukiusaamiselle -ravit 21.11. Jyväskylän Killerin raviradalla. 

Tapahtuman tuotosta lahjoitettiin osa MLL:n Kymen piirin kiu-

saamisen vastaiseen työhön.  
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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 perhe-

toiminnan vaikutuksia perheiden hyvinvointiin systemaattisen arviointi-

mallin mukaan. 

 

 

Kiinnostuitko? 

MLL:n Kymen piirissä toimii yli 30 paikallisyhdistystä 

Ota yhteyttä MLL:n Kymen piiriin ja kysy lisää! 

MLL:n Kymen piiri 

Hallituskatu 5 (2. kerros) 

45100 Kouvola 

Toiminnanjohtaja 

Christa Carpelan 

p. 050 406 3763 

Lisätietoja: http://kymenpiiri.mll.fi 

Löydät meidät myös sosiaalisesta mediasta 


