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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 81 252  jäsentä. 
MLL:n Kaakkois-Suomen piirin 
toimialue on Kymenlaakso ja 
Etelä- Karjala. Piirissä on 30 aktiivista 
paikallisyhdistystä; Etelä-Karjalassa 
13 ja Kymenlaaksossa 17. Jäseniä 
Kaakkois-Suomen piirin alueella 
on 4046 (31.12.2020).

MLL:n Suunta 2024 -strategian tahtotila on lap-
siystävällinen yhteiskunta. Haluamme olla ra-
kentamassa Suomea, jossa lapsen etu asetetaan 
etusijalle, ja jossa lapset ja nuoret voivat hyvin. 
Lapsiystävällisen yhteiskunnan luomista jatket-
tiin piirissä vahvasti vuonna 2020, tosin koronan 
takia toisella tavalla kuin olimme suunnitelleet.

Siirsimme ketterästi toimintojamme verkkoon, ja 
kehitimme uusia toiminteita vastaamaan lasten-, 
nuorten sekä perheiden tuen tarpeeseen. Yhteis-
työssä Kymsoten, Eksoten ja muiden järjestöjen 
kanssa, jaoimme 1510 kappaletta 50 €:n arvoi-
sia ruokalahjakortteja, sekä useita ruokakasse-
ja talousahdinkoon joutuneille lapsiperheille. 
Piirimme toimi Kymenlaakson ruoka- ja tukiapu-
keräyksen koordinoijana. Etelä-Karjalassa keräys 
toteutettiin yhteistyössä Lappeenrannan SPR:n 
yhdistyksen ja Eksoten kanssa. 

Yhteinen huoli alueemme lapsiperheistä tiivisti 
entisestään yhteistyötä maakunnan eri toimi-
joiden kanssa. Toimimme aktiivisesti eri lape-
työryhmissä konkreettisia toimintamuotoja 
kehittäen, sekä nostaen lapsen edun ensisijai-
suutta esiin. Kymenlaaksossa jatkettiin päättäjien 
ja virkamiehien kouluttamista lapsivaikutusten 
arvioinnista. Töitä jatkettiin myös järjestölähtöi-
sen auttamistyön kiinnittymiseksi maakunnallisiin 
palvelujärjestelmiin ja kuntien hyte -työn yhdys-
pinnoille. Piirimme toimi järjestörakenneuudis-
tusta tehneen järjestö 2.0 hankkeen kumppani-
na. 

Yhteisöön kuulumisen tarve korostuu lasten, 
nuorten ja perheiden hyvinvoinnissa tänä poik-
keuksellisena ja vaikeana aikana. Vuonna 2020 
merkittävät 100 vuotta täyttänyt MLL tarjosi ja 
tarjoaa jatkossakin ihmiselle mahdollisuuden 
osallistua, toimia ja vaikuttaa lasten, nuorten ja 
lapsiperheiden hyväksi – toimintaympäristön 
muuttuessa on meidänkin muututtava.

Kouvolassa 19.3.2021

Piirihallitus
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MLL kohtasi ja kokosi yhteen verkossa
Koronaepidemian aikana piirin toimintoja siirret-
tiin ketterästi verkkoon ja kehitettiin myös täysin 
uusia toimintamuotoja.

Toiminnot turvallisesti verkkoon 
Kaikki vapaaehtoisten koulutukset ja vertaista-
paamiset siirrettiin verkkoon. Vanhempien ero-
vertaisryhmät ja Odottavien olohuone siirrettiin 
etäyhteydellä toteutettavaksi. Myös piirin sisäiset 
tiimipalaverit siirtyivät Zoom- tai Teams -alustal-
le. Etätyöskentelytaitoja ja -johtamista kehitettiin 
systemaattisesti.

Uusien toimintamuotojen kehittäminen
Tukihenkilötoiminnassa uutena muotona aloitti 
läksykummitoiminta sekä ystäväksi maahanmuut-
tajaäidille -toiminnassa Multicultural café, moni-
kulttuurinen tapaamispaikka verkossa. 
Eroauttamisen pariin loimme verkkoalustalla 
tapahtuvat vanhempien erovertaisryhmät sekä 
eron edessä -illat, ja otimme lasten eroryhmissä 
käyttöön ulkona toteutettavan mallin. 
Yhes vahvemmaks! -hankkeessa valjastimme 
Kaakon äipät ja iskät Facebook-ryhmän vertaistu-
elliseksi alustaksi, jonka rinnalle toimme Äipät ja 
iskät -kahvit, avoimet ammattilais- ja asiantunti-
javetoiset tapaamiset verkossa. 
Alkunsa sai myös Someluotsit, uusi vapaaeh-
toistoiminnan muoto. Someluotsit moderoivat 
Kaakon äipät ja iskät Facebook-ryhmää. Lisäksi 
tarjosimme perheille henkilökohtaista puhelintu-
kea sekä yhteistä puuhaa luonto ja kestävä kehi-
tys -teeman alla, esimerkiksi Möllö -tehtävärastit.
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Vapaaehtoistoiminta
Yhdistysten vapaaehtoistoiminnan 
ammatillinen ohjaus ja tuki 
Elinvoimainen, paikallinen perhetoiminta edellyt-
tää hyvinvoivia paikallisyhdistyksiä, joten yhdis-
tystoiminnan perusteet on oltava kunnossa. Piirin 
tehtävänä on tukea, ohjata ja kouluttaa alueensa 
paikallisyhdistyksiä sekä niissä toimivia vapaa-
ehtoisia tehtäviinsä, ja edistää MLL:n lapsi- ja 
perhetoiminnan sekä kunnan välistä yhteistyötä. 
Paikallisyhdistysten ammatillinen tuki siirtyi koro-
nakevään aikana vahvasti etävertaistapaamisiin 
sekä - koulutuksiin ja henkilökohtaiseen puhe-
linohjaukseen. Vuonna 2020 paikallisyhdistyksiä 
tuettiin vahvasti Hyvä joulumieli -keräyksessä.

Vapaaehtoistoiminnan johtamiskoulutus 
Uusi vapaaehtoistoiminnan johtamiskoulutus jär-
jestetään vuosittain, ja se on suunnattu yhdistys-
ten puheenjohtajille sekä varapuheenjohtajille. 
Koulutuksen laajuus on 5 op. VJK:n tavoitteena 
on kehittää MLL:n vapaaehtoistoiminnan johta-
mista ja vahvistaa yhdistysten toimintaedellytyk-
siä, tukea MLL:n strategian onnistumista, lisätä 
liiton sisäistä viestintää ja vahvistaa MLL:n elin-
voimaisuutta. Koulutus sisältää aloitusseminaa-
rin, aluetyöpajat, verkkotapaamisia sekä tehtäviä, 
jotka painottuvat yhdistyksen arkeen ja käytän-
nönjohtamiseen.

Perhekahvilat
MLL:n perhekahvilat ovat oman paikkakuntansa 
avoimia kohtaamispaikkoja, jotka kokoavat eri 
taustoista ja kulttuureista tulevia lapsiperheitä, 
vanhempia ja isovanhempia yhteen. MLL:n pai-
kallisyhdistysten perhekahviloissa samanlaisessa 
elämäntilanteessa olevat vanhemmat tutustuvat 
toisiinsa, keskustelevat lapsiperheiden elämään 
liittyvistä asioista ja etsivät yhdessä ratkaisuja 
mieltä askarruttaviin asioihin. 
Perhekahviloiden toiminta ja tuen tarve kartoi-
tettiin kyselyllä ja perhekahvilavierailuilla. Perhe-
kahvilaohjaajille järjestettiin etävertaistapaamisia 
sekä Möllö Pöötisen luontopolku, Anhavan majal-
la Kouvolassa. Perhekahvilaohjaajille järjestettiin 
tarvittaessa koulutusta yhteistyössä paikallisyh-
distyksen kanssa.

Möllö Pöötinen
MLL 100-vuotissynttäreiden kunniaksi lapset 
suunnittelivat piirille maskotin nimeltään Möllö 
Pöötinen. Vuonna 2020 syntyi esim. Pöötisen 
mediakasvatusvideoita 5-10 –vuotiaille lapsille, 
Möllön luontopolku, Möllön perhebingo sekä 
värityskuva. Nämä materiaalit siirrettiin piirin 
nettisivuille, josta yhdistykset sekä muut voivat 
ladata niitä omaan käyttöönsä.
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Tukihenkilötoiminta
Tukihenkilötoiminta on piirin organisoimaa, am-
matillisesti ohjattua vapaaehtoistoimintaa. Tuki-
henkilötoimintaan kuuluvat kaveri-, perhekum-
mi- ja ystäväksi maahanmuuttajaäidille -toiminta, 
mummi- ja vaaritoiminta sekä uutena läksykum-
mitoiminta. Toimintaa toteutettiin STEA:n, Kymin 
Osakeyhtiön 100-vuotissäätiön apurahalla sekä 
Kotkan kaupungin kotouttamisavustuksella.

Aikuiskaveri- ja heppakaveritoiminta 
Vapaaehtoinen aikuinen toimii 6-17 -vuotiaan 
lapsen kaverina. Aikuiskaverista on apua esimer-
kiksi silloin, kun lapsen tai nuoren lähipiiristä ei 
löydy ystäviä, aikuista juttuseuraa tai jos vapaa-
ajalla ei ole harrastuksia tai mielekästä tekemis-
tä. Heppakaveritoiminnassa lapsi viettää aikaa 
vapaaehtoisen kanssa talliympäristössä. 
Heppakaveritoiminta on suunnattu lapsiperheil-
le, joilla ei ole taloudellisesti mahdollisuutta har-
rastaa hevosten parissa. Kaverisuhde solmitaan 
vuodeksi kerrallaan, jossa aikuinen tapaa lasta 
noin kaksi kertaa kuukaudessa.

Perhekummitoiminta 
Perhekummi on perheen tukena tavallisessa 
arjessa ja toimii keskusteluseurana vanhemmuu-
teen ja kasvatukseen liittyvissä pohdinnoissa. 
Toiminta tukee lapsiperheiden hyvinvointia ja 
vanhemmuutta. Tavoitteena on vahvistaa elä-
mänhallintaa sekä ehkäistä ongelmien syntymis-
tä ja kasautumista. Perhekummi tapaa perhettä 
n. joka toinen viikko ja kummisuhde kestää 
vuoden ajan.

Ystäväksi maahanmuuttajaäidille 
-toiminta
Toiminnassa suomalainen nainen toimii maahan-
muuttajanaisen ystävänä. Vapaaehtoiset tukevat 
maahan muuttaneiden naisten kotoutumista 
ja suomen kielen kehitystä sekä tutustuttavat 
heidät suomalaiseen yhteiskuntaan ja kultuuriin. 
Vastavuoroisesti vapaaehtoiset oppivat uusia 
asioita muista kulttuureista. Ystävät tapaavat noin 
kaksi kertaa kuukaudessa vuoden ajan.
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Läksykummitoiminta
Vapaaehtoinen läksykummi toimii peruskoulu-
ikäisen lapsen henkilökohtaisena koulunkäynnin 
tukena kerran viikossa, pääosin tietokoneen tai 
älypuhelimen kautta. Tavoitteena on edistää 
lapsen luku- ja kielitaitoa sekä ylläpitää koulumo-
tivaatiota. Toiminnan avulla vahvistetaan lapsen 
ja perheen hyvinvointia sekä varmistetaan lasten 
yhdenvertainen mahdollisuus saada apua kou-
lunkäyntiin perheoloista riippumatta. 

Mummi- ja vaaritoiminta
Vapaaehtoiset mummit ja vaarit ilahduttavat lap-
sia, nuoria ja perheitä mm. päiväkodeissa, per-
hekahviloissa, kerhoissa, kouluissa, kirjastoissa 
ja tapahtumissa. Toiminnan tavoitteena on lisätä 
sukupolvien välistä myönteistä vuorovaikutusta 
ja yhteisöllisyyttä sekä siirtää kulttuuriperintöä. 
Lukumummit ja -vaarit edistävät lasten luku- ja 
kielitaitoa lukemalla kirjoja yhdessä lasten kans-
sa. 

Vapaaehtoiset ja koordinaattorit  
perheiden tukena
Vuonna 2020 tukea sai yhteensä 241 perhettä, 
lisäksi mummi- ja vaaritoiminnan kautta tavoitet-
tiin lähes 200 lasta. Tukihenkilötoimintaa seu-
rataan, arvioidaan ja kehitetään vapaaehtoisten 
tuntiraportoinnin, seurantasoittojen, palauteky-
selyiden sekä suullisen palautteen avulla.

Vapaaehtoisille tarjotaan säännöllisesti koordi-
naattorin ohjausta, vertaistukea sekä virkistystä. 
Järjestimme yhteensä 19 koulutusta ja 60 yksilö-
perehdytystä, neljä vapaaehtoisten jatkokoulu-
tusta, 22 vertaistapaamista sekä yhden virkistys-
tapahtuman etänä. Perheille ja vapaaehtoisille 
järjestettiin 21 yhteistapahtumaa, monikulttuuri-
nen äiti-vauvakerho kokoontui 9 kertaa ja Multi-
cultural Café 19 kertaa. 

Tukihenkilötoimintaa kehitetään koordinaattorei-
den ja koko työyhteisön toimesta saadun pa-
lautteen pohjalta ja maailmantilanteen mukaan. 
Tiivistämme yhteistyötä muiden MLL:n piirien 
kanssa mm. järjestämällä yhteisiä kampanjoi-
ta, jakamalla materiaalia ja vinkkejä toimintaan 
sekä käymällä aktiivista vuoropuhelua toiminnan 
kehittämiseksi.
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Nuorisotoiminta
Alakoulujen kummioppilaat, yläkoulujen tukiop-
pilaat ja toisen asteen tutorit ovat vapaaehtoisia 
oppilaita ja opiskelijoita, jotka haluavat toimia 
kouluyhteisön hyväksi sekä auttaa muita oppilai-
ta. Toiminnassa keskeistä on nuorten osallisuus, 
vaikuttaminen oman elämään sekä nuorten 
äänen kuuluminen.

Piiri vastaa omalla alueellaan koulutusten välityk-
sestä. Piirin tehtävänä on huolehtia yhteydenpi-
dosta ja yhteistyöstä keskusjärjestön, tukioppi-
laskouluttajien ja -ohjaajien kanssa sekä ylläpitää 
ohjaajarekisteriä ja koulutusjärjestelmä Korea. 
Piirin alueella vuonna 2020 toimi neljä koulut-
tajaa. Tukioppilastoiminnan peruskoulutuksia 
tehtiin kaksi yhdessä Kuusankosken paikallisyh-
distyksen kanssa. 

Hyvä alku koulutielle
26.8.2020 Huutjärven koululla Pyhtäällä pidettiin 
Hyvä alku koulutielle tapahtuma. Tapahtumaan 
osallistui 117 alakoululaista, eskaria ja koulussa 
toimivaa aikuista. Loppuhuipennuksena esiintyi 
Thomas Bryke.

Näe mut
Mie kuulun! -hankkeen (2017-2020) aikana 
kerättiin yli tuhannelta nuorelta ajatuksia heitä 
mietittyttäneistä asioista. Lapsen ja vanhemman 
kohtaamattomuus oli yksi aiheista, joka nousi 
esille. Tästä syntyi Näe mut -biisi.
Kappale syntyi nuorten ajatuksista, jotka kokosi 
kasaan Karolina Eklund-Vuorela. Näe mut -biisin 
loi Sinikka Svärd ja sävellyksen takana on Pertti 
Jalonen. Laulu: Anniina Rubinstein, Anduena 
Canhasi ja Olivia Carpelan. Koskettavan videon 
kappaleesta toteutti Same Eyes Oy.

Kuvassa Anduena Canhasi, Anniina Rubinstein ja Olivia Carpelan.
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Lastenhoitotoiminta
MLL:n lastenhoitotoiminta on ennaltaehkäisevää 
arjen apua ja varhaista tukea lapsiperheille tila-
päisissä sekä lyhytaikaisissa lastenhoitotarpeissa. 
Lastenhoitotoiminnassa hoitajan työn painopiste 
on lapsen turvallisuudesta, hoidosta ja viihty-
vyydestä huolehtiminen, vanhempien ohjeiden 
mukaisesti. Hoitajat ovat MLL:n lastenhoitokurs-
sin suorittaneita tai heillä on sosiaali-, terveys- tai 
kasvatusalan koulutus.

Hoitajien välityspalvelu ostetaan MLL:n Uuden-
maan piiriltä, johon kuuluu myös perheiden neu-
vonta liittyen mm. työnantajatehtäviin. Toimintaa 
kehitellään vuosittain yhdessä muiden piirien 
kesken. Toiminnan tiedottamisessa merkittävänä 
apuna ovat MLL:n yhdistykset ja heidän eri toi-
mijansa, kuntien neuvolat, perhetyöntekijät sekä 
piirin eri tiedotuskanavat. Lastenhoitotoiminnan 
toteutus mahdollistuu vain kumppanuuskuntien 
avustusten turvin.

Koronavuosi 2020
Vuosi 2020 oli hyvin vaihtelevaa lastenhoito-
tilausten suhteen. Alkuvuosi sujui normaaliin 
tapaan, mutta koronauutisoinnin myötä vaikutuk-
set näkyivät heti lastenhoitotilauksien vähenemi-
senä, niiden loppuessa jossain vaiheessa kevättä 
kokonaan. Kesä oli hyvin hiljaista aikaa lastenhoi-
totoiminnassa. Syksyllä perheet uskaltautuivat 
tilaamaan hoitajia melkein normaaliin tapaan, 
ennen kuin tartunnat alkoivat lisääntyä ja koro-
narajoituksia luotiin. Lastenhoitotunteja tehtiin 
koronavuonna vajaa 600 tuntia vähemmän kuin 
vuonna 2019. Vaikka koronavuotena hoitajata-
paamisia ei voitu järjestää samassa tilassa, on 
hoitajille tarjottu pienryhmätapaamisia nettiyh-
teyden kautta sekä annettu tarvittaessa tukea 
puhelimitse.

100 lastenhoitotuntia
Juhlavuoden kunniaksi jaoimme ”100 lastenhoi-
totuntia” Kymenlaaksolaisille ja Etelä-karjalaisille 
perheille arjen avuksi. Mukana perheitä autta-
massa oli useita lastenhoitajiamme. Hoitajamme 
ovat olleetkin joustavia ja ymmärtäväisiä koronan 
tuomiin haasteisiin sekä noudattaneet koronan 
tuomia ohjeita perheissä. 

Lastenhoitotoiminnan tilasto 2020
• Lastenhoitotoiminnan tunnit 536,3 
• Järjestyneet tilaukset 111
• Lastenhoitoa käyttäneet perheet 36
• Hoidettavien lasten määrä 207
• Lastenhoitajien määrä 41
• Lastenhoitotoiminnan perehdytyksiä 17
• Lastenhoitokursseja 1 etänä 29.8.- 19.9.2020
• Lastenhoitotoiminnan jatkokoulutuksia 6
• Pienryhmäkokoontumisten määrä 4
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Ammatilliset perhepalvelut
Ammatilliset perhepalvelut ovat saavuttaneet 
Kymsoten alueella luotetun ja arvostetun palve-
lutuottajan ja kumppanin aseman. Vuoden 2020 
aikana meidät hyväksyttiin palvelutuottajaksi 
myös EKSOTEn alueelle. Päätuotteitamme ovat 
kotipalvelu ja vammaisen tai pitkäaikaissairaan 
lapsen hoito. Tarjoamme lisäksi ammatillista tuki-
henkilötyötä, perhetyötä, Leikkilä -ryhmähoitoa 
ja Unisatama yönylihoitoa lapsiryhmille. Työmme 
räätälöidään tilaajan ja perheiden tarpeita vas-
taavaksi ja se tehdään perheen kotona tai tilaajan 
osoittamissa tiloissa. Kaikki työntekijämme ovat 
vähintään sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon 
suorittaneita ammattilaisia.

Koronavuosi 2020
Koronan vaikutukset toimintaamme alkoivat 
näkyä heti helmikuussa. Työtilaukset vähenivät 
huomattavasti ja jouduimme lomauttamaan 
kaikki työntekijämme 25.3. Pystyimme kuitenkin 
vastaamaan myös lomautuksen aikana tulleisiin 
yksittäisiin työtilauksiin. Kesäajan hoito Vismalle 
sekä koulujen loma-aikojen hoito olivat lähes-
tulkoon vuotta 2019 vastaavia, mutta koulujen 
alettua ja tartuntojen lisäännyttyä tilausmäärät 
putosivat taas huomattavasti. Vuonna 2020 teh-
tyjä tunteja oli yli 3000 vähemmän kuin vuonna 
2019.

Työntekijämme ovat olleet joustavia, luotettavia 
ja valmiita vastaamaan tämän vaikean vuoden 
mukanaan tuomiin haasteisiin. Syyt työntekijöi-
den vaihtuvuuteen ovat eläköityminen, opiskelu 
tai kokoaikatyöhön siirtyminen. Vuoden vaih-
teessa kaikki perhetyöntekijämme työskentelivät 
tuntityössä; 10 työsopimuksella ja 8 runkoso-
pimuksella. Palveluja koordinoi kokoaikainen 
perhepalvelupäällikkö sekä osa-aikainen palve-
luohjaaja.
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Eroauttamisen kehittämishanke
Kohtaamispaikkatoiminta eroperheiden 
tukena
Perhesatamat tukevat lapsen ja hänestä eros-
sa asuvan vanhemman suhdetta. Tavoitteena 
on taata lapsen oikeus molempiin vanhempiin 
silloin, kun asumisjärjestelyt eron jälkeen ovat 
kesken, yhteistä arkea ei ole vielä muodostu-
nut tai kun vanhempi tarvitsee tukea/ohjausta 
lapsen kanssa olemiseen. Perhesatamat auttavat 
lapsesta kaukana asuvaa vanhempaa, jolla ei ole 
paikkaa tapaamisille tämän kotipaikkakunnalla ja 
halutaan vähentää lapselle raskasta matkustamis-
ta. Vanhemmat saavat tukea vanhemmuuteen 
keskustelujen ja ohjauksen avulla, lapsen näkö-
kulma edellä. Vapaaehtois- eli Perheluotsitoimin-
ta mahdollistaa perheiden kohtaamisen Perhesa-
tamissa.

Koulutukselliset tilaisuudet, ohjaus 
ja neuvonta
Vuonna 2020 Eron edessä -illat antoivat eroper-
heille ja heitä kohtaaville ammattilaisille tietoa ja 
tilan keskustelulle. Illat vahvistivat ammattilais-
ten osaamista ja huomioivat eroperheiden tuen 
tarpeen. Eroaiheiset julkaisut piirin somessa ja 
nettisivuilla tarjosivat tietoa erotilanteisiin sekä 
eroperheiden kohtaamiseen lapsen näkökulmas-
ta. Perhesuhteiden tuen puhelinaika eroperheille 
sekä ammattilaisille tarjosi keskustelumahdolli-
suuden ja ohjausta erotilanteesen sekä alueel-
listen palvelujen piiriin. Toiminta alueellisissa 
yhteistyöryhmissä edisti eroperheiden huomioi-
mista palvelujärjestelmissä.

Vertaisuudesta voimaa lapsille ja 
vanhemmille
Lasten erovertaisryhmät varhaiskasvatus- ja kou-
luikäisille tukevat erosta selviytymistä vertaisuu-
den ja tunteiden käsittelyn avulla. Lasten tukemi-
sessa vanhemman rooli on tärkeä, joten tiedotus 
tukitoimista vanhemmille on avainasemassa. 
Vanhemmille suunnattu Vahvuutta erovanhem-
muuteen -vertaisryhmä vahvisti yhteistyövan-
hemmuutta ja lapsen näkökulman huomioimista 
erotilanteessa.

Kohtaamisia
• 626 Perhesatamissa
• 159 Eroperheiden lasten    

vertaisryhmissä
• 32 Vahvuutta erovanhemmuuteen 
      vertaisryhmässä
• 45 Eron edessä-illoissa
• 27 Eroauttamistyön     

vapaaehtoiskoulutuksissa
• 15 000 Eroaiheisissa sosiaalisen   

median julkaisuissa
• 900 Eroperheiden ohjaustyössä
• 32 Yhteistyöryhmissä
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Hankkeen tavoitteena on lasta odottavien ja alle 
4-vuotiaiden lasten vanhempien parisuhteen ja 
vanhemmuuden tukeminen muun muassa am-
matillisesti ohjatuin vertaisryhmin. Perhemyön-
teistä toimintakulttuuria pyritään levittämään 
niin paikallisille vanhemmille, työnantajille kuin 
suurelle yleisöllekin.

Perhemyönteistä viestintää 
Perhemyönteisyyttä ja iloa vanhemmuudesta 
sekä pikkulapsiarjesta viestittiin Kaakon äipät ja 
iskät Facebook-ryhmässä, joka on vertaistuellinen 
keskustelualusta ja tiedotuskanava vanhemmille. 
Vaali<3Rakkautta -tapahtumissa nostimme esiin 
parisuhteen huoltamisen, toisen huomioimisen, 
läheisyyden ja yhteistyön tärkeyden pikkulap-
siarjessa parisuhde- ja leikkionnenpyörän avulla. 
Vauvan päivänä vierailimme keskussairaaloiden 
synnytysosastoilla muistamassa vastasyntyneiden 
perheitä, info/tuotekasseja lahjoittaen.
Koulutuksissa välitimme parisuhteen vaalimisen 
ja lapsen huomioimisen tärkeyttä kaikissa elä-
mäntilanteissa. Lapsimyönteistä ja perheystä-
vällistä työelämää loimme yhdessä paikallisten 
yritysten kanssa Perhemyönteinen työyhteisö 
-kampanjan avulla. Työyhteisö ansaitsee tun-
nuksen vuodeksi kerrallaan, tehtyään vähintään 
kolme perhemyönteistä tekoa.

Yhes Vahvemmaks! -kehittämishanke

Kohtaamisia
• 234 Odottavien olohuone-illoissa etänä
• 129 Perhe mielessä-ryhmän    
   livekohtaamisia
• 67 Perhevapaalta työelämään    
   valmennuksen livekohtaamisia
• 104 Äipät ja iskät-etäkahveilla
• n. 6000 Kaakon äipät ja iskät        
   Facebook-ryhmässä
• 1394 Vaali<3Rakkautta-tapahtumissa
• 22 Vauvan päivänä synnytyssairaaloissa
• 277 Koulutuksellisissa tilaisuuksissa
• 30 Parisuhdepassin yhteydessä
• 258 Möllö Pöötisen tehtäväradalla

Muuta
• 1290 Jäsentä Kaakon äipät ja iskät    

Facebook-ryhmässä
• 5 Vapaaehtoista koulutettiin    

someluotsiksi
• 7 Työyhteisöä lähti mukaan    

Perhemyönteiseen kampanjaan

Ryhmätoimintaa vanhemmuuden ja  
parisuhteen tueksi pikkulapsiarjessa
Vanhemmuuteen valmistautumista, vauva-arkea 
ja parisuhteen vahvistamista tuettiin Odottavi-
en olohuone - omassa olohuoneessasi -illoissa. 
Perhe mielessä -vertaisryhmässä vahvistimme 
perheiden voimavaroja pikkulapsiarjessa, tukien 
samalla vanhemmuutta ja parisuhdetta. Käsi-
teltyjä teemoja harjoiteltiin tapaamisten välillä 
hankkeen tuotoksena syntyneen Parisuhdepassin 
avulla. Työelämään siirtyville vanhemmille tarjo-
simme Perhevapaalta työelämään -valmennuk-
sen helpottamaan koko perheelle tärkeää siirty-
mävaihetta. Vertaistuellisia, avoimia keskusteluja 
perhearjen keskellä luotiin Äipät ja iskät -kahvi-
hetkissä, jotka toteutettiin etäyhteyksien avulla.
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Piirin internetsivut ja sosiaalinen media ovat ol-
leet keskeisessä roolissa vuoden 2020 viestinnäs-
sä koronaepidemian vuoksi. Olemme kokeilleet 
erilaisia somemarkkinoinnin muotoja ja oppineet 
ottamaan haltuun sosiaalisen median muut 
verkostot viestinnässämme. Sosiaalisen median 
visuaalisuutta on selkeytetty sekä kuvien ja vies-
tin laatuun kiinnitetty erityistä huomiota. 

MLL 100
MLL täytti 100 vuotta 4.10.2020 ja juhlavuoden 
teema näkyi laajasti piirin mediassa juhlakuvien, 
keräyksen ja tiedotteiden muodossa koko vuoden 
ajan. Pandemiatilanteen vuoksi juhlavuotta jatke-
taan myös vuonna 2021.

Kaakkois-Suomen piiri mediassa

Mediaosumat
Vuonna 2020 MLL:n Kaakkois-Suomen piiri näkyi 
laajasti paikallislehdissä ja radiossa. Medioissa 
kirjoitettiin laajasti vapaaehtoistyön eri muodois-
ta sekä ruoka- ja tukiapukeräyksestä. Retriever 
-mediaseurannan avulla pysyimme ajan tasalla 
vaikutuksestamme mediassa. Mediaosumia oli 
reilu 100 kappaletta.
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Henkilöstö

Piiritoimiston henkilökunta 2020
• Toiminnanjohtaja Christa Carpelan
• Järjestöpäällikkö Maiju Vesa
• Perhepalvelupäällikkö Pauliina Paakala
• Talousvastaava Teija Honni
• Kehittämispäällikkö Virpi Meriläinen
• Koordinaattori Sanna Kytö
• Koordinaattori Julia Lyytinen
• Koordinaattori Heini Penttilä
• Koordinaattori Elisa Sandström-Hovi
• Koordinaattori Henna Karhu
• Koordinaattori Hannaleena Ahtiainen
• Koordinaattori Marjaana Peronmaa
• Koordinaattori Satu Lukka
• Koordinaattori Saara Leiri
• Koordinaattori Noora Kovanen
• Palveluohjaaja Piritta Lirkki
• Järjestöassistentti Tarja Pöysti
• Järjestöassistentti Justus Salmi
• Viestintäassistentti Miisa Tanska

Piiritoimistolla työskenteli keskimäärin
16 kuukausipalkkaista työntekijää, joiden lisäksi 
10 tuntityösuhteista työntekijää ammatillisissa 
perhepalveluissa.
Organisaatiota kehitettiin vastaamaan uusia tar-
peita. Tiimit rakentuivat järjestöpäällikön, kehit-
tämispäällikön ja perhepalvelupäällikön vastuu-
alueille. Tiimin jäsenten työtehtävät ja tavoitteet 
määriteltiin saatujen rahoitusten perusteella, 
huomioiden työntekijöiden osaaminen ja intres-
sit. 
Piirin sisäisiä työryhmiä jäntevöitettiin vastamaan 
koronavuoden tarpeita. Etätyöskentely ja -joh-
tamisosaamista vahvistettiin systemaattisesti, ja 
työsuojelutoimikunta kokoontui säännöllisesti 
kehittämään työhyvinvointia haastavassa tilan-
teessa. Tiimien kokoontumistiheyttä lisättiin, ker-
ran viikossa pysähdyttiin arvioimaan toiminnan 
suuntia ja asetettiin yhteisiä päämääriä. Viralli-
sempien tiimien rinnalla totutettiin vapaamuotoi-
sempia etäkohtaamisia. 
Arviointia ja raportointia kehitettiin pitkäjäntei-
sesti. Henkilökohtaisia kehittämissuunnitelmia
työstettiin kehityskeskusteluissa. Työntekijöillä
oli mahdollisuus osallistua MLL:n ja muiden 
tahojen, omaa työtä kehittäviin koulutuspäiviin. 
Yhteisiä tiimipäiviä vietettiin tammikuussa ja 
elokuussa. 
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Hallinto

Hallitus 2020
• Merja Kuukka, pj
• Terhi Rokkanen
• Henna Hovi
• Jussi Stoor
• Katriina Vesala
• Kyösti Suolanen
• Minna Seppä
• Niina Ristolainen
• Nina Metsola
• Birgitta Lindholm

MLL:n Kaakkois-Suomen piirin 
hallinnosta vastaa piirihallitus 
Piirihallitukseen kuului vuonna 2020 puheenjoh-
tajan lisäksi yhdeksän jäsentä. Piirihallituksen ko-
kouksia pidettiin kahdeksan. Piirin työvaliokunta 
vastasi piirihallituksen kokousten valmistelusta. 
Työvaliokunnan muodostivat hallituksen puheen-
johtajisto Merja Kuukka, Henna Hovi, Terhi Rok-
kanen ja toiminnanjohtaja Christa Carpelan. Piirin 
vaalivaliokunta perustettiin kevätkokouksessa 
2020, jäseniksi valittiin Henna Hovi (Pohjois-Ky-
menlaakso), Terhi Rokkanen (Etelä-Kymenlaakso) 
ja Merja Kuukka (Etelä-Karjala), sihteeriksi Christa 
Carpelan. Piirin sääntömääräinen kevät- ja syys-
kokous pidettiin poikkeustilan vuoksi yhdistettynä 
14.11.2020 Kymin Huvilalla. 

Liittovaltuuston (2018–2020) varsinaisina jäseni-
nä Kaakkois-Suomen piirin alueelta ovat järjes-
töagentti Henna Hovi ja lääkäri Jouko Leppänen. 
Liittohallituksen varajäsenenä lääkäri Eija Puha-
lainen.

MLL:n Kaakkois-Suomen piirin varsinaisina tilin-
tarkastajina toimivat Leena Anttila, Ernst & Young 
ja Merita Kotiranta, Tilintarkastus & konsultoin-
ti Kotiranta Oy. Varatilintarkastajana Ernest & 
Young yhteisönä. 
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Talous
Piirin toimintaa rahoitettiin vuonna 2020
STEA- ja kunta-avustuksilla, jäsenmaksutuotoil-
la, koulutusten ja perhepalveluiden myynnillä, 
Opintokeskus Siviksen tuella sekä muiden toimin-
taamme tukevien tahojen tuella.

Avustusperäinen yhteistyösopimus oli Kymen-
laakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhty-
män (Hamina, Kotka, Kouvola, Miehikkälä, Pyhtää 
ja Virolahti), Imatran,  Lappeenrannan, Luumäen 
ja Taipalsaaren kanssa. Kotkaan ja Kouvolaan tuo-
tettiin myös ammatillisia perhepalveluita ostopal-
velusopimuksin. Ammatillisten perhepalveluiden 
toimintaa on aloitettu laajentamaan myös Lap-
peenrantaan. Vuonna 2020 piirin talous oli 
10 027, 87 € alijäämäinen. 



17

Vuoden teko 2020
MLL:n Kaakkois-Suomen piiri antaa tunnustuksen 
vuosittain henkilölle tai yhteisölle Vuoden Teko 
-palkinnolla, kiitoksena työstä lasten, nuorten ja 
lapsiperheiden hyväksi. Tänä vuonna piiri palkitsi 
Kymen Seudun Osuuskaupan ja Etelä-Karjalan 
Osuuskauppa EeKoon. KSO ja EeKoo ovat tuke-
neet useilla eri toiminnoillaan lasten, nuorten ja 
perheiden eteen tehtävää varhaisen tuen työtä. 
Tänä vuonna yksi merkittävimmistä yhteistyö-
muodoista on ollut vähävaraisille lapsiperheille 
järjestetty ruoka- ja tukiapukeräys. Lisäksi Eekoo 
on tarjonnut vastikkeetta tilat MLL:n perhekahvi-
la- ja perhesatamatoiminnoille.

MLL:n Kaakkois-Suomen piirin toiminnanjohtaja Christa Carpelan, 

Kymen Seudun Osuuskaupan  viestintäpäällikkö Johanna Koistinen 

ja MLL:n Kaakkois-Suomen piirin järjestöpäällikkö Maiju Vesa.

MLL:n Kaakkois-Suomen piirin toiminnanjohtaja Christa Carpelan, 

Etelä-Karjalan Osuuskaupan henkilöstö- ja viestintäpäällikkö Päivi 

Jäkälä ja MLL:n Kaakkois-Suomen piirin vastaava koordinaattori 

Marjaana Peronmaa. 
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Kiitos yhteistyökumppaneille!

Karhuvuori

Imatran seutu

__________________________________________________________________________
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Perhemyönteinen työyhteisö

Ruoka- ja tukiapukeräys

Kotkan paikallisyhdistys
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Löydät meidät myös sosiaalisesta mediasta! 

www.kaakkois-suomenpiiri.mll.fi

 MLL Kaakkois-Suomen piiri ry

 Kaakon äipät ja iskät -ryhmä

 @mllkaakkoissuomenpiiri

 @mllkaakko

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!
Mannerheimin Lastensuojeluliiton 
Kaakkois-Suomen piiri ry 
Hallituskatu 5, 45100 Kouvola  
p. 010 422 8122 
kaakkois-suomen.piiri@mll.fi

Lisätietoja:
Toiminnanjohtaja Christa Carpelan  
p. 050 406 3763  
christa.carpelan@mll.fi

Tule mukaan joukkoomme jäseneksi!

OLE PIENEN PUOLELLA

JA LIITY JÄSENEKSI!

Mannerheimin Lastensuojeluliitto 
on kansalaisjärjestö, jonka pää-
määränä on edistää lasten, nuor-
ten ja lapsiperheiden hyvinvointia, 
lisätä lapsuuden arvostusta ja 
näkyvyyttä yhteiskunnassa sekä 
tuoda lapsen näkökulmaa päätök-
sentekoon. 

MLL:n arvoja ovat lapsen ja lap-
suuden arvostus, yhteisvastuu, 
inhimillisyys ja yhdenvertaisuus. 
Arvoja täydentävät periaatteet 
ovat ilo, kumppanuus, osallisuus ja 
arvostus. 

MLL:n piirit keräävät perheiltä 
säännöllistä palaute- ja seuran-
tatietoa  toiminnastaan. Valta-
kunnallisella tasolla MLL arvioi 
vapaaehtoisen perhetoiminnan 
vaikutuksia perheiden hyvinvoin-
tiin systemaattisen arviointimallin 
mukaan. MLL:n Kaakkois-Suomen 
piirissä toimii yli 30 paikallisyhdis-
tystä.


