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MLL:n Suunta 2024 -strategian tahtotilana on, että Suomi 

on lapsiystävällinen yhteiskunta, jossa lapsen etu 

asetetaan etusijalle, ja jossa lapset ja nuoret voivat hyvin. 

Vuonna 2021 jatkoimme työtä lasten, nuorten ja 

perheiden hyvinvoinnin edistämiseksi yhteistyössä 

vapaaehtoisten ja laajan kumppanuusverkoston kanssa. 

Olimme aktiivisessa roolissa eri lape-työryhmissä 

kehittämässä konkreettisia toimintamuotoja, sekä 

pitämässä lapsen edun ensisijaisuutta esillä. Päättäjille ja 

viranhaltijoille suunnattu lapsivaikutusten arviointi -

koulutus pilotoitiin yhteistyössä keskusjärjestön kanssa 

Kouvolassa. 

Vallitsevasta tilanteesta johtuen osa toiminnoistamme 

jatkui vahvasti verkossa. Tämä toisaalta mahdollisti 

palveluiden saavutettavuuden laajasti ja joustavasti. 

Kehittyminen digialustoiden hyödyntämisessä siivitti 

myös tilastointi- ja toimintaympäristön 

analyysijärjestelmien uudistamiseen. Isoja loikkia tehtiin 

myös nuorisotoiminnassamme. Kymin Osakeyhtiön 100-

vuotissäätiön tuella toteutettiin hake, jonka 

painopisteenä oli lasten ja nuorten tunne- ja 

vuorovaikutustaitojen sekä empatiakyvyn lisääminen. 

Myös perhemyönteinen työyhteisö-kampanja laajeni 

uusiin yrityksiin ja yhteisöihin. Töitä jatkettiin vahvasti 

lisäksi järjestölähtöisen auttamistyön kiinnittymiseksi 

maakunnallisiin palvelujärjestelmiin ja kuntien hyte -työn 

yhdyspinnoille. Piiri toimi järjestöjen sote-

Alkusanat 

Mannerheimin Lastensuojeluliitto (MLL) on avoin 

kansalaisjärjestö, joka edistää lasten, nuorten ja 

lapsiperheiden hyvinvointia. MLL on 

valtakunnallinen järjestö, johon kuuluu 548 

paikallisyhdistystä ja 10 piirijärjestöä sekä 85 853 

jäsentä (31.12.2019). MLL:n Kaakkois-Suomen 

piirin toimialue on Kymenlaakso ja Etelä-Karjala. 

Piirissä on 28 paikallisyhdistystä; Etelä-Karjalassa 

11 ja Kymenlaaksossa 17. Jäseniä Kaakkois-

Suomen piirin alueella on noin 3700. 

muutostukikokonaisuuden kumppanina. 

Yhteisöön kuulumisen tarve korostuu edelleen lasten, 

nuorten ja perheiden hyvinvoinnissa tänä 

poikkeuksellisena ja vaikeana aikana. MLL tarjosi ja 

tarjoaa jatkossakin ihmiselle mahdollisuuden osallistua, 

toimia ja vaikuttaa lasten, nuorten ja lapsiperheiden 

hyväksi. Lapsiystävällisen yhteiskunnan rakentaminen on 

jatkuva prosessi, johon kutsumme mukaan uusia jäseniä, 

vapaaehtoisia ja työmme tukijoita.  

Kouvolassa 25.4.2022 

Kaakkois-Suomen piirin piirihallitus 



Yhdistysten vapaaehtoistoiminnan  

ammatillinen ohjaus ja tuki  

Elinvoimainen, paikallinen perhetoiminta edellyttää 

hyvinvoivia paikallisyhdistyksiä, joten yhdistystoiminnan 

perusteet on oltava kunnossa. Piirin tehtävänä on tukea, 

ohjata ja kouluttaa alueensa paikallisyhdistyksiä sekä 

niissä toimivia vapaaehtoisia tehtäviinsä, ja edistää MLL:n 

lapsi- ja perhetoiminnan sekä kunnan välistä yhteistyötä. 

Paikallisyhdistysten ammatillinen tuki siirtyi vuonna 

2021 vahvasti etävertaistapaamisiin sekä - koulutuksiin 

ja henkilökohtaiseen puhelinohjaukseen. Vuonna 2021 

paikallisyhdistyksiä tuettiin vahvasti Hyvä joulumieli -

keräyksessä.  

Vapaaehtoistoiminnan johtamiskoulutus  

Uusi vapaaehtoistoiminnan johtamiskoulutus järjestetään 

vuosittain, ja se on suunnattu yhdistysten 

puheenjohtajille sekä varapuheenjohtajille. Koulutuksen 

laajuus on 5 op. VJK:n tavoitteena on kehittää MLL:n 

vapaaehtoistoiminnan johtamista ja vahvistaa 

yhdistysten toimintaedellytyksiä, tukea MLL:n strategian 

onnistumista, lisätä liiton sisäistä viestintää ja vahvistaa 

MLL:n elinvoimaisuutta. Koulutus sisältää 

aloitusseminaarin, aluetyöpajat, verkkotapaamisia sekä 

tehtäviä, jotka painottuvat yhdistyksen arkeen ja 

käytännönjohtamiseen.  

Perhekahvilat  

MLL:n perhekahvilat ovat oman paikkakuntansa avoimia 

kohtaamispaikkoja, jotka kokoavat eri taustoista ja 

kulttuureista tulevia lapsiperheitä, vanhempia ja 

isovanhempia yhteen. MLL:n paikallisyhdistysten 

perhekahviloissa samanlaisessa elämäntilanteessa olevat 

vanhemmat tutustuvat toisiinsa, keskustelevat 

lapsiperheiden elämään liittyvistä asioista ja etsivät 

yhdessä ratkaisuja mieltä askarruttaviin asioihin. 

Perhekahviloiden toiminta ja tuen tarve kartoitettiin 

kyselyllä ja perhekahvilavierailuilla. 

Perhekahvilaohjaajille järjestettiin etävertaistapaamisia.  

Piirin jäsenpäivä Tykkimäellä 

Kaakkois-Suomen piiri järjesti yhdistystensä jäsenille 

jäsenpäivän Tykkimäen huvipuistossa 8.7.2021. Jäsenet 

saivat Tykkimäen laiterannekkeet alennettuun hintaan ja 

puistossa nähtiin piirin toiminnanesittelypisteen lisäksi 

maskotti Möllö Pöötinen ympäri puistoa tervehtimässä 

lapsia sekä esiintymässä lavalla yhdessä Hepokönkään 

Höppänän kanssa. Puistoon pystytettiin myös 

omatoimisesti kuljettava Möllö Pöötisen rastirata. 

Mukana jäsenpäivässä oli MLL:n laitekummeja, joiden 

kanssa lasten oli mahdollista käydä laitteissa. Jäsenpäivä 

järjestettiin yhteistyössä  Tykkimäen huvipuiston kanssa. 



• Tavoitettiin 391 lasta/perhettä 

• Mukana 239 vapaaehtoista 

• Toimintaan osallistuneista lapsista ja perheistä 97 % koki yksinäisyyden tunteen vähentyneen.  

• Perhekummitoimintaan osallistuneista perheistä 90% koki arjessa selviytymisen ja 80% vanhemmuudessa 
jaksamisen kohentuneen.  

• Kaveritoiminnan avulla 86 %:lla lapsista ja nuorista vuorovaikutustaidot ja itsetunto vahvistui.  

• Ystäväksi maahanmuuttajaäidille -toiminnassa 93% maahanmuuttajanaisista koki suomen kielen taidon pa-
rantuneen ja 100% sosiaalisten verkostojen ja elinpiirin laajentuneen.   

• Lukumummi- ja lukuvaaritoiminnassa 87 %:lla lapsista lukusujuvuus parani ja kaikilla lukuinnostus kasvoi.  

• Läksykummitoiminnassa 80 %:lla lapsista koulunkäynti sujui paremmin ja kaikilla lukuinnostus ja lukusuju-
vuus kasvoi.  

• Vapaaehtoisista 98% koki merkityksellisen tekemisen lisääntyneen ja 100% auttamisen ilon lisääntyneen.  

Tukihenkilötoiminta on ammatillisesti ohjattua 

vapaaehtoistoimintaa. Toiminta lisää lapsiperheiden 

hyvinvointia ja vähentää yksinäisyyden kokemusta. 

Toimintaa toteutettiin STEA:n rahoituksella, lukuun 

ottamatta läksykummitoimintaa, jota ylläpidettiin 

ainoastaan MLL:n Lappeenrannan yhdistyksen tuella.  

Perhekummitoiminta  

Vapaaehtoinen perhekummi tukee perhettä, jossa on alle 

kouluikäisiä lapsia. Perhekummin kanssa perhe voi 

esimerkiksi ulkoilla, laittaa ruokaa ja jutella. Toiminta 

vahvistaa vanhemmuutta lisäämällä arjessa jaksamista ja 

laajentamalla tukiverkostoa.  

Kaveri- ja heppakaveritoiminta 

Aikuinen vapaaehtoinen tapaa 6–17-vuotiasta lasta 

yhteisen tekemisen parissa. Toiminnan avulla 

vahvistetaan lapsen vuorovaikutustaitoja ja itsetuntoa. 

Toiminnan yksi muoto on heppakaveritoiminta, jossa lapsi 

ja vapaaehtoinen tapaavat hevostallilla. 

Ystäväksi maahanmuuttajaäidille (YMÄ) -toiminta 

Maahan muuttanut nainen saa suomen kieltä puhuvan 

ystävän, jonka kanssa tutustuu yhteisen tekemisen 

lomassa. Ystäväpareille järjestetään myös 

ryhmätoimintana etäkahviloita ja kerhoja. Toiminnan 

avulla maahanmuuttajan suomen kieli vahvistuu ja 

tukiverkosto laajenee.  

Mummi– ja vaaritoiminta 

Vapaaehtoiset mummit ja vaarit vierailevat kouluissa, 

päiväkodeissa ja tapahtumissa lisäten sukupolvien välisiä  

kohtaamisia. Lukumummi– ja vaaritoiminnassa 

vapaaehtoinen lukee lapsen kanssa parantaen 

lukusujuvuutta ja lisäten lukuinnostusta. 

Läksykummitoiminta 

Läksykummi tukee lasta koulutehtävissä, lukee yhdessä 

lapsen kanssa tai toimii juttuseurana etäyhteydellä lisäten 

lapsen koulumotivaatiota ja lukuinnostusta. 

Vapaaehtoiset ja koordinaattorit perheiden tukena 

Vapaaehtoiset koulutetaan toimintaan 

yksilöperehdytyksellä tai ryhmäkoulutuksessa. Heille 

tarjotaan toiminnan ohjausta vertaistapaamisten, 

virkistystilaisuuksien ja henkilökohtaisen ohjauksen 

avulla. Koordinaattori seuraa tukisuhteen etenemistä 

pitäen yhteyttä sekä vapaaehtoiseen että perheeseen.  

Tukihenkilötoiminta 



Toiminta Kohtaamiset Lukumäärä 

Perhekummitoiminnan tukisuhteet  900 38 

Kaveritoiminnan tukisuhteet  1500 63 

YMÄ-suhteet  1800 75 

YMÄ-ryhmätapaamiset (cafet, kerhot)  239 33 

Lukumummi– ja lukuvaaritoiminnan lukusuhteet  239 52 

Läksykummitoiminnan suhteet 684 19 

Vapaaehtoisten koulutukset ja 

yksilöperehdytykset 

37 83 

Vapaaehtoisten vertaistapaamiset ja virkistykset 14 137 

Tukisuhteiden seuranta ja vapaaehtoisten ohjaus 247 1000 

Kohderyhmä  Toteutunut henkilömäärä 

Perhekummitoiminta (huoltajat ja lapset) 112 

Kaveritoiminta (6-17 vuotiaat lapset ja nuoret) 66 

YMÄ: maahanmuuttajaäidit ja lapset 142 

Mummi– ja vaaritoimintaan osallistuneet lapset 52 

Läksykummitoimintaan osallistuneet lapset 19 

Vapaaehtoiset tukihenkilöt 239 



Alakoulujen kummioppilaat, yläkoulujen tukioppilaat ja 

toisen asteen tutorit ovat vapaaehtoisia oppilaita ja 

opiskelijoita, jotka haluavat toimia kouluyhteisön hyväksi 

sekä auttaa muita oppilaita ja luoda yhdessä hyvää 

kouluilmapiiriä. Toiminnassa keskeistä on nuorten 

osallisuus, vaikuttaminen oman elämään, nuorten äänen 

kuuluminen ja kiusaamisen sekä syrjäytymisen 

ehkäiseminen. 

Piiri vastaa omalla alueellaan koulutusten suunnittelusta, 

toteuttamisesta ja välityksestä. Yhteistyötä tehdään 

koulujen, kuntien, järjestöjen ja seurojen kanssa. Piirin 

tehtävänä on huolehtia yhteydenpidosta ja yhteistyöstä 

keskusjärjestön, tukioppilaskouluttajien ja -ohjaajien 

kanssa sekä ylläpitää ohjaajarekisteriä ja koulurekisteri 

Korea. Piirin tehtävä on myös kehittää jatkuvasti omaa 

toimintaansa ja tarkastella omia toimintatapoja. Vuosi 

2021 oli aktiivinen tapahtumavuosi nuorisotoiminnan 

osalta. 

Nuorisotoiminta 

Kohtaamiset 

• 160 tukioppilasta ja tukioppilasohjaajaa 

• 500 ala- ja yläkoulun oppilasta 

• 555 vanhempaa 

• 513 opettajaa ja ohjaajaa 

• 1 pöllö 

Tunnetaidot nuorten tulevaisuuden turvana ja 

kiusaamisen kitkemiseksi 

Kymin osakeyhtiön 100-vuotissäätiön apurahan avulla 

toteutimme tunne- ja vuorovaikutustaitoja tukevan 

hankkeen Kymenlaakson alueella. Apurahan avulla 

loimme ja toteutimme toimintamalleja lapsille ja nuorille, 

kouluille, vapaaehtoisina urheiluseuroissa toimiville 

ohjaajille ja valmentajille, ja vanhempainiltamalleja 

vanhemmille. Hankkeen toimintamallien tavoitteena oli 

vähentää kiusaamista vahvistamalla lasten ja nuorten 

tunne- ja vuorovaikutustaitoja ja empatiakykyä, sekä 

aikuisten valmiuksia tunnistaa ja havainnoida 

kiusaaminen, ja antaa työkaluja kiusaamisen 

ennaltaehkäisevään työhön ja rohkeutta puuttua siihen. 

Hanke onnistui hyvin vaikeista yhteiskunnallisista 

tilanteista riippumatta ja onnistuimme toteuttamaan 

kouluilla tapahtumia ja koulutuksia sekä livenä että 

etäyhteyksien avulla. Urheiluseurayhteistyö käynnistyi 

hankkeen avulla Kymenlaaksossa KoskiGolfin, FC KTP:n, 

Kuusankoski Cowboysin ja Kotka Eaglesin sekä 

Kymenlaakson liikunnan kanssa.  

Hyvä alku koulutielle  

Hyvä alku koulutielle tapahtumat järjestettiin 

Virolahdella Virojoen ja Miehikkälässä kirkonkylän 

kouluilla 1.9.2021. Tapahtumiin osallistui yhteensä 185 

alakoululaista, tukioppilasta ja koulussa toimivaa aikuista. 

Tapahtumissa esiintyi myös koululaisia ilahduttanut 

moniosaaja Thomas Pryke.  

Tukioppilaat ja kouluyhteistyö 

Tukioppilastoiminta sekä kouluyhteistyö aktivoituivat 

yhteistyössä paikallisyhdistysten ja koulujen kanssa ja 

järjestimme ja toteutimme yli 50 koulutusta, tapahtumaa 

ja vanhempainiltaa kouluissa vuoden aikana muun 

toimintamme lisäksi. 

Nopea reagointi ja toiminnan joustavuus mahdollisti 

myös etäyhteyksien käytön koulutuksissa rajoituksista 

huolimatta ja pääsimme toteuttamaan ja kehittämään 

toimintaamme hienosti tältäkin osin. 



Eroauttamistoiminta on kohtaamispaikka- ja 

vertaisryhmätoimintaa lapsen edun edistämiseksi. 

Toiminnan tavoitteena on lapsen äänen ja näkökulman 

esille tuominen vanhempien erotilanteessa ja 

vanhempien tukeminen yhteistyö- ja 

erovanhemmuudessa. 

Eroauttamistoiminta 

Kohtaamispaikkatoiminta eroperheiden tukena 

Perhesatamat tukivat lapsen ja hänestä erossa asuvan 

vanhemman suhdetta. Tavoitteena oli taata lapsen oikeus 

molempiin vanhempiin silloin, kun asumisjärjestelyt eron 

jälkeen olivat kesken, yhteistä arkea ei ollut vielä 

muodostunut tai kun vanhempi tarvitsi tukea/ohjausta 

lapsen kanssa olemiseen. Perhesatamat auttoivat 

lapsesta kaukana asuvaa vanhempaa, jolla ei ollut paikkaa 

tapaamisille tämän kotipaikkakunnalla ja haluttiin 

vähentää lapselle raskasta matkustamista. Vanhemmat 

saivat tukea vanhemmuuteen keskustelujen ja ohjauksen 

avulla, lapsen näkökulma edellä. Vapaaehtois- eli 

Perheluotsitoiminta mahdollisti perheiden kohtaamisen 

Perhesatamissa. 

Vertaisuudesta voimaa lapsille ja vanhemmille 

Lasten erovertaisryhmät varhaiskasvatus- ja 

kouluikäisille tukivat erosta selviytymistä vertaisuuden ja 

tunteiden käsittelyn avulla. Lasten tukemisessa 

vanhemman rooli oli tärkeä, joten tiedotus tukitoimista 

vanhemmille oli avainasemassa. Vanhemmille suunnattu 

Vahvuutta erovanhemmuuteen -vertaisryhmä vahvisti 

yhteistyövanhemmuutta ja lapsen näkökulman 

huomioimista erotilanteessa.  

Toteutuneet kohtaamiset 

• 1031 Perhesatamissa 

• 196 eroperheiden lasten vertaisryhmissä 

• 26 Vahvuutta erovanhemmuuteen -
vertaisryhmässä 

• 26 Eron edessä -illoissa 

• 46 eroauttamistyön vapaaehtoiskoulutuksissa 
ja -virkistyksissä 

• 636 Lapset ensin erossakin -infoissa 

• 278 perheiden neuvonnassa ja yksilöllisessä 
tuessa 

• 132 ammattilaisten ohjauksessa ja 
koulutuksissa 

• 1781 yhteistyöryhmissä 

Koulutukselliset tilaisuudet, ohjaus ja neuvonta 

Eron edessä -illat eroperheille ja Lapset ensin erossakin -

infot ammattilaisille antoivat erotietoutta ja tilan 

keskustelulle sekä vahvistivat ammattilaisten osaamista 

ja huomioivat eroperheiden tuen tarpeen. Eroaiheiset 

julkaisut piirin somessa ja nettisivuilla tarjosivat tietoa 

erotilanteisiin sekä eroperheiden kohtaamiseen lapsen 

näkökulmasta. Perhesuhteiden tuen puhelinaika 

eroperheille sekä ammattilaisille tarjosi 

keskustelumahdollisuuden ja ohjausta erotilanteeseen 

sekä alueellisten palvelujen piiriin. Toiminta alueellisissa 

yhteistyöryhmissä edisti eroperheiden huomioimista 

palvelujärjestelmissä. Eron ensiapupisteen pilotti 

käynnistyi Etelä-Kymenlaaksossa. 



Hankkeen tavoitteena on lasta odottavien ja alle 4-

vuotiaiden lasten vanhempien parisuhteen ja 

vanhemmuuden tukeminen mm. ammatillisesti ohjatuin 

vertaisryhmin. Perhemyönteistä toimintakulttuuria 

levitetään Kaakon vanhemmille, työnantajille ja suurelle 

yleisölle. 

Yhes vahvemmaks! -kehittämishanke 

Ryhmätoimintaa vanhemmuuden ja  

parisuhteen tueksi pikkulapsiarjessa 

Vanhemmuuteen valmistautumista, vauva-arkea ja 

parisuhteen vahvistamista tuettiin Odottavien olohuone -

illoissa. Perhe mielessä -vertaisryhmissä vahvistettiin 

perheiden voimavaroja pikkulapsiarjessa, tukien samalla 

vanhemmuutta ja parisuhdetta. Työelämään siirtyville 

vanhemmille tarjosimme Vanhempana työelämään -

valmennuksen. Vertaistuellisia, avoimia keskusteluja 

perhearjen keskellä luotiin Iskä-kahveilla, jotka 

toteutettiin etäyhteyksien avulla ja kerran livenä Iskä-

saunassa sekä Iskä-liveillä Facebookissa. Uusina toimina 

aloitimme Vanhemmuuden ABC-ryhmät, parisuhde- ja 

uusperheohjauksen sekä Perhe mielessä-

vanhempainillat. 

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 pikkulapsiarjessa. 

Vauvan päivänä vierailimme keskussairaaloiden 

synnytysosastoilla muistamassa vastasyntyneiden 

perheitä, info/tuotekasseja lahjoittaen. Koulutuksissa 

välitimme parisuhteen vaalimisen ja lapsen huomioimisen 

tärkeyttä kaikissa elämäntilanteissa. Lapsimyönteistä ja 

perheystävällistä työelämää loimme yhdessä paikallisten 

yritysten ja kuntien kanssa Perhemyönteinen työyhteisö -

kampanjan avulla.  

 

Toteutuneet kohtaamiset 

• 835 Odottavien olohuone -illoissa  

• 93 Perhe mielessä-ryhmissä ja -viikonlopuissa 

• 13 Vanhempana työelämään-ryhmässä  

• 226 Iskä-kahveilla, -saunassa ja -facebook-
liveissä 

• 32 Äipät ja iskät -kahveilla 

• 49 Vanhemmuuden ABC-ryhmissä  

• 53 Perhe mielessä -vanhempainilloissa 

• 4472 Kaakon äipät ja iskät Facebook-ryhmän 
päivityksiin sitoutuneita 

• 50 yksilöllisessä parisuhde- ja 
uusperheohjauksessa 

• 1182 Vaali<3Rakkautta -toimintapisteissä 

• 22 Vauvan päivänä synnytyssairaaloissa 

• 345 koulutustilaisuuksissa 

• 9 someluotsikoulutuksissa 

• 438 Möllö Pöötisen tehtäväradalla 

Muita tunnuslukuja 

• 1628 jäsentä Kaakon äipät ja iskät Facebook-
ryhmässä 

• 3 vapaaehtoista koulutettiin someluotsiksi 

• 4361 henkilöstön jäsentä perhemyönteisissä 
työyhteisöissä yhteensä  



Vuonna 2021 perustettiin ydinryhmä viestinnällisten 

asioiden käsittelyyn. Uusi viestintätiimi kokoontui neljän 

viikon välein ja sen kokouksissa keskusteltiin ja päätettiin 

viestinnän tulevista tapahtumista ja kampanjoista sekä 

suuremmista linjauksista. Vuoden 2021 aikana koko 

työyhteisölle järjestettyjen koulutusten paino oli vahvasti 

viestinnässä ja niiden avulla koko työyhteisön osallisuutta 

viestinnän toteuttamisessa vahvistettiin. Koulutusten 

pääteemana oli sosiaalisen median eri palveluiden 

yksilöidyt käyttöperiaatteet kohderyhmälähtöisesti. 

Tapahtumia järjestettiin enemmän ja helpommin kuin 

vuonna 2020, ja piirin maskotti Möllö Pöötinen näkyi 

niissä vahvasti. 

Kaakkois-Suomen piiri näkyi ja kuului 

Äitienpäiväjuhla 

Kaakkois-Suomen piiri sai kunnian luovuttaa Suomen 

Valkoisen Ruusun ritarikunnan I luokan mitalit 

kasvattajina ansioituneille Kaakkois-Suomen alueella 

asuville äideille. Mitalit jaettiin pandemiatilanteen vuoksi 

poikkeuksellisesti lapsen oikeuksien päivänä 20. 

marraskuuta perinteisen äitienpäivän 

luovutustilaisuuden sijaan. Juhla järjestettiin 

Kuusankoskella Villa Ruthsissa ja siellä luovutettiin 

Viestintä lukuina 

• Facebook-seuraajia 2018 

• Instagram-seuraajia 744 

• Medianäkyvyyttä 130 kertaa 

mitalit viidelle vuosina 2020 ja 2021 palkitulle äidille. 

Juhlaohjelma sisälsi Kouvolan kaupunginjohtajan Marita 

Toikan juhlapuheen, lasten musiikkiesityksiä, 

kakkukahvit ja valokuvauksen. Palkitut äidit 

valokuvattiin sekä ryhmässä että yksilöinä ja äidit saivat 

valokuvat muistoiksi. 

Vuoden teko 2021 

Perinteiset Vuoden teko –palkinnot jaettiin vuonna 2021 

Lemin K-market Särän Kauppias Kallelle, Saimaanharjun 

seudun kyläyhdistys ry:lle sekä Taipalsaaren kunnalle, 

joka ensimmäisenä kuntatyönantajana lähti mukaan 

Perhemyönteinen työyhteisö –kampanjaan. Vuoden teko 

–palkinnot myönnetään ehdotusten perusteella 

henkilöille tai yhteisöille kiitoksena työstä lasten, nuorten 

ja lapsiperheiden hyväksi.  

 



Kaakkois-Suomen piiri näkyi ja kuului 

10- 

2021 julkaistiin Mie kuulun –hankkeessa kerättyjen 

nuoria mietityttäneiden asioiden pohjalta nuoriin 

kohdistuvista olettamuksista kertova musiikkikappale 

10-. Nuorten kertomat mietteet koosti ensin 

monologeiksi teatterialan ammattilainen Karolina 

Eklund-Vuorela ja kappaleeksi tekstit sovitti Julius 

Markkanen. Kappaleesta julkaistiin musiikkivideo, jonka 

tuotti Same-eYes Oy. 

Egyenlítő Alapítvány -verkosto 

MLL:n Kaakkois-Suomen piirin toiminnanjohtaja Christa 

Carpelan sekä nuoriso- ja perhetoiminnan koordinaattori 

Sami Halme esittelivät 7.10 MLL:n toimintaa  

Egyenlítő Alapítvány -säätiön verkostolle. Verkostoa 

koordinoi Unkarin suurlähetystö, ja siihen kuuluu yli 300 

jäsentä, jotka haluavat edistää tasa-arvoista 

työelämäosallisuutta. Esityksen keskiössä oli MLL:n 

isätoiminta, joka kiinnosti säätiötä erityisesti. Isä-

kahviloiden ja toiminnallisten vertaisryhmien lisäksi 

kerrottiin mm. perhemyönteinen työyhteisö -

kampanjasta, jonka tarkoitus on tukea työn ja perheen 

yhteensovittamista ja sitä kautta koko perheen 

hyvinvointia. 

Kaakon kulmasohva 

Vuonna 2021 tuotettiin kaksi Kaakon Kulmasohva –

keskustelutilaisuutta videona. Kaakon kulmasohvalla 

keskusteltiin ajankohtaisista aiheista kuten 

koulukiusaamisesta ja tulevaisuudenuskosta 

kokemusasiantuntijoiden kanssa. Videot julkaistiin piirin 

YouTube-kanavalla. Kuvassa vieraana Janne Mustonen. 



Verkostot ja lapsivaikutusten arviointi 

Piirin työntekijät osallistuvat aktiivisesti kunnallisiin ja 

maakunnallisiin sosiaali- ja terveydenhuollon 

ennaltaehkäisevän työn kehittämisverkostoihin ja olivat 

mukana luomassa moniammatillisia rajat ylittäviä 

yhteistyörakenteita sekä kestäviä kuntakumppanuuksia. 

MLL:n Kaakkois-Suomen piirillä oli avustusperäinen 

yhteistyö Kymsoten (Hamina, Kotka, Kouvola, 

Miehikkälä, Pyhtää ja Virolahti) sekä Lappeenrannan, 

Imatran, Taipalsaaren ja Luumäen kanssa. Keskeisenä 

kuntakumppaneiden lasten ja nuorten ja perheiden 

palveluiden kehittäminen, lasten ja nuorten osallisuuden 

edistäminen ja eriarvoisuuden torjuminen. Käynnissä 

oleva rakennemuutos on edellyttänyt erilaisten 

yhdyspintojen tunnistamista hyte- ja sote-toiminnoissa 

järjestöjen, kuntien ja kuntayhtymien välillä. Tätä 

yhteistyötä on tehty tiiviisti Kymen-Karjalan sosiaali- ja 

terveysturva ry:n järjestöjen 

sotemuutostukihankekokonaisuuden kumppanina. 

Vaikuttamistyön keskiössä oli lapsivaikutusten arvioinnin 

edistäminen. Piirin toiminnanjohtaja Christa Carpelan oli 

yhteistyössä keskusjärjestön Esa Iivosen ja Eevamaija 

Paljakan kanssa kehittämässä uudenlaista 

lapsivaikutusten arvioinnin koulutuskokonaisuutta joka 

ensimmäisenä Suomessa pilotoitiin Kouvolan 

viranhaltijoilla ja päättäjille marraskuussa 2021. 

Vaikuttamistyön tukena käytettiin monipuolisesti tilasto- 

ja indikaattoritietoa, tutkimustietoa ja kokemustietoa. 

Vuonna 2021 kehitimme aktiivisesti tiedolla johtamisen 

työkalua, joka palvelee kaikkia MLL:n piirijärjestöjä.  



MLL:n lastenhoitotoiminta on ennaltaehkäisevää arjen 

apua ja varhaista tukea lapsiperheille tilapäisissä sekä 

lyhytaikaisissa lastenhoitotarpeissa. 

Lastenhoitotoiminnassa hoitajan työn painopiste on 

lapsen turvallisuudesta, hoidosta ja viihtyvyydestä 

huolehtiminen, vanhempien ohjeiden mukaisesti. Hoitajat 

ovat MLL:n lastenhoitokurssin suorittaneita tai heillä on 

sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan koulutus. Hoitajien 

välityspalvelu ostetaan MLL:n Uudenmaan piiriltä, johon 

kuuluu myös perheiden neuvonta liittyen mm. 

työnantajatehtäviin. Toimintaa kehitellään vuosittain 

yhdessä muiden piirien kesken. Toiminnan 

tiedottamisessa merkittävänä apuna ovat MLL:n 

yhdistykset ja heidän eri toimijansa, kuntien neuvolat, 

perhetyöntekijät sekä piirin eri tiedotuskanavat. 

Lastenhoitotoiminnan toteutus mahdollistuu vain 

kumppanuuskuntien avustusten turvin, joita ovat 

Kaakkois-Suomen alueella Hamina, Imatra, Kouvola, 

Kotka, Lappeenranta, Pyhtää, Taipalsaari ja Virolahti-

Miehikkälä. 

Lastenhoitotoiminta 

Lastenhoitotoiminta vuonna 2021 

• Lastenhoitotoiminnan tunnit 423 

• Järjestyneet tilaukset 107 

• Hoidettavien lasten määrä 162 

• Lastenhoitajien määrä 46 

Lastenhoitotoiminnan tilausten suurimmat syyt 
vuonna 2021 olivat vanhemman työt, vapaa-aika ja 
asioiden hoito. 



Vuoden 2021 aikana Ammatilliset perhepalvelut pitivät 

asemansa KYMSOTEn arvostettuna palvelutuottajana ja 

yhteistyökumppanina. Varmistimme myös asemiamme 

EKSOTE-alueen aktiivisena ja luotettavana toimijana.  

Vammaisen ja pitkäaikaissairaanhoidon sekä 

lapsiperheiden kotipalvelun lisäksi järjestimme lasten 

ryhmähoitoa yrityksille ja yhteisöille. 

Koronan vaikutukset tilausmäärissä näkyvät tuntien 

vähenemisenä, joka ei kuitenkaan ollut enää niin rajua 

kuin vuonna 2020. 

Ammatillisten perhepalveluiden ainoana kokoaikaisena 

työntekijänä jatkoi perhepalvelupäällikkö Pauliina 

Paakala ja hänen apunaan toimi palveluohjaaja Piritta 

Lirkki. Vuoden lopussa ammatillisissa perhepalveluissa 

toimi 8 perhetyöntekijää tuntityösopimuksella ja 19 

työntekijää tarvittaessa töihin kutsuttavina 

runkosopimuksella.  

Ammatilliset perhepalvelut 

Vuonna 2021 ammatillisissa perhepalveluissa: 

• Kohdattiin 122 perhettä 

• Tehtiin 2579 käyntiä 

• Tehtiin 9256 tuntia asiakastyötä 

Kuva: Anna Autio 



Kuva: Anna Autio 



Paikka auki 

Paikka Auki -ohjelman tavoitteena on tarjota 

osatyökykyiselle tai nuorelle alle 30-vuotiaalle vaikeasti 

työllistyvälle ja työelämän ulkopuolella olevalle nuorelle 

työpaikka 12 kuukaudeksi. Ohjelman tavoitteena on 

kartuttaa työelämävalmiuksia ja vahvistaa 

jatkotyöllistymismahdollisuuksia. Piiri sai vuodelle 2021 

järjestyksessään jo neljännen Paikka Auki-rahoituksen. 

Syynä tähän on varmasti se, että aiemmat palkatut Paikka 

Auki -työntekijät ovat joko työllistyneet tai saaneet jatko-

opintopaikan ohjelmakauden jälkeen. Meillä on ollut 

mahdollisuus tarjota palkattavalle tärkeää työkokemusta 

ja osallistumisen kannustavan työyhteisön toimintaan. 

Saamamme palaute on erinomaista.  

Palkattava työelämän ulkopuolella oleva on usein arka ja 

tukea tarvitseva, siksi palkattavalle nimetään aina oma 

mentori piirin konkarityöntekijäistä huolehtimaan, että 

palkattava saa tarvitsemansa tuen ja ohjauksen. Meillä on 

myös toimiva perehdytysprosessi, sekä 

sijaistamiskäytäntö, jos nimetty vastuuhenkilö on 

esteellinen. Meillä ei kukaan jää yksin. Piiri tekee tiivistä 

yhteistyötä myös eri koulutus- ja työllistämisasioiden 

parissa toimivien tahojen kanssa (mm. te-palvelut, 

ohjaamot jne.), joiden kanssa olemme pystyneet 

monipuolisesti tukemaan palkattua henkilöä.  

Vuoden 2021 Paikka Auki -ohjelman palkattu henkilö oli 

nuori, joka osoittautui erittäin motivoituneeksi ja 

työyhteisöömme sopivaksi työntekijäksi. Nuoren 

työnkuva kehittyi hänen kiinnostuksen kohteen 

mukaisesti, keskittyen erityisesti erilaisiin viestinnän ja 

markkinoinnin tukitoimiin. 



Piiritoimistolla työskenteli keskimäärin 19 

kuukausipalkkaista työntekijää, joiden lisäksi 8 

tuntityösuhteista työntekijää ammatillisissa 

perhepalveluissa. Organisaatiota kehitettiin vastaamaan 

uusia tarpeita. Tiimit rakentuivat järjestöpäällikön, 

kehittämispäällikön ja perhepalvelupäällikön 

vastuualueille. Tiimin jäsenten työtehtävät ja tavoitteet 

määriteltiin saatujen rahoitusten perusteella, huomioiden 

työntekijöiden osaaminen ja intressit. Piirin sisäisiä 

työryhmiä jäntevöitettiin vastamaan koronavuoden 

tarpeita. Etätyöskentely ja -johtamisosaamista 

vahvistettiin systemaattisesti, ja työsuojelutoimikunta 

kokoontui säännöllisesti kehittämään työhyvinvointia 

etätyöskentelypainotteiseen työarkeen. Tiimien 

kokoontumistiheyttä lisättiin, kerran viikossa 

pysähdyttiin arvioimaan toiminnan suuntia ja asetettiin 

yhteisiä päämääriä. Virallisempien tiimien rinnalla 

totutettiin vapaamuotoisempia etäkohtaamisia. 

Arviointia ja raportointia kehitettiin pitkäjänteisesti. 

Henkilökohtaisia kehittämissuunnitelmia työstettiin 

kehityskeskusteluissa. Työntekijöillä oli mahdollisuus 

osallistua MLL:n ja muiden tahojen, omaa työtä 

kehittäviin koulutuspäiviin. Yhteisiä tiimipäiviä vietettiin 

tammikuussa ja elokuussa. 

Henkilöstö 

Piiritoimiston henkilökunta 2021 

• Toiminnanjohtaja Christa Carpelan  

• Talousvastaava Teija Honni 

• Järjestöpäällikkö Maiju Vesa  

• Kehittämispäällikkö Virpi Meriläinen  

• Perhepalvelupäällikkö Pauliina Paakala  

• Viestintäassistentti Miisa Tanska  

• Koordinaattori Sanna Kytö  

• 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  

• Koordinaattori Sami Halme  

• Palveluohjaaja Piritta Lirkki  

• Järjestöassistentti Tarja Pöysti  

• Järjestöassistentti Samuli Nihtilä  

 



Hallinto 

MLL:n Kaakkois-Suomen piirin hallinnosta vastaa 

piirihallitus 

Piirihallitukseen kuului vuonna 2021 puheenjohtajan 

lisäksi seitsemän jäsentä (hallitus täydentyi 

kevätkokouksessa). Piirihallituksen kokouksia pidettiin 

seitsemän. Piirin työvaliokunta vastasi piirihallituksen 

kokousten valmistelusta. Työvaliokunnan muodostivat 

hallituksen puheenjohtajisto Merja Kuukka, Henna Hovi 

ja toiminnanjohtaja Christa Carpelan. Piirin 

sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 8.5.2021 

Merikeskus Vellamossa ja syyskokous 24.11.2021 

Ravintola Three Wingsissä Kouvolassa.  

Liittovaltuuston (2021-2023) varsinaiseksi jäseneksi 

Kaakkois-Suomen piirin alueelta valittiin lääkäri Jouko 

Leppänen, Kouvola ja varajäseniksi KM, opinto-

ohjaaja Minna Kakkonen, Koria sekä sairaanhoitaja Terhi 

Rokkanen, Kotka. Liittohallituksen varsinaisena jäseneksi 

(2021-2023) valittiin järjestöasiantuntija Henna Hovi ja 

varajäseniksi LL, yleislääketieteen erikoislääkäri Eija 

Puhalainen, Kouvola ja luokanopettaja Petra Vesuri, 

Valkeala. MLL:n Kaakkois-Suomen piirin varsinaisina 

tilintarkastajina toimivat KHT Merita Kotiranta ja KHT 

Janne Virtanen sekä varatilintarkastajana HT Tuula 

Salminen ja HT Lasse Talsi . 

Hallitus 2021 

• Henna Hovi, puheenjohtaja 

• Merja Kuukka 

• Minna Seppä 

• Niina Ristolainen 

• Katriina Vesala 

• Sanni Partio 

• Nina Metsola 

• Jussi Stoor 

Kuvassa: 

MLL:n Kaakkois-Suomen piirin toiminnanjohtaja Christa 

Carpelan sai MLL:n kultaisen ansiomerkin ja Nina 

Metsola hopeisen ansiomerkin tunnustuksena lasten ja 

nuorten hyväksi suorittamastaan ansiokkaasta työstä. 



Talous 

Piirin toimintaa rahoitettiin vuonna 2021 STEA- ja kunta-

avustuksilla, jäsenmaksutuotoilla, koulutusten ja 

perhepalveluiden myynnillä, Opintokeskus Siviksen tuella 

sekä muiden toimintaamme tukevien tahojen tuella. 

Avustusperäinen yhteistyösopimus oli Kymenlaakson 

sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän (Hamina, 

Kotka, Kouvola, Miehikkälä, Pyhtää ja Virolahti), Imatran, 

Lappeenrannan, Luumäen ja Taipalsaaren kanssa. Kotkan 

ja Kouvolan alueille tuotettiin myös ammatillisia 

perhepalveluita ostopalvelusopimuksin. Ammatillisten 

perhepalveluiden vuonna 2020 aloitettua toimintaa Etelä

-Karjalassa Eksoten kanssa on kehitetty edelleen. Vuonna 

2021 piirin talous oli 23 384,89 € ylijäämäinen. 



Kiitos yhteistyökumppaneillemme! 



Kiitos yhteistyökumppaneillemme! 

Perhemyönteinen työyhteisö 



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.  

Tule mukaan joukkoomme, ota yhteyttä! 

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä! 

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Kaakkois-Suomen 
piiri ry 

Hallituskatu 5, 45100 Kouvola 

kaakkois-suomen.piiri@mll.fi 

 

Lisätietoja: 

Toiminnanjohtaja Christa Carpelan 

p. 050 406 3763 

christa.carpelan@mll.fi 

www.kaakkois-suomenpiiri.mll.fi 
 

Löydät meidät myös sosiaalisesta mediasta! 

 

 MLL Kaakkois-Suomen piiri ry 

 

 Kaakon äipät ja iskät -ryhmä 

 

 @mllkaakkoissuomenpiiri 

 

 @mllkaakko 

 

 @MLL_Kaakkoissuomi 

MLL:n piirit keräävät perheiltä säännöllistä palaute- ja 

seurantatietoa toiminnastaan. Valtakunnallisella tasolla 

MLL arvioi vapaaehtoisen perhetoiminnan vaikutuksia 

perheiden hyvinvointiin systemaattisen arviointimallin 

mukaan. MLL:n Kaakkois-Suomen piirissä toimii 28 

paikallisyhdistystä. 

Voit olla mukana toiminnassamme esimerkiksi jäsenenä, 

vapaaehtoisena tai yrityskummina. Tutustu eri 

vaihtoehtoihin verkkosivuillamme! 

Kuvaaja: Anna Autio 


