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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 86 183 henkilöjäsentä. MLL:n
Kymen piirin toimialue on Kymenlaakso
ja Etelä-Karjala. Piirissä on 31 aktiivista
paikallisyhdistystä; Etelä-Karjalassa 14
ja Kymenlaaksossa 17. Jäseniä Kymen
piirin alueella on 4506 (22.12.2018).

kumppanina yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa
ja on ollut luomassa mallia järjestölähtöisen auttamistyön kiinnittämiseksi maakunnallisen palvelujärjestelmän ja kuntien hyte-työn yhdyspinnoille. Tavoitteena
on myös luoda kriteerit ja rakenteet avustuskäytännöille. Nyt jos koskaan on äärimmäisen tärkeää
nostaa järjestöyhteistyö uudelle tasolle.
Vuonna 2018 MLL Kymen piiri vahvisti asemaansa
alueensa kuntien lapsiperhepalveluiden kehittäjänä
ja toteuttajana. Yhteistyösopimus solmittiin yhdeksän
kunnan kanssa: Haminan, Imatran, Kouvola, Kotkan,
Pyhtään, Lappeenrannan, Luumäen, Taipalsaaren ja
Ruokolahden. Piiri on täydentänyt kuntien perhekeskustoimintaa erityisesti lasten ja perheiden osallisuuteen ja kuulemiseen liittyvissä käytännöissä, matalan
kynnyksen toimintapaikkojen tarjonnassa ja hyvinvointitiedon keräämisessä suoraan lapsilta ja perheiltä.

MLL:n kolmivuotissuunnitelman keskeisiin teemoihin
kuuluu kunta- ja maakuntakumppanuuden vahvistaminen sekä vaikuttaminen lapsiystävällisen toimintakulttuurin toteutumiseksi. Tätä työtä jatkettiin vahvasti vuonna 2018.

Piirin koordinoimaan tukihenkilötoimintaan, johon
kuuluivat STEA:n tukemat kaveri-, ystäväksi maahanmuuttajaäidille- ja perhekummitoiminta, osallistui
188 vapaaehtoista, jotka auttoivat 167 perhettä.
Tilapäistä lastenhoitoapua välitettiin 1105 tuntia. Ammatillisesti ohjattujen vertaisryhmien aiheina olivat
vauvan ja vanhemman vuorovaikutus sekä hoitovapaalta työelämään palaaminen. Paikallisyhdistykset
järjestivät alueen lapsiperheille perhekahviloita, vertaisryhmiä, kerhoja sekä tilaisuuksia ja tapahtumia,
joissa kohdattiin lähes 20 000 lasta ja aikuista. MLL:n
Kymen piirin ammatillisia perhepalveluita tuotettiin
Kotkassa ja Kouvolassa ostopalvelusopimusten puitteissa yhteensä 10 662 tuntia.

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman (lape
2017—2018) ensisijainen tavoite on uudistaa palveluja vastaamaan nykyistä paremmin lasten, nuorten ja
perheiden tarpeita lapsen etu edellä. MLL:n Kymen piiri
oli aktiivisesti mukana sekä Kymenlaakson että EteläKarjalan työryhmissä. Kymenlaakson lape -hankkeen painopisteet ovat perhekeskustoiminta sekä erityisen tuen
palvelut. Etelä-Karjalassa edellisten lisäksi myös koulu- ja
opetustoimen sekä lapsiystävällisen toimintakulttuurin
kehittäminen. Lape-muutosohjelmaa toteutettiin rinnakkain sote- ja maakuntauudistuksen kanssa.
Sote- ja maakuntauudistus vaikuttaa paitsi kaikkiin
kuntalaisiin, myös kunnissa toimiviin järjestöihin. Järjestötyö elää suurelta osin vapaaehtoisvoimin, mutta
tarvitsee tuekseen ja kehittyäkseen myös yhteiskunnan avustuksia. Kuntien tuki on ollut merkittävä toiminnan mahdollistaja. Uudistuksessa pelkona on, että
järjestöjen hyvinvointi- ja auttamistyöstä tulee väliinputoaja, jonka ei nähdä kuuluvan enää kunnan, mutta
ei myöskään uuden maakunnan kumppanuuksiin tai
avustusten piiriin. Se tarkoittaisi järjestötoiminnan
supistumista, joiltain osin jopa loppumista. MLL:n
Kymen piiri on toiminut tiiviisti Järjestö 2.0 -hankkeen

MLL:n Kymen piiri jatkoi vuonna 2018 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. Mannerheimin Lastensuojeluliittoa tarvitaan vahvistamaan kuntien hyvinvointiverkostoa ja nostamaan lapsi näkyväksi yhteiskunnan
jäseneksi. Tavoitteena on, että jokainen piirimme
alueen kunta on kumppanimme.
Kouvolassa 18.2.2019
Piirihallitus
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Lapsi- ja perhepoliittinen vaikuttaminen
MLL toimii lasten oikeuksien puolesta
ja rakentaa yhdessä kumppaneittensa
kanssa lapsiystävällistä yhteiskuntaa,
jossa lapsia ja lapsuutta arvostetaan ja
jossa kaikki kantavat vastuunsa lasten
hyvinvoinnista. Lasten ja nuorten hyvinvointi rakentuu perheessä, vertaissuhteissa sekä arjen peruspalveluissa.
Ajoissa tarjottu tuki on tehokkainta ja
ehkäisee arjen ongelmien kasautumista.
Taloudellisesti haastavina aikoina on erityisen tärkeää
nostaa esiin päätösten pitkäaikaisia vaikutuksia.
Lasten palveluihin kohdistuneet leikkaukset voivat nopeasti kasvattaa kunnan menoja lasten ja perheiden
ongelmien pitkittyessä ja kärjistyessä. Lapsiystävällisen yhteiskunnan toteuttaminen vaatii vahvaa vaikuttamistyötä, jossa kaikilla tasoilla korostuu yhteistyö ja
kumppanuus. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen
tulee olla suunnitelmallista, tavoitteellista, monialaista ja monitoimijaista.

MLL:n Kymen piiri vahvistaa
kuntien hyvinvointiverkostoa
MLL:n Kymen piiriä tarvitaan vahvistamaan kuntien
hyvinvointiverkostoa sekä nostamaan lapsi näkyvämmäksi yhteiskunnan jäseneksi. Lapsiin kohdistuvat vaikutukset tulee arvioida kaikilla päätöksentekotasoilla.
Piiri vastaa MLL:n alueellisesta ja maakunnallisesta
vaikuttamisesta sekä tukee yhdistysten vaikuttamistoimintaa.
MLL:n Kymen piiri kuuluu edustajiensa välityksellä
useisiin alueensa verkostoihin ja oli mukana tapahtumissa ja tapaamisissa, joiden tavoitteena on edistää
lasten, nuorten ja lapsiperheiden elinoloja ja palveluja. Kumppanuuskuntien kanssa oli säännöllisiä tapaamisia. Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelman eri
työryhmät kokoontuivat viikottain. Koordinaattorit olivat laaja-alaisesti mukana kasvatus- ja opetustoimen
sekä perhekeskustoimintamallin kehittämisryhmissä,
kuten vanhemmuuden ja parisuhteen sekä maahanmuuttajalasten ja heidän perheidensä matalan >
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kynnyksen palveluiden ryhmissä. Perhepalvelupäällikkö oli mukana erityis- ja vaativan tason palveluiden
kehittämistyössä. Piirin toiminnanjohtaja oli kutsuttuna mukana molempien maakuntien Lape-ohjausryhmässä sekä Etelä-Karjalassa lapsiystävällisen hallinnon
toimintamallin kehittämisryhmässä.
Työryhmissä oli mukana kuntien, Carean ja Eksoten
virkamiehiä, kuntapäättäjiä sekä muiden järjestöjen
edustajia.
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Viestintä
Vuonna 2018 viestinnässä panostettiin
sosiaaliseen mediaan ja sen eri kanaviin.
Viestintää tehtiin koko henkilökunnan
voimin laaditun viestintäsuunnitelman
mukaan MLL:n graafisen ohjeistuksen
mukaan. Myös yhdistyksiä tuettiin
viestinnän toteuttamisessa ja vaikuttamistyössä.
Vuonna 2018 MLL:n Kymen piiri näkyi laajasti
paikallislehdissä, -televisiossa ja -radiossa. Medioissa kirjoitettiin laajasti vapaaehtoistyön erimuodoista ja lastenhoitopalveluista. Erityisesti
uutena hankkeena alkanut erohanke ja EteläKarjalassa vahvistunut tukihenkilötoiminta saivat
runsaasti huomiota. Lapsivaikutustenarviointi sai
myös mediahuomiota. Mediaosumia oli noin 100.
Piirin internetsivut ja sosiaalinen media ovat olleet
keskeisessä roolissa vuoden 2018 viestinnässä.
Olemme kokeilleet erilaisia somemarkkinoinnin
muotoja ja oppineet ottamaan haltuun sosiaalisen
median muut verkostot viestinnässämme. Sosiaalisen
media ja internetsivujen visuaalisuutta on selkeytetty
ja kuvien ja viestin laatuun kiinnitetty erityistä huomiota. Uutena viestintäämme tulivat videotuotannot,
joita on tehty ystäväksi maahanmuuttajaäidilletoiminnasta, kaveritoiminnasta ja nuorisotyössä
Mie kuulun! -hankkeessa. Erohankkeen perhesatamista tehtiin videoita Lape-hankkeen aikana.
Yhdistysten kanssa olemme viestineet sosiaalisen
median ja internetsivujen lisäksi piiriviestein (9 kpl),
sekä ajankohtaisin tiedottein useamman kerran
kuukaudessa. Lisäksi olemme käyttäneet perinteisiä
viestikeinoja, kuten sähköpostiviestejä ja puhelinkeskusteluita.
Yhdistyksen esitteitä ja mainoksia jaettiin lapsiperheiden kohtaamispaikkoihin, neuvoloihin ja erilaisiin
sähköisiin portaaleihin. Kunnan päättäjiä olemme
lähestyneet vuonna 2018 vaikuttamisviestillä ja
tiedottaneet kunnan alueella tekemästämme työstä
säännöllisesti.

7

Yhdistysten vapaaehtoistoiminnan
ammatillinen ohjaus ja tuki

MLL:n paikallisyhdistysten toteuttamat
varhaisen tuen muodot täydentävät
kunnan palveluketjua lapsiperheiden
hyvinvoinnin tukemisessa ja kuuluvat
ennaltaehkäiseviin lapsiperheiden
palveluihin.
Ammatillisen ohjauksen ja koulutuksen tarve korostuu entisestään, sillä vapaaehtoiset ryhmänohjaajat ja
perhekahvilan vetäjät kohtaavat yhä moninaisempia
lapsiperheiden arjen huolia ja haasteita. Vapaaehtoisten sitoutuminen on myös luonteeltaan lyhytaikaisempaa ja tämän vuoksi paikallisyhdistykset tarvitsevat piirin tukea uusien vapaaehtoisten löytämiseksi ja
jäsenyyden vahvistamiseksi.
Elinvoimainen paikallinen perhetoiminta edellyttää
hyvinvoivia paikallisyhdistyksiä, minkä edellytys on,
että yhdistystoiminnan perusteet ovat kunnossa.
Piirin tehtävänä on tukea, ohjata ja kouluttaa oman
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alueensa paikallisyhdistyksiä ja niissä toimivia
vapaaehtoisia tehtävässään sekä edistää MLL:n
perhekeskustoiminnan ja kunnan välistä yhteistyötä.
Piirin työntekijät tapasivat alueensa yhdistyksiä ja
vapaaehtoisia yhdistysten kokouksissa, tapahtumissa,
koulutuksissa ja tarvittaessa myös henkilökohtaisesti.
Yhdistyksille järjestettiin järjestökoulutus Lappeenrannassa 24.11.
Yhdistysväelle pidettiin koulutus aiheena leikki 17.2.
Imatralla. Koulutukseen osallistui kymmenen vapaaehtoista kahdesta eri yhdistyksestä. Tämän lisäksi
piiri tarjosi kolme seudullista tapaamista Kotkassa,
Kouvolassa ja Imatralla. Piirin työntekijät jalkautuivat yhdistysten tapahtumiin tai kokouksiin. Yksittäisiä yhdistyskäyntejä oli 13 seitsemässä eri yhdistyksessä.
MLL:n Järjestöristeily oli 21.-23.9. Kymen piirin alueelta yhdistysten hallistuksista risteilylle osallistui 23
henkilöä kahdeksasta eri yhdistyksestä. Piirihallituksesta osallistui kuusi ja piirin työntekijöitä 11.

Perhekahvilat, ylisukupolvinen
toiminta ja kerhot
MLL:n perhekahvilat ovat oman paikkakuntansa avoimia kohtaamispaikkoja, jotka kokoavat eri taustoista
ja kulttuureista tulevia lapsia, lapsiperheitä, vanhempia ja isovanhempia yhteen. MLL:n paikallisyhdistysten perhekahviloissa samanlaisessa elämäntilanteessa
olevat vanhemmat tutustuvat toisiinsa, keskustelevat
lapsiperheiden elämään liittyvistä asioista ja etsivät
yhdessä ratkaisuja mieltä askarruttaviin asioihin.
Perhekahviloiden toiminta ja tuen tarve kartoitettiin
alkuvuodesta kyselyllä. Lisäksi koordinaattori vieraili
perhekahviloissa tutustumassa toimintaan. Perhetyöntekijä Seija Mauno piti kuusi vauvan ruokakurssia
Valkealassa, Kouvolassa, Korialla, Jaalassa, Inkeroisissa ja Anjalassa. Vauvan ruokakursseille osallistui 66
aikuista ja 85 lasta.

koulutus Kotkassa 28.9. Koulutukseen osallistui kuusi
vapaaehtoista lapsineen.

Ylisukupolvisuus ja leikkitoiminta
Lukumummit ja -vaarit ovat osa MLL:n kylämummija -vaaritoimintaa. Lukumummi- ja -vaaritoiminnan
tarkoituksena on tarjota lapsille lisää lukukokemuksia
sekä innostaa heitä lukemisen pariin yhteisten lukutuokioiden avulla. Lukumummit ja -vaarit edistävät
alakouluikäisten lasten lukusujuvuutta ja varmuutta
lukemalla kirjaa yhdessä lapsen kanssa. Toiminta on
suunnattu 2—6 -luokkalaisille lapsille, jotka jo hallitsevat lukemisen alkeet. Lukumummien ja -vaarien
tuokiot eivät korvaa opetusta tai erityisopetusta.
Lukumummit ja -vaarit käyvät kouluilla säännöllisesti,
esimerkiksi kerran viikossa yhden oppitunnin ajan
tai opettajan kanssa sovitun aikataulun mukaisesti.
Lukumummit ja -vaarit toimivat kouluissa vapaaehtoisina ja he ovat saaneet toimintaan perehdytyskoulutuksen. Vuonna 2018 MLL Kymen piiri koulutti lukumummeja ja -vaareja Luumäelle sekä Lappeenrantaan
yhteensä 13.
Leikkilähettihanke 2018 koulutti uusia leikkilähettejä
mukaan sukupolvia yhdistävään kerhotoimintaan ja
pitää huolta jo olemassa olevista Terhokerhoista. >

Yhdistyksiä tukivat rahallisesti
vuonna 2018
Kymenlaakson Osuuspankki lahjoitti Kymenlaakson yhdistyksille 10 000 euroa, jonka yhdistykset käyttivät oman toiminnan kehittämiseen
sekä lapsiperheille suunnattuihin tapahtumiin.

Perhekahvilaohjaajan verkkokurssi järjestettiin 1.10.4.11, johon osallistui Inkeroisten ja Kouvolan paikallisyhdistysten vapaaehtoisia. Verkkokurssin aikana
käsiteltäviä aiheita olivat minä perhekahvilaohjaajana,
lapsen huomioiminen ja lapsille suunnattu ohjelma
perhekahvilassa sekä vinkkejä käytännön toimintaan.
Tämän lisäksi toteutettiin perhekahvilaohjaajien

OP Kymenlaakso lahjoitti 9920 euroa vähävaraisten lasten lomamuistojen toteuttamiseksi.
Yhteistyössä yhdistysten kanssa järjestettiin
muun muassa retkiä, kesäkerhoja sekä Tykkimäkipäivä.
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Hankkeen tarkoituksena on saada leikkilähettitoiminta osaksi yhdistysten perhekeskustoimintaa, vahvistaa
Terhokerhojen määrää ja asemaa sekä tuoda esiin
leikin merkityksellisyyttä. Leikkilähetti voi toimia
Terhokerhon ohjaajana mutta myös esimerkiksi
leikkikummina jossain yhteisössä (päiväkoti, koulu,
kerho) tai järjestää leikkitapahtumia. MLL Kymen
piirin alueella järjestettiin kaikille vapaaehtoisille leikkilähettikoulutus Kotkassa 24.3., Kouvolassa 25.8. ja
Lappeenrannassa 10.11. Kouluttajana toimivat MLL:n
keskusjärjestöstä Teija Sihvola ja Eeva-Maija Paljakka.

Järjestökoulutus
24.11.		
21.-23.9.

Lappeenranta
Järjestöristeily

Seututapaamiset
1.2.		
15.2.		
7.3.		

Kotka
Kouvola
Imatra

MLL:n Kymen piirin alueen yhdistyksillä
oli vuonna 2018:

Yhdistyskäynnit
3.1. 		
10.1. 		
12.1. 		
24.1. 		
31.1. 		
2.2. 		
12.2 		
14.2. 		
12.3. 		
13.3.
12.4. 		
17.4. 		
23.4. 		
26.4. 		
15.5. 		
15.5. 		
23.5. 		
19.6.		
21.6.		
15.8.		
5.10.		
10.10.		
18.10. 		
24.10.		
30.11. 		
14.12. 		

•
•
•

Karhula
Jaala
Taipalsaari
Lemi
Ylämaa
Luumäki
Imatra
Lappeenranta
Taipalsaari
Koria
Valkeala
Ruokolahti
Pyhtää
Suomenniemi
Saari
Uukunniemi
Luumäki
Jaala
Kotka
Valkeala
Kouvola
Kotka
Lappeenranta
Pyhtää
Parikkala
Savitaipale

•

24 perhekahvilaa
19 erilaista kerhoa
Lukumummi -ja lukuvaaritoimintaa oli
Luumäellä, Lappeenrannassa, Kotkassa ja
Karhulassa
Kylämummi -ja varitoimintaa oli Kouvolassa ja
Elimäellä.

Perhekahvilavierailut
24.1.
15.2.
19.2.
13.3.
27.3.
10.4.
13.4.
20.4.
25.4.
1.8.
22.8.
26.9.
10.10.
11.10.
9.11.
3.12.
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Lappeenranta
Taipalsaari
Valkeala
Kouvola
Kouvola
Savitaipale
Anjala
Koria
Inkeroinen
Lappeenranta
Lappeenranta
Jaala
Inkeroinen
Imatra
Anjala
Valkeala, Jututtamo

Piirin toteuttama varhainen tuki
MLL:n Kymen piiri tarjoaa lapsiperheille
monimuotoista varhaista tukea, joka
on osa paikallista hyvinvointiverkostoa.
Toiminta täydentää kunnan palveluketjua lapsiperheiden 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. Vuonna kumppanuuskuntia 2018
olivat Hamina, Imatra, Kotka, Kouvola, Lappeenranta,
Pyhtää, Luumäki ja Taipalsaari.

Ammatillisesti ohjatut vertaisryhmät
MLL:n Kymen piirin ammatillisesti ohjattu ryhmätoiminta on tavoitteellista ja säännöllistä. Ryhmien
tarkoituksena on täydentää kunnan perhepalveluja ja
ehkäistä lastensuojelun tarvetta. Tavoitteena on tukea
vanhemmuutta, parisuhdetta ja sosiaalisten verkostojen
syntymistä perheen eri elämänvaiheissa. Ryhmän sisältöalueet perustuvat vanhempien ja perheiden toiveisiin
ja tarpeisiin, joita kartoitetaan yhteistyössä perhekeskustoimijoiden kanssa. Uusina muotoina aloitettiin Jututtamo-vertaisryhmät ja eroauttamishankeen ammatillisesti
ohjatut vertaisryhmät lapsille ja aikuisille.
Jututtamo on vertaisryhmätoimintamalli, jossa on kokoonnutaan keskustelemaan eri teemojen äärelle. Jututtamossa keskitytään erityisesti lapsen näkökulman
ymmärtämiseen. Yhdistys voi järjestää Jututtamon
yksittäisenä keskusteluiltana tietyn teeman ympärille, perhekahvilassa keskusteluhetkenä tai useamman kerran vertaisryhmänä. MLL Kymen piiri pilotoi
Haminan varhaiskasvatuksen kanssa aiheen eskarista

ekaluokalle. Jututtamo keskusteluhetkiä toteutettiin
myös Kouvolan ja Valkealan perhekahviloissa.
Perhevapaalta työelämään palaavilla oli mahdollisuus MLL:n Kymen piiri toteuttaa yhdessä Kouvolan
kaupungin kanssa Perhevapaalta työelämään -vertaisryhmämallia. Malli on tarkoitettu tukemaan työhön
paluuta, henkistä hyvinvointia ja työn ja perheen
yhteensovittamista. Ryhmässä mietitään ratkaisuja
siihen, miten voi löytää tasapainoa työn, perhe-elämän, levon ja muun elämän välille.

Tykkimäkipäivä
Kymen piiri järjesti paikallisille vähävaraisille
perheille tarkoitetun Tykkimäkipäivän 19.7. Päivä
järjestettiin yhteistyössä
Kouvolan paikallisyhdistyksen kanssa. Vähävaraisia lapsiperheitä
osallistui yli 100. >

Vauva-vanhempi -vertaisryhmät kokoontuivat 2018
3.4.
9.4.
13.4.
8.10.

Valkeala
Koria
Puutarhurinkadun perhepuisto (Kouvola)
Koria

9.10. Valkeala
10.10. Keltakankaan perhekeskus
12.10. Puutarhurinkadun perhepuisto (Kouvola)
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seurantaa toteutetaan MLL:n lastenhoitotoiminnalle
asetetun laatuohjeistuksen mukaisesti.
Hoitajien välityspalvelu ostetaan MLL:n Uudenmaan
piiriltä. Välityspalveluun kuuluu myös perheiden
neuvonta liittyen muun muassa työnantajatehtäviin.
Toimintaa suunnitellaan ja kehitetään yhdessä piirien
kesken vuosittaisissa työkokouksissa.
Vuonna 2018 lastenhoitotoiminnassa oli mukana 38
hoitajaa. Uusia lastenhoitajia koulutettiin kursseilla ja
perehdyttämällä. Lastenhoitajille järjestettiin toiminnanohjauksellisia pienryhmiä, jatkokoulutuksia ja virkistystapahtumia yhteistyössä tukihenkilötoiminnan
ja eroauttamishankkeen kanssa. Näiden lisäksi ohjaaja
on tukenut ja neuvonut, tavannut ja pitänyt muilla
tavoin yhteyttä hoitajiin tarpeen mukaan. Lastenhoitotoimintaa on lisäksi tarjottu koulujen vanhempainiltoihin.
Toiminnan tiedottamisessa merkittävänä apuna ovat
MLL:n yhdistykset ja heidän eri toimijansa, kuntien
neuvolat ja perhetyöntekijät sekä piirin eri tiedotuskanavat.

Lastenhoitotoiminta

MLL:n lastenhoitotoiminta on ennaltaehkäisevää arjen apua ja varhaista
tukea lapsiperheille tilapäisissä ja lyhytaikaisissa lastenhoitotarpeissa. Lastenhoitoapu auttaa lapsiperheitä arjessa,
vahvistaa vanhempien voimavaroja ja
myönteistä kokemusta vanhemmuudesta.
Lastenhoitotoiminnassa hoitajan työn painopiste on
lapsen turvallisuudesta, hoidosta ja viihtyvyydestä
huolehtiminen vanhempien ohjeiden mukaisesti.
Lastenhoitotoiminnan toteutus mahdollistuu vain
kumppanuuskuntien avustusten turvin.
Hoitajat ovat MLL:n lastenhoitokurssin suorittaneita tai heillä on sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan
koulutus. Hoitajat haastatellaan ja perehdytetään
tehtävään. MLL:n Kymen piirin lastenhoitotoiminnan
ohjaaja vastaa hoitajien ohjauksesta, rekrytoinnista, koulutuksista ja pienryhmätapaamisista. Laadun

Lastenhoitotoiminnan tilasto

2018

Lastenhoitotoiminnan perehd
yty

ksiä		
7
Perehdytyksiin osallistuneita
yhteensä		
8
Lastenhoitokursseja				
1
Lastenhoitokursseille osallistun
eita yhteensä
4
Lastenhoitotoiminnan jatkok
oulutuksia		
2
Lastenhoitotoiminnan
jatkokoulutuksiin osallistuneit
a yhteensä
5
Pienryhmäkokoontumisten mä
ärä
13
Pienryhmäkokoontumisiin
osallistuneiden määrä			
Lastenhoitotoimintaa
käyttäneiden perheiden määrä

		

Käyntikertojen määrä			
Lasten määrä				
Lastenhoitajien määrä			
Lastenhoitotoiminnan tunnit
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29
77
288
135
38
1104,57

Tukihenkilötoiminta
Tukihenkilötoiminta on piirin organisoimaa, ammatillisesti ohjattua vapaaehtoistoimintaa. Tukihenkilötoimintaan
kuuluvat kaveri-, ystäväksi maahanmuuttajaäidille- ja perhekummitoiminta. Toimintaan osallistui 188 vapaaehtoista, jotka auttoivat 182 perhettä.
Toimintaa toteutetaan STEA:n tuella.
Tukisuhteen lähtökohtana on vapaaehtoinen ja perhe
sekä heidän tasavertainen kumppanuus. Tukihenkilöltä edellytetään sitoutumista vapaaehtoistoiminnan
eettisiin periaatteisiin ja vaitiolovelvollisuuteen. Tuki
on perheelle maksutonta. Tukihenkilötoiminnasta
kiinnostuneet vapaaehtoiset haastatellaan ja he
saavat peruskoulutuksen toimintaan. Vapaaehtoiset
tukihenkilöt saavat lisäksi säännöllisesti ohjausta.
Perhe voi hakeutua tukihenkilötoiminnan pariin itse
tai ammattilaisen ohjaamana.
Kymen piiri järjesti kahdeksan tukihenkilötoiminnan koulutusta vuoden 2018 aikana, joihin osallistui
yhteensä 81 uutta vapaaehtoista. Yhteensä toiminnassa oli mukana 188 vapaaehtoista. >

Kuvia tukihenkilötoiminnan tapahtumista vuoden 2018 ajalta.
Muun muassa Lapsen oikeuksien päivältä Isokristiinassa joka
toteutettiin yhdessä SaiPan kanssa, Leikkipäivästä Lappeenrannassa, vertaistapaamisesta sekä heppakaveritoiminnasta
Taipalsaarelta.
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Tukihenkilöille järjestettiin vuoden aikana yhteensä
15 vertaistapaamista ja virkistystä. Toiminnassa
mukana oleville vapaaehtoisille ja perheille järjestettiin yhteensä kahdeksan tapahtumaa, joihin kutsuttiin
tukihenkilöt yhdessä perheiden kanssa.

juttuseuraa tai harrastuskaveria. Kaveri tapaa lasta tai
nuorta keskimäärin pari kertaa kuukaudessa. Yhdessä tehdään niitä asioita, jotka molemmista tuntuvat
mukavilta: jutellaan, pelataan lautapelejä, käydään
elokuvissa tai vietetään vain aikaa yhdessä.

Tukihenkilötoiminnan markkinointi
ja tiedottaminen

Heppakaveritoiminta

Tukihenkilötoiminnasta oli vuoden 2018 aikana 10
artikkelia ilmaisjakelu- tai paikallislehdissä, kolme
maakuntaradion haastattelua ja yksi valtakunnallinen
tv-uutislähetys. Lisäksi kaveri- ja ystäväksi maahanmuuttajäidille -toimintaan tehtiin esittelyvideot.
Kaveritoiminnan video tuotettiin yhteistyössä KooKoon kanssa. Toiminnasta tiedotettiin useilla verkkosivuilla ja erilaisissa facebook -ryhmissä, perinteisiä
ilmoitustauluja unohtamatta. Toiminnasta tiedotettiin
ja markkinoitiin vuoden aikana piirin, paikallisyhdistysten ja yhteistyökumppaneiden tapahtumissa,
neuvoloissa, päiväkodeissa ja oppilaitoksissa, ammatillisesti ohjatuissa ryhmissä sekä yhteistyöverkoston
työkokouksissa. Tukihenkilötoimintaa on esitelty 79
eri tilaisuudessa ja tapahtumassa.

Uutena kaveritoiminnan muotona Kymen piirissä
aloitettiin vuoden 2018 aikana heppakaveritoiminta,
jolloin lapsi saa aikuisen kaverin hevostallilta. Kaverin
kanssa toimitaan talliympäristössä hevosjuttujen parissa. Yhteinen tekeminen voi olla esimerkiksi hevosen
hoitamista, silittämistä, tallitöiden tekemistä ja ratsastusta. Heppakaveritoiminta on suunnattu perheille,
joilla ei ole mahdollista tarjota hevostoimintaa lapsille
sekä lapsille ja nuorille, jotka ovat yksinäisiä tai joilla on
haasteita sosiaalisessa kanssakäymisessä. Heppakaveritoiminta käynnistyi Taipalsaarella ja Kouvolassa.
Vuoden 2018 aikana 43 lasta sai tukea kaveritoiminnasta: kuusi Kotkassa, yksi Haminassa, yksi Imatralla,
yksi Taipalsaarella, 20 Kouvolassa ja 14 Lappeenrannassa. Vuoden aikana koulutettiin yhteensä 37 uutta
vapaaehtoista aikuiskaveria.

Kaveritoiminta

Kaveritoiminta on suunnattu 4 - 17 -vuotiaalle lapselle Perhekummitoiminta
tai nuorelle. Toiminnassa lapsi saa kaverikseen turval- Perhekummitoiminnan tarkoituksena on lisätä
lapsiperheen hyvinvointia ja vahvistaa koko perheen
lisen ja luotettavan aikuisen. Tavoitteena on ehkäistä
elämänhallintaa. Toiminnan tavoitteena on tukea
lapsen tai nuoren yksinäisyyttä ja ongelmien kasautumista mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Aikuista kaveria
Uudet tukihenkilöt piirissä 2018
tarvitaan esimerkiksi silloin,
jos lapsi tai nuori kokee itsensä
yksinäiseksi, vapaa-ajalla ei ole
mielekästä tekemistä tai omasta lähipiiristä ei löydy aikuista
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perheen vanhempia ja vanhemmuutta, ehkäistä ongelmien syntymistä ja kasautumista sekä antaa voimia
perheen arkeen. Oman perhekummin voivat saada
lasta odottavat ja alle kouluikäisten lasten perheet.
Perhe ja kummi sopivat yhdessä suhteen kestosta ja
tapaamistavoitteista, jotka lähtevät aina perheen tarpeesta. Perhekummi tapaa perhettä tavallisesti kerran
viikossa tai joka toinen viikko, muutaman tunnin
ajan. Tapaaminen voi olla perheen kotona tai yhdessä
tekemistä, esimerkiksi vaunulenkki, leikkipuistossa
käyminen tai kipaisu ruokakaupassa.
Vuoden 2018 aikana toiminnassa oli 46 perhettä, jotka saivat tukea perhekummitoiminnasta vuoden 2018
aikana: neljä Haminassa, viisi Kotkassa, yksi Pyhtäällä,
21 Kouvolassa, 12 Lappeenrannassa ja kolme Imatralla. Vuoden aikana koulutettiin 19 uutta vapaaehtoista
perhekummia.

Ystäväksi maahanmuuttajaäidille - toiminta
Ystäväksi maahanmuuttajaäidille -toiminnan tavoitteena on vahvistaa maahanmuuttajaäitien vanhemmuutta ja osallisuutta sekä ehkäistä heidän syrjäytymistään. Toiminnan kautta maahanmuuttajaäidit
saavat suomenkielisen naisen ystäväkseen, jonka
kanssa he voivat harjoitella suomen kielen puhumista sekä tutustua suomalaiseen yhteiskuntaan ja
tapoihin. Suomea puhuva vapaaehtoinen puolestaan
pääsee tutustumaan uusiin kulttuureihin ja niiden
tapoihin. Kaksisuuntainen kotoutuminen lisää ymmärrystä kulttuurien välillä ja vähentää ennakkoluuloja. >

Kuvat tukihenkilötoiminnan valtakunnallisilta päiviltä, sekä
Leikkipäivästä
Lappeenrannasta.
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Kuvissa tukihenkilötoiminnan koordinaattorit IsoKristiinan
Lapsen oikeuksien päivän tapahtumasta, koordinaattorit
Imatran tukihenkilökoulutuksessa, ystäväksi maahanmuuttajaäidille toiminnassa saatiin uusia ystäviä.

Ystäväksi maahanmuuttajaäidille -toiminta on tehokasta ja edullista kotouttamistyötä, jolla on merkittäviä vaikutuksia maahanmuuttajaäitien ja heidän
perheidensä elämään. Toiminnassa on tarkoitus tavata maahanmuuttajaäitiä arkisissa ympyröissä kuten
leikkipuistossa, yhteisellä kävelylenkillä, kauppareissulla tai vaikka jommankumman kotona.

Maahanmuuttajaäidit ovat
eri puolilta maailmaa
Vuoden 2018 aikana ystävätoiminnassa sai tukea 91
maahanmuuttajaa: yksi Haminassa, kaksi Pyhtäällä,
24 Kotkassa, 24 Kouvolassa, 29 Lappeenrannassa ja
12 Imatralla. Vuoden aikana koulutettiin 25 uutta
vapaaehtoista ystävää.
Vuonna 2018 toimintaan mukaan tulleet maahanmuuttajaäidit olivat lähtöisin eri puolilta maailmaa:
Lähi-Idästä 45 %, Afrikasta 24 %, Aasiasta 23%, Euroopasta 6 % ja Etelä-Amerikasta 2 %. He olivat kotoisin
19 eri maasta ja puhuivat äidinkielenään 19 eri kieltä.
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Nuorisotoiminta

MLL:n kummi- ja tukioppilas- sekä tutortoiminnan tavoitteena on parantaa
koulun ilmapiiriä ja vähentää koulukiusaamista.
Alakoulujen kummioppilaat, yläkoulujen tukioppilaat ja toisen asteen tutorit ovat vapaaehtoisia
oppilaita ja opiskelijoita, jotka haluavat toimia
kouluyhteisön hyväksi ja auttaa muita oppilaita.
Toiminnassa keskeistä on osallisuus, nuorten mahdollisuus itse ideoida, toteuttaa ja arvioida toimintaa. Toiminnasta vastaa kouluissa työskentelevä
aikuinen ohjaaja.

Oppilaiden perus- ja jatkokoulutukset

MLL:n Kymen piiri vastaa omalla alueellaan koulutusten välityksestä. Piirin tehtävänä on huolehtia yhteydenpidosta ja yhteistyöstä keskusjärjestön, tukioppilaskouluttajien ja -ohjaajien kanssa sekä ylläpitää
ohjaajarekisteriä. Piiri myös kannustaa yhdistyksiä
kouluyhteistyön kehittämiseen alueellaan.
MLL:n Kymen piirin alueella toimii 11 kouluttajaa.
Kouluttajayhteistyötä on parannettu yhteydenpitoa
selkiyttämällä ja toimintatapoja muokkaamalla.

Ohjaajien koulutukset

Kymen piirin alueella oli yhteensä kahdeksan tukioppilaiden peruskoulutusta. Koulutuksissa kohdattiin
yhteensä 92 tukioppilasta sekä 13 aikuista. Jatkokoulutuksia pidettiin Mie kuulun -hankkeeseen liittyvien
kouluvierailuiden yhteydessä tapaamalla tukareita
esimerkiksi välitunneilla tai oppitunneilla.

Ohjaajien peruskoulutuksessa tutustuttiin kummi- ja
tukioppilas- sekä tutortoiminnan toimintaperiaatteisiin, arvoihin ja tavoitteisiin. Koulutuksesta sai valmiuksia toiminnallisten menetelmien käyttöön sekä
työvälineitä oman ryhmän ohjaamiseen ja toiminnan
kehittämiseen. Koulutusta halunneille tarjottiin mahdollisuus osallistua Helsingissä järjestettyyn koulutukseen. Ohjaajien täydennyskoulutuksia järjestettiin
kolme kappaletta, yksi Kotkassa, yksi Kouvolassa ja
yksi Lappeenrannassa. >
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Kuva lyhytelokuvasta Langat, jonka piiri tuotti yhteistyössä Kouvolan paikallisyhdistyksen kanssa.

Nuorisotoiminnan tapahtumia
Hyvä alku koulutielle
Noin 200 Taavetin koulun oppilasta julisti maanantaina 13.8. Hyvän alun koulutielle. Tapahtumassa esiintyi
taikurijonglööri Janne Mustonen moottorisahatempuillaan. Seitsemännentoista kerran järjestetty tapahtuma huipentui lukuvuoden 2018—2019 koulurauhan
julistukseen.

Nuorisoseminaari
Kouvolan Kuule, Näe, Kohtaa minut 4.0. -seminaari
ammattikasvattajille ja muille aiheesta kiinnostuneille järjestettiin 7.10. Kouvola-talon Simelius-salissa
yhteistyössä Kouvolan Ohjaamon ja Kouvolan nuorisopalveluiden kanssa. Seminaariin osallistui noin 160
kasvatusalan ammattilaista. Psykologi ja psykoterapeutti (VET) Tiina Röning puhui seminaarissa lasten ja
nuorten sosiaalisen hyvinvoinnin kehittämisestä.

Paikallisyhdistysten nuorisotyön tukeminen
Piirin tehtävänä on tukea, ohjata ja kouluttaa oman
alueensa paikallisyhdistyksiä ja niissä toteutettavaa
nuorisotoimintaa. Toimintaa on tuettu mahdollisuuksien ja paikallisyhdistyksen toiveiden mukaan. Osassa
yhdistyksiä ei nuorisotoimintaa juurikaan tehdä, kun
taas osassa toimitaan aktiivisesti nuorisotoiminnan
kentällä. Piiri haluaa tukea paikallisyhdistyksiä nuorisotyön kehittämisessä, ja työn alla on opinnäytetyö
MLL:n nuorisotoiminnan eri muodoista ja mahdollisuuksista.
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Ammatilliset perhepalvelut
MLL:n Kymen piiri tuottaa ammatillisia
perhepalveluita kunnille ostopalvelusopimusten puitteissa. Vuonna 2018
palveluja ostivat Kotka ja Kouvola.
Perheet ja saivat palveluun oikeuttavia
ostopalveluseteleitä. Perheet ja yhteisöt tilasivat myös palveluita yksityisesti.
Työkokonaisuus räätälöidään perheiden tarpeita
vastaavaksi. Työn tavoitteista ja toteutuksesta sovitaan tarvittaessa ennen työn alkamista palvelusuunnitelmassa. Suunnitelman laatimiseen ja arviointiin
osallistuvat perhe, palvelun tilaaja, perhetyöntekijä ja
perhepalvelupäällikkö. >

Uusina toiminnan m
vuonna 2018 aloitettiuotoina
in:
Ammatilliset perhepalvelut
vuonna 2018:
•

•

•

•

Vammaisen ja pitkäaikaissairaan lapsen hoito
(72% tehdyistä tunneista) tarjoaa apua lapsen
kotihoitoon vanhempien jaksamisen ja vanhemmuuden tueksi sekä omaishoitajan vapaan ja
iltapäivähoidon järjestämiseksi.
Lapsiperheiden kotipalvelu (21% tehdyistä
tunneista) tukee lapsiperheitä kuormittavassa
elämäntilanteessa tarjoamalla konkreettista,
oikea-aikaista apua ja tukea perheen tarpeen
mukaan.
Perhetyö (4% tehdyistä tunneista ) on ennaltaehkäisevää avohuollon tukitoimenpiteenä
toteutettavaa toimintaa. Perhetyön tarkoituksena
on tukea perhettä kokonaisuutena suunnitelmallisesti, johdonmukaisesti, kokonaisvaltaisesti ja
pitkäjänteisesti.
Lasten ja nuorten ammatillinen tukihenkilötyö
(alle 1% tehdyistä tunneista) tukee ja edistää
lapsen kokonaisvaltaista sosiaalista hyvinvointia ja kehitystä. Lasta tavataan kotona ja kodin
ulkopuolella.

Leikkilä
•

Ryhmämuotoinen ho
itotoiminta, jossa
vastuuvetäjänä toim
ii ammatillisten perh
epalveluiden työntekij
ä ja hänen apunaan
tarvittava määrä laste
nhoitokurssin käyneitä hoitajia. Ryhmähoi
to tehdään asiakkaan
tiloissa ja räätälöidää
n asiakkaan tarpeita
vastaavaksi

Unisatama
•
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Ryhmämuotoinen yö
n yli hoito, jossa
vastuuvetäjänä toim
ii ammatillisten perh
epalveluiden työntekij
ä ja hänen apunaan
tarvittava määrä laste
nhoitokurssin käyneitä hoitajia. Yön yli
hoito on toteutettu
Kouvola lapsiperheid
en sosiaalipalveluiden
ostopalveluna.

Palvelujakauma Kymen piiri 2018

Toteutuneet tunnit vuonna 2018
Vallitsevin palvelumuoto vuonna 2018 oli edelleen vammaisen ja pitkäaikaissairaan lapsen hoito.
Lapsiperheiden kotipalvelutilaukset olivat kuitenkin
kasvussa. Vammaisen ja pitkäaikaissairaan lapsen
hoitotyön tilaajina olivat pääasiassa vammaispalvelu ja omaishoito. Muita palveluiden tilaajia olivat
varhaisen tuen palvelut, sosiaalitoimi sekä yksityiset
henkilöt.
Kokonaistyötuntimäärä vuonna 2018 oli 10 662, mikä
on lähes 3 400 tuntia enemmän kuin vuonna 2017.
Hoitotuntien tilaukset jakautuivat Kotka 67 % ja Kouvola 33 %. Lisäksi ammatillisia palveluita on tuotettu
joitakin tunteja Lappeenrantaan ja Pyhtäälle.
Kotkassa pääpaino oli vammaisten ja pitkäaikaissairaiden lasten hoidolla, eli erityishuoltolain alaisessa iltapäivä- ja vanhempien työajan hoidossa sekä
omaishoidon vapaiden järjestämisessä. Kouvolassa
pääpaino on ollut lapsiperheiden kotipalvelussa, jota
on tuotettu palveluseteleillä sekä lapsiperheiden sosiaalityön maksusitoumuksilla.
Vuoden 2018 lopussa perhepalveluiden piirissä oli
Kotkassa 16 perhettä (määrä vaihteli vuoden aikana
16—24 välillä) ja Kouvolassa 20 perhettä (määrä vaihteli 11—20 välillä). Perhepalvelupäällikkö on pitänyt
yhteyttä asiakasperheisiin puhelimitse, sähköpostitse
ja kirjeitse

Leikkilä toi uuden ryhmämuotoisen
hoitomahdollisuuden
Leikkilä-ryhmähoidon osaavat hoitajat ovat vastanneet
perheen pienimpien viihtyvyydestä ja turvallisuudesta kaikissa KooKoon kotipeleissä Kouvolassa, SaiPan
perhepelissä Lappeenrannassa sekä Lappeenrannan
Galleria -kauppakeskuksessa kahtena lauantaina joulukuussa. Kouvolassa on käynnistetty myös yön yli ryhmähoito, eli Unisatama-toiminta yhteistyössä Kouvolan
lapsiperheiden sosiaalityön kanssa. Ryhmämuotoinen
hoito on saadun palautteen mukaan koettu tarpeelliseksi ja perheiden arkea helpottavaksi toiminnaksi.

Perhetyöntekijät ja perheet
MLL:n Kymen piirin perhetyöntekijät ovat sosiaali- tai
terveysalan ammattilaisia; lähihoitajia, sairaanhoita-

Hoitotuntien

jia, kehitysvammaohjakautuminen 2018
jaajia tai sosionomeja.
Perhetyöntekijöillä on
ratkaisu- ja voimavarakeskeinen työote,
heidän työtapansa on asiakkaan
omatoimisuutta,
kuntoutumista
ja kotona selviytymistä tukevaa.
Perhetyöntekijät
työskentelevät perheissä vuorokauden kaikkina
aikoina. Työsuhteen alussa perhetyöntekijät esittävät
lain edellyttämän rikostaustaotteen. Koko henkilöstö
on allekirjoittanut vaitiolositoumuksen ennen työsuhteen alkamista. Salassapitovelvollisuus säilyy myös
työsuhteen päätyttyä.
Vuoden 2018 lopussa tuntityötä tekeviä perhetyöntekijöitä oli 17, joista 5 työsopimuksella ja 12 runkosopimuksella. Perhetyöntekijöille järjestettiin vuoden
aikana perhetyöntekijätapaamisia, joissa oli koulutuksellista antia ja työn kehittämiseen liittyvää sisältöä. Lisäksi työntekijät ovat osallistuneet täydennyskoulutuksiin, joiden aiheena on ollut muun muassa eroperheen
auttaminen ja nuorten kohtaaminen ja tukeminen.
Koulutukset on järjestetty yhteistyössä Opintokeskus
Siviksen kanssa. Kaikki aktiivisessa työsuhteessa olevat
perhetyöntekijät ovat käyneet perhepalvelupäällikön
kanssa kehityskeskustelun, jossa on kartoitettu ammatillisia tavoitteita ja koulutustarpeita.
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Kehittämishankkeet
Mie Kuulun! -hanke (2017—2019)

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA:n rahoittaman nuorisohankeen tavoitteena on 13—15vuotiaiden nuorten osallisuuden
vahvistaminen vapaaehtois- ja
vertaistoimintaan perustuvan
luovan ryhmätoiminnan keinoin.
Toiminta käynnistyi kevään 2017 aikana Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan alueen yläkouluissa toteutetuilla
työpajoilla, jotka hankkeen koordinaattori toteutti
osallistavin, draamalähtöisin menetelmin. Samalla
koulujen oppilailta kerättiin kirjoituksia, joista teatterialan ammattilainen tuotti monologitekstejä nuorten käyttöön. Hankkeen kohderyhmänä ovat 13—15
-vuotiaat yläkoululaiset, MLL:n tukioppilaat, heidän
kanssaan työskentelevät ammattikasvattajat (opettajat ja muut ohjaajat) sekä MLL:n paikallisyhdistysten
vapaaehtoiset.
Lasten eroryhmä kokoontuu.

Hankkeen sisältöpohjana ovat empatia, kuuntelemisen tärkeys sekä tunne- ja vuorovaikutustaidot.
Teemoja käsiteltiin kiusaamisen ehkäisyä edistävillä
työtavoilla. Samalla tuettiin nuoren rohkaistumista,
heittäytymistä ja itsetunnon kehittymistä.
Vuoden 2018 aikana tehneet Mie kuulun -hankkeeseen liittyviä kouluvierailuita viidellätoista eri koululla
joissa olemme kohdanneet 487 nuorta. Yhteensä
nuoria on kohdattu yli 1300. Lisäksi olemme kartoittaneet MLL:n nuorisotoiminnan muotoja ja erilaisia
yhteistyötahoja. Aloitimme yhteistyön KaakkoisSuomen ammattikorkeakoulun (XAMX) kanssa,
jonka lopputuloksena syntyy mobiilisovellus nuorten
kuulemiseen vuonna 2019. Nuorten monologien
työstäminen aloitettiin työpajoissa Kouvolassa ja
Imatralla. Kouvolassa kuvattiin ensimmäinen nuorten
monologiin perustuva lyhytelokuva joulukuussa 2018.
Hankkeen yhteydessä olemme tehneet yhteistyötä
SM-liigajoukkue KooKoon kanssa, aloittaen koulukiertueen kiusaamisen vastaisella teemalla kouluissa.

Eroauttamis- ja kohtaamispaikkatoiminnankehittämishanke (2018—2020)

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA:n rahoittaman hankkeen
tavoitteena on lapsen äänen ja näkökulman konkreettinen esille tuominen
vanhempien erotilanteessa, lapselle
tärkeiden ihmissuhteiden jatkuvuuden
tukeminen eron jälkeen ja vanhempien tukeminen yhteisessä ja jaetussa
erovanhemmuudessa. Tavoitteena on
lisäksi vapaaehtoistyön vahvistuminen
eroauttamisen kentällä ammattilaistyön rinnalla sekä eroperhetyötä tekevien tahojen yhteistyön vahvistuminen
ja kehittäminen. >
21

Lasten vertaisryhmästä uutisoitiin myös Kouvolan Sanomissa.

Kuva perhesatama Hellin tiloista.

Kehittämishankkeen pilottikaupungit ovat Kouvola ja
Lappeenranta. Hankkeessa tuotetut palvelut täydentävät olemassa olevia kunnallisia ja muiden järjestöjen tuottamia palveluja perheen tukemisen kentällä.

sekä neutraalilla läsnäolollaan vaikuttavat tilanteen
tunnelmaan. He saavat kolmen illan mittaisen koulutuksen, jossa paneudutaan MLL:n järjestönä, vapaaehtoisuuteen, eron teoriaan sekä perhesataman
käytäntöihin. Perheluotsit haastatellaan koulutuksen
jälkeen, jonka jälkeen tehdään sopimukset ja sitoumukset. Perhesatamaluotseja koulutettiin Kouvolassa
9 ja Lappeenrannassa 7.

Konkreettisesti hankkeen aikana käynnistetään ja
koordinoidaan Perhesatamatoimintaa kohtaamispaikaksi lapselle ja hänestä erillään asuvalle vanhemmalle, koulutetaan vapaaehtoisia perheluotseja mahdollistamaan perhesatamien käyttö sekä ohjataan heitä
toiminnassa.
Toiminnassa mukana olevat vanhemmat haastatellaan ja heitä ohjataan ja tuetaan, järjestetään
vanhemmille ja läheisille suunnattuja Eron edessä- tai
eroMIElessä-iltoja, vertaisryhmätoimintaa eroperheideiden lapsille ja vanhemmille lapsille sekä koulutuksia ja seminaareja sekä osallistuimme alueelliseen
eroverkostotyön kehittämiseen.
Perhesatamatoimintaan voivat tulla perheet, joilla
ei ole tuettujen tai valvottujen tapaamisten tarvetta
ja joilta puuttuu paikka, joissa lapsesta erossa asuva
vanhempi tai muu läheinen voi tavata lasta. Vanhemmilla tulee olla yhteinen näkemys lapsen tärkeiden
ihmissuhteiden säilymisen merkityksestä sekä kyky
olla sovinnollisessa vuorovaikutuksessa lapsen läsnä
ollessa. Perhesatamat ovat kodinomaisia tiloja, joissa
lapsiperheen perustoimet - ruuan lämmittäminen,
vaipan vaihto, lepo ja leikkiminen - onnistuvat. Perhesataman käyttäjäksi tullaan ammattilaisten ohjaamana tai omatoimisesti. Perhesatamia perustettiin 2018
aikana Kouvolaan 5 ja Lappeenrantaan 2 ja niitä käytti
Kouvolassa 4 ja Lappeenrannassa 2 perhettä.

Lasten erovertaisryhmä järjestettiin Kouvolassa. Kuusi
kertaa kokoontuneeseen ryhmään osallistui kuusi
8-14 vuotiasta lasta/nuorta. Vanhempien erovertaisryhmä Kouvolassa kokoontui kahdeksan kertaa ja
siihen osallistui neljä vanhempaa.
Perhesatamia ja perheluotsikoulutusta on markkinoitu ammattilaisille säännöllisesti eri yhteyksissä ja
yhteistyöryhmissä, muun muassa Lape-yhteistyön
merkeissä suoraan sekä sähköpostitse, esitteitä
jakaen ja toimittaen. Etelä-Saimaa ja Kouvolan Sanomat ovat tehneet molemmat yhden uutisoinnin
asiasta. Etelä-Karjalan Lapen yhteydessä Oppimaa
Oy teki kuusi videota perhesatamatoiminnasta ja Yle
Kaakkois-Suomi yhden radiohaastattelun. Koulutustilaisuuksissa, messuilla ja tapahtumissa toimintaa on
markkinoitu esittelyin ja esittein 24 tapahtumassa.
Erovertaisryhmää markkinoitiin esittein eroperheitä
kohtaavien tahojen kautta.

Etelä-Karjalan EeKoo tuki piirin toimintaa osallistumalla
Marianna Stolbowin koulutuksen kuluihin ja perhesataman varusteluun 200 eurolla. EeKoo myös antoi
perhesataman käyttöön tilat Metalo Sopista. Viestinnän
avuksi piiri sai käyttöönsä Hotelli Lappeen ja Imatran
Prisman valotaulut Lapset ensin -ja Hyväjoulumielikeräyksen aikana.

Vapaaehtoiset perheluotsit ovat turvallisia aikuisia,
jotka mahdollistavat perheille perhesataman käytön
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Hallinto
MLL:n Kymen piirin hallinnosta vastaa
hallitus. Piirihallitukseen kuului vuonna
2018 puheenjohtajan lisäksi yhdeksän
jäsentä.
Piirihallituksen kokouksia pidettiin viisi. Piirin sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 21.4.2018 Leipomokonditoria Satun Makioilla Luumäellä, ja syyskokous
17.11 Kumppanuustalo Hilmassa Haminassa.
Liittovaltuuston (2018–2020) varsinaisina jäseninä
Kymen piirin alueelta ovat järjestöagentti Henna Hovi
ja lääkäri Jouko Leppänen. Liittohallituksen varajäsenenä lääkäri Eija Puhalainen.
MLL:n Kymen piirin tilintarkastajina toimivat Leena
Anttila (HT) Ernst & Young Oy:stä ja Päivi Värjä (KHT)
PricewaterhouseCoopers Oy:stä. Varatilintarkastajina toimivat Pasi Pietarinen (KHT) PricewaterhouseCoopers Oy:stä ja Jarmo Kuntonen (HT) Tilintarkastus
Kuntonen Oy:stä.

Piirihallituksen syyskokouksessa Haminassa palkittiin Kotkalainen Ella Luukka Vuoden teko 2018 palkinnolla. Kuvassa vas.
MLL Kymen piirihallituksen varapuheenjohtaja Minna Kakkonen,
Kotkan yhdistyksen Ella Luukka ja MLL Kymen piirin toiminnanjohtaja Christa Carpelan.

Piirihallitus 2018
puheenjohtaja
Merja Kuukka, MLL:n Luumäen yhdistys
1. varapuheenjohtaja
Minna Kakkonen, MLL:n Korian yhdistys
2. varapuheenjohtaja
Henna Hovi, MLL:n Anjalan yhdistys		
Marja-Liisa Mankki, MLL:n Jaalan yhdistys		
Birgitta Lindholm, MLL:n Anjalan yhdistys
Ritva Virransalo, MLL:n Lappeenrannan yhdistys
Nina Metsola, MLL:n Pyhtään yhdistys

Minja Katajala, MLL:n Sippolan yhdistys
Kyösti Suolanen, MLL:n Kuusankosken yhdistys
Terhi Rokkanen, MLL:n Kotkan yhdistys (kunniapuheenjohtaja)
Piirihallituksen sihteerinä toimi MLL:n kymen piirin
toiminnanjohtaja Christa Carpelan

Piirihallituksen työrukkasena toimii johtoryhmä,
johon kuuluivat puheenjohtaja, varapuheenjohtajat
sekä toiminnanjohtaja. Johtoryhmä kokoontui kuusi
kertaa vuoden aikana.
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Henkilökunta osallistui useisiin
koulutuksiin 2018
Jututtamo- vetäjäksi koulutus, Järjestöristeilyn
koulutukset, Kehity kouluttajana-koulutus,
Koti kahdessa paikassa-koulutus, Miten tuen
maahanmuuttajalasta-koulutus, Nuorisotyön
kouluttaja-koulutus, Lapsen sosiaaliset taidot ja
temperamentti- koulutus, Markkinointi somessa-koulutus, Mediakasvatuksen koulutus, Näe
ja kuule minut!, Opiskelevan nuoren kohtaaminen- koulutus, Vanhempainiltademo-koulutus,
Parisuhdepäivät tapahtuma, Siviksen Kouluttaja
-koulutus, Vertaisryhmänohjaaja -koulutus,
Yhteensovittava johtaminen/Lape, 21.-23.9.

Piiritoimisto

Henkilöstö

n henkilöku

018:

• Toiminna
njohtaja
Christa Carp
elan
• Järjestöpä
ällikkö
Maiju Vesa
(yhdistysten
tuki, kuntay
hteistyö ja ko
htaamispaik
ka
ja perhekesk
• Perhep
ustoiminta)
alvelupäällik
kö Pauliina
(ammatillis
Paakala
et perhepa
lvelut)
• Talousv
astaava Teij
a Honni
• Vastaa
va koordina
attori Virpi
Meriläinen
maahanmu
(ystäväksi
uttajaäidille
-toiminta)
• Koordin
aattori Sann
a Kytö (perh
• Koordin
ekummitoim
aattori Julia
inta)
Ly
y
ti
n
e
n
(kaveritoim
inta)
• Koordin
aattori Tain
a Salomäki
(Mie Kuulun
nuorisotoim
! -hanke,
inta ja laste
nhoitotoim
• Koordin
inta)
aattori Piia
Kleimola
(tukioppilast
oiminta)

Piiritoimiston henkilökunta kasvoi
uusien hankkeiden myötä. Keskimäärin
piirissä työskenteli 11 kuukausipalkkaista työntekijää ja 24 tuntityösuhteista työntekijää. Tuntityösuhteisista työntekijöistä ammatillisten
perhepalveluiden perhetyöntekijöitä
oli 17. Tuntityösuhteisia nuorisotoiminnan kouluttajia oli 7.
Organisaatiota kehitettiin vastaamaan uusia tarpeita.
Piiritoimistohenkilökunnan työnkuvat määriteltiin
saatujen rahoitusten perusteella ja vakiintuneisiin
toimintoihin nimettiin tiimivastaavat. Tavoitteet määriteltiin yhteisesti ja kirjattiin piirin vuosikelloon. Joka
toinen viikko kokoontuneissa tiimeissä pysähdyttiin
arvioimaan toiminnan suuntia ja asetettiin yhteisiä
päämääriä. Henkilökohtaisia kehittämissuunnitelmia
työstettiin kehityskeskusteluissa. Toimistotyöntekijöillä oli mahdollisuus osallistua MLL:n ja muiden tahojen, omaa työtä kehittäviin koulutuspäiviin. Yhteisiä
tiimipäiviä vietettiin tammikuussa ja elokuussa. Työhyvinvoinnista kannettiin yhteisvastuullisesti huolta
läpi vuoden riemurasia -toimintamallin avulla.

nta vuonna
2

• Koordinaa
ttori
Marjaana P
eronmaa
(Lape -hanke
& eroauttamistyö)
• Koordinaa
ttori
Satu Lukka
(eroauttam
istyö)

• Järjestö
koordinaatto
ri Joonas Ko
• Järjestö
jo/Elisa Sand
assistentti Ju
ström-Hovi
stus Salmi
• Piiritoim
istolla harjo
ittelunsa su
opiskelijaa
oritti 11 sosi
ja yksi yhte
onomiis
ö
p
e
d
agogi-opiske
Projektiopin
lija.
toja suoritti
14 opiskelija
työssäoppim
a ja neljä oli
assa. Opinn
äytetöitä va
lmistui kaksi
.

24

Talous
Piirin toiminta vuonna 2018 rahoitettiin
STEA-avustuksilla, kunta-avustuksilla,
jäsenmaksutuotoilla, koulutusten ja
perhepalveluiden myynnillä, Opintokeskus Siviksen tuella sekä muiden
toimintaamme tukevien tahojen tuella.

Perhekeskus- ja lastenhoitotoimintaan saatiin rahoitusta Haminasta, Imatralta, Kotkasta, Kouvolasta,
Pyhtäältä, Lappeenrannasta ja Taipalsaarelta. Kotkaan
ja Kouvolaan tuotettiin myös ammatillisia perhepalveluita ostopalvelusopimuksin. Vuonna 2018 piirin
talous oli 9934,11 euroa ylijäämäinen.

Yrityskummit

Yritysyhteistyön kehittämiseksi käynnistettiin Yrityskummikampanja.
Yrityksille tullaan tarjoamaan erilaisia mahdollisuuksia tukea paikallisia perheitä
ja samalla kantaa yhteiskuntavastuuta lastenoikeuksien näkökulmasta.
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Toimintaamme tukeneet

KUNTAYHTEISTYÖ 2018
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MUUT TAHOT

Anjalankoski
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Tule mukaan iloiseen joukkoomme
Mannerheimin Lastensuojeluliitto on
kansalaisjärjestö, jonka päämääränä
on edistää lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia, lisätä lapsuuden
arvostusta ja näkyvyyttä yhteiskunnassa sekä tuoda lapsen näkökulmaa
päätöksentekoon.
MLL:n arvoja ovat lapsen ja lapsuuden arvostus,
yhteisvastuu, inhimillisyys ja yhdenvertaisuus. Arvoja
täydentävät periaatteet ovat ilo, kumppanuus, osallisuus ja arvostus.
MLL:n piirit keräävät perheiltä säännöllistä palauteja seurantatietoa toiminnastaan. Valtakunnallisella
tasolla MLL arvioi vapaaehtoisen perhetoiminnan
vaikutuksia perheiden hyvinvointiin systemaattisen
arviointimallin mukaan. MLL:n Kymen piirissä toimii
yli 30 paikallisyhdistystä.

Kiinnostuitko?
Ota yhteyttä.

Lisätietoja:

http://kymenpiiri.mll.fi
Löydät meidät myös sosiaalisesta mediasta

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Kymen piiri ry
Hallituskatu 5, 45100 Kouvola
p. 010 422 8122
kymen.piiri@mll.fi
Toiminnanjohtaja Christa Carpelan
p. 050 406 3763
christa.carpelan@mll.fi
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