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1. Johdanto 
 
Kuluneeseen vuoteen on mahtunut monia iloisia kohtaamisia, riemukkaita tapahtumia, uusia kumppaneita ja sekä 
iloja ja suruja asiakasperheiden kanssa. Yhdistys oli mukana 38 tapahtumassa, joihin osallistui 2068 ihmistä. 
Asiakkaita meillä oli 991 ja yksilökäyntejä toteutui 2713. Ryhmäkertoja oli 119 ja niissä ryhmäkäyntejä 695. 
Sähköisesti chatin, puhelimen tai sähköpostin välityksellä ohjattiin ja autettiin ihmisiä 578 kertaa. Auttamis- ja 
vaikuttamistyötä on tehty 70 vapaaehtoisen ja 23 työntekijän yhteisellä työskentelyllä. 
 
Keväällä yhdistyksessä vietettiin Pidä kiinni -avopalveluyksikkö® Nupun avajaisia sekä Väkivaltatyön 
palvelukeskus Pysäkin ja vapaaehtoisdoulatoiminnan 10-vuotisjuhlia.  
 
Yhdistyksen strategian 2014-2019 mukaiset painopisteet olivat: 

✓ Kansalaistoiminnan monimuotoisuus 

✓ Seutukunnalliset palvelut ja laadukas toiminta 

✓ Hallinnon ja talouden luotettavuus sekä työyhteisön hyvinvointi 

Yhdistyksen strategian toteutumista arvioitiin vuoden aikana niin johtokunnassa, johtoryhmässä, tiimeissä kuin 
yhdistyksen työntekijöiden ja vapaaehtoisten kehittämispäivässä. Johtokunnan päätöksen mukaisesti strategia 
2020-2023 yhdenmukaistetaan Ensi- ja turvakotien liiton strategian kanssa siten, että siinä on vahvasti esillä 
kymenlaaksolainen ilme ja tämän alueen ja Kymenlaakson Ensi- ja turvakotiyhdistyksen yhdistyksen erityispiirteet 
ja -tarpeet. 
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2. Kansalaistoiminnan monimuotoisuus 
 
Yhdistyksen jäsenmäärä oli vuoden 2019 lopussa 372 henkilö- ja viisi yhteisöjäsentä. Uusia henkilöjäseniä 
yhdistykseen liittyi toimintavuoden aikana 22. Jäsenmaksu oli 20 euroa/henkilö ja 50 euroa/yhteisö.  
 
2.1 Vapaaehtoiset ja kokemusasiantuntijat mukana toimintaa toteuttamassa 
 

”Se on ollut mahdollisuus löytää itsestä uusia puolia, oppia uutta, nähdä oma menneisyys positiivisessa ja 
merkityksellisessä valossa ja se on lopulta toiminut ensimmäisenä askeleena alan vaihtoon. Sanoisin, että 
merkitys on ollut lopulta hyvin suuri. ” 

 
Yhdistyksessä toimivien vapaaehtoisten työpanos on merkittävä. Vapaaehtoisena toimi 
70 henkilöä, jotka antoivat aikaansa vapaaehtoistyöhön 1434 tuntia. Vapaaehtoiset 
toimivat yhdistyksen vertaisryhmätoiminnassa, palvelujen tuottamisessa ammatillisen 
henkilöstön rinnalla, tapahtumissa tai tukitoiminnoissa. He ovat olleet lastenhoitoapuna 
päiväryhmässä, tenavatuvassa sekä unirytmitysjaksolla, ryhmänohjaajina sekä 
asiantuntijatehtävissä. Vapaaehtoisdoula-toiminnassa oli mukana 17 vapaaehtoista 
synnytystukihenkilöä ja eroneuvotoiminnassa 12 eron kokenutta, toimintamalliin 
koulutettua vapaaehtoista eri puolilta Kymenlaaksoa. IT-tukipalvelut on hoitanut yksi 
ammattitaitoinen vapaaehtoistyöntekijä. Myös tapahtumien järjestämisessä, 
tiedottamisessa, kuljetuksissa sekä pienissä remonttitöissä on saatu apua 
vapaaehtoisilta.  

 
Marras-joulukuussa 2019 toteutettiin vapaaehtoisille kysely, jonka tarkoituksena oli selvittää vapaaehtoisten 
mielipiteitä yhdistyksen vapaaehtoistoiminnasta. Kyselyyn vastasi 13 vapaaehtoista. He ovat kokeneet 
vapaaehtoistyön itselle merkitykselliseksi. Tärkeää vastaajille oli, että he olivat auttamassa samassa tilanteessa 
olevia vertaisia. Toiminnassa koettiin yhteenkuuluvuutta ja jollekin vapaaehtoistehtävä on myös henkireikä. (Kysely 
Kymenlaakson Ensi- ja turvakotiyhdistyksen vapaaehtoisille 11-12/2019) 
 
 
2.2 Yhdistys mukana tapahtumien ja koulutuksien järjestämisessä 
 
Yhdistys järjesti yksin tai yhdessä muiden toimijoiden kanssa vuoden aikana 
erilaisia tapahtumia, koulutuksia tai toiminnan esittelyjä 38.  Kohderyhmänä olivat 
lapset ja perheet erilaisissa elämäntilanteissa, yhteistyökumppanit tai opiskelijat.  
Tapahtumiin osallistui yhteensä 2068 osallistujaa. Yhdistyksen toimintaa esiteltiin 
yhdeksän kertaa ja osallistujia tilaisuuksissa oli 446. Kaikille avoimia 
Eroneuvotilaisuuksia oli 5 ja niihin osallistui 10 ihmistä sekä12 vapaaehtoista.  
 
 
 
Koulutukset 
 

Aika Koulutus Osallistujat 

3.4.2019 Turva10–perehdytyskoulutus, Kotka 24 

4.3.2019 Turva10–perehdytyskoulutus, Kouvola 24 

28.8.2019 Vapaaehtoisten perehdytyskoulutus 10 

 
Tapahtumat 
 

Aika Tapahtuma Osallistujat 

8.3.2019 Väkivalta ei lopu ruusuilla - naisiin kohdistuvan 
väkivallan ehkäisyviikon tapahtuma, Pasaati 

150 

3.4.2019  Virkistysilta iseille 12 

3.6.2019 Asiakkaiden grilli-ilta, Perhetalo Haikara 80 

4.6.2019 Kesätempaus lapsiperheille Myllyssä 100 
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12.6.2019 Isien saariretki 9 

7.9.2019 Perheretki Actionparkiin Kouvolaan 40 

27.9.2019 Vauvanpäivä, Perhetalo Haikara 10 

1.-2.10.2019 Hyvinvoinnista virtaa –tapahtuma, Ekami 80 

10.10.2019 Nuoret valtaa kaupungintalon –tapahtuma, Kotka 800 

17.10.2019 Asunnottomien yö -tapahtuma Kotkan torilla 100 

25.10.2019 Valoa ei väkivaltaa -tapahtuma Kouvolassa 70 

2.12.2019 Avoimet ovet Oskarin päivänä 70 

12.12.2019 Vapaaehtoisten jouluilta 7 

 
 
2.3 Yhteistyö ja verkottuminen 
 

”Toiminta on laadukasta, ammattitaitoista ja rohkeaa. 
Asioista puhutaan suoraan asiakasta kunnioittaen ja yhteistyö sujuu todella hyvin.” 

 
Yhdistyksellä on aktiivisen toimijan rooli Kymenlaakson alueen lapsiperhepalveluiden verkostoissa ja 
kehittäjäryhmissä. Asiakastyöhön sisältyy jatkuva, säännöllinen yhteistyö perheen viranomais- ja läheisverkoston 
kanssa.  
 
Edustukset, verkostot ja työryhmät 

Kansallisen tason  
edustus, työryhmä 
tai verkosto 
 

Ensi- ja turvakotien liiton liittohallituksen jäsen 
Ensi- ja turvakotien liiton liittokokous (2) 
Vaikuttavuus esiin -hankkeen ohjausryhmä 
Ylisukupolvisen kaltoinkohtelu -hankkeen ohjausryhmä 
Pidä kiinni -ohjausryhmä 

Maakunnan tason  
edustus, työryhmä 
 tai verkosto 

 

Kymenlaakson Lape monialainen yhteistyöryhmä 
Kymenlaakson vauvaperheen päihdetyön kehittämisryhmä (4)  
Vauvanpolku-työryhmä (2) 

Järjestö 2.0 -ohjausryhmä 
Valoa hankkeen -ohjausryhmä 
Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom; lastensuojelun 
edunvalvojien rekisteri 

Kuntatason 
edustus, työryhmä 
tai verkosto 
 

Alueelliset perhekeskusverkostot (4 verkostoa) 
Kasva Kotkassa -työryhmä  
Kouvolan kaupungin Lape-ryhmä 
Etelä-Kymenlaakson Marak-työryhmä (2) 
Kotkan ICDP-koordinaation tukiryhmä (3) 
Kouvolan Sosiaali- ja kriisipäivystyksen debriefing-ryhmä 
Kouvolan Marak-työryhmä 
Kouvolan eroverkosto 
Kotkan eroverkosto (2) 

Muu edustus As. Oy Kotkan Kauppakulma, hallituksen jäsen 

 
Vuosikokouksen yhteydessä luovutettiin Esikko-tunnustus toiminnanohjaaja Marjukka Suurpäälle. Esikko-
tunnustus annetaan vuosittain yhteistyökumppanille tai yhteistyötaholle, joka on työyhteisömme arvion mukaan 
osoittanut aitoa asiakasta kunnioittavaa ja arvostavaa suhtautumistapaa, lapsen edun huomioimista ja jonka 
toiminnasta välittyy toivoa antava ja kannustava työote. 
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3. Seutukunnalliset palvelut ja laadukas toiminta 
 
Kymenlaakson Ensi- ja turvakotiyhdistys ry tarjoaa kymenlaaksolaisille lapsiperheille kansalaistoimintaan ja 
vertaistukeen pohjautuvia toimintoja sekä palveluja, jotka edellyttävät ammatillista osaamista ja asiantuntijuutta. 
Osa toiminnoista on Veikkauksen tuella toteutettua toimintaa, joka on avointa ja kynnyksetöntä kaikille niitä 
tarvitseville ja osa toiminnasta on lakisääteisiä, palvelutuotantona kuntayhtymälle tai kunnille myytäviä palveluita. 
Yhdistyksen järjestämään Veikkauksen tuella toteutettavaan toimintaan osallistui vuonna 2019 yhteensä 782 
henkilöä. Tapaamisia toteutui 1606, ryhmäkertoja oli 123 ja niissä ryhmäkäyntejä 695. Palvelutuotannon piirissä oli 
209 asiakasta ja 1080 käyntiä tai kotikäyntiä. Puhelimitse, sähköpostitse tai chatin kautta asiakastyötä tehtiin 578 
kertaa. Asiakaspalavereihin työntekijät osallistuivat asiakkaiden kanssa 102 kertaa. 
 
3.1 Järjestölähtöinen avopalvelutoiminta 
 
Järjestölähtöinen avopalvelutoiminta on avointa, kaikille tarjottavaa, kynnyksetöntä 
toimintaa, jonka tavoitteena on asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. 
Avopalvelun työmuotoja ovat baby blues – ja vapaaehtoisdoula-toiminta, uniohjaus, 
eroauttaminen, tenavatupa, lasten yökylä sekä vertaisryhmä- ja retki- ja leiritoiminta. 
Toiminnan piirissä oli yhteensä 676 ihmistä. 
 
Baby blues -toiminta sekä uniohjaus ja -neuvola 
 

”Kiitos kun huomioit meidän perheen yksilöllisesti.” 
 
Baby blues -toiminnassa oli kuluneen vuoden aikana yhteensä 121 asiakasta. Suurin osa asiakkaista ohjautui 

toiminnan pariin itsenäisesti, monet neuvolan suosituksesta tai kaverin myönteisen kokemuksen perusteella. 

”Ystävä suositteli ottamaan yhteyttä, hän on saanut teiltä ison avun.” Asiakastapaamisia oli 81, joista kotikäyntejä 

49. Baby blues-työhön kuuluvaa uniohjausta toteutettiin avo- ja kotikäyntien lisäksi puhelimitse ja sähköpostin 

välityksellä. Näitä kontakteja oli yhteensä 205. Baby blues -työntekijän toimintakenttänä oli koko Kymenlaakson 

alue.  Yhteydenottoja tuli eniten Kouvolasta, toiseksi eniten Kotkasta ja Haminasta. Uniohjausta annettiin 

sähköpostitse Italiaan ja Iso-Britanniaan asti. Unineuvola jatkui säännöllisenä yhteistyössä Kymsoten kanssa. 

Unineuvola-vastaanotot olivat Keltakankaan ja Korian perhekeskuksilla 17 kertaa vuoden aikana, joissa tavattiin 

42 perhettä. Ajat olivat kovin suosittuja, jonka vuoksi ajoittain perheet kertoivat joutuneensa odottamaan useitakin 

viikkoja tapaamista. Unineuvolatapaamisen jälkeen työntekijä otti yhteyttä perheeseen puhelimitse tai 

sähköpostitse sovittuna ajankohtana, yleensä n. 2-3 viikkoa tapaamisesta. Työskentelyä jatkettiin perheiden 

toiveiden mukaisesti tämän jälkeen, jos heillä oli siihen tarvetta. Vuoden aikana työntekijällä oli kontakti 46 

perheeseen, joihin puheluita ja sähköposteja tehtiin yhteensä 81. Lisäksi yhteen perheeseen tehtiin kotikäynti. 

Unirytmitysjaksoja järjestettiin kaksi ja niihin osallistui neljä lasta. Baby blues -työntekijä oli myös mukana Ensi- ja 

turvakotien liiton koordinoimassa valtakunnallisessa Apua vauvan uneen chat-palvelussa seitsemän kertaa vuoden 

aikana.  

 

Yksilö- ja perhekohtaisen työn lisäksi baby blues-työntekijä osallistui aktiivisesti erilaisiin tilaisuuksiin ja tapahtumiin 

sekä eri verkostoihin ja oli toteuttamassa ryhmätoimintaa Kymenlaakson alueella yhdessä perhekeskusverkostojen 

kanssa. Odottaville perheille suunnattu avoin vertaistukiryhmä Odottavien olohuone toteutui yhteistyössä Kotkan 

Imetystuki ry:n kanssa kahdeksan kertaa ja osallistujia oli yhdeksän. Myös Kouvolassa käynnistyi viime syksynä 

Odottavien olohuone, jossa baby blues-työntekijä vieraili yhdessä vapaaehtoisdoulan kanssa. Lisäksi baby blues-

työntekijä vieraili Kymsoten ja Miepän käynnistämässä Äitien voimaryhmässä puhumassa eri teemoista 

(vanhemman jaksaminen ja arjessa rentoutuminen sekä vauvan univalverytmin tukeminen).  Kouvolan kirjaston 

kutsusta toteutui uniluento. Luento tarjosi tietoa alle 2-vuotiaiden lasten unesta ja keinoista, joilla lapsen 

univalverytmiä voidaan tukea koko perheen kannalta paremmaksi. Luentoa oli kuulemassa 30 aikuista ja 9 vauvaa. 

Vauvan unen tukemisesta ja unikoulusta annettiin tietoa myös eri tahojen (MLL, perheneuvola) järjestämissä 

vauva-vanhempi-ryhmissä, joissa aikuisia oli 38 ja lapsia 47. Ensimmäistä lastaan odottaville perheille 

järjestettävässä monitoimijaisessa perhevalmennuksessa baby blues-työntekijä oli mukana neljä kertaa ja 
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osallistujia oli 46. Yhteistyötä yhdistyksen sisällä tehtiin Untuvan kanssa mm. Voimaa vanhemmuuteen ryhmän 

muodossa. Baby blues-työntekijä kohtasi ihmisiä ja esitteli yhdistyksen palveluja myös seuraavissa tapahtumissa: 

Viranomaiset Kotkassa ja Manskilla, Lapsiperheiden kesätempaus Myllyssä, Supernanny Kotkassa.  

 
Asiakkailta saatu suullinen palaute oli varsin myönteisestä.  "Ihanaa kun olette olemassa, on joku paikka mihin voi 

soittaa ja mistä voi saada apua."  Useampi asiakas antoi kiitosta tuen saamisesta ja rohkaisusta vauvan unikoulun 

toteuttamiseen. "Kiitos avusta, sain vahvistusta omille ajatuksille ja uskallan aloittaa unikoulun." Unineuvola-

asiakkaat (N=29) kokivat saaneensa apua ja olisivat suositelleet palvelua myös ystävilleen. Palautteissa korostui 

perheiden saama tuki sekä keinojen saaminen tilanteeseensa. Monet vanhemmat kuvasivat, että väsyneenä usko 

ja päättäväisyys horjuvat, minkä takia työntekijän kanssa yhdessä keinojen löytäminen oli merkityksellistä. 

Onnistumisen kokemuksen saaminen vanhempana loi hyvinvointia monella eri elämänalueella. Muutamat 

yhteistyötahot kiittivät sujuvasta yhteistyöstä ja vierailuista ryhmissä. ”Sekä työntekijät että asiakkaat saivat uutta 

tietoa vauvan ja taaperon unen tukemisesta.”  

 
Vapaaehtoisdoula-toiminta 
  

Vapaaehtoisdoula-toiminnan koordinoijina ovat toimineet baby 
blues -työntekijä sekä avopalveluohjaaja. Vertaisohjauksellinen 
ryhmä kokoontui yhdeksän kertaa säännöllisin väliajoin ja toimi 
myös tärkeänä työnohjauksena vapaaehtoisille. Ryhmästä 
saatu vertaistuki on koettu välttämättömäksi poikkeuksellista 
sitoutumista edellyttävälle vapaaehtoistoiminnalle. 
Vertaistuellisten keskustelujen lisäksi ryhmissä on käynyt 
vierailevia kouluttajia vapaaehtoisdoulien toiveiden mukaan. 
Yhdistyksen vapaaehtoisdula-toiminta täytti 10 vuotta 9.2.2019. 

Juhlavuoden johdosta vapaaehtoisdoula-toimintaa tuotiin aktiivisesti esille sekä paikallislehdissä että somessa.   
 
Yhdistyksessämme toimi vuoden aikana yhteensä 17 vapaaehtoisdoulaa, joista 14 oli pitkään toiminnassa mukana 
olleita ja neljä tuli mukaan toimintaan vapaaehtoisdoula-koulutuksen jälkeen.  Tukisuhteita oli yhteensä 13 ja 
vapaaehtoistunteja kertyi yhteensä 229. Vapaaehtoista synnytystukihenkilöä toivoneet äidit ja perheet olivat 
pääsääntöisesti suomalaisia sekä yhden että kahden vanhemman perheitä. Jokaiselle perheelle pyrittiin löytämään 
kaksi vapaaehtoisdoulaa, jotka toimivat ns. doulaparina. Tukisuhteissa on korostunut raskauden aikainen tuen 
tarve. Vapaaehtoisdoulapari oli mukana yhdessä synnytyksessä. Vapaaehtoisdoulat ovat kertoneet, että perheiden 
ja vapaaehtoisdoulien yhteinen WhatsApp-ryhmä on mahdollistanut molempien vanhempien ajan tasalla olemisen 
tukisuhteessa esille nousseista ja synnytyksen liittyvistä asioista. Perheiden toiveesta useammassa tukisuhteessa 
vapaaehtoisdoulapari oli aktiiviisessa WhatsApp-yhteydessä myös synnytyksen aikana.  
  
Vapaaehtoisdoulat esittelivät toimintaa yhdessä koordinoivien baby blues -työntekijän ja avopalveluohjaajan 
kanssa erilaisissa tilaisuuksissa ja vapaaehtoisdoulia osallistui muun muassa odottaville perheille suunnattuun 
ryhmään. Yhteistyötä kehitettiin edelleen keskussairaalan yhteyskätilön kanssa.  
   
Perheiltä toiminnasta saatu palaute on ollut erittäin myönteistä. Vapaaehtoisdoulien tuki on koettu merkityksellisenä 
erityisesti raskauden ja synnytyksen aikana. Perheen saama tuki on vähentänyt synnytykseen liittyvää pelkoa ja 
rohkaissut myös toista vanhempaa osallistumaan synnytykseen. “Synnytyksestä jäi oikein hyvä ja eheyttävä 
kokemus, vaikka alkuperäisestä suunnitelmasta jouduttiin poikkemaan.”  Perheet ovat olleet enenevässä määrin 
kiinnostuneita lääkkeettömästä kivunlievityksestä synnytyksessä ja mahdollisuudesta vesisynnytykseen. 
  
Vapaaehtoisdoulat ovat kokeneet vapaaehtoistyön merkityksellisenä. He ovat todenneet, että doulana olo on hyvin 
palkitsevaa. Saa tavata erilaisia perheitä ja olla mukana erilaisissa tilanteissa. He ovat myös kertoneet, että 
vuorovaikutus äitiin ja isään toimi hyvin. Vapaaehtoisdoulasta tuntui, että hänestä oli hyötyä ja apua. Palautteen 
mukaan he ovat kokeneet vertaistuelliset tapaamiset hyödyllisinä ja että heistä pidetään hyvää huolta.  
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Eroauttaminen 
 
Eroauttamista on kehitetty monin tavoin toimintavuoden aikana. Vastaava avopalveluohjaaja on ollut mukana 
yhdistyksen eropalveluiden suunnittelussa ja toteuttamisessa, ja hän on osallistunut myös maakunnallisen 
kehittämistyöryhmän toimintaan. Eroneuvo-koulutuksen käyneet Jussi-työntekijä ja avopalveluohjaaja osallistuivat 
seutukunnallisiin eropalveluiden kehittämistyöryhmiin. He ovat olleet toteuttamassa Eroneuvo-iltoja, Eroneuvo-
kahviloita, ammattilaisille suunnattujen Eroinfo-tilaisuuksien suunnittelutyöryhmässä ja käytännöntoteutuksessa 
sekä osallistuivat valtakunnalliseen erotukihenkilötoiminnan toiminnan kehittämiseen. Toiminnanjohtaja, vastaava 
avopalveluohjaaja ja avopalveluohjaaja osallistuivat Kouvolassa eroauttamisen kehittämispäivään, jossa mukana 
Ensi- ja turvakotien liiton Ero lapsiperheessä-tiimin työntekijä sekä eropalveluja toteuttavia työntekijöitä Lahdesta 
että Mikkelistä. 
 
Pysyväksi toimintamuodoksi yhdistyksen eropalveluissa ovat Eroneuvo-illat, jotka toteutettiin yhteistyössä muiden 
toimijoiden kanssa. Kaikkiaan kuusi eron kokenutta, toimintamalliin koulutettua vapaaehtoista eri puolilta 
Kymenlaaksoa osallistuivat toimintaan. Eroneuvo-tilaisuuksia järjestettiin vuoden 2019 aikana kaikkiaan 6. 
Asiakkaita oli tilaisuuksissa yhteensä 9. Tilaisuuksista tiedotettiin aktiivisesti eri medioissa, ja myös vertaisohjaajat 
olivat mukana tiedottamisessa.  Loppukeväästä toimintaa koordinoivat eri toimijoiden työntekijät järjestivät 
vapaaehtoisille yhteisen vertaistuellisen virkistysillan.  
 
Eroneuvo-iltojen toteuttaminen painottuessa Pohjois-Kymenlaaksoon, Etelä-Kymenlaaksossa pyrittiin löytämään 
uusia toimintatapoja matalan kynnyksen eroauttamiseen. Neuvokahviloita järjestettiin ensimmäistä kertaa Etelä-
Kymenlaaksossa, ja niitä toteutettiin kerran kuukaudessa maanantai-iltaisin, kaikkiaan iltatilaisuuksia oli neljä 
kertaa syys-joulukuun välisenä aikana. Paikkana oli Kotkan perhekeskuksen kohtaamispaikka Karhulassa sekä 
perhetalo Haikara. Erokahviloiden suunnittelusta ja toteuttamisesta vastasivat koulutettu Eroneuvo-vapaaehtoinen 
yhdessä avopalveluohjaajan kanssa. Maakunnalliset eroverkoston yhteistyökumppanit antoivat kiittävää palautetta 
uusista palvelumuodoista. Heiltä saadun palautteen mukaan matalan kynnyksen eropalveluille on suuri tarve 
seutukunnalla.   
 
Eroneuvo-tilaisuuksista saatu palaute on ollut myönteistä, ja etenkin vertaisohjaajien mukanaolo on koettu 
tärkeänä. Muiden kokemusten kuuleminen, mahdollisuus eropohdintaan ja etenkin se, että saman kokeneet ovat 
selvinneet vaikeasta elämäntilanteesta on tilaisuuksista saatujen palautteiden mukaan antanut toivoa omaan 
elämään ja tuonut uusia näkökantoja. Tilaisuudet on myös koettu luottamuksellisina kaikin puolin.  
 
Tenavatupa- ja yökylätoiminta 
 

” Tenavatuvasta on kotiutunut joka kerta iloinen lapsi.” 
 
Tenavatupa on ennalta ehkäisevää ja perheiden hyvinvointia edistävää toimintaa. Lasten yksilöllisiin tarpeisiin on 
pyritty vastaamaan mahdollisimman hyvin ja suunnitellusti; lapsia on ohjattu leikkiin ja huomioimaan myös toisten 
lasten tarpeita ryhmässä. Lapsille on järjestetty iänmukaista ja mieluisaa tekemistä viihtyisässä ja turvallisessa 
ympäristössä. Hoitavien aikuisten läsnäolo on ollut aktiivista ja lapsia huomioivaa. Tenavatupailloissa on leikitty, 
askarreltu, pelattu ja ulkoiltu yhdessä. Toimintakaudella 2019 tenavatupa toimi kevätkauden Perhetalo Haikarassa 
ja syyskaudella Perhekeskuksen kohtaamispaikassa Karhulassa. Tenavatuvan hoitoiltoja on ollut 22 ja toimintaan 
osallistui 14 lasta ja osallistumiskertoja oli 58. Tenavatuvassa on voitu tarjota iltahoitopaikka myös sellaisille lapsille, 
jotka tarvitsevat paljon aikuisen ohjausta ja joiden osallistuminen ryhmiin olisi muuten ollut haasteellista.  Vuoden 
2019 aikana tenavatuvassa on käynyt paljon alle 3-vuotiaita lapsia. Vanhemmille on ollut tärkeää, että lapsen on 
voinut tuoda turvallisin mielin viettämään aikaa ilman vanhempia. 2019 tenavatuvasta kerätyn asiakaspalautteen 
mukaan tenavatupa on ollut mieluisa niin vanhemmille kuin lapsillekin. Vanhemmat ovat palautteiden mukaan 
saaneet tenavatuvan aikana hieman omaa aikaa. Lapselle, joka ei ole päiväkodissa, tenavatupa on palautteiden 
mukaan toiminut myös oppina toimimaan ryhmässä sekä lapsi on saanut tenavatuvasta uusia kavereita.  
 

”Tämä ollut tarpeellinen hengityshetki hektiseen arkeen, muu perhe on saanut tarvittavan lepohetken” 
 
Yökylätoiminta on tarjonnut lapselle turvallisen paikan, iänmukaista ja mielekästä tekemistä viihtyisässä ja 
turvallisessa ympäristössä, Perhetalo Haikarassa, yhtenä viikonloppuna kuukaudessa kahdelle eri lapsiryhmälle. 
Toiminnasta on vastannut avopalveluohjaaja ja hänen lisäkseen yökylässä on työskennellyt ohjaaja, apuohjaaja 
sekä työllistetty työntekijä. Lisäksi toiminnassa on ollut mukana opiskelijoita ja vapaaehtoisia. Yökyläkertoja oli 
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vuoden aikana 21. Käyntikertoja oli 131 ja lapsia yökylässä oli keskimäärin seitsemän lasta/yökylä. Palvelua käytti 
25 lasta. Toiminnan säännöllisyys on ollut perheille tärkeää, sekä lapset että vanhemmat ovat kertoneet, että 
yökylää odotetaan jo pitkään etukäteen. Erityistä tukea tarvitsevien lasten kohdalla on suunnitellusti ja joustavasti 
pystytty vastaamaan perheen tarpeisiin. 
 

Yökylässä on harjoiteltu ryhmässä toimimisen taitoja ohjaamalla lapsia 
ottamaan myös toisten lasten tarpeet huomioon. Perheiden 
yökylätarpeisiin on pyritty vastaamaan joustavasti ja suunnitellusti. Lapset 
on huomioitu yksilöllisesti heidän ikäkauttaan ja tarpeitaan vastaavalla 
tavalla. Hoitavien aikuisten läsnäolo on ollut aktiivista ja lapsia 
huomioivaa. Yökylätoiminnalla on tuettu vanhempien jaksamista 
tarjoamalla heille mahdollisuus pieneen lepohetkeen ja virkistäytymiseen 

ilman lapsia sekä pyritty lisäämään kymenlaaksolaisten lapsiperheiden hyvinvointia. Yökylätoiminta on saanut 
kiittävää palautetta sekä lapsilta että vanhemmilta. Kaikki kyselyihin vastanneet lapset ovat sitä mieltä, että 
yökylässä on mukavaa, kivaa tai tosi kivaa. Lasten palautteissa mainitaan erityisen mukavaksi tekemiseksi erilaiset 
pelit ja leikit niin ulkona kuin sisällä, sekä piparien leipominen jouluna. Vanhempien palautteiden mukaan on 
mukavaa, että lapset ovat saaneet uusia ystäviä ja yökylä on antanut parisuhdeaikaa sekä auttanut arjessa 
jaksamista.  
 
Vertaisryhmätoiminta 
 

”Mukava kohtauspaikka ja helppo tulla isänä. Ohjelma todella hyvä ja vaihteleva.” 
 
Vertaisryhmät ovat yhdessä olon ja hyvän mielen ryhmiä, jotka ovat 
kaikille avoimia ja vertaisten ohjaamia. Säännöllisesti kokoontuvia 
vertaisryhmiä oli vuoden aikana kolme; isä-lapsi-kerho, miesten ryhmä 
sekä LogoArt-ryhmä. Näiden ryhmien lisäksi ryhmätoimintaa järjestettiin 
toisten toimijoiden kanssa yhdessä esim. perhekeskuksissa sekä omien 
työmuotojen asiakkaille sekä yhdessä eri työmuotojen kanssa että 
toiminnoittain. Ryhmäkertoja toteutui 119 (päiväryhmätoiminta pois 
lukien). 
Isä-lapsi-kerhon tapaamiskertoja oli 11 ja keskimäärin kerhossa on ollut 7 
isää ja 8 lasta/kerhokerta. Toiminta tavoitti 15 perhettä. Kerhon ohjaajana toimi 
yhdistyksen ohjaaja, Kymsoten perhetyöntyöntekijä sekä vapaaehtoinen isä. Isä-lapsi-kerhon ohjelma mukaili isien 
omia toiveita. Noin puolet tapaamisista ovat olleet Länsi-Kotkan perhekeskuksen Kohtaamispaikan tiloissa 
sisäleikkien ja esimerkiksi leipomisen parissa. Kerhon kanssa on tehty myös retkiä alueen leikkipuistoihin ja käyty 
tutustumassa yleisöakvaario Maretariumiin. Kerhon ohjelmaan on myös kuulunut kaksi tapaamiskertaa, jolloin 
kerho on kokoontunut vain aikuisten kesken ja näissä tapaamisissa isät ovat pelanneet biljardia ja keilanneet. Isiä 
on myös osallistunut yhdistyksen miesasiakkaille tarkoitetulle keväiselle saariretkelle Kaunissaareen.  
 
Joulukuussa 2019 isille tehdyssä kyselyssä isät ovat olleet tyytyväisiä kerhoon. Kerho on tarjonnut mielekästä 
tekemistä isille ja lapsille, lisännyt lapsen kanssa koettuja yhteisiä ilon hetkiä, vahvistanut itsetuntoa isänä, lisännyt 
voimavaroja ja kerholla on ollut myönteinen vaikutus perheeseen ja parisuhteeseen. Isät olivat myös kokeneet, että 
kerhossa on ollut mahdollisuus saada ja antaa vertaistukea.  
 
Miesten ryhmän tavoitteena on miesten keskinäisen yhteisöllisyyden kokeminen sekä perheen ihmissuhteiden ja 
isyyden tukeminen. Miesten ryhmää ohjasi neljä vapaaehtoismiestä ja siihen osallistui 18 miestä. Ryhmä kokoontui 
Perhetalo Haikarassa 30 kertaa ja ryhmäkäyntejä oli 253.  
 
LogoArt on taideterapeuttinen työmenetelmä, jonka avulla on mahdollista edistää henkistä kasvua ja luovuutta. 
LogoArt-ryhmään osallistui kolme henkilö ja se kokoontui 17 kertaa, ryhmäkäyntejä oli 29. Ryhmän ohjaajana toimi 
vapaaehtoinen ohjaaja.  
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3.2 Päiväryhmä Untuva 
 

”Kiitos teille, jotka uskoitte minuun kun en siihen itse pystynyt  
teille, jotka seisoitte vierelläni ja kannattelitte kun omat jalkani eivät pitäneet  

teille, jotka hymyllänne hälvensitte pimeyden kasvoiltani ja vaihdoitte taakkani vilpittömään iloon  
teille, jotka toitte arkeen merkityksen." 

 
Päiväryhmä Untuvassa oli vuoden 2019 aikana asiakkuudessa kymmenen 
perhettä. Perheissä oli yhteensä kymmenen äitiä, viisi isää, 13 lasta, joista 
11 lasta kävi vanhemman kanssa Untuvan toimintapäivissä. Perheet 
ohjautuivat Untuvaan lapsiperheiden sosiaalityön, neuvolan perhetyön ja 
lastensuojelun kautta.  
 
Toimintapäiviä oli yhteensä 104 ja läsnäolopäiviä 592. Kotikäyntejä 
asiakasperheisiin tehtiin 17 kertaa, lastensuojelu- ja verkostopalavereja oli 
yhteensä 24, asiakaspuheluita 89 ja tapaamisia muualla perheiden kanssa 15. Osalla perheistä oli haasteena 
sitoutua toimintaan ja osalla perheistä tilanne oli sellainen, että he eivät voineet olla aina mukana toimintapäivissä. 
Tällaisia tilanteita oli esimerkiksi raskauden loppuvaihe ja synnytyksen aiheuttama tauko tai psykiatrisen tuen 
päällekkäisyys. Näissä perheissä puhelintyöskentely sekä kotikäyntien ja tuen tarve asioiden hoidossa korostuivat, 
kuten myös muiden perheiden kriisitilanteissa. Toimintapäivien lisäksi Untuvan työntekijät olivat mukana perheen 
omissa verkostoissa, kuten neuvola- ja lääkäritapaamisissa, sekä käytännön asioiden hoitamisessa. Perheille 
tehtiin myös asiakasohjauksia, sekä lastensuojelun että lapsiperheiden sosiaalityön asiakkuuteen. Lisäksi 
asiakasperheille järjestettiin äitien hemmotteluilta, perhepäivä, grilli-ilta, vanhojen perheiden illat, vauvanpäivä 
tapahtuma, joulukortti-ilta, museoretki Merikeskus Vellamoon, Haminan teinisirkus-esitys, avoimeen 
varhaiskasvatukseen tutustuminen sekä Action park -retki perheille.  
 
Asiakaspalautteista ilmeni, että perheiden tilanne on muuttunut parempaan suuntaan jakson aikana. Vanhemmista 
suurin osa koki, että he tunnistavat paremmin omat vahvuutensa vanhempana ja osaavat hoitaa lastaan paremmin 
sekä ovat saaneet tukea vuorovaikutukseen lapsen kanssa. Jakson aikana vanhemmat ovat oppineet keinoja ja 
saaneet tukea, jotka auttavat toimimaan arjessa. Tuella on ollut myönteinen merkitys elämään tulevaisuudessakin. 
Vanhemmat ovat saaneet lisävoimia arjessa selviytymiseen ja toivoa tulevaisuudessa pärjäämiseen. Vanhemmat 
ajattelevat myös, että lapselle asetetut tavoitteet toteutuivat. Lapsen päivä- ja unirytmi vahvistui palvelussa olon 
aikana ja lapsi on oppinut nauttimaan muiden lasten seurasta. Vanhemmat kokevat, että lapsen kasvu ja kehitys 
on ikätason mukaista. Perheiden isiltä ja isovanhemmilta saadussa palautteessa ilmeni, että he kokevat Untuvan 
hyödylliseksi; puolisolla on joku paikka, johon voi lasten kanssa mennä, etenkin kun kotoa poistuminen on 
haasteellista. Palvelun joustavuus sai myös kiitosta.  
 
Viranomaispalautteen mukaan yhteistyö on toiminut hyvin Untuvan työntekijöiden kanssa ja henkilökunta koetaan 
ammattitaitoiseksi. Lapsen näkökulma koettiin hyvin huomioiduksi työskentelyn aikana. Kaikki vastaajat kokivat 
heidän asiakkaidensa tilanteen kohentuneen työskentelyn aikana. Yhteistyö yhdistyksen baby blues -työntekijän 
kanssa oli tiivistä vuoden aikana, esim. voimaa vanhemmuuteen ryhmän muodossa Untuvan vanhemmille.  
 
3.3 Pidä kiinni -avopalveluyksikkö® Nuppu 
 

” Nupussa musta on oltu huolissaan ja välitetty.  
Oon oppinut Nupussa olemaan lapsen kanssa paremmin vuorovaikutuksessa.” 

 

Nupun tiimi aloitti työskentelynsä huhtikuussa ensimmäisenä tehtävänään 
Kouvolan keskustaan avautuvan yksikön tilojen muuntaminen toimistosta 
kodinomaiseksi ja vauvaystävälliseksi ympäristöksi. Samalla tiimi 
kouluttautui alkavaan työhönsä liiton järjestämässä alkukoulutuksessa. 
Yhteisökuntoutuksen koulutusta hankittiin yhteistyössä Lahden ensikodin 
sekä avopalveluyksikkö Jannikan kanssa ja varhaista vuorovaikutusta 
tukevaa osaamista puolestaan Hoivaa ja leiki-vuorovaikutusintervention 
koulutuksella. Koulutusten ja Nupun tilojen valmistelun lomassa luotiin 
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yhteistä ymmärrystä aloittavan yksikön perustehtävästä sekä työryhmän sisäisestä työnjaosta.  
 
Nuppulaiset ovat vaihtaneet ajatuksia ja kysyneet lukemattomia kysymyksiä toisilta avopalveluyksiköiltä, liiton 
koordinaatiolta sekä kokemusasiantuntijalta. Olemme saaneet oppia, että valmiita vastauksia ei hoitojärjestelmän 
pitkästä iästä huolimatta ole helposti löydettävissä, vaan jokainen yksikkö on omanlaisensa ja usein vasta 
kokeilemalla ja arvioimalla löytyvät meille oikeat ratkaisut. 
 
Avajaisia Nupussa juhlittiin elokuussa noin 60 osallistujan voimin. Lastenpsykiatrian ylilääkäri Mia Tapiola toimi 
juhlapuhujana ja Kymi Sinfonietta lupautui Nupun kummiksi. Toivomme musiikillisen kummiuden osaltaan tukevan 
vauvojen ja vanhempien kuntoutumista ja kokonaisvaltaista hyvinvointia. Aluehallintoviranomaisen lupa toiminnan 
aloittamiselle tuli kesäkuussa. Varsinaiseen yhteisömuotoiseen työskentelyyn pääsimme siirtymään elokuun 
alussa. Nupussa käynnistettiin yhteisötyöskentely kahtena päivänä viikossa, jotta kuluvan vuoden aikana jäisi 
riittävästi aikaa verkostoitumiselle, yhteistyökumppanuuksien rakentamiselle ja muulle etsivälle sekä 
matalankynnyksen työlle. Asiakkaiden kanssa valmistauduttiin toteuttamaan perhekohtaiset kolmannet 
viikkotapaamiset, mutta perheiden ammatilliset tukiverkostot osoittautuivat niin tiiviiksi, että yksilötapaamisia 
päädyttiin toistaiseksi sommittelemaan enimmäkseen yhteisötyöskentelyn lomaan. 

”Lähtenyt hyvin rullaamaan, ois voinut pykiä enemmän” – asiakaspalaute Laatu-kyselyn yhteydessä 

Syksyn edetessä Nuppuun rakentui vankka pohja yhteisökuntoutukselle tiistaisin ja torstaisin toteutuneista 
yhteisöpäivistä. Yhteisöpäivissä on harjoiteltu asiakkaiden kanssa tavallista, turvallista vauva-arkea. Vauvan 
näkökulman esille nostaminen on nuppulaisten tärkein, mutta ei helpoin tehtävä, sillä vanhempien tarpeet ja 
yllättäen muuttuvat elämäntilanteet pyrkivät herkästi viemään tilaa vauvan äärelle asettumiselta. Yhteisöpäivien 
rakenteisiin on pyritty luomaan tilaa niin aikuisten keskinäisen vertaistuen kehittymiselle, kuin vauvalähtöiselle 
vuorovaikutustyöskentelylle. Rakenteen toimivuutta on arvioitu pitkin matkaa asiakkaiden kanssa, viikoittain 
kokoontuneissa Nupun tiimeissä, sekä Pidä kiinni -hoitojärjestelmän laatujärjestelmästä nousevilla 
asiakaskyselyillä. 
 
Nupun suunnitelmallisen työskentelyn piirissä on ollut asiakkaita kuluneena vuonna 11 ja heistä 
yhteisökuntoutuksessa jatkaa vuoden vaihtuessa seitsemän henkilöä, joista kolme on vauvoja. Nuppulaiset ovat 
kiertäneet yhteistyöverkostossa ympäri Kymenlaakson esittelemässä toimintaa, sekä kuulemassa verkoston 
huomioita asiakkaiden tarpeista. Yhteydenottoja potentiaalisista asiakkuuksista Nuppuun on tullut verraten vähän, 
kuten myös ennakollisia lastensuojeluilmoituksia Kymenlaakson alueella, joten etsivän työn merkitys ja 
aktiivisuutemme verkostoissa on jatkossakin erityisen tärkeää.  
 
Syksyn aikana saimme mahdollisuuden tarjota yhteistyökumppaneille videoyhteydellä Saara Salon varhaisen 
vuorovaikutuksen luennon, jonka Lapin ensi- ja turvakoti järjesti Rovaniemellä. Nuppuun pääsi osallistumaan 
toistakymmentä ammattilaista Kymenlaaksosta koko päivän mittaiseen koulutukseen. Kansalaistoiminnan Nuppu 
aloitti reippaassa kaatosateessa Kouvolan Viranomaiset Manskilla -tapahtumassa. Vauvan päivää Nupussa 
valmistauduttiin viettämään yhdessä baby blues -työn kanssa ja joulujuhlia Nupussa vietettiin vuoden lopussa 
asiakkaiden ja heidän läheistensä kanssa.  
 
3.4 Väkivaltatyön palvelukeskus Pysäkki     
 

Pysäkki tavoitti vuoden aikana 127 asiakasta, joista miehiä oli 49, naisia 61 ja lapsia 17. 
Asiakastapaamisia oli yhteensä 372.  Asiakaspalautteita saatiin aikuisisilta 23 ja ne 
kertoivat asiakkaiden olleen erittäin tyytyväisiä (95%) Pysäkin palveluun. Asiakkaista 26% 
oli väkivaltaa käyttäviä, 34% väkivallan kokijoita ja 30% sekä väkivallan käyttäjiä että 
kokijoita. Asiakkaat ohjautuivat Pysäkille ensisijaisesti jonkun muun tahon ohjaamana, 
kuten lastensuojelu, neuvola, Sokri ym. Asiakkaat kokivat Pysäkin työskentelyn 
vaikuttaneen muutokseen omassa jaksamisessa ja omassa käyttäytymisessä. 
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Ensi- ja turvakotien liitto teki Pysäkille laatukriteerien auditoinnin helmikuussa 2019, ja saadun auditointiraportin 
mukaan Pysäkin työskentelyssä laatukriteerit täyttyvät hyvin (valtaosin erinomaisesti). Auditoinnissa mukana olleet 
kaksi asiakasta olivat tyytyväisiä Pysäkiltä saamaansa tukeen. Toinen asiakkaista piti tärkeänä Pysäkiltä saatua 
kriisivaiheen jälkeistä tukea. Lisäksi hän oli tyytyväinen myös siihen, että Pysäkille oli helppo palata uudelleen 
saamaan apua. Toinen asiakkaista taas piti hyvänä Pysäkin nopeaa yhteydenottoa. Työskentely oli hänen 
mielestään mutkatonta ja luottamusta herättävää. Kaikkein tärkeimmäksi osaksi työskentelyä hän koki sen, ettei 
väkivaltatilanteista syyllistetty. Yhteistyökumppani kuvasi osuvasti Pysäkin työn tulosta lapsen kommentilla: ”Ei se 
olekaan mun syytä”. Tämä kuvaa hyvin mitä lapsen kanssa työskennellessä voidaan saada aikaan. 
 
Vuonna 2019 yhdistyksemme perhe- ja lähisuhdeväkivaltatyön avopalvelu täytti 10 vuotta. Pysäkin työntekijät 
järjestivät 10-vuotisjuhlan yhdistyksen työntekijöille. Tämän lisäksi Pysäkin työntekijät aloittivat juhlakiertueen 
alueemme perhekeskusten alueverkostoissa. Syksyn aikana kohteena oli neljä Etelä-Kymenlaakson 
alueverkostoa, joissa Pysäkin työntekijät esittelivät toimintaansa ja antoivat perehdytystä seurusteluväkivallasta 
verkostojen toiveiden mukaisesti. Näissä tapaamisissa tavoitettiin 39 yhteistyökumppania, jotka palautekyselyssä 
toivoivat lisää väkivaltatyön koulutusta.  
 
Nuorten tavoittamiseksi Pysäkki osallistui Kotkassa Nuoret valtaavat kaupungintalon tapahtumaan sekä Ekamissa 
järjestettyyn Hyvinvoinnista virtaa -tapahtumaan Turvallisuus seurustelusuhteessa -teemalla. Näillä keinoilla nuoria 
tavoitettiin ja nuoret yllättivät avoimella osallistumisella. Tapahtumissa oli yhteensä n. 800 nuorta. YKK-hankkeen 
Turva10 kehittäminen on jatkunut. Lapsityöntekijä on osallistunut työpajaan noin kerran kuukaudessa. Kotkassa ja 
Kouvolassa järjestettiin Turva10 -perehdytyskoulutukset, joihin osallistui yhteensä 48 työntekijää eri ammattialoilta.  
Liiton ylläpitämässä väkivaltachatissä lapsityöntekijä on päivystänyt vuoden alusta neljä tuntia kuukaudessa ja 
miestyöntekijä aloitti chat-päivystäjänä syyskuun alusta. Chat-keskusteluja käytiin päivystysaikoina 31. Asiakkaat 
kokivat chat-keskustelut positiivisina. Pysäkin työntekijät osallistuvat edelleen alueen molempiin Marak-ryhmiin. 
 
Pysäkin työntekijät ovat tehneet vaikuttamistyötä mm. eri tapahtumissa: 

• Väkivalta ei lopu ruusuilla - naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisyviikon tapahtuma, Pysäkin esitteellä 

varustettuja ruusuja jaettiin naisille.                                                                                                                                                                

• Viranomaiset Kotkan torilla ja Manskilla Kouvolassa, Pysäkin toiminnan esittelyä, esitteitä jaossa 

• RIKU:n vapaaehtoisten ja tukihenkilöiden koulutuspäivä Viikarissa, Pysäkin toiminnan esittely, esitteitä jaossa 

• Kohtaamisia Kotkassa, Pysäkin työntekijä mukana, esitteitä jaossa 

• Findersin tapaaminen Kotkassa, Pysäkin toiminnan esittely, yhteistyön suunnittelua 

• Valoa ei väkivaltaa -tapahtuma Kouvolan kauppakeskus Hansassa, Pysäkin työntekijän ja 

kokemusasiantuntijan puheenvuorot 

• Asunnottomien yö, Pysäkin työntekijä mukana, esitteitä jaossa  

Pysäkki on ollut esillä paikallisessa mediassa vuoden aikana kolme kertaa.                   
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3.5 Alvari®-perhetyö 
 
”Alvari-perhetyö auttoi minua ajattelemaan asioita fiksummin.” 
 
 

Alvari-perhetyöstä® sai vuonna 2019 apua 63 asiakasta, joista 32 lasta ja 31 
aikuista. Asiakastyö sisälsi 747 tapaamista perheiden kotona tai kodin ulkopuolella 
sekä 65 palaveria. Lisäksi työ sisälsi runsaasti yhteydenpitoa puhelimitse ja 
sähköpostitse. Asiakasperheille järjestettiin vuoden aikana kolme 
vertaistapahtumaa: perheiden talvitapahtuma, perhepäivä Luovissa ja joulutupa 
perhetalo Haikarassa. Talvitapahtumaan osallistui 4 perhettä, perhepäivään 6 
perhettä ja joulutupaan 5 perhettä. Perhetalo Haikarassa toteutettuun 
taaperoleiriin osallistui 3 lasta.  Lisäksi Alvari-perhetyön® nykyisiä ja entisiä 
asiakkaita osallistui yhdistyksen kaikille asiakkaille tarkoitettuihin tapahtumiin 
kuten grilli-iltaan, isien biljardi-iltaan, isien saariretkeen, isien keilausiltaan ja 
vauvan päivä tapahtumaan.  Alvari-perhetyössä® suunnitellut Kannustava 
vuorovaikutus / ICDP -vanhempainryhmä ja äitien hemmotteluilta eivät toteutuneet 
vähäisen osallistujamäärän vuoksi.  

 
Asiakasvanhemmilta kerätyn palautteen (N=19) perusteella Alvari-perhetyön® tarve ja vaikutukset perheissä olivat 
moninaiset. Palautteissa nousi esille niin keskusteluavun kuin konkreettisen arjessa auttamisen tärkeys. Yhtä 
lukuun ottamatta kaikki kokivat Alvari-perhetyön® auttaneen arjessa jaksamiseen, varmuuteen lastenhoidossa ja 
luottamuksessa omiin voimavaroihin. Suuri osa koki lisäksi saaneensa apua päivärytmin selkiytymiseen, 
elämänilon saamiseen, kanssakäymisen taitoihin ja kodin viihtyvyyteen. Palautteiden perusteella vanhemmat olivat 
mm. oppineet keskustelemaan ja tekemään sopimuksia sekä kehittyneet muiden huomioimisessa, 
pitkäjänteisyydessä ja itsehillinnässä. Kaikki 16 palautetta antanutta lasta kokivat Alvari-perhetyön® auttaneen 
heitä ja heidän perheitään. Osa lapsista ei osannut sanoa miten Alvari-perhetyö® on auttanut, mutta osan mielestä 
vanhemmista oli tullut kivempia ja asioita oli tehty enemmän yhdessä. Vastauksissa tuli myös esille lasten kokemus, 
että Alvarit ovat mukavia ja heille on helppo puhua ongelmista. 
 
Alvari-perhetyön® tiimin itsearvioinnin perusteella perheiden arjessa tapahtui myönteisiä muutoksia ja lasten 
tarpeet huomioitiin aiempaa paremmin. Vanhempien itsetunto vahvistui, voimavarat kasvoivat ja usko 
tulevaisuuteen lisääntyi.  Fyysinen ja psyykkinen turvallisuus perheissä vahvistui, vanhempien ja lasten 
aggressiivisuus väheni ja heidän elämäänsä tuli iloa. Lasten voimavarat lisääntyivät ja sen myötä he jaksoivat mm. 
innostua koulusta ja harrastuksista. Asiakkaiden osallisuuden vahvistaminen, mm. yhdessä kirjaaminen sekä netin 
kautta saatavasta avusta tiedottaminen, vaatii vielä kehittämistä.  
 
       
3.6 Tapaamispaikka-toiminta 
 
 

Tapaamispaikka-toiminnan tavoitteena on tarjota puolueeton ja turvallinen 
tapaamispaikka lapselle ja hänestä erossa asuvalle vanhemmalle.  Lapsella 
on lakisääteinen oikeus pitää yhteyttä ja tavata kumpaakin vanhempaansa. 
Lapsen ja vanhemman väliset tapaamiset voivat hankaloitua huolto- ja 
tapaamisriitatilanteissa. Muita syitä tapaamispaikan käyttöön voivat olla 
esim. päihdeongelmat, vanhempien keskinäinen epäluottamus ja väkivallan 
uhka. Tapaamisia on järjestetty myös kodin ulkopuolelle sijoitetuille lapsille. 
Lapset ovat saaneet mahdollisuuden tavata myös muita heille tärkeitä 
ihmisiä, kuten isovanhempia ja sisaruksia sekä muita sukulaisia.  
 

Tapaamiset toteutettiin Perhetalo Haikarassa sijaitsevassa Tapaamispaikka Esikossa. Jokaiselle tapaavalle 
perheelle on varattu oma huone, ja keittiö on ollut käytössä perheen tarpeen mukaan. Lisäksi perheiden käytössä 
on ollut aidattu piha-alue leikkivälineineen. Tapaamisista on pyritty luomaan mahdollisimman hyvä ja antoisa hetki 
lapsen ja vanhemman välillä.  Yhtenä työskentelyn tavoitteena on ollut, että tapaamiset voisivat siirtyä 
etävanhemman kotiin silloin, kun se perheen tilanne huomioon ottaen on mahdollista.  
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Esikossa työskentelee kolme osa-aikaista avopalveluohjaajaa. Työntekijöissä on ollut aikaisempia vuosia 
enemmän vaihtuvuutta, mutta tästä huolimatta tapaamispaikan toimintaa on kyetty jatkamaan keskeytyksettä. 
Työntekijät ovat vastanneet käytännön järjestelyistä, valvoneet tapaamisia sekä olleet tukena tapaamistilanteissa, 
niin vuorovaikutuksen tukemisessa kuin konkreettisissa ohjaustilanteissa, kuten vauvanhoidossa.  Tapaamisten 
turvallisen ja toimivan käytännön toteutuksen takia läsnä on ollut usein kaksi työntekijää. Usean perheen kohdalla 
on tapaamisten turvallinen toteuttaminen edellyttänyt, etteivät vanhemmat kohtaa tulo- tai lähtötilanteissa 
Tapaamistilanteita tarkastellaan erityisesti lapsen näkökulmasta. 
 
Toimintakauden aikana toteutuneita tapaamisia ja vaihtoja on ollut yhteensä 301. Tapaamisten kesto on vaihdellut 
1–3 tuntiin.  Lähi- ja etävanhemman perheitä on ollut yhteensä 88 ja tapaajalapsia 54, yhteensä asiakkaita 144. 
Tapaamisten järjestelyihin liittyviä puheluita on kirjattu 184 ja alkukeskusteluja on ollut 32.  Tapaamispaikka on ollut 
avoinna arkipäivisin sekä pääsääntöisesti kaksi lauantaita kuukaudessa.  Tapaamisaikojen järjestämisessä on 
toimittu joustavasti asiakasperheiden ja yhteistyöverkoston toiveet ja erityisesti eri-ikäisten lasten tarpeet, mm. 
koulupäivät huomioiden. Tapaamisia on toteutettu valvottuina tai tuettuina, lisäksi on järjestetty valvottuja vaihtoja. 
Pääasiassa toiminnan on rahoittanut Kymsote. Lisäksi muutama kaupunki on ostanut palvelua yhdistykseltä. 
Kotkan Pela ry:n antamalla tuella on ollut mahdollisuus hankkia perheille välipala- ja leivontatarpeita sekä 
askartelutarvikkeita, jotka ovat olleet perheelle mieluisia.  
 
Asiakkaat ovat antaneet kiittävää palautetta siitä, että tapaamispaikassa on toimittu puolueettomasti ja he ovat 
kokeneet tulleensa kuulluksi. Sekä vanhemmille että lapsille on ollut tärkeää, että tapaamisissa on ollut läsnä 
tutuiksi ja turvallisiksi koetut työntekijät. Tapaamisissa käyneet lapsen sukulaiset ovat antaneet kiitosta tapaamisten 
mahdollistamisesta ja tiloista sekä siitä, että ovat kokeneet olleensa tervetulleita. Lisäksi asiakkaat ovat kiittäneet 
tilojen kodikkuutta ja viihtyisyyttä, sekä sitä, että tekemistä löydetään eri-ikäisten lasten tarpeet huomioiden. 
Viihtyisä piha-alue ja leikkivälineet, kuten keinut ja leikkimökki ovat saanut kiitosta sekä lapsi- että aikuisasiakkailta.   
 
Tapaamispaikkatoimintaa on kehitetty auditoinnin tuoman palautteen pohjalta ja avopalveluohjaajien 
lisäkoulutuksen myötä. Palautekäytäntöä kehitettiin, ja sekä lapsille että aikuisille (tapaava vanhempi, 
lähivanhempi, lähettävä taho) muokattiin helppokäyttöinen, sähköinen palautelomake, joka osoittautui toimivaksi 
käytännöksi. Yhteistyötä on kehitetty edelleen mm. kuntien lastenvalvojien, lastensuojelun ja perheneuvoloiden 
kanssa. Kotkan lastenvalvojien kanssa järjestettiin kaksi yhteistyö- ja suunnittelupalaveria. Yhteistyökumppaneilta 
on tullut kiittävää palautetta luotettavasta toiminnasta, kirjallisista yhteenvedoista tapaamisista ja toimivasta 
yhteistyöstä.  
 

4. Hallinnon ja talouden luotettavuus sekä työyhteisön hyvinvointi 
 
Yhdistys on itsenäinen lastensuojelujärjestö, joka kuuluu jäsenenä Ensi- ja turvakotien liittoon. Yhdistyksen 
hallinnosta on vastannut kymmenjäseninen johtokunta. Toiminnanjohtaja ja puheenjohtaja ovat valmistelleet 
johtokunnassa käsiteltävät asiat. Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin edelleen Hannele Sirrola ja 
varapuheenjohtajaksi Heidi Nevalainen. Johtokunnan muut jäsenet olivat Heidi Hansén, Harri Vainio, Tarja Siimes, 
Dan Lundberg, Nina Brask, Mari Nielsen, Sami Airola sekä Maiju Niemelä. Toimintavuoden aikana johtokunnan 
kokouksia oli kymmenen. Sihteerinä kokouksissa toimi toiminnanjohtaja.  
 
Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 19.3.2019. Läsnä oli 17 yhdistyksen jäsentä. Vuosikokous valitsi yhdistyksen 
tilintarkastajiksi KHT Lotta Kauppilan ja HT Kai Salmivuoren. Yhdistyksen tiimien vastaavista työntekijöistä sekä 
toiminnanjohtajasta koostuva johtoryhmä on kokoontunut säännöllisesti kuukausittain. Myös työpaikkapalaverit 
sekä toimintokohtaiset tiimit ovat toteutuneet sovitusti. 
 
Yhdistyksessä työskenteli 29 työntekijää (23,4 htv), joista viisi oli tuntityöntekijöinä.  1.4.2019 käynnistyi uusi 
toimintamuoto Pidä kiinni -avopalveluyksikkö® Nuppu. 
 

Hallinto ja talous  
1,5 htv 

Toiminnanjohtaja ja toimistonhoitaja 50% 
 

Alvari-perhetyö®  
6 htv 
 

Vastaava Alvari-perhetyöntekijä 
sekä viisi Alvari-perhetyöntekijää   
 

Päiväryhmätoiminta  
3 htv 

Vastaava ohjaaja  
Kaksi ohjaajaa 
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Väkivaltatyön 
palvelukeskus Pysäkki  
3 htv 

Vastaava väkivaltatyöntekijä, lapsityö 
Väkivaltatyöntekijä, naistyö  
Väkivaltatyöntekijä, Jussi–työntekijä  

Järjestölähtöiset 
avopalvelut  
3,6 htv 

Vastaava avopalveluohjaaja (50%) 
Vapaaehtoistyön koordinaattori (50%) 
Avopalveluohjaaja, Eroneuvo ja doula-toiminta (20%) 
Baby blues –työntekijä, baby blues -, unikoulu- ja doula-toiminta  
Yökylätoiminnasta vastaava ohjaaja (tuntityö, 46h/kk) 
Yökylä-ohjaaja (tuntityö, 24h/kk) 
Yökylä lastenhoitaja, apuohjaaja (30h/kk) 
Tenavatupaohjaaja (tuntityö 24h/kk)  
Työllistetty työntekijä (100h/kk) 

Tapaamispaikkatoiminta 
1,6 htv 

Vastaava avopalveluohjaaja (50%) 
Avopalveluohjaaja (69%) 
Tapaamispaikkaohjaaja (31,7%) 

Pidä kiinni-
avopalveluyksikkö Nuppu  
3,7 htv (alkoi 1.4.19) 

Vastaava sosiaalityöntekijä 
neljä Pidä kiinni -avopalveluohjaajaa 

 
Henkilökunnan työterveyshuolto oli järjestetty Pihlajalinnan toimesta. Työterveyshuollon toimintasuunnitelma on 
laadittu vuosiksi 2018-2021. Terveydenhoitoalan työntekijäjärjestöihin kuuluvien työntekijöiden luottamusmiehenä 
toimi Mia Lahti. Sosiaalialan työntekijäjärjestöihin kuuluvat työntekijät eivät valinneet omaa luottamusmiestä. 
Yhdistyksen työsuojeluvaltuutettuna on toiminut Kirsi Pietikäinen ja ensimmäisenä varavaltuutettuna Jukka Mörsky 
ja toisena Hannele Mäkelä. Toiminnanjohtajan työnkuvaan kuului myös työsuojelupäällikön tehtävät. 
Tietosuojavastaavan tehtävää hoiti toimistonhoitaja Arja Moilanen. 
 
4.1 Ammatillinen kehittyminen, työnohjaus ja työhyvinvointi 
 
Ammattitaidon ylläpitämiseksi työntekijät ovat osallistuneet aktiivisesti Ensi- ja 
turvakotien liiton järjestämiin, oman työmuotonsa koulutuksellisiin 
työkokouksiin sekä muihin ammattitaitoa ylläpitäviin koulutuksiin. 
Koulutuspäiviä oli 229 eli keskimäärin 9,5 päivää työntekijää kohden. Kaikkien 
työntekijöiden osalta täydennyskoulutussuositus täyttyi erinomaisesti. 
Sairauspoissaolopäiviä oli vuoden 2019 aikana 278 kappaletta, keskimäärin 
11,5 päivää/työntekijä.  
 
Työnohjaus on yksi työhyvinvoinnin sekä laadukkaan palvelutuotannon 
perusteita.  Työnohjaukset toteutuivat vuoden aikana säännöllisesti. 
Päiväryhmä Untuvan sekä baby blues -toiminnan työnohjaajana toimi Raija 
Apajalahti, Alvari-perhetyön® työnohjaajana Tarja Seppälä ja Väkivaltatyön palvelukeskus Pysäkin työnohjaajana 
Timo Rytkönen. Tapaamispaikkatoiminnan sekä Pidä kiinni -avopalveluyksikkö Nupun työnohjaaja oli 
perheterapeutti Pirjo Mäkelä.  Toiminnanjohtajan työnohjaajana toimi Tiina Paunonen. Työnohjauskertoja oli 
yhteensä 38. 
 

Työntekijöiden työhyvinvointia on tuettu koulutuksen ja säännöllisen 
työnohjauksen lisäksi tarjoamalle työntekijöille mahdollisuus 
viikoittaiseen tyky-tuntiin sekä kulttuuri- ja liikuntaseteleillä. 
Kesäkuussa järjestettiin työntekijöille työhyvinvointipäivä 
Maijanrannassa.  
 
Työntekijät ovat arvioineet vuoden aikana kaksi kertaa työyhteisön 
toimivuutta - mikä on hyvin ja mitä kehitettävää. Keskimääräisesti 
työntekijät arvioivat työyhteisön tilanteen hyväksi. Alla olevassa 
taulukossa on kuvattu kyselyn tuloksia väitekohtaisesti. 
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Miten meillä mennee? 
1 paljon kehitettävää, 2 jonkin verran kehitettävää, 3 hyvä tilanne, 4 erinomainen tilanne 
 

Väite Kesäkuu 
2018 
(N=17) 

Joulukuu 
2018 
(N=17) 

Kesäkuu 
2019 
(N=16) 

Joulukuu 
2019 
(N=14) 

Meillä on kannustava ilmapiiri. 3,05 2,94 3,5 3,2 

Vuorovaikutus on avointa 2,64 2,88 3 2,8 

Osaamme erotella tunteet ja 
tosiasiat 

2,7 2,76 2,6 3,7 

Reflektiivinen työote on 
työtapamme 

3,0 3,0 3,1 3,1 

Meillä on pelisäännöt ja 
työyhteisötaitoja kehitetään 
yhdessä. 

3 3,0 3,3 3 

Saan riittävästi työn 
suorittamiseen liittyvää tietoa. 

2,9 2,8 3,2  
3,1 

Asiakkaat osallistuvat 
toimintamme kehittämiseen 

2,68 2,64 2,68 2,5 

Olen innostunut työni 
tekemisestä. 

3,5 3,35 3,36 3,2 

Keskiarvo 2,9 2,9 3,1 3,1 

 
4.2 Talous 
 
Yhdistyksen varsinaisen toiminnan tuotot olivat tilivuonna 2019 1 258 773,72 euroa ja kokonaiskulut 1 220 323,47 
euroa. Varsinaisen toiminnan tulos oli 38 450,25€ ylijäämäinen.  
 
  
Varsinaisen toiminnan tuotot koostuivat                                                                                               

• Stea–avustukset 46% 

• Kuntayhtymän avustukset 18% 

• Palveluiden myynti 33% 

• Muut avustukset ja tuotot 2% 

• Asiakasmaksut 1% 

 
 
Varsinaisen toiminnan kulut syntyivät                                                                                                                                                                                

• palkat ja palkkiot 64% 

• henkilösivukulut 24% 

• muut kulut 12% 

 

Varainhankinnan tulos oli 2690,00 euroa 

tuottojäämäinen. Myös sijoitus- ja 

rahoitustoiminnan tulos oli 1979,17 euroa 

tuottojäämäinen.  

 

 
Vuoden 2018 tilinpäätöksen kokonaistulos oli 42 960,42 euroa ylijäämäinen. 
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Lahjoituksilla toimintaa ovat vuonna 2019 tukeneet: 
 

Insinööritoimisto Ville Länsimies 

Talentia Kymenlaakso 

Vappu Jakobsson säätiö 

If vakuutus 

Hyvinvointikeskus Huuma 

Pelastakaa Lapset ry. 

Kansan sivistysrahasto (Kotkan SDP) 

Innerwheel Kotka 

Hovinsaaren Kaarikirppis 

Kiinteistömaailma Kotkan Laatukoti Oy 

Kymenlaakson Yrittäjänaiset 

Data Group 

Tuike Finland Oy 

 
 

5. Tulevaisuuden näkymät – jokainen on turvassa 
 
Uusi vuosikymmen käynnistyy uuden strategian voimalla. Strategiaa on vuoden aikana työstetty yhdessä Ensi- ja 
turvakotien liiton, johtokunnan sekä työntekijöiden kanssa. Visio vuosille 2020-2023 on ”Jokainen on turvassa”. 
Painopisteitä, jotka konkretisoituvat strategiakauden aikana teoiksi, on neljä: 
 

• Ihmisten mahdollisuus osallisuuteen ja turvalliseen elämään on vahvistunut  

• Vauvat, lapset ja nuoret saavat tarvitsemansa tuen  

• Yhdistyksen osaaminen ja palvelut ovat voimavara uudistuvassa kymenlaaksolaisessa sosiaali- ja 

terveydenhuollossa.  

• Sosiaalisesti ja ympäristön kannalta kestävät ratkaisut näkyvät toiminnassamme 

Kymenlaaksossa käynnistyi vuoden 2019 alussa Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymä, 
Kymsote. Työskentely muuttuneessa sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristössä ja osaltaan uusien 
yhteistyökumppaneiden kanssa vaatii aktiivisuutta sekä paljon verkostotyöskentelyä. Jotta järjestölähtöinen 
auttaminen olisi mahdollista myös tulevaisuudessa, on yhdistys mukana mm. maakunnallisessa monialaisessa 
lasten ja perheiden palveluiden yhteistyöryhmässä sekä luomassa uutta järjestörakennetta maakuntaan Järjestö 
2.0 -hankkeen kanssa. 
 
Palvelutuotannon osalta on tulossa muutoksia palveluiden kilpailutuksen myötä, joka toteutetaan vuonna 2020. 
Yhdistys osallistuu kilpailutuksiin ja haluaa myös jatkossa tarjota vaikeissa elämäntilanteissa oleville perheille apua 
myös myymällä laadukkaita palveluita kuntayhtymälle. 
 
Kymenlaakson Ensi- ja turvakotiyhdistyksen johtokunta sekä toiminnanjohtaja kiittää kaikkia yhteistyötahoja ja 
toiminnan tukijoita kuluneesta vuodesta. Erityiskiitokset vapaaehtoisille sekä yhdistyksen työntekijöille siitä, että 
mahdollistatte omalla työpanoksellanne ja ammattitaidolla sen, että voimme tarjota tukea apua sitä tarvitseville 
kymenlaaksolaisille lapsiperheille! 
 
 
 
Kotka 5.2.2020 
 
Kymenlaakson Ensi- ja turvakotiyhdistys ry:n johtokunta 
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Kymenlaakson Ensi- ja turvakotiyhdistys ry   

 Vuositilasto 2019 
    

Kaikki toiminnot yhteensä 
   

Järjestölähtöisen avopalvelun 
ryhmät:   

Asiakkaita, joista 991  Tenavatupa   

Lapsia 252  Lapsia 14 

Tapahtumiin osallistuneita 2068  Tenavatupakertoja 22 

Asiakaskontakteja, joista 3408  Käyntikertoja 58 

Ryhmäkäyntejä 695  Lasten yökylätoiminta   

Tapahtumia 38  Lapsia 25 

Veikkauksen varoilla tuettu toiminta    Yökyläkertoja 21 

Päiväryhmä Untuva    Käyntikertoja 131 

Perheitä 10 
 Isä-lapsikerho   

Aikuisia 15 
 

Isiä 15 

Lapsia 11 
 

Lapsia 16 

Toimintapäiviä 104 
 

Kerhokertoja 11 

Läsnäolopäiviä 592 
 

Käyntikertoja 161 

Asiakaspalavereja     24 
 Miesten ryhmä   

Pidä kiinni-avopalveluyksikkö Nuppu    
Miehiä 18 

Perheitä 4 
 

Ryhmäkokoontumisia 30 

Aikuisia 7 
 

Käyntikertoja 253 

Lapsia 4 
 

LogoArt-ryhmä   

Läsnäolopäiviä 197 
 Osallistujia  3 

Muita tapaamisia 92 
 Ryhmäkokoontumisia 17 

Asiakaspalavereja     13 
 Käyntikertoja 29 

Väkivaltatyön palvelukeskus Pysäkki    Palvelutuotanto:   

Asiakkaita 127  
Alvari-perhetyö   

Lapsia 17  
Perheitä 17 

Miehiä 49  
Aikuisia 31 

Naisia 61 
 

Lapsia 32 

Käyntejä 372  
Käyntejä 747 

Ryhmiä 1  
Asiakaspalavereja     65 

Ryhmäkokoontumisia 6  Tapaamispaikka   

Järjestölähtöinen avopalvelu    
Aikuisasiakkaita 93 

Baby blues - ja uniohjaus    
Lapsia 51 

Perheitä 79  
Tapaamisia 301 

Aikuisia 89  Alkukeskusteluja 32 

Lapsia 78    
Tapaamisia/ kotikäyntejä 81    

Ryhmiin osallistuneita 150    
Uniohjauksia 286    

Vapaaehtoisdoula-toiminta      
Perheitä 13    

Tapaamisia 90    
 


