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1 Johdanto 
 
Yhdistys on osallistumisen paikka – sen me todistimme myös koronavuonna 2020: toiminnassa oli mukana 75 
vapaaehtoista, jotka antoivat arvokasta aikaansa 1269 tuntia ollen mukana erilaisissa vapaaehtoistehtävissä. 
Vapaaehtoiset auttoivat Untuvan äitejä lastenhoidossa, olivat mukana Tenavatuvassa turvallisina aikuisina, 
tukihenkilöinä vauvaa odottavissa perheissä, lähisuhdeväkivaltatyössä ja eroilloissa sekä monissa muissa 
tärkeissä tehtävissä. 
 
Kymenlaakson Ensi- ja turvakotiyhdistyksen työntekijät ja vapaaehtoiset auttoivat vuoden aikana 267 lasta ja 
611 aikuista. Ryhmätapaamisia oli 1552 ja yksilö-, perhe- tai paritapaamisia 2615. Puhelimen ja sähköpostin 
välityksellä neuvontaa tai apua annettiin 1953 kertaa ja chateissä käytiin 385 keskustelua.  Korona pandemia 
antoi meille omanlaista haastetta käyttää luovuutta ja ottaa käyttöön uudenlaisia auttamisen keinoja. Tapaamisia 
ja kohtaamisia ei kuitenkaan missään vaiheessa kokonaan lopetettu vaan niissä huomioitiin mm. turvavälit, 
käytettiin maskeja tai tapaamisia järjestettiin ulkona. Lisäksi chat-auttamista sekä verkon välityksellä 
toteutettavia tapaamisia ja työskentelyä lisättiin. Huhti-touko- sekä joulukuussa pidimme tauon sisällä 
toteutettavassa ryhmätoiminnassa. Työntekijät osoittivat taas rautaista sitoutumista työhön: asiakkaita ei jätetty 
yksin koronan kanssa vaan tapaamisia ja auttamistyötä jatkettiin luovuutta ja joustoa käyttäen. 
 
Yhdessä työskentely ja yhdessä tekeminen verkostoissa vahvistui. Kymenlaaksoon valmistui Lasten ja nuorten 
hyvinvointisuunnitelma suuntaamaan verkoston kanssa tehtävää yhteistä työtä. Yhteisiä tapahtumia, ryhmiä tai 
vastaanottoja toteutui perhekeskuksen toimijoiden välillä. Yhdistys oli mukana mahdollistamassa ja 
toteuttamassa perhekeskusten toimintaa. Perhekeskusverkoston kanssa yhdessä järjestettyyn toimintaan 
osallistui 451 lasta, nuorta tai vanhempaa. Yhdistys järjesti vuoden aikana viisi koulutusta tai koulutuksellista 
tilaisuutta. Näihin osallistui 441 ammattilaista tai opiskelijaa. 
 
Vuoden iso puristus oli ison yhteistyökumppanin Kymsoten järjestämä lapsiperheiden tukipalveluiden kilpailutus. 
Tämän myötä vanhat palvelutuotannon sopimukset irtisanottiin ja uudet astuivat voimaan 1.7.2020. Uusi 
sopimus on haastanut palvelutuotannon eli Alvari®-perhetyön ja Tapaamispaikka Esikon toiminnan 
järjestämisen. Myös Veikkauksen tuottojen pieneminen sekä sen vaikutus tulevaisuuteen on huolettanut, mutta 
myös vauhdittanut uusiutumista sekä vahvistanut systemaattista arviointia. 
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2  Ihmisten mahdollisuus osallisuuteen ja turvalliseen elämään on 
vahvistunut 
 

Vapaaehtoiset, kokemusasiantuntijat ja jäsenet ovat aktiivisesti mukana toiminnan 
kehittämisessä, toteuttamisessa ja vaikuttamisessa 

 ”On pitänyt aivot liikkeellä ja antanut haastetta päivittäiseen eloon.” 

 
Yksi kansalaisjärjestön tärkeimmistä tehtävistä on luoda mahdollisuuksia ihmisille osallistua ja toimia. 
Yhdistyksen jäsenmäärä on pysynyt melko tasaisena jo vuosien ajan. Jäseniä oli vuoden 2020 lopussa 367 
henkilöä ja 5 yhteisöä. Vapaaehtoisten ja kokemusasiantuntijoiden osallistumista toimintaan on menneenä 
toimintavuonna rajoittanut korona.  Pandemiasta huolimatta ja luovia ratkaisuja käyttöön ottamalla yhdistyksen 
toiminnassa oli kuitenkin mukana 75 vapaaehtoista ja kokemusasiantuntijaa. Heidän arvokas työpanoksensa oli 
1269 tuntia. Vapaaehtoisten peruskoulutus järjestettiin elokuussa 2020 ja siihen osallistui kolme uutta 
vapaaehtoista. Uutena vapaaehtoisena saimme mukaan myös Nelli-koiran, joka työskentelee Hannele-ohjaajan 
kanssa yhdessä. 
 

Kymmenen vapaaehtoista antoi vuoden aikana palautetta 
yhdistyksen vapaaehtoistoiminnasta sähköisen kyselyn 
kautta (N=10). Kyselyyn vastanneet vapaaehtoiset olivat 
toimineet lastenhoitotehtävissä Päiväryhmä Untuvassa tai 
Tenavatuvassa, ryhmänohjaajina miesten ryhmässä, 
vapaaehtoisdoulana, erovertaisena tai muissa käytännön 
tehtävissä. Vastaajat kokevat, että vapaaehtoistyö on ollut 
heille sopiva ja mieluinen (KA 3,9, asteikolla 1-4). He 
kuvaavat, että vapaaehtoistyö on virkistävää, 
voimaannuttavaa, mielekäs osa arkea, siitä saa hyvän 
mielen ja antaa enemmän kuin ottaa. Vastaajista 55% on 
ollut mukana kehittämässä yhdistyksen toimintaa. 
 

Asiakkaat ovat olleet aktiivisesti arvioimassa yhdistyksen työtä. Asiakkailta saadun arvioinnin avulla suunnataan 
asiakkaan työskentelyä ja kehitetään parempia tapoja auttaa. Asiakkailta palautetta kerätään sekä liiton kanssa 
yhdessä kehitetyn Vaikuttavuus esiin -kyselyn avulla, että toimintamuotokohtaisilla asiakaspalautteilla. 
 
Ensi- ja turvakotien liiton (ETKL) ja jäsenyhdistysten kanssa yhdessä toteutettavaa Vaikuttavuus esiin -kyselyn 
kehittämistyötä jatkettiin ja kysely on ollut yhdistyksen eri toiminta muodoissa käytössä. Koska kysely on vielä 
kehittämisvaiheessa, sitä on vuoden aikana käytetty yksittäisen asiakkaan hyvinvoinnin kehittymisen 
seurantaan. Toistaiseksi ei yhdistys tai toimintamuoto kohtaista tietoa asiakkaiden kokemuksesta hyvinvointinsa 
kehittymisestä ole vuodelta 2020 saatavilla. Kaikkien liiton jäsenjärjestöjen yhteisen Vaikuttavuus esiin-raportin 
mukaan vastaajien kokema hyvinvointi on työskentelyn aikana vahvistunut merkittävästi. 
Toimintamuotokohtaista asiakaspalautetta on kerätty vuoden aikana säännöllisesti ja tuloksista kerrotaan 
tarkemmin luvussa 3.  
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Lähisuhdeväkivallan, päihde- ja mielenterveysongelmien tai eron takia haavoittavissa 
tilanteissa olevat lapset ja aikuiset on tavoitettu avun piiriin ja auttaminen on 

kokonaisvaltaista  

 
Turvallinen elämä on asia, joka on tavoite kaikelle yhdistyksen työskentelylle. Erityisen tärkeätä on huomioida 
asiakastilanteet kokonaisvaltaisesti ja perhekohtaisesti. Vanhempien huonovointisuus ja ongelmat heijastuvat 
lapsiin. Yhdistyksen järjestämässä yksilö- tai perhekohtaisen työskentelyn piirissä oli 267 vauvaa, lasta tai 
nuorta. 
 
Kokonaisvaltaisen auttamisen yhtenä kulmakivenä on yhteistyö ja yhdessä työskentely perheen lähi- ja 
viranomaisverkostojen kanssa. Yhteistyö yhdistyksen eri työmuotojen kanssa ollut aktiivista. Lisäksi 
verkostopalavereja tai yhteisvastaanottoja on järjestetty asiakkaiden tilanteiden mukaan mm. lastensuojelun, 
Miepän tai neuvolan kanssa. Yhteistyötä tai yhteistä työskentelyä on tiivistetty ja uusia toimintamalleja luotu 
erityisesti Turvakodin sekä Kakspy ry:n läheis- ja perhetyön kanssa. 
 

Ylisukupolvista huono-osaisuutta on katkaistu tuloksellisesti yhdistyksen palveluiden 
piirissä olevien asiakkaiden osalta  

 
Intensiivinen ja pitkäaikainen työskentely erityisesti Päiväryhmä Untuvassa, Pidä kiinni-avopalveluyksikkö® 
Nupussa sekä Alvari®-perhetyössä mahdollistaa myönteisiä muutoksia perheen arjessa. Vanhempien 
jaksaminen paranee, perheen arki sujuvoituu ja perheet pääsevät kiinni normaalimpaan elämään ja takaisin 
opintoihin tai työelämään. Kun lapsen huostaanotto on ollut välttämätön, asiaa työstetään yhdessä turvallisen ja 
tutun työntekijän kanssa ja perheet ovat ottaneet tukea vastaan tilanteen läpikäymiseen sekä hyväksymiseen.  

 
Nupun työntekijät kuvaavat työskentelyä seuraavasti: Vanhempien kanssa tehtävässä yksilötyöskentelyssä 
sekä yhdessä yhteisössä tutkitaan ylisukupolvisuuteen liittyviä ilmiöitä, niiden tunnistamista, sekä harjoitellaan 
turvallista ja toimivaa arkea. Koko yhteisö, mutta erityisesti lähiohjaajat tukevat vanhempia luomaan turvallisen 
ja toimivan kiintymyssuhteen oman lapsensa kanssa. Palautteessa vanhemmat ovat kuvanneet, että he itse, 
sekä lapset on kohdattu arvostavasti, heillä on ollut mahdollisuus vaikuttaa omaan tilanteeseensa ja he ovat 
voineet kokea olleensa itse määrittelemässä omia tavoitteittaan sekä saaneet oikeanlaista tukea omassa 
kuntoutumisessaan. Asiakkaat sekä työntekijät ovat arvioineet ammatillisen avun lisäksi vertaistuen olleen 
merkittävässä roolissa perheiden elämäntilanteen paranemisessa.  
 
Väkivaltatyön palvelukeskus Pysäkin asiakkuudet ovat lyhytkestoisempia. Usein Pysäkin asiakkaat kertovat 
kohdanneensa kaltoinkohtelua, laiminlyöntiä ja väkivaltaa omassa lapsuudessaan. Lapsuudessa opitut 
selviytymis- ja toimintamallit ja kehittynyt kiintymyssuhde vaikuttavat voimakkaasti asiakkaiden elämään 
aikuisuudessa kumppaneina ja vanhempina. Asiakkaat kertovat palautteissaan, että Pysäkin työskentelyn 
aikana he ovat saaneet tukea ja apua vanhemmuuteen ja kumppanuuteen sekä lisää ymmärrystä asioiden syy- 
ja seuraussuhteista.  
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3 Vauvat, lapset ja nuoret saavat tarvitsemansa avun ja laadukkaat 
palvelut 
 

Yhdistyksen toiminta ovat osa kymenlaaksolaista palveluverkostoa sekä 
palveluntuotannon että Veikkauksen avustusten tuella tuetettujen toimintojen osalta  

 
Yhdistyksen auttamistyö jakautuu avustusperusteiseen, Veikkauksen tuella tuettuun järjestölähtöiseen työhön 
sekä kunnille ja kuntayhtymille myytäviin palveluihin. Molemmilla kärjillä olemme osa kymenlaaksolaista 
perhepalveluverkostoa vahvana vaativan vauvatyön, lähisuhdeväkivaltatyön sekä eroauttamisen ammatillisena 
osaajana. Yhdistyksen toteuttama järjestölähtöinen työ on osa Stea:n yhteisöllisyyden ja 
osallistumismahdollisuuksien edistäminen sekä kriisiauttaminen ja arjen turvallisuuden edistäminen 
avustuskokonaisuutta. Työ perustuu sote-kuntayhtymän ja yhdistyksen väliseen luottamukseen ja yhteistyöhön. 
Palvelutuotantona tuotamme tehostettua Alvari -perhetyötä sekä tuettuja ja valvottuja tapaamisia.  
 
3.1 Veikkauksen avustuksen tuella tuotettu järjestölähtöinen auttaminen 
 
Kymenlaakson Ensi- ja turvakotiyhdistyksessä avustusperusteista järjestölähtöistä toimintaa tehdään vakaalla 
sosiaalihuollon ja lastensuojelun ammattitaidolla ja asiantuntemuksella yhdessä vapaaehtoisten kanssa. 
Auttamistyötä toteutetaan sekä yksilö-, perhekohtaisena että ryhmämuotoisena toimintana.  Toimintaa 
rahoitetaan Veikkauksen tuotoilla sekä Kymenlaakson sosiaali- ja terveyskuntayhtymän (Kymsoten) 
avustuksilla. Vuonna 2020 järjestölähtöisen toiminnan piirissä oli 208 lasta, 528 aikuista ja heitä kohdattiin 1705 
kertaa yksilö- tai perhekohtaisesti, 1552 ryhmissä, 1130 puhelimessa tai 385 chatissä. Yhdistyksen 
järjestölähtöistä työtä toteuttaa neljä tiimiä; Järjestölähtöinen avopalvelu, Päiväryhmä Untuva, Pidä kiinni -
avopalveluyksikkö® Nuppu sekä Väkivaltatyön palvelukeskus Pysäkki.  
 
 
3.1.1 Järjestölähtöinen avopalvelutoiminta (Perhetyön keskus Esikko) 
 
Järjestölähtöinen avopalvelutoiminta on matalan kynnyksen toimintaa, jonka tavoitteena on lasten ja perheiden 
hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sekä perheen omien voimavarojen löytyminen ja vahvistaminen. 
Avopalvelun työmuotoja ovat baby blues-, uniohjaus– ja vapaaehtoisdoulatoiminta, eroauttaminen, tenavatupa-, 
yökylä-, vertaisryhmä- sekä retki- ja leiritoiminta. 
 
Baby blues -toiminta sekä uniohjaus ja -neuvola  
 

”Täällä on paljon kokonaisempi perhe.”  

  
Baby blues -toiminnassa oli kuluneen vuoden aikana 72 perhettä, yhteensä 109 asiakasta. Suurin osa 
asiakkaista ohjautui toiminnan pariin itsenäisesti, monet neuvolan suosituksesta tai kaverin myönteisen 
kokemuksen perusteella.  Asiakastapaamisia oli vuoden aikana 64, joista kotikäyntejä 28. Puheluita tai viestejä 
työhön sisältyi 218. Baby blues-työhön kuuluvaa uniohjausta toteutettiin avo- ja kotikäyntien lisäksi puhelimitse 
ja sähköpostin välityksellä. Näitä kontakteja oli yhteensä 228. Baby blues -työntekijän toimintakenttänä oli 
edelleen koko Kymenlaakson alue. Unineuvola jatkui säännöllisenä yhteistyössä Kymsoten kanssa. Unineuvola-
vastaanotot olivat Keltakankaan ja Korian perhekeskuksilla 16 kertaa vuoden aikana, joissa tavattiin 46 perhettä. 
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Tarjotut ajat olivat lähes aina täynnä. 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 koronaepidemia 
tilanteen takia siirryttiin joustavasti vastaanottoajoista puhelinaikoihin keväällä sekä joulukuussa.  
Unirytmitysjaksoja järjestettiin kaksi ja niihin osallistui neljä lasta. Baby blues -työntekijä oli myös mukana Ensi- 
ja turvakotien liiton koordinoimassa valtakunnallisessa Vauvaperheiden chat-palvelussa 19 kertaa vuoden 
aikana.  Chat-aukioloajat laajenivat vahvasti ja sieltä perheiden hakema tuki moninkertaistui vuoden aikana.  
  
Yksilö- ja perhekohtaisen työn lisäksi baby blues-työntekijä osallistui aktiivisesti joihinkin tilaisuuksiin ja 
tapahtumiin sekä eri verkostoihin ja oli toteuttamassa ryhmätoimintaa Kymenlaakson alueella yhdessä mm. 
perhekeskusverkostojen kanssa. Epidemia tilanteen takia ryhmätoimintaa kehitettiin ja toteutettiin myös 
verkossa, mm. Odottavien olohuone sekä babyblues-asiakkaiden ryhmä. Baby blues-työntekijä vieraili 
Kymsoten ja Miepän käynnistämässä Äitien voimaryhmässä. Yhteistyössä Haminan varhaiskasvatuksen 
kanssa järjestettiin uni-ilta, jossa vanhemmat saivat tietoa vauvan univalverytmin tukemisesta ja 
uniohjaustavoista. Tapahtuma keräsi 16 osallistujaa, 14 äitiä ja 2 isää.  Vauvan unen tukemisesta ja unikoulusta 
annettiin tietoa myös eri yhteistyötahojen järjestämissä vauva-vanhempi-ryhmissä. Yhteensä vuoden aikana 
ryhmiä oli 9 ja ryhmäkertoja 11. Osallistujia 175.  
  
Baby blues-asiakkailta saatua suullista palautetta kirjattiin 22 kertaa vuoden aikana. Palautteissa nousi esille 
perheiden kokemus, että heidän saamansa tuki oli rohkaisevaa, vahvistavaa ja sitä oli saatavilla nopeasti. Suhde 
työntekijään auttoi jaksamaan ja omat ajatukset vahvistuivat sekä itsevarmuus lisääntyi.  "Olemme päässeet 
eteenpäin " nousi esille monesti palautteissa.  Unineuvola-asiakkaista (N=22) jokainen koki saaneensa apua. 
Yhtä lukuun ottamatta kaikki olisivat suositelleet palvelua myös ystävilleen. Perheet kuvasivat palautteissa, että 
heidän saamansa tuki mahdollisti ison muutokset koko arkeen. Aikuisten että lasten hyvinvointi parani ja koko 
perhe voi paremmin. Lapsesta kuoriutui esiin iloisuus ja toimeliaisuus, kun univalverytmi kehittyi oikeaan 
suuntaan. Joissakin palautteissa toivottiin tiedotusta palvelusta, jotta muutkin perheet tavoittaisivat sen varmasti. 
Koronaepidemian tuomat muutokset vastaanottoaikojen siirtämisestä puhelinaikoihin jakoivat mielipiteitä. Toiset 
pitivät puheluiden tuomaa helppoutta hyvänä, kun taas toiset olisivat kaivanneet tapaamista, jopa kotikäyntiä, 
mikä oli jäänyt toteutumatta. Alueen terveydenhoitajat esittivät toivetta varattavien aikojen ollessa jo täynnä 
mahdollisuudesta lisätä vastaanottoaikoja. Heille tiedotettiin mahdollisuudesta ohjata perheitä ensisijaisesti 
puhelinohjaukseen, mistä työntekijän tavoittaa usein myös nopeammin. Unineuvola-asiakkailta pyydettiin 
alkuvuonna palaute Kymsoten Webropol-kyselyllä. Webropol-alusta lukkiutui maaliskuussa ja siihen asti saadut 
palautteet menetettiin. Työmuodon haavoittuvuus nousi esille loppuvuonna työntekijän poissaolojen vuoksi. 
  
Vapaaehtoisdoulatoiminta  

 

                               ”Annatte korvaamattoman tuen elämän suurimpaan hetkeen,  
kiitos siitä.” 

Vapaaehtoisdoula-toiminnan koordinoijina ovat toimineet baby blues -työntekijä ja avopalveluohjaaja. 
Vapaaehtoisdoulien vertaisohjauksellinen ryhmä kokoontui 11 kertaa säännöllisin väliajoin. Koronatilanteessa 
ryhmissä otettiin käyttöön Teams-etätyöväline. Tämä osoittautui toimivaksi käytännöksi etenkin kauempana 
asuvien vapaaehtoisten kannalta, joten jatkossakin ryhmäkerroille tarjotaan mahdollisuutta osallistua myös 
etänä.  
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Yhdistyksessämme toimi vuoden aikana yhteensä 15 
vapaaehtoisdoulaa, joista kolme uutta vapaaehtoisdoula-koulutuksen 
käynyttä.  Tukisuhteita oli yhteensä 10 ja vapaaehtoistunteja kertyi 372. 
Yhteensä vapaaehtoisdoulien ja doulattavien välillä kontakteja oli 643.  
Kahdelle perheelle ei pystytty järjestämään tukihenkilöä.  
Vapaaehtoisdoulat toimivat pääsääntöisesti työpareina, mikä on 
mahdollistanut joustavan tuen vauvaa odottavalle perheelle esim. 
synnytyksen pitkittyessä. Vapaaehtoista synnytystukihenkilöä toivoneet äidit ja perheet olivat pääsääntöisesti 
suomalaisia sekä yhden että kahden vanhemman perheitä. Tukisuhteissa on korostunut raskauden aikainen 
tuen tarve. Koronatilanne lisäsi sekä raskausaikaan että synnytykseen liittyen paljon huolta ja epävarmuutta. 
Perheiden ja vapaaehtoisdoulien yhteinen WhatsApp-ryhmä mahdollisti molempien vanhempien ajan tasalla 
olemisen tukisuhteessa esille nousseista ja synnytykseen liittyvistä asioista. Perheiden toiveesta, erityisesti 
korona-aikana, useammassa tukisuhteessa vapaaehtoisdoulapari oli aktiivisessa WhatsApp-yhteydessä myös 
synnytyksen aikana.   

Yhteistyötä jatkettiin edelleen keskussairaalan yhteyskätilön kanssa.  Koronatilanteen vuoksi KOKS:n uusiin 
synnytysosaston tiloihin ei ollut mahdollista päästä tutustumaan, mutta yhteyskätilön vierailulla vertaisryhmässä 
vapaaehtoisdoulat saivat kattavan virtuaaliesittelyn tiloista sekä tietoa kätilön työstä synnytyksen aikana. 
Avopalveluohjaaja järjesti yhdessä Ensi- ja turvakotien liiton työntekijän kanssa valtakunnallisen Teams-
koulutuksen vapaaehtoisdoulille ja koordinaattoreille mielenterveysasioista. Osallistujia koulutuksessa oli 47. 
Lisäksi valtakunnallista koulutusta vapaaehtoisdoulille tarjottiin imetysasioissa.  

Perheiltä toiminnasta kerätty palaute on ollut erittäin myönteistä, ja he ovat olleet kiitollisia saadessaan 
vapaaehtoisen synnytystukihenkilön. Vanhemmat kertovat saaneensa tietoa, tukea ja neuvoja, joka on lisännyt 
turvallisuuden tunnetta ja itseluottamusta. Vapaaehtoisdoulan avulla on ollut mahdollisuus saada korjaava 
kokemus odotusajasta ja synnytyksestä.  

” Loistavaa tukea, tunsin itseni rennoksi ja turvalliseksi läpi koko prosessin  
ja etenkin synnytyksen”. 

Vapaaehtoisdoulat ovat palautteen perusteella kokeneet vapaaehtoistyön merkityksellisenä. He ovat todenneet, 
että tukihenkilönä toimiminen on hyvin palkitsevaa. He ovat saaneet mahdollisuuden tutustua erilaisiin perheisiin 
ja olla mukana tärkeissä elämäntilanteissa. Ikävänä oli koettu, ettei korona takia ollut mahdollisuutta tavata 
asiakkaita kasvotusten siinä määrin kuin he olisivat toivoneet, etenkin vauvan ja perheen kotiudutta sairaalasta. 
Vapaaehtoisdoulista tuntui, että heistä oli ollut hyötyä ja apua. He ovat kokeneet vuorovaikutuksen äitiin ja isään 
toimineen hyvin ja pystyneensä tukemaan myös vanhemmuutta. Palautteen mukaan koordinaattoreiden tuki, 
työparina toimimisen mahdollisuus ja vertaistuelliset tapaamiset ovat olleet tärkeitä intensiivisessä ja erityistä 
sitoutumista vaativassa vapaaehtoistyössä.   

Koordinaattoreiden itsearvioinnin perusteella asiakkaat ovat saaneet hyvän tuen odotusaikana ja 
synnytyksessä. Vapaaehtoisdoulatoiminta on vähentänyt pelkoja ja huolia raskauteen ja synnytykseen liittyen. 
Tuki on järjestynyt nopeasti ja korona-aikana etätukimahdollisuus on ollut tärkeä. 
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Eroauttaminen 

”Kerrankin koin tulevani kuulluksi” 

 
Eroauttamista suunnitteli ja toteutti avopalveluohjaaja, jonka työpanos suunnattiin pääosin valtakunnalliseen 
Chat-auttamiseen. Toimintakauden aikana eroauttamisen työntekijäresurssi oli pienempi kuin oli suunniteltu.  
Avopalveluohjaaja kouluttautui chat-auttamiseen alkuvuodesta ja aloitti säännölliset chat-päivystykset 
maaliskuussa. Apua eroon -chat päivystyksiä tehtiin 49 kertaa, yhteensä 118.5 tuntia. Tukea erotilanteeseen sai 
143 henkilöä. Lisäksi avopalveluohjaaja päivitti Apua eroon-sivustoa ja osallistui yhdessä palveluesimiehen 
kanssa Etelä-Kymenlaakson eroverkoston toimintaan. 
 
Eroauttamista on kehitetty vastaamaan Kymenlaakson alueen tarpeita ja koronapandemia huomioiden. Ero 
lapsiperheessä -iltoja toteutui Pohjois-Kymenlaaksossa yhteistyökumppanin toteuttamana kolme, joihin 
osallistui viisi asiakasta ja viisi erovertaisvapaaehtoista. Keväällä yksi ilta peruuntui korona-tilanteen 
vaikeutumisen takia. Etelä-Kymenlaaksossa ei järjestetty iltoja eikä erovertaiskahviloita. Tähän olivat syynä 
yhteistyökumppaneiden jääminen pois toiminnasta, koronatilanne ja hiipuva kysyntä huolimatta aktiivisesta 
tiedottamisesta ja markkinoinnista.  Erovertaisvapaaehtoisille järjestettiin Teamsin välityksellä yksi kehittämis- 
ja virkistysilta, johon osallistui kolme vapaaehtoista.  
 
Alueellisessa eroverkostossa nousi esille eroperheiden yksilöllisen keskustelutuen tarve erityisesti 
lastenvalvojan aikaa odottaessa. Tätä tarvetta vastaamaan perustettiin työryhmä, jonka tehtävänä oli suunnitella 
ja kehittää matalan kynnyksen yksilöllisiä eropalveluita. Palveluesimies ja avopalveluohjaaja olivat mukana 
työryhmässä, jonka toiminta jatkuu edelleen. Ammattilaisille suunnattuja Eroinfo-tilaisuuksia ei järjestetty 
eroverkoston arvioitua, että niille ei ole tällä toimintakaudella tarvetta.  
 
Korona sulki palveluita keväällä, jolloin chatin merkitys korostui entisestään. Chatissa oli mahdollisuus purkaa 
mieltään ja kysyä neuvoa erotilanteeseen. Chat-keskusteluissa pystyttiin tarjoamaan tukea myös akuutissa 
erokriisissä, ja apua on mahdollisuus hakea nimettömänä. Toiminnasta saatu palaute on ollut myönteistä. Chat 
on koettu toimivana ja helposti saatavilla olevana palveluna monenlaisissa tilanteissa oleville, eri-ikäisille 
ihmisille. 

” Kiitos, kun saa apua ja tietää miten toimia jatkossa”.  
”Kiitos, kun sai puhua. Olo helpottui” 

 
Työntekijöiden itsearvioinnin perusteella eroauttamista on saatu juurrutettua osaksi yhdistyksen toimintaa. Chat-
auttamisesta on tullut säännöllistä ja suunnitelmallista. Yhdistys on aktiivinen toimija eroverkostossa ja 
eroauttamisen kehittämisessä. Uuden matalan kynnyksen eropalvelun ideoiminen on käynnistynyt.   
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Tenavatupa- ja yökylätoiminta  
 

”Henkireikä aikuisille sekä lapsille, koska etenkin korona aikana elämä kovin rajoitettua. 
Kiitos joustavuudesta poikkeusaikana. Perheen eri ikäiset lapset saaneet tarvitsemansa 

huomion ja virikkeet. Kaikki muut perheiden tuet hävisivät poikkeustilassa, joten 
Tenavatuvan merkitys kasvoi entisestään.” 

‘ 
Tenavatupailtoja järjestettiin toimintakauden aikana 42. Toimintaan 
osallistui 21 lasta ja osallistumiskertoja oli 159.  Tenavatupatoiminta 
mahdollisti osallistumisen myös sellaisille lapsille, jotka tarvitsevat paljon 
aikuisen ohjausta ja joiden osallistuminen ryhmiin olisi muuten ollut 
haasteellista. Tarpeen mukaan vapaaehtoinen oli illoissa mukana 
avopalveluohjaajan ja työllistetyn työntekijän lisäksi. Turvallisessa 
ympäristössä, pienessä ryhmässä lasten yksilölliset tarpeet ja toiveet 
tulivat huomioiduksi. Aikuisten tuella lapset saivat vahvistusta 
vuorovaikutustaitoihin ja toimimiseen toisten lasten kanssa. 
Koronapandemian vuoksi tenavatupaa ei voitu järjestää maalis-
kesäkuussa ja joulukuussa ryhmämuotoisena. Tällöin perheille tarjottiin perhekohtaista toimintaa. 
Perhekohtaisissa tenavatupailloissa yhden perheen lapset olivat kerrallaan paikalla. Lapset saivat virikkeitä ja 
vaihtelua arkeen sekä erityisen yksilöllisen huomion hoitavien aikuisten taholta.   Kaikille halukkaille pyrittiin 
järjestämään mahdollisuus osallistua toimintaan kerran viikossa.  Joustavuus poikkeusoloissa sai vanhemmilta 
kiitosta ja toi perheiden arkeen helpotusta monien muiden palveluiden suljettua ovensa.  Lasten palautteissa 
(N=6) tärkeinä asioina tenavatuvassa nousivat esiin lelut ja leikkiminen. Kaikkien palautetta antaneiden lasten 
mielestä tenavatuvassa oli ollut mukavaa tai tosi kivaa. Vanhempien palautteissa (N=2) tenavatupa arvioitiin 
erinomaiseksi. Toiminta oli palautteiden mukaan ollut henkireikä aikuisille sekä lapsille ja tuonut vanhemmille 
omaa aikaa. Lapset olivat palautteen mukaan saaneet tenavatuvassa tarvitsemansa huomion ja virikkeet. 
 

 ”Yökylä on vaikuttanut sikana, parantaa merkittävästi elämänlaatua, mahdollistaa 
asioiden tekemistä pariskuntana” 

 
Yökylätoiminta tarjosi vuoden aikana 35 lapselle turvallisen paikan sekä iänmukaista ja mielekästä tekemistä 
viihtyisässä ja turvallisessa ympäristössä. Yökylät toteutettiin Perhetalo Haikarassa yhtenä viikonloppuna 
kuukaudessa. Toiminta toteutui 20 kertaa ja käyntejä niissä oli 102. Toiminnasta vastasi avopalveluohjaaja ja 
hänen lisäkseen yökylässä työskenteli ohjaaja, apuohjaaja sekä työllistetty työntekijä. Yökylätoiminnalla tuettiin 
vanhempien jaksamista tarjoamalla heille mahdollisuus lepohetkeen ja virkistäytymiseen ilman lapsia. Lapset 
saivat vaihtelua arkeen, kavereita ja yksilöllistä huomiointia ja hoivaa. Koronapandemia vuoksi maaliskuun 
yökylä jouduttiin perumaan ja loput kevään sekä osa syyskauden yökylistä toteutettiin perhekohtaisina 
päiväkylinä. Viikonlopun aikana päiväkylää voitiin tarjota neljälle perheelle. Yhden perheen lapset kerrallaan 
viettivät päiväkylässä muutaman tunnin mukavan tekemisen ja huomioivien aikuisten kanssa. Vanhemmille 
mahdollistui pieni lepohetki. Toiminnan joustavuus ja jatkuminen korona-aikana on ollut perheille erityisen 
tärkeää, kun monet muut palvelut sulkivat ovensa.    
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Yökylätoiminta on saanut erinomaista palautetta vanhemmilta ja toimintaa 
on toivottu olevan useammin. Vanhemmat (N=8) ovat kokeneet yökylän 
helpottavan arkea, parantavan elämänlaatua ja vahvistavan voimavaroja.  
Tukiverkostojen puute näkyy vastauksissa. ”Iso voimavara meille 
vanhemmille, koska tukiverkostoja ei ole”. ”On tällä hetkellä ainoa 
tukitoimi. Turvalliset aikuiset luovat turvattomalle lapselle hyvän tuen.” 
Lasten vastauksissa (N=11) parhaina asioina yökylässä mainitaan ruoka, 
kaverit ja mahdollisuus olla yötä. Osan mielestä parasta yökylässä on 
leikkiminen ja parin vastaajan mielestä kaikki. Kaikki lapset pitivät yökylää 
mukavana tai tosi kivana. 

 
  
Vertaisryhmätoiminta on kynnyksetöntä toimintaa kaikille kymenlaaksolaisille. Ryhmiä toteutetaan sekä 
säännöllisesti että myös alueen tarpeeseen vastaten. Säännöllisesti kokoontuvia ryhmiä olivat miesten ryhmä, 
isä-lapsikerho sekä LogoArt ryhmä. 
 

”Isä-lapsikerho merkitsee minulle vertaistukea, uusia kavereita/tuttavia, isä-lapsiaikaa, 
mukavaa vapaa-ajanviettoa lasten kanssa.” 

”Hieno ilta. Otetaan uusiksi toistekin.” 

 
Isä-lapsikerhon toimintavuosi 2020 vaati ohjaajilta ja kerholaisilta hieman enemmän joustavuutta ja luovuutta 
koronatilanteesta johtuen.  Kerhotoimintaa saatiin kuitenkin pidettyä yllä, mikä oli kerholaisille tärkeää tässä 
perheiden voimavaroja kuluttavassa tilanteessa.  
 
Tapaamisia ehti olla kevätkaudella kolme ennen kuin koronarajoitukset astuivat voimaan. Isä-lapsikerho tapasi 
Länsi-Kotkan kohtaamispaikassa, ulkoili puistossa ja tutustui Merikeskus Vellamon näyttelyihin ja konserttiin. 
Rajoitusten aikana pidettiin kerran etätapaaminen Teams-kokouksena. Tähän tapaamiseen osallistui seitsemän 
kerholaista. Koronarajoitusten lieventyessä kerho pääsi tapaamaan kauden lopuksi Katariinan meripuistossa 
makkaranpaiston ja yhdessäolon merkeissä. Kerhotapaamisia oli kevätkaudella yhteensä viisi. Kerhoon 
osallistui 12 perhettä ja tapaamisissa oli keskimäärin 10 kerholaista.  
 

Syyskaudelle tapaamiset suunniteltiin lähtökohtaisesti ulos, jotta tapaamiset voisivat 
jatkua, vaikka rajoitukset tiukentuisivatkin syksyn aikana. Yhteistyötä tehtiin useiden 
toimijoiden kanssa, jotta tapaamisiin saatiin mukavaa sisältöä ja perheet tutustuvat 
muihin alueen toimijoihin. Kotkan Latu tarjosi kerholle Petäjäpirtin pihapiirin 
ensimmäisen tapaamisen paikaksi. Rannikon Martat järjestivät kerholaisille 
Heijastinpolku-tapahtuman Äijänniemen uimarannan läheisyyteen. Kauden 
viimeisellä tapaamisella kerho tutustui Villa Munkholman alueella Kotka-Kymin 
seurakunnan järjestämään joulupolkuun. Lisäksi kerholaiset ulkoilivat ja leikkivät 
useamman kerran Kotkan eri puistoissa. Valtakunnallisella Miesten viikolla järjestettiin 
yhdessä Pysäkin Olli Mikkosen ja Kakspy:n Sari Mannisen kanssa miesten ilta 
teemalla: Oletko oman elämäsi supermies? Iltaan osallistui Yhdistyksen 

Miestenryhmän asiakkaita ja Isä-lapsikerhon isiä, yhteensä 12 miestä. Miesten ilta sai myönteistä palautetta ja 
osallistujat toivoivat illalle jatkoa. Miesten viikolla isä-lapsikerho osallistui myös some-kampanjaan, jonka 
puitteissa facebook:n tehtiin videoklippi isä-lapsikerhon tarjoamasta vertaistuesta. Syyskaudella 
kerhotapaamisia oli kuusi ja niihin osallistui yhdeksän perhettä. Tapaamisissa oli keskimäärin seitsemän 
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kerholaista.  
 
Kerhotapaamiset toivat perheitä yhteen ja tapaamisissa isät ja lapset saivat seuraa ja iloa yhdessäolosta. 
Yhteydenpitoa isien kesken oli myös tapaamisten välissä isä-lapsikerhon yhteisessä Whatsapp-ryhmässä. 
Ryhmässä jaettiin mm. vinkkejä yhteisiin puuhiin perheen kanssa ja sovittiin kimppakyydeistä tapaamisiin. 
 
Miesten ryhmä on vertaistuellinen, vapaaehtoisvoimin ohjattu ryhmä, joka on toiminut jo kunniakkaat 
kaksikymmentä vuotta. Ryhmäkertoja oli korona tilanteen takia hieman vähemmin kuin normaalisti eli 28. Miehiä 
oli toiminnassa mukana 20 ja läsnäoloja kertyi 188. 
 
LogoArt ryhmä kokoontui vuoden aikana 12 kertaa ja ryhmään osallistu 9 henkilöä. Läsnäoloja oli 33. LogoArtin 
tavoitteena on taiteen avulla saavutettava tasapainoinen olotila ja oma hyvinvointi. Maalaaminen on prosessi, 
jonka avulla on mahdollista saada kosketus sisimpäänsä sekä edistää omaa kasvuaan ja luovuuttaan. LogoArt 
ryhmää ohjasi vapaaehtoinen LogoArt-ohjaaja. 
 
 
3.1.2 Päiväryhmä Untuva 
 

“Tämä on just sitä, mitä tarvitsin, mutten vain tiennyt, että tällaista toimintaa on. Onneksi 
ystävä kertoi minulle Untuvasta. Puolisonikin sanoo huomanneensa selvän eron 

minussa. En enää itkeskele ja nukun hyvät yöunet. “ 

 
Päiväryhmä Untuvassa oli vuoden 2020 aikana asiakkuudessa yhteensä 

yhdeksän eri perhettä. Yksi perhe vaihtui toiseen kesken kauden sekä 

keväällä että syksyllä. Jälkimmäinen tapahtui paikkakunnalta 

poismuuton vuoksi. Molemmilla kerroilla jonossa oli uusi perhe, joka 

täytti vapautuneen paikan nopeasti. Kaikissa perheissä vanhemmista äiti 

oli se, joka kävi yhden lapsen kanssa Untuvan toimintapäivissä. Näiden 

vuonna 2020 päiväryhmissä käyneiden yhdeksän äidin ja yhdeksän 

lapsen lisäksi asiakasperheissä oli yhteensä kaksi isompaa sisaruslasta 

sekä viisi sellaista isää, jotka olivat asiakkuudessa. Lisäksi jokaisen 

kauden loppupuolella alkaa aina seuraavan kauden uusien asiakkaiden 

tutustumistyöskentely. Vuonna 2020 asiakkaat sekä seuraavan vuoden 

tutustujat ohjautuivat Untuvaan neuvolan perhetyön (3 perhettä), 

lastensuojelun sosiaalityön (2), Kymenlaakson ensi- ja 

turvakotiyhdistyksen babybluestyön (1), keskussairaalan psykiatrisen sairaanhoitajan (1), lapsiperheiden 

sosiaalityön (1) ja äitiysneuvolan terveydenhoitajan (1) kautta. Kaksi perhettä hakeutui palveluun oma-

aloitteisesti. 

 

Vuonna 2020 Päiväryhmä Untuvalla oli raportoituja asiakaskontakteja 1040 kappaletta ja läsnäolopäiviä 523. 

Ryhmätapaamisia oli 79 kertaa; keväällä 28 ja syksyllä 51. Keväällä koronapandemian kokoontumisrajoitukset 

vaikuttivat huomattavasti toimintaan. Lähes kaikki vuoden 2020 asiakasäidit sitoutuivat hyvin toimintaan. Kevään 

toteutuneisiin ryhmäkertoihin osallistui keskimäärin 7,2 asiakasta ja syksyllä 6,5. Syksyn lukuun vaikutti se, että 

kaksi äitiä oli jonkin aikaa pois synnytykseen liittyen. Heikointa ryhmätapaamisiin osallistumisen aktiivisuus oli 

huhtikuussa (4,7 asiakasta/kerta) ja joulukuussa (5,5 asiakasta/kerta). Molemmat näistä kuukausista olivat 

sellaisia, jolloin koko ryhmän kokoontumiset olivat sallittuja vain ulkona tai videovälitteisesti. Kevään ryhmällä 

videovälitteisiä tapaamisia oli hyvin vähän, sillä asiakkaat eivät lähteneet niihin innokkaasti mukaan ja sää 
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mahdollisti vauvaperheiden ulkoilutapaamiset. Syksyn ryhmäläiset ryhmäytyivät paremmin ja 

videovälitteisyyskin onnistui, mutta tätä tarvittiin koronarajoitusten myötä vasta aivan loppukaudesta. Haasteena 

videovälitteisyydessä henkilökunnan arvioimana koettiin se, että osalla äideistä oli muita perheenjäseniä kuulolla 

sekä lasten erilaiset päiväunirytmit vaikeuttivat toteutusta. 

 

Ryhmätoimintojen lisäksi päiväryhmän asiakastyöskentelyyn kuuluvat 

verkostoyhteistyö sekä yksilö- ja perhekohtainen työskentely. Vuonna 2020 

kirjattiin 318 hoitopuhelua. (Edellisenä vuonna luku oli 89.) Eniten puheluita oli 

maaliskuussa (59) ja vähiten loma-aikana heinäkuussa (11). Korona-aikana 

vältettiin turhia kontakteja ja esimerkiksi vain välttämättömimmät 

verkostopalaverit ja kotikäynnit toteutettiin. Kotikäyntejä asiakasperheisiin 

tehtiin 2020 vuonna 19 kertaa, lastensuojelupalavereja oli viisi ja muita 

verkostopalavereja 15. Osalla asiakkaista ei ollut juurikaan 

viranomaisverkostoa, eivätkä äidit näin ollen kokeneet verkostopalavereja 

tarpeellisiksi. Kotikäyntien ja palaverien lisäksi ryhmätoimintojen ulkopuolisia 

tapaamisia muualla perheiden kanssa oli vuoden aikana 148. Vuoden 2019 

vastaava luku oli alle kaksikymmentä. Henkilökunta kokeekin tärkeänä retkeillä 

ja tutustua ryhmäläisten kanssa monipuolisesti alueen lapsiperhepalveluihin ja kohtaamispaikkoihin. Näin äidit 

tottuvat liikkumaan lapsensa kanssa kodin ulkopuolella ja rohkaistuvat osallistumaan yhteiskuntaan 

itsenäisemmin päiväryhmänjakson jälkeen. Kevään kokoontumisrajoitusten jälkeen päästiin syksyn aikana 

käymään esimerkiksi Varissaaressa, kirjastossa, konsertissa, Ohjaamossa, vauvoille suunnatussa 

teatteriesityksessä, Merikeskus Vellamossa, kirpputorilla sekä pari kertaa avoimen varhaiskasvatuksen 

aamupäivässä. 

 

Päiväryhmä Untuvassa kerätään  säännöllisesti aina puolivuotiskauden päättyessä kirjallista palautetta kaikilta 

asiakkailta, heidän läheisiltään kuin viranomaisverkostoltaankin. Tämän ja suullisen palautteen lisäksi asiakkaat 

arvioivat omaa tilannettaan Vaikuttavuus esiin -kyselyllä kolmesti keväällä 2020 ja neljästi syksyllä 2020. Yksi 

Vaikuttavuus esiin -kyselyistä lähetetään asiakkaalle jakson päättymisen jälkeen. Asiakaspalautteita vuoden 

2020 asiakasäideiltä saatiin yhteensä kahdeksan kappaletta. Puolet vastanneista koki päässeensä riittävän 

nopeasti palveluun. Seitsemästä vastaajasta kolme arvioi palvelulle asetettujen tavoitteidensa toteutuneen 

täysin ja kolme lähes täysin. Äidit arvioivat, että Untuvasta saadulla tuella on myönteinen merkitys heidän 

elämäänsä tulevaisuudessakin. Asteikolla 1–5, 75 % vastaajista arvioi tämän toteutuneen täysin (5) ja 25 % 

melko hyvin (4). Äidit arvioivat ilmapiirin ja kohtelun hyväksi ja henkilökunnan ammattitaitoiseksi. He antoivat 

positiivisen arvion myös jakson vaikutuksesta vanhemmuuteen sekä omaan ja lapsen hyvinvointiin. 

Koronarajoituksista huolimatta puolet vastasi saaneensa tukea muilta jaksolla olleilta vanhemmilta ja 

kokemusten jakamisen toisten vanhempien kanssa tukeneen omaa hyvinvointia täysin hyvin. Osa vastasi 

vertaistuen toteutuneen jonkin verran tai melko hyvin. Myös asiakasäitien puolisoilta ja isovanhemmilta saatiin 

myönteistä palautetta. Eräs kirjoitti näin: ”Viikkoon ja päivään tullut rytmiä ja mukavaa sekä hyödyllistä sisältöä.” 

Työskentely on ”rauhallista, keskustelevaa, ystävällistä, kodinomaista.”  

 

Vuonna 2020 viranomaispalautteiden (11) mukaan yhteistyö on sujunut hyvin ja henkilökunta on koettu 

ammattitaitoiseksi. Viranomaiset ajattelivat, että tärkeimpinä tavoitteina asiakkaan ryhmään tulossa oli 

sosiaalisen verkoston vahvistaminen ja sosiaalisten taitojen harjoittelu sekä saada apua ja tukea 

vanhemmuuteen. Palvelun koettiin vastanneen odotuksia ja asiakkaiden saaneen tarvitsemansa avun: 
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” Vastasi hyvin odotuksia, asiakas saanut tukea verkoston luomiseen ja arjen rutiinien 
löytymiseen lapsen kanssa.” ” Kaikilta osin. Toki koronapandemia toi muutoksen 

työskentelytapoihin ja toteutukseen.” 

 

Päiväryhmä Untuvan henkilökunta tekee puolen vuoden välein kattavan itsearvioinnin saamiaan palautteita 

hyödyntäen. Toimintaa arvioidaan sekä luodaan tavoitteita ja mietitään keinoja seuraaville kausille. 

Koronarajoitukset nostivat henkilökunnassa huolta äitien vertaistuen toteutumisesta sekä varhaisen 

vuorovaikutuksen tukemisen ja lapsihavainnoinnin haastavuudesta silloin, kun ryhmä kokoontui ulkona tai 

etäyhteydellä. Saaduissa palautteissa nämä huolen aiheet eivät kuitenkaan nousseet vahvasti esiin.  

 

Vuoden 2020 toimintasuunnitelmassa mainittu tavoite yhteistyön vahvistamisesta perhekeskusten sekä 

Kymsote:n muiden toimijoiden kanssa ja Päiväryhmä-palvelun tunnetuksi tekeminen koko kymenlaakson 

alueella oli vallitsevan tilanteen vuoksi haastavaa. Päiväryhmän henkilöstö jatkoi kuitenkin aktiivisesti 

osallistumista etäyhteyksin eri verkostoissa. Tiedusteluja vapautuvista paikoista saatiin syksyn aikana myös 

Pyhtäältä kuin Haminastakin, vaikka kaikki vuoden 2020 asiakasperheet asuivatkin Kotkassa. Tavoitteena 

vuodelle 2020 oli saada perheitä ohjautumaan Untuvaan jo varhaisessa vaiheessa ja se onnistui. Kauden aikana 

palveluun hakeutui kaksi äitiä jo odotusaikana ja saatiin olla mukana myös yhden asiakkaan toisessa 

odotuksessa. Tämä mahdollistaa tuen saamisen raskauden aikaisten pelkojen hälventämiseen sekä vauvan 

tuloon valmistautumiseen, varhaiseen vuorovaikutukseen ja verkoston luomiseen jo hyvissä ajoin. Raskausajan 

työskentelyä tukemaan henkilökunta kävi alkuvuodesta koulutuksen raskausajan vuorovaikutuksen 

psykologisesta prosessista ja sen riskeistä. Lisäksi vuoden aikana koko tiimi kävi verkkokoulutuksena 

Turvakymppi-koulutuksen ja etäyhteydellä Puhejudo-koulutuksen sekä osallistui joihinkin webinaareihin. 

Vauvaosaamisen vahvistamista jatketaan Hoivaa ja leiki -interventiokoulutuksella keväällä 2021. 

 

Vuosi 2020 oli koronapandemiasta johtuvien uusien etätyömenetelmien lisäksi muutenkin uudistumisen vuosi. 

Vuoden aikana kaksi kolmesta Päiväryhmä Untuvan henkilökunnasta vaihtui. Uusi vastaava ohjaaja aloitti 

maaliskuussa ja uusi vanhemmuusohjaaja elokuussa. Lisäksi saatiin uusi työllistetty työntekijä syyskauden 

alussa.  Koronatilanteesta huolimatta saatiin riittävä resurssi lastenhoitoon vanhempainryhmän ajaksi 

vapaaehtoisen (kaksi vuorotellen) tullessa hoitotehtäviin. Myös työllistetty työntekijä on ollut 1–2 toimintapäivänä 

viikossa näppäränä apuna lastenhoidossa ja kodinhoidollisissa tehtävissä. Asiakkaat ovat vaikuttaneet 

tyytyväisiltä ja suhtautuneet muutoksiin rauhallisesti ja jatkavat äidit odottavat innolla seuraavaa 2021 

kevätkautta. Vanhoihin asiakkaisiin pidetään yhteyttä (video)puheluin, jollei heille perinteisesti järjestetyt yhteiset 

illanvietot vielä pääse toteutumaan. 
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3.1.3 Pidä kiinni - avopalveluyksikkö Nuppu 
 
Vuosi 2020 oli Nupun ensimmäinen kokonainen kalenterivuosi. 
Toiminnan vakiinnuttamisen ohella tavoitteena oli lisätä Nupun 
tunnettavuutta ja varmistaa, että Kymenlaakson sosiaali- ja 
terveyspalveluissa yhteistyökumppanit ohjaavat tuen tarpeessa 
olevat odottavat äidit ja perheet palvelujemme piiriin.  Nupun 
tunnettavuutta ja varmistaa, että Kymenlaakson sosiaali- ja 
terveyspalveluissa yhteistyökumppanit ohjaavat tuen tarpeessa 
olevat odottavat äidit ja perheet palvelujemme piiriin.   
 
Korona väistämättä vaikeutti Nupun viranomaiskontakteja niin 
markkinointi- kuin asiakastyönkin puitteissa, mikä näkyi muun muassa hankaluutena sopia ja toteuttaa 
esittäytymis- ja yhteistyön kehittämistapaamisia, sekä asiakkaiden verkostotapaamisia ja matalan kynnyksen 
työtä. Osa sovituista tapaamisista toteutettiin etäyhteyksillä, jotka olivat tarpeellisia, vaikka niissä ei aina päästy 
samantasoiseen vuorovaikutukseen ja vaikuttavuuteen, kuin läsnä olevissa tapaamisissa. Nupusta osallistuttiin 
asiakastyön verkostoihin 42 kertaa. Toiminnan esittelyyn, yhteistyön kehittämiseen ja muuhun 
asiantuntijatyöhön liittyviä tapaamisia oli yhteensä 24 ja niissä tavoitettiin arviolta 173 henkilöä. 
 
Asiakasohjautuvuus verkostosta oli kuluneena vuonna vielä niukkaa, mikä selittynee uudehkon toimintamuodon 
ja koronan aiheuttamien pulmien lisäksi Kymsoten organisaation järjestäytymiseen liittyneillä haasteilla. 
Odotusaikaista tukea päästiin tarjoamaan yhteensä 23 aikuiselle koskien 15 sikiötä (14 raskautta, joista 1 
kaksosraskaus). Suunnitelmallista asiakastyötä tehtiin vuoden aikana 9 perheen kanssa. Syntyneitä lapsia oli 
tuen piirissä 9 ja vanhempia 19. Koronan myötä yhteisöpäivät jouduttiin keväällä ja uudelleen joulukuussa 
keskeyttämään, mutta tukea pystyttiin tarjoamaan perhekohtaisesti räätälöidyin menetelmin joustavasti koko 
Kymenlaakson alueelle. 
 

”Oon kokenut, että Nupusta on ollut mulle hyötyy ja apuja siinä et oon pysyny selvänä. 
Henkilökohtaisii tavoitteita on seurattu ja niihin ollaan päästy ja niistä on keskusteltu 

yhdessä. Vaikka tää tilanne koronan takii on mitä on niin silti kivasti järjestetty tapaamisia 
ja mun vointia tuettu mun toiveita kuunnellen ja kunnioittaen.” 

 
Laatujärjestelmän mukaisesti Nupun yhteisössä olevia asiakkaita pyydetään yleensä täyttämään laatukysely 
neljä kertaa vuodessa. Koronasulun vuoksi kevään kysely ei toteutunut, mutta muihin kyselyihin vastasivat kaikki 
yhteisön jäsenet (N=19). Jokaiseen kyselyyn liittyy yhteisössä toteutettu yhteinen palaute- ja 
kehittämiskeskustelu, jossa asiakkaat yhdessä henkilökunnan kanssa arvioivat ja kehittävät yhteisön toimintaa. 
Yhteiset keskustelut ovat olleet merkittäviä, itse asiassa tärkeämpiä kuin varsinaiset palautteiden vastaukset. 
Asiakkaat ovat päässet tuomaan niissä esille kokemuksiaan sekä erityistä tietämystään, kehittämään omia 
taitojaan ja samalla koko yhteisöä. Työntekijöille keskustelut ovat antaneet joka kerta mahdollisuuden oppia 
uutta asiakkailtamme. Nupun saama asiakaspalaute on ollut rakentavaa ja hyvää. Myös asiakkaiden toisilleen 
mahdollistama vertaistuki on tunnistettu näissä keskusteluissa. 
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” Tärkeää saada nähdä, että toipuminen on mahdollista,  
sitä ei ole paljon muualla nähnyt.”  

” …ensimmäinen kerta, ku oon saanut minkäänlaista vertaistukea päihdeasioissa ja 
helpottaa tietää, ettei oo ainoa joka käy näitä läpi.” 

”Nuppu on antanut erilaisia valmiuksia vanhemmuudessa ja varmuutta. Hyvää ruokaa, 
yhdessä tekemistä, leikkejä & lauluja, ulkoilua, omaa aikaa, keinoja rentoutua, saada 
hengähdyshetkiä vauvan hoidosta ja hyviä keskusteluja päihteistä, niiden käytöstä ja 

päihteettömyydestä, vertaistukea sekä äitiyteen ja päihteettömyyteen.” 

-Nupun yhteisön vanhempien palautteita 

 

Vauvatyön- ja vanhemmuuden tuen osaaminen työryhmässä on vahvaa. Moniammatillinen tiimi vastaa Pidä 
kiinni® -hoitojärjestelmän laatukriteerien edellytyksiin. Jokaiselle suunnitelmallisen työn piirissä olevalle 
lapsiasiakkaalle on nimetty oma lähityöntekijä, jonka erityisenä vastuuna on tunnistaa, nostaa esille ja sanoittaa 
lapsen näkökulma ja tarpeet asiakkuuden kaikissa vaiheissa. Perheiden saamaan tukeen on oltu tyytyväisiä niin 
asiakkaiden, kuin yhteistyökumppaneiden keskuudessa. Verkoston edustajia on pyydetty Nupussa toteutettujen 
tapaamisten jälkeen vastaamaan yhteistyökumppaneille suunnattuun palautekyselyyn. Vastauksia saimme 
kuluneena vuonna 21. Palautteista on nähtävillä, että Nupun työryhmän asiakaslähtöisyyttä, joustavuutta ja 
ammattitaitoa arvostetaan ja palvelu arvioidaan alueella tärkeäksi.  
 

”Toiminnan sisältö on monipuolista ja toteutus vastaa hyvin perheiden 
tarpeisiin. Toteutus lähtee perheiden tarpeista käsin, mikä motivoi perheitä.” 

”Nupun toiminta tukee kohderyhmän perheitä vahvalla ammattitaidolla. 
Nupun työntekijät ovat helposti lähestyttäviä ja aidosti välittäviä. Yhteistyö 

heidän kanssaan on helppoa.” 

-Yhteistyökumppaneiden palautteita 

 

Ensi- ja turvakotien liiton kehittämä Vaikuttavuus esiin -kysely otettiin Nupussa suunnitelman mukaisesti 
käyttöön. Vastauksia kertyi 21 kappaletta. Määrä on liian pieni, jotta sitä voitaisiin käyttää Nupun palvelun 
vaikuttavuuden seuraamiseen, mutta yksilökohtaisessa asiakastyössä vastauksia voitiin muutamien aikuisten 

kohdalla hyödyntää. 
 
Varhaisen vuorovaikutuksen tuen- sekä traumatyön menetelmäosaamisen 
vahvistaminen on tunnistettu työryhmässä yhä tarpeelliseksi. Vuonna 2020 
keskityttiin varhaisen vuorovaikutussuhteen tukeen osallistumalla Hoivaa- ja leiki –
interventiokoulutukseen. ”HoiLei” on työmenetelmä vuorovaikutuksen ja vanhemman 
mentalisaatiokyvyn vahvistamiseksi raskausajalla sekä 0-5 -vuotiaiden lasten ja 
vanhempien välillä. Menetelmä otettiin kuluneena vuonna käyttöön asiakasryhmälle 
sovellettuna. Keväällä aloitimme hoivaa- ja leiki ryhmän yhteisössä ja syksyllä 
lisäsimme kumpaankin yhteisöpäivän aamuun vauvalähtöiset aamupiirit. HoiLei-
menetelmä on tarjolla räätälöitynä myös erilaisissa tilanteissa olevien perheiden 
yksilötyöskentelyyn odotusajasta lähtien.  
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”Aamun aloitus on miellyttävä vauvalle ja aikuiselle ja aloitus on aina samanlainen.” 

”Myös äitiyteen liittyvistä jutuista on ollut hyvää keskustelua ja on saanu paljon tietoa ja 
tukea, kun tää on niin uutta  

etenkin kun on ensimmäinen lapsi.”  

-Nupun yhteisön vanhempien palautteita 

 

Nupun työryhmä iloitsee siitä, että poikkeuksellisena vuotena onnistuimme kehittämään uusia keinoja auttaa 

haavoittuvassa asemassa olevia perheitä. Kiitämme työnantajaa ja yhdistystä luottamuksesta ja tilasta ratkoa 

luovasti ja asiakaslähtöisesti koronarajoitusten aiheuttamia ongelmia perheille annetun tuen toteuttamisessa. 

 
 
3.1.4 Väkivaltatyön palvelukeskus Pysäkki 
 

Vuonna 2020 Pysäkin työskentelyssä oli 18 lasta ja 153 aikuista. Asiakasmäärät 

kasvoivat kolminkertaisiksi syyskuusta alkaen noin seitsemäänkymmeneen 

asiakkaaseen kuukaudessa. Pysäkin kaikista asiakkaista 2/3 ohjautui Kymsoten 

palveluista. Työskentelyn aikana kartoitetaan koko perheen tilannetta ja lasten 

suhdetta väkivaltaan. Vanhemmuustyöllä nostetaan lapsen näkökulma ja 

kokemus vanhempien kanssa tehtävän työn keskiöön. Vanhemmuustapaamisia 

oli 44 kertaa. Väkivaltatyöntekijät omaksuivat vuoden aikana uusia auttamisen 

tapoja ja tapasivat asiakkaita Ensi- ja turvakotien liiton ylläpitämässä Apua 

väkivaltaan -chatissa 53 kertaa. Aloitettuja keskusteluja vuoden aikana oli 166 

kappaletta. 

  

Pysäkin asiakkailta pyydettiin systemaattisesti asiakaspalautetta kokemustiedon keräämiseksi ja palvelun 

kehittämiseksi. Liiton kehittämää Vaikuttavuus esiin –palautetta kerättiin Pysäkin palvelun vaikuttavuuden 

arvioimiseksi. Vastauksia asiakaspalautteeseen saatiin vuoden aikana 32 ja vaikuttavuus esiin kyselyyn 73 

kappaletta. Vaikuttavuutta ei voida otannan perusteella vielä arvioida.  

Asiakaspalautteissa lasten vanhemmat kertovat, että lasten kanssa työskentelyn aikana lapset ovat oppineet 

sanoittamaan tunteitaan sekä keskustelemaan vaikeista asioista paremmin kuin ennen työskentelyn alkua. 

Aikuiset kertovat palautteessaan saaneensa apua väkivallan uhan tunnistamisessa ja väkivallan lopettamisessa. 

Pysäkin palvelua tarjottiin ja toteutettiin etäyhteyksillä 31 kertaa, eikä se näytä heikentäneen kyselyyn 

vastanneiden asiakkaiden tyytyväisyyttä palveluun.  

“...pidin siitä, että minut otettiin ihmisenä, kohdeltiin tilanteen edellyttämällä tavalla (välillä 
huumoria, välillä suoraa palautetta ja välillä kuuntelua ja ymmärrystä). Asiantuntijan 

kanssa löysimme yhteisen aaltopituuden hyvin nopeasti. Sain myös kannustusta 
hakeutua muiden asiaani liittyvien palveluiden äärelle”  

“Sain juuri sitä tukea ja apua mitä tarvitsin. Kiitos paljon! 😊” 

 



                                                      

18 

Verkostotyö on merkittävä osa Pysäkin väkivaltatyötä. Pysäkin väkivaltatyöntekijät tekevät yhteistyötä turvakoti 

Villa Jensenin kanssa. Vuoden alusta väkivaltatyöntekijät aloittivat käynnit turvakodissa kahden viikon välein. 

Jokainen työntekijä vuorollaan kävi tapaamassa asiakkaita ja työntekijöitä koronarajoitusten sallimissa rajoissa. 

Väkivaltatyöntekijät ovat aktiivisesti mukana maakunnallisessa väkivaltafoorumissa, Marak-työryhmissä ja 

Pohjois-Kymenlaaksossa perhekeskusten alueverkostoissa, Kaveri-verkostossa, sekä Ehkäisevän päihdetyön 

työryhmässä. Verkostotapaamisia oli yhteensä 27 ja niissä tavoitettiin 250 osallistujaa. Väkivaltatyöntekijät 

pitivät ammattilaisverkostoissa esillä YKK -ylisukupolvisen kaltoinkohtelun katkaiseminen -hankkeessa 

kehitettyä Turva10-puheeksioton työkaluja eri ikäisille lapsille, nuorille ja vanhemmille. Turva10-työvälineen 

perehdytys julkaistiin kesällä verkkokoulutuksena, eikä väkivaltatyöntekijöitä tarvittu kouluttamaan ammattilaisia. 

Verkkokoulutuksesta tiedotettiin laajasti koko ammattilaisverkostoa. 

Marraskuussa 2020 Pysäkki järjesti Haastavat erot ja tekijöiden kanssa tehtävä väkivaltatyö -webinaarin 

ammattilaisille yhdessä Ensi- ja turvakotien liiton kanssa. Webinaari oli katsottavissa suorana tai tallenteena 

kaksi viikkoa striimauksen jälkeen. Kahden viikon aikana suoraa lähetystä ja tallennetta oli striimattu 314 kertaa. 

Tämän lisäksi väkivaltatyöntekijät tapasivat 39 sosiaali- ja terveysalan ammattilaista yhteisen kehittämisen 

merkeissä. Verkostosta saadun palautteen mukaan erityisesti haastavat pitkittyneet erotilanteet kuormittavat 

palveluita. Pitkittyneissä erotilanteissa on suuri riski väkivallan käytölle ja yhdessä viranomaisten kanssa 

sovittiin, että Pysäkki tarttuu tähän haasteeseen. Ohjausten määrä kasvoi tämän myötä erityisesti 

lastensuojelulain mukaista palvelutarpeen arviointia tekevien viranomaisten taholta. 

Pysäkin väkivaltatyöntekijät jalkautuivat kohtaamaan nuoria osallistumalla Walkers-iltoihin turvallisuus 

seurustelusuhteissa –teemalla, joissa tavoitettiin 53 yläkoulu- ja ammattikouluikäistä nuorta. Väkivaltatyöntekijät 

kouluttivat 80:a ammattioppilaitosten ja ammattikorkeakoulun opiskelijaa lähisuhdeväkivaltatyöstä. 

Kotoutumisvaiheessa olevia maahanmuuttajia tavoitettiin tasa-arvoinen ja turvallinen parisuhde -teemalla. 

Tilaisuuteen osallistui 50 maahanmuuttajaa.  

Kokemusasiantuntijat kokoontuivat vuoden aikana neljä kertaa. Kokemusasiantuntijat ovat merkittävä 

voimavara Pysäkin lähisuhdeväkivaltatyössä. Kokemusasiantuntijoiden kanssa mietittiin tapoja, kuinka 

kokemusasiantuntijoita ja heidän osaamistaan voitaisiin käyttää paremmin Pysäkin asiakas- ja verkostotyössä. 

Pysäkin kokemusasiantuntija oli kertomassa kokemuksistaan Soroptimistien klubi-illassa missä tavoitettiin 11 

klubilaista ja osallistui Pysäkin järjestämään Haastavat erot ja tekijöiden kanssa tehtävä väkivaltatyö -

webinaariin. Kokemusasiantuntijat toimivat kahden Pysäkin asiakkaan tukihenkilöinä. 

 
 
3.2 Palvelutuotanto 
 
Kymenlaakson Ensi- ja turvakotiyhdistyksen tuottamia lakisääteisiä, kuntayhtymälle tai kunnille myytäviä 
palveluja ovat tehostettu, Alvari -perhetyö® sekä tuetut ja valvotut tapaamiset ja valvotut vaihdot. Lisäksi 
yhdistyksellä on lupa tuottaa myös ammatillista tukihenkilötoimintaa. Menneenä vuonna Kymsote kilpailutti 
lasten ja perheiden tukipalvelut. Tämä oli ensimmäinen hankintalain mukainen kilpailutus, jossa yhdistys oli 
mukana. Yhdistys valittiin palvelun tuottajaksi sekä perhetyön, tuettujen ja valvottujen tapaamisten sekä 
tukihenkilötoiminnan osalta. Uudet puitesopimukset astuivat voimaan 1.7.2020. Uusi tilanne on haastanut 
palvelutuotannon tuottamista, ja vuoden aikana palvelutuotannon resurssi on pudonnut noin 1,5-2 
henkilötyövuodella. Vuonna 2020 palvelutuotannon piirissä oli 59 lasta, 83 aikuista ja heitä kohdattiin yksilö- tai 
perhetapaamisissa 910 kertaa ja puhelimitse 823 kertaa. 
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3.2.1 Alvari-perhetyö® 
 

”Tämän ajan yhteistyö ja apu on ollut tarpeen ja auttoi minut 
osaltaan ylös masennuksen syövereistä. Keskustelu apu ja 
lapsen haasteiden jakaminen käyntien aikana oli tärkeää 
eikä haluaisi tämän loppuvan. 

 Ison kiitoksen haluan sanoa tästä ajasta.” 

 
Alvari-perhetyöstä® sai vuonna 2020 apua 38 asiakasta, joista 19 lasta 

ja 19 aikuista. Odotusaikana avun piiriin tuli 3 perhettä. Asiakastyö sisälsi 682 tapaamista perheiden kotona tai 
kodin ulkopuolella sekä 39 palaveria. Lisäksi asiakasasioissa yhteydenpitoa puhelimitse ja viesteillä oli 566. 
Asiakasperheille järjestettiin kaksi vertaistapahtumaa: perheiden talvitapahtuma merikeskus Vellamossa ja 
kesäpäivätapahtuma Katariinan puistossa. Talvitapahtumaan osallistui 11 asiakasta ja kesäpäivätapahtumaan 
7 asiakasta. Koronatilanteen ja perhetyön kilpailutuksen tuomien haasteiden vuoksi muuta vertaistoimintaa ei 
järjestetty. 
 
 Asiakasvanhemmilta kerätyssä palautteessa (N=10) korostui perheiden arjen kuormittavuus, jaksamisen 
haasteet ja kiitollisuus perhetyöltä saadusta avusta ja tuesta vaikeassa elämäntilanteessa. ”Mielestäni Alvari-

perhetyö on ollut monella tavalla suurena apuna arjessa ja yksinhuoltajana sen jaksamisessa”. Perheiden arkea 
kuormittivat monet asiat. Palautteiden perusteella perheet hyötyivät konkreettisesta avusta ja ohjauksesta sekä 
henkisestä tuesta, kuuntelusta ja kannustuksesta. Alvari-perhetyöstä® sai apua ”Oman historian 
hyväksymiseen, jaksamiseen arkisissa asioissa sekä itsetunnon nostattamisessa.” Vanhemmat, joilla oli 
haasteita päihteiden suhteen, kokivat saaneensa apua päihteidenkäytön vähenemiseen ja yli puolet heistä koki 
saaneensa siihen apua suuresti. Lasten antamissa palautteissa (N=10) näkyi yhdessä tekemisen tärkeys. 
Perhetyöntekijöiden käynnit saatettiin kokea joskus ärsyttävinä, mutta tekeminen heidän kanssaan oli lasten 
mielestä mukavaa ja toi vaihtelua elämään. 
 
Yhteistyökumppaneiden antamissa palautteissa (N=9) tuli esille, että Alvari-perhetyö® valittiin perheille vahvan 
vauva-, päihde- ja / tai vuorovaikutusosaamisen vuoksi. Kaikki vastaajat olivat sitä mieltä, että palvelu vastasi 
odotuksia ja yhteistyö sujui hyvin. Vastauksissa kuvailtiin Alvari-perhetyötä® sanoilla hyvä, luotettava, laadukas, 
loistava, ammattitaitoinen ja perhelähtöinen.  
 

”Ammattitaitoista ja asiakaslähtöistä perhetyötä,  
jossa varsinkin päihdeosaaminen on todella hyvää.”   

 
”Oikeanlaista osaamista päihdevauva ja -äiti työskentelyyn”. 

 
”Työskentely täytti kaikilta osin toiveet ja odotukset. Alvarit saivat työskentelyyn mukaan 

myös toisen vanhemman, joka on siihen saakka kieltäytynyt kaikista palveluista.” 

 
Alvari-perhetyön® tiimin itsearvioinnin perusteella asiakasperheissä tapahtui isoja, konkreettisia muutoksia 
työskentelyn aikana. Vanhempien jaksamisen tukeminen oli keskeistä työskentelyssä koronapandemian 
tuodessa lisäkuormaa arkeen. Perhetyön tuella saatiin mm. lasten etäkoulunkäynti turvattua ja perheille 
lisätukea mm. päivähoidon ja tukiperheen avulla. Työskentelyn aikana vanhempien jaksaminen ja ymmärrys 
omista voimavaroista lisääntyivät. Osa vanhemmista aloitti opiskelun tai työn. Turvallisuus perheissä vahvistui. 
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Osassa perheitä perhetyöllä voitiin turvata riittävän hyvä tilanne, jotta lasten oli mahdollista asua kotona. 
Tilanteissa, joissa lapsi oli välttämätöntä sijoittaa kodin ulkopuolelle, huostaanotot tapahtuivat hallitusti 
perhetyön tuella. 
 
Kymsoten kilpailutus tuotti Alvari-perhetyöhön® muutoksia ja epävarmuutta. Työtä uudelleen organisoimalla ja 
toimintaa mukauttamalla vastattiin palvelun ostajan asettamiin kriteereihin. Keskimääräinen työntekijäresurssi 
pieneni vuonna 2020 yhdellä työntekijäresurssilla. Koronan vuoksi työmuodon 30-vuotisjuhlia ei järjestetty, 
mutta merkkipäivä huomioitiin Oma Alvari-blogikirjoituksella ja Alvari-perhetyö® 30v. -heijastimilla.    
 
 
3.2.2 Tapaamispaikkatoiminta  
 

Tapaamispaikka Esikossa on tarjottu ammatillisesti ohjattu, turvallinen ja 
puolueeton tapaamispaikka 40 lapselle ja 38 etävanhemmalle.  Lähi- ja 
etävanhemman perheitä on ollut yhteensä 64.   Tapaamisia on järjestetty 
myös kodin ulkopuolelle sijoitetuille lapsille ja heidän läheisilleen.  Esikossa 
lapset ovat tavanneet myös muita sukulaisiaan, kuten sisaruksia ja 
isovanhempia, ja ovat viettäneet juhlapäiviä esim. lapsen syntymäpäiviä 
yhdessä. Kaikkiaan asiakkaita on ollut 113.  

Toimintakauden aikana toteutui yhteensä 213 valvottua ja tuettua tapaamista sekä valvottua vaihtoa. 
Peruuntuneita tapaamisia oli 73. Peruutusten kasvuun on osaltaan vaikuttanut koronapandemia. Tapaamisten 
järjestelyihin liittyviä puheluita ja sähköposteja on kirjattu 260 ja alkukeskusteluja on ollut 16. Tapaamisten kesto 
on vaihdellut 1–4 tuntiin.  

Tapaamispaikka on ollut avoinna arkipäivisin sekä pääsääntöisesti kaksi lauantaita kuukaudessa. Myös 
koronapandemian aikana tapaamispaikka oli auki normaalisti, mistä asiakkaat antoivat kiitosta. Koronatilanteen 
pahimpina aikoina perheiden määrää jouduttiin tiloissa rajoittamaan, mutta asiakkaiden tarpeisiin pystyttiin 
vastaamaan joustavasti. Tapaamisissa on jokaiselle asiakasperheelle varattu oma huone ja keittiö tarpeen 
mukaan sekä aidattu piha-alue leikkivälineineen. Tapaamiset on tarvittaessa toteutettu niin, etteivät vanhemmat 
ole kohdanneet tulo- tai lähtötilanteissa.  Tapaamisista on pyritty luomaan mahdollisimman hyvä, turvallinen ja 
antoisa hetki lapsen ja vanhemman välillä. Erityisesti lapsen näkökulma on huomioitu tapaamisten järjestelyissä. 

Esikossa on ollut mahdollisuus saada yksilöllistä tukea ja ohjausta perheen tarpeen mukaan mm 
vuorovaikutuksen tukemiseen ja konkreettisiin ohjaustilanteisiin, kuten vauvanhoitoon. Syitä tapaamispaikan 
käytölle olivat mm. vanhempien keskinäinen epäluottamus, tapaajan päihdeongelma tai oikeuden määräys. 
Kymsoten kilpailutus ja työntekijävaihdokset ovat tuoneet työmuodolle haasteita. Tästä huolimatta toimintaa on 
kyetty jatkamaan keskeytyksettä kahdella osa-aikaisella työntekijällä. Asiakkuudet on pystytty aloittamaan 
nopealla aikataululla, joten perheet eivät ole joutuneet odottamaan palveluun pääsyä. Kymsoten lisäksi 
muutama muu kaupunki on ostanut palvelua. Kotkan Pelastakaa lapset ry:n tuki on mahdollistunut perheiden 
toiveiden mukaista toimintaa tapaamisissa. 

Asiakkailta saatu palaute toiminnasta on ollut kiittävää. Kaikki palautetta antaneet ovat kokeneet toiminnan 
vahvistaneen vanhemman ja lapsen suhdetta. Tapaamispaikkatoiminnan on koettu tukevan todella hyvin sekä 
lasta että tapaavaa vanhempaa ja turvaavan yhteisen ajan. Tärkeänä on pidetty joustavuutta 
toteuttamisajankohtien suhteen sekä asiakkaiden toiveiden huomioimista. Se, että tapaamisista on muistutettu 
tekstiviestillä, on saanut asiakkailta kiitosta. He ovat kokeneet, että tapaamisajat pysyvät paremmin muistissa ja 
että tapaamispaikassa kiinnitetään erityistä huomiota tapaamisten turvalliseen toteuttamiseen. Palautteissa 
työntekijöitä on kuvailtu sanoilla erittäin ystävällinen, ihana, huomioon ottava, kohtelias, mukava ja hommansa 
todella osaava. Lisäksi asiakkaat ovat kiittäneet tilojen kodikkuutta ja miljöötä, sekä sitä, että tekemistä löydetään 
eri-ikäisten lasten tarpeet huomioiden. Tapaamisissa käyneet lapsen sukulaiset ovat antaneet kiitosta 
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tapaamisten mahdollistamisesta ja tiloista sekä siitä, että ovat kokeneet olleensa tervetulleita. Kaikki palautteen 
antaneet lapsiasiakkaat olivat viihtyneet tapaamisissa.  

”Täällä oli kivaa kun oli paljon tekemistä”. 
 

 ”Työntekiät oli tosi mukavia” 

Yhteistyötä on kehitetty edelleen mm. kuntien lastenvalvojien, lastensuojelun ja perheneuvoloiden kanssa. 
Kotkan lastenvalvojien kanssa järjestettiin yksi yhteistyöpalaveri. Yhteistyökumppaneilta on tullut kiittävää 

palautetta luotettavasta toiminnasta, kirjallisista yhteenvedoista tapaamisista ja toimivasta yhteistyöstä. Koronan 
vuoksi työmuodon 20-vuotista olemassaoloa ei juhlittu, mutta merkkipäivä huomioitiin Tapaamispaikka 20 v. 
heijastimilla. 

 
 
3.3 Haavoittavissa elämäntilanteissa elävien vauvojen, lasten ja nuorten tarpeet on otettu 
huomioon eri strategioissa ja niiden toimeenpanossa.   
 
Yhdistyksen työntekijät ovat olleet työstämässä Maakunnallista 
lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa 2020-2024. Tämä 
suunnitelma on osa Kymenlaakson hyvinvointisuunnitelmaa ja -
kertomusta. Suunnitelmassa on otettu huomioon vaikeassa 
elämäntilanteessa olevien vauvojen, lasten ja nuorten tarpeita. 
Suunnitelman toteutumista tukemaan on laadittu 
toimenpidetaulukko. Toimenpiteiden toteutumisen seurannasta 
vastaa kukin suunnitelman laadintaan osallistunut taho sekä 
erikseen että yhdessä ja toteutumista seuraa Maakunnallinen Lape-
ryhmä.  
 
Yhteisiä tavoitteita on kolme: 
1) Lasten, nuorten ja perheiden arjen hyvinvointi lisääntyy  
2) Lasten, nuorten ja perheiden osallisuus ja yhteisöllisyys vahvistuvat 
3) Lasten, nuorten ja perheiden parissa toimivien monialainen verkostotyö kehittyy ja jalkautuu 
 
Yhdistys on mukana toteuttamassa seuraavia välitavoitteita. Toimenpiteiden toteutumista seurataan 
ensimmäisen kerran keväällä 2021. 
 

Välitavoite Toimenpide 

Lasten ja nuorten arvostaminen 
ja vanhemmuuden tukeminen 

Kannustava vuorovaikutus/ ICDP—ohjelma on käytössä kaikissa 
yhdistyksen toiminoissa/ palveluissa. 

Lapsen oikeuksien toteutuminen 
erotilanteessa 

Kaksi kotia –sovelluksesta tiedottaminen ja sen levittäminen alueen 
asukkaille ja työntekijöille. 
Ero -chat 

Tuen oikea-aikainen  
ja yhdenvertainen saatavuus 

Chat–auttaminen  

Haasteellisessa asemassa 
olevien erityisryhmien tuen 
turvaaminen 

Vaikeassa elämäntilanteessa (vaativa vauva-aika, lähisuhdeväkivalta, 
päihde- ja mielenterveysongelmat tai erotilanne) elävien perheiden 
auttaminen yksilö- ja ryhmämuotoisten tuen avulla. 
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Turvallinen elinympäristö Lasten ja nuorten kanssa työskentelevät osaavat ottaa väkivallan 
puheeksi. Välineenä Turva10 työkalu. Perehdytyskoulutuksia 
työntekijöille järjestetään tarpeeseen vastaten. 
Turvakamu – sovelluksesta tiedottaminen ja sen levittäminen  

Yhdenvertaiset mahdollisuudet 
tavata, toimia ja vaikuttaa 

Yhdistystoiminta mahdollistaa jäsenenä tai vapaaehtoisena toimimisen.  
Vaikeissa elämäntilanteissa eläville lapsiperheille järjestetään 
vertaistuellisia ryhmiä, retkiä, leirejä ja tapahtumia 

Palveluiden kehittäminen 
kuuntelemalla ja perehtymällä 
asiakkaiden kokemuksiin 

Kokemusasiantuntijoiden hyödyntäminen palveluiden kehittämisessä. 

Monialaiset ja monitoimijaiset 
joustavasti tuotetut palvelut 

Vaikeissa elämän tilanteissa olevien lapsiperheiden huomioiminen 
palveluiden tuottamisessa: 

• Maakunnallinen vauvaperheen päihdetyön kehittämisryhmä, 
eroverkosto sekä väkivaltatyön foorumi kokoontuvat 
säännöllisesti ja hoitavat sovitut tehtävät 

Perheiden kokonaisvaltaisen 
elämäntilanteen parempi 
huomioituminen eri 
asiantuntijoiden työkäytänteitä 
kehittämällä 

Kannustava vuorovaikutus/ ICDP—ohjelman vahvistaminen:  
ICDP-tukiryhmän toiminta 
Vanhempainryhmät 
Työntekijäryhmät 
Koulutukset 

 
 
 

4 Yhdistyksen osaaminen, kansalaistoiminta ja palvelut ovat 
voimavara Kymenlaakson alueen uudistuvassa sosiaali- ja 
terveydenhuollossa 
 
 

Auttamisen tavat uudistuvat hyödyntäen etsivän työn keinoja  
ja digitaalisia mahdollisuuksia.  

Digitaalista auttamista on lisätty korona vuonna huimasti. Verkkoauttamiseen on kouluttautunut yhdeksän uutta 
työntekijää ja yhdistyksessä on nyt 13 verkkoauttajaa. Kouluttautuneet työntekijät osallistuvat säännöllisesti 
valtakunnalliseen ETKL:n koordinoimaan verkkoauttamiseen sekä verkkoauttajien ohjaus- ja tukitapaamisiin. 

Yhdistyksen työntekijät osallistuivat kaikkiin viiteen ETKL:n koordinoimiin chatteihin: Apua eroon, Vauvaperhe, 
Vauvaperhe ja päihteet, Lasten ja nuorten sekä Apua väkivaltaan. Chat-päivystyksiin osallistuttiin yhteensä 139 
kertaa ja päivystyksissä käytiin 385 keskustelua. Alla olevasta taulukosta näkyy, kuinka päivystykset sekä chat-
keskustelut jakautuivat eri chattien välillä. 
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Taulukko. Chat-päivystykset toiminnoittain. 

Chat Päivystyskerrat Käydyt 
keskustelut 

Apua eroon 49 144 

Vauvaperhe 19 22 

Vauvaperhe ja päihteet 14 11 

Lapset ja nuoret (alkoi 
syyskuussa) 

4 7 

Apua väkivaltaan 53 201 

Yhteensä 139 385 

 

Pandemia haastoi meitä kehittämään ja ottamaan 
käyttöön erilaisia digitaalisen tuen muotoja nopealla 
aikataululla. Verkkoauttamista tehostettiin ottamalla 
käyttöön erilaisia digitaalisia alustoja asiakastyön 
toteuttamiseksi. Etäyhteyksin toteutettuja toimintoja 
ovat olleet mm. Ninchat-yhteyden avulla toteutetut 
yksilötapaamiset tai Team-sovelluksella toteutetut 
ryhmätapaamiset. Myös työyhteisön välinen 
kommunikointi siirtyi suurelta osin verkkoon. 

 

Yhdistys on vahva toimija, tuen ja palvelujen tarjoajana Kymenlaaksossa 

Yhdistys on ollut aktiivinen toimija sekä perhekeskuksen eritasoisissa verkostoissa että yhteisen työn 
toteuttajana. Toiminnanjohtaja mukana Maakunnallisessa Lape-verkostossa, jonka tehtävänä on suunnata 
maakunnallisia lasten, nuorten ja perheiden palveluverkoston toimintaa. Työntekijät ovat mukana kaupunkitason 
perhekeskusverkostoissa (2) ja alueverkostoissa (9). Nämä verkostot koordinoivat ja toteuttavat kuntakohtaista 
tai alueellista verkoston kanssa yhdessä tehtävää työtä ja sitä ohjaa Kymenlaakson lasten ja nuorten 
hyvinvointisuunnitelma.  

Perhekeskusverkostojen lisäksi yhdistyksen työntekijät kuuluvat päihdelapsiperheiden kehittämisverkostoon, 
Maakunnalliseen väkivaltatyönfoorumiin, Marak-työryhmiin (2), Ehkäisevän päihdetyön työryhmään sekä ICDP-
tukiryhmään. Lisäksi yhdistyksen edustaja oli mukana asiantuntijajäsenenä seuraavissa ohjausryhmissä: Valoa-
hanke (Socom, Xamk), Järjestö 2.0. (Kykasote), Vaikuttavuus esiin (ETKL), Ylisukupolvisen kaltoinkohtelemisen 
katkaisu (ETKL) sekä Pidä kiinni-hoitojärjestelmä (ETKL). 

Käytännön yhteistyö perhekeskusverkoston kanssa on ollut erilaisten ryhmien, tilaisuuksien ja tapahtumien 
suunnittelua ja toteuttamista yhdessä perhepalveluverkoston työntekijöiden kanssa tai yhteistyökumppanien 
ohjaamien asiakkaiden yksilövastaanottoja perhekeskuksen tiloissa.  
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Taulukko. Perhekeskusverkoston kanssa yhdessä toteutettuja ryhmiä, tapahtumia tai tilaisuuksia. 

Toteuttaja Tapahtuma/ ryhmä Osallistujat/ 
läsnäolot 

Baby blues -työ Uni-ilta, Vauvaperheiden avoin ryhmä, 
Odottavien olohuone zoom-alustalla, 
Äitien voimaryhmä, Isä-
vauvatapaaminen, Monitoimijainen 
perhevalmennus  
Unineuvola-vastaanotot 

171 
 
 
 
 

46 

Avopalvelu Isä-lapsikerho 
Miesten ilta: olenko elämäni supermies? 

119 
12 

Väkivalatyö Walkers-illat turvallisuus 
seurustelusuhteissa –teemalla, 
Kotoutumisvaiheessa oleville 
maahanmuuttajille suunnattu tasa-
arvoinen ja turvallinen parisuhde -
teematilaisuus 

103 

Yhteensä  451 osallistujaa 

 
 
Koulutukset ja työpajat: 
 
Pysäkki järjesti Haastavat erot ja tekijöiden kanssa tehtävä 
väkivaltatyö -webinaarin ammattilaisille. Webinaari oli 
katsottavissa suorana tai tallenteena kaksi viikkoa streamauksen 
jälkeen. Kahden viikon aikana suoraa lähetystä ja tallennetta oli 
streamattu 314 kertaa. Koulutustarve nousi esille 
verkostotapaamisista; verkostosta saadun palautteen mukaan 
erityisesti haastavat pitkittyneet erotilanteet kuormittavat 
palveluita.  Lisäksi väkivaltatyöntekijät kouluttivat 80 
ammattioppilaitosten ja ammattikorkeakoulun opiskelijaa lähisuhdeväkivaltatyöstä. Pidä kiinni -
avopalveluyksikkö Nupun työntekijät osallistuivat Laurean sosionomikoulutukseen esittelemällä Pidä kiinni-
hoitojärjestelmää sekä päihdevauvaperheiden kuntouttamista. Toiminnanjohtaja oli mukana suunnittelemassa 
ja toteuttamassa Järjestö 2.0 -hankkeen kanssa Xamkilla järjestettävää Järjestötyön perusteiden verkko-
opintokokonaisuutta (5op). Lisäksi avopalveluohjaaja järjesti yhdessä Ensi- ja turvakotien liiton kanssa 
vapaaehtoisdoulille ja koordinaattoreille koulutusta mielenterveysasioista. Osallistujia teams-koulutuksessa oli 
47. Yhteensä järjestettyihin koulutuksiin osallistui 441 henkilöä. 
 
Yhteistyöverkostolle suunnattuun kyselyyn vastanneiden (N=35) mukaan yhdistyksen toiminta ja tapa auttaa 
tukee Kymenlaakson alueen lapsiperheiden hyvinvointia erittäin hyvin (KA=3,85, asteikolla 1-4). Yhdistyksen 
toiminnasta ja sen sisällöstä vastaajat kommentoivat seuraavaa: 

• Kattaa paljon eri aloja ja henkilökunta on ammattitaitoista 

• Hyvä, kun olette olemassa! Työnne on tärkeää. 

• On laadukasta 

• Pysäkin ja Nupun toimintamallit ovat on konkreettiset ja selkeät. 

• Ensi- ja turvakotiyhdistys tekee alueella tärkeää ja vaikuttavaa työtä heidän kanssaan, jotka eivät tule 

julkisen tahon palveluissa riittävästi tuetuiksi/autetuiksi 

• Monipuolinen ja ammattitaitoinen tarjonta 
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• Täydentää LNP-palvelukokonaisuutta hyvin. Stea-rahoituksella toteutettavat vanhat ja uudet, 

suunnitteilla olevat palvelut ja työmuodot linkittyvät perhekeskustoimintaan ja sen kehittämiseen. 

Yhteistyö toimintojen kehittämisessä ja yhteensovittamisessa on ollut tiivistä.  

• Erittäin hienoa palvelua 

• Sisältö laajaa, osaaminen hyvää 

Kehittämisehdotuksena nousi esille työn tunnettavuuden lisäämisen sekä yhteistyön tiivistämisen erityisesti 
asiakasohjauksessa. 
 
 

5 Sosiaalisesti ja ympäristön kannalta kestävät ratkaisut näkyvät 
toiminnassamme 
 

Yhdistyksessä on tehty kestävän kehityksen sitoumus ja  
vähennetty ympäristön kuormitusta.   

 
Yhdenvertaisuus ja moninaisuus näkyvät toiminnassa kautta linjan.  

Sosiaalisesti ja ympäristön kannalta vastuullinen toiminta ja yhdenvertaisuus on lähtökohtana kaikelle 
yhdistyksen toiminnalle. Vuoden aikana ympäristön näkökulmasta kestäviä ratkaisuja on pohdittu tiimeittäin. 
Jokainen tiimi on tehnyt kestävän kehityksen lupauksen, jolla sitoudutaan arjen pieniin tekoihin ympäristön 
huomioimiseksi. 
 
Taulukko. Tiimien Kestävän kehityksen lupaukset. 

Tiimi Lupaus 

Avo-Alvarit Muovinkeräys: tiimi on sitoutunut viemään muovijätteen kierrätyspisteeseen! 

Pysäkki Ei syödä valmislounassalaattia, koska muovipakkaus! 

Hallinto Tulostetaan vain välttämättömät dokumentit!! 

Untuva Kierrätämme myös metallit jatkossa: kotimatkan varrella viemme 
kierrätyspisteeseen! 

Nuppu Minimoimme hävikkiruuan; ylimääräinen ruoka asiakkaille kotiin! 
Painostamme taloyhtiötä muovinkeräysastian hankintaan! 

 
Lisäksi yhdistys on laskenut työntekijöiden keskimääräisen hiilijalanjäljen suuruuden, joka syksyllä 2020 oli 6400 
kg/ työntekijä (N=14). Hiilijalanjäljen suuruutta mitataan ja sen kehitystä seurataan vuosittain koko 
strategiakauden ajan.  Tärkeää on, että tunnistamme, tiedostamme ja mahdollisesti huomioimme omien 
valintojemme ympäristövaikutukset. 
 
Jotta yhdistys voi auttaa vaikeassa elämän tilanteissa eläviä ihmisiä, ovat osaavat, motivoituneet ja hyvinvoivat 
työntekijät arvokkainta, mitä yhdistyksellä voi olla. Työnantajana yhdistys haluaa panostaa työntekijöiden 
työhyvinvointiin, joka on sosiaalisesti kestävää kehitystä. Kannustava vuorovaikutus (ICDP) on osa yhdistyksen 
arvojen mukaista tapaa tehdä työtä ja tämän halutaan näkyvän myös työntekijöiden välillä. Asioiden avoin 
käsittely on tavoitteena ja siihen kannustetaan. Avoimuuteen ja kannustavaan vuorovaikutukseen 
kannustamisen lisäksi työhyvinvointia tuetaan panostamalla lähiesimiestyöhön, työnohjauksiin sekä 
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täydennyskoulutuksiin. Lähiesimiehet tapaavat tiimejä viikoittain ja toiminnanjohtaja on tiimitapaamisissa 
mukana noin kerran kuukaudessa. Johtoryhmä, joka koostuu lähiesimiehistä sekä toiminnanjohtajasta 
kokoontuu kuukausittain lisäksi toiminnanjohtaja tapaa noin kerran kuukaudessa jokaisen lähiesimiehen 
yksilötapaamisessa. Lähiesimiehille on myös mahdollistettu vertaistapaamisia tarpeen mukaan.  Työnohjausta 
järjestettiin tiimeille säännöllisesti kuukausittain sekä esimiehille ja toiminnanjohtajalle tarpeeseen vastaten. 

Käytännön pieniä, mutta hyväksi todettuja, tekoja työhyvinvoinnin 
vahvistamiseksi ovat olleet tyhy-tunnit ja työntekijöille tarjottavat kulttuuri- ja 
liikuntasetelit.  

Täydennyskoulutuspäiviä kertyi vuoden aikana 190 päivää, mikä tarkoittaa 7,9 
päivää työntekijää kohden. Kaikille työntekijöille yhteisenä 
täydennyskoulutuksena järjestettiin PuheJudo-koulutus joulukuussa 2020. 
Yhdistyksen koulutussuunnitelma sekä valtakunnallinen 
täydennyskoulutussuositus täyttyivät erinomaisesti menneenä vuonna. 
 
Yhtenä työhyvinvoinnin indikaattorina pidetään sairauspoissaoloja. Vuonna 2020 sairauspoissaoloja oli 269 
päivää eli 11,2 päivää työntekijää kohden. Lyhyiden sairauspoissaolojen määrä oli edellisvuotta pienempi, mutta 
muutama pitkä sairausloma nostivat sairauspoissaolojen määrää. Pitkien sairauslomien ollessa kyseessä tehtiin 
yhteistyötä työterveyshuollon kanssa.  
 

6 Hallinto ja talous sekä viestintä 
 
Yhdistyksen vuosikokous siirtyi koronan vuoksi ja toteutui 16.6.2020. Puheenjohtajan tehtävää ansiokkaasti 
suorittanut Hannele Sirrola siirtyi ”vapaaehtoiseksi” ja kokouksessa valittiin yhdistyksen uudeksi 
puheenjohtajaksi Heidi Nevalainen, varapuheenjohtajaksi Harri Vainio ja uusiksi jäseniksi Tarja Mikkola sekä 
Tia Sohlman. Vanhoina jäseninä jatkoivat Heidi Hansén, Dan Lundberg, Maiju Niemelä, Mari Nielsén, Nina 
Brask sekä Sami Airola (1.12.2020 asti). Yhdistyksen sääntöjen päivittämistarve on ollut esillä muutaman 
vuoden ajan ja toteutui sääntömääräisen yhdistyksen kokouksen yhteydessä kesäkuussa 2020. Suurimpana 
uudistuksena on, että yhdistyksen johtokunnan nimi muutettiin hallitukseksi ja hallituksen jäsenmääräksi 6-9 
jäsentä. Lisäksi yhdistys siirtyi ns. kahden sääntömääräisen kokouksen malliin. Kevätkokouksessa hyväksytään 
edellisen vuoden tilinpäätös sekä vuosikertomus ja syyskokouksessa seuraavan vuoden talousarvio ja 
toimintasuunnitelma sekä valitaan puheenjohtaja ja hallitus seuraavalle vuodelle.   
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KUVIO. Kymenlaakosn Ensi- ja turvakotiyhdistys ry. 2020 organisaatio. 

 
Yhdistys työllisti keskimäärin 25 työntekijää. Henkilötyövuosina tämä tarkoitti 22,13 htv. Joulukuussa 2020 
työntekijöistä oli 22 kuukausipalkkalaisia ja kolme tuntipalkkalaisia. 
 

Hallinto (1,9 htv- 2,3) Toiminnanjohtaja  
Palveluesimies (40%) 
Toimistonhoitaja (50%) 
IT-asiantuntija (40%, 1.12.2020 alkaen) 
 

Veikkauksen tuotoilla tuettu toiminta (14,33 htv) 
 

Päiväryhmä Untuva (3htv) 
 

Vastaava ohjaaja  
2 Ohjaajaa 

Väkivaltatyön palvelukeskus Pysäkki (3 htv) Vastaava väkivaltatyöntekijä 
2 Väkivaltatyöntekijää 

Järjestölähtöinen avopalvelutoiminta (3,33 htv) Vastaava avopalveluohjaaja (10 %) 
Vapaaehtoistyön koordinaattori (50 %) 
Baby blues –työntekijä 
Avopalveluohjaaja, Eroneuvo ja doula-toiminta, (30%) 
Avopalveluohjaaja, yökylätoiminta ja tenavatupa, (43%) 
Yökylä-ohjaaja (tuntityö, 24h/kk) 
Yökylä lastenhoitaja, apuohjaaja (30h/kk) 
Työllistetty työntekijä (100h/kk) 

Pidä kiinni® -avopalveluyksikkö Nuppu (5 htv) Vastaava sosiaalityöntekijä  
4 Pidä kiinni -avopalveluohjaajaa 

Palvelutuotanto (5,9 htv) 
 

Alvari-perhetyö® (4,9 htv) Palveluesimies (40%) 

Jäsenet (367)

Yhdistyksen kokoukset

Hallitus (Pj + 6-9 jäsentä)

Toiminnanjohtaja

Johtoryhmä  (Tj+4 tiimivastaava)

Palvelutuotanto

Alvari-
perhetyö

Tapaamis-
paikka-

toiminta

Veikkauksen tuella tuettu  toiminta

Pidä kiinni -
avopalveluyk-

sikkö

Väkivaltatyön
palvelukeskus 

Pysäkki

Järjestö-
lähtöinen 

avopalvelu-
toiminta

Päiväryhmä 
Untuva



                                                      

28 

 4,5 Alvari-perhetyöntekijää (kesäkuusta 2020 alkaen neljä 
työntekijää) 
 

Tapaamispaikkatoiminta (1 htv) 
 

Palveluesimies (10%) 
Tapaamispaikkaohjaaja (70%) 
Lisäksi tuntityöntekijöitä 

 
 
6.1 Talous ja tilinpäätös 2020 
 
Tilikauden 2020 yhdistyksen varsinaisen toiminnan tuotot olivat 1 267 789,92 euroa ja kulut -1 273 115,91 euroa. 
Varsinaisen toiminnan tulos oli -5325,99 euroa alijäämäinen.  
 

Varsinaisen toiminnan tuotot koostuivat stea-avustuksista 52%, kuntayhtymän avustuksista 22%, 
palvelutuotannon myynnistä 25% sekä muista avustuksista, tuotoista sekä asiakasmaksuista 1%. Varsinaisen 
toiminnan kulut koostuivat henkilöstökuluista 79%, vapaaehtoisista henkilöstösivukuluista 2 %, 
asiakastoiminnan kuluista 3% sekä muista kuluista 16%. 

 
Varainhankinnan tuotot olivat 17818,91 ja kulut -8749,36, joten varainhankinnan tulos oli 8749,36€ ylijäämäinen.   
 
Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotot 6470,2 € olivat ja kulut -4028,79 € sekä tulos 2441,41€ ylijäämäinen. 
 
Tilikauden kokonaistulos oli 6184€ ylijäämäinen. 
 

   Varsinainen toiminta -5325,99 

      Varsinaisen toiminnan tuotot 1267789,92 

      Varsinaisen toiminnan kulut -1273115,91 

    

   Varainhankinta 9069,55 

      Varainhankinnan tuotot 17818,91 

      Varainhankinnan kulut -8749,36 

      

   Sijoitus- ja rahoitustoiminta 2441,41 

      Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotot 6470,2 

      Sijoitus- ja rahoitustoiminnan kulut -4028,79 

    

   Tilikauden tulos 6184,97 

 
 

Stea-avusteisen toiminnan osalta tulokset olivat kaikkien kustannuspaikkojen osalta ylijäämäiset ja ylijäämä 
siirrettiin Stea:n ohjeiden mukaisesti käytettäväksi vuonna 2021. Ylijäämä arvioitiin jatkohakemuksessa ja on 
huomioitu vuoden 2021 talousarviossa. 

Palvelutuotanto haastoi uudella sopimuksellaan. Uusia toimintamallia taloudenseurantaan sekä laskutukseen 
on otettu käyttöön ja niitä kehitetään edelleen vuonna 2021. Tiukan seurannan sekä välittömien toimenpiteiden 
ansiosta palvelutuotannon tulos oli kuitenkin odotettua parempi. Tapaamispaikka Esikon kokonaistulos oli 
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ylijäämäinen 4092,29 ja Alvari-Perhetyön® -7 623,73 alijäämäinen. Mikäli palvelutuotantoa tarkastellaan 
kokonaisuutena, oli tulos - 3 531,44 € alijäämäinen.  

Tulospaikka yhdistys jäi tuottojäämäiseksi. Varsinaisen toiminnan tulos oli -1745,18 € alijäämäinen, 
varainhankinta 9019,54€ ja rahoitus- ja sijoitustoiminta 2441,41€ tuottojäämäinen. Kokonaistulos oli 9715,77 
euroa tuottojäämäinen. Lahjoitus- ja keräystuotoista siirrettiin seuraavalle vuodelle 11 000 euroa käytettäväksi 
perheleiriin sekä lasten ja perheiden virkistystoimintaan. 

 
6.2 Viestintä sekä tietosuoja ja -turva   
 
Viestintä yhdistyksen toiminnoista painottuu nettisivuille sekä some-kanaville erityisesti Facebookiin sekä 
Instagramiin. Kaikilla eri toimintamuotojen edustajille on mahdollisuus jakaa tapahtumia ja kuulumisia 
yhdistyksen some-alustoilla. Facebook ja Instagram ovat tärkeitä kanavia eri tapahtumien ja toiminnan 
tiedottamisessa. Yhdistyksen nettisivut uudistettiin Ensi- ja turvakotien liiton alustalle.  
 
Yhdistyksessä toimii Kansalais- ja sometoiminnan tiimi (KaSo), jossa on kaikki toimintamuodot edustettuna. 
Tiimi kokoontuu noin neljä kertaa vuodessa, jolloin tarkistetaan some-näkyvyys, tykkäykset jne. sekä 
suunnitellaan erilaisia uusia tapoja näkyvyyden parantamiseksi (mm. videot ym.). Marraskuussa harjoiteltiin 
myös some-kampanjan järjestämistä omatoimisesti Ehkäisevän päihdetyön ja miesten viikon yhteydessä. 
Samalla avattiin myös oma You tube-kanava. 
 
Tietoturvaan ja -suojaan kiinnitetään suurta huomiota yhdistyksessä. Yhdistyksen tietoturvasta huolehditaan 
kaupallisilla ohjelmistoilla ja pidetään huolta laitteiden (tietokoneet, tabletit ja puhelimet) ohjelmistojen 
säännöllisistä päivityksistä. Tietokoneiden käyttöjärjestelmä pidetään ajan tasalla päivittämällä se kaikille 
koneille, kun uusi versio on saatavana. Yhdistyksen IT-tukihenkilö huolehtii laitteiden ja ohjelmistojen ajan tasalla 
olemisesta. 
 
Yhdistyksen käyttämä Sofia-asiakastietojärjestelmä on täysin suojattu järjestelmä. Sofian käyttäminen on 
turvallista: tiedot ovat nähtävissä vain niille työntekijöille, jotka tekevät työtä asiakkaan kanssa. Asiakastietojen 
keräämisessä ja käsittelyssä noudatetaan GDPR-asetuksia. Yhdistys on ollut mukana THL:n, Kelan, ETKL:N 
sekä NetProcen kanssa Sosiaalihuollon Kanta-arkiston toisen vaiheen pilotoinnissa.  
 
Koronavirusaika on tuonut lisähaasteita tietoturvaan ja -suojaan, mutta haasteista on selvitty hyvin. Verkossa 
tapahtuvissa asiakastapaamisissa tietosuojaan on kiinnitetty erityistä huomiota ja tapaamiset on toteutettu 
suojatulla yhteydellä työntekijän ja asiakkaan välillä. 
 
 
 

7 Tulevaisuuden näkymät 
 
Strategiakauden ensimmäinen vuosi yllätti meidät pandemian vallatessa koko maailman. Tästä huolimatta työtä 
vaikeassa elämäntilanteessa olevien kanssa jatkettiin luovasti uusia auttamisen tapoja kehitellen. 
Onnistumisesta kertoo se, että vaikeasta tilanteesta huolimatta asiakkaita oli ja heitä kohdattiin lähes saman 
verran kuin edellisinä vuosina. Lisäksi chat-auttaminen moninkertaistui. 
 
Reflektoiva työote on ollut yhdistyksen asiakastyössä työtapana jo vuosien ajan. Viimeisien vuosien aikana 
yhdistystä on luotsattu kohti arvioivaa työkulttuuria. Strategian, toimintasuunnitelman (jatkohakemusten), 
vuosikertomuksen, sekä arvioinnin välille on punoutunut punainen lanka. Ymmärrys tavoitteiden ja palautteiden 
yhteydestä on vahvistunut ja niitä osataan hyödyntää asiakastyön lisäksi myös koko toiminnan kehittämisessä 
sekä onnistumisen arvioinnissa. Tästä erinomaisena esimerkkinä on tämä vuosikertomus. 
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Näyttöön perustuva arviointi on tärkeänä välineenä perustellessa työhömme tarvittavista resursseista mm. 
toiminnan rahoittajien kanssa. Tulevaisuudessa on yhä vahvemmin etsittävä toiminnalle erilaisia 
rahoituskanavia sekä panostettava toiminnan markkinointiin sekä viestintään. 
 
Hallitus ja toiminnanjohtaja kiittävät työntekijöitä loistavasta työstä, vapaaehtoisia ja kokemusasiantuntijoita 
antamastaan avusta, yhteistyökumppaneita, jäseniä ja lahjoittajia tuesta. Pysytään turvassa! 
 
 
 
 
Kotka 9.2.2021 
  
Kymenlaakson Ensi- ja turvakotiyhdistys ry 
Hallitus 
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Vuositilasto 2020  
    

Kaikki toiminnot yhteensä    Järjestölähtöisen avopalvelun ryhmät   
Asiakkaita, joista 878  Tenavatupa    
Lapsia 267  Lapsia 21  
Asiakaskontakteja, joista 6510  Tenavatupakertoja 42  

Yksilö tai perhekohtaisia 2615  Käyntikertoja 159  
Ryhmäkäyntejä 1557  Lasten yökylätoiminta    
Puhelin, chat -ohjaus 2338  Lapsia 35  
Veikkauksen varoilla tuettu toiminta   Yökyläkertoja 20  
Päiväryhmä Untuva    Käyntikertoja 102  
Perheitä 9 

 Isä-lapsikerho    
Aikuisia 14 

 

Isiä 10  
Lapsia 11 

 

Lapsia 24  
Toimintapäiviä 79 

 

Kerhokertoja 11  
Läsnäolopäiviä 523 

 

Käyntikertoja 119  
Muut asiakas tapaamiset 148 

 Miesten ryhmä    
Pidä kiinni-avopalveluyksikkö Nuppu   Miehiä 20  
Aikuisia, odotusaika 23 

 

Ryhmäkokoontumisia 28  
Sikiöt, odotusaika 15 

 

Käyntikertoja 188  
Aikuisia  19 

 
LogoArt -ryhmä    

Lapsia 9 
 

Osallistujia  9  
Yhteisöläsnäolot 246 

 Ryhmäkokoontumisia 12  
Muita tapaamisia ja kotikäyntejä 304 

 Käyntikertoja 33  
Asiakaspalavereja     42  Palvelutuotanto   
Väkivaltatyön palvelukeskus Pysäkki   Alvari – perhetyö 

 

 
Asiakkaita, joista 171 

 
Perheitä 13 

 
Lapsia 18 

 
Aikuisia 19 

 
Miehiä 68 

 
Lapsia 19 

 
Naisia 85 

 
Käyntejä 682 

 
Käyntejä 481 

 
Asiakaspalavereja     39 

 
Ryhmiä 1 

 Tapaamispaikka    
Ryhmäkokoontumisia 7 

 
Aikuisasiakkaita 73 

 
Järjestölähtöinen avopalvelu   

 
Lapsia 40 

 
Baby blues- ja uniohjaus    

Tapaamisia 213 
 

Perheitä 72 
 Alkukeskusteluja 16  

Aikuisia 39 
 Chat-auttaminen Keskustelut  

Lapsia 70 
 Apua eroon 144  

Tapaamisia/ kotikäyntejä 64 
 Vauvaperhe 22  

Ryhmiin osallistuneita 175  Vauvaperhe ja päihteet 11  
Uniohjauksia 274 

 Lapset ja nuoret (1.9 alk.) 7  
Vapaaehtoisdoulatoiminta    Apua väkivaltaan 201  
Perheitä 10 

 Yhteensä 385  
Tapaamisia/ kontakteja 643     
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