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1

Jotta jokainen on turvassa

Yhdistyksen tehtävänä on auttaa vaikeissa elämäntilanteissa olevia lapsia ja perheitä. Tätä työtä on tehty
Kymenlaaksossa 75 vuotta hyvällä menestyksellä. Vuonna 2021 asiakasmäärät kasvoivat; avun piirissä oli 1186
ihmistä. Vuoden aikana autoimme yli 400 alueen vauvaa ja vauvaperhettä eli yli 40 % kymenlaaksolaisista
vauvaperheistä. Työtä toteutettiin yksilö- ja perhekohtaisesti (2159) sekä ryhmissä (2117). Sähköisten
välineiden käytöstä on tullut osa arkea ja niiden välityksellä auttamistyötä tehtiin huimat 3704 kertaa. Erityistä
kiitosta sekä asiakkailta että yhteistyökumppaneilta olemme saaneet asiantuntemuksesta sekä arvostavasta
kohtaamisesta. Työtä ohjaavat arvot, arvostava läsnäolo, voimavarojen näkeminen, lapsen etu sekä yhdessä
tekeminen, näkyvät arjen työssä.

“En olisi edes lähtenyt mihinkään ”normaalien ihmisten” ryhmiin, edes perhepuistoon en
meinannut pystyä menemään. Nyt koen, että olen siellä, kuten muutkin, mutta jos heti
pian synnytyksen jälkeen olisi pitänyt mennä. Jos ei voi kertoa itsestään mitään – täällä
voi olla avoin ja muut ovat samassa veneessä.”
”Kiitos vahvasta osaamisestanne ja ammattitaidostanne muuttuvissa olosuhteissa. Aivan
timanttista työtä lempeällä otteella sydämellisesti!”

Auttamistyö yhdistyksessä jakautuu avustusperusteiseen, Veikkauksen tuella tuettuun järjestölähtöiseen työhön
sekä kunnille ja kuntayhtymille myytäviin palveluihin. Auttamistyötä toteutti 25 sote-ammattilaista ja 93
vapaaehtoista. Yhdistys on tärkeä osa kymenlaaksolaista perhekeskusverkostoa 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. Työmme perustuu sote-kuntayhtymän, kuntien ja
yhdistyksen väliseen luottamukseen ja yhteistyöhön. Palvelutuotannon osalta vuosi haastava. Palvelutuotantoa
jouduttiin sopeuttamaan useamman kerran vuoden aikana.
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Ihmisten mahdollisuus osallisuuteen ja turvalliseen elämään on
vahvistunut
VAPAAEHTOISET , KOKEMUSASIANTUNTIJAT JA JÄSENET OVAT AKTIIVISESTI MUKANA TOIMINNAN
KEHITTÄMISESSÄ , TOTEUTTAMISESSA JA VAIKUTTAMISESSA
Yhdistys on osallistumisen paikka. Yhdistyksen jäsenmäärä on pysynyt
hyvällä tasolla ollen vuoden lopussa 358 henkilöä ja 5 yhteisöä.
Koronasta huolimatta yhdistyksessä toimi 93 vapaaehtoista ja heidän
antamansa työpanos oli 1331 tuntia. Syyskuussa järjestettiin
vapaaehtoisten peruskoulutus, johon osallistui viisi osallistujaa.
Vapaaehtoisdoulatoiminta vahvistui huimalla kahdeksalla uudella
vapaaehtoisella. Ehkä innokkaimpana vapaaehtoisena meillä toimi
vuoden aikana Nelli-koira Hannele-ohjaajan kanssa.
Yhdistyksen asiakkaat ovat aktiivisesti mukana arvioimassa toimintaa ja
työskentelyä. Asiakastyön etenemistä ja onnistuista mitataan kaikissa
työmuodoissa Vaikuttavuus esiin -mittaristolla sekä lisäksi kunkin
työmuodon omilla asiakaskyselyillä tai palautteilla. Palautetta kerätään
sekä aikuisilta että lapsilta ja Päiväryhmä Untuvassa lisäksi asiakkaiden
läheisiltä. Asiakkaiden arvioinnit ohjaavat kutakin asiakasprosessia,
mutta ovat myös tärkeitä työvälineitä toiminnan suuntaamisessa ja
kehittämisessä. Esimerkiksi Pidä kiinni -avopalveluyksikkö Nupussa
kyselyt käsitellään yhteisössä yhdessä työryhmän ja asiakkaiden
kesken. Samalla pohditaan, mitkä tekijät ovat johtaneet onnistuneeseen
toimintaan ja mikä puolestaan on haastanut. Yhteisessä keskustelussa
etsitään ratkaisuja pulmiin ja tehdään päätöksiä ongelmien
ratkaisemiseksi. Asiakkaiden ja läheisten antamat palautteet käsitellään
kauden tai vuoden lopussa työntekijöiden tekemän itsearvioinnin ja
vuosiseurannan yhteydessä ja saatu palaute otetaan huomioon toiminnan kehittämisessä.
Vaikuttavuus esiin -mittariston käyttöönottoon on sitouduttu. Tavoitteena on, että jokainen asiakas vastaa
kyselyyn asiakkuuden aikana vähintään kolme kertaa ja asiakkuuden päätyttyä vielä yhden kerran. Kokemus on
osittanut, että paras tapa saada palaute on liittää kysely osaksi asiakastapaamista. Ohjaus- ja neuvontatyössä
(BB-työ ja EroPolku) käytössä on ohjaustyöhön kehitetty mittaristo. Vaikuttavuus esiin-mittariston käyttö on
saatu hyvin alulle, mutta yhä on pohdittava mihin asiakasprosessin kohtaan mittarin käyttö parhaiten sopii. Koko
yhdistyksessä Vaikuttavuus esiin -kyselyjä on kerätty vuoden aikana 115 aikuiselta (27%) sekä 14 lapselta.
Ohjauksen ja neuvonnan asiakaspalautteita on saatu 65 asiakkaalta.
Vaikka Vaikuttavuus esiin -mittaristolla koottua palautteita on vielä melko vähän, voidaan jo nyt aineiston
perusteella esittää yhdistyskohtaisesti joitakin toteamuksia. Asiakkaiden kokemus asiakkuuden aikana kokeman
hyvinvoinnin muutoksesta ensimmäisen ja toisen mittauksen välillä hajaantuu vastaajien kesken laajasti (kuva
1 ja 2). Toisen kyselyn kohdalla asiakasprosessi on vielä kesken ja sosiaalihuollon palveluissa on tyypillistä, että
asiakkuuden alkaessa ja työntekijän ja asiakkaan välisen luottamuksen kasvaessa, asiakkaan tilanne heikkenee
väliaikaisesti.
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Kuva 1. Aikuisasiakkaiden kokema hyvinvoinnin muutos (N=39).

Kuva 2. Lapsiasiakkaiden kokema hyvinvoinnin muutos (N=7)
Kuvassa 3 on esitetty tulokset niiden asiakkaiden osalta, jotka ovat vastanneet kyselyyn vähintään kolme kertaa
eli joiden asiakasprosessi on pidemmällä tai päättynyt. Yhdistyksen palveluiden piirissä olevat asiakkaat ovat
kokeneet, että toiveikkuus, suoriutuminen, sosiaaliset suhteet sekä turvallisuus ovat lisääntyneet työskentelyn
aikana. Lisäksi haittakokemus on vähentynyt. Yksilökohtaisissa keskusteluissa asiakkaan ja työntekijöiden
välillä, on tullut esille, että korona on vaikuttanut asiakkaiden kokemaan hyvinvointiin elämän osa-alueille.

Kuva 3. Aikuisasiakkaiden (N=12) kokema muutos eri elämän osa-alueilla.
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Neuvonta- ja ohjauspalveluiden asiakkaiden asiakaskokemusta kartoitetaan kolmen väittämän avulla. Asiakkaat
kokevat saaneensa palvelusta erinomaisesti tietoa ja tukea tilanteeseensa (KA 4,82, asteikolla 1–5), heidän
olonsa helpottui keskustelun myötä (KA 4,58) ja he kokivat myös, että saivat neuvonnan ja ohjauksen avulla
ymmärrystä lapsen tilanteeseen (KA 4,75). (Kuva 4)

Kuva 4. Neuvonta- ja ohjauspalveluiden asiakastyytyväisyys (N=65).
Muuta asiakastyöstä saatua palautetta tarkastellaan tarkemmin toimintamuodoittain luvussa 3.
LÄHISUHDEVÄKIVALLAN , PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSONGELMIEN TAI ERON TAKIA HAAVOITTAVISSA
TILANTEISSA OLEVAT LAPSET JA AIKUISET ON TAVOITETTU AVUN PIIRIIN JA AUTTAMINEN ON
KOKONAISVALTAISTA

Kaikkien työmuotojen yhteisenä tavoitteena on turvallisen elämän turvaaminen mahdollisimman monelle
kymenlaaksolaiselle – ja etenkin lapselle tai nuorelle. Asiakkaiden ja avuntarvitsijoiden tavoittamiseksi
yhdistyksen työntekijät ovat vahvistaneet etsivän ja matalan kynnyksen työskentelyä. Työskentely on ollut
esimerkiksi yhteisvastaanottoja, yhteisiä ryhmiä ja verkostoja. Etsivä ja matalan kynnyksen työ on mahdollistanut
mm. sen, että Pidä kiinni -avopalveluyksikkö Nupun työntekijät ovat tavoittaneet entistä useamman apua
tarvitsevan perheen, Päiväryhmä Untuvan asiakaspaikat ovat täyttyneet jo hyvissä ajoin ennakkoon sekä
Pysäkin ja Baby blues -toiminnan asiakasmäärät ovat nousseet vuoden aikana reilusti.
Suunnitelmallisesti päättyvien asiakkuuksien kohdalla työskentelyn päättyessä arvioidaan asiakkaan ja tämän
verkoston kanssa jatkotuen tarve ja tuetaan asiakasta siirtymään tarvittaessa muun tuen piiriin jo työskentelyn
aikana. Olennainen osa yhdistyksen toimintaa on kertoa olemassa olevista tuen muodoista ja mahdollisuuksista
myös viranomaisverkostolle, sekä nostaa esille vauvan ja lapsen terveen kehityksen ja turvallisen
kasvuympäristön edellytykset.
YLISUKUPOLVISTA HUONO -OSAISUUTTA ON KATKAISTU TULOKSELLISESTI YHDISTYKSEN PALVELUIDEN
PIIRISSÄ OLEVIEN ASIAKKAIDEN OSALTA

Usein yhdistyksen palveluita käyttäviä ihmisiä yhdistää ylisukupolvinen huono-osaisuus. Työskentelyn aikana
siihen puututaan ja se pyritään katkaisemaan erilaisia menetelmiä käyttäen. Tärkeimpänä menetelmänä tai
paremminkin kaikkien työntekijöiden työtä ohjaavana punaisena lankana asiakastyössä on kannustava
vuorovaikutus, ICDP. Lisäksi käytössä on monia muita tapoja puuttua ylisukupolvisuuteen. Seuraavassa Nupun
ja Pysäkin kuvaus siitä, miten heidän työmuodoissaan ylisukupolvinen huono-osaisuus näkyy ja miten siihen
puututaan.
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Nupun yhteisössä olevien perheiden kanssa työskennellään muun muassa hoivaa- ja leiki –
vuorovaikutusintervention keinoin. Työskentelyssä kartoitetaan vanhempien omia haitallisia lapsuusaikaisia
kokemuksia ja vahvistetaan vanhemman nykyistä vuorovaikutussuhdetta omaan lapseen mahdollisuuksien
mukaan jo sikiöaikana. Myös päihdeteemaisessa keskustelussa tutkitaan ylisukupolvisuutta kumpaankin
suuntaan ja erityisesti vertaistuen avulla pyritään heikentämään häpeän kokemusta ja tukemaan vanhempia
omassa vanhemmuudessaan ymmärtämään lapsen tarpeita ja vastaamaan niihin oikea-aikaisesti ja
sensitiivisesti.
Pysäkin väkivaltatyön palvelussa olleista asiakkaista 31 % kertoo kokeneensa lapsuudessaan väkivaltaa tai
kaltoinkohtelua. Lapsuuden aikaiset väkivalta- ja kaltoinkohtelukokemukset altistavat väkivaltaiseen
käyttäytymiseen sekä altistavat ajautumaan turvattomiin ihmissuhteisiin aikuisuudessa. Pysäkin
asiakaspalautteeseen vastanneet (N=36) kertovat, että työskentelyn aikana he saivat apua väkivallan uhan
tunnistamiseen (61 % vastanneista) ja omaan jaksamiseen (75 %), väkivallan vähentymiseen (31) % tai
lopettamiseen (47 %). 61 % vastanneista sai apua ja tukea vanhemmuuteen/kumppanuuteen, 72 % huomasi
muutosta omassa käyttäytymisessä ja 55 % sai aikalisän eri vaihtoehtojen pohtimiseen.

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
perhekeskusverkostoa 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 yksilö- ja perhekohtaisena sekä ryhmämuotoisena toimintana. Toimintaa rahoitetaan
Veikkauksen tuotoilla sekä Kymenlaakson sosiaali- ja terveyskuntayhtymän (Kymsoten) avustuksilla. Vuonna
2021 järjestölähtöisen toiminnan piirissä oli 251 lasta, 830 aikuista. Heitä kohdattiin 1367 kertaa yksilö- tai
perhekohtaisesti, 2117 ryhmissä, 3374 kertaa puhelimitse, sähköpostitse tai chatissä. Yhdistyksen
järjestölähtöistä työtä toteuttaa neljä tiimiä; Järjestölähtöinen avopalvelu, Päiväryhmä Untuva, Pidä kiinni avopalveluyksikkö® Nuppu sekä Väkivaltatyön palvelukeskus Pysäkki. Elokuusta 2021 lähtien joukkojamme
vahvisti Paikka auki -työntekijä. Rahoitus toimintaan saatiin STEA:lta.
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, ero lapsiperheessä -työ,
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tenavatupa-, yökylä- ja vertaisryhmätoiminta.
Baby blues -toiminta sekä uniohjaus ja -neuvola
Baby blues -toiminnasta perhekohtaista, yksilöllistä tukea sai kuluneen vuoden aikana n. 240 perhettä, joista
asiakkuudessa oli 87 perhettä, yhteensä 207 asiakasta. Suurin osa perheistä, 71 %, tavoitti palvelun
neuvoloiden ohjaamana. 16 % hakeutui itsenäisesti toiminnan pariin. Asiakkaista 139 oli Kouvolasta, 50
Kotkasta ja 18 Haminasta. Asiakkuuteen ohjautumisessa yleisimpinä syinä oli lapsen uni-valve-rytmiin liittyvät
haasteet (57 %) sekä uupumus ja masennus (21 %). Vuoden aikana oli 11 asiakasta toiminnassa jo
odotusaikana, mikä on aiempia vuosia enemmän. Odottavien perheiden määrä kasvoi, koska loppuvuonna
vapaaehtoisdoulaa tarvitseville perheille tarjottiin myös baby blues -työtä. Asiakastapaamisia tehtiin vuodessa
94, joista kotikäyntejä 50. Puheluita sekä sähköposteja asiakkaiden kanssa oli 442. Koronatilanteen takia oli
tavallista, että kasvokkain tapaamisia jouduttiin perumaan ja tapaaminen toteutettiin puhelimitse. Lisäksi Baby
blues -työhön kuuluvia ohjaus- ja neuvontapuheluita toteutettiin vuoden aikana 237. Kymenlaaksolaisten lisäksi
puheluiden kautta tukea hakivat erityisesti porvoolaiset vauvaperheet. Puheluista yli puolet (52,5 %) oli
kestoltaan yli 30 minuuttia, joten laajuudeltaan ne vastasivat asiakastapaamista. Unineuvola jatkui säännöllisenä
toimintana yhteistyössä Kymsoten kanssa Keltakankaan ja Korian perhekeskuksilla. Vastaanottoaikoja tarjottiin
72 ja niistä perheet käyttivät 54. Peruutuksia tuli esimerkiksi sairastamisen takia jonkin verran. Tyhjiä,
varaamattomia aikoja oli varsin vähän. Unineuvolatapaamisen jälkeen työntekijä otti yhteyttä perheeseen
puhelimitse tai sähköpostitse sovittuna ajankohtana, yleensä 2–3 viikkoa tapaamisesta. Työskentelyä jatkettiin
perheiden toiveiden mukaisesti tämän jälkeen, jos heillä oli siihen tarvetta. Unirytmitysjaksoja järjestettiin kaksi
ja niihin osallistui kolme lasta. Baby blues -työntekijä oli myös mukana Ensi- ja turvakotien liiton koordinoimassa,
valtakunnallisessa Vauvaperheiden chat-palvelussa 18 kertaa vuoden aikana, noin 4 tuntia kuukaudessa.
Yhteensä kontakteja sitä kautta oli 43. Baby blues -työssä tehtiin kansalaistoimintaan liittyviä kontakteja
vapaaehtoisiin ja lahjoittajiin yhteensä 187 kertaa.
Kymenlaaksossa perhekeskuksiin ja kohtaamispaikkoihin jalkautuminen lisääntyi vuoden aikana entisestään
mm. toimivan perhekeskuskoordinaation tuella. Alueen vauvaperheverkostoissa toivottiin baby blues työntekijää usein aktiiviseksi toimijaksi erilaisiin ryhmiin ja tilaisuuksiin sekä verkostotyöskentelyyn. Työntekijän
oli luontevaa saada verkostoista työpariutta ryhmätoimintoihin. Yhteistyökumppaneilta pyydetyn palautteen
mukaan työskentely työmuodon kanssa on ollut asiantuntevaa, ammattitaitoista ja yhteistyöhön ollaan
tyytyväisiä. Erilaisia ryhmiä, joihin työntekijä osallistui, oli yhteensä 14, mm. Odottavien olohuone, Sylitellenryhmä, Hyvän mielen vauvatapaaminen, isä-vauvakerho, uniryhmät, Voimaryhmä ja vauvahieronta.
Taaperoiden uniryhmään sekä Monikkoperheyhdistyksen uni-iltaan ei tullut ennakkoilmoittautumisia, joten ne
peruttiin. Ryhmätoimintaa järjestettiin läpi vuoden etäyhteyksiä hyödyntäen sekä kasvokkain tilanteen salliessa.
Perhekeskusverkostossa järjestettiin yhteistyössä myös teemailta verkossa, aiheena Vauva-ajan kuormat ja
niistä selviytyminen. Työntekijä osallistui vuoden aikana yhteensä 18 ryhmäkertaan, joissa oli ryhmäkäyntejä
225. Työntekijä oli mukana perhekeskuksen esittelyvideossa, missä kuvattiin Kymsoten ja järjestösektorin
yhteistyötä. Kesäkuussa yhdistys järjesti yhdessä Ensi- ja turvakotien liiton kanssa Vauvatyön-kiertueen, jossa
oli mahdollista esitellä toimintaa sekä tuotiin yhteistyötahoille esille yhdistyksen vauvatyön tuloksia ja
keskusteltiin toiminnan kehittämisestä. Kiertueella baby blues -työ sai paljon näkyvyyttä sekä paikallisessa että
valtakunnan mediassa. Kokemusasiantuntijan näkemys kärkenä tuotiin esille asiakkaan tuen tarpeita ja hänen
saamaansa apua toiminnasta. Lisäksi mediassa tuotiin esille vauvaperheiden tuen tarpeen kasvaminen
Kymenlaakson alueella alkuvuoden aikana. Kokemusasiantuntijoiden mukana oleminen mahdollistui vuoden
aikana myös ryhmätoiminnoissa, mistä erityisesti annettiin positiivista palautetta puolin ja toisin. Lisäksi
kiinnostusta kokemusasiantuntijuudesta tiedusteltiin aktiivisesti asiakkailta.
”Arki alkoi muuttua huomattavasti valoisammaksi.”
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Asiakkailta pyydettiin sähköinen palaute asiakkuuden päättyessä. Palautteita saatiin 39. Lisäksi suulliset
palautteet kirjattiin Sofian yksikkömuistioihin. Palautteissa vanhemmat kuvasivat kuinka vahvasti unitavat ja
mahdollisuus riittävään lepoon ovat liitoksissa perheen voimavaroihin ja hyvinvointiin sekä parisuhteeseen.
Tukea saatuaan on voimaannuttu ja saatu onnistumisen kokemuksia sekä luottamusta omaan vanhemmuuteen
ja siihen, että kyllä pärjätään. Vanhemmat kertovat tulleensa kuulluksi ja saaneensa tarvitsemaansa apua.
Jokunen vanhempi toivoi tiiviimpää henkilökohtaista uniohjausta paikan päällä sekä perheen yksilöllisempää
huomioimista. Palautteissa nousee esille tietoisuus, että kaikki perheet eivät välttämättä löydä ja osaa hakeutua
avun piiriin ja jäävät ilman palvelua. Tämän suuntainen tuki ajateltiin niin tärkeäksi, että alueen pieniä resursseja
baby blues -toimintaan ihmeteltiin. Loppuvuoden aikana työmuoto ruuhkautui ja yhteydenottoja sekä tapaamisia
jouduttiin sopimaan vasta viikkojen päähän. Lisäksi kaikkiin yhteydenottoihin ja asiakasohjauksiin ei voitu
vastata. Vuoden aikana käyttöönotettuun sähköiseen ajanvaraukseen ei voitu loppuvuonna luoda enää uusia
ajanvarausmahdollisuuksia. Perheille sekä työntekijälle helpotusta on tuonut Vauvaperheiden chatin kattavat
aukioloajat. Työntekijä on voinut ohjata pikaisesti apua tarvitsevan perheen chat-yhteyteen. Kasvaneeseen
kysyntään etsitään vastauksia tulevalla toimintakaudella. Vaikuttavuus esiin-puhelinohjauksen kyselyiden arviot
saadusta tuesta olivat 4,72 (asteikolla 1-5).
”Keskusteluapu auttoi jaksamaan, vähensi pelkoja ja loi tunteen, että elämä kantaa.”
”Tämä on hieno juttu, että on järjestetty. Monella sote-alueella tätä apua ei ole, ja olen
kuullut tutuiltani, että ovat aika yksin uniasioiden parissa. Joten saamme Kymsoten
alueella olla todella kiitollisia, että tämä palvelu on saatavilla.”
”Perheiden tarve unikouluille on varmasti suuri ja
pääsy avun piiriin tulisi olla helpompaa ilman jonoja.”

Vapaaehtoisdoulatoiminta oli vuonna 2021 vilkasta.
Tukisuhteita oli yhteensä 15 ja vapaaehtoistunteja
tukihenkilöille kertyi 380. Yhdelle perheelle ei pystytty
järjestämään tukihenkilöä. Yhteensä vapaaehtoisdoulien ja
vauvaa odottavien perheiden välillä kontakteja oli 1752.
Vapaaehtoisdoula-toiminnan koordinoijina toimivat Baby
blues -työntekijä ja avopalveluohjaaja. Vapaaehtoisdoulien
vertaisohjauksellinen ryhmä kokoontui 13 kertaa säännöllisin
väliajoin sekä etänä että hybridimallilla. Tämä mahdollisti
joustavan osallistumisen ryhmäkerroille. Vapaaehtoisilta
saadun palautteen mukaan käytäntö oli hyvä ja toimiva.
Yhdistyksessämme toimi vuoden aikana yhteensä 21 vapaaehtoisdoulaa.
Syksyllä järjestetyn
perehdytyskoulutuksen myötä toiminnassa aloitti 8 uutta vapaaehtoisdoulaa. Vapaaehtoisdoulat toimivat
pääsääntöisesti työpareina, mikä on mahdollistanut joustavan tuen vauvaa odottavalle perheelle esimerkiksi
synnytyksen pitkittyessä. Vapaaehtoista synnytystukihenkilöä toivoneet äidit ja perheet olivat pääsääntöisesti
suomalaisia sekä yhden että kahden vanhemman perheitä. Tukisuhteissa korostui toimintakaudella erityisesti
toive tuesta synnytykseen. Tämän mahdollistamiseksi osa doulista toimi pikadoulausringissä, josta asiakkailla
oli mahdollisuus saada tukihenkilö nopeallakin aikataululla. Koronatilanteen pitkittyminen lisäsi sekä
raskausaikaan että synnytykseen liittyen paljon huolta ja epävarmuutta.
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”Oli lohdullista tietää, että todennäköisesti joku on siellä (synnytyksessä) tukena niin
minulle kuin lapsen isällekin.”

Perheiden ja vapaaehtoisdoulien yhteinen WhatsApp-ryhmä mahdollisti doulaparin ja molempien vanhempien
tiiviin yhteydenpidon ja tuen tarjoamisen oikea-aikaisesti. Koronatilanteesta johtuen kasvokkain tapaamisia
voitiin toteuttaa vähemmän kuin toivottiin.
KOKS:n synnytysosaston tiloihin ja kätilön työhön tutustuttiin virtuaalisesti yhteyskätilön esittelemänä. Ensi- ja
turvakotien liitto tarjosi valtakunnallista koulutusta monikulttuurisuudesta sekä vapaaehtoisen voimavaraoista ja
jaksamisesta. Vapaaehtoisdoulien toiveesta koulutusta tarjottiin myös imetyksestä ja seksuaaliterveydestä.
Koulutukset koettiin mielenkiintoisina, laadukkaina ja hyödyllisinä. Lisäksi vapaaehtoisdoulille järjestettiin kaksi
virkistys- ja kiittämistilaisuutta.

”Haluan kiittää doulaa avusta, tuesta ja neuvosta raskauden aikana ja synnytyksen
jälkeen. Sinun tuen ansiosta minä tunsin olevani luottavainen koko raskauden ja
synnytyksen aikana. Kiitos paljon!”
”Doula oli paikalla synnytyksessä, ja se lievensi minun huoltani.”

Vapaaehtoisdoulat ovat palautteen perusteella kokeneet olleensa tärkeitä ja hyödyksi vauvaa odottaville
perheille. He olivat kiitollisia saadessaan olla läsnä ainutlaatuisessa tapahtumassa, vauvan syntymässä.

”Vapaaehtoisdoulakoulutuksen myötä on ollut upeaa tutustua ihmisiin, joita yhdistää iso
yhteinen asia – halu auttaa. Vapaaehtoisdoulana jokainen toimii sydämestään.”

Koordinaattoreiden itsearvioinnin perusteella perheet saivat tukihenkilöt tarpeen mukaan, keskustelutukea,
läsnäoloa sekä tukea tarvittaessa synnytykseen. Tuen ansiosta synnytykseen ja odotusaikaan liittyvät pelot ja
huolet lieventyivät ja synnytyskokemus oli positiivinen. Vapaaehtoisdoulaa tarvitseville perheille oli mahdollista
tarjota lisätueksi ammatillista Baby blues -vauvaperhetyötä.
Ero lapsiperheessä -työtä toteutti avopalveluohjaaja noin 0,5 htv:n resurssilla. Työmuodossa jatkettiin
valtakunnallista chat-auttamista sekä Apua eroon -sivuston päivittämistä. Apua eroon -chatpäivystyksiä tehtiin
72 kertaa, yhteensä 90,5 tuntia. Tukea erotilanteeseen sai chatin kautta 200 henkilöä. Toiminnasta saatu
palaute oli myönteistä. Chat oli koettu toimivana palveluna, josta on saanut palveluohjausta, neuvoja ja tukea.

”Ensimmäinen keskustelu monien ulkopuolisten kanssa, mistä sain apua erotuskaan”
”Kannatti tulla purkamaan surua, annoit näkökulmia, kun omat ajatukset junnaa samassa
mudassa”

Ero lapsiperheessä -iltoja toteutui Pohjois-Kymenlaaksossa yhteistyökumppanin toteuttamana kaksi, toinen
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etäyhteydellä ja toinen livetapahtumana. Iltoihin osallistui viisi asiakasta ja neljä erovertaisvapaaehtoista. Ero
lapsiperheessä -iltojen toteuttaminen Kymenlaaksossa päättyi suunnitellusti vuoden lopussa. Toimintaan
osallistuneille erovertaisvapaaehtoisille järjestettiin kiittämis- ja virkistystilaisuus Kouvolassa. Tilaisuuteen
osallistui kolme vapaaehtoista. Yksi erovertaisvapaaehtoinen osallistui Ensi- ja turvakotien liiton pilottiin, jossa
koulutettiin vapaaehtoisia päivystäjiä Apua eroon -chattiin. Päivystyksiä hänelle kertyi 16h.
Avopalveluohjaaja osallistui yhdessä palveluesimiehen kanssa Etelä- ja Pohjois-Kymenlaakson eroverkostojen
sekä uusperheverkoston toimintaan. Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa on ollut aktiivista. Toimintaa
suunniteltiin ja toteutettiin yhdessä. Uusperheiden toiveiden ja tarpeiden kartoittamiseksi järjestettiin Yhes
uusperheenä -tapahtuma Karhulan Jokipuistossa. Tapahtumassa yhdistyksellä oli info-piste sekä
eläinavusteinen toimintapiste. Kävijöitä oli n. 15.
Vuoden aikana käynnistettiin kaksi uutta matalan kynnyksen eroauttamisen palvelua. Toukokuussa aloitti
toimintansa eroauttamistyö Polku. Polku tarjoaa ammatillista tukea eropohdintaan, erokriisin kohtaamiseen ja
yhteistyövanhemmuuden kysymyksiin. Toiminnan esittelyä ja markkinointia yhteistyökumppaneille haittasi
koronatilanne, mutta muutamia ohjauksia palveluun tuli sekä Etelä- että Pohjois-Kymenlaaksosta. Asiakkaita
toiminnassa oli 6 ja heihin kontakteja 14. Neuvontaa ja ohjausta annettiin 11 kertaa.
Polku -toiminnasta saadun asiakaspalautteen mukaan on ollut tärkeää saada keskusteluapua ilman pitkää
odottelua. Erotyöntekijältä saatua konkreettista ohjausta ja neuvontaa on pidetty hyödyllisenä. Asiakkailta
saadun suullisen palautteen mukaan työntekijän tuki on ollut tärkeää juuri silloin, kun erotilanne on ollut
vaikeimmillaan, ja vanhemmat ovat pystyneet puhumaan ja neuvottelemaan myös vaikeista asioista
ammattilaisen tuella.

”Tässä tuli hyviä näkökulmia asioihin ja eväitä toisen vanhemman kanssa neuvotteluun”

Yhdessä muiden eroverkostotoimijoiden kanssa kehitettiin uusi työmuoto Eron Ensiapu-chat, joka on Kymsoten
hallinnoima ohjaus- ja neuvontapalvelu. Toimintaan sitoutui työntekijöitä eri organisaatioista ja he saivat
koulutuksen toimintaan. Maakunnallinen palvelu aloitti toimintansa syyskuussa kerran viikossa aukioloin.
Toiminnan alkuvaiheessa käyttäjät eivät vielä löytäneet palvelua, joten toimijoiden olisi yhdessä on syytä
tehostaa tiedottamista. Syksyn aikana avopalveluohjaaja teki kaksi päivystysvuoroa, joihin ei ohjautunut
asiakkaita.
Tenavatupa- ja yökylätoiminta
Tenavatupailtoja järjestettiin toimintakauden aikana 35. Toimintaan osallistui 9 lasta ja osallistumiskertoja oli 92.
Tenavatupatoiminta mahdollisti osallistumisen myös sellaisille lapsille, jotka tarvitsevat paljon aikuisen ohjausta
ja joiden osallistuminen ryhmiin olisi muuten ollut haasteellista. Tenavatupaa käyttäneet lapset olivat alle
kouluikäisiä.
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Avopalveluohjaajan ja avustavan lastenhoitajan lisäksi tenavatuvassa
toimi kaksi vapaaehtoista. Toinen heistä oli tarvittaessa apuna
lapsiryhmässä ja toinen toteutti ammattimaista eläinavusteista
toimintaa Nelli-koiransa kanssa kuudella tapaamiskerralla.
Turvallisessa ympäristössä pienessä ryhmässä lasten yksilölliset
tarpeet ja toiveet tulivat huomioiduksi. Moni harjoitteli tenavatuvassa
erossa oloa vanhemmista. Aikuisten tuella lasten rohkeus kasvoi, he
pääsivät harjoittelemaan vertaisten kanssa olemista ja kehittyvät
monissa taidoissa. Eläinavusteisten menetelmien käyttö vahvisti lasten
itseluottamusta ja uskallusta toimia yhdessä muiden lasten kanssa.
Nelli -koiran vierailut rohkaisivat myös lapsia osallistumaan ja
kannustivat vuorovaikutukseen.
Lasten palautteiden (N=5) perusteella lapset viihtyivät hyvin tenavatuvassa erilaisen tekemisen äärellä.
Vanhempien palautteissa (N=3) tenavatuvalle annettiin arvosanaksi 5 (asteikolla 1-5). Toiminta mahdollisti
vanhemmille kaivattua vapaa-aikaa ja lapsille ”mukavan ja turvallisen paikan, jossa saaneet olla ja leikkiä.”
Tenavatupa oli yhden perheen elämään vaikuttanut ”suuresti, ainut tukiverkko lähellä”. Toiminnan toivottiin
jatkuvan.

” On ollut kiva saada lapsille turvallinen ja mukava yökyläpaikka ja itselle mahdollisuus
omaan aikaan.”
Yökylätoiminta tarjosi vuoden aikana 40 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 108. Vanhempien toiveeseen yökyläkertojen
lisäämisestä ei pystytty vastaamaan eikä tarjoamaan yökyläpaikkaa kaikille halukkaille joka kuukausi.
Toiminnasta vastasi avopalveluohjaaja ja hänen lisäkseen yökylässä työskenteli ohjaaja, apuohjaaja sekä
avustava lastenhoitaja. Yökylätoiminnalla tuettiin vanhempien jaksamista tarjoamalla heille mahdollisuus
lepohetkeen ja virkistäytymiseen ilman lapsia. Yökylässä lasten toiveiden kuuntelu ja toteuttaminen sekä
valinnan vapauden tukeminen olivat mahdollisia. Lapset saivat turvallisuuden ja hoivan kokemuksia ja heidän
rauhoittumisen taitonsa vahvistui mm. satuhierontatuokioiden avulla. Erityistä tukea tarvitsevilla lapsilla oli hyvä
mahdollisuus harjoitella vuorovaikutustaitoja ja sosiaalisia suhteita sopivan kokoisessa ryhmässä, ryhmän ja
aikuisten tuella. Lasten rohkeus ja itsensä ilmaisu vahvistuivat.
Vanhemmat (N=3) antoivat yökylätoiminnasta arvosanan 5 (asteikolla 1-5). Yökylä mahdollisti omaa aikaa ja
lisäsi vanhempien hyvinvointia ”ihana, että tämä on olemassa”. Lapsille paikka koettiin mukavana ja turvallisena.
Lapset (N=9) kokivat kahta vastaajaa lukuun ottamatta yökylän myönteisenä. Avoimista vastauksista tuli esille,
että yökylässä oli mukava leikkiä ja nukkua. Toiveena lapsilla oli mm. päästä uimaan ja syödä jäätelöä.
Vertaisryhmätoiminta on kynnyksetöntä toimintaa kaikille kymenlaaksolaisille. Ryhmiä toteutetaan sekä
säännöllisesti että myös alueen tarpeeseen vastaten. Säännöllisesti kokoontuvia ryhmiä olivat miesten ryhmä
ja isä-lapsikerho.
Isä-lapsikerho toteutettiin tänäkin vuonna yhteistyössä Kymsoten perhetyön ja Perhekeskuksen kanssa.
Ohjaajina toimivat Kymsoten perhetyöntekijä, yhdistyksen ohjaaja sekä vertaisohjaaja isä. Kerhovuoden
suunnittelun lähtökohtana oli tavata mahdollisimman paljon ulkoilun merkeissä, jotta turvavälit voitaisiin ottaa
huomioon eikä kerhokertoja tarvitsisi perua koronatilanteen mahdollisesti heikentyessä
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Keväällä kerhokertoja oli yhteensä kuusi ja näissä tapaamisissa oli 52 kävijää.
Isiä oli toiminnassa mukana 8 ja lapsia 12. Ulkoilimme kauden aikana mm.
Jokipuistossa, Velhon päiväkodin puistossa ja Honkalassa, jossa Kymen
Koskenpojat lämmittivät meille kodan tulisijan ja pääsimme lämmittelemään ja
paistamaan makkaraa. Isien omalla kerralla tutustuimme frisbeegolfiin
Petäjäsuon radalla. Tämä oli uusi laji isille, mutta innostus lajiin sai kiertämään
kaikki 20 väylää.
Kerhokertoja syksyllä on ollut kuusi ja yhteensä näissä tapaamisissa 71
kävijää. Syksyn aikana toiminnan piirissä oli 9 isää ja 18 lasta. Syksyn aikana
kerholaiset ovat tutustuneet muun muassa Ison puiston leikkipuistoon,
käyneet syöttämässä oravia ja lintuja Terveleppälehdossa sekä leiponeet
pipareita Länsi-Kotkan Perhekeskuksen kohtaamispaikassa. Kävimme myös
tutustumassa Aaltoja ja valoja -tapahtumaan Helilän Pappilan pihapiirissä.
Isien oma ilta toteutettiin Karhulan Ladun Latumajalla, jossa isät pääsivät saunomaan ja rentoutumaan kosken
kuohuja kuunnellen.
Kerhoilloissa näkyy ja kuuluu yhdessäolon ilo. Isät keskustelevat leikkien lomassa kuulumisistaan ja heitä
kiinnostavista aiheista. Lapset leikkivät isiensä ja toisten lasten kanssa. Lapset ovat tutustuneet toisiinsa ja isien
kertoman mukaan odottavat usein kerhokavereiden tapaamista. Pienemmät katsovat mallia isompien touhuista.
Isät huolehtivat omien ja muiden lasten turvallisuudesta yhdessä. Jotkut isät tulevat pidemmästäkin matkasta
kerhoiltoihin, koska kokevat sen tärkeäksi ja virkistäväksi tapahtumaksi arjen touhujen keskellä. Isät ovat
kertoneet, että kerhoiltojen aikana puolisot saavat omaa aikaa tai kahdenkeskistä aikaa isompien sisaruksien
kanssa. Kerhokertojen välissä isät ovat pitäneet yhteyttä isä-lapsikerhon yhteisessä whatsapp-ryhmässä.
Isiltä kootun Vaikuttavuus esiin -palautteen (N=7) mukaan, he ovat kokeneet, että isä-lapsikerho tukee hyvin
heidän arkeaan (KA 4,3, asteikolla 1-5), samassa elämäntilanteessa olevien tapaaminen on helpottanut heidän
oloaan (KA 4,4) sekä toimintaan osallistuminen on tukenut erityisen hyvin lasten hyvinvointia (KA 4,6).
Vaikuttavuus esiin -kyselyn vastaukset kuvaavat hyvin isä-lapsikerhon luonnetta ja tavoitteita. Kerhoon on
helppo tulla, kerhon toiminta on rentoa ja lapsilähtöistä. Kerhossa isät tapaavat toisia samassa
elämäntilanteessa olevia isiä.

Hieno keli, hyvää porukkaa ja meininkiä. Kivat ja hyvät eväät, kiitos. Ensi viikkoon!
Kiitos mukavasta seurasta ja upeista puitteista.

Miesten ryhmä on vertaistuellinen, vapaaehtoisvoimin ohjattu ryhmä. Ryhmäkertoja oli 36. Miehiä oli
toiminnassa mukana 19 ja läsnäoloja kertyi 250.
3.1.2

Päiväryhmä Untuva

Päiväryhmä Untuvassa oli asiakkuudessa yhteensä kymmenen eri perhettä. Asiakkaita on ohjautunut Untuvaan
Babybluestyön (2), neuvolan perheohjaajien (3), Kotkan keskussairaalan yleispsykiatrian poliklinikalta (1) sekä
lapsiperheiden sosiaalityön (1) kautta. Kaksi vanhempaa hakeutui palveluun oma-aloitteisesti. Kevätkaudella
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viides paikka ei täyttynyt. Paikkaan tulossa kolme eri äitiä vauvan kanssa, mutta
kaksi ensimmäistä perui epävarmuudestaan johtuen ja kolmas muuttikin toiselle
paikkakunnalle. Syyskaudella yksi perhe lopetti ja yksi aloitti kesken kautta.
Lopettaneen perheen tilanne heikkeni niin, ettei vanhempi kyennyt sitoutumaan
päiväryhmässä käymiseen. Kaikista perheissä vanhemmista äiti oli se, joka kävi
yhden lapsen kanssa Untuvan toimintapäivissä. Kolmessa perheessä oli isompia
sisaruksia (4), jotka olivat päivähoidossa, eivätkä osallistuneet päiväryhmään.
Neljässä perheessä oli myös toinen vanhempi, mutta koronan aiheuttamien
rajoitusten vuoksi heille ei voitu tarjota perhetapaamisia Untuvan tiloissa.
Kahdella asiakkaista oli äidinkielenään muu kuin suomi. Päiväryhmän äitien
ikäjakauma painottui 18–24-vuoteen. Lapset olivat pääsääntöisesti alle vuoden
ikäisiä.
Untuvan toimintapäiviä oli 103 (keväällä 55 ja syksyllä 48) ja läsnäolopäiviä kertyi 528. Kevätkaudella
toimintapäiviin osallistui keskimäärin 3,7 asiakasta ja syyskaudella 6,3 asiakasta. Tammikuussa jouduttiin
perumaan yhteiset toimintapäivät tiukempien koronarajoitusten tultua voimaan. Tapaamiset olivat sallittuja vain
alle kymmenen ja myöhemmin kuuden henkilön ryhmissä. Vertaistuen mahdollistamiseksi järjestettiin kuitenkin
kahdelle perheelle kerrallaan mahdollisuus tavata samaan aikaan ja ruokailut toteutettiin perhekohtaisesti.
Maalis-toukokuun ajan jouduttiin supistamaan sisätiloissa tapahtuvat tapaamiset yksilö- ja perhekohtaisiksi
tapaamisiksi. Kerran viikossa pyrittiin kuitenkin toteuttamaan kaikkien yhteinen ulkotapaaminen asiakkaiden
toivomusten mukaisessa kohteessa. Asiakkaille tarjottiin myös ryhmän tapaamisia videoyhteydellä, mutta
asiakkaat tuntuivat jättäytyvän niistä pois herkemmin kuin livetapaamisista ja siksi etätapaamisia oli vain
muutama.
Asiakaspalautteita asiakasäideiltä saatiin yhteensä kahdeksan kappaletta. Palautteiden perusteella rajoituksista
ja toiminnassa tapahtuneista muutoksista huolimatta perheiden tarpeisiin on pystytty vastaamaan hyvin. Perheet
kokivat ilmapiirin, arvostavan kohtelun ja huomioiduksi tulemisen erittäin hyväksi jakson aikana. Asiakkaiden
antamassa palautteessa perheet ovat kokeneet saaneensa erittäin hyvää tukea vanhemmuuteen sekä
vuorovaikutukseen lapsensa kanssa. Vanhemmat kokivat, että lapsi tuli huomioiduksi hyvin ja lapsen tavoitteet
palveluille toteutuivat täysin. Lasten kehitys toteutui ikätason mukaisesti jakson aikana. Tyytyväisyyteen
vanhemmuuden ja vuorovaikutuksen tukeen selittää osaltaan varmasti se, että kaksi työntekijää suoritti keväällä
loppuun Hoivaa ja leiki -interventiokoulutuksen perhekohtaisissa ja pienryhmätapaamisissa Untuvassa.
Toisaalta taas kevätkaudella osa asiakkaista koki, että vertaistuki toteutui vain vähän tai melko hyvin
päiväryhmässä, mikä oli ymmärrettävää koronan aiheuttamien rajoitusten vuoksi. Syyskaudella asiakkaat
kokivat saaneensa hyvin tukea muilta jaksolla olleilta vanhemmilta. Syyskauden ryhmätapaamiset toteutuivatkin
suunnitelmien mukaan Untuvassa ja vertaistuki oli mahdollista.

”Yhteisten ruokailut ovat tärkeitä. Kotona ei tule syötyä monipuolisesti enkä nauti
syömisestä.”
”Lapsen mielestä kivointa tässä kaudessa oli retki merimuseoon, kun oli isoa tilaa ja
valoja ja paljon tutkittavaa ja ihmeteltävää.”
”Lapsi tykkäsi erityisesti lauluista ja soittimista ja tietysti toisista lapsista.”

Ryhmätoimintojen lisäksi päiväryhmän asiakastyöskentelyyn kuuluvat verkostoyhteistyö sekä yksilö- ja
perhekohtainen työskentely. Asiakasverkostoihin osallistuttiin 19 kertaa. Yksilö- ja muita tapaamisia oli 44, joista
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kuusi oli yksilötapaamisia lapsen kanssa esim. asiakaspalaverin aikana. Kotikäyntejä tehtiin 9. Puheluja ja
hoitopuheluja kirjattiin yhteensä 261. Varsinaisia suunniteltuja hoitopuheluja ei tänä vuonna juuri ollut, sillä
asiakkaita voitiin tavata yksilö- ja perhekohtaisesti sekä pienissä ryhmissä.
Hoivaa ja leiki -interventiokoulutuksen myötä aloitettiin ryhmämuotoinen vuorovaikutustyöskentely, jota ehdittiin
toteuttaa vain yhden kerran ennen kuin rajoitukset astuivat voimaan. Vuorovaikutustyöskentelyä alettiin toteuttaa
pienryhmä- sekä perhekohtaisesti ja näitä interventioita toteutui 13 kertaa.
Puistotapaamisten lisäksi asiakkaiden kanssa tehtiin tutustumiskäyntejä muihin lapsiperheille tarkoitettuihin
palveluihin esimerkiksi seurakunnan avoimeen toimintaan, Vellamoon, kirpputorille ja avoimeen päiväkotiin, kun
koronatilanne sen salli keväämmällä. Syyskaudella tehtiin myös bussiretki Alpakkatilalle. Retki oli innostava ja
mieleenpainuva niin asiakkaille kuin työntekijöillekin. Päiväryhmä ei pystynyt ottamaan vastaan ulkopuolisia
tutustujia tai vierailijoita mutta Babyblues-työntekijä kävi kertomassa työmuodostaan ja doulatoiminnasta sekä
antoi vinkkejä esimerkiksi uniasioihin liittyen. Tunnettavuuden parantamiseksi ja asiakaspaikkojen täyttämiseksi
Päiväryhmä teki kaksi esittelyvideota YouTubeen. Esite myös uusittiin ja lähetettiin laajalla levityksellä
yhteistyötahoille. Lisäksi perhekeskusverkostoon vietiin viestiä avoimista paikoista. Päiväryhmätoimintaa
esiteltiin myös Vauvatyön päättäjäkiertueella 9.6.2021.
Päiväryhmä Untuva osallistui Yhteisillä ruokailuilla elämänvoimaa vauvaperheille -hankkeeseen, jossa
päämääränä on vahvistaa haasteellisessa elämäntilanteessa olevien sosiaaliekonomisesti vähävaraisten
vauvaperheiden hyvinvointia ja toimijuutta sekä muuttaa perheiden arkiruokailua paremmaksi ravitsemuksen
sekä ekologisuuden osalta. Hanke käynnistyi 2021 ja päättyy 2022. Hankkeen liittyen Ensi- ja turvakotien liitto,
ITLA sekä Tampereen yliopisto tekee tutkimusta, miten kahden menetelmän, ETKL:n vauvaperheiden
päiväryhmätoiminnan ja Vennerin ruokareseptikonseptin, yhdistäminen sopii vauvaperheiden tarpeisiin.
Hankkeeseen osallistuu 11 päiväryhmää ympäri Suomen. Hankkeen tavoitteena on, että vauvaperheiden
vanhempien kasvisten tuntemus ja käyttö lisääntyvät päiväryhmän aikana. Perheet saavat yhteisiä kokemuksia
yhdessä ruokailuista ja yhteenkuuluvuuden vaikutuksista. Uusien taitojen karttuessa myös vanhempien itsetunto
ja perheiden hyvinvointi vahvistuvat. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että jokainen perhe saa ruokalaatikon
kerran kuukaudessa toimitettuna kotiinsa. Laatikko sisältää reseptit, joita harjoitellaan yhdessä päiväryhmässä
joka toinen keskiviikko, kun Päiväryhmän oma ruokalaatikko saapuu. Päiväryhmän työntekijä on asiakkaiden
apuna ruuan laitossa. ’Asiakkaiden kertomuksista päätellen projekti on lisännyt perheiden kasvisten käyttöä ja
joitakin uusia keittotaitojakin oli saatu. Tunnelma yhteiskokkailuissa oli ryhmän yhteishenkeä nostattava ja
mukava hetki päivässä.
Perheen läheisverkoston kanssa ei pystytty koronarajoitusten vuoksi juurikaan työskentelemään mutta äitien
kautta pyrittiin keräämään palautetta läheisiltä aina kauden lopuksi. Palautteita pyydettiin neljältä läheiseltä,
joista kaksi isää antoi palautetta. Molemmat kokivat, että jaksosta oli erittäin hyvin hyötyä heidän perheelleen.
He vastasivat, että perhe sai hyvin tukea lapsen hyvinvointiin ja iänmukaiseen kehitykseen sekä vanhemman ja
lapsen väliseen kiintymyssuhteeseen ja vuorovaikutukseen. Tukea vanhempien voimavarojen ja itsetunnon
vahvistumiseen he kokivat perheen saaneen melko hyvin ja täysin hyvin.

”Hyvä, että äidillä joku paikka, missä nähdä ja tutustua muihin äiteihin.”

Viranomaispalautteita saatiin kahdeksan kappaletta. Yhteistyökumppaneiden tavoitteet asiakkaalleen
päiväryhmäjaksolta olivat muun muassa apua ja tukea vanhemmuuteen sekä vanhemman ja lapsen
vuorovaikutuksen tukeminen. Lisäksi työskentelyltä toivottiin myös apua käytännön asioiden hoitamiseen,
lapsen hyvinvoinnin/ikätasoisen kehityksen ja hoidon turvaamiseen sekä sosiaalisen verkoston ja -taitojen
vahvistamisen harjoitteluun. Palautteissa todettiin, että henkilökunta on ammattitaitoista ja yhteistyö toimi hyvin
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sekä paikka soveltui hyvin asiakkaalle. Palautteissa tuotiin esille, että Untuvan toiminnassa lapsen näkökulma
tuli hyvin huomioiduksi ja perheiden tavoitteet täyttyivät hyvin.

”Tietoa tullut hyvin ja osattu tarttua perheen avun tarpeeseen ja ohjattu eteenpäin!
Yhteistyö ollut aktiivista!”
“Asiakkaalle ollut merkityksellinen suhde ja tukenut paljon arjessa kaikin puolin.”
“Harmi, kun ei saanut jatkoa Untuvaan, koska palvelu niin hyvä tälle perheelle. Palvelu
asiakkaalle tärkeä. Lämmin suhde asiakkaaseen + hyvä tapa toimia perheen kanssa.”
”Asiakkuus ja yhteistyö oli alusta lähtien sujuvaa ja tiedonkulku toimivaa.
Asiakas sitoutui päiväryhmään. Aloituksessa huomioitiin hienosti perheen yksilölliset
tarpeet. Asiakkuuden aikana hyödynnettiin Ensi - ja turvakotiyhdistyksen erityisosaamista
laajasti asiakkaan tarpeen mukaan. Käsitykseni mukaan asiakkaan siirtyessä eteenpäin
yhteistyö oli sujuvaa. Päiväryhmä mahdollisti äidin voimaantumisen ja lapsen turvallisen
arjen rakentamisen. Muuttuvat olosuhteet haastoivat arvioinnin täytössä. Työskentely oli
erinomaista mutta asiakkaan olosuhteet muutostilanteessa ailahtelevat.”
”Kiitos äärimmäisen merkityksellisestä yhteistyöstä!
Selkeä ja vauvaperheen arkea sekä vanhemmuutta tukevaa palvelua järjestätte.”

”Arvokasta työtä ja vahvaa ammattiosaamista, harmi kun paikkoja niin niukasti.
TarveUntuvan kaltaisille palvelumuodoille on kasvanut erityisesti nyt Covid-kriisin aikana,
jolloin perheet ovat olleet hyvin kotikeskeisesti omissa oloissaan koko odotusajan ja
vauvavuoden. Yksinäisyys on tästä syystä ollut vahvasti läsnä ja aiheuttanut kuormitusta
vauva-arjessa. Ryhmämuotoisille toimintamuodoille on kysyntää.”

Vuosi 2021 heijasteli pandemian vuoksi epävakaudellaan edellistä vuotta, mutta Untuvassa pystyttiin silti
notkeasti vastaamaan rajoitusten tuomiin haasteisiin edellisvuonna opituilla taidoilla. Untuvassa työskenteli
kaksi määräaikaisella työsuhteella toimivaa ohjaajaa vakituisen työntekijän rinnalla. Haastetta vuoteen toi myös
yhden työntekijän pidempi poissaolo, mutta joustavuudella ja tiimitaidoilla näistäkin kuormitustilanteista
selviydyttiin hienosti. Untuvassa aloitti myös todella tärkeänä apuna Paikka auki -työntekijä, joka löysi nopeasti
paikkansa tasaveroisena tiimin jäsenenä ja hyvä henki vallitsi kaikkien kesken.
Asiakkaiden sanomana Untuvasta saatiin muun muassa apua ja tukea jaksamiseen ja päivärytmiin. Untuvassa
on voinut iloita, nauraa ja leikkiä yhdessä. Untuva on ollut syy lähteä aamulla kotoa ihmisten ilmoille, vertaisten
pariin. Untuva on myös auttanut vakauttamaan turvatonta arkea, torjunut yksinäisyyttä ja Untuvasta on saatu
myös ystäviä, niin pieniä kuin isojakin. Untuvan lämmin yhteisö on tuonut voimaa, rohkeutta ja toivoa ja
kannatellut hankalienkin aikojen ylitse.
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3.1.3

Pidä kiinni -avopalveluyksikkö Nuppu

Nuppu on jatkanut ja vakiinnuttanut toimintaansa Kouvolassa kaksi kertaa viikossa kokoontuvassa yhteisössä,
sekä vahvistanut etsivän ja matalan kynnyksen työmuotoa erityisesti Kotkan ja Kouvolan alueilla. Varsinaisessa
asiakkuudessa oli kuluneena vuonna 12 lasta perheineen, yhteensä 34 henkilöä. Näin ollen tavoitteemme, 10
perhettä, ylittyi kahdella perheellä. Koronasta huolimatta vertaistukea mahdollistavia ryhmäkäyntejä toteutui
yhteensä 615. Kouvolalaisia perheitä yhteisössä oli neljä ja kotkalaisia perheitä kahdeksan. Useita kotkalaisia
perheitä jäi ryhmämuotoisen vertaistuen ulkopuolelle, koska matka kotoa Nuppuun osoittautui liian
kuormittavaksi perheen tilanteeseen nähden.
Matalan kynnyksen asiakastyötä tekivät kaikki Nupun työryhmän jäsenet. Matalan kynnyksen työskentelyssä
asiakaskontakteja oli 83 ja erityinen tavoitteemme, raskaana olevien äitien kohtaaminen, toteutui matalan
kynnyksen työssä kymmenen odottavan äidin kohdalla. Nupun työllä tavoitettiin alueen päihteisiin liittyvistä
riskiraskauksista noin 15 %. Matalan kynnyksen kohtaamisia oli tavoitteiden mukaisesti noin 20 perheen kanssa
yhteensä 53 kertaa. Anonyymista tilastoinnista johtuen tarkkaa lukua perheiden määrästä ei ole saatavilla.
Lisäksi ehkäisevään työhön painottuvassa etsivässä ja matalan kynnyksen työssä tavattiin 115
kymenlaaksolaista asukasta yhteistyössä muiden verkoston toimijoiden kanssa. Työ on pitänyt sisällään muun
muassa Hyvän mielen vauvatapaamiset Kouvolassa ja perhekahvilatoiminnan uudelleen käynnistämisen
Kotkan Karhuvuoressa. Verkosto- ja viranomaiskontakteja on suoran asiakastyön lisäksi ollut huimat 413.
Jokainen kohtaaminen on merkinnyt meille mahdollisuutta toimia vauvan äänenä ja edistää vauvojen tervettä
kehitystä ja turvallista kasvuympäristöä - yhdessä perheitä tukien ja heidän voimavarojaan tunnistaen.
Kaikki Nupun toiminta keskittyy lapsen hyvinvoinnin ympärille. Matalan kynnyksen tapaamisissa on käyty
kiireettömiä keskusteluja vanhempien kanssa heidän elämäntilanteistaan, toiveistaan ja huolistaan peilaten
kaikkea masuvauvan tai jo syntyneen lapsen tarpeisiin. Yhteisöpäivät niin ikään pyörivät lastentahtisesti ja lasten
asiat edellä.

“Lapset eivät jää ulkopuolelle, heidän tarpeet nähdään, vaippoja ja ruokaa on kaapissa.
Lapset ovat ensin, sitten aikuiset. Masuvauvalle myös lauletaan ja äidiltä kysytään
masuvauvankin kuulumiset.”
“Meille on ollut hyötyä lauluista ja leikeistä (Hoi-lei) ja osa on tullut arkeen.”
“En olisi näin hyvä äiti ilman Nuppua.”

Vanhemmilta saaduissa palautteissa on oltu tyytyväisiä lasten ja vanhemmuuden huomioimiseen, sekä
erityisesti vertaistuen mahdollistumiseen päihdeongelmasta toipuvien perheiden kesken:

“Koen, että saan sellaista vertaistukea, jota en saa muualta. Se on isoin juttu.
Mietityttäviä asioita voi kysyä Nupun jäseniltä. Käynnit ja tapaamiset tukevat, ettei
edes tarvitse ajatella päihteitä.”
“Muualla (päihdevertaistuessa) olen ainoa vanhempi vertaistuen äärellä, ei ole
vanhemmuudesta keskustelua vaan addiktiosta.”
“En olisi edes lähtenyt mihinkään ”normaalien ihmisten” ryhmiin, edes perhepuistoon en
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meinannut pystyä menemään. Nyt koen, että olen siellä, kuten muutkin, mutta jos heti
pian synnytyksen jälkeen olisi pitänyt mennä. Jos ei voi kertoa itsestään mitään – täällä
voi olla avoin ja muut ovat samassa veneessä.”

Tiimin itsearvioinnissa on noussut toistuvasti esille havainto, että vauvan äänen kuuluville tuominen on
useimmiten nuppulaisten tärkein tehtävä verkostossa. Vielä liian usein vauvan tarpeet jäävät tunnistamatta ja
vanhempien toimintaan kohdistuvat viranomaisten odotukset eivät konkretisoidu perheille. Nuppu onkin toiminut
tilanteissa apuna, ikään kuin tulkkina, perheiden ja viranomaisverkoston välillä vahvistaen samalla lapsen
asemaa tavoitteiden keskiössä.

“Lapsen ikä ja kehitys on huomioitu, mikä on ollut tarve lapsella.”

Odotusaikana apua saaneiden määrä on lisääntynyt strategiakauden aikana palveluissamme. Nupun
varsinaisessa asiakkuudessa oli raskaana olevia naisia kuluneena vuonna yhteensä 14. Matalankynnyksen
tapaamisissa raskaana olevia äitejä oli tuen piirissä kymmenen ja raskausajalle sijoittuvia tapaamiskertoja oli
yhteensä 37. Matalan kynnyksen asiakkaista osa siirtyi Nupun varsinaiseen asiakkuuteen, mutta koska matalan
kynnyksen tapaamiset tilastoituvat anonyymisti, emme saa tarkkaa laskennallista tietoa raskaana olevien
asiakkaiden kokonaismäärästä.
Asiakkaat ovat kuvanneet odotusaikaisia tapaamisia merkityksellisiksi. Matalankynnyksen työssä
avopalveluohjaajat kirjaavat kohtaamiensa vanhempien palautteet anonyymeina. Palautteissa toistuvat
asiakkaiden kiitollisuus hyväksyvään kohtaamiseen, sekä mahdollisuuteen käydä merkityksellisiä keskusteluja,
jotka helpottavat heitä vaikeassa ja usein yksinäisessä tilanteessa.

“Odottava äiti sanoi kahteen kertaan, että tuli ensimmäistä kertaa kuulluksi ja kohdatuksi.
Sanoi myös, että ensimmäistä kertaa hänen toiveitaan kysytään.”

Jo odotusaikana molempien vanhempien tuki on merkityksellistä ja se näkyi myös palautteissa:

“Isä toivoo työntekijöiden tuloa heille ja on tyytyväinen, että tapaaminen voidaan järjestää
perheen kotiin.”
“Asiakas antaa palautetta puolisonsa puolesta, joka oli kokenut tulleensa ensimmäistä
kertaa kuulluksi edellisessä tapaamisessa Nupun työntekijän kanssa.”

Lisäksi nuppulaiset ovat osallistuneet Odottavien olohuoneen toteuttamiseen yhteistyössä muun verkoston
kanssa, sekä järjestäneet Kouvolan keskisen alueen ydinryhmän vanhemmuusillan raskaana oleville ja
vauvaperheille. Nuppu toimi myös ALKO:n rahoittaman FASD-koulutuksen yhtenä kouluttajana äitiysneuvolan
työntekijöille, sekä osallistui raskaana olevien päihdeongelmaisten tukea koskevaan tallennettuun koulutukseen,
joka toteutettiin Kymsoten koko henkilöstön käyttöön.
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Nupussa onnistuttiin kuluneelle vuodelle asetettujen tavoitteiden toteuttamisessa mukavasti koronan yhä
aiheuttamista haasteista huolimatta. Matalan kynnyksen ryhmätoimintaa emme vielä suunnitelmista poiketen
päässeet kokeilemaan ja sen aika koittaa toivottavasti tulevana vuotena.
3.1.4

Väkivaltatyön palvelukeskus Pysäkki

Perhe- ja lähisuhdeväkivalta sekä perheiden ja erityisesti lasten
turvattomuus haastaa palveluverkostoamme sekä koko yhteiskuntaa
monin eri tavoin. Yksilön kannalta väkivaltaan liittyy fyysisten ja
psyykkisten vaikutusten lisäksi ikäviä ja kielteiseksi miellettäviä tunteita
kuten häpeää ja syyllisyyttä. Väkivaltatyössä nostetaan tarkasteluun se
mikä mieluummin haluttaisiin piilottaa, kunnioittavasti, jämäkästi ja
tuomitsematta - kuitenkin vahvasti väkivaltaan kantaa ottamalla.
Asiakkaiden kokemuksissa korostuu voimakkaasti lähisuhdeväkivallan
ylisukupolvisuus. Mitä varhaisemmassa vaiheessa väkivaltaan
päästään puuttumaan kaikkien osapuolten kesken, sen vaikuttavampaa
työ on. Tästä syystä on ollut ilahduttavaa, että Pysäkin palveluun
ohjautuminen jatkui hyvällä tasolla koko vuoden ajan. Vaikuttaa siltä,
että Pysäkin palvelu tunnetaan hyvin palveluverkostossa ja kohtalaisesti kuntalaisten kesken. Pysäkin
asiakkaista 30 % hakeutui itse palveluun, mikä on 10 % enemmän kuin edellisenä vuonna.

“Haimme apua, ymmärsin, että myös puolisoni oli uhri, jonka piti löytää myös apua
käsittelemään vihaansa.”

Väkivaltatyössä jatkettiin siitä mihin edellisenä vuonna digiloikattiin. Verkostotyö tapahtui miltei
kokonaisuudessaan sähköisten välineiden avulla. Verkostotapaamisia oli 29 ja niissä kohdattiin 219
ammattilaista. Tapahtumia oli 23 ja niissä kohdattiin 339 ammattilaista ja sote-alan opiskelijaa. Chat-auttamista
ja tietoturvallisten alustojen käyttöä asiakas- ja verkostotyössä jatkettiin läpi vuoden sekä panostettiin työlle
ominaiseen asiakkaiden kasvokkain kohtaamiseen koronatilanteen varotoimet huomioiden. Vuoden aikana
asiakkaita oli 218, joista 30 lapsia. Erilaisia asiakastapaamisia oli 713 joista vanhemmuustyötä tehtiin 71 kertaa.
Pysäkin asiakaspalautteen (N=36) mukaan aikuisista vastaajista 61 % kertoo saaneensa työskentelyn aikana
tukea ja apua vanhemmuuteen ja kumppanuuteen. Yli 70 % vastaajista kertoo havainneensa muutosta
jaksamisessa ja omassa käyttäytymisessään. Muutosta on lisäksi tapahtunut väkivallan uhan tunnistamisessa
61 %, väkivallan loppumisessa 47 % ja väkivallan vähentymisessä 30 % asiakkaista. Lasten havaitsemia
muutoksia ovat olleet:

“... saan hyvän ja rauhallisen olon aina kun käyn siellä (Pysäkki).;
Rauhaa; Turvallisuutta”

Vanhemmuustyön osaamisen vahvistamiseksi väkivaltatyöntekijät osallistuivat Ensi- ja turvakotien liiton
järjestämään Lapsen kaltoinkohtelun katkaiseminen (LKK) -prosessikoulutukseen. Koulutus syvensi
väkivaltatyöntekijöiden osaamista mallin mukaisesta strukturoidusta koko perheen kanssa työskentelystä.
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Prosessi aloitettiin kahden perheen kanssa syksyllä. Toinen perheprosessi jatkuu ensi kevääseen saakka.
Kesällä LähiTapiola-Vellamo lahjoitti 20000 euroa nuorten kanssa tehtävään ennaltaehkäisevään
väkivaltatyöhön (Vellamo). Riskissä olevia nuoria (12–20 v.) on tavoitettu ongelmien ennaltaehkäisemiseksi ja
auttamiseksi yhteistyössä muiden tahojen kanssa. Syyskuun alussa palkattiin 50 % väkivaltatyöntekijä
työskentelemään Kouvolan seudulle huhtikuun 2022 loppuun saakka. Vellamon työ on painottunut sopivien
yhteistyökanavien etsimiseen ja suhteiden luomiseen yläkouluille. Vellamon väkivaltatyöntekijä on jalkautunut
kolme kertaa yläkouluille ja kohdannut niissä 194 nuorta.
Vellamo-projektin osalta oltiin yhteydessä muiden kuntien Ensi- ja turvakotiyhdistyksiin, selvittääksemme
toimivia käytäntöjä tavoittaa ja kohdata nuoria, sekä toimivia yhteistyömuotoja koulujen kanssa. Tapaamisissa
nousi esiin, että turvallisuuskasvatusmateriaalia ja valmiita tuntipaketteja on suhteellisen paljon. Syksyn aikana
Sway-alustalle laadittiin ”Näin otat puheeksi turvallisuuden ja ennaltaehkäiset väkivaltaa” -opas, joka on
suunnattu Kymenlaakson alueen yläkouluille. Oppaassa on tietoa väkivallan ja turvallisuuden osa-alueista,
lähisuhdeväkivallan ilmenemisestä koulumaailmassa sekä koottuna materiaaleja lähisuhdeväkivallan puheeksi
ottamiseksi sekä turvallisuuskasvatuksen toteuttamiseksi koulussa. Kouluille laadittiin myös esite
yhteistyömahdollisuuksista Kymenlaakson Ensi- ja turvakotiyhdistyksen kanssa. Vellamo-projektin alussa
perustettiin TikTok-tili @vakivallaton, missä nostetaan esiin lähisuhdeväkivaltaan ja turvallisuuteen liittyviä
teemoja. Tilillä on 716 seuraajaa ja katsotuin video ”Mykkäkoulu on henkistä väkivaltaa, jos…” on kerännyt
huimat 141 300 katselukertaa (12.1.2022).
Vellamo-projektin myötä kiinnittyi huomio Opetushallituksen turvallisuusoppaaseen, ja kuinka sieltä puuttuu
väkivallan ennaltaehkäisy läpileikkaavana teemana. Tämä havainto ja huoli välitettiin Ensi- ja turvakotien liittoon.
Liitosta otettiin yhteyttä Opetushallitukseen ja avattiin keskustelu turvallisuusoppaan täydentämisestä.

Kaiken kaikkiaan lähisuhdeväkivaltayön arvot näkyvät arjen työssä:
“Minua kohdeltiin kunnioittavasti eikä tuomittu pysäkillä.
Tämä pysäkki tuli todellakin tarpeeseen.”
“(Lapsi on) oppinut keskustelemaan ja tuomaan tunteita julki.”

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. Palvelutuotannon puitesopimukset
(1.7.2020) ovat haastaneet palvelutuotannon tuottamista, ja vuoden aikana palvelutuotannon tilaukset ovat
vähentyneet ja resurssi on vähentynyt noin kahdella henkilötyövuodella. Palvelutuotannon piirissä oli 41 lasta,
64 aikuista ja heitä kohdattiin yksilö- tai perhetapaamisissa 783 kertaa sekä 330 kertaa puhelimitse tai viestillä.

20

3.2.1

Alvari-perhetyö®

”Olen tajunnut, että olen paljon vahvempi kuin olen ajatellutkaan olevani”
Alvari-perhetyöstä® sai apua 38 asiakasta, joista 17 lasta ja 21 aikuista. Noin puolella asiakasperheistä oli
vauva- tai taaperoikäisiä lapsia. Odotusaikana avun piiriin tuli yksi perhe. Asiakastyö sisälsi 634 tapaamista
perheiden kotona tai kodin ulkopuolella sekä 25 palaveria. Koronatilanteen vuoksi muutama tapaaminen
toteutettiin etäyhteydellä. Lisäksi asiakasasioissa yhteydenpitoa puhelimitse ja viesteillä oli 207 kertaa.
Vertaistoimintaa ei kuluneena vuonna järjestetty. Perhetyötä toteutettiin työparityönä.
Toimintakaudella kohdattiin monenlaisia haasteita. Erityisesti alku vuodesta asiakasohjauksia Alvariperhetyöhön® tuli vähän eikä työskentely osassa perheitä toteutunut kaikilta osin suunnitellusti. Toimintaa
pyrittiin sopeuttamaan tilanteen mukaisesti mm. työntekijöiden tekemillä sijaisuuksilla tapaamispaikkatyössä
sekä tenavatuvan ohjaajina syyskaudella. Toisella vuosipuoliskolla asiakastilausten määrä kasvoi, mutta tästä
ja sopeutustoimista huolimatta toiminta oli tappiollista. Asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden antamien
palautteiden perusteella Alvari-perhetyötä® toteutettiin kuitenkin laadukkaasti ja palveluun oltiin hyvin
tyytyväisiä. Asiakasvanhemmilta kerätyssä palautteessa (N=12) nousi erityisesti esiin Alvareilta saatu tuki
jaksamiseen ja vuorovaikutukseen sekä luottamuksessa omiin voimavaroihin.
”Auttoi jaksamaan henkisesti vaikeimpien vaiheiden yli.”
Lisäksi noin 80 % palautetta antaneista tarvitsi ja koki saaneensa vahvistusta varmuuteen lastenhoidossa ja 64
% päivärytmin selkeytymiseen. Arkinen konkreettinen apu yhdistettynä henkiseen tukeen ja rinnalla kulkemiseen
sai asiakkailta kiitosta.
”Auttoi arkisten asioiden hoitamisessa, kuuntelivat kun oli asioita mielen päällä ja tukivat
hyvin.”
Lasten antamissa palautteissa (N=8) nousi esille yhdessä tekemisen tärkeys mm. leikkiminen, ulkoilu, sylittely
ja juttelu.
Yhteistyökumppaneiden antamissa palautteissa (N=4) nousi esille luottamus Alvari-perhetyön® laadukkaaseen,
ammattitaitoiseen palveluun ja toive palvelun jatkumisesta. Kaikki vastaajat olivat sitä mieltä, että palvelu vastasi
odotuksia ja yhteistyö sujui hyvin.
”Alvari-perhetyö vastaa laadullisesti asiakkaan tarvitsemaan tukeen. On luotettava
palvelu, jossa asiakkaan tarpeet ja toiveet huomioidaan ja työntekijöiden koulutus ja
osaaminen on huippuluokkkaa. Lapset ovat työskentelyn keskiössä ja tulevat tarpeineen
näkyviksi ja kuulluiksi.”
”Tuen tiiviys ollut hyvää, työparityöskentely hyvä tässä perheessä, aktiivinen puheeksi
otto erittäin hyvä, sekä avoin yhteistyö.”
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Alvari-perhetyön tiimi arvioi työskentelyn vaikutuksina vanhemmuuden vahvistumisen positiivisen palautteen ja
voimavaroihin keskittyneen työskentelyn avulla. Asiakkaiden luottamus auttajatahoihin ja avun hakemiseen
lisääntyi. Päätösten tekeminen oli helpompaa ja omasta hyvinvoinnista huolehdittiin paremmin.
”Olen oppinut kuuntelemaan itseäni ja luottamaan omiin valintoihin.”
Lapset saivat työskentelyn aikana erilaisia vuorovaikutusmalleja ja uusia kokemuksia. Lasten kehitys meni
eteenpäin ja he oppivat tärkeitä taitoja. Perheiden arkeen tuli lisää säännönmukaisuutta ja vakautta. Koronaajan ja muun epävarmuuden keskellä toimintaa pystyttiin toteuttamaan joustavasti perheiden yksilöllisiin
tarpeisiin vastaten.
”Kiitos kaikesta. Voin rehellisesti sanoa, että Alvari perhetyöntekijöillä oli suuri
positiivinen vaikutus perheeni tilanteen edistymiseen, myös perhekokonaisuuden
muuttuessa toisenlaiseksi.”

3.2.2

Tapaamispaikkatoiminta

Tapaamispaikka Esikossa on tarjottu ammatillisesti ohjattu, turvallinen ja puolueeton tapaamispaikka 24 lapselle
ja 22 etävanhemmalle. Esikossa lapset ovat tavanneet myös muita sukulaisiaan, kuten sisaruksia ja
isovanhempia. Lisäksi tapaamisia on järjestetty kodin ulkopuolelle sijoitetuille lapsille ja heidän läheisilleen.
Kymsoten kilpailutuksen jälkeen uusien asiakkaiden ohjautuminen palveluun on vähentynyt. Kaikkiaan
asiakkaita on kuluneena vuonna ollut 67. Edelliseen vuoteen verrattuna asiakasmäärä vähentyi 59 %.
Toimintakauden aikana toteutui yhteensä 120 valvottua ja tuettua tapaamista, 56% vähemmän kuin edellisenä
vuonna. Valvottuja vaihtoja ei toteutunut. Tapaamisaikoja peruuntui 58. Tapaamisten järjestelyihin liittyviä
puheluita ja sähköposteja on kirjattu 123 ja alkukeskusteluja on ollut 4. Tapaamisten kesto on ollut 1-4 tuntia.
Tapaamispaikan asiakkaaksi on tultu haastavissa tilanteissa. Tavoitteena on ollut
luoda mahdollisimman turvallinen ja antoisa hetki lapsen ja vanhemman
välillä huomioiden erityisesti lapsen näkökulma tapaamisten järjestelyissä.
Tapaamisten turvalliseksi toteuttamiseksi tulo- ja lähtötilanteita on tarvittaessa
toteutettu niin, että vanhemmat eivät ole kohdanneet toisiaan. Toimintakauden
aikana tapaamispaikan työntekijäresurssia on jouduttu sopeuttamaan vastaamaan
pienempää asiakasmäärää. Lisäksi työntekijävaihdokset, sijaisjärjestelyt sekä
vaihteleva koronatilanne ovat tuoneet haasteita. Tästä huolimatta toimintaa on
kyetty jatkamaan keskeytyksettä ja pystytty säilyttämään toimiva yhteistyö
perheiden kanssa sekä joustavuus aukioloaikojen ja tilojen käytön suhteen. Kotkan
Pelastakaa lapset ry:n tuki on mahdollistunut perheiden toiveiden mukaista
toimintaa tapaamisissa.
Tapaajavanhempien (N=3) antama yleisarvio tapaamispaikan toiminnasta asteikolla 1-10 oli kaikilla palautetta
antaneilla 10. Avoimissa vastauksissa nousi esille tiedonkulun toimivuus, kodinomainen ympäristö sekä kiitokset
henkilökunnan toiminnasta.
”Tapaamispaikka on luonut turvallisen hyvän paikan, jossa kasvattaa suhdetta lapseen”
Biologisista tai sijaisvanhemmista kaksi antoi yleisarvioksi 9 ja yksi 10 (N=3). Avoimissa vastauksissa tuli esille
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toiminnassa toteutunut avoin dialogi ja joustavuus sekä hienot ja tarkoituksenmukaiset tilat. Kirjallista palautetta
antoi kaksi lasta, jotka olivat viihtyneet hyvin tapaamisissa ja olivat tyytyväisiä työntekijöihin.
Yhteistyökumppaneilta on tullut kiittävää palautetta yhteistyöstä.

”Haluaisin jäädä tänne tapaajavanhemman kanssa asumaan!”

HAAVOITTAVISSA ELÄMÄNTILANTEISSA ELÄVIEN VAUVOJEN , LASTEN JA NUORTEN TARPEET ON OTETTU
HUOMIOON ERI STRATEGIOISSA JA NIIDEN TOIMEENPANOSSA .
Kymenlaakson Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman päätavoitteina on lasten, nuorten ja perheiden arjen
hyvinvoinnin lisääntyminen, osallisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistuminen sekä lasten, nuorten ja perheiden
parissa toimivien monialaisen verkostotyön kehittyminen. Yhdistys on ollut mukana hyvinvointisuunnitelman
laatimisessa. Haavoittuvassa elämäntilanteessa olevien lasten, nuorten perheiden tarpeet tulevat esille
suunnitelman toimenpiteissä. Toimenpiteet sisältävät osin yhdistyksen perustehtävän mukaista toimintaa ja
osaltaan nostoja erillisistä toimenpiteistä. Vuonna 2021 erityisenä nostona on ollut Turva10 -työkalun
juurruttaminen verkoston yhteiseksi työkaluksi sekä chat-auttamisen vahvistaminen. Lisäksi eri tason
perhekeskusverkostoille on viety tietoa Turvakamu- sekä Kaksi kotia -sovelluksesta.

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

TAVAT
UUDISTUVAT
JA DIGITAALISIA MAHDOLLISUUKSIA .

HYÖDYNTÄEN

ETSIVÄN

TYÖN

KEINOJA

Auttamisen tapoja on uudistettu koko strategiakaudella vahvasti. Digitaalisten kanavien käyttöä on lisätty osin
pandemian johdosta ja osin asiakkailta tulleen palautteen perusteella. Lisäksi etsivää ja matalan kynnyksen
työtä on vahvistettu osana perhekeskustoiminnan uudistusta ja osana omaa toimintaa. Valtakunnalliseen
ETKL:n koordinoimaan verkkoauttamiseen osallistumisesta on tullut osa lähes kaikkien yhdistyksen
työntekijöiden arkea.
Yhteensä chat-päivystyksiin osallistuttiin 189 kertaa ja päivystyksissä käytiin 362 keskustelua. Alla olevasta
taulukosta näkyy, kuinka päivystykset sekä chat-keskustelut jakautuivat eri chattien välillä.
Taulukko. Chat-päivystykset toiminnoittain.
Chat

Päivystyskerrat

Käydyt keskustelut

Apua eroon

71

200

Vauvaperhe

18

43

Vauvaperhe ja päihteet

28

12

5

6

Lapset ja nuoret
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Apua väkivaltaan
Eron Ensiapupiste (alkoi
syyskuussa Kymenlaaksossa)
Yhteensä

65

101

2

-

189

362

Chat- sekä etsivän ja matalan kynnyksen työn kehittämistä toiminnoittain:
Eroauttamisen työntekijät olivat ETKL:n pilotissa kehittämässä uutta vapaaehtoistyön muotoa, chatvapaaehtoistyötä. Pilotissa kartoitettiin erovertaisvapaaehtoisten halukkuutta uuteen toimintaan ja koulutettiin
heitä toimimaan ammattilaisten rinnalla vapaaehtoisina päivystäjinä Apua eroon -chatissa. Yksi yhdistyksen
erovertaisvapaaehtoinen kouluttautui chat-päivystäjäksi ja on toiminut päivystäjänä. Eron Ensiapu -chat on
kehitetty ja toteutettu yhdessä muiden Kymenlaakson toimijoiden kanssa. Asiakkaat ovat toistaiseksi vähäisessä
määrin löytäneet palvelun. Avopalveluohjaaja päivysti kaksi kertaa syyskuussa aloittaneessa chatpalvelussa. Valtakunnallinen Apua eroon-chat tavoittaa hyvin erotilanteessa olevia lapsiperheitä. Chatissa on
tehty ohjauksia myös jatkotuen ja muiden palveluiden piiriin (mm. Väkivaltatyö). Eroauttamistyö Polku ei puolen
vuoden toiminnan jälkeen vielä ole saanut riittävää tunnettavuutta Kymenlaaksossa ja asiakasmäärä on jäänyt
alle tavoitteen.
Nupun työryhmä osallistui kuluneena vuonna liiton järjestämään Etsivän ja matalan kynnyksen
perehdytysprosessiin. Etsivässä ja matalan kynnyksen työssä, kuten kohtaamispaikoilla tavoitettiin 114
asukasta ja 20 viranomaistoimijaa. Suorassa viranomaistyössä kontakteja oli 413 (muun muassa yhteistyön
suunnittelu, alueen ilmiöiden tarkastelu ja työn kehittäminen, yhteistyöverkostolle hoitojärjestelmän
esitteleminen ja aiheesta kouluttaminen). Matalan kynnyksen asiakaskontakteja oli 83 ja niistä raskausajan
tapaamisia 37. Odotusaikaisia ensikontakteja oli 10, eli arviolta 14–17 % alueella vuosittain sikiöaikaisille
päihdevaurioille altistavista raskauksista.
Pysäkin väkivaltatyöntekijät ovat päivystäneet Apua väkivaltaan -chatissa vuoden aikana 65 kertaa ja käyneet
chatissa 101 keskustelua. Väkivaltatyössä tapaamisia on järjestetty videovälitteisesti Teams- tai Ninchatalustalla 39 kertaa. Koronatilanteen vuoksi verkostotapaamiset ja yhteiset koulutukset ja infot on järjestetty
Teams-alustalla. Tällaisia tapahtumia on ollut vuoden aikana 20 kertaa ja niihin on osallistunut 339 ihmistä.
Syyskuun alussa alkaneen nuorten ennaltaehkäisevän väkivaltatyön (Vellamo) avulla on jalkauduttu Kouvolan
seudun yläkouluille kolme kertaa ja niissä on tavoitettu yhteensä 194 nuorta. Pysäkin palveluun voi hakeutua
yhdistyksen nettisivuilla olevan sähköisen ajanvarauksen kautta.
YHDISTYS ON VAHVA TOIMIJA TUEN JA PALVELUJEN TARJOAJANA KYMENLAAKSOSSA
Yhdistys on ollut aktiivinen toimija sekä perhekeskuksen eritasoisissa verkostoissa että yhteisen työn
toteuttajana Kymenlaakson alueella. Toiminnanjohtaja on mukana Maakunnallisessa Lape-verkostossa, jonka
tehtävänä on suunnata maakunnallista lasten, nuorten ja perheiden palveluverkoston toimintaa. Työntekijät ovat
mukana kaupunkitason perhekeskusverkostoissa (4) 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, Järjestöverkostoon, Lapsi- ja perheverkostoon, Yhdistysinfoverkostoon, Marak-työryhmiin (2), Ehkäisevän päihdetyön työryhmiin (2) sekä ICDP-tukiryhmään. Lisäksi
yhdistyksen edustaja oli mukana asiantuntijajäsenenä seuraavissa ohjausryhmissä: Vaikuttavuus esiin (ETKL),
Ylisukupolvisen kaltoinkohtelemisen katkaisu (ETKL) sekä Pidä kiinni -hoitojärjestelmä (ETKL). Lisäksi syksyn
aikana toiminnanjohtaja oli mukana Maakunnallisen järjestöneuvottelukunnan valmistelussa. Neuvottelukunta
aloittaa toimintansa vuonna 2022. Toiminnanjohtaja on neuvottelukunnassa Kymenlaakson Lapsi- ja
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perhejärjestöjen edustajana. Nupun tiimi kehittänyt edelleen hyvin käynnistynyttä kummitoimintaa
kulttuurihyvinvoinnin
merkeissä
Kymi
Sinfonietan
kanssa.
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. Yhdessä toimintaa toteutettiin 120 kertaa
ja niihin osallistui 485 osallistujaa. Erityisen paljon yhdessä toteutettavaa toimintaa on tehnyt Baby blues työntekijä.
Taulukko. Perhekeskusverkoston kanssa yhdessä toteutettuja ryhmiä, tapahtumia tai tilaisuuksia.
Työmuoto
Toiminta
kertoja
osallistujia
Baby blues -työ

Eroauttaminen
Väkivaltatyö

Pidä kiinni

Unineuvola
Haminalaisille 6-8kk ikäisille
vauvaperheille uniryhmä etänä
Haminan srk-perhekerho
Äitien voimaryhmä (3krt)
Isä-vauva tapaamiset
Hyvän mielen vauvatapaaminen
Teemailta Vauva-ajan kuorma ja
selviytyminen
Sylitellen-ryhmä
Vauvan päivä -tapahtuma
Untuvan ryhmä (3krt)
Odottavien olohuone
Ero lapsiperheessä-illat (2 krt)
Eron ensiapupiste- chat toiminta
Yhes uusperheenä-tapahtuma
Lape-kevätseminaari
Monikulttuurisuuskeskus Saaga,
maahanmuuttajat

72

54

2
1
3
2
1
1

4
25
48
4
24
5

2
1
3
1
2
2
1
1
1

20
19
18
61
6
0
15
28
20

HAL-poliklinikka
yhteisvastaanotot
Perhekeskuksen
kohtaamispaikan perhekahvila
Hyvän mielen vauvatapaamiset
Karhuvuoren kaupunginosan
asukkaiden kohtaamiset yhdessä
perhekeskuskoordinaattorin ja
kokemustoimijan kanssa
Odottavien olohuone verkossa

16
1

Yhteensä 134

Yhteensä

2
3

2
120

485

Koulutukset ja työpajat:
Pysäkin, Nupun sekä eroauttamisen työntekijät järjestivät yhdessä muiden toimijoiden kanssa koulutuksia tai
työpajoja 14 kertaa. Koulutuksiin osallistujia oli yhteensä 250 henkilöä. Alla olevassa taulukossa on koulutukset
eriteltynä.
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Taulukko. Ammattilaisille järjestetyt koulutukset ja työpajat.
Koulutukset ja työpajat Osallistujat
Alko-rahoitteinen FASDKymsoten äitiysneuvolat
koulutus äitiysneuvoloille:
Motivointi (2 kertaa)

Osallistuja-määrä
30

Päihdeongelmaisen
raskaana olevan
vanhemman kohtaaminen
ja tuki
Valtakunnallinen chatauttajien lisäkoulutus

20
Lisäksi striimattu ja
jälkikäteen
katsottavissa
21

Lähisuhdeväkivaltainfot (6
kertaa)

Kymsoten henkilöstölle
suunnattu koulutusiltapäivä
Chat-päivystäjät
yhdistyksistä ja ETKL:n
työntekijöitä
Kymsoten ammattilaiset

110

Parisuhteen pelisäännöt
meillä ja muualla (4 kertaa)

Mylly, Kakspy, Kymsote
(turvakoti ja
maahanmuuttopalvelut)

69

Yhteensä

14 koulutustilaisuutta

250 osallistujaa

Järjestäjä
ETKL,
Kehitysvammaliitto
ja A-klinikkasäätiö
(ALKO:n rahoitus)
Nuppu ja ETKL

ETKL + Hannele
Mäkelä
Auli Metsälä
Kymsote, Olli
Mikkonen Kletu
Olli Mikkonen sekä
osatoteuttaja
osallistujista

Yhteistyöverkostolle suunnattuun kyselyyn vastanneista (N=35) lähes 90 % tuntee yhdistyksen palvelut ja
tunnistaa sen tehtävät osana Kymenlaakson perhekeskusverkostoa hyvin tai erittäin hyvin. Kaikki vastaajat ovat
sitä mieltä, että Kymenlaakson Ensi- ja turvakotiyhdistyksen tapa auttaa tukee Kymenlaakson alueen
lapsiperheiden hyvinvointia hyvin tai erittäin hyvin. Myös yhteistyö työntekijöiden kanssa on koettu sujuvana.
Vastaajien mielestä yhdistys on onnistunut tänä vuonna hyvin tehtävässään tukea alueen lapsiperheitä (KA 4,7
asteikolla 1–5). Avoimissa vastauksissa korostui hyvä yhteistyö ja yhdistyksen työntekijöiden ammattitaito.
Kehittämistoiveena esille nousi palveluiden laajempi saatavuus.

”Kiitos kun olette, teette tärkeää työtä koko Kymenlaakson alueella! Yhteistyö kaikkien
kanssa on ollut helppoa ja vaivatonta, teitä on helppo lähestyä erilaisissa asioissa ja
sovitut asiat ovat toteutuneet suunnitelmien mukaan. :)”
”Kiitos erittäin paljon yhteistyöstänne, se on ollut korvaamatonta niin asiakkaille kuin
minulle työntekijänä. Osaamisenne on laaja-alaista ja kohdistuu asiakkaiden lähelle, eli
ruohonjuurelle. Kymenlaakson ensi- ja turvakoti yhdistyksen toiminta olisi 100%
Kymenlaaksossa jos täällä olisi laajaa osaamista antava ensikoti, missä koko perhe saisi
tilanteesta riippumatta apua elämän eritilanteissa.”
”Olette erittäin tärkeä osa paikallista lapsiperheiden palvelua. Kunpa saisimme
vahvistettua baby blues työtä vaikkapa toisella työntekijällä vielä.”
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5
Sosiaalisesti ja ympäristön kannalta kestävät ratkaisut näkyvät
toiminnassamme
YHDISTYKSESSÄ

ON

VÄHENNETTY

TEHTY
KESTÄVÄN
YMPÄRISTÖN

KEHITYKSEN
KUORMITUSTA .

SITOUMUS

JA

Kymenlaakson Ensi- ja turvakotiyhdistys kestävän yhteiskunnan asialla – elokuussa yhdistys teki Kestävän
kehityksen yhteiskunta #sitoumus2050 -sitoumuksen. Sitouduimme ETKL:n kanssa 1) verkossa apua saavien
odottavien ja vauvaperheiden sekä lasten ja nuorten määrän lisäämiseen sekä 2) ekologisen kestävyyden
lisäämiseen toiminnassa. Kakkossitoumus tarkoittaa meillä tiimikohtaisten arjen lupausten toteutumisen sekä
hiilijalanjäljen seuraamista. Tiimien lupaukset on tehty syksyllä 2020 ja niiden toteutumista seurattiin
ensimmäisen kerran vuode 2021 lopussa. Tiimit ovat onnistuneet erinomaisesti lunastamaan lupauksensa jo
vuonna 2021 (taulukko alla).
Taulukko. Tiimien Kestävän kehityksen lupaukset ja arvioinnit vuodelta 2021.
Tiimi

Lupaus

Avo-Alvarit

Muovinkeräys: tiimi on sitoutunut viemään
muovijätteen kierrätyspisteeseen!

Pysäkki
Hallinto
Untuva
Nuppu

Arvio 2021

Muovijäte on kerätty ja viety
kierrätyspisteeseen. Pahimpana koronaaikana muovijätettä ei eroteltu, kun sitä
etätyön takia tuli niin vähän.
Ei syödä valmislounassalaattia, koska
Onnistuttu 99,9 %. Jatketaan samaa ja
muovipakkaus!
pyritään vähentämään muoviroskaa
muutenkin.
Tulostetaan vain välttämättömät dokumentit!
Minimiin on pyritty! Jokainen tulostettava
dokumentti harkitaan 😊
Kierrätämme myös metallit jatkossa: kotimatkan Kierrätys toteutuu
varrella viemme kierrätyspisteeseen!
Minimoimme hävikkiruuan; ylimääräinen ruoka Ruuan osalta hävikki on vähentynyt ja
asiakkaille kotiin!
toisaalta asiakkaat ovat hyvillään
Painostamme taloyhtiötä muovinkeräysastian
saadessaan mahdolliset ylijääneet ruuat
hankintaan!
kotiin. Muoviroskista emme ole saaneet,
mutta kierrätämme ja viemme itse
(erikseen autolla 🙁) muovit
kierrätyspisteelle.

Yhdistys on laskenut työntekijöiden keskimääräisen hiilijalanjäljen suuruuden. Syksyllä 2020 hiilijalanjälki oli
keskimäärin 6400 kg/ työntekijä (N=14) ja vuonna 2021 oli 4882 kg/ työntekijä (N=11). Suunta upeasti vähenevä.
Hiilijalanjäljen suuruutta mitataan ja sen kehitystä seurataan vuosittain koko strategiakauden ajan. Tärkeää on,
että tunnistamme, tiedostamme ja mahdollisesti huomioimme omien valintojemme ympäristövaikutukset.
Työnantajana yhdistys haluaa panostaa työntekijöiden työhyvinvointiin, mikä 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
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ja kannustavaan vuorovaikutukseen kannustamisen lisäksi työhyvinvointia tuetaan panostamalla
lähiesimiestyöhön, työnohjauksiin sekä 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 184 päivää, mikä tarkoittaa 8,7 päivää työntekijää kohden.
Yhdistyksen koulutussuunnitelma sekä valtakunnallinen täydennyskoulutussuositus täyttyivät erinomaisesti
menneenä vuonna. Yhtenä työhyvinvoinnin indikaattorina pidetään sairauspoissaoloja. Sairauslomapäiviä oli
kuluneena vuonna 223 eli 10,6 päivää työntekijää kohden (v. 2020 sairauspoissaoloja 11,2 päivää/tt).
Hyvinvointikysely työntekijöille toteutettiin kesäkuussa. Työtekijät (N=14) kokivat voivansa hyvin sekä
psyykkisesti että fyysisesti KA 3,6, asteikolla 1–4. He myös kokivat saavansa tukea työn suorittamiseen,
voivansa vaikuttaa omaan työhönsä ja pystyvänsä irrottautumaan työstä vapaa-ajalla. Esimiehet koettiin helposti
lähestyttäviksi ja ystävällisiksi. Hallituksen ja toiminnanjohtajan toimintaan luotetaan, mutta hallituksen työ jää
osin etäiseksi. Kehittämiskohteeksi valikoitui yhteistyön vahvistaminen eri tiimien välillä. Kaiken kaikkiaan
työntekijät ovat erittäin tyytyväisiä työhönsä KA 8,85 asteikolla 1–10.

”Esimiesrakenne ja tapa toimia on tällä hetkellä sellainen, mikä luo vakautta ja hyvää
ilmapiiriä. Olen siitä todella kiitollinen.”
”Olen kiitollinen, että saan tehdä arvojeni mukaista työtä täällä yhdistyksessä. Täällä
ihmisen on hyvä olla ja tehdä merkityksellistä työtä.”

6

Hallinto ja talous sekä viestintä

Yhdistyksen puheenjohtajana toimi Heidi Nevalainen ja varapuheenjohtajana Harri Vainio. Jäseninä olivat Tarja
Mikkola, Tia Sohlman, Heidi Hansén, Dan Lundberg, Maiju Niemelä, Mari Nielsén sekä Nina Brask.
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Jäsenet (358)
Yhdistyksen kokoukset
Hallitus (Pj + 6-9 jäsentä)
Toiminnanjohtaja
Johtoryhmä (Tj+4 tiimivastaava)
Palvelutuotanto

Alvariperhetyö

Tapaamispaikkatoiminta

Veikkauksen tuella tuettu toiminta
Pidä kiinni avopalveluyksikkö

Väkivaltatyön
palvelukeskus
Pysäkki

Järjestölähtöinen
avopalvelutoiminta

Päiväryhmä
Untuva

KUVA. Kymenlaakosn Ensi- ja turvakotiyhdistys ry. organisaatio vuonna 2021.
Yhdistys työllisti keskimäärin 25 työntekijää. Henkilötyövuosina tämä tarkoitti 21,33 htv. Joulukuussa 2021
työntekijöistä oli 21 kuukausipalkkalaisia ja 4 tuntipalkkalaisia. Työntekijämäärä väheni edelliseen vuoteen
verraten vajaalla yhdellä henkilötyövuodella. Syynä vähenemiseen oli palvelutuotannon supistuminen.
Hallinto (2,26 htv)

Toiminnanjohtaja
Palveluesimies (40%)
Toimistonhoitaja (50%)
IT-asiantuntija (40%, 30.11.2021 asti)

Veikkauksen tuotoilla tuettu toiminta (15,07 htv)
Päiväryhmä Untuva (3htv)

Vastaava ohjaaja
2 Ohjaajaa
Väkivaltatyön palvelukeskus Pysäkki (3,16 htv) Vastaava väkivaltatyöntekijä
2 Väkivaltatyöntekijää
Vellamo-työntekijä (50%, 6.9. alkaen)
Järjestölähtöinen avopalvelutoiminta (3,49 htv) Vastaava avopalveluohjaaja (10 %)
Vapaaehtoistyön koordinaattori (50 %)
Baby blues –työntekijä
Avopalveluohjaaja, Eroneuvo ja doula-toiminta, (57 %)
Yökylän vastaava ohjaaja (43h/kk )
Yökylä-ohjaaja (tuntityö, 30h/kk)
Yökylä-ohjaaja (20h/kk)
Tenavatupa ohjaaja (24h/kk)
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Työllistetty työntekijä (61 %, 31.7.21 asti)

Pidä kiinni® -avopalveluyksikkö Nuppu (5 htv)
Paikka auki (0,42)
Palvelutuotanto (4 htv)
Alvari-perhetyö® (3,4 htv)
Tapaamispaikkatoiminta (0,6 htv)

6.1

Vastaava sosiaalityöntekijä
4 Pidä kiinni -avopalveluohjaajaa
Paikka auki-työntekijä (8/2021 alkaen)
Palveluesimies (40%)
3 Alvari-perhetyöntekijää
Palveluesimies (10 %)
Tapaamispaikkaohjaaja (50 %)
Lisäksi tuntityöntekijöitä

Talous ja tilinpäätös 2021

Tilikauden 2021 yhdistyksen varsinaisen toiminnan tuotot olivat 1 177 811 euroa ja kulut -1 237 710
euroa. Varsinaisen toiminnan tulos oli -59 899,30 euroa alijäämäinen. Alijäämän syynä oli palvelutuotannon
haastava tilanne erityisesti toisen ja kolmannen vuosineljänneksien osalta.
Varsinaisen toiminnan tuotot koostuivat STEA-avustuksista 58 %, kuntayhtymän avustuksista 23 %,
palvelutuotannon myynnistä 16 %, työllisyystuista 2 %, muista tuotoista 1 %. Varsinaisen toiminnan kulut
koostuivat henkilöstökuluista 78 % ja muista kuluista 22 %. Muiden kulujen osalta suurimpia kulueriä ovat
kiinteistökulut (vuokrat), asiakaskulut sekä vapaaehtoiset henkilöstökulut (henkilöstön koulutus, työnohjaus,
työterveys, työhyvinvointi).
Palvelutuotannon
tuotot
16 %

Työllistämistuet
2%

Muut avustukset
(Kuntayhtymä)
23 %

Muut tuotot
1%

Stea-avustukset
58 %

Kuva. Varsinaisen toiminnan tuotot.
STEA-avusteisen toiminnan osalta tulokset olivat kaikkien kustannuspaikkojen osalta ylijäämäiset ja ylijäämä
siirrettiin STEA:n ohjeiden mukaisesti käytettäväksi vuonna 2022. Ylijäämä arvioitiin jatkohakemuksessa ja on
huomioitu vuoden 2022 talousarviossa.

30

Palvelutuotanto haastoi, kun maalis-heinäkuussa asiakassopimuksia purkaantui perheissä tapahtuneiden
yllättävien tilanteiden johdosta eikä uusia tilauksia tullut. Uusia toimintamallia taloudenseurantaan sekä
laskutukseen (PSOP) on otettu käyttöön vuonna 2021. Tiukasta seurannasta ja välittömistä
sopeuttamistoimenpiteistä (työntekijäresurssin vähentäminen) palvelutuotannon tulos jäi reilusti alijäämäiseksi.
Tapaamispaikka Esikon kokonaistulos oli -7613,37 € ja Alvari-Perhetyön® -38 852,64 € alijäämäinen. Tilanteen
vakauttamiseksi on työntekijäresurssia vähennetty elokuussa 2021 sekä tammikuussa 2022.
Varainhankinnan tuotot olivat 16509,75 ja kulut -3267,92. Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotot olivat 7014,4 € ja
kulut -6551,29 €. Tilikauden kokonaistulos oli – 46 194,40 alijäämäinen. Alijäämäisestä tuloksesta
huolimatta yhdistyksen taloudellinen tilanne on vakaa.
VARAINHANKINTA JA LAHJOITUKSET
Rahankeräysluvan alaista varainkeruuta toteutettiin perinteisesti pullonpalautuskuittien keräämisellä Kotkan ja
Kouvolan Prismoissa sekä Kotkan Citymarketissa. Rahankeräyksen tuotto oli 4440,85 euroa. Yhdistys sai lisäksi
lahjoituksia (mm. vauvantarvikkeita, villasukkia, vaatteita) monilta yksityishenkilöiltä sekä yhteisöiltä edelleen
toimitettavaksi niitä tarvitseville ihmisille. Joulun alla toimitimme Kaarniemen ja Anjalankosken Marttojen, Kotkan
Pelan, Humanitas-seuran sekä Joulupuukeräyksen kautta saatuja jouluyllätyksiä yli sadalle lapselle.
Lahjoituksia yhdistyksen toimintaan saatiin 25 130 euroa.
Yhdistyksen toimintaa lahjoituksin tukeneet:
LähiTapiola Vellamo
Sjöman Helsingin Nosturit Oy
Jussilat, Aholat ja Luomat
Insinööritoimisto Ville Länsimies
Lions Club Kotka/Keisarinna
Hyvinvointikeskus Huuma
Novita
Kotkan Pelastakaa lapset ry.
Ensi- ja turvakotien liitto

6.2

Viestintä sekä tietosuoja ja -turva

Kansalaistoiminnan- ja sosiaalisenmedian-tiimi (Kaso) laati alkuvuodesta 2021 viestintäsuunnitelman, jonka
tarkoituksena oli lisätä viestinnän suunnitelmallisuutta sekä ennakoitavuutta. Suunnitelma toimi kohtuullisen
hyvin, mutta vaatii vielä hiomista erityisesti vastuunjaon osalta. Yhdistyksen viestintä painottui nettisivuille sekä
some-kanaville erityisesti Facebookiin sekä Instagramiin. Hyväksi on todettu se, että eri toimintamuotojen
edustajilla on mahdollisuus viestiä yhdistyksen yhteisillä some-alustoilla. Sähköisen viestinnän rinnalle on
tarpeellisena koettu myös perinteiset esitteet eri toimintamuodoittain sekä yhdistyksen yleisesite.
Loppuvuodesta esitteiden ilmettä yhtenäistettiin.
Tietoturvaan kiinnitetään suurta huomiota yhdistyksellä. Tietosuoja-asioista vastaa tietosuojavastaava ja ITtukihenkilö huolehtii laitteiden ja ohjelmistojen ajan tasalla olemisesta. Tietoturvasta huolehditaan kaupallisilla
ohjelmistoilla sekä laitteiden (tietokoneet, tabletit ja puhelimet) ohjelmistojen säännöllisillä päivityksillä.
Yhdistyksen käyttämä Sofia-asiakastietojärjestelmä on täysin suojattu järjestelmä, jonka tietosuoja on Aluokkaa. Sofian käyttäminen on turvallista: tiedot ovat nähtävissä vain niille työntekijöille, jotka tekevät työtä
asiakkaan kanssa. Asiakastietojen keräämisessä ja käsittelyssä noudatetaan GDPR-asetuksia. Pandemiaaika on tuonut lisähaasteita tietoturvaan ja -suojaan, mutta haasteista on selvitty hyvin. Verkossa tapahtuvissa
asiakastapaamisissa tietosuojaan on kiinnitetty erityistä huomiota ja tapaamiset on toteutettu suojatulla
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yhteydellä työntekijän ja asiakkaan välillä. Tietosuojaan tai -turvaan liittyviä riski-ilmoituksia ei ole vuoden aikana
tullut.

7

Tulevaisuuden näkymät

Strategiakaudella yhdistys on onnistunut hyvin toteuttamaan kaudelle asetettuja painopisteitä ja tavoitteita.
Erityisen ylpeitä voimme olla siitä, että meidät tunnistetaan Kymenlaaksossa sote-alan erityisosaajina ja
toiminnassa näkyy vahvasti arvopohjainen tapa toimia.
Hyvinvointialueiden käynnistyminen voi olla järjestöille mahdollisuus. Kymenlaakson alueella on viime vuosien
aikana kehitetty toimivia käytäntöjä kuntien, kuntayhtymän sekä järjestösektorin yhteistyölle. Hyvinvointialueen
aloittaessa järjestösektorin on pidettävä huoli siitä, että hyvin käynnistynyt yhteistyö ja käytännöt siirtyvät myös
osaksi hyvinvointialueen kokonaisuutta. Tärkeimpiä huomiotavia asioita ovat avustusperusteiseen yhteistyöhön
liittyvät kysymykset (sopimukset, avustukset), järjestötoiminnan liittäminen osaksi palvelupolkuja ja strategisia
asiakirjoja sekä järjestöjen neuvottelukunnan toiminnan käynnistäminen.
Palvelutuotanto tulee myös jatkossa haastamaan haavoittuvuudellaan. Koska myös palvelutuotannossa
tuotamme palvelua, jossa on erityisosaamista, toivottavaa on, että voimme tuetut ja valvotut tapaamiset sekä
Alvari-perhetyön palveluvalikossa säilyttää ja sitä tarvitseville tarjota. Toivoa on, sillä viimeisellä
vuosineljänneksellä uusia tilauksia, erityisesti vaativaa vauvatyötä osaavalle perhetyölle, on tullut.
Kotka
Kymenlaakson Ensi- ja turvakotiyhdistys ry.
Hallitus
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