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TOIMINTAKERTOMUS 2013 
 
1. Toiminta-ajatus 
 

Mannerheimin Lastensuojeluliitto (MLL) on avoin ja valtakunnallinen kansalaisjärjestö, 
johon kaikki uudet jäsenet ovat tervetulleita. MLL:n päätehtävä on edistää lasten, nuor-
ten ja lapsiperheiden hyvinvointia. MLL on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton. 
Toimintaamme ohjaavat sekä keskusjärjestö että piirijärjestömme Kymen piiri. Paikal-
lisyhdistyksemme keskittyy järjestämään toimintaa Valkealan alueella. Tarjoamme kai-
kenikäisille mahdollisuuden osallistua toimintaan yhdessä lasten, nuorten ja lapsiperhei-
den kanssa. 

 
2. Viralliset toimintaluvut 
 
2.1. Jäsenistö 
 

Vuoden 2013 lopussa yhdistyksessä oli 224 jäsentä. Lisäystä jäsenmäärässä edelliseen 
vuoteen verrattuna oli seitsemän (7) henkilöä. Jäsenhankintaa jatketaan edelleen aktiivi-
sesti retkillä, tapahtumissa ja muussa toiminnassamme. 

 
Jäsenkokouksia on pidetty kaksi: kevätkokous 23.4.2013 Ravintola Nevillessä ja syysko-
kous 21.10.2013 Ravintola Angelassa. 
 
Jäsenkirjeitä lähetettiin kaksi kappaletta; keväällä ja syksyllä. Kaikille sähköpostiosoit-
teensa ilmoittaneille jäsenkirje lähetettiin sähköisenä, kevään jäsenkirje lähetettiin myös 
paperiversiona postitse. Lisäksi ajankohtaisista asioista ja tapahtumista lähetettiin jäse-
nille sähköisiä tiedotteita. 

 
2.2. Hallitus 
 

Hallitukseen on kuulunut 11 jäsentä ja puheenjohtaja. 
 
Petra Vesuri  puheenjohtaja 
Heidi Norokorpi varapuheenjohtaja 
Tanja Tammi-Turtiainen sihteeri, tilastovastaava 
Katri Lötjönen rahastonhoitaja 
Päivi Parkkonen nuoriso- ja tukioppilasvastaava, varainhankintavastaava 
Maria Kesänen   jäsenvastaava 
Virpi Meriläinen tapahtumavastaava 
Anna Ehrukainen perhekahvilavastaava 
Hanna Eklund  tiedottaja 
Emmi Aalto-Riihiaho muun toiminnan vastaava 
Sanna Villikka  isätoiminta, tapahtumavastaava 

 



Hallitus on pitänyt kevät- ja syyskokouksen lisäksi kahdeksan (8) virallista hallituksen ko-
kousta ja neljä (4) epävirallista tapaamista. 

  
2.3. Toimitilat 
 

Hallitus on kokoontunut hallituksen jäsenten kodeissa. Yhdistyksellä ei ole omia toimiti-
loja. Perhekahvila on toiminut Valkealatalon diskotiloissa ja pienten lasten salivuoro Val-
kealatalon painisalissa.  

 
2.4. Koulutus ja muut kokoukset 
 

Järjestötyön koulutukseen 23.3.2013 Kouvolassa osallistui Anna Ehrukainen. Puheenjoh-
taja Petra Vesuri osallistui koko vuoden kestäneeseen vapaaehtoistoiminnan johtajakou-
lutukseen (VJK), johon kuului yhteensä seitsemän koulutuspäivää Helsingissä vuoden ai-
kana. Koko hallitus oli mukana VJK-koulutuksessa mm. pohtimalla motivaatiotekijöitä ja 
työstämällä kehitystehtävässä hallituksen tehtäväjakoja. 

 
3. VARSINAINEN TOIMINTA 
 
3.1.  JÄRJESTETYT TILAISUUDET JA TAPAHTUMAT 
 
3.1.1. Lystisunnuntai 
 

Valkealatalolla järjestettiin jokavuotinen koko perheen tapahtuma Lystisunnuntai 
21.4.2013. Lystisunnuntai on suurin yksittäinen tapahtuma ja voimainponnistus toimin-
nassamme, ja sen suunnittelu aloitettiin jo hyvissä ajoin edellisen vuoden puolella.  
 
Yhtenä tapahtuman vetonaulana oli suosittu lastenvaate- ja tarvikekirppis, jonne saapui 
noin kaksikymmentä myyjää kauppaamaan itselle tarpeettomaksi jääneitä leluja, vaattei-
ta ja tavaroita. Liikuntasalista löytyi lisäksi pikkuväen suursuosikit kasvomaalaus ja ongin-
tapiste sekä runsas arpajaispöytä ja kahvio herkullisine leivonnaisineen.  
 
Kouvolalaisen näyttelijän Sami Kosolan esittämä Rokkikukko esiintyi tapahtumassa kah-
desti. Tilaisuudessa olivat paikalla myös Tykkimäen Kusti ja Kerttu–sammakot ilahdutta-
massa perheen pienimpiä. Ulkoalueelta löytyi poniratsatusta sekä pitkäaikaiset yhteis-
työkumppanimme Poliisi, Jokelan VPK:n paloauto sekä Karjalan Prikaati panssari Sisui-
neen. Tapahtumassa oli lisäksi apuna toistakymmentä vapaaehtoista ystävää ja sukulais-
ta. Aurinkoinen sää suosi tapahtumaa, joka keräsi arviolta yli 500 kävijää. 

 
 
3.1.2. 90-v. juhla 
 

Vuonna 2013 tuli kuluneeksi 90 vuotta siitä, kun MLL Etelä-Valkealan paikallisyhdistys 
perustettiin. Juhlavuotta juhlistettiin keväällä yhteistyöillallisella, johon kutsuttiin MLL:n 
Kymen piirin henkilökunta ja Valkealan neuvolan henkilöstö, sekä lahjoittamalla vuoden 
aikana syntyneille valkealalaisvauvoille ns. rotinakassit. Vuosi huipentui elokuussa Repo-
vedellä järjestettyyn Seikkailusunnuntaihin. 90-vuotiskakkukahvit juotiin Valkealatalolla 
31.8.2013 Seikkailusunnuntain yhteistyökumppaneiden kanssa. 
 
Rotinakassit 
 
Paikallisyhdistyksemme juhlisti 90-v. juhlavuonna neuvola-yhteistyötään rotinakasseilla. 
Valkealan äitiysneuvola jakoi MLL Etelä-Valkealan kasaamat rotinakassit kaikille vuonna 



2013 syntyneille, noin 120 vauvalle. Kassit ojennettiin ensikäynnin yhteydessä vauvan ol-
lessa noin kaksi viikkoa vanha. Kasseihin oli pakattu lapsiperheelle ajankohtaisten esit-
teiden lisäksi lahjoituksena saatuja tuotteita, mm. Leafin ksylitolituotteita, Ainun pehmo-
lelu ja hammasharja, Piltin ruokalappu ja lusikka sekä Osuuspankin vauvakirja. Lisäksi 
kassista löytyivät pienet vauvasukat, joita lähiseudun käsityötaitoiset neuloivat ja lahjoit-
tivat niin paljon, että myös kuluvana vuonna syntyvät vauvat saavat villasukat pieniä var-
paita lämmittämään. 

 
Seikkailusunnuntai 
 

90-vuotisen taipaleen kunniaksi järjestimme 25.8.2013 Seikkailusunnuntain Repoveden 
kansallispuistossa. Aurinkoinen ja lämmin sää houkutteli väkeä paikalle yli odotusten: Ar-
vion mukaan tapahtuman aikana seikkailemassa kävi lähes 1000 kävijää. 
 
Periaatteidemme mukaisesti myös Seikkailusunnuntai oli ilmaistapahtuma ja mukaan 
saimme hienon joukon muita järjestöjä toimimaan yhteistyössä lasten ja lapsiperheiden 
hyväksi. Lapinsalmen sisääntuloportilla Maretariumin Hanna-hauki oli tervehtimässä 
reippailijoita ja Lapinsalmen yli pääsi halutessaan Faith Factorin köysiliulla. Partiolippu-
kunta Valkealan Kolmisoihdun paistamia makkaroita ja tikkupullia nautittiin mehun ja 
nokipannukahvin kera Taru Haimin soitellessa tunnelmaan sopivaa haitarimusiikkia La-
pinsalmen taukopaikalla. Määkijän ympäristössä oli Valkealan Kalakerhon ongintapaikka, 
Valkealan Ladun Metsämörri sekä KSAO:n lähihoitajaopiskelijoiden kasvomaalausrasti. 
Valkealan Kotiseutuyhdistys ja Valkealan kyläyhdistys tarjosivat kirkkovenekyydit ja Se-
länpään VPK:n veneellä päästiinkin vähän kovempaa. Monen seikkailijan luontotietoi-
suus lisääntyi Metsähallituksen avustuksella reitin varrella olleista tietoiskuista. Paikalla 
oli myös SPR. 
 
Tapahtumaamme olivat lisäksi tukemassa UPM Metsä, Kouvolan Sanomat, K-Rauta, S-
Ryhmä, Kukka- ja Hautajaispalvelu Lampila Ky, Maanrakennus A. Putkinen Oy, Linjalii-
kenne Martti Laurila Oy, Valkealan sähkö ja kone, Orilammen maja ja lomakeskus Ky, 
Valkealan Kolmisoihtu sekä KINNO. 

 
 
3.1.3. Muut tapahtumat 
 

Osallistuimme elokuussa 17.8.2013 järjestetyille Litviikkimarkkinoille omalla myyntipöy-
dällä, jossa esittelimme toimintaamme sekä myimme varainhankintatuotteita ja arpoja. 

 
3.1.4. Perheretki 
 

Teimme kevätretken Vantaalle Ikeaan ja kauppakeskus Jumboon / Kylpylä-vesipuisto 
Flamingoon sekä Messukeskukseen 13.4.2013. Osallistujia oli lähes täysi bussillinen, 41 
henkilöä. Jäseniä retkelle osallistujista oli 33 ja lapsia kahdeksan (8). Jäsenet pääsivät 
retkelle alennettuun hintaan. 

 
3.2. PYSYVÄ TOIMINTA 

 
3.2.1. Perhekahvila 

 
Yhdistyksemme perhekahvila on kaikille avoin, maksuton vertaiskohtaamispaikka lapsi-
perheille. Perhekahvila on avoinna kerran viikossa kokoontuen Valkealatalon diskotilois-
sa. Perhekahvilassa yhdistys on tarjonnut kahvin/teen. Perhekahvilavastaavana on toi-



minut Anna Ehrukainen. Anna osallistui vuoden aikana Kymen piirin perhekahvilavastaa-
vien vertaisverkon tapaamisiin Kouvolassa (kolme tapaamista). 
 
Vuoden 2013 aikana perhekahvilassa on mm. askarreltu koruja, pääsiäiskoristeita, äitien- 
ja isänpäiväkortteja, leivottu pullia ja joulutorttuja, pelattu pelejä, luettu kirjoja, järjes-
tetty naamiaiset ja pikkujoulut, tutustuttu värikylpyyn, maalattu, muovailtu tai muu-
ten ihan vain puuhailtu ja leikitty yhdessä…  
 
Perhekahvilassa kävi myös monia vieraita vuoden aikana. Eri vaate-esittelijöiden lisäksi 
kahvilassa vieraili Etelä-Suomen maa- ja kotitalousnaiset teemalla ”Veikeä vilja, kiva kui-
tu” sekä ennaltaehkäisevän perhetyön perhetyöntekijä Irma Silventoinen kertomassa 
työstään. Myös MLL:n perhetoiminnan ohjaaja Pirjo Riippa Kymen piiristä piipahtii per-
hekahvilassa aiheena ”Mitä pienokaisesi viestii? Kuinka hän kertoo sinulle tarpeistaan?”. 
Kirjastosta saimme vieraaksemme Terhi Tenhosen, joka esitteli kävijöille kirjauutuuksia ja 
mm. lastenkasvatukseen liittyvää kirjallisuutta sekä piti lapsille satutunnin. Myös Kuvapa-
jan valokuvaaja kävi kameroineen perhekahvilassa kuvaamassa halukkaita. 
 
Vuoden 2013 aikana perhekahvila kokoontui 31 kertaa. Vuoden kävijämäärä oli yhteensä 
401 (aikuiset 153, lapset 248). Keskimäärin kävijöitä oli kerralla 13 henkilöä.  

 
 
3.2.2. Pienten lasten salivuoro 

 
Pienten lasten salivuoro on kokoontunut kerran viikossa kevät- ja syyskaudella Valkeala-
talon painisalissa. Salivuoro on kaikille avoin, maksuton vertaiskohtaamispaikka perheil-
le, joissa on alle kouluikäisiä lapsia. Toiminnalla ei ole varsinaista ohjaajaa, vaan lapset 
saavat temmeltää vanhempiensa vastuulla. Yhdistykseltä löytyy erilaisia välineitä lapsille, 
esim. hernepusseja, vanteita ja hyppynaruja. 
 
Vuoden kävijämäärä oli yhteensä 177 kävijää. 

 
3.2.3 MLL:n lastenhoitotoiminta 
 

MLL:n lastenhoitotoiminta on tarkoitettu tilapäiseen ja lyhytaikaiseen lastenhoidon tar-
peeseen. Yhdistyksemme on mukana lastenhoitotoiminnassa. Toimintaa johdetaan 
MLL:n välityspisteestä käsin.  

 
3.3. MUU TOIMINTA 
 
3.3.1. Kevätilo-keräys 
 

Kevätilo on MLL:n vuosittainen, koko liiton yhteinen keräys. Kevätilo-keräyksellä kerä-
tään varoja työlle lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyväksi paikallisesti. Kevätilo-keräys 
muistuttaa siitä, että jokaisella lapsella on oikeus leikkiin, iloon ja turvaan ja että MLL 
auttaa vanhempia kasvattamaan ja suojelemaan lapsia sekä iloitsemaan heistä.  
 
Vuonna 2013 keräyksen tuotto käytettiin Lystisunnuntain ja Seikkailusunnuntain järjeste-
lyihin sekä tukioppilastoimintaan. Lipaskerääjinä Valkealan S-Marketilla ja ABC:llä olivat 
hallituksen jäsenten lisäksi vapaaehtoisia ja Valkealan yläkoulun tukioppilaita. Keräyksen 
tiimoilta lähestyttiin myös kuntapäättäjiä kirjeitse. 



 
3.3.2. Hyvä Joulumieli -kampanja 
 

Osallistuimme Hyvä Joulumieli -kampanjaan toimittamalla 20 lahjakorttia (arvo á 70 €) 
neuvolaan jaettavaksi ensisijaisesti alueemme vähävaraisille lapsiperheille. Saamamme 
palautteen mukaan Hyvä Joulumieli –kampanjan lahjakortti on ollut arvostettu kä-
denojennus perheille. 

 
3.3.3. Nuorisotoiminta 
 

Osallistuimme yläkoululaisille järjestettävän mopokurssin kustannuksiin yhdessä koulun 
vanhempainyhdistyksen kanssa. Osana nuorisotoimintaa kuuluu myös mm. tukioppilas-
toiminnan tukeminen. Valkealan yläkoulun tukioppilaat ovat olleet mukana kerääjinä Ke-
vätilossa. Myös Lystisunnuntaissa on ollut useita nuoria vapaaehtoisia. Vuoden 2013 syk-
syllä hallituksen nuorisojäsenenä aloitti Pinja Kupiainen. 

 
4. TALOUS 
 
4.1.  Tilikauden (1.1.2013-31.12.2013) ylijäämä/alijäämä 
 

Tilikauden ylijäämä + 905,32 euroa. 
 
(Loppuvuodesta saimme 1000 € avustusta JEV-säätiöltä vuoden 2014 Lystisunnuntaihin.) 
 

4.2.  Avustukset 
 
4.2.1. Kouvolan kaupungin yleisavustus 300 euroa. 
 
4.3.  Varainhankinta 
 
4.3.1. Olemme osallistuneet Kevätilo-keräykseen lippailla. 
4.3.2. Yhdistys on saanut jäsenmaksutuloja. 
4.3.3. Olemme saaneet tuottoa järjestämistämme tapahtumista. 
4.3.4. Olemme saaneet tuottoa varainhankintatuotteita myymällä. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


