KIINTYMYSVANHEMMUUSPERHEET RY

TOIMINTAKERTOMUS 01.01.2017-31.12.2017
Kiintymysvanhemmuusperheet-yhdistyksen sääntömääräisenä tarkoituksena on edistää
kiintymysvanhemmuutta eli lapsentahtista ja lempeää kasvatusta ja vauvanhoitoa Suomessa
sekä tarjota tukea ja vinkkejä kiintymysvanhemmuudesta kiinnostuneille perheille.
JOHDANTO
Vuonna 2017 hallituksen tavoitteena oli erityisesti kasvattaa paikallistoimintaa, koska
vertaistukitoiminnalle oli selvä tilaus, ja yhdistys halusi tarjota Lempeän kasvatuksen
kohtaamisia yhä enenevässä määrin. Paikallistoiminta kehittyikin vuoden aikana runsaasti.
Edellisenä vuonna alkanut jäsenmäärän kasvu kiihtyi alkuvuodesta 2017. Uusia aktiivisia
jäseniä saatiin mukaan toimintaan kiitettävästi. Ennakkotoiveena oli myös aloittaa vuonna
2016 hyväksytyn toimihenkilömallin systemaattinen käyttäminen. Toimintamalli lähtikin
käyntiin erinomaisesti paikallistoimihenkilöiden ja moderaattoreiden rekrytoimisen myötä.
Yhdistys näkyi myös vahvasti mediassa. Sosiaalisen median näkyvyyttä uudistettiin vuonna
2017 vahvasti ja sen ansiosta yhdistyksen näkyvyys lisääntyi entisestään.
HALLITUS
Hallitus valittiin edellisen vuoden syyskokouksessa 26.11.2016
Hallitus järjestäytyi seuraavasti:
Puheenjohtaja Petra Masko
Varapuheenjohtaja, some- ja paikallistoiminnanvastaava Jenni Viljalinna
Sihteeri ja jäsensihteeri Saila Salo
Rahastonhoitaja Jasmin Nieminen
Varsinainen jäsen, nettisivuvastaava Veera Intihar
Varsinainen jäsen, somevastaava Henna Romu
Varajäsen Katri Pääkkö-Matilainen
Varajäsen Lotta Haapala
Hallituksen sisällä käytettiin eri työryhmiä toiminnan suunnittelemisessa (esimerkiksi
leirityöryhmä). Tällä tavalla pyrittiin jakamaan vastuuta kunkin hallituksen jäsenen
osaamisen ja mielenkiinnon mukaan.
Hallituksen kokouskäytännöksi muodostui aloittaa kokouksen kirjallinen osuus hallituksen
Facebook-ryhmässä vuorokautta ennen suullista osuutta kokousta. Vuoden lopulla kirjallisen
kokouksen osuus venytettiin kahteen päivään. Käytäntö osoittautui toimivaksi. Hallituksen
kokoustaminen tapahtui Facebookin ja Skypen välityksellä.
Kokousten välillä hallitus keskusteli aktiivisesti yhdistyksen asioista hallituksen
Facebook-ryhmässä. Nopeaan viestintään hyödynnettiin aktiivisesti myös Whatsappia.

YHDISTYKSEN KOKOUKSET
Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 6.5.2017 ja syyskokous 4.11.2017.
Hallitus kokoontui vuoden aikana 11 (yksitoista) kertaa.
Syyskokouksessa toiminnantarkastajaksi valittiin Saga Nyrén.
JÄSENISTÖ
Jäsenistö kasvoi vuoden aikana huomattavasti, lähes 170 %. Uusia jäseniä tuli vuoden aikana
yli 200. Jäsenistön koko oli vuoden 2017 lopussa 361. Vuosi oli siis vahvan jäsenmäärän
kasvun aikaa, jäsenmäärä yli tuplaantui vuoden aikana. Jäsenistö osallistui aiempaa
aktiivisemmin yhdistyksen toiminnan järjestämiseen sekä konkreettisesti (esimerkiksi eri
tapahtumissa) että tuomalla esiin toiveitaan ja ideoitaan.
Jäsenyyteen liittyviä periaatteita ja käytänteitä kehitettiin vuoden aikana. Varsinaisen
jäsenyyden ja kannatusjäsenyyden eroja tarkennettiin. Otettiin käyttöön mahdollisuus
maksaa useamman vuoden jäsenmaksu kerrallaan.
TALOUS JA OMAISUUS
Vuoden 2017 tilinpäätöksen teki taloudenhoitaja Jasmin Nieminen. Yhdistyksen suurin
tulonlähde oli jäsenmaksut, joita tuli vuoden aikana yhteensä 3055,00 e. Jäsenmäärän
yllättävän suuri kasvu kasvatti yhdistyksen tuloja runsaasti, mikä mahdollisti monipuolisen
toiminnan ja kerrytti yhdistyksen ylijäämää tavanomaista enemmän.
Käytimme rahaa muun muassa paikallistoiminnan tukemiseen toiminta-avustusten (157,53
e), ja Toimiva Perhe -kurssien sponsoroinnin (200,00 e) muodossa. Muita suuria kulueriä
olivat Helsingin Lasten festareille osallistuminen (744,95 e), paikallistoiminnan esitteiden
tilaus (164,90 e) ja postittaminen (131,79 e) sekä hallintokuluista pankkipalvelumaksut
(169,89 e), matkakulut (176,70 e) ja kokouskulut (260,58 e). Heinäkuussa järjestettävän leirin
kulut (2696,71 e) saatiin katettua lähes kokonaan leirin osallistumismaksuilla (2618,00 e).
Rovaniemen paikallistoiminta sai paikalliselta Säästöpankilta 1000 euron lahjoituksen, josta
käytettiin kauden aikana 150 e avustamaan paikkakunnalla järjestettävän Toimiva Perhe
-kurssin osallistujia. Tilikauden tulos oli 1608,23 euroa ja yhdistyksellä oli kauden lopussa
omaa pääomaa 2025,47 euroa. Yhdistys on vakavarainen ja velaton.
Yhdistys hankki itselleen y-tunnuksen taloudellista toimintaa helpottamaan.

TOIMINTA
Verkkotoiminta
Nettisivuja uudistettiin jo kaudella 2016. Nettisivut ovat sen jälkeen olleet suositut ja sinne on
tuotettu sisältöä tasaisesti sekä hallituksen jäsenten että yhdistysaktiivien toimesta. Vuoden
aikana yhdistyksen sivustolla kävi yhteensä 129 902 vierailijaa.
Facebookissa ylläpidettiin kahta eri vertaistukiryhmää. Kaikille avoin ryhmä muuttui
tammikuussa sisäänottokäytännöiltään, ja räjähdysmäinen kasvu tasaantui. Käytäntö
rauhoitti myös ryhmän keskusteluja, ja ryhmässä oli loppuvuodesta rento lempeän
vuorovaikutuksen tunnelma. Ylläpito toimi rakentavasti ja hyvässä yhteishengessä ryhmän
jäsenten kanssa. Vuoden aikana ryhmän ylläpitoa ja moderointia kehitettiin, ja mukaan saatiin
uusia yhdistyksen jäseniä toimihenkilöiksi moderoimaan ryhmää. Vuoden lopussa ryhmässä
oli 10390 jäsentä. Vuodessa jäseniä tuli 3000 lisää.
Vain yhdistyksen varsinaisille jäsenille tarkoitetussa ryhmässä oli vuoden 2017 lopussa 290
jäsentä. Ryhmä toimii sekä vertaistukialustana että myös yhdistyksen sisäisenä
viestintäkanavana.
Valtakunnallinen perhepiknik Suomenlinnassa
Kesäkuun 9. päivänä järjestettiin ensimmäinen valtakunnallinen perhepiknik. Paikalla oli
kymmenen perhettä. Toiminta oli vapaamuotoista vertaiskeskustelua ja tunnelma oli lempeä.
Hallitus päätti, että perhepiknikistä tehdään vuotuinen perinne.
Lempeän kasvatuksen leiri
Vuoden 2017 leiri vietettiin heinäkuun viimeisenä viikonloppuna Somerolla, Majatalo
Myötätuulessa. Viikonloppuun sisältyi retki Häntälän notkoille ja Eläinsuojelukeskus
Tuulispäähän, Elina Kauppilan koulutus vuorovaikutuksesta ja mindfulnessista, sekä vapaata
oleilua, keskustelua ja paljon vertaistuellista kohtaamista. Leiri oli ennakkoon loppuunmyyty,
joten mukaan otettiin päiväleiriläisiä. Leirille osallistui 10 perhettä ja päiväleirille kolme.
Leiri oli kokonaisuudessaan onnistunut tapahtuma.
Lasten festarit 6.8.
Elokuussa 2017 osallistuttiin Helsingissä järjestetyille lasten festareille. Tavoitteena oli
tutustua tapahtumaan ja jakaa tietoa yhdistyksestä. Ohjelmana järjestettiin lapsi maalaa
aikuisen kasvot -piste, perhevalokuvausta ja positiivisten asioiden kirjoitusta lakanalle.
Varsinkin perhevalokuvaus saavutti suuren suosion. Festareilla oli mukana paljon
yhdistysaktiiveja ja ensikertalaisiksi tapahtuma sujui hyvin. Myönteisen kokemuksen
perusteella hallitus päätti, että tapahtumaan osallistutaan myös vuonna 2018.

Paikallistoiminta
Vuoden aikana hallitus panosti erityisesti paikallistoiminnan kehittämiseen. Hallitus kutsui
mukaan uusia paikallistoimijoita, tarjosi heille tukea ja vinkkejä paikallistoiminnan
järjestämiseen sekä ylläpiti perhekahviloiden Facebook-sivuja sekä alueellisia KiVa-perheiden
Facebook-ryhmiä. Kiva-kahviloille luotiin yhtenäinen ulkoasu (puuteemaiset kahvilat,
yhtenäinen visuaalinen ilme). Paikallistoiminnan koordinoimisesta vastasi pääosin tehtävään
nimetty hallituksen jäsen.
Paikallistoiminta kasvoi, laajeni ja kehittyikin vuoden aikana huomattavasti.
Paikallistoimintaa oli seuraavilla paikkakunnilla:
Espoo, perhekahvila Luumupuu
Helsinki, perhekahvila Oliivipuu
Hämeenlinna, perhekahvila Silkkipuu
Imatra
Järvenpää, perhekahvila Kirsikkapuu
Lahti, perhekahvila Setripuu
Mikkeli
Kouvola, perhekahvila Mandariinipuu
Kuopio, perhekahvila Kastanjapuu
Pori, perhekahvila Päärynäpuu
Porvoo
Rovaniemi, perhekahvila Kuusipuu
Seinäjoki
Somero-Salo-Forssa -alue, perhekahvila Sitruunapuu
Tampere, perhekahvila Mantelipuu
Vaasa
Paikallistoiminta vaihteli paikkakunnittain. Toimintamuotoja olivat esimerkiksi
perhekahvilat, kotitreffit, lounas- ja puistotreffit/perhepiknikit sekä retket. Vuoden aikana
yhdistyksen eri paikallistoiminnan tapaamisiin osallistui 1756 henkilöä (800 aikuista ja 956
lasta). Kävijämäärä lähes kuusinkertaistui vuoden 2016 määrästä.

Vuoden aikana paikallistoiminnan tilanne eli siten, että osalla paikkakunnalla toiminta saattoi
tauota tai loppua vuoden aikana, kun muualla toimintaa vasta aloiteltiin. Muutokset johtuivat
muun muassa sopivien kahvilatilojen löytymisestä tai puutteesta tai paikallistoimijoiden
erilaisista elämäntilanteista. Kokonaisuutena paikallistoiminnan kehitys kuvastaa yhdistyksen
kasvua ja valtakunnallistumista.
Lisäksi Joensuussa yhteisöjäsen Liekku ry on järjestänyt toimintaa, josta voi lukea tarkemmin
Liekun toimintakertomuksesta.
Luennot
Annantalo 22.3.
Petra Masko piti Suomi 100 -hengessä luennon lempeästä kasvatuksesta. Luennolle osallistui
25 henkilöä ja se täyttyi nopeasti ennakkoon. Luennosta saatu palaute oli positiivista.
MLL Matinkylä 25.4.
Matinkylän perhekahvilassa kävi Kiintymysvanhemmuudesta puhumassa Petra Masko.
Paikalla oli karkeasti arvioiden 10-15 vanhempaa lapsineen. Useimmille aihepiiri oli tuttu ja
tapaaminen oli vertaistukihenkinen.
Lapsis 10.5.
Porissa järjestettiin yhteistyössä Lapsis ry:n kanssa luento Lempeän kasvatuksen teemalla.
Kuulijoita oli paikalla 25. Luennosta saatiin paljon positiivista palautetta ja lisää
vastaanvanlaisia toivottiin.
Toimiva perhe -kurssit
Yhdistys tuki taloudellisesti Toimiva Perhe -kursseja muun muassa Seinäjoella ja
Rovaniemellä.
Yhteistyö
Yhdistyksen hallitus teki aiempaa aktiivisempaa yhteistyötä jäsenistön kanssa. Jäsenet saatiin
mukaan toiminnan kehittämiseen ja tapahtumiin osallistumisiin, sekä nettisivujen
sisällöntuottamiseen. Kaikille toimihenkilöille järjestettiin syyskokouksen yhteydessä
virkistätymisilta. Toimihenkilöiltä kerättiin vuoden lopussa palautetta toiminnan kehittämistä
ajatellen.
Yhdistys tarkasteli uudelleen kaupallisten tahojen kanssa tehtävää yhteistyötä. Uusia
jäsenetuja tarjoavia yrityksiä saatiin mukaan. Yhteistyöyritysten kanssa järjestettiin muun
muassa Facebook-arvontoja, jotka toivat näkyvyyttä yhdistyksen sivulle. Loppuvuodesta 2017
päätettiin rajata Facebook-ryhmässä tapahtuva kaupallinen mainonta vain
yhteistyöyrityksien oikeukseksi. Lisäksi päätettiin tuoda yhteistyöyritysten tarjoamat
jäsenedut entistä paremmin näkyville ja ne listattiin nettisivuille.

Yhdistysten välistä yhteistyötä heräteltiin Imetyksen tuki ry:n, Aktiivinen synnytys ry:n,
Kestovaippayhdistyksen ja Kantoliinayhdistyksen kanssa.
Vuoden lopulla Kulttuurikeskus Alma Turusta lähestyi yhdistystä yhteistyön merkeissä.
Yhdistyksen hallitus hyväksyi yhteistyöehdotuksen.
Hallitus päätti, että haetaan Lastensuojelun keskusliiton jäsenyhdistykseksi. Jäsenyyttä voi
hyödyntää esimerkiksi kannanotoissa.
Yhdistyksen hallituksen puolesta osallistuttiin samanhenkisten yhdistysten
Puolukka-tapaamiseen Tampereella 5.8.
Yhdistys päätti ottaa yhteyttä kansallisiin kasvatusalan vaikuttajiin yhteistyön nimissä. Liisa
Keltinkagas-Järvinen lupautui yhteistyöhön, joka toteutuu blogihaastatteluna myöhemmin.
Muu toiminta
Seinäjoen liinalainaamo lopetti toimintansa. Hallitus päätti, että lainaamon välineet
huutokaupataan ja tuotto lahjoitetaan hyväntekeväisyyteen.
Yhdistys otti käyttöönsä verkkokaupan, jota kautta voi maksaa kannatusmaksun kirjasta
Kiintymysvanhemmuus - Lapsen tarpeet ja niihin vastaaminen. Verkkokaupan ja
kannatustuotteiden edelleen kehittämistä suunniteltiin.
Jäsenet esittivät toiveen Kiva-kirjastosta. Sen toimintaa suunniteltiin.
TIEDOTTAMINEN
Ulkoinen tiedotus
Vuonna 2017 yhdistys vahvisti ja sosiaalisen median tiedotusta ja näkyvyyttä. Yhdistys näkyi
aiempaa vahvemmin sekä perinteisessä mediassa (lehtijutut, uutiset), sosiaalisessa mediassa
että nettisivuilla.
Sosiaalinen media
Facebook-sivuille lanseerattiin teemakuukaudet, jotka olivat “Mitä KiVa on”, “Positiivinen
vuorovaikutus”, “Vauvat” ja “Käytännön KiVailua”. Osallistuttiin myös imetysviikkoon ja
kantamisen viikkoon omilla ja yhteistyöyhdistysten jaetuilla materiaaleilla. Niiden lisäksi
jaettiin joulukalenteri, kirjaesittelyjä, blogitekstejä, merkkipäiviä ja muuta materiaalia.
Samoilla teemoilla yhdistys näkyi myös Twitter- ja Instagram-palveluissa.
Facebookissa yhdistyksen sivulla oli vuoden lopussa 2441 seuraajaa, tykkääjiä 2401.
Instagrammissa yhdistyksellä oli 575 seuraajaa ja Twitterissä 128.

Lehtijutut
Media osoitti vuoden aikana kasvavaa kiinnostusta kiintymysvanhemmuutta kohtaan. Hallitus
ja osin myös paikallistoimijat saivat runsaasti muun muassa haastattelupyyntöjä lehteen.
Yhdistys näkyikin runsaasti mediassa etenkin alkuvuodesta. Yhdistys ja sen jäsenet antoivat
muun muassa lehtihaastatteluja. Merkittäviä näkyvyyttä tuoneita juttuja oli muun muassa
Aamulehdessä (22.1.) ja Ylellä (23.2.). Forssan lehdessä oli 31.7. juttu KiVasta ja Lempeän
kasvatuksen leiristä.  Lisäksi Saga Nyrén esiintyi 15.5. MTV:n Kymmenen uutisissa ja kertoi
kiintymysvanhemmuudesta. Lehti- ja uutisjuttujen vaikutus näkyi muun muassa nettisivujen
kasvaneina kävijämäärinä sekä lukuisina uusina liittymispyyntöinä yhdistyksen
Facebook-ryhmään. Lisääntynyt näkyvyys ei ollut aina positiivista. Niinpä lehdistön
yhteydenottoja varten luotiin selkeät toimintatavat ja ohjeistukset, jotka helpottivat
yhteistyötä toimittajien kanssa ja vähensivät väärinkäsityksiä.
Nettisivut
Lisääntynyt näkyvyys mediassa lisäsi myös tarvetta tehostaa ja tarkentaa viestintää muissa
kanavissa, esimerkiksi nettisivuilla. Yhdistyksen nettisivujen rakennetta ja sisältöä
päivitettiin. Nettisivuille avattiin kesäkuussa uusi osio Usein kysytyt kysymykset eli UKK. Osio
sisältää hallituksen ja muiden aktiivien yhdessä työstämiä, helposti lähestyttäviä vastauksia
yleisiin kysymyksiin liittyen kiintymysvanhemmuuteen. UKK-vastaukset nousivat nopeasti
sivuston suosituimpien artikkeleiden joukkoon.
Muu ulkoinen tiedotus
Yhdistys painatti esitteitä, joita jaettiin toiminnan yhteydessä. Lisäksi hankittiin muuta
materiaalia näkyvyyden lisäämiseksi, esimerkiksi julisteita perhekahviloihin.
Vuoden lopussa kirjoitettiin vastine Lasten Maailma -lehden juttuun. Vastine liittyi vauvojen
uniin ja julkaistiin Lasten Maailma-lehdessä 12/2017.
Sisäinen tiedotus
Jäsensihteeri lähetti jäsenille kaksi sähköistä jäsenkirjettä. Lisäksi hallitus tiedotti
toiminnastaan ja jäseniä koskevista asioista myös jäsenille tarkoitetun Facebook-ryhmän
kautta. Siellä muun muassa jaettiin hallituksen kokouksien sisällön tiivistelmät ja tehtiin
kyselyjä yhdistyksen toimintaan liittyen. Ryhmä pysyikin tärkeänä yhdistyksen sisäisenä
viestintäkanavana.
Paikallistoimihenkilöille perustettiin oma vertaistuellinen Facebook-ryhmänsä, jossa
paikallistoimijat saattoivat kysyä vinkkejä paikallistoiminnan järjestämiseen hallituksen
jäseniltä ja muilta paikallistoimijoilta. Omat Facebook-ryhmät perustettiin myös sisällön
tuottamiseen sekä moderointia varten. Näitä kolmea ryhmää hallitus käytti
molemminpuolisena tiedotuskanavana yhdistyksen vapaaehtoisten kanssa. Tämän lisäksi
Facebook-ryhmän moderaattoreille perustettiin oma Whatsapp-ryhmä, jonka kautta
moderaattorit pystyivät nopeasti viestimään toisilleen moderointia koskevista tarpeista.

YHTEENVETO
Vuonna 2017 yhdistys kasvoi merkittävästi. Valtakunnallistuminen näkyi siten, että
paikallistoimintaa oli vuoden lopussa jo 15 paikkakunnalla. Uusia jäseniä tavoitettiin
runsaasti uudistuneiden nettisivujen sekä Facebook-ryhmän kautta, sekä paikallistoiminnassa
ja tapahtumissa sekä luennoilla. Yhdistys näkyi aiempaa enemmän niin perinteisessä
mediassa kuin sosiaalisessakin mediassa.
Yhdistyksen toiminta ja tarkoitus on saanut paljon näkyvyyttä myös muiden kuin jäsenten
keskuudessa. Yhdistys on edistänyt sääntömääräistä tarkoitustaan tarjoamalla tietoa ja tukea
perheille, sekä lisäämällä Lempeän kasvatuksen ja Kiintymysvanhemmuuden näkyvyyttä
julkisessa keskustelussa.

