
KIINTYMYSVANHEMMUUSPERHEET RY  
 

TOIMINTAKERTOMUS 01.01.2018-31.12.2018  

 
Kiintymysvanhemmuusperheet-yhdistyksen sääntömääräisenä tarkoituksena on edistää kiinty-
mysvanhemmuutta eli lapsentahtista ja lempeää kasvatusta ja vauvanhoitoa Suomessa, sekä 
tarjota tukea ja vinkkejä kiintymysvanhemmuudesta ja lempeästä kasvatuksesta kiinnostuneille 
perheille. 
 
JOHDANTO  
 
Vuonna 2018 toiminnan tavoitteena oli perustehtävän ohella kasvattaa jäsenmäärää, tehdä Ki-
Vaa tunnetuksi ja tavoittaa aiempaa suurempi määrä vanhempia paikallistoiminnan, sosiaalisen 
median sekä luentojen ja koulutusten kautta. Erityisenä tavoitteena oli vahvistaa sekä kasvattaa 
toimihenkilötoimintaa yhdistyksen työn laadun takaamiseksi. Vuonna 2018 muotoiltiin yhdistyk-
sen arvot, visio ja missio, sekä viestintästrategia. Yhdistyksen säännöt päivitettiin ja siirrettiin 
yhdistyksen kotipaikka Helsinkiin 6.8.2018. 
 
JÄSENISTÖ 
 
Jäsenmäärän muutos vuonna 2018 oli noin 110 henkilöä; yhdistyksen jäseneksi liittyi noin 150 
uutta jäsentä. Selviä liittymispiikkejä oli vuoden alku, sekä tapahtumien yhteydessä olleet kam-
panjat, kuten Lasten Festarit ja Vauvan päivä, sekä luentojen ja kurssien halvemmat hinnat 
jäsenetuina. 
 
Jäsenille järjestettyjä etuja olivat sekä yritysyhteistyökumppaneiden tarjoamat edut (esim. alen-
nukset tuotteista/palveluista), että alennukset yhdistyksen toiminnasta (esim. alennukset luen-
noista ja kursseista). Vuonna 2018 käynnistyi myös verkkopohjainen perhekahvila Digipuu, joka 
on vain jäsenille suunnattu. Samoin Facebookin Kiintymysvanhemmuusperheet-yhdistys -
ryhmä jatkoi jäsenetuna ja matalan kynnyksen verkkovertaistukena. 
 
Jäsenet osallistuivat yhdistyksen järjestämiin tapahtumiin, sekä kevät- että syyskokouksiin, ja 
esim. luennoille. Jäsenten toiveita kuultiin jäsenkyselyn yhteydessä. Jäsenkysely toteutettiin 
marraskuussa 2018 ja sen perusteella suosituin jäsenetu on jäsenten Facebook-ryhmä, ja jä-
senten vertaiskahvila Digipuu. Yleinen syy liittyä jäseneksi oli halu tukea yhdistyksen toimintaa. 
Yhdistykseltä toivottiin muun muassa lisää koulutuksia sekä painettua kirjaa Lempeästä kasva-
tuksesta, sekä kannatustuotteiksi heijastimia. 
 
HALLITUS 
 
Hallitus valittiin jäsenkokouksessa 4.11.2017. 
Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Petra Masko 
 
7.1.2018 Hallitus järjestyi seuraavasti: 
Puheenjohtaja: Petra Masko, Varapuheenjohtaja ja paikallistoiminnan vastaava Kirsi Gran-
holm, sihteeri Maria-Elisa Salonsaari, rahastonhoitaja ja verkkokauppavastaava Jasmin Nie-
minen, some-vastaava Heidi Rasa, tiedotusvastaava Maria-Elisa Salonsaari, jäsensihteeri 
Hanna Hongisto ja nettivastaava Veera Intihar. Varajäseniä olivat Anjuska Kyllönen, Henna 
Romu, Saila Salo ja Anniina Rantala. Kevätkokouksessa 28.4.2018 valittiin helmikuussa eron-
neen sihteerin tilalle nimellisesti Hanna Hongisto ja sovittiin että sihteerin tehtävät hoidetaan 
kiertävästi. Samalla päätettiin, että varajäsenenä toiminut Anjuska Kyllönen siirretään varsi-
naiseksi jäseneksi ja annettiin hänelle tietosuojavastaavan tehtävä. 
 



Hallituksen sisällä käytettiin sekä pysyviä, että vaihtuvia työryhmiä toiminnan suunnittelemi-
sessa, toteutuksessa ja tehtävien tasapuolisessa jakamisessa. Tällä tavalla pyrittiin jakamaan 
vastuuta kunkin hallituksen jäsenen osaamisen ja mielenkiinnon mukaan. Hallituksen kokous-
käytännöksi muodostui aloittaa kokouksen kirjallinen osuus hallituksen Facebook-ryhmässä 
kahta vuorokautta ennen kokouksen suullista osuutta. Hallituksen kokoustaminen tapahtui Fa-
cebookin ja Skypen, sekä kesästä alkaen STEAn avustusrahoilla hankitun Adobe Connectin vä-
lityksellä. Hallitus kokoontui vuoden aikana 14 kertaa. 
 
Kokousten välillä hallitus keskusteli aktiivisesti yhdistyksen asioista hallituksen Facebook-
ryhmässä. Nopeaan viestintään hyödynnettiin aktiivisesti myös Whatsappia. 
 
KOKOUKSET  
 
Yhdistyksen vuosikokoukset 
 
Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 28.4.2018. Kevätkokouksen yhteydessä järjestettiin 
myös Pop-up-kahvila Popparipuu. Popparipuun aikana oli myös ohjattua vauvahierontaa sekä 
isommille lapsille ulkoleikkiä. 
 
Syyskokous järjestettiin 24.11.2018.  Syyskokouksen yhteydessä järjestettiin toimihenkilökou-
lutus. Aiheena oli toimihenkilön eettiset periaatteet (vetäjänä Petra Masko) sekä toimiva vuo-
rovaikutus (vetäjänä Aki Salmi). 
 
Syyskokouksessa vuoden 2019 toiminnantarkastajaksi valittiin Saila Salo. 
 
TOIMIHENKILÖT JA TIIMIT 
 
Toimihenkilötehtäviä oli yhteensä 54, joista 12 moderaattoritiimissä, 35 patotiimissä ja 7 viestin-
nässä; osa toimihenkilöistä kuului useampaan tiimiiin. Toimihenkilöille järjestettiin yhden päivän 
mittainen koulutus 24.11.2018. Lisäksi toimihenkilöt saivat koulutusta tehtäväänsä tiiminvetäjien 
pitämissä webinaareissa. 
 
Toimihenkilötoimintaa varten luotiin Toimihenkilöiden eettinen ohjenuora sekä aloitettiin käy-
täntö tehdä salassapitosopimukset kaikkien toimihenkilöiden kanssa. Tällä tavoin pyrittiin tuo-
maan toimintaan ammattimaisempaa ja organisoidumpaa otetta, sekä takaamaan tarjotun ver-
taistukitoiminnan laatu ja toimihenkilöiden oikeudet. 
 
Moderointitiimi 
Suunnittelutyön lisänä moderoijien päätehtävä oli pitää yllä ja mallintaa rakentavan vuorovaiku-
tuksen keskustelukulttuuria yhdistyksen isossa Facebook-ryhmässä. Tarvittaessa moderaattorit 
puuttuivat keskustelun kulkuun, jos se meinasi suistua raiteiltaan. Ylläpitotyyli oli lempeää ja 
sallivaa. Lisäksi moderaattoreiden tehtävänä oli hyväksyä uusia jäseniä ryhmään. 
 
Paikallistoimihenkilöiden tehtävänä on mahdollistaa kiintymysvanhemmuudesta ja lempeästä 
kasvatuksesta kiinnostuneiden perheiden vertaistuelliset tapaamiset paikallistasolla. Toimintaa 
on toteutettu isoilla paikkakunnilla perhekahvilatapaamisina, joissa keskustellaan eri teemojen 
ympärille kokoontuen ja pienemmillä paikkakunnilla koti- ja puistotreffejä pitämällä. 
 
Viestintätiimin pääasiallisena tehtävänä oli tuottaa erilaisia materiaaleja yhdistyksen tarpeisiin. 
Viestintätiimin alla toimivia yksittäisiä tehtävänimikkeitä oli useita, joista usein muodostui erilai-
sia kokonaisuuksia. Materiaaleja joita viestintätiimi tuotti vuonna 2018:  
• Blogi- ja mielipidekirjoitukset, kirjaesitelmät ja kannanotot 
• Graafisen sisällön tuotteita on ollut mm. kalenterit, esitteet ja some-kuvatauluja 



• Lisäksi viestintätiimissä on erikseen oikolukijoiksi nimettyjä henkilöitä tarkistamaan tekstien 
kielenhuollon, luettavuuden sekä oikeellisuuden varmistamiseksi 
Lähes kaikki yhdistyksen materiaali siis tuotetaan yhdistykselle viestintätiimin alla. 

 
TALOUS JA OMAISUUS 
 
Vuoden 2018 tilinpäätöksen laati taloudenhoitaja Jasmin Nieminen. 
 
Yhdistys keräsi jäsenmaksuja 3 940 €, mikä ylitti budjetoidun arvion jopa 740 eurolla. Edellis-
vuoden lopulla annettiin jäsenille mahdollisuus maksaa jäsenyys 1-3 vuodeksi kerrallaan. En-
nakkomaksuja kerättiin kahdelle seuraavalle vuodelle 2 400 €. 
 
Varausten jälkeen tilikauden tulos oli -12,16 € alijäämäinen. Yhdistyksellä oli kauden lopulla 
omaa pääomaa 8 589,74 €, joka sisälsi toimintapääoman (1 950 €) lisäksi paikallistoimijoiden 
lahjoitusvarat (5 026,43 €) sekä edellisiltä tilikausilta kertyneen ylijäämän (1 613,31 €). Yhdistys 
on vakavarainen ja velaton. 
 
AVUSTUKSET JA LAHJOITUKSET 
 
STEA myönsi yhdistykselle 5 000 € toiminta-avustusta. Avustuksesta käytettiin vuonna 2018 
hakemuksen mukaisesti mm. syyspäivän ja paikallistoimijoiden koulutuksen kuluihin, webinaa-
rien ja luentojen järjestämiseen sekä paikallistoimintaan ja leiriohjelmaan. STEA:n avustuksella 
aloitettiin myös Digipuu eli virtuaalikahvila Adobe Connectin kautta. 
 
Suurimmat kulut olivat Adobe Connectin käyttöönotto (1 401,20 €) ja kouluttajien palkkiot (800 
€). Muita käyttökohteita olivat luennoitsijoiden ja toimihenkilöpäiville osallistuvien matkakulut 
(352,20 €), materiaali- ja markkinointikulut (291,14 €), leirikulut (100 €), kalustohankinnat 
(174,50 €), sekä vapaaehtoiset henkilöstökulut (105 €). 
 
STEA-avustusta jäi käytettäväksi 1 775,96 € vuodelle 2019. 
 
SÄÄSTÖPANKIN Hyviä tekoja -kampanja pyörähti käyntiiin jälleen tänä vuonna. Vuonna 2017 
paikallinen säästöpankki myönsi Rovaniemen Kuusipuulle 1 000 euron lahjoituksen, jota on 
käytetty vuosien 2017 ja 2018 aikana muun muassa tukiviittomakurssin ja lastentapahtuman 
järjestämiseen sekä tukemaan perheitä Toimiva Perhe -kurssille osallistumista varten. 
 
Vuonna 2018 Säästöpankki lahjoitti rahaa myös muutamalle muulle yhdistyksen paikallistoi-
mintakahvilalle. Lahjoituksen saivat perhekahvilat Kuopiossa (1 500 €), Hämeenlinnassa (1 
000 €), Porissa (1 500 €) ja Porvoossa (750 €). Avustuksista käytettiin vuoden 2018 aikana 
yhteensä 338,91 €. Rahaa tullaan käyttämään muun muassa koulutuksiin ja lastentapahtumiin 
vuonna 2019. 
 
TOIMINTA  
 
Lempeän kasvatuksen viikko 
 
Lempeän kasvatuksen viikolla toteutettiin paljon erilaisia tapahtumia sekä sosiaalisessa medi-
assa että paikallisesti. Lempeän viikon aikana järjestettiin muun muassa virtuaaliluento, Kehu 
äitiä -kampanja, arvontoja sekä julkaistiin useita tunneteemaisia kirjaesittelyitä, UKK-julkaisuja, 
asiantuntijahaastatteluita (Anne-Mari Jääskinen ja Jukka Mäkelä), videovinkki, kuvatauluja ja uu-
tisjakoja. Lisäksi tehtiin profiilikehys ja mainos, jonka voi Facebookissa lisätä omaan profiiliinsa. 
 
Lempeän kasvatuksen viikko toteutettiin tiiviissä hallituksen ja viestintätiimin yhteistyössä. Sillä 
saatiin paljon näkyvyyttä niin paikallisesti kuin valtakunnallisestikin. Viikosta lähetettiin lehdistö-
tiedote kaikille merkittäville medioille ja se poikikin haastatteluja ja näkyvyyttä YLEä myöten. 



 
Verkkotoiminta 
 
Verkkosivut: kiintymysvanhemmuus.fi 
Verkkosivuilla vieraili vuoden aikana 137 756 kävijää. Suurimmat kävijämäärät yksittäisinä päi-
vinä oli tammikuussa 9.1. (2 117 kävijää) ja 20.1. (2 149 kävijää). Toukokuussa Lempeän kasva-
tuksen viikolla 5.-13.5. kävijöitä oli viikon aikana yhteensä 9 355. Kyseisen viikon aikana yksit-
täistä päivistä merkittävin kävijämäärältään oli 7.5. (1 588 kävijää). Päivän teemana oli raivo. 
Muita vuoden kävijähuippuja oli mm. 8.3. (1 598 kävijää), jolloin julkaistiin blogi: “Puhuminen, 
kosketus ja empatia auttavat jo pitkälle - Vanhemmat kertovat vaihtoehtoja rankaisemiselle”, 4.7. 
(734 kävijää), jolloin julkaistiin blogi “Ärsyttävän lempeä kasvatus” ja 8.9., jolloin kävijöitä oli 1 
080. Verkkosivuille tuotettiin materiaalia noin kahden julkaisun kuukausivauhtia, paitsi LKV:n ai-
kana uusia julkaisuja oli päivittäin.  
 
Facebookissa ylläpidettiin kahta eri vertaistukiryhmää. Kaikille avoin ryhmä otti käyttöön kysy-
mykset ennen ryhmään pääsyä, sekä julkaisujen hyväksymisen moderoinnissa. Näin ison ryhmän 
keskustelukulttuuria saatiin parannettua. Ylläpito osallistui keskusteluun ja puuttui epäasialliseen 
keskusteluun. Vuoden lopussa ryhmässä oli lähes 11,5 t jäsentä.  
 
Vain yhdistyksen varsinaisille jäsenille tarkoitetussa ryhmässä oli vuoden 2018 lopussa 323 jä-
sentä. Ryhmä toimii sekä vertaistukialustana että myös yhdistyksen sisäisenä viestintäkanavana. 
Yhdistyksen varsinaisessa ryhmässä ei ole juurikaan moderointitarvetta vaan keskustelu on py-
synyt rakentavana ja lempeänä. 
 
Digipuu 
Adobe Connectin kautta alettiin järjestää jäsenille tarkoitettua virtuaalikahvilaa nimeltä Digipuu. 
Digipuita järjestettiin 5 kertaa. Digipuussa aiheina oli sisarussuhteet, yhden vanhemman kivailu, 
Luonnollinen lapsuus -kirja, hellästi höyhensaarille ja vanhemman tunnetaidot. Digipuussa oli 
aina yksi tai kaksi aiheen alustajaa, jotka myös fasilitoivat keskustelua. Osallistujat saivat puhua 
tai kirjoittaa ajatuksiaan tai kysymyksiä. Digipuu oli yksi pidetyimmistä jäseneduista vuonna 2018. 
 
Valtakunnallinen perhepiknik 9.6.2018 järjestettiin Helsingissä Suomenlinnassa. Osallistujia 
oli 10 aikuista ja 10 lasta. 
 
Lempeän kasvatuksen leiri  
Vuoden 2018 leiri vietettiin kesäkuun viimeisenä viikonloppuna Törmälän loma- ja kurssikeskuk-
sessa Rautalammilla. Viikonloppuun sisältyi retkiä Etelä-Konneveden kansallispuistoon, sauno-
mista, uintia, souturetkiä, perhejoogaa, mindfulnesia, lasten olympialaiset, naamiaiset sekä va-
paata oleilua, keskustelua ja paljon vertaistuellista kohtaamista. Leiri oli ennakkoon loppuun-
myyty. Leirille osallistui 14 perhettä. Leiri oli kokonaisuudessaan onnistunut tapahtuma. 
 
Lasten festarit 4.8.  
Elokuussa 2018 osallistuttiin Helsingissä järjestetyille Lasten festareille. Tavoitteena oli jakaa tie-
toa yhdistyksestä sekä hankkia uusia jäseniä. Ohjelmana järjestettiin lapsi maalaa aikuisen kas-
vot -piste, perhevalokuvausta, tunnekortit ja nallejoogaa. Festareilla oli mukana paljon yhdistys-
aktiiveja ja tapahtuman aikana saimme 29 uutta jäsentä. Myönteisen kokemuksen perusteella 
hallitus päätti, että tapahtumaan osallistutaan myös vuonna 2019. 
 
Vauvan päivä 28.9. Helsingissä 
Osallistuimme ensimmäistä kertaa Vauvan päivään Helsingin musiikkitalolla. Osallistuminen oli 
monilta osin meille hyvin antoisaa. Paikan päällä jaoimme yhdistyksen esitteitä, kerroimme yh-
distyksen toiminnasta, sekä paikallistoiminnasta pääkaupunkiseudulla. Kontaktoimme tapah-
tumassa noin 300 ihmistä. Päivä oli onnistunut. 
 
Paikallistoiminta  



Paikallistoimintaa kehitettiin vuonna 2018 niin, että jokaisella paikkakunnalla olisi ainakin kaksi 
paikallistoimijaa ja että heidän työnkuvauksensa olisi selkeä.  
 
Vakinaisten paikkakuntien kahviloiden ohelle lanseerattiin myös Pop-up -kahvila eli Popparipuu, 
joka järjestettiin esimerkiksi Helsingissä kahdesti eri alueilla sekä Jyväskylässä. Pop-up -kahvilan 
tarkoituksena on tarjota matalankynnyksen kohtaamisia perheille, joiden alueella ei vielä KiVan 
perhekahvilaa ole, ja kartoittaa, olisiko sellaiselle tarvetta. 
 
Vuoden aikana hallitus panosti myös paikallistoiminnan kehittämiseen. Hallitus kutsui mukaan 
uusia paikallistoimijoita, tarjosi heille tukea ja vinkkejä paikallistoiminnan järjestämiseen sekä yl-
läpiti perhekahviloiden Facebook-sivuja sekä alueellisia KiVa-perheiden Facebook-ryhmiä.  Pai-
kallistoiminnan koordinoimisesta vastasi pääosin tehtävään nimetty hallituksen jäsen. Paikallistoi-
mijoille järjestettiin perehdytys 21.8. Adobe Connectin kautta.  
 
Paikallistoimintaa oli seuraavilla paikkakunnilla:  
Espoo: perhekahvila Luumupuu, vauvakahvila Katajapuu 
Helsinki: perhekahvilat Oliivipuu ja Pajupuu 
Hämeenlinna: perhekahvila Silkkipuu  
Imatra  
Jyväskylä: perhekahvila Laakeripuu 
Järvenpää: perhekahvila Kirsikkapuu  
Lahti: perhekahvila Setripuu  
Mikkeli  
Kouvola: perhekahvila Mandariinipuu  
Kuopio: perhekahvila Kastanjapuu  
Pori: perhekahvila Päärynäpuu  
Porvoo: perhekahvila Syreenipuu 
Rovaniemi: perhekahvila Kuusipuu  
Seinäjoki  
Somero-Salo-Forssa -alue: perhekahvila Sitruunapuu  
Tampere: perhekahvila Mantelipuu 
Turku: perhekahvila Vaahterapuu  
Vaasa  
 
Paikallistoiminta vaihteli paikkakunnittain. Toimintamuotoja olivat esimerkiksi perhekahvilat, ko-
titreffit, lounas- ja puistotreffit, perhepiknikit sekä retket. Vuonna 2018 paikallistoiminta tavoitti 2 
426, joista 1 198 aikuista ja 1 228 lasta. Vuonna 2017 kävijöitä oli 1 756, 800 aikuista ja 956 
lasta. Kasvua oli 38 %. Eniten kävijöitä toukokuussa (Lempeän kasvatuksen viikko) 
 
Luennot ja koulutukset 
Vuonna 2018 pidettiin ennätysmäärä luentoja ja koulutuksia. Ne mahdollisti STEA:n sekä pai-
kallistoimintaan Säästöpankeilta saadut avustukset ja lahjoitukset. Luennot kulkivat sarjana, 
jonka nimi oli Kohti lempeämpää lapsiperhearkea. Luentoja järjestettiin Lahdessa, Helsingissä 
ja Kuopiossa sekä toimihenkilökoulutus Helsingissä. Yhdistyksen järjestämillä luennoilla luen-
noitsijana toimi Petra Masko ja toimihenkilökoulutuksessa myös Aki Salmi.  
 
Petra Masko kävi pitämässä vuorovaikuksellisen keskusteluluennon Kauniaisissa päiväkodissa. 
Kyseinen kokeilu oli positiivinen.  
 
Yhdistys järjesti Toimiva Perhe -kurssit Turussa, Kuopiossa ja Hämeenlinnassa. 
 
Lisäksi yhdistys tuki edellisten lisäksi Toimiva perhe -kursseja Rovaniemellä ja Porissa. 
 
 
Yhteistyö  



Yhdistysten välistä yhteistyötä jatkettiin Imetyksen tuki ry:n, Aktiivinen synnytys ry:n, Kestovaip-
payhdistyksen ja Kantoliinayhdistyksen kanssa. Yhdistys haki ja pääsi myös Lastensuojelun 
keskusliiton jäsenyhdistykseksi.  
 
Yritysyhteistyö 
Yritysyhteistyökumppaneihin ei vuonna 2018 tullut merkittäviä muutoksia. Yhteistyötä tehtiin 14 
yrityksen kanssa. Yhteistyö oli esimerkiksi jäsenetujen tarjoamista. Yritykset ovat tarjonneet etuja 
mm. alennusten ja arvontapalkintojen muodossa. 
 
Muu toiminta 
 
KANNATUSTUOTTEET 
 
Vuonna 2018 yhdistys suunnitteli kannatustuotteeksi kestokassin yhdistyksen logolla. Sen li-
säksi yhdistys toteutti perhekalenterin vuodelle 2019, josta otettiin 65 kappaleen painos ennak-
kotilauksiin perustuen. 
 
TIEDOTTAMINEN  
 
Ulkoinen tiedotus  
Yhdistys perusti viestintäryhmän ja kirjoitti viestintästrategian. Vuonna 2018 yhdistyksen viestin-
tätiimin toiminta oli koordinoitua ja tiimi reagoi nopeammin ajankohtaisiin aiheisiin. Viestintätiimi 
hoiti LKV:n ennakkotiedotteen ja oli mukana tarkistamassa haastatteluja, sekä tekemässä kan-
nanottoja ajankohtaisiin aiheisiin.  
 
Sosiaalinen media  
Yhdistys vaikutti sosiaalisessa mediassa Facebookissa, Instagramissa, Twitterissä sekä Lin-
kedInissä. Yhdistyksen Facebook sivuilla oli vuoden lopussa 4 528 seuraajaa. Instagramissa 
yhdistyksellä oli 1 031 seuraajaa ja Twitterissä 224. LinkedIn-seuraajia 9.  
 
Lehtijutut  
Keski-Uusimaan paikallislehti haastatteli Petra Maskoa lempeästä kasvatuksesta. Juttu julkaistiin 
7.4.2018. 
 
Puheenjohtaja Petra Maskoa haastateltiin Meidän perhe -lehteen, joka julkaistiin elokuussa. Ar-
tikkeli otsikoitiin “Uusi normaali” ja se esitteli Lempeää kasvatusta myönteisessä sävyssä. Sillä 
saatiin paljon huomiota sekä hakijoita isoon ryhmään.  
 
YLEn radiohaastattelut 
Veera Intihar ja Petra Masko antoivat Lempeän kasvatuksen viikolla erilliset haastattelut YLElle 
aiheena tunnekasvatus. 
 
Muu ulkoinen tiedotus  
Yhdistys painatti esitteitä, banderolleja ja flyereita, joita jaettiin tapahtumien yhteydessä. Lisäksi 
hankittiin muuta materiaalia näkyvyyden lisäämiseksi, esimerkiksi julisteita perhekahviloihin. 
 
Sisäinen tiedotus 
Jäsensihteeri lähetti jäsenille kolme sähköistä jäsenkirjettä, joista toisen kohdalla siirryttiin hyö-
dyntämään MailChimpia. Lisäksi hallitus tiedotti toiminnastaan ja jäseniä koskevista asioista myös 
jäsenille tarkoitetun Facebook-ryhmän kautta ja Yhdistysavaimen kautta tiedotteita lähettämällä. 
Ryhmässä muun muassa jaettiin hallituksen kokouksien sisällön tiivistelmät ja tehtiin kyselyjä yh-
distyksen toimintaan liittyen. Ryhmä pysyikin tärkeänä yhdistyksen sisäisenä viestintäkanavana. 
 
Kullakin toimihenkilötiimillä on oma Facebook-ryhmänsä, joissa suunniteltiin ja toteutettiin toi-
mintaa. Näitä kolmea ryhmää hallitus käytti molemminpuolisena tiedotuskanavana 



yhdistyksen vapaaehtoisten kanssa. Kaikille toimihenkilöille oli myös yhteinen tiedotusryhmä 
Faecbookissa. 
 
YHTEENVETO  
 
Vuonna 2018 yhdistys uudisti toimintaansa monella tapaa. Merkittävimpiä näistä olivat toimihen-
kilökoulutusten aloittaminen, Digipuu-vertaistukikahvilan järjestäminen Adobe Connectin avulla 
sekä Lempeän kasvatuksen viikon järjestäminen, jolla yhdistys tavoitti paljon ihmisiä, loi hyvää 
materiaalia perheiden käyttöön ja sai näkyvyyttä myös mediassa. Myös yhdistyksen järjestämät 
luennot sekä Toimiva perhe-kurssit olivat uutta vuodelle 2018. Kaikki näistä myös edistivät yh-
distyksen sääntömääräistä tarkoitusta, joka on tuen ja tiedon tarjoaminen kiintymysvanhemmuu-
desta sekä lempeästä kasvatuksesta.  
 
Yhdistyksen jäsenmäärä jatkoi kasvuaan tavoitellen viidensadan jäsenen rajaa, ja jäsenviestintä 
kehittyi merkittävästi. 


