
Kiintymysvanhemmuusperheet-yhdistys  
 
Toimintasuunnitelma 1.1.2020–31.12.2020 
 
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää kiintymysvanhemmuutta eli lapsentahtista vauvanhoitoa 
sekä lempeää kasvatusta Suomessa, sekä tarjota vertaistukea ja ajankohtaista tietoa niistä kiin-
nostuneille perheille. 
 
YHDISTYKSEN KOKOUKSET JA JÄSENISTÖ 
 
Kokoukset 
  
Sääntömääräiset jäsenkokoukset järjestetään kahdesti vuodessa, keväällä ja syksyllä. Tarpeen 
vaatiessa yhdistyksen jäsenet voidaan kutsua ylimääräisiin jäsenkokouksiin. Yhdistyksen ko-
kouksiin voi osallistua sähköisten viestintävälineiden kautta. 
 
Hallitus kokoustaa vähintään kerran kuukaudessa. Heinäkuussa ja mahdollisuuksien mukaan 
myös kesäkuussa pidetään kesälomaa. Hallituksen kokousten kirjallinen osuus jaetaan tiivis-
tettynä Facebookissa jäsenille.   
 
Hallitus 
 
Hallitukseen valitaan puheenjohtajan lisäksi 5-7 jäsentä ja 2-4 varajäsentä. Hallituksen jäsen-
ten vastuutehtävät ovat seuraavat: puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, jäsensihteeri, 
some-vastaava, paikallistoiminnan koordinaattori, viestintätiimin vastaava, verkkosivuvas-
taava, rahastonhoitaja, kannatustuotevastaava, tapahtumavastaava ja tietosuojavastaava. Li-
säksi voidaan perustaa muita vastuutehtäviä tarvittaessa. 
 
Jäsenistö 
  
Yhdistys pyrkii säilyttämään vanhat jäsenet aktiivisen tiedotuksen ja tapahtumien sekä jäse-
nille suunnatun toiminnan avulla.  Jäsenistölle tarjotaan jäsenetuja yhteistyöyritysten sekä yh-
distyksen oman toiminnan kautta. Tarjottavia etuja ovat muun muassa: 
  

• jäsenkirje neljästi vuodessa  
• jäsenten oma Facebook-ryhmä  
• alennukset luento-, leiri- ja tapahtumamaksuista  
• yhteistyökumppaneiden alennukset 
• jäsenille suunnatut arvonnat 
• verkkokahvila Digipuu 

  
Jäsenille tarjotaan säännöllisesti mahdollisuuksia osallistua yhdistyksen toiminnan kehittämi-
seen esimerkiksi jäsenille suunnattujen kyselyjen kautta. Yhdistyksen jäsenten Facebook-ryh-
mään hyväksytään vain jäsenmaksunsa maksaneita henkilöitä. Siellä sekä suunnitellaan yhdis-
tyksen toimintaa että käydään intiimimpää vertaistukikeskustelua. Vuodelle 2020 on tavoit-
teena kehittää jäsenryhmää niin, että sen asema säilyy arvokkaana jäsenetuna erottuen yhdis-
tyksen kaikille avoimesta Facebook-ryhmästä. Pienessä ryhmässä myös tiedotetaan hallituksen 
kokouksissa päätetyistä ja keskustelluista asioista, sekä kysytään jäsenistöltä kehitysideoita ja 
palautetta hallituksen toiminnasta.  



  
Uusia jäseniä hankitaan paikallistoiminnan, sosiaalisen median, tapahtumien ja jäsenkampan-
joiden avulla. Jäsenkampanjoita järjestetään erityisesti tapahtumien (esim. Lasten Festarit ja 
Lempeän kasvatuksen viikko) yhteydessä.  
  
Yhdistyksen jäsentietojen käsittelyssä noudatetaan viimeisimpiä tietosuojaa koskevia asetuk-
sia. 
 
Yhdistyksessä voi olla mukana joko varsinaisena jäsenenä tai kannatusjäsenenä.  
 
 
TOIMINTA 
 
Toimihenkilöt 

 
Hallitustyön rinnalla toimii yhdistyksen tehtävää edistämässä toimihenkilöitä. Toimihenkilöt 
sitoutuvat yhdistyksen arvoihin ja toimivat yhdistyksen työn edistämiseksi. Toimihenkilöillä 
on hallitusta pienempi vastuu ja selkeästi rajatut tehtävät. Vuoden 2020 toimihenkilötehtävät 
jakautuvat tiimien alle. Tiimejä ovat muun muassa: paikallistoimintatiimi, viestintätiimi, some-
tiimi ja moderointitiimi.  
 
Toimihenkilötoimintaa kehitetään jatkuvasti. Tavoitteena on laadukas, tasapuolinen toiminta 
kaikissa toimihenkilötehtävissä. 
 

Toimihenkilöiden koulutus ja perehdytys 
  
Toimihenkilöille järjestetään tehtävään tultua perehdytyskoulutus verkossa. Vuonna 2020 ta-
voitteena on kehittää toimihenkilöiden perehdytyksiä ja verkkotapaamisia niin, että, jokainen 
toimihenkilö saa samantasoisen laadukkaan perehdytyksen ja tiimit kokoontuvat riittävällä ti-
heydellä suunnittelemaan toimintaa. Toimihenkilötiimeillä on oma tiimidrive, tarvittaessa fa-
cebook-ryhmä sekä whatsapp-ryhmät, joissa toimintaa suunnitellaan ja kehitetään sekä sovi-
taan tehtävistä.  
 
Toimihenkilöille lähetetään 2-4 yhteistä tiedotetta, jossa kerrotaan yhdistyksen kuulumisia ja 
tiedotetaan esim. teemaviikoista.  
 
Toimihenkilöille järjestetään vuosittain loka- marraskuussa toimihenkilöpäivät, jossa on mah-
dollisuus tavata vertaisia ja saada lisäkoulutusta. Näiden avulla heillä on entistä paremmat 
mahdollisuudet osallistua yhdistyksen perustehtävän toteuttamiseen. Toimihenkilöpäivän 
suunnittelussa kuullaan toimihenkilöiden toiveita. Tavoitteena on järjestää laadukasta ja mo-
nipuolista koulutusta ajankohtaisista aiheista sekä kiittää tällä tavoin toimihenkilöitä kulu-
neesta kaudesta.  
  
Toimihenkilöiden sitouttaminen 
  
Vuonna 2020 on tavoitteena kehittää toimihenkilöiden sitoutumista toimintaan, perehdytyk-
siin sekä koulutuspäivään osallistumiseen. Toimihenkilöille pyritään tarjoamaan entistä pa-
remmin vertaistukea omassa tehtävässä toimimiseen. Toimihenkilöille lähetetään tiedotteita 



yhdistyksen asioista ja kuukausiteemoista, joiden avulla he voivat paremmin suunnitella ja to-
teuttaa toimintaansa. Toimihenkilöitä kuullaan aktiivisesti. 
  
Viestintätiimi ja sometiimi, mm. uusien tekstien tuottaminen verkkosivuille sekä tekstien ja ku-

vataulujen tuottaminen some-käyttöön verkkosivujen ja blogin ylläpito, esitteiden ja mainonnan 

hoitaminen 
  
Vuonna 2020 viestintä- ja sometiimit seuraavat somen vuosikelloa, jossa on nimettynä kahden 
kuukauden välein vaihtuvat teemat. Vuosikellossa on huomioitu myös erilaiset teemapäivät 
sekä juhlapyhät. Teemojen ympärille viestintätiimi tuottaa materiaalia, jota sometiimi julkai-
see. Jokaisen teeman ympärille pyritään julkaisemaan KiVa-pähkinänkuoressa-tekstejä, kirja-
esittelyjä, blogeja, kuvatauluja, podcastejä sekä videoita.  Viestintätiimin materiaalit julkaistaan 
osoitteessa kiintymysvanhemmuus.fi. Sivuilla myös tiedotetaan yhdistyksen toiminnasta. Vies-
tintätiimissä olevat toimihenkilöt suunnittelevat tarvittaessa myös mainontaa ja mainosesit-
teitä.  
 
Viestintätiimi tukee myös verkkosivuvastaavaa, jonka johdolla kotisivut uudistetaan vuoden 
2020 aikana helppokäyttöisemmäksi. Tavoitteena olisi kehittää yhdistykselle periaatteet, joi-
den alle tekstit ja materiaalit asettuisivat. 
 
Sometiimin ylläpitämän Facebook-sivun kautta jaetaan kuvatauluja, uusia sekä vanhempia 
tekstejä yhdistyksen kotisivuilta sekä muuta sisältöä, jolla tiedotetaan kiintymysvanhemmuu-
desta, yhdistyksen toiminnasta ja otetaan kantaa ajankohtaisiin aiheisiin.  
 
Lisäksi toukokuussa järjestetään vuosittain toteutuva lempeän kasvatuksen viikko (LKV; lue 
lisää edempänä).  
  
Sometiimi jakaa soveltuvat julkaisut myös yhdistyksen instagramissa. Instagramin kautta pyri-
tään tavoittamaan ja osallistamaan ihmisiä muun muassa insta-storyjen ja erilaisten kysymys-
ten sekä haasteiden avulla.  
  
Twitterissä jaetaan tärkeimmät tiedotettavat asiat, kuten uuden hallituksen kokoonpano, ke-
vät- ja syyskokousten terveiset, Lempeän Kasvatuksen viikon teemat, vastineet ym.  
  
Sometiimi ylläpitää myös yhdistyksen YouTube-kanavaa.  
  
Paikallistoiminta: KiVa-kahvilat ja vertaistapaamiset 
  
Yhdistyksen toimesta jatketaan puu-teemaisten vertaiskahviloiden ylläpitoa ja pyritään perus-
tamaan lisää perhekahviloita.  
 
KiVa-kahviloiden ohella tuetaan jäsenten ja muiden aihepiiristä kiinnostuneiden koti- ja leikki-
puistotapaamisia ylläpitämällä laadukasta ja vahvaa paikallistoiminnan koordinointia.  Pop up-
perhekahvilan myötä perhekahvilatoimintaa pyritään tuomaan tutuksi uusilla alueilla. 
Uusia aktiiveja kannustetaan aloittamaan paikallistoimintaa omilla paikkakunnillaan. 
 
Jatketaan paikallistoiminnan materiaalien kehitystä. 



Paikallistoimintaa- ja/tai KiVa-kahviloita löytyy viideltätoista alueelta: Helsingin seutu, Hä-
meenlinna, Imatra, Kouvola, Kuopio, Lahti, Pori, Rovaniemi, Jyväskylä, Salo-Somero-Lohja, Sei-
näjoki, Tampere, Turku, Vaasa, Porvoo.  
 
Paikallistoimijoille on olemassa oma suljettu Facebook-ryhmänsä, jota yhdistyksen paikallis-
toiminnan koordinaattori ylläpitää muun hallituksen jäsenten ohella. 
 
Paikallistoimijoilla on omat alueelliset julkiset Facebook-ryhmänsä ja kaikilla KiVa-kahviloilla 
omat Facebook-sivut. Ryhmissä suunnitellaan ja toteutetaan paikallistoimintaa, sekä mainos-
tetaan kahvilatoiminnasta KiVa-kahviloiden sivujen ohella. 
  
Vertaistapaamisten pitämistä verkossa Digipuun muodossa jatketaan edelleen noin kerran 
kuukaudessa. Digipuu on etu vain jäsenille. Erityistilanteissa Digipuu on avoinna myös muille 
KiVasta kiinnostuneille. Aiheet mukailevat somen vuosikelloa ja jäsenien esittämiä toiveita.  
  
Moderointitiimi 
  
Facebook-palvelussa ylläpidetään erilaisia kiintymysvanhemmuuteen liittyviä ryhmiä. Yhdis-
tyksen suuren ryhmän tarkoitus on toimia virtuaalisena vertaistukiryhmänä ja tutustuttaa ih-
misiä yhdistyksen toimintaan. Suuren ryhmän moderointia hoitaa hallituksesta ja toimihenki-
löistä muodostettu moderointitiimi.  Suuren ryhmän toimintaa kehitetään kunnioittavan ja yh-
distyksen hengen mukaisen keskusteluilmapiirin turvaamiseksi.  
 
Moderointitiimi tai muut toimihenkilöt ylläpitävät myös muita KiVa-aiheisia ryhmiä. Vuonna 
2020 onkin pyrkimyksenä kartoittaa ja pyrkiä moderoimaan KiVan nimen alla toimivat face-
book-ryhmät, jotta voimme varmistua, että keskustelu kunnioittaa KiVan periaatteita. Näille 
ryhmille vaihdetaan yhteneväiset nimet ja ne linkitetään yhdistyksen facebook-sivuille. 
 
Luennot 
 

Suunnitellaan ja pyritään toteuttamaan Lempeän kasvatuksen luentoja myös kaudella 2020, 
erityisesti niillä paikkakunnilla, jotka ovat saaneet Säästöpankin lahjoitusrahaa.  
 
Verkkotapahtumat 
 

Verkossa toteutetaan toimihenkilökoulutuksia, kokouksia sekä Virtuaalikahvila Digipuu. Alus-
tana voi toimia käyttäjien tarpeen täyttävä palvelu, kuten esimerkiksi Google meets tai Office 
teams. 
 
Myös hallituksen kokoukset toteutetaan näiden sovellusten avulla. 
  
Julkaisutoiminta ja esitteet 
  
Lempeän kasvatuksen ja kiintymysvanhemmuuden esitteitä päivitetään ja painetaan tarvitta-
essa lisää. Niitä levitetään esimerkiksi tapahtumien yhteydessä ja paikallistoiminnan 
kautta.  Ensimmäinen varsinainen neuvolaesite laitetaan levitykseen toimihenkilöiden avulla.  
 
Lempeän kasvatuksen viikolla julkaistaan verkkoon monenlaista materiaalia, kuten esimer-
kiksi blogikirjoituksia ja kuvatauluja sekä asiantuntijahaastatteluita. 

http://kiintymysvanhemmuus.fi/?cat=36
http://kiintymysvanhemmuus.fi/?cat=36
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http://kiintymysvanhemmuus.fi/?cat=32
http://kiintymysvanhemmuus.fi/?cat=28
http://kiintymysvanhemmuus.fi/?cat=25
http://kiintymysvanhemmuus.fi/?cat=34
http://kiintymysvanhemmuus.fi/?cat=9
http://kiintymysvanhemmuus.fi/?cat=8
http://kiintymysvanhemmuus.fi/?cat=8
http://kiintymysvanhemmuus.fi/?cat=24
http://kiintymysvanhemmuus.fi/?cat=35
http://kiintymysvanhemmuus.fi/?cat=29


 
Valmistellaan ensimmäistä painosta Katri Pääkkö-Matilaisen kirjasta Kiintymysvanhemmuus: 
Lapsen perustarpeet ja niihin vastaaminen.  
 
Pohditaan mahdollisuutta tehdä kirja lempeästä kasvatuksesta. 
 
Yhdistyksen oma sähköinen jäsenkirje julkaistaan neljästi vuodessa. 
 
Yhteistyö muiden järjestöjen ja yritysten kanssa 
 
Pyritään löytämään yhteisöjäsenyydelle hyviä käytäntöjä. Ylläpidetään tarpeen mukaan yhteis-
työtä Tampereen Napapiirin, Porin Lapsiksen ja Oulun Suojasan kanssa. Pyritään rakentamaan 
toimivaa yhteistyötä Aktiivinen synnytys ry:n, Imetyksen tuen, Kodin kestot ry:n ja Kantolii-
nayhdistyksen, Translasten ja -nuorten perheet ry:n sekä mahdollisten muiden toimijoi-
den kanssa. Paikallistasolla tehdään yhteistyötä myös MLL:n kanssa. Kiintymysvanhemmuus-
perheet ry voi hallituksen päätöksellä maksaa yhteisöjäsenyydet joistakin yhteistyöyhdistyk-
sistä ja tukee näin niiden toimintaa.   
 
Kuulutaan Lastensuojelun keskusliittoon ja pyritään hyödyntämään heidän tarjoamiaan palve-
luita jäsenyhdistyksille.  
 
Tehdään yhteistyötä yhdistysten arvoja tukevien yritysten kanssa. Yritykset tarjoavat yhdis-
tyksen jäsenille asiakasetuja ja teemakuukausien arpajaispalkintoja. Yhdistys antaa yrityksille 
näkyvyyttä netti- ja Facebook-sivuillaan.  
 
Lempeän kasvatuksen viikko (LKV) 
 

Vuonna 2018 lanseerattiin lempeän kasvatuksen teemaviikko, joka saavutti suuren suosion.   
Teemaviikosta on tullut vuotuinen, viikolla 19 järjestettävä kampanja, joka näkyy monin tavoin: 
  

• julkaistaan uusia kirjaesittelyjä 
• julkaistaan kuvatauluja aihepiiristä 
• pyydetään haastatteluja alan asiantuntijoilta 
• annetaan haastatteluja sekä valtakunnallisiin että paikallisiin medioihin 
• luodaan yhdistyksen oma badget, jota halukkaat voivat liittää omiin profiilikuviinsa  

  
Ennen lempeän kasvatuksen teemaviikkoa julkaistaan ennakkotiedote, joka toimitetaan usei-
siin paikallisiin sekä valtakunnallisiin medioihin. 
 
Kauden 2020 Lempeän kasvatuksen viikon teemaksi on päätetty itsemyötätunto ja siihen liit-
tyvä aihepiiri. 
  
Leiri 
 
Heinäkuussa järjestetään Lempeän kasvatuksen leiri yhdistyksen jäsenperheille ja muille ai-
heesta kiinnostuneille. Leirille on tavoitteena saada jälleen laadukasta, yhdistyksen arvoja tu-
kevaa toimintaa. Leirin ensisijainen tarkoitus on mahdollistaa vertaisperheiden kohtaaminen 
ja keskustelu lapsiperheille ystävällisessä paikassa. 
 



Kesällä 2020 leiri järjestetään Toivonlinnassa, Kaarinassa 29.6-2.7. 

 
Lasten Festarit 
 
Yhdistys osallistuu Lasten Festareille kolmatta kertaa. Festareita varten luodaan selkeä tavoite, 
jonka avulla yhdistyksen näkyvyyttä nostetaan. Suunnitteluun ja toteutukseen otetaan mukaan 
yhdistyksen toimihenkilöitä ja muita vapaaehtoisia. 
  
Valtakunnallinen perhepiknik  
  
Kesäkuun alussa järjestetään valtakunnallinen perhepiknik kaikille kiintymysvanhemmuu-
desta kiinnostuneille sopivassa kohteessa.  
 
Vauvan päivän tapahtuma 

 
Yhdistys osallistuu mahdollisuuksien mukaan Vauvan päivään syyskuussa.  
  
Vaippakansan karnevaalit 
  
Yhdistys osallistuu vuonna 2020 myös vaippakansan karnevaaleihin huhtikuussa. 
 
Medianäkyvyys 

 

Haastattelupyyntöihin vastaamisesta sovitaan hallituksen kesken. Tavoitteena on positiivinen 
näkyvyys mediassa.  Kannustetaan toimihenkilöitä tarvittaessa medianäkyvyyteen paikallista-
solla. Medianäkyvyydestä vastuun kantaa viestintätiimi, jota vetää viestintävastaava.  
 
Talous 
  
Yhdistyksen taloutta hoidetaan vastuullisesti ja harkiten. Suuret hankinnat tehdään laatu- ja 
hintavertailun pohjalta. Talousarvion toteutumista seurataan säännöllisesti hallituksen sisällä. 
  
Yhdistyksen kulut pyritään kattamaan pääasiassa jäsenmaksuilla. Vuoden 2020 aikana on ta-
voitteena saada 500 maksavaa jäsentä. Myös kannatustuotteiden myymisestä on odotettavissa 
jonkin verran tuloa, mutta niiden osuus varainhankinnassa ei ole merkittävä. Luentoja ja muuta 
toimintaa pyritään kattamaan myös pienillä osallistumismaksuilla, jotka ovat usein jäsenille 
edullisempia kuin ei-jäsenille. 
  
Luentojen ja perheleirin lisäksi yhdistys järjestää myös Toimiva Perhe -kursseja eri paikkakun-
nilla, tai tukee niiden järjestämistä. Kurssien kulut katetaan osallistujamaksuilla, mutta yhdis-
tys tukee kurssien järjestämistä 100 eurolla per paikkakunta. Avustuksiin varataan 400 euroa, 
eli neljän kurssin verran. 
  
Paikallistoimintaa varten yhdistys myöntää toiminta-avustuksia kuitteja vastaan 50 euroa kah-
vilaa tai muuta toimintaa kohti.  
 
Toimihenkilöiden koulutukseen ja matkakuluihin varataan rahaa niin, että koulutukset ovat 
laadukkaita ja pitävät yllä laadukasta toimihenkilötoimintaa. Toimihenkilökoulutuksesta mak-
setaan hallituksen päätöksellä korvaus kouluttajalle. 



Varsinaisen toiminnan lisäksi yhdistyksen varoja tullaan käyttämään muun muassa markki-
nointi- ja kokouskuluihin sekä muihin hallinnollisiin kuluihin. Markkinointikuluihin lasketaan 
yhdistyksen tuottamat esitteet ja mainokset, sekä osallistuminen messuille ja muihin vastaaviin 
tapahtumiin. Muihin hallinnollisiin kuluihin kuuluvat muun muassa postikulut, pankkipalvelu-
maksut, kopiointi- ja tulostuskulut, domainmaksut sekä muiden yhteisöjen jäsenmaksut. Li-
säksi maksetaan palkkio tilinpäätöksen laatimisesta. 
  
Muuta 
  
Yhdistyksen toiminnalle haetaan rahoituksia, mikäli toimintaan sopivia ja saatavissa olevia ra-
hoituksia tulee vastaan. 
 
Yhdistys osallistuu aktiivisesti sellaisille messuille, markkinoille ja tempauksiin, jotka sopivat 
yhdistyksen toimintaan ja joihin on käytännöllistä osallistua. Pohditaan mahdollisuuksia kan-
salliseen talvitapahtumaan.  
 
Myydään jo valmistettuja kannatustuotteita ja valmistetaan uusia tuotteita mahdollisuuksien 
ja jäsenistön kiinnostuksen ja toiveiden mukaan. Vuonna 2019 verkkokauppa siirtyi Holviin, 
jolloin käytettävyys parani ja jäsenmaksujen maksaminen helpottui merkittävästi ja verkko-
kauppaa ylläpidetään ja kehitetään vuonna 2020. 
 
Hallitus voi päättää uusista toimintamuodoista myös kesken toimikauden. 


