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1. YHTEENVETO VUODESTA  

 

Monikkoperheellä tarkoitetaan perhettä, johon on syntynyt useampi kuin yksi lapsi kerrallaan. Kaksoset 

syntyi vuoden 2018 tilaston mukaan 627 perheeseen ja kolmoset kuuteen perheeseen. 

Monikkosynnytysten määrä kaikista synnytyksistä on 1,35 % prosenttia. Monikkosynnytysten 

suhteellinen määrä on pysynyt viime vuodet ennallaan.  Monikkosynnytykset ovat vähentyneet, koska 

yleinen syntyvyys on pienentynyt. 

 

Suomen Monikkoperheet ry on perustettu vuonna 1995. Järjestön toimitilat sijaitsevat Jyväskylässä. 

Järjestössä työskenteli vuonna 2019 vakituisessa työsuhteessa kolme palkattua henkilöä; 

toiminnanjohtaja, järjestösihteeri ja vapaaehtoistoiminnan koordinaattori. Lisäksi Paikka auki II -

avustuksella työskenteli tammi-heinäkuussa toimistoassistentti. Järjestössä toimi vapaaehtoisista 

koostuva 11-jäseninen hallitus. Vapaaehtoisia toimi myös työryhmissä, kummijäseninä sekä 

asiantuntijoina.  

 

Suomen Monikkoperheet ry on ennaltaehkäisevää työtä tekevä kansalais- ja lapsiperhejärjestö. Olemme 

kattojärjestö, jonka jäseninä on 17 alueellista monikkoperheyhdistystä. Jäsenyhdistykset toimivat 

vapaaehtoisvoimin eri puolilla Suomea. Toimimme alueellisten monikkoperheyhdistysten kattojärjestönä 

ja tuemme niiden tekemää vapaaehtois- ja vertaistoimintaa, joka edesauttaa perheiden jaksamista. 

Alueellisten monikkoperheyhdistysten kokonaisjäsenperhemäärä oli vuoden 2019 lopussa 1954 

jäsenperhettä. 

 

Järjestön rahoitus tuli Veikkaukselta ja avustuksen jakoi STEA. Yleisavustuksella rahoitettiin suurin osa 

toiminnasta, kun taas jäsenjärjestöavustus jaettiin suoraan jäsenyhdistyksille (ns. toimintatonniavustus). 

Jäsenjärjestöavustuksen käytössä painotimme alueyhdistysten hallitustyön kehittämistä ja koko 

perheille suunnattujen vertaistukitapahtumien järjestämistä. 

 

Toteutimme toimintaamme toimintasuunnitelman mukaisesti. Toiminnassa toteutuivat selkeästi kolme 

tukijalkaa: Teemme vaikuttamistyötä, jotta monikkoperheet huomioidaan heille tärkeissä palveluissa 

ja etuuksissa, tuotamme monikkoperhespesifiä tietoa perheiden tueksi sekä tuemme 

jäsenyhdistysten paikallisesti tekemää vapaaehtois- ja vertaistoimintaa. 

 

Painopistealueina vuonna 2019 olivat monikkoperhevalmennus, vapaaehtoistyön kehittäminen sekä 

kaksosuutta käsittelevä teos.  

 

Painopistealueet näkyivät toiminnassamme mm. seuraavasti: 

• Monikkoperhevalmennuksen vertaisvalmentajien perehdytyskurssi valmistui ja se julkaistiin 

Hyvä kysymys -sivustolla.   

• Kaikkien alueellisten monikkoperheyhdistysten valmennustiimin yhteyshenkilöt kontaktoitiin 

puhelimitse ja tehtiin tilannekatsaus valmennusten nykytilaan ja kehittämistarpeisiin. 

• Järjestimme kaksipäiväisen koulutuksen monikkoperhevalmentajille. 

• Monikkoperhevalmennustoiminnan brändiä kirkastettiin. Valmennustoiminnan oma logo 

julkaistiin. 

• Kaakkois-Suomen ja Kainuun monikkoperhevalmennustoiminta käynnistyivät, valmennuksia nyt 

17 paikkakunnalla. 
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• Järjestössä tehtävän vapaaehtoistyön toimintatapoja vahvistettiin laatimalla 

vapaaehtoistoiminnan strategia. 

• Kaksosuutta käsittelevän tietoteoksen kirjoitus- ja toimitustyö eteni suunnitellusti ja kirjan 

julkaisun ajankohdaksi vahvistui tammikuu 2020.  

 

Vuoden aikana toiminta oli suunnitelmallista, sillä teimme töitä kaikkien asetettujen tavoitteiden eteen 
ja lähes kaikki asetetut tavoitteet saavutettiin.  
 
 
Vuosi 2019 lukuina: 
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2. VAIKUTTAMISTYÖ 

 

Edunvalvontatyötä toteutti omien työntekijöiden ja Kaikkien perheiden Suomi -hankkeen lisäksi 

vapaaehtoisista koostuva vaikuttajatyöryhmämme. Vuoteen 2019 ajoittuivat eduskuntavaalit, joihin 

laadimme seuraavan vaaliohjelman: 

 

1. Sosiaaliturvauudistuksessa on huomioitava monikkoperheiden erityinen taloudellinen kuormitus 

alle 3-vuotiaiden perheissä. 

2. Jokaisen lapsen oikeus kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen on palautettava koskemaan myös 

perheitä, joissa vanhempi on kotona. 

3. Perhevapaauudistuksessa jokaisella lapsella tulee olla yhtäläinen oikeus läheisten hoivaan 

kotona perhemuodosta riippumatta. Monikkovanhemmat toivovat eniten sitä, että voivat olla 

kotona hoitamassa lapsia yhtä aikaa. 

4. On laadittava lapsistrategia, joka ottaa huomioon perheiden monimuotoisen todellisuuden ja 

perhemyönteisyyden. 

5. Toisen asteen koulutuksen tulee olla maksutonta. Selvitysten mukaan taloudellinen kuormitus 

nuoruusikäisten monikkolasten perheissä on erityisen suuri ja mm. kohonneet toisen asteen 

koulutuksen oppikirjamaksut lisäävät kuormitusta entisestään. 

6. Sosiaalihuoltolain mukaista kotipalvelua tulee olla tarjolla jokaiselle monikkoperheelle ja lain 

toteutumista tulee seurata valtion toimesta. Kotipalvelua tulee tarjota jokaiselle monikkoperheelle 

esimerkiksi neuvolan kautta. 

2.1 Valtakunnallinen ja paikallinen vaikuttamistyö 

 

Yhteiskunnallisessa vaikuttamistyössä keskityimme vuoden aikana erityisesti seuraaviin tavoitteisiin:  

 

• Vaikuttamistyön innovatiivinen ja vaikuttava toteuttaminen (yhteistyössä Monimuotoiset perheet 

-verkoston kanssa (Kaikkien perheiden Suomi -jatkohanke) 

Vuoden aikana on tehty laajaa yhteistyötä Monimuotoiset perheet -verkoston (Kaikkien perheiden 

Suomi -hanke) kanssa. Verkoston periaatteiden mukaisesti veimme verkoston ajankohtaisia 

tavoitteita eteenpäin yhdessä, osa tavoitteista oli myös monikkoperheiden ensisijaisia tavoitteita, 

kuten perhevapaat, osassa tavoitteita olimme mukana verkoston osana. Innovatiivista verkoston 

toiminnassa on se, että olemme yhdistäneet voimamme yhteiseen vaikuttamiseen, tavoitteet on 

määritelty yhdessä ja onnistumiset koskettavat toisia järjestöjä enemmän, toisia vähemmän, mutta 

aina kaikissa edustamissamme perheryhmissä on niitä perheitä, jotka hyötyvät verkoston 

onnistumisista. (verkostosta kohdassa 2.2). 

 

Vuonna 2019 vaikutimme hallitusohjelmaan ja sen perhevapaauudistukseen osallistumalla 

Säätytalon edessä toteutettuun näyttävään mielenilmaukseen hallitusneuvotteluiden aikana. Saimme 

tällä tavoin näkyvyyttä vaikuttamistavoitteillemme. 

 

• Sote-uudistukseen vaikuttaminen  

Sipilän hallitus luopui sote-uudistuksen valmistelusta keväällä 2019. Samalla myös meidän 

vaikuttamistyömme sote-uudistuksen valmisteluun liittyen lakkasi. Vapaaehtoistoiminnan 

koordinaattori osallistui Keski-Suomen järjestöjen ja maakunnan yhteiseen kumppanuuspöytään 

lapsi- ja perhejärjestöjen edustajana. Kumppanuuspöydässä tehtiin työtä järjestöjen roolin ja 

vaikuttamismahdollisuuksien lisäämiseksi Keski-Suomen alueella. Koordinaattorimme toimi viestin 

viejänä lapsi- ja perhejärjestöjen ja kumppanuuspöydän välillä. 
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• Perhevapaauudistukseen vaikuttaminen monimuotoisten perheiden yhteistyönä 

Osallistuimme perhevapaauudistuksen kuulemiseen osana Monimuotoiset perheet -verkoston 

kuulemista ja lähetimme omat tavoitteemme uudistustyöryhmälle.  

 

• Subjektiivisen kokoaikaisen varhaiskasvatusoikeuden palauttaminen  

Kokoaikaisen varhaiskasvatusoikeuden palauttaminen oli järjestömme ja Monimuotoiset perheet -

verkoston vaaliohjelmatavoite ja uuden hallituksen vahvasti tukema tavoite. Suomen hallitus päätti 

palauttaa subjektiivisen kokoaikaisen varhaiskasvatusoikeuden 1.8.2020 alkaen. Suomen 

Monikkoperheet ry piti teemaa esillä eduskuntavaalitavoitteissaan, lakiehdotukseen antamassaan 

lausunnossa ja mm. Sosiaalialan asiantuntijapäivillä. 

 

• Vaikuttajatyöryhmän työskentelyn kehittäminen 

Monikkoperhevaikuttajat kokoontuivat vuoden aikana kolme kertaa. Tapaamisiin oli mahdollista 

osallistua paitsi paikan päälle, myös etäyhteydellä. Yhdessä kokouksessa oli mukana myös Kaikkien 

perheiden Suomi -hankkeen johtava asiantuntija. Vaikuttajatyöryhmän toimintaa kehitettiin 

tapaamalla ryhmän kesken myös vapaamuotoisemmin saunaillan merkeissä. Valmiita materiaaleja 

paikallisen vaikuttamisen tueksi on koottu järjestön extranettiin. 

 

• Maakuntavaaliteesien osalta olimme suunnitelleet vievämme eteenpäin seuraavia tavoitteita:  

• Kotipalvelua on tarjottava lain edellyttämällä tavalla ja sen saatavuutta on seurattava ja 

kotipalvelun sisällön on vastattava paremmin monikkoperheiden tarpeita 

• Monikkoperhevalmennusta on oltava saatavilla monikkoperheille 

• Maksuttomia kokoontumistiloja yhdistyksille 

• LAPE-kehittämistyössä huomioitava monikkoperheet ja heidän erityistarpeensa (kotipalvelu, 

aamu- ja iltapäivätoiminta, monikkoperhevalmennus) 

• Sote-uudistuksessa neuvolatoimintaa tarkasteltava myös monikkoperheiden tarpeista käsin 

 

Maakuntavaalit eivät toteutuneet vuonna 2019, joten näiden vaalien osalta vaalivaikuttamista ei tehty. 

Eduskuntavaalit toteutuivat huhtikuussa 2019. Näiden vaalien osalta osallistuimme vaikuttamistyöhön 

yhdessä Kaikkien perheiden Suomi -hankkeen kanssa. Tavoitteita vietiin eteenpäin seuraavasti:  

 

Kotipalvelu: Vuoden aikana pidimme teemaa esillä medialle annetuissa haastatteluissa sekä Kätilö- ja 

Neuvolapäivillä, Lastensuojelupäivillä, Kuntamarkkinoilla ja Sosiaalialan asiantuntijapäivillä.  

 

Monikkoperhevalmennus: Valmennustoiminta käynnistettiin Kaakkois-Suomessa (pääpaikkana 

Kotka), aktiivisina toimijoina valmennustoiminnan aloittamisessa olivat Kaakon Monikkoperheet ry:n 

hallituksen jäsenet ja aktiivitoimijat. Valmennustoimintaa oli tarjolla yhteensä 17 paikkakunnalla. Pienillä 

paikkakunnilla haasteena oli saada valmennusryhmiä muodostettua, sillä uusia monikkoperheitä syntyi 

alueille niukasti. Monikkoperhevalmentajien koulutusta kehitettiin. Valmennukselle suunniteltiin myös 

oma logo paremman näkyvyyden ja valmennuksen oman profiilin nostamiseksi. Valmennustoiminnasta 

tehtiin mediatiedote ja valmennuksia nostettiin aktiivisesti sosiaalisessa mediassa esiin syksyllä 2019.  

 

Maksuttomat kokoontumistilat: Tämä tavoite oli kirjattuna osana Monimuotoiset perheet -verkoston 

vaikuttamistyötä. 
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LAPE-kehittämistyössä huomioitava monikkoperheet: Lape-kehittämistyötä tekeville tahoille tuotiin 

esille monikkoperheiden tarpeita, erityisesti Keski-Suomen lapsi- ja perheverkoston tapaamisissa. 

Osallistuimme myös Lape-akatemian verkostopäiviin Jyväskylässä. 

 

Sote-uudistuksessa neuvolatoimintaa tarkasteltava myös monikkoperheiden tarpeista käsin:  

Sote-uudistus ei edennyt vuoden 2019 aikana eikä tämän tavoitteen eteen työskennelty. 

 

Paikalliselle vaikuttamiselle asetetut tavoitteet toteutuivat seuraavasti:  

 

• Aamu- ja iltapäivätoiminnan maksun määräytymisessä on huomioitava maksua alentavana 
toiminnan piirissä olevien lasten määrä 
Kyselyymme aiheesta vastasi 60 perhettä, joista suurin osa oli osallistunut koululaisten 
iltapäivätoimintaan vuonna 2016 tai sen jälkeen. Perheissä, joiden lapset eivät osallistuneet 
iltapäivätoimintaan, suurin syy poisjäämiselle oli taloudellinen. Perheet toivovat koululaisten 
iltapäivätoimintamaksuun sisarusalennusta. Laadimme valmiin aloitepohjan aloitteen tekemiseksi 
aamu- ja iltapäivätoiminnan maksujen sisaruusalennuksesta. Pohja julkaistiin nettisivuillamme. 
Valtuustoaloitepohjan avulla henkilö voi tehdä omassa kunnassa aloitteen aamu- ja 
iltapäivätoiminnan maksujen sisarusalennuksesta. Toivoimme, että aloite viedään kuntien valtuuston 
kokouksiin ja sillä tavoin varmistettaisiin, ettei esimerkiksi kaksos- ja kolmosperheiden lasten 
osallistuminen aamu- ja iltapäivätoimintaan jää rahasta kiinni. Aloitteessa sopivaksi 
sisarusalennuksen määräksi esitetään 50 % maksusta. Esitetty maksu on jo käytössä esimerkiksi 
Oulussa. 

 

• Monikkoperheen lapsille on tarjottava tarvittaessa kokopäiväinen päivähoito myös 
vanhempien työttömyys- tai hoitovapaatilanteessa 
Kokoaikaisen varhaiskasvatusoikeuden palauttaminen oli Monimuotoiset perheet -verkoston ja uuden 

hallituksen vahvasti tukema tavoite, Suomen hallitus päätti palauttaa subjektiivisen kokoaikaisen 

varhaiskasvatusoikeuden 1.8.2020 alkaen. Suomen Monikkoperheet ry piti teemaa esillä 

eduskuntavaalitavoitteissaan, lakiehdotukseen antamassaan lausunnossa ja mm. Sosiaalialan 

asiantuntijapäivillä. 

 
Lisäksi annoimme lausunnon sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksulakiin. Suomen 
Monikkoperheet ry:n mukaan osan äitiyspoliklinikan raskauden seurannan käynneistä tulisi olla 
maksuttomia yhdenvertaisuussyistä.  
 
Samaa aihetta monisikiöraskauden maksuttomien poliklinikkamaksujen osalta käsiteltiin Soste-blogissa.  
 
Monimuotoiset perheet -verkosto toteutti Mihin rahat riittävät -kyselyn, jonka tuloksia hyödynnettiin 
verkoston sosiaaliturvan uudistamista koskevassa vaikuttamistyössä. Kyselyyn vastasi kaikkiaan 125 
monikkoperhettä. Vastaajista noin kolmasosa (34 %) kertoi kotitalouden kuukausittaisten tulojen riittävän 
pakollisiin menoihin aina, kolmasosa (32 %) kertoi tulojen riittävän usein ja 22 % toisinaan. Rahat riittivät 
pakollisiin menoihin harvoin tai ei koskaan 13 %:lla perheistä. Avoimissa vastauksissa monikkoperheet 
kertoivat yllättävien menojen tuottavan haasteita, kun esimerkiksi harrastusvälineet täytyy hankkia 
kahdelle lapselle yhtä aikaa. Tiukan rahatilanteen vuoksi vastaajat kertoivat luopuneensa esimerkiksi 
autosta, harrastuksista tai matkailusta. Kun monikkoperheiltä kysyttiin, voivatko he halutessaan säästää 
kuukausittaisista tuloista, vastasi 25 % ei koskaan ja 26 % harvoin. 49 % vastaajista kertoi pystyvänsä 
säästämään toisinaan, usein tai aina. Avoimista vastauksista kävi ilmi, että jos perheessä oli kaksi 
työssäkäyvää vanhempaa, rahat riittivät paremmin, kun taas silloin, kun perheen vanhemmista toinen 
tai molemmat olivat perhevapailla, opiskelemassa tai työttömänä, rahatilanne oli tiukempi. Verkoston 
kyselyn mukaan eri perhemuodoista erityisen haavoittuvassa asemassa ovat yhden vanhemman 
perheet. Toimeentulohaasteita koetaan perhemuodon takia myös esimerkiksi sijaisperheissä ja 
monikkoperheissä. 
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Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Raisa Ojaluoto (vasemmalla) ja toiminnanjohtaja Ulla Kumpula tapasivat 
Kaksosten päivän tunnelmissa perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikon. Tapaamisessa luovutettiin 
Monikkoperhe kiittää -kampanjan kiitokset ministerille vaikuttamistyön tueksi. 

 

2.2 Kaikkien Perheiden Suomi -hanke 

 

Kaikkien perheiden Suomi I -hanke toimi RAY:n rahoittamana 

vuosina 2013-2017 ja KPS II -hanke jatkoi edeltäjänsä työtä 

Veikkauksen/Stean rahoittamana vuosina 2017-2019. Hankkeen 

tehtävänä oli tuottaa tietoa perheiden monimuotoisuudesta ja 

viedä tämä tieto perheitä koskevien päätösten taustalle sekä 

palvelujärjestelmän kehittäjien ja työelämän toimijoiden 

käytettäväksi. Hankkeessa toimi kaksi täysipäiväistä työntekijää. 

Johtoryhmä koostui jäsenjärjestöjen toiminnanjohtajista. 

Vuodelle 2020 STEA myönsi verkostolle kohdennetun toiminta-

avustuksen (Ak) ja rahoituksen kolmannen työntekijän 

palkkaamiseen.   
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Monimuotoiset perheet -verkoston edustajat kokoontuivat hallitusohjelmaa koskevaan mielenilmaukseen 
Helsingissä Säätytalon edustalla 15.5.2019. 

 

Vuosi 2019 oli eduskuntavaalivuosi, joten alkuvuoden ajan verkoston vaikuttamistyö keskittyi pitkälti 

vaalivaikuttamiseen sekä hallitusohjelmaan vaikuttamiseen. Verkosto oli myös varautunut toteuttamaan 

maakuntavaalikampanjan 2019, mutta maakuntavaaleja ei tänä vuonna järjestetty.   

 

Palvelujärjestelmään kohdistuva vaikuttamistyö keskittyi vuonna 2019 perheiden monimuotoisuuteen 

liittyvien materiaalien levittämiseen, niistä viestimiseen sekä kouluttamiseen. Työelämään kohdistuvan 

vaikuttamistyön tavoitteena vuonna 2019 oli vahvistaa verkoston asemaa työelämätoimijoiden 

yhteistyökumppanina sekä viedä monimuotoisten perheiden aseman huomioimista osaksi työn ja 

perheen yhteensovittamisen käytäntöjen kehittämistyötä. Lainsäädäntöhankkeista vaikutettiin etenkin 

perhevapaauudistuksen valmisteluun.  

 

Vuonna 2019 hankkeessa toteutettiin seuraavia toimia:  

• Eduskuntavaalikampanja 2019 

• Hallitusneuvotteluihin ja hallitusohjelmaan vaikuttaminen:   

o Verkoston yhteinen hallitusohjelmatempaus Säätytalolla 15.5.2019 

o Hallitusohjelmatavoitteet yksilöidysti sähköpostitse kaikille hallitusneuvotteluihin 

osallistuneille 

o Kirjallinen kuuleminen hallitusneuvottelujen perhepolitiikkaa käsittelevässä ryhmässä 

• Uuden työntekijän rekrytointi keväällä 2019 
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• Toimittiin asiantuntijajäsenenä Lapsi- ja perhepalvelu-uudistuksen kärkihankkeen 

ohjausryhmässä 2017–2019 

• Verkoston jäsenjärjestöjen hallitukset tekivät päätökset verkoston vakiintuvaan toimintaan 

osallistumisesta sekä nimesivät edustajansa verkoston johtoryhmään 

• Laadittiin ja vahvistettiin verkostolle strategia vuosille 2020–2025 sekä johtosääntö  

• Haettiin verkostolle vakinaista rahoitusta toukokuussa 2019  

• Vahvistettiin yhteistyötä työelämätoimijoiden kanssa osallistumalla Helsinki Priden yhteydessä 

järjestettyyn työmarkkinakeskusjärjestöjen paneeliin  

• Vaikutettiin perhevapaauudistuksen valmisteluun viestimällä verkoston lapsilähtöisestä 

perhevapaamallista sekä osallistumalla kuulemistilaisuuksiin   

• Jalkautettiin verkoston yhteisiä poliittisia tavoitteita vuosille 2019–2023 haastamalla puolueiden 

jäsenjärjestöjä tekemään puoluekokousaloitteita verkostolle tärkeistä teemoista (6 aloitetta)   

• Osallistuttiin vaalitilaisuuksiin, puoluekokouksiin (3), puolueristeilyille (2) ja muihin poliittisten 

vaikuttajien kokoontumisiin (2)  

• Järjestettiin työelämäteemainen aamiaistilaisuus SuomiAreenassa Porissa   

• Toteutettiin verkoston työntekijöiden yhteinen koulutus- ja verkostoitumispäivä arviointiteemalla 

syyskuussa 2019  

• Perustettiin eduskuntaan Monimuotoiset perheet -ryhmä yhteistyössä kansanedustaja Mirka 

Soinikosken kanssa  

• Hallitusohjelman julkaisun jälkeen tavattiin verkoston tavoitteiden kannalta keskeiset ministerit 

ja/tai erityisavustajat (8 tapaamista) verkoston tavoitteiden etenemisen varmistamiseksi  

• Tavattiin lapsistrategian valmistelusta vastaava Johanna Laisaari sekä työryhmän jäsen Kirsi 

Pollari  

• Tehtiin yhteistyötä monimuotoisia perheitä tutkivien tahojen, erilaisten tieteellisten 

keskusteluhankkeiden, kehittämishankkeiden sekä WeAll tutkimushankkeen kanssa 

monitieteisen tutkimustiedon lisäämiseksi perheiden monimuotoisuudesta. Järjestettiin 

Monimuotoiset perheet tutkijaverkoston tapaaminen kesäkuussa.  

• Koulutettiin yhteensä noin 1530 ammattilaista ja opiskelijaa monimuotoisten perheiden 

erityistilanteista.  

• Osallistuttiin perheitä kohtaavien ammattilaisten kehittämispäiville, messuille ja seminaareihin (9 

tapahtumaa)  

• Toimittiin asiantuntijajäsenenä Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan miesjaostossa 2016–2019  

• Toimittiin asiantuntijajäsenenä Ev. lut. kirkon kasvatus- ja perheasiain neuvottelukunnassa 

2017–2020 

• Tehtiin yhteisiä lausuntoja ja kannanottoja ajankohtaisista poliittisista asioista (9 kannanottoa, 

vaalivuodesta johtuen lausuntojen määrä tavallista alhaisempi, 4 lausuntoa)  

• Päivitettiin hankkeen www-sivut ja tuotettiin sinne ajankohtaista tietoa perheiden 

monimuotoisuudesta ja monimuotoisten perheiden erityistilanteista   

• Annettiin 19 haastattelua eri medioihin sekä vastattiin 77 yksittäiseen tiedusteluun, kysymykseen, 

haastateltavan välittämispyyntöön tai muuhun yhteydenottoon  

  

Hallinto ja talous   

Kaikkien perheiden Suomi -hanke on saanut STEA:n projektirahoituksen vuosille 2017–2019. 

Ulkopuolista rahoitusta ei ollut. Hankkeen menot olivat vuonna 2019 ennen tarkentuneita 

tilinpäätöslukuja 192 826,80 euroa. Hankkeen suurimmat kulut vuonna 2019 ovat henkilöstökuluja 

(94118,57 e), ostettuja palveluja (18 758,96 e), sekä osallistumismaksuja messuille ja tapahtumiin (14 
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768,72). Hankkeen taloustilannetta seurattiin johtoryhmässä ja tilinpäätöksen hyväksyy hallinnoivan 

järjestön hallitus.  

 

Hankkeen johtoryhmä kokoontui 4 kertaa, lisäksi toiminnanjohtajille järjestettiin kaksi erillistä yhteistä 

kokoontumista ja verkoston järjestöissä työskenteleville järjestösihteereille sekä viestijöille yhteensä 

kaksi tapaamista.  

 

Henkilöstö  

Suunnittelija Jenni Kerppola siirtyi uusiin töihin helmikuussa 2019 ja tilalle palkattiin erityisasiantuntija 

Sara Mäkäräinen huhtikuusta 2019 alkaen. Johtavana asiantuntijana jatkoi Anna Moring.  

  

Yhteenveto  

Vuoden 2019 toiminnassa korostuivat eduskuntavaalit ja hallitusneuvottelut, käynnistyvän 

hallituskauden sisältöihin vaikuttaminen etupainotteisesti kaikki olennaiset ministerit tapaamalla sekä 

verkoston toiminnan vakiinnuttaminen ja siihen tähtäävät toimenpiteet.  

Verkosto jatkaa vuoteen 2020 entistä vahvempana kohdennetun toiminta-avustuksen, hyväksi 

havaittujen toimintatapojen sekä kolmen työntekijän voimin.   Hankkeen toimintakertomus on luettavissa 

kokonaisuudessaan osoitteessa www.monimuotoisetperheet.fi/ajankohtaista. 

 

Seurattavat tavoitteet edunvalvonta- ja vaikuttamistyölle ja arvio niiden toteutumisesta:  

 

TAVOITE MITEN TOTEUTUI 

 
Alueelliset monikkoperhevalmennukset laajenevat 
(valmennusta on tarjolla vähintään 16 
paikkakunnalla) 
 

TAVOITE TOTEUTUI: Kaikki aiemmat olemassa 

olevat valmennukset 15 paikkakunnalla 

jatkoivat valmennustoimintaa. Lisäksi 

valmennustoiminta käynnistyi Kaakon 

Monikkoperheet ry:n alueella (Kotka-Kouvola) 

sekä Kainuussa (kuuluu Pohjois-Suomen 

Monikkoperheet ry:n alueelle). Valmennusta oli 

tarjolla siis 17 paikkakunnalla. 

 
Tavoitetta aamu- ja iltapäivätoiminnan maksun 
määräytymistä lasten määrän mukaan on viety 
eteenpäin erilaisin toimenpitein (toimenpiteiden 
määrä vähintään 5). 
 
 

 

TAVOITE TOTEUTUI: Nettisivuilla julkaistu 

valmis valtuustoaloite, siihen liittyen julkaistu 

saate, 20.3. julkaistu blogikirjoitus netissä, 

näitä on jaettu nettisivuillamme ja sosiaalisen 

median kanavissamme. 

Monikkoperhevaikuttajat-ryhmän jäseniä on 

ohjattu viemään aloitetta eteenpäin omilla 

paikkakunnillaan ja pyydetty lähestymään 

oman alueensa päättäjiä ja virkamiehiä. 

 
Monikkoperheiden tarpeet kotipalvelun 
kehittämisessä ovat paremmin ammattilaisten 
tiedossa (toimenpiteiden määrä vähintään 5). 
 

TAVOITE TOTEUTUI: Monikkoperheiden 

tarpeita kotipalvelun kehittämisessä tuotiin 

esiin lehtikirjoituksissa ja ammattilaisille 

jaettavissa materiaaleissa (Kätilöpäivät, 

Neuvolapäivät, Sosiaalialan asiantuntijapäivät, 

Kuntamarkkinat, Lastensuojelupäivät) sekä 

somessa jaetuissa artikkeleissa. Kotipalvelun 

tärkeyttä tuotiin esille medialle annetuissa 

haastatteluissa. Kotipalvelun maksuista 

lausuttiin asiakasmaksulakiin. 

http://www.monimuotoisetperheet.fi/ajankohtaista
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3. TIETO JA ASIANTUNTIJUUDEN VAHVISTAMINEN 

 

Toimimme asiantuntijoina mediassa, julkaisuissa, kehittämishankkeissa ja koulutustapahtumissa. 

Toimme monikkoperheteemoja poliittiseen päätöksentekoon. Vastasimme perheiden ja ammattilaisten 

kysymyksiin. Toimimme monikkouden asiantuntijoina silloin, kun päättäjät tai median edustajat pyysivät 

lausuntoamme, ja toimme itse monikkouden erityiskysymyksiä esiin. Tarjosimme myös asiantuntija-apua 

monikkoaiheisiin artikkeleihin ja julkaisuihin, sekä avustimme haastateltavien perheiden saamisessa. 

Viestimme omien tiedotuskanaviemme kautta esimerkiksi monikkoperheellisyydestä, kaksosuudesta, 

vaikuttamistyöstä sekä järjestön ja alueyhdistysten toiminnasta ja vapaaehtoistyöstä.  

 

3.1 Monikkotiedon tuottaminen  

 

Olimme mukana Väestöliiton Hyvä kysymys.fi-sivustolla monikkotietoa sinne tuottaen (kohta 5.2) ja 

osallistuimme sisällön tuottamiseen asiantuntijoina.  

 

Monikkoudesta kertovan tietokirjan toteutusta vietiin eteenpäin toimitusneuvoston ohjaamana. Vuonna 

2019 löydettiin kaksi uutta kirjoittajaa, kirjoitettiin useita lisäartikkeleita kustantajan toiveiden mukaisesti, 

vinkattiin asiantuntija-arvioijat käsikirjoitukselle, toimittajat solmivat kustannussopimuksen 

Gaudeamuksen kanssa, käsikirjoitus muokattiin Gaudeamuksen kustannustoimittajan kanssa, tarjottiin 

kirjaan pääosa sen kuvituksesta ja saatettiin kirja yhdessä kustannustoimittajan kanssa painotalolle 

joulukuussa 2019. Kenellekään ei maksettu kirjoitus- tai haastattelupalkkioita. Julkaisu tapahtui 

tammikuussa 2020. 

 

Internetsivujemme tietotekstejä ylläpidettiin ja olemassa olevaa tietoaineistoa nostettiin esiin mm. 

uutiskirjeissämme ja somepostauksissa.  

 

Monikkoperheet-lehdessä julkaistiin asiantuntija-artikkeleita ja perheiden vertaistarinoita. Lehden 

artikkeleita julkaistiin myös nettisivuillamme ja Facebookissa (yhteensä 10 artikkelia).  

 

Educa-messuilla jaoimme maksutta Monikkolapset koulussa -opasta messuosallistujille.  

 

Nettisivuillamme toimivassa blogissa julkaistiin kuusi monikkoteemaista kirjoitusta; 20.3.2019 

Sisarusalennus mahdollistaa iltapäivätoiminnan myös monikkoperheen lapsille. 10.5.2019 

Äitienpäivämitalit. 1.10.2019 Tieto kaksosraskaudesta herätti monenlaisia tunteita, 9.10.2019 Roolit 

voivat tehdä elämän ahtaaksi, 22.11.2019 Isovanhemmat – monikkoperheiden korvaamaton apu, 

20.12.2019 Juhlat kaksosena. 

 

Vuoden aikana ilmestyivät ainakin seuraavat opinnäytetyöt monikkoperheaiheista: 

 

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun terveydenhoitajaopiskelijat Ina-Maria Kaydi, Krista Kärki ja 

Satu Väisänen Kaksosten yksilöllinen kohtaaminen neuvolassa vanhempien kokemana Mikkelin seudun 

monikkoperheet ry:n toimeksiantona. Terveydenhoitajilta kaivattiin enemmän tukea lasten yksilölliseen 

kasvatukseen. 
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Kätilöopiskelijat Sanna Ikonen ja Marjaana Rantala Tampereen ammattikorkeakoulusta 

Monikkoperheiden vauva-arki alle 1,5-vuotiaiden monikkolasten vanhempien arjessa jaksamisesta ja 

siihen vaikuttavista tukikeinoista. Yli puolet vastaajista ei ole saanut nukuttua riittävästi lasten ollessa 

pieniä. Myös oman ajan riittävyys koettiin liian vähäiseksi, sillä noin 60 % vastaajista ei ollut pystynyt 

järjestämään itselleen omaa aikaa pikkulapsiarjen keskellä. Eniten lisätukea ja tietoa kaivattiin oman 

ajan järjestämiselle sekä toiseksi eniten parisuhteelle. Kommenteissa monikkoperheyhdistyksen 

suuntaan korostuivat neljä teemaa: pienten monikkolasten tapaamisten lisääminen, vertaistuen 

saatavuuden lisääminen, lisäinformaation kaipuu sekä tapahtumien keskittyminen suuriin kaupunkeihin. 

 

3.2 Kysely perheille 

 
Toteutimme perheille (N=157) kyselyn, jonka tarkoituksena oli kartoittaa, millaisia monikkoustiedon 

tarpeita perheillä on ja miten järjestön toimintaa voitaisiin tästä näkökulmasta kehittää. Kyselyn tuloksia 

hyödynnettiin rahoitushakemuksen laadinnassa. Tulosten mukaan perheet kaipaavat neuvoja erityisesti 

monikkolasten kasvusta ja kehityksestä, monikkovanhemmuudesta ja monikkoperheen etuuksista ja 

palveluista. Niistä perheistä, jotka olivat tarvinneet tietoa monikkoudesta viimeisen 12 kk:n aikana, 17 % 

ei ollut saanut vastausta ja 28 % ei osannut sanoa oliko saanut vastuksen. Suosituimmat 

monikkotietolähteet olivat maksuttomat sähköiset materiaalit (80% vastaajista), järjestön some-kanavat 

(60%) sekä muut sosiaalisen median monikkoryhmät (58%). 

3.3 Tiedottaminen 

 

Järjestön hakemaa STEAn yleisavustuksen korotusta viestintäsuunnittelijan palkkaamiseksi ei saatu, 

joten viestinnän kehittämistyötä ei tehty lisäresurssin puuttuessa. Mm. uusia videoita ei julkaistu eikä 

koulutustilaisuuksia livestriimattu.  

 

Järjestöllä oli useita viestintäkanavia käytössään. Internetsivut, Facebook-sivusto ja Instagram-tili 

pidettiin aktiivisena. Monikkoperheet-lehti ilmestyi neljä kertaa ja julkinen uutiskirje kuusi kertaa. Sisäiset 

tiedotukset alueyhdistyksille julkaistiin viisi kertaa sekä lisäksi tiedotimme ajankohtaisia tiedotuksia 

yhdistyksiin pitkin vuotta sähköpostitse ja Facebook-ryhmien kautta. 

 

Jatkoimme maksuttoman Tervetuloa monikkovanhemmuuteen -infopaketin postittamista. Aineisto 

sisältää ensitietoa monikkovanhemmuuteen, tietoa järjestöstä ja alueyhdistystoiminnasta, sekä 

kannustaa liittymään jäseneksi ja tilaamaan järjestön lehteä. 

 

Järjestön toiminnasta ja toiminnan tavoitteista viestittiin myös eri asiantuntijapäivillä (KPS-hankkeen 

ständillä Educa, Sosiaalialan asiantuntijapäivät, Nuori 2019 -messut, Vihreiden puoluekokous, 

Lastensuojelupäivät, Kuntamarkkinat, Kätilöpäivät sekä Neuvolapäivät). Asiantuntijapäivien 

tiedottamiseen räätälöitiin tarvittaessa kohderyhmälle kohdennettu pääviesti. Esimerkiksi Sosiaalialan 

asiantuntijapäivillä jaoimme lapsiperheiden kotipalveluun sekä varhaiskasvatukseen liittyvää 

materiaalia.  
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Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Raisa Ojaluoto (vasemmalla), Suomen Uusperheiden liiton 

vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Eija Saarikivi sekä Familia ry:n suunnittelija Hanna Kinnunen valtakunnallisilla 

Neuvolapäivillä (29.-30.10.2019) Monimuotoiset perheet -verkoston esittelypöydän äärellä. 

 

 

Laadimme vuoden aikana kuusi mediatiedotetta: 

• 23.1.2019 Kaksosten päivän tiedote Kaksosten päivänä 2.2.2019 monikkoperhe kiittää. Päivän 

mediahuomiointi oli laajaa; sosiaalinen media, blogit, nettiuutiset, kaupunkilehtiä ja 

maakuntalehtiä. 

• 14.5.2019 Kaksosten, kolmosten tai nelosten syntymä perheeseen haastaa työn ja perheen 

yhteensovittamisen. 

• 8.7.2019 Suomen Monikkoperheet ry kerää lahjoitusvaroja kaksosten, kolmosten ja nelosten 

perheiden jaksamisen tueksi. 

• 21.8.2019 Monikkoperhevalmennus valmistaa kaksosten ja kolmosten vanhemmat tulevaan 

arkeen 

• 3.9.2019 Lahjoituskampanja monikkoperheiden hyväksi käynnistyi Otto-automaateilla. 

• 29.11.2019 Kaksosten päivänä 2.2.2020 juhlitaan kaksosia 
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3.3.1 Monikkoperheet-lehti 

Valtakunnallisen Monikkoperheet-lehden tarkoituksena on välittää tietoa ja arjen kokemuksia 

monikkoperheille ja näin ollen toimia perheille myös yhtenä tärkeänä vertaistuen muotona ja 

tiedonsaannin kanavana. Lehti sisältää artikkeleja mm. vanhemmuudesta, arkielämästä sekä 

monikkolasten kasvun eri vaiheista.  Lehtemme on ainut Suomessa ilmestyvä valtakunnallinen 

monikkoasioihin perehtynyt julkaisu. 28-sivuinen lehti ilmestyi vuonna 2019 neljä kertaa. 

 

Lehti toimi myös järjestön tiedotuskanavana mm. toiminnasta, varainhankintatuotteista ja tuetuista 

perhelomista sekä vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksista. Lehden päätilaajia ovat perheet. 

Tilaajakannan esittely on liitteessä 2.  

 

Lehden päätoimittajana toimi toiminnanjohtaja Ulla Kumpula. Lehden toimitussihteerinä toimi 

järjestösihteeri Tiina Matala 1.1.-31.7.2019 ja vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Raisa Ojaluoto 1.8.-

31.12.2019. Lehden toimittamisessa merkittävässä roolissa oli vapaaehtoisista koostuva lehtityöryhmä, 

joka kirjoitti lehteen artikkeleja ja ideoi aktiivisesti sisältöä. Lehden taittotyön teki Tuomas Nikulin. 

Painopaikkana toimi Suomen Uusiokuori Oy. Lehden painosmäärä oli noin 2500 kpl. Lehden 

kuvittamiseen käytettiin oman kuvapankin kuvituskuvia, jäsenistöltä saatuja valokuvia, henkilöstön ja 

työryhmän ottamia kuvia sekä internetkuvapankin kuvamateriaalia.  

 

Lehden tilaajamäärä laski hieman vuoden aikana, suhteessa yhdistysten jäsenperheiden laskevaan 

määrään. Maksavien tilaajien määrä oli 1724 (edellisvuonna 1800). Lehtemme kuului alueyhdistyksen 

jäsenmaksuun Etelä-Pohjanmaan, Helsingin Seudun, Hyvinkään Seudun, Pirkanmaan, Pohjois-

Suomen ja Päijät-Hämeen Monikkoperheet ry:ssä.  Kaakon ja Pohjois-Karjalan yhdistyksissä lehtitilaus 

oli vaihtoehtoinen (jäsenmaksu ilman lehteä tai lehden kanssa). Yhdistysten tilaushintaan tehtiin uusi 

tarjous jäsenyhdistyksille, jolla houkuteltiin uusia yhdistyksiä kytkemään valtakunnallinen lehti 

yhdistyksen jäsenmaksuun. Tähän tarjoukseen vuodelle 2020 tarttuivat Etelä-Karjalan Monikkoperheet 

ry, Kaakon Monikkoperheet ry (jatkossa kaikki jäsenet) ja Turun Seudun Monikkoperheet ry.  
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3.3.2 Internet-sivut ja sosiaalinen media 

 

Internetsivut 

Suomen Monikkoperheet ry:n internetsivut (www.suomenmonikkoperheet.fi) ovat merkittävä 

viestintäkanava perheille, jäsenille ja yhteistyökumppaneille. Sivujen kautta välitetään tietoa 

kattojärjestön ja jäsenyhdistysten toiminnasta. Sivujen kautta voi antaa myös palautetta järjestölle, tilata 

maksuttoman infopaketin sekä liittyä jäseneksi alueyhdistykseen. Sivuston kävijämäärä* vuonna 2019 

oli 40 911 käyttäjät / 39 911 uudet käyttäjät (vuonna 2018 29 614 / uudet käyttäjät 28 951). *(käyttäjät, jotka 

ovat aloittaneet vähintään yhden istunnon 1.1.-31.12. aikana). Sivuston käyttäjämäärä on siis hienosti noussut.  
 

Kymmenen luetuinta sivua ovat: odotus ja synnytys, usein kysyttyä, jäsenetuliikkeet, kaksosten päivä, 

perhelomat, alueelliset yhdistykset, imetys, arki, monikkotietoa, lasten kehitys. 

 

Kaksosten päivä aiheutti sivuillamme valtavan kävijäpiikin, 2.2.2019 sivun katseluita oli 7987. Kun 

keskimääräinen sivujen katselumäärä on noin 500 /päivä. 

 

Jokaiselle jäsenyhdistyksellemme on tarjottu mahdollisuus avata omat alasivut sivuillamme. Vuonna 

2019 13/17 jäsenyhdistyksellä oli alasivut käytössään.  

 

Internetsivuillamme ylläpidettiin alueyhdistysaktiivien Extranet-osiota sekä kattojärjestön hallituksen 

omaa sisäistä sivustoa. Yhdistysten Extranet tarjoaa perusfaktaa ja ohjeita sekä käytäntöjä 

alueyhdistystoimintaan, sivuston kautta jaetaan myös mm. vuosikokousten kokousaineisto.  

 

Suomen Monikkoperheet ry:n hallituksen oma extranet-sivusto toimi hallituksen jäsenten sähköisenä 

tietopankkina, jonne tallennettiin kaikki hallituksen jäsenen tarpeelliset tieto- ja kokousaineistot. Sivusto 

palvelee hyvin myös uusia mukaan tulevia kattojärjestön hallituksen jäseniä, koska sivuilla oleva aineisto 

toimii hallitustyöhön perehdyttävänä materiaalina. 

 

Facebook, Twitter, Instagram 

Ylläpidimme aktiivisesti järjestön omaa julkista Facebook-sivustoa (Suomen Monikkoperheet ry). 

Päivityksiä teimme lähes viikoittain. Sivustoa hyödynnettiin monella tavalla: sen kautta on tiedotettu 

järjestön ajankohtaisista asioista, on tehty tapahtumien markkinointia, pyydetty lehteen haastateltavia 

sekä julkaistu erilaisia monikkouutisointeja meiltä ja maailmalta.  

 

Valtakunnalliselle Kaksosten päivälle on oma Facebook-sivusto, jolla tiedotimme teemapäivän viettoon 

liittyvistä asioista.  

 

Järjestöllä toimi myös useita Facebookin suljettuja ryhmiä: 

• Jäsenyhdistyksen monikkoperhevastaava ja vapaaehtoistoiminnan koordinaattori ylläpitivät 

monikkoperhevalmentajille tarkoitettua ryhmää, jossa käytiin keskustelua ja tiedotettiin 

ajankohtaisista valmennustoimintaan liittyvistä asioista.  

• Monikkoperhevaikuttajat -ryhmä, jossa keskusteltiin ajankohtaisista vaikuttamisteemoista. 

Ryhmä on tarkoitettu valtakunnallisesta ja paikallisesta vaikuttamisesta kiinnostuneille aktiiveille. 

Ryhmää vetivät vapaaehtoistoiminnan koordinaattori ja toiminnanjohtaja. 
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• Hyvä kysymys-nettivertaisohjaajille toimi koordinaattorin vetämänä suljettu, salainen ryhmä, 

jossa tiedotettiin ja keskusteltiin perheaikaa-sivustolla toteutettavista toiminnoista.  

• Monikkoperheyhdistysten puheenjohtajisto -ryhmä. Ryhmän tarkoitus on aktivoida 

puheenjohtajien oma-aloitteista keskinäistä yhteydenpitoa ja tiedon jakamista. Ryhmän toiminta 

on ollut aktiivista. Ryhmän toimintaan osallistuivat kaikki järjestön työntekijät. 

• Monikkoperheet-lehden lehtityöryhmän suljettu ryhmä toimi aktiivisesti koko vuoden. 

• Monikkoyhdistystoimijat-ryhmä, joka on tarkoitettu kaikille monikkoperheyhdistysten hallitus- ja 

aktiivitoimijoille. Ryhmän tarkoituksena on tiedon ja vinkkien jakaminen, yhteydenpito ja kontaktit 

toisiin yhdistyksiin. 

• Suomen monikkoperheiden some-tiimi. Työryhmän sisäiseen viestintään tarkoitettu suljettu 

ryhmä. 

• Alumnit-ryhmä, jonka puheenjohtaja perusti vuoden alussa. Suomen Monikkoperheet ry:n 

entisille hallituslaisille ja aktiiveille tarkoitettu ryhmä yhteydenpitoon ja mielipiteiden vaihtoon.  

 

Facebook-sivustomme kasvatti vuoden aikana jälleen hienosti seuraajamääräänsä, seuraajia vuoden 

lopussa 3590 (vuonna 2018 3167 ja 2017 2535). Järjestön Twitter-tilillä tiedotettiin myös järjestömme 

ajankohtaisista uutisista. Twitter-tilillämme oli vuoden lopussa 938 seuraajaa (vuonna 2018 860). 

Instagram-tilimme seuraajamäärä jatkoi myös kasvuaan, vuoden lopussa tilillä oli 1306 seuraajaa 

(vuonna 2018 930, 2017 580). Instagramissa julkaisimme mm. ajankohtaisia tiedotuksia, kevyempiä 

maskottiemme Huugon ja Helvin päivityksiä sekä uudelleen jaoimme kuvia, jotka oli julkaistu tunnuksella 

#monikkokuva. Toteutimme kesäkuvakisan #monikkokesä2019, joka tuotti lähes 300 kuvaa Instagramiin 

ko. hastagilla. 

3.3.3 Muu tiedottaminen 

Tiedotusvälineiden edustajille etsittiin sopivia monikkoperheitä haastateltaviksi ja annettiin asiantuntija-

apua toimittajille. Hyödynsimme myös maksutonta Google alert -palvelua, joka tuo sähköpostiin 

uutispoimintoja internetistä. Käytössämme oli Retriever-mediaseurantapalvelu osana Kaikkien 

perheiden Suomi -hankeyhteistyötä. Näitä uutisointeja on voitu jakaa mm. Facebook-sivustollamme. 

 

Laadimme ja lähetimme useita uutiskirjeitä (suluissa tilaajamäärä). 

• Järjestön uutiskirje, 6 uutiskirjettä (915) 

• Monikkoperhevalmentajien uutiskirje, 2 uutiskirjettä (100) 

• Sisäiset tiedotukset jäsenyhdistyksille, 5 uutiskirjettä (130) 

 

Uutena viestinnän muotona julkaisimme podcastin Samalle vai eri luokalle – monikkolapset koulussa 

Hyvä kysymys -sivustolla. 

 

3.4 Kansainvälinen toiminta 

 

Olemme kansainvälisen International Society for Twin Studies -seuran (ISTS) jäsen.  Jäsenyyden kautta 

saimme Twin research and Human Genetics -kaksostutkimusjulkaisut. Olimme mukana myös ISTS:n 

alaisuudessa toimivan ICOMBON (The International Council of Multiple Birth Organizations) 

toiminnassa. Verkoston jäsenyys mahdollistaa maailmanlaajuisen monikkoyhteistyön ja tietojen 

vaihdon. Verkosto toteuttaa omia kansainvälisiä selvityksiä monikkoperheistä ja julkaisee 

englanninkielistä yhteismateriaalia.  
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Multiple birth siblings as adolescents – A guide for parents of twins and higher order multiples – opasta 

levitettiin ICOMBOn kautta maailmanlaajuiseen levitykseen verkoston jäsenille. Tekijänoikeudet ovat 

Suomen Monikkoperheet ry:llä ja saa osan myytyjen oppaiden tuotosta (huomioidaan ISTS-

jäsenmaksussa). 

 

Kansainvälinen kaksostutkimuksen kongressi Hong Kongissa peruttiin poliittisten levottomuuksien 

vuoksi. Kongressia varten ennätettiin lähettää abstraktiehdotus Kiehtova kaksosuus -tietokirjasta. 

 

3.5 Järjestöjen välisen yhteistyön vahvistaminen 

 

Suomen Monikkoperheet ry kuului vuonna 2019 jäsenenä seuraaviin järjestöihin:  

• ISTS, kansainvälinen kaksostutkimuksen seura ja ICOMBO International council of Multiple 

Births organisations: Hyödynsimme jäsenyyttä saamalla kansainvälisen Twin Research -

julkaisun sekä osallistumalla suljetun ICOMBO-members-FB-ryhmän keskusteluihin. 

• Kuluttajaliitto 

• KYT, Keski-Suomen yhteisöjen tuki: osallistumalla koulutuksiin ja tilaisuuksiin. 

• Lastensuojelun Keskusliitto ry: hyödynnettiin Ehkäisevän työn neuvottelukunnassa (jäsenenä 

Ulla Kumpula), jonka kautta ajankohtaista tietoa ja verkostoitumista. 

• SOSTE ry: jäsenyyttä hyödynnettiin mm. osallistumalla koulutuksiin ja lausuntoihin.  

• Hyvinvointialan liitto (HALI ry): työsuhdeasiain palveluja. 

• Väestöliitto ry: tuotimme aineistoa Hyvä kysymys -sivustolle, uutena podcastin sekä 

monikkovalmentajille suunnatun nettikurssin, asiantuntija- ja vaikuttamisyhteistyötä.  

 

Monimuotoiset perheet -verkoston toiminta ja yhteistyö jatkuivat aktiivisena, Kaikkien Perheiden Suomi 

-hankkeen myötä. Verkostoon kuuluu kymmenen järjestöä: Suomen Monikkoperheet ry, Lapsettomien 

yhdistys Simpukka ry, Käpy – Lapsikuolemaperheet ry, Adoptioperheet ry, Suomen Uusperheiden liitto 

ry, Yhden vanhemman perheiden liitto ry, Suomen Nuoret lesket ry, Perhehoitoliitto ry, 

Sateenkaariperheet ry ja Familia ry. Yhteistyö painottui vaikuttamistoimintaan. Osallistuimme hankkeen 

johtoryhmän ja vaikuttamistyöryhmän toimintaan sekä asiantuntijapäivien esittelyosastoille.  

 

Lasten kesä ry:n kanssa jatkui yhteistyö Leiritoiminta perheitä tukemassa -hankkeessa, joka on osa 

LSKL:n koordinoimaa Kaikille eväät elämään -avustusohjelmaa. Hankkeen rahoittaa Stea. 

Järjestösihteeri Tiina Matala osallistui toimintaan hankkeen ohjausryhmän jäsenenä. 

 

Osallistuimme Keski-Suomen järjestöjen ja maakunnan kumppanuuspöytään, vapaaehtoistoiminnan 

koordinaattori Raisa Ojaluoto toimi kumppanuuspöydässä lapsi- ja perhejärjestöjen edustajana.  

 

Seurattavat tavoitteet ja arvio toiminnan toteutumisesta:  

 

TAVOITE MITEN TOTEUTUI 

 

Olemme vieneet perheille ja monikkoaikuisille 
tarjottavaa asiatuntijatietoa eteenpäin julkaisemalla 
monikkoudesta kertovan tietokirjan (Kirja on 
julkaistu ja sen markkinointia on edistänyt vähintään 
viisi eri tilaisuutta, uutista tai esiintymistä.)  

 

TAVOITE EI TÄYSIN TOTEUTUNUT: Tuotimme 

vuoden aikana kirjaan sovitut lisäartikkelit ja 

jätimme käsikirjoituksen kustantajalle ja kirja 

lähti painotalolle vuonna 2019. Kirjan 

markkinointi ja julkistus siirtyi tammikuulle -20. 
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Viestintäkanavamme toimivat monipuolisemmin ja 
tehokkaammin järjestön ydinviestien 
eteenpäinviemisessä (järjestön nettisivuilla on uusia 
artikkeleita tai sivuja vähintään 5, uusia sivuja on 
Google Analyticsin mukaan luettu, uusia viestinnän 
keinoja on otettu käyttöön vähintään yksi.  

 

TAVOITE TOTEUTUI:  

Monikkoperheet-lehdessä olleita artikkeleita 

julkaistiin nettisivuillamme 10 artikkelia. (mm. 

kielenkehityksestä, lasten nukkumishaasteista, 

ekologisuudesta, kaksosten identtisyydestä) 

 

Artikkeleita on luettu. Suosituin lehtiartikkeli oli 

näyttelijä, kaksosten äiti Marjaana Maijalan 

haastattelu (772 sivukatselua), Unihaasteet 

(420), kaksostutkijan haastattelu identtisistä 

kaksosista (196) ja kielenkehityksestä kertova 

artikkeli (168)  

 

Uutena viestinnän keinona aloitimme  

podcastien julkaisun (1 julkaistu podcast) 

 

4. JÄSENYHDISTYSTEN JA VERTAISTOIMINNAN TUKEMINEN 

 

Suomen Monikkoperheet ry:llä oli 17 toimivaa, jäsenmaksun maksavaa jäsenyhdistystä. Yhdistykset 

tarjosivat perheille vertaistukea sekä erilaista toimintaa ja tapahtumia omilla toimialueillaan. 

Jäsenyhdistykset toimivat vapaaehtoisvoimin. Ne maksoivat kattojärjestöön jäsenmaksua 3,50 

euroa/jäsenperhe.  Yhdistysten kokonaisjäsenperhemäärä oli vuoden lopussa 1954 jäsenperhettä 

(v.2018 2235 perhettä). Jäsenperhemäärä laski 281 perheellä.  
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Tuimme alueyhdistysten jäsenhankintaa ja näkyvyyttä Facebook-markkinoinnilla, Monikkoperheet-

lehdessä sekä Tervetulopaketilla. Nettisivujemme jäseneksiliittymislomaketta käytettiin 336 kertaa. 

Perheet kertoivat saaneensa tiedon monikkoperheyhdistystoiminnasta neuvolasta, sairaalasta, 

Facebookista, monikkoperhevalmennuksesta, etuliikkeestä, netistä sekä ystäviltä ja sukulaisilta.   

 

Tervetuloa monikkovanhemmuuteen -ensitietolehtisen jakelua jatkettiin.  Maksutonta infopakettia sai 

tilata internetsivujemme kautta. Ensitietopaketin tarkoituksena on antaa ensitietoa ja kannustusta 

monikkovanhemmuuteen, tehostaa tiedotusta järjestöstä, alueyhdistystoiminnasta sekä kannustaa 

liittymään jäseneksi alueyhdistykseen sekä menemään mukaan yhdistyksen toimintaan ja sen 

tarjoamaan vertaistukeen. Tällä toiminnalla halusimme tukea alueyhdistysten jäsenhankintaa.  

 

Valtakunnallinen jäsenkortti muuttui alueyhdistysten toiveita kuunnellen painatetusta versiosta 

sähköpostitse toimitettavaan pdf-tiedostomuotoon. Tiedotimme korttimuutoksesta sähköpostitse myös 

etuliikkeitä sekä teimme uuden, päivitetyn yritysyhteistyökirjeen, jonka avulla yhdistykset voivat tehostaa 

uusien etuliikkeiden hankintaa omilla alueillaan. 
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Jäsenyhdistykset 2019 

Etelä-Karjalan Monikkoperheet ry (Lappeenranta) 

Etelä-Pohjanmaan Monikkoperheet ry (Seinäjoki) 

Helsingin Seudun Monikkoperheet ry 

Hyvinkään seudun Monikkoperheet ry 

Kaakon Monikkoperheet ry 

Keski-Pohjanmaan Monikkoperheet ry (Kokkola) 

Keski-Suomen Monikkoperheet ry (Jyväskylä) 

Mikkelin seudun Monikkoperheet ry 

Pirkanmaan Monikkoperheet ry (Tampere) 

Pohjois-Karjalan Monikkoperheet ry (Joensuu) 

Pohjois-Suomen Monikkoperheet ry (Oulu) 

Porin Seudun Monikkoperheet ry 

Päijät-Hämeen Monikkoperheet ry (Lahti) 

Rauman Seudun Monikkoperheet ry 

Savon Monikkoperheet ry (Kuopio) 

Turun Seudun Monikkoperheet ry 

Vaasan Seudun Monikkoperheet ry 

 

Jäsenperhemäärä yhdistyksissä 31.12.2019 yhteensä 1954 perhettä. 

4.1 Jäsenyhdistysten luottamustoimen tukeminen  

4.1.1 Ohjaus, neuvonta ja tiedottaminen 

Jäsenyhdistysten toimintaa tuettiin vastaamalla yhdistysaktiivien tiedusteluihin ja avunpyyntöihin sekä 

auttamalla perheitä liittymään alueyhdistysten jäseniksi.  

 

Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori ja/tai järjestösihteeri vierailivat (tai etäyhteydellä) yhdistyksissä 

hallitusten jäseniä tapaamassa. Aktiivista vuoropuhelua käytiin myös Facebookin ryhmissä. 

Kontaktoimme kaikki alueyhdistykset joko tapaamisissa, sähköpostitse tai puhelimitse.  

 

Alueyhdistysten luottamushenkilöiden sisäistä extranet-sivustoa ylläpidettiin. Alueyhdistyksen suljettu pj-

ryhmä ja yhdistystoimijoille tarkoitettu Monikkoyhdistystoimijat-ryhmä Facebookissa toimivat aktiivisesti. 

Ryhmän kautta aluetoimijoiden oli helppo kontaktoida toisia aktiivitoimijoita. Työntekijät toimivat 

aktiivisesti ryhmässä tiedottaen ja ohjaten. 

 

Jäsenyhdistyksiä tiedotettiin tarpeen mukaan ajankohtaisista asioista. Järjestön uutiskirje toimitettiin 

alueyhdistyksiin. Jokainen jäsenyhdistys sai veloituksetta Monikkoperheet-lehden yhdistyksen 

puheenjohtajan osoitteeseen.  

 

Jokaiselle alueyhdistykselle tarjottiin mahdollisuus avata alasivut järjestön nettisivujen alaisuuteen. 

13/17 yhdistyksellä oli alasivu järjestösivujen alla. Kolmella yhdistyksellä oli sivut omasta takaa ja yhdellä 

yhdistyksellä ei ole nettisivuja. Tuimme monikkoperheyhdistysten keskinäistä verkostoitumista mm. 

Facebookin suljetulla puheenjohtajiston ryhmällä sekä monikkoyhdistystoimijat-ryhmällä sekä 

koulutustilaisuuksin. 
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4.1.2 Järjestökouluttaminen 

 

 

4.1.2.1 Hyvällä sykkeellä monikkoyhdistyksessä -koulutuspäivä 

Järjestimme 18.5. Jyväskylässä kaikille yhdistystoimijoille suunnatun Hyvällä sykkeellä 

monikkoyhdistyksessä -järjestökoulutustilaisuuden. Osallistujia oli 13 ja 6/17 yhdistystä oli edustettuna. 

Päivän aikana käytiin läpi mm. uusien hallitusjäsenten rekrytointia ja perehdyttämistä sekä 

vapaaehtoistyön palkitsemiskäytäntöjä. Palautekyselyyn vastanneet kertoivat, että koulutuspäivä antoi 

tukea oman yhdistyksen toimintaan hyvin (75%) tai erittäin hyvin (25%). 

4.1.2.2 Monikkoperhevalmentajien koulutuspäivä 

Alueyhdistysten monikkoperhevalmentajille pidettiin koulutuspäivät risteilynä 6.-7.9. Osallistujia oli 20 ja 

9/17 yhdistystä oli edustettuna. Koulutuspäivien teemana oli sote-ammattilaisten kanssa tehtävä 

yhteistyö. Palautekyselyyn vastanneet kertoivat, että koulutustilaisuus antoi hyvin (35%) tai erittäin hyvin 

(59%) tukea ja motivaatiota omaan vapaaehtoistyöhön. Oman yhdistyksen toimintaan tilaisuus antoi 

tukea hyvin (53 %) tai erittäin hyvin (41%). Tämän koulutuksen osalta osallistujat kiittivät erityisesti 

saaneensa vertaistukea muilta monikkoperhevalmentajilta.  

4.1.3 Toimintatonniavustukset  

Stean jäsenjärjestöavustuksia (”toimintatonni”) jaettiin kuudennen kerran vuonna 2019. Saimme 23 000 

euron avustuksen alueyhdistysten toiminnan tukemiseen. Toimintatonniavustukset jaettiin porrastetusti 

alueyhdistysten jäsenperhemäärän mukaan.  

 

Toimintatonnien päätavoitteeksi linjattiin:  

Turvata alueellisen vertaistukitoiminnan ja vapaaehtoistoiminnan saatavuus monikkoperheille.  
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Toimintatonnien osatavoitteiksi linjattiin: 

• Tukea monikkoperheyhdistyksen hallitustyöskentelyä, jotta hallitus pysyisi toimintakykyisenä ja 

yhdistyksen toiminta jatkuisi.  

• Tukea monikkoperheyhdistystä siinä, että se järjestäisi alueellaan monikkoperheelle vertaistuen 

ja tiedon saantia edesauttavia tilaisuuksia.  

• Tukea monikkoperheyhdistyksiä siinä, että ne järjestäisivät monikkoperhettä tukeville 

sidosryhmille tilaisuuksia, jotta ammattilaiset ja päättäjät pystyisivät huomioimaan 

monikkoperheen erityistarpeet alueella paremmin. 

 

Vuoden 2019 avustuksella tavoiteltavat tulokset olivat:  

• Jokainen avustusta saava yhdistys on tehnyt toimenpiteitä hallituksen säännöllisen 

kokoontumisen hyväksi ja hallitustyöskentelyn parantamiseksi. 

• Jokainen yhdistys on järjestänyt alueellaan vähintään yhden tilaisuuden, joka tukee 

monikkoperheen tuen saantia suoraan tai sidosryhmän välityksellä. 

 

Vuodelle asetetut tavoitteet toimintatonnilla järjestetystä toiminnasta toteutuivat hyvin. Kaikki 17 

alueyhdistystä järjestivät vähintään yhden hallitustyöskentelyä vahvistavan tai kehittävän tilaisuuden. 

Hallitukselle suunnattuja tapahtumia järjestettiin yhteensä 21. Kaikki yhdistykset järjestivät vähintään 

yhden tilaisuuden, joka tukee monikkoperheen tuen saantia suoraan tai sidosryhmien välityksellä. 

Yhteensä perheille suunnattuja vertaistuellisia tapahtumia järjestettiin 53.  

 

Toteutuneita tapahtumia olivat erilaiset hallituksen kehittämistapahtumat: ulkopuolisen ohjaajan 

avustuksella toteutetut workshopit. Perheille suunnattuja tapahtumia olivat muun muassa 

monikkovanhempien luentotilaisuudet, perheiden ulkoilutapahtumat, keilailutapahtumat, vauva- ja 

taaperotapaamiset ja pikkujoulut. Avustuksella järjestettyihin tapahtumiin osallistui 2554 hlöä (arvio).  

 

4.2 Monikkoperhevalmennustoiminta 
 

 
Monikkoperhevalmennus on yksi tärkeimmistä monikkoperheyhdistysten toimintamuodoista. 

Yhdistykset ovat aktiivisia toimijoita omilla alueillaan järjestäessään perheille 

monikkoperhevalmennusta. Alueelliset monikkoperheyhdistykset hoitivat valmennusta yhdessä 

paikallisen neuvolan ja/tai sairaalan kanssa. Kattojärjestö tukee valmennustoimintaa kouluttamalla ja 

tukemalla alueilla toimivia monikkoperhevalmentajia.  
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Valmennustoimintaa pidetään tärkeänä, se tarjoaa uusille monikkoperheille mahdollisuuden tavata 

vertaisia ja kohdata monikkoraskauden ja -synnytyksen jo läpikäyneitä vanhempia. Valmennustoiminnan 

on myös todettu edesauttavan alueyhdistyksiä saamaan uusia jäsenperheitä. Vuoden aikana 

kannustettiin alueyhdistyksiä järjestämään odottajille suunnattua toimintaa, erityisesti yhteistyössä 

paikallisen terveydenhuollon toimijan kanssa. Alueyhdistyksien valmennustoiminnassa korostuu 

kokemusasiantuntijarooli ja terveydenhuollollinen asiantuntemus tulee saada joko neuvola- tai 

sairaalatoimijalta.  

 

Vuoden 2019 yhtenä painopistealueena oli monikkoperhevalmennus. Vuoden aikana valmentajille 

tarjottavaa tukea kehitettiin seuraavasti: 

 

Monikkoperhevalmennuksen vertaisvalmentajien perehdytyskurssi valmistui ja se julkaistiin Hyvä 

kysymys -sivustolla. Tervetuloa monikkoperhevalmentajaksi -perehdytyskurssi tarjoaa valmentajille 

tietoa monikkoperhevalmentajana toimimisesta, Suomen Monikkoperheet ry:n 

monikkoperhevalmennuksesta sekä ryhmän ohjaamisesta. Kurssi koostuu kahdeksasta jaksosta, jotka 

sisältävät tekstiä, videoita ja tehtäviä. Kurssin voi suorittaa omatoimisesti. Kurssi tulee suorittaa puolen 

vuoden sisällä siitä, kun on alkanut toimimaan monikkoperhevalmentajana.  

Nettikurssin tehtävistä yksi lähetetään vapaaehtoistoiminnan koordinaattorille, muut tehtävät ovat 

omatoimisesti tehtäviä. Lisäksi kurssin lopuksi täytetään sähköinen kyselylomake. Jokainen kurssin 

suorittanut (jakson 3 tehtävä ja kyselylomake täytetty) saa kirjallisen todistuksen perehdytyskurssin 

tehtyään. Vuoden aikana kurssin suoritti ja todistuksen sai kolme monikkoperhevalmentajaa.  

 

Kurssista tullut palaute oli positiivista: 
”Osiot olivat selkeät. Videot olivat hyödylliset ja kiinnostavat.” 
”Hyvä vaikka koulutuksia olenkin jo hetken aikaa pitänyt. Silti opin uutta. Hyvä keino pohtia asioita 
laajemmin.” 

 
Kaikkien alueellisten monikkoperheyhdistysten valmennustiimin yhteyshenkilöt kontaktoitiin puhelimitse 

ja tehtiin tilannekatsaus valmennusten nykytilaan ja kehittämistarpeisiin. 

 

Järjestimme kaksipäiväisen koulutuksen monikkoperhevalmentajille Silja Europan risteilyllä 6.-

7.9.2019. Osallistujia oli 20 ja 9/17 yhdistystä oli edustettuna. Koulutuspäivien teemana oli sote-

ammattilaisten kanssa tehtävä yhteistyö. Koulutuksessa oli varattu aikaa myös valmentajien välisille 

ryhmäkeskusteluille, jotka toteutettiin open space -menetelmällä.   

Palautekyselyyn vastanneet kertoivat, että koulutustilaisuus antoi hyvin (35%) tai erittäin hyvin (59%) 

tukea ja motivaatiota omaan vapaaehtoistyöhön. Oman yhdistyksen toimintaan tilaisuus antoi tukea 

hyvin (53%) tai erittäin hyvin (41%). Tämän koulutuksen osalta osallistujat kiittivät erityisesti saaneensa 

vertaistukea muilta monikkoperhevalmentajilta.  

 

Monikkoperhevalmennustoiminnan brändiä kirkastettiin. Valmennustoiminnan oma logo julkaistiin. 

Logon julkaisun yhteydessä syksyllä julkaistiin myös mediatiedote, jossa kerrottiin 

monikkoperhevalmennustoiminnasta.  

 

Kaakkois-Suomen ja Kainuun monikkoperhevalmennustoiminta käynnistyivät, valmennuksia on nyt 17 

paikkakunnalla. 
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Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori tuki alueyhdistysten monikkoperhevalmennustyötä 

osallistumalla valmentajien suljetun Facebook-ryhmän keskusteluihin sekä vastaamalla alueyhdistysten 

yhteydenottoihin koskien alueiden valmennustoimintaa. Valmentajille lähetettiin vuoden aikana kaksi 

sähköistä uutiskirjettä, joiden avulla tiedotettiin ajankohtaisista asioista ja tarjottiin vinkkejä 

valmennustoimintaan. Työntekijä ohjeisti ja tuki toimintaa myös henkilökohtaisin kontaktein ja neuvoin 

sekä aluetapaamisissa.  

 

Koordinaattori teki valmennustoimintaa koskevan vierailun Helsinkiin, Savoon ja Vaasaan. 

 

Monikkoperhevalmennuksen kehittämistiimi kokousti skypen välityksellä 22.2. ja 19.8.  

 

Väestöliiton Hyvä kysymys -sivustolla jatkui nettikurssi-muotoinen valmennus kaksosia ja kolmosia 

odottaville. Hyvä alku monikkovanhemmuuteen –nettikurssille sisään kirjautuva saa tietoa 

monikkoraskaudesta, -synnytyksestä ja arjesta monikkolasten kanssa asiantuntijoiden kertomana. 

Mukana on myös kokemuksia vanhemmuudesta ja arjesta perheiden itsensä kertomana. Nettikurssi oli 

mahdollista opiskella myös englanniksi. 

 

Valmennuksiin osallistujilta kerättiin palautetta sähköisellä palautelomakkeella. Saatu palaute oli 

myönteistä. Osallistujat arvostivat monikkovanhemmilta saatuja käytännön neuvoja ja kokemustietoa 

monikkoarkeen. 

 

Seurattavat tavoitteet sekä arvio toiminnan toteutumisesta: 

 

TAVOITE MITEN TOTEUTUI 

Yhdistysten aktiivit saavat hyvin tukea 
alueyhdistystoimintaan kouluttautumisen avulla 
(palautekyselyn mukaan 80% osallistujista koki 
saaneensa koulutuksista hyvin tai erittäin hyvin 
tukea omaan vapaaehtoistyöhönsä) 
 

 

TAVOITE TOTEUTUI: Kyselyymme 

vastanneista 96,6 % koki saaneensa 

koulutuksista hyvin (41,4%) tai erittäin hyvin 

(55,2%) tukea omaan vapaaehtoistyöhönsä.  

Tulosten perusteella onnistuimme antamaan 

jäsenyhdistyksille koulutuksien avulla hyvää 

tukea vapaaehtoistehtäväänsä. 

   

Alueellisten jäsenyhdistysten määrä säilyy 
ennallaan (jäsenyhdistysten määrä vuoden lopussa 
on 17) 

TAVOITE TOTEUTUI: Jäsenyhdistysten määrä 

oli vuoden lopussa 17. 

 
Alueyhdistykset ovat saaneet henkilökohtaista 
ohjausta toimintaansa (vähintään 6 toteutunutta 
vierailua alueyhdistyksissä sekä kaikki 17 
alueyhdistystä kontaktoitu) 
 

 

 

TAVOITE TOTEUTUI:  

Kaikki yhdistykset kontaktoitiin vuoden aikana 

joko puhelimitse, sähköpostitse, FB:n, 

yhdistysvierailun, koulutustapahtuman tai 

vuosikokouksen yhteydessä.  

Seitsemään (7) eri yhdistykseen tehtiin 

vierailukäynti/ tai yhteys etäyhteydellä: 

Valmentajien/valmennustoiminnan tapaamiset 

tehtiin Helsinkiin, Savoon ja Vaasaan. 

Hallitustapaamiset; Etelä-Karjala, Keski-Suomi, 

Pohjois-Karjala, Pori (etäyhteys), Vaasa 
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Lisäksi yhdistysedustajia on tavattu 

hallituksemme kokouksissa, 

järjestökoulutuksessa, 

monikkoperhevalmentajien koulutuksessa 

sekä vuosikokouksessa. 

 

Kaikkiin perhevalmennusta toteuttaviin 

yhdistyksiin on tehty valmennustoimintaa 

kartoittava puhelinyhteydenotto. 

 
Uusien monikkoperhevalmentajien nettikurssi on 
otettu käyttöön (vähintään 20 valmentajaa on 
suorittanut perehdytyskurssin). 
 

 

TAVOITE TOTEUTUI OSITTAIN:  

Valmentajien nettikurssi on otettu käyttöön. 3 

valmentajaa suoritti kurssin. 

 
Monikkoperhevalmentajille on paremmat valmiudet 
ohjata monikkoperhevalmennuksia (80% 
perehdytyskurssin käyneistä on saanut hyvin tukea 
valmentajan toimimiseen). 
 

TAVOITE TOTEUTUI:   

100 % perehdytyskurssille osallistuneista 

kertoi palautteessa, että on saanut kurssista 

hyvin tai erittäin hyvin tukea valmentajana 

toimimiseen. 

5. PERHEILLE SUUNNATTU TOIMINTA 

5.1 Kampanjat 

 

 
 

Pyrimme toteuttamaan kampanjaluonteisesti toimintaa, joka on mahdollista toteuttaa yhteisesti kaikissa 

alueyhdistyksissä. Järjestön lanseeraama Kaksosten päivä 2.2. tuo esiin kaksosten ja kolmosten 

perheille tärkeitä teemoja sekä näkyvyyttä monikkoperheasioille. Alueyhdistykset osallistuivat aktiivisesti 

päivän viettoon. 17 yhdistyspaikkakunnalla järjestettiin erilaisia koko perheen tapahtumia Kaksosten 

päivän merkeissä. Tapahtumat julkaistiin Internet-sivuillamme. 
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Päivästä julkaistiin mediatiedote STT-palvelun kautta (23.1 Kaksosten päivänä 2.2.2019 monikkoperhe 

kiittää.)  Tiedote tuotti useita mainintoja mediassa.  

 

Kaksosten päivän teemana oli Monikkoperhe kiittää. Keräsimme sähköisellä lomakkeella perheiltä 

kiitoksia, joita saimme 53 kpl. Kiitokset ojennettiin perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikolle 

Kaksosten päivän aattona vaikuttamistyön tueksi.  

 

Kaksosten päivän myötä saimme näkyvyyttä niin alueyhdistysten kuin kattojärjestön toiminnallekin. 

Monikkoperheet ovat ottaneet valtakunnallisen Kaksosten päivän jo hyvin ohjelmaansa ja moni kertoikin 

mm. Facebookissa juhlistavansa päivää jollain tavoin. Kaksosten päivänä käytettiin sosiaalisessa 

mediassa tagia #kaksostenpäivä, joka tuotti erityisesti Instragramissa valtavasti julkaisuja.  

 

 
 

Valtakunnallinen Kaksosten päivä Facebook-sivuston seuraajamäärä kasvoi viime vuoden tapaan parilla 

sadalla. Sivustolla olevaa onnittelupostausta jaettiin yli 800 kertaa, se sai yli 10 000 reagointia. 

Kokonaisuudessaan postaus tavoitti yli 100 000 henkilöä. 
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5.2 Nettivertaistuki 

 

Haluamme tarjota tietoa, tukea ja ohjausta perheille myös internetissä ja verkossa. Vuoden aikana 

olimme mukana Väestöliiton Hyvä kysymys -sivustolla tuottamassa sinne asiantuntijana materiaalia. 

Vuoden aikana tuotimme uutena materiaalina sivustolle monikkoperhevalmentajien perehdytyskurssin 

sekä yhden podcastin. Suunnittelemamme valmentajille tarkoitetut chat-keskustelut eivät toteutuneet 

sivuston teknisten pulmien vuoksi.  

 

Sivustolla on monikkoperheaiheisia artikkeleita, videoita sekä Hyvä alku monikkovanhemmuuteen –

nettikurssi suomeksi ja englanniksi sekä monikkoperhevalmentajien perehdytyskurssi. 

 

5.3 Muu perheille suunnattu toiminta 

5.3.1 Perhelomat 

Suomen Monikkoperheet ry järjesti vuonna 2019 Maaseudun terveys- ja lomahuolto ry:n (5) sekä 

Hyvinvointilomat ry:n (1) kanssa kuusi tuettua perhelomaa monikkoperheille. Hakemus oli jätetty myös 

Solaris Lomat ry:lle, mutta he eivät myöntäneet monikkoperheille omaa lomaa. 

Monikkoperheryhmälomien tarkoituksena oli tarjota perheille mahdollisuus tuettuun lomaan, viettää 

aikaa perheen kesken sekä mahdollisuus tavata omatoimisesti samassa elämäntilanteessa olevia 

perheitä ja saada vertaistukea. Suomen Monikkoperheet ry:n tehtävänä oli tuettujen lomien markkinointi 

ja hakemisesta tiedottaminen/ ohjaaminen. Lomajärjestöt vastaanottivat suoraan perheiden 

lomahakemukset. Lomatoiminta oli erittäin suosittua ja lomilla oli mukana noin 60 monikkoperhettä. 

 

Maaseudun terveys- ja lomahuolto ry: 

• 2.-7.6.2019 Liikuntakeskus Pajulahti (ylimääräinen loma, MTLH:n aloitteesta, hakijoita niin paljon) 

• 9.-14.6.2019 Liikuntakeskus Pajulahti 

• 24.-29.6.2019 Härmän kylpylä 

• 21.-26.7.2019 Vesileppis (ylimääräinen loma, MTLH:n aloitteesta, hakijoita niin paljon) 

• 28.7.-2.8.2019 Rokua Healt&Spa 

Hyvinvointilomat ry: 

• 10.-15.6.2019, Kuortaneen urheiluopisto 

 

Maaseudun terveys- ja lomahuolto ry:n Lomaluotsi-koulutukseen osallistui Suomen Monikkoperheet 

ry:stä yksi vapaaehtoinen Paula Saarela, joka jatkossa toimii MTLH ry:n monikkoperhelomilla 

vertaisohjaajana.  

5.3.2 Leiritoiminta perheitä tukemassa -hanke  

Vuonna 2017 syksyllä käynnistyi Leiritoiminta perheitä tukemassa -hanke, joka on Lasten kesän, 

Parisuhdekeskus Katajan, Pienperheyhdistyksen, Suomen Monikkoperheet ry:n sekä Äidit irti 

synnytysmasennuksesta Äimä ry:n yhteishanke. Hankkeessa järjestetään vuosien 2017-2020 välisenä 

aikana perheille noin 30 viikonloppuleiriä tukemaan perheiden hyvinvointia. Hanke on osa 

Lastensuojelun keskusliiton koordinoimaa Kaikille eväät elämään -avustusohjelmaa. Hanketta koordinoi 

Lasten Kesä ry ja rahoitus saadaan Veikkaukselta/ Stealta. Suomen Monikkoperheet ry:tä 

ohjausryhmässä edustaa Tiina Matala. 
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Hankkeen leirit koostuvat aloitusleireistä sekä teemallisista jatkoleireistä. Hankkeessa yhdistyy 

leirielämän ainutlaatuisuus ja arjesta irtautuminen ja perheen tukeminen yhteen uudenlaisella tavalla. 

Leiriviikonloput mahdollistavat koko perheelle yhteistä aikaa, uusia kokemuksia ja uusia 

tuttavuuksia.  Leireillä vietetään aikaa yhdessä niin oman perheen, kuin muidenkin perheiden kanssa 

touhuten perinteisiä leiriasioita. Aikuisille on myös omaa ohjelmaa ja mahdollisuus omatoimiseen 

liikkumiseen ja jutusteluun, jonka aikana kokeneet leiriohjaajat huolehtivat lapsista. Leirillä 

muodostetaan kannustava ilmapiiri, jossa saa jakaa arjen haasteita, puhua mieltä askarruttavista 

asioista ja saada muilta vertaistukea. Leirien aikana saa myös lisätietoa hankkeen eri 

yhteistyöjärjestöjen toiminnasta. Aloitusleirien aikana kerätään toiveita ja ideoita tulevien jatkoleirien 

ohjelmaa ajatellen. Vuoden 2019 aikana järjestettiin 11 leiriä, joista kaksi oli aloitusleirejä. 

Monikkoperheitä on leireillyt vuoden aikana yhteensä 30 kertaa (19 eri perhettä osallistunut leireille). 

Yhdeksän uutta monikkoperhettä tuli mukaan vuoden aikana. Monikkoperheitä on noin vajaa kolmasosa 

kaikista leiriperheistä.  

5.3.3 Perheille suunnattu neuvonta  

Vuoden aikana opastimme perheitä vertaistuen pariin alueyhdistykseen tai toimintaryhmään sekä 

vastasimme perheiden esittämiin kysymyksiin koskien esimerkiksi kotipalvelua, päivähoitoa, 

koulunaloitusta sekä vertaistuen saatavuutta.  

 

5.3.4 Vapaaehtoistoiminta 

Vuoden aikana laadittiin järjestön vapaaehtoistyön tueksi vapaaehtoistoiminnan strategia. Strategia 

selkiyttää vapaaehtoisten rekrytointia, perehdyttämistä, tehtävänkuvia sekä palkitsemisen tapoja. 

Järjestössä vapaaehtoistehtäviä on tarjolla mm. hallituksessa, vaikuttamistyöryhmässä, sometiimissä, 

lehtityöryhmässä. Strategia vahvistetaan vuonna 2020.  

 

Seurattavat tavoitteet sekä arvio toiminnan toteutumisesta:  

 

TAVOITE MITEN TOTEUTUI 

 
Hyvä kysymys -alustalle tuotetut 
monikkoperheaiheiset aineistot on löydetty 
(sivuston chatteihin on osallistunut vähintään 30 
osallistujaa v.2019) 
 

 

TAVOITE EI TOTEUTUNUT: 

Monikkoperheaiheisia chatteja ei toteutettu 

sivuston teknisten pulmien vuoksi ollenkaan. 

6. HALLINTO  

6.1 Hallitustyöskentely 

Hallitus koostuu puheenjohtajasta ja kuudesta varsinaisesta jäsenestä sekä kuudesta varajäsenestä. 

Hallituksen puheenjohtajana toimi Heli Laurila Lempäälästä. 

VARSINAISINA JÄSENINÄ TOIMIVAT: VARAJÄSENINÄ TOIMIVAT:  

Hukka Heidi, Lahti (varapj) Anttila Tuula, Kotka 

Kesäläinen Katja, Littoinen Karttunen Teija, Helsinki 

Korhonen Maaria, Tupos Kiviranta-Kukkonen Sannamari, Ylämylly 

Lahti Heli, Helsinki Pousi-Hietala Jaana, Lappeenranta 

Nyyssönen Riku, Kuopio  

Puttonen Karita, Koskenpää  
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Hallituksen järjestäytymiskokous pidettiin Jyväskylässä 19.1.2019. Kuvassa (vasemmalta) Riku Nyyssönen, 

Maaria Korhonen, Heli Laurila, Karita Puttonen, Heidi Hukka sekä Sannamari Kiviranta-Kukkonen. 

 

 

Hallituksen kokouksia pidettiin viisi: 19.1.2019 (Jkl), 25.3.(Skype), 13.4.(Jkl), 6.6., 21.9. (Jkl) ja 

16.11.(Jkl). Sääntömääräinen vuosikokous oli 16.11.(Jkl). 

 

6.2 Työryhmät ja asiantuntijajäsenet 

6.2.1 Lehtityöryhmä 

Monikkoperheet-lehden lehtityöryhmän jäseninä toimivat tj Kumpula Ulla (päätoimittaja), järjestösihteeri 

Matala Tiina (toimitussihteeri 1.1.-31.7.), Ojaluoto Raisa (toimitussihteeri 1.8.-31.12.), Aalto Sirpa, 

Alhoke Jenni, Ihatsu Kimmo, Juuti Johanna, Kasi Tiina, Koskinen Jaana, Kyllönen Katriina, Kylä-Heiko 

Maria, Laine Tea-Susanna, Muhonen Anne, Ojanperä Päivi, Paattiniemi Outi, Peura Jussi, Perälä 

Johanna, Pöyry Sanna-Mari, Rasilainen Sina, Sassila Marjatta, Sinkkilä Kaisa, Tyllilä Emmi sekä 

Vähäsarja Laura.  

 

Lehtityöryhmä ideoi ja suunnitteli Monikkoperheet-lehteä sekä teki lehteen artikkeleita. Jokaisen lehden 

osalta työskenneltiin sähköpostin ja oman suljetun Facebook-ryhmän välityksellä. Lehtityöryhmä 

kokoontui 16.3.2019 ja 5.10.2019 Helsingissä. 
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6.2.2 Monikkoperhevaikuttajat-ryhmä 

Ryhmässä toimivat Ulla Kumpula (vetovastuu), Raisa Ojaluoto (vetovastuu), Tuula Anttila, Enni 

Gustafsson, Jaana Hannula, Ulla Hemminki-Reijonen, Kaisu Hirvonen, Ilona Hooli, Helli Huikuri, Heidi 

Hukka, Annika Hätönen, Sirpa Jalo, Tarja Jalo, Jenni Johima-Frigren, Kaisu Kaistinen, Mari Kajetsky, 

Heli Kauppinen, Teija Karttunen, Jenni Kerppola, Katja Kesäläinen, Sannamari Kiviranta-Kukkonen, 

Laura Klose, Maria Kylä-Heiko, Lotta Laine, Anniina Lavikainen, Heli Laurila, Suvi Lehtovaara, Anu 

Leino, Elina Lopez, Anniina Lucenius, Tiina Matala, Riku Nyyssönen, Elina Paala, Päivi Pitkänen, Sanna 

Pukkala, Kati Rantanen, Heli Rajavaara, Heli Ronimus, Jenni Sallinen, Marita Salmela, Riikka 

Tapanainen, Timo Tilli, Eeva Tokoi, Laura Tolonen, Annina Vilkas ja Minna Virtanen. 

Asiantuntijajäsenenä oli Annukka Palm.  

 

Ryhmä tapasi 9.2., 11.6. ja 12.10. ja työskenteli lisäksi Monikkoperhevaikuttajat-FB-ryhmässä. 

6.2.3 Muut työryhmät 

Vuoden aikana toimi sähköpostitse ja skype-yhteyksin useita työryhmiä: 

 

Hyvä kysymys -sivuston toiminnassa toimi Nettivertaisohjaajien ryhmä, joka piti yhteyttä sähköpostitse 

ja Facebook-ryhmän kautta. Anonyymillä vertaistukisivustolla toimi yhteensä 9 ohjaajaa, Raisa Ojaluoto 

ja Ulla Kumpula. 

 

Monikkoteoksen toimitusneuvosto Anniina Lavikainen, Irma Moilanen, Jaakko Kaprio, Ulla Kumpula 

(vetovastuu) työskenteli sähköpostin ja Skypen välityksellä. Ryhmä kokousti 8.2., 28.3., 10.6.ja 4.12. 

 

Monikkoperhevalmennuksen kehittämistyöryhmä työskenteli sähköpostin välityksellä, tapaamisia 

järjestettiin kerran kasvokkain ja kerran skypellä. Mukana Eliisa Karttunen, Jenni Kerppola-Pesu, 

Sannamari Kiviranta-Kukkonen, Maaria Korhonen, Karita Puttonen sekä Raisa Ojaluoto (vetovastuu). 

 

Some-tiimi Neea Härkönen, Katja Kesäläinen, Maria Kylä-Heiko, Maria Lantermino, Heli Laurila, Salla 

Leijavuori, Jenina Leino, Andreas Lindlöf, Saija Maasilta, Dita Nyman, Riku Nyyssönen, Annina Vilkas 

sekä työntekijöistä Tiina Matala, Ulla Kumpula, Laura Eklund ja Raisa Ojaluoto (vetovastuussa). Ryhmä 

kokousti kasvokkain ja Skypen välityksellä: 9.3., 15.5., 3.9. ja 11.11. 

 

Keräysluvanvarainen toiminta -ryhmä Ulla Kumpula (vetovastuu), Heli Lahti, Riku Nyyssönen, 

Annukka Palm, Tiina Matala työskenteli sähköpostitse ja Facebook-ryhmässä. 

6.2.4 Asiantuntijajäsenet 

Järjestöllä on kummeja, joiden apua voidaan hyödyntää tarvittaessa. Kummeina toimivat (suluissa 

vuoden 2019 yhteistyö): 

Professori   Irma Moilanen (teoksen toimitusneuvoston jäsen) 

Professori  Lea Pulkkinen (tutkimus) 

Professori  Jaakko Kaprio (teoksen toimitusneuvoston jäsen) 

Valtiopäiväneuvos Jukka Vihriälä 

Filosofian professori Esa Saarinen 

  Leena Rauhala 

Laulaja   Joel Hallikainen 

Toimittaja  Maarit Tastula 

Väestöliiton pj Maria Kaisa Aula (vaikuttaminen) 
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Kansanedustaja Antti Rantakangas (kuoli loppuvuodesta 2019) 

Kansanedustaja  Tuula Väätäinen 

Kansanedustaja  Eeva-Johanna Eloranta 

 

6.3 Tilintarkastajat ja palkatut toimijat 

6.3.1 Tilintarkastajat 

Tilintarkastajina toimivat Tilintarkastus Riuttanen Oy Jyväskylästä ja KHT Jukka Sorjonen sekä Jukka 

Sorjosen varatilintarkastajana SYS Audit Oy. 

 

 
Vasemmalta järjestösihteeri Tiina Matala, toiminnanjohtaja Ulla Kumpula, vapaaehtoistoiminnan koordinaattori 

Raisa Ojaluoto sekä toimistoassistentti Laura Eklund.  

6.3.2 Henkilöstö ja muut palkatut toimijat 

Järjestön palkattuina työntekijöinä toimivat toiminnanjohtaja Ulla Kumpula (1.1.-31.12.), Raisa Ojaluoto 

vapaaehtoistoiminnan koordinaattorina (1.1.-31.12.) järjestösihteeri Tiina Matala (1.1.-31.7.,1.8.-31.12. 

vuorotteluvapaalla) sekä Paikka auki II -avustuksella toimistoassistentti Laura Eklund 1.1.-29.7. ja ajalla 

1.8.-31.12. vs. järjestösihteerinä.  

6.3.3 Paikka auki -avustusohjelman työntekijä 

Paikka auki II -avustusohjelman rahoituksella palkatun toimistoassistentin työnkuvaan kuului mm. 

kirjanpidon avustavia tehtäviä, laskutusta, laskun maksua, tuotetilausten käsittelyä, kokousvalmisteluja, 

uutiskirje sekä muita viestinnän tehtäviä. Toimistoassistentin lisäresurssi oli erittäin tärkeä toimiston 

avustaviin toimistotehtäviin ja mm. sähköiseen kirjanpitoon siirtymisessä. Lisäresurssi toi apua erityisesti 

järjestösihteerille. 
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Ulkopuolisilta tekijöiltä ostettiin seuraavat tehtävät: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4 Toiminnan kehittäminen 

 

Järjestön hallituksen jäsenet ottivat edellisvuosien tapaan vastuualueita hallituksessa ja hyödynsimme 

hallituksen jäsenen osaamista ja tietotaitoa. Perhehoitoliiton kanssa saatiin synergiaetuja yhteisissä 

tiloissa toimimisesta.  

 

Toteutimme henkilöstön ryhmätyönohjauksen ja kolmen kerran järjestöohjauksen (Keski-Suomen 

yhteisöjen tuki). Syksyllä toteutimme noin kerran kuussa työyhteisön työhyvinvointikeskustelun 

käyttämällä ns. kiky-työtunteja.  Puheenjohtajiston ja henkilöstön kehittämispäivät pidettiin Tampereella 

6.2. ja 21.10.  

 

Perheitä arjessa tukevan hankkeen suunnittelu ei edennyt. Sen sijaan järjestön toiminnan kehittämisen 

tarpeiden pohjalta laadittiin STEA:n rahoitushakemus asiantuntijan palkkaamiseksi ja uusi Paikka auki -

rahoitushakemus.  

 

Hallitus päätti kevään kokouksessaan seuraavista toimenpiteistä ilmastonmuutoksen torjumiseksi: 

 

• Perheet ja heidän lapsitoiveensa ovat tärkeitä. 

• Liikumme jatkossakin julkisin kulkuvälinein, juna on ekologisin vaihtoehto. 

• Lentämistä vältetään kuten ennenkin, mutta vähäinen käyttö kompensoidaan päästöhyvityksin. 

• Järjestön kokouksissa suositaan entistä enemmän etäyhteyksiä. Tarkkailemme jatkossa entistä 
tarkemmin, onko yhteistyökumppaneiden tilaisuuksiin mahdollista osallistua etänä/livestreamin 
välityksellä. 

• Myös hankinnoissa mietitään jatkossa enemmän ekologisuutta. 

• Toimiston jätteiden lajitteluakin vielä tarkistellaan.  
 

Hallituksessa pohdittiin myös järjestön tunnetuksi tekemistä ja siihen liittyvien markkinointituotteiden 

tarpeellisuutta. Keväällä tilattiin 3000 kpl Tuplavaara-autotarraa, jota jaettiin tervetulopakettien mukana 

sekä kaikkiin alueyhdistyksiin perheille jaettavaksi.  

 

Järjestössä siirryttiin 1.1.2019 alkaen käyttämään sähköistä Netvisor-taloushallintoa, joka mahdollistaa 

mm. verkkolaskujen vastaanottamisen paperilaskujen sijaan sekä kirjanpidon aineiston sähköistämisen. 

Ohjelmistoa hallinnoidaan yhteistyössä tilitoimiston kanssa. Lehtitilausrekisteri/lehtilaskutusohjelmisto 

päivitettiin pilvipalvelussa toimivaan versioon (ePasseli). 

TEKIJÄ TEHTÄVÄT 

Yrityspalvelu Berg Oy järjestön rahastonhoitaja, kirjanpito-, 

taloushallinto- ja palkanlaskentatehtävät 

Tuomas Nikulin  lehden taitto 

Mikko Koljander (CTU Finland) ict-tuki, koneasennukset ja päivitykset  

Suunnittelustudio Pippuriina monikkoperhevalmennuslogo 

Suomen uusiokuori Oy lehden painatus ja postitus 
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6.4.1 Toimintaa ohjaavat säännöt ja työnantajan velvoitteet  

Järjestömme toiminnan yhtenä johtavana periaatteena on toiminnan läpinäkyvyys. Se näkyy hallituksen 

laatimassa ja toimintaa ohjaavissa hallinnon ohjesäännössä ja taloussäännössä, hallitusten 

pöytäkirjojen kattavuudessa, järjestön tiedottamisessa sekä muissa omaksutuissa toimintatavoissa. 

Järjestön toiminnassa noudatetaan Yhdistysrekisterin hyväksymiä Suomen Monikkoperheet ry:n 

yhdistyssääntöjä. Toimintaa ohjaavina sääntöinä on käytössä myös kattava taloussääntö sekä järjestön 

viestintäsuunnitelma. Toimintaa ohjasi ja suuntasi hallituksen laatima ja vuosikokouksen hyväksymä 

strateginen suunnitelma (2017-2020). Taloussääntö, hallinnon ohjesääntö sekä tietoturvaohjeet 

päivitettiin vuoden 2019 aikana. 

 

Tehtyä toimintasuunnitelmaa ja budjettia noudatettiin tarkoin. Talousasioita sekä toimintasuunnitelman 

toteutumista seurattiin jokaisessa hallituksen kokouksessa. Taloutta koskevien päätösten valtuudet on 

määritelty taloussäännössä ja niitä noudatettiin.  

 

Järjestössä noudatettiin valtion matkustussääntöä. Hallituksen kokouksista hallituksen jäsenille 

maksettiin matkakulut ensisijaisesti edullisinta kulkuneuvoa käyttäen ja päivärahat. Kokouspalkkioita ei 

maksettu. Puheenjohtajalle maksettiin palkkiota 800 euroa vuodessa. Työryhmän kokouksiin 

osallistumisesta vapaaehtoisille korvattiin matkat ja mahdolliset majoituskulut (lukuun ottamatta 

vaikuttajaryhmää). 

 

Suomen Monikkoperheet ry kuuluu Hyvinvointialojen liittoon. Noudatamme sosiaalialan järjestöjä 

koskevaa työehtosopimusta. Työterveyshuolto toimi Suomen Terveystalossa. Työterveyshuollon 

työpaikkaselvityskäynti tehtiin toimitiloihin 14.3.2019.  

 

Seurattavat tavoitteet ja arvio toiminnan toteutumisesta: 

TAVOITE MITEN TOTEUTUI 

Toiminnassa ja sen kehittämisessä on hyödynnetty 
riittävästi hallituksen jäsenten ja työntekijöiden 
potentiaalia (70 % hallituksen jäsenistä ja 
työntekijöistä on vastannut itsearvioinnissa 
pystyneensä hyvin tai erittäin hyvin antamaan oman 
panoksensa sekä toisaalta vaikuttamaan toiminnan 
kehittämiseen ja eteenpäinviemiseen). 

 

 

TAVOITE TOTEUTUI:  

Hallitus: 89 % hallituksen jäsenistä oli tyytyväinen 

omaan panokseensa hallituksen työskentelyssä. 

Lisäksi kaikki vastaajat ovat sitä mieltä, että 

työntekijät toimivat hallituksen tahtotilan 

suuntaisesti, on tyytyväinen hallituksen 

työskentelyyn kokonaisuutena ja että 

hallitustyöskentely painottuu oikein tärkeimpien 

asioiden käsittelyyn.  89 %:n mukaan 

toiminnanjohtaja tarttuu hallituksen odotuksiin ja 

toiveisiin. Vastaajia oli 9/11. 

 

Työntekijät arvioivat pystyneensä antamaan hyvin 

tai erittäin hyvin panoksensa toiminnalle ja 

pystyneensä hyvin tai erittäin hyvin vaikuttamaan 

toiminnan kehittämiseen.  
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7. TALOUS 

7.1 Kulurakenne 

 

Suurimmat nettokuluerät koostuivat henkilöstön palkkakuluista, toimitilavuokrasta sekä hallinnon ja 

taloushallinnon kuluista. Järjestöllä on Perhehoitoliitto ry:ltä vuokratut toimitilat (3h ja yhteiset kokous- ja 

keittiötilat) Jyväskylässä. Kirjanpidon/taloushallinnon ja palkanlaskennan palvelut ostettiin Yrityspalvelu 

Berg Oy:stä. 

 

7.2 Rahoituspohja 

 

Järjestö sai Veikkauksen tuotoista STEA:n yleisavustusta 170 988 euroa (haettu 209 000). Yleisavustus 

sisälsi perusrahoituksen lisäksi tälle vuodelle taloushallinnon sähköistämiseen suunnatun tilapäisen 

avustuksen 2000 euroa). Lisäksi STEA myönsi 23 000 euron järjestöavustuksen jäsenyhdistyksiin 

jaettavaksi sekä vuoteen kohdistui myös vuonna 2018 myönnettyä Paikka auki II -avustusta 

toimistoassistentin palkkaukseen.  

 

Muun rahoituspohjan toiminnalle muodostivat lehti- ja tuotemyyntituotot, yhdistysten jäsenmaksut, 

monikkomateriaali- ja mainostuotot sekä muu oma varainhankinta. 

Järjestö myi julkaisuja, joita olivat Monikkolapset koulussa -opas, Yhdessä ja erikseen - Näin tuen alle 

kouluikäisen kaksos- ja kolmoslapsen kasvua -opas sekä Väestöliiton Sylintäydeltä elämää -kirja. 

Julkaisujen myyntituotot ovat vähentyneet painetun opaskannan vanhentuessa ja koska järjestö julkaisi 

vain sähköistä, maksutonta aineistoa. Varainhankintatuotteiden myynti oli erittäin vähäistä eikä uusia 

tuotteita tilattu varastoon.  

 

 

Sähköiseen kirjanpitoon siirtyminen tukee järjestön 

sujuvaa hallintoa (kaikki työntekijät osaavat uuden 

järjestelmän, toimijat kokevat uuden järjestelmän 

sujuvaksi, kaikilla toimijoilla on näkemys 

järjestelmän jatkokehittämiseksi)  

 

 

TAVOITE TOTEUTUI OSITTAIN: 

Kaikki järjestelmää käyttävät kokivat osaavansa 

järjestelmän ja käytön olevan sujuvaa. Sen sijaan 

käyttäjille ei ole syntynyt näkemystä siitä, miten 

järjestelmää voidaan jatkokehittää järjestön 

tarpeisiin. 
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Järjestön ensimmäinen, Poliisihallituksen myöntämä keräyslupa oli voimassa vuoden 2019. 

Ensimmäisen varainhankintakampanjan käytännön toteutuksen suunnittelijaksi ja kumppaniksi saimme 

Aava&Bang -mainostoimiston pro bono- sopimuksella. Avasimme seuraavanlaiset 

lahjoitusmahdollisuudet: tekstiviestilahjoitus (SecuryCast), tilisiirto, PayPal, Mobilepay, Otto-

automaattilahjoituskampanja (ajalla 3.9.-2.12 Automatia Pankkiautomaatit Oy). Keräysluvan alainen 

varainhankinta tuotti vuoden aikana 21 169,81 euroa. Kerättävät varat käytetään kaksosten, kolmosten 

ja nelosten perheiden hyvinvointia edistävään työhön seuraavasti: Monikkoperhevalmennusten 

toteuttamiseen; monikkoperhevapaaehtoisten kouluttamiseen, ohjaamiseen ja tukemiseen; 

monikkoperheiden vertaistuki- virkistys- ja tiedotustapahtumiin sekä monikkoustietomateriaaleihin. 

 

Monikkoperheet-lehden tilaushinta oli jäsenille 16,50 € ja ei-jäsenille 30 € vuosikerta. Lehden maksavien 

tilaajien määrä oli vuoden lopussa 1724 (v.2018 1800). Kuusi alueyhdistystä tilasi kattojärjestön lehden 

jäsenistölleen omaan jäsenmaksuunsa kuuluvana. Lisäksi kahdessa alueyhdistyksessä jäsenmaksu oli 

vaihtoehtoinen ilman lehteä tai lehden kanssa. Näistä alueyhdistysten tilauksista myönnettiin 20 

prosentin alennus (tilaushinta 13,20 euroa). Helsingin seudun Monikkoperheet ry sai hallituksen 

päätöksellä (9/2017) erikoisalennuksen lehden tilaamiseen (9,90 euroa, tarjous voimassa vuosina 2018-

2019), jotta mahdollisimman moni jäsen saatiin lehden lukijoiksi alueyhdistyksen luopuessa omasta 

lehdestään vuonna 2018. Vuoden aikana selvitettiin kyselyllä alueyhdistyksistä kiinnostusta lehden 

kytkemisestä yhdistyksen jäsenmaksuun ja ilmoitettiin tilausmaksun alentumisesta tilattaessa lehti koko 

jäsenistölle (11 euroa/tilaus). Kaksi uutta alueyhdistystä päätti kytkeä vuonna 2020 lehden omaan 
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jäsenmaksuunsa ja yksi yhdistys muutti vaihtoehtoisen jäsenmaksunsa (ilman lehteä tai lehden kanssa) 

lehtitilauksen sisältäväksi jäsenmaksuksi. 

 

Kaikki 17 alueellista monikkoperheyhdistystä maksoivat jäsenmaksua Suomen Monikkoperheet ry:lle 

3,50 euroa/jäsenperhe. Alueyhdistysten jäsenperheiden määrä oli vuoden lopussa 1954 perhettä 

(vuoden 2018 lopussa 2235). 

 

Lehdessä maksullisesti ilmoittivat AT-lastenturva sekä K-ruoka.fi. 

 

Vakuutusyhtiö Pohjantähden kanssa vuonna 2015 käynnistynyt markkinointiyhteistyö päättyi, koska se 

ei ollut tuottoisaa. Viimeiset vakuutusprovisiot maksettiin keväällä 2019.   

 

Vuoden 2019 budjetti oli laadittu nollatulokselle. Tilinpäätöksen tulos osoitti  

20 914,32 euroa ylijäämää (johtuen keräyslupatoiminnasta). Talouden tila on vakaa. Noudatimme 

huolellista talousseurantaa ja taloussäännön linjauksia. 

 

7.3 Tulorahoituksen kehittäminen 

 

Vahvistimme ja monipuolistimme rahoituspohjaa erityisesti uuden keräysluvan alaisen varainhankinnan 

avulla. Tuottoja haettiin kaksosten, kolmosten ja nelosten perheiden hyvinvointia edistävään 

työhön seuraavasti: Monikkoperhevalmennusten toteuttamiseen; monikkoperhevapaaehtoisten 

kouluttamiseen, ohjaamiseen ja tukemiseen; monikkoperheiden vertaistuki- virkistys- ja 

tiedotustapahtumiin (mm. juhlavuoden 2020 suureen perhejuhlaan) sekä monikkoustietomateriaaleihin.  

 

Teimme vuoden 2019 aikana seuraavia toimenpiteitä tulorahoituksen parantamiseksi: 

• Hallinnon kulut pidettiin edelleen kurissa, jotta pystymme toteuttamaan toimintaa. 

• Haimme Veikkauksen STEA-avustuksia. 

• Hyödynsimme varainhankinnan osaamisen lisääntymistä. 

• Keräysluvan alainen varainhankintatyö käynnistyi. 

• Teimme toimenpiteitä yhdistysten jäsentilauslevikin kasvattamiseen (yhdistystilaushinta vuodelle 
2020 11 euroa/tilaus). 

• Jatkoimme lehtimainosten ja nettisivumainosten myyntiä 

• Teimme tietokirjaa tulevien vuosien myyntituotteeksi. 
 

Seurattava tavoite ja arvio toiminnan toteutumisesta: 

TAVOITE MITEN TOTEUTUI 

Olemme pitäneet talouden vakaana ja varautuneet 
seuraavan vuoden tarpeisiin riittävästi (vuoden 
2019 tilinpäätös on ylijäämäinen, 
rahoitussuunnitelma vuoden 2020 lisätarpeiden 
kattamiseen on tehty). 
 

TAVOITE TOTEUTUI:  

Tavoite toteutui, koska tilinpäätös oli 

ylijäämäinen keräysluvan alaisen 

varainhankinnan onnistumisen vuoksi ja 

tuotoilla voidaan rahoittaa mm.  juhlavuoden 

2020 perhejuhla, monikkoperhevalmentajien 

koulutus sekä vertaistilaisuus. 
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