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1. YHTEENVETO VUODESTA
Suomen Monikkoperheet ry on ennaltaehkäisevää työtä tekevä kansalais- ja lapsiperhejärjestö, jonka
jäseninä on 16 alueellista monikkoperheyhdistystä. Jäsenyhdistykset toimivat vapaaehtoisvoimin eri
puolilla Suomea. Tuemme niiden tekemää vapaaehtois- ja vertaistoimintaa, joka edesauttaa perheiden
jaksamista ja hyvinvointia. Jäsenyhdistysten kokonaisjäsenperhemäärä oli vuoden lopussa 1681 (v.
2020 1789) jäsenperhettä.
Toimintaa väritti edelleen koronapandemiatilanne. Toiminta tapahtui pääosin etäyhteyksin
verkkotapahtumina. Toteutimme toimintaa kuitenkin toimintasuunnitelman mukaisesti. Toiminnassa
toteutuivat selkeästi kolme tukijalkaa: Teimme vaikuttamistyötä, jotta monikkoperheet huomioidaan
heille tärkeissä palveluissa ja etuuksissa, tuotimme monikkoperhetietoa perheiden tueksi sekä
tuimme jäsenyhdistysten tekemää vapaaehtois- ja vertaistoimintaa.
Järjestön päärahoittaja oli STEA Veikkauksen tuotoista. Yleisavustuksella rahoitettiin suurin osa
toiminnasta, kun taas jäsenjärjestöavustus jaettiin suoraan jäsenyhdistyksille. Jäsenjärjestöavustuksen
käytössä painotimme alueyhdistysten hallitustyön kehittämistä ja perheille suunnattujen
vertaistukitapahtumien järjestämistä. Hyödynsimme MONI-DIGI -avustusta sen viimeisenä
käyttövuotena monikkoperheille suunnattuihin videotallenteisiin, alueelliseen ja valtakunnalliseen
etämonikkoperhevalmennustoimintaan sekä asiantuntijachatteihin (lastenpsykiatri, uniasiantuntija ja
psykologi). Kaikista kolmesta avustuksesta toimitettiin STEA:aan tuloksellisuusraportit, joiden mukaan
toiminnalla oli saavutettu asetetut tavoitteet hyvin. Parin tavoitteen osalta saavutettiin osatavoite, tai
tavoitteen mukainen toiminta oli saatu käynnistettyä hyvin.
Käynnistimme uuden strategian (2021–2024) toteuttamisen. Siinä toiminnan tavoitteina ovat mm.:
• Monikkoperheyhdistystoiminnan brändin kirkastaminen ja yhdistystuen kehittäminen sekä
neuvolayhteistyön kehittäminen alueilla.
• Valtakunnallinen vaikuttamistyö ja verkostoissa toimiminen.
• Monikkoasiantuntijatyön ja viestinnän kehittäminen.
• Innovatiiviset, kokeilevat työskentelytavat sekä digitalisaatio.
Strategian tavoitteita lähdettiin toteuttamaan muun muassa seuraaviin tavoin:
• Asiantuntijatyöryhmän työskentely käynnistyi ja järjestöön saatiin mukaan kolme uutta
asiantuntijaa. Jäsenet edustavat useita eri aloja ja mukana on myös aikuisten kaksosten
edustajia. Työryhmä mm. laati kaksi hankehakemusta, suunnitteli 2.2. webinaarin ja listasi
ajankohtaiset tutkimustarpeet.
• Monikkoperheyhdistystoiminnan kehittämistyöryhmän työskentely käynnistyi. Se priorisoi
tärkeimmiksi tehtäviksi seuraavalle vuodelle yhdistystoiminnan markkinoinnin sekä uusien
jäsenten ja aktiivitoimijoiden hankinnan.
• Viestintästrategia 2021–2024 valmistui ja sitä toteutettiin. Kehittämisessä painottuivat uudet
nettisivut, ennakointi ja nopea reagointi ja kohderyhmien osallistaminen entistä
vuorovaikutteisempaan viestintään.
• Työskentelyalustoja kehitettiin. Mm. Teams aktivoitiin hallituksen ja henkilöstön käyttöön.
• Vaikuttamistyössä keskityimme perhevapaauudistukseen. Saimme korjaukset ja parannukset
lakiuudistukseen vanhempien yhtä aikaa pidettävien raskaus- ja vanhempainrahapäivien
määrään ja 2., 3., 4. monikkolapsesta myönnettävien päivien määrään.
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Vuoden aikana toiminta oli suunnitelmallista, sillä teimme töitä kaikkien toimintasuunnitelmaan
asetettujen tavoitteiden eteen ja lähes kaikki asetetut tavoitteet saavutettiin hyvin.
Järjestön toimitilat sijaitsevat Jyväskylässä. Järjestössä työskenteli vakituisessa työsuhteessa kolme
palkattua henkilöä; toiminnanjohtaja, järjestösihteeri ja vapaaehtoistoiminnan koordinaattori sekä
määräaikaisessa työsuhteessa toimistoassistentti. Lisäksi järjestössä toimi vapaaehtoisista koostuva
11-jäseninen hallitus ja yli sata vapaaehtoista työryhmissä, kummijäseninä sekä muina asiantuntijoina.
Kaksoset syntyi 606 perheeseen ja kolmoset 7 perheeseen (2020). Monikkosynnytysten suhteellinen
määrä on pysynyt viime vuodet ennallaan (noin 1,35 % kaikista synnytyksistä).
VUOSI 2021 LUKUINA

2. VAIKUTTAMISTYÖ
2.1. Vaikuttamistyö
Vaikuttamistyötä tekivät vaikuttajatyöryhmä, toiminnanjohtaja ja koordinaattori. Vaikuttajatyöryhmän
työskentely oli sujuvaa, sillä parantuneiden etäyhteyksien ansiosta aiempaa useampi tuli mukaan
kokouksiin. Vaikuttamistyötä tehtiin tiiviissä yhteistyössä Monimuotoiset perheet –verkoston ja
eduskunnan Monimuotoiset perheet -ryhmän kanssa.
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Vuoden aikana keskityttiin perhevapaauudistukseen. Sen osalta työskenneltiin tiiviisti Monimuotoiset
perheet -verkoston kanssa. Esityksemme päätavoitteet olivat vanhempien yhtäaikaisesti pidettävien
päivien laajentaminen ja toisesta, kolmannesta ja neljännestä monikkolapsesta maksettavien
päivärahapäivien lisääminen. Hallituksen antama esitys ei huomioinut esityksiämme ja jopa heikensi
kaksosten vanhempien yhtä aikaa pidettävien päivien määrää. Teimme korjausesityksen, otimme
kontakteja valmistelevaan työryhmään ja laadimme lehdistötiedotteen epäkohdista. Myös monet muut
tahot kiinnittivät esityksen epäkohtiin huomiota lausunnoissaan. Saimme korjaukset lakiin seuraavasti:
Oikeutta vanhempien yhtä aikaa pidettäviin raskaus- ja vanhempainvapaapäiviin pidennettiin 12 pv
kaksosista, 24 pv kolmosista ja 36 pv nelosista. 2., 3. ja 4. monikkolapsesta myönnettiin aiempaan
verrattuna kaksosista 6, kolmosista 12 ja nelosista 21 lisäpäivää.
Lapsiperheiden kotipalvelun saatavuuden seuraamista toteutettiin kontaktoimalla ministeriön ja
aluehallintoviraston virkahenkilöitä. Tiedon kerääminen saatavuudesta ei edennyt näiden kautta, joten
suunnittelimme vaikuttamista uudelleen niin, että verkoston alaisen työryhmän johdolla toteutetaan
kysely kotipalvelun saatavuudesta 2022. Lapsiperheiden kotipalvelu nostettiin esiin myös kuntavaalien
2021 ja aluevaalien 2022 yhtenä tärkeänä tavoitteena ja asian tärkeyttä nostettiin esiin
somekanavillamme. Lapsiperheiden kotipalvelun saatavuus varmistetaan SHL:n edellyttämässä
laajuudessa. Monimuotoiset perheet –verkostossa on käynnistetty kotipalvelun kehittämiseen tähtäävä
työryhmä. Ensimmäisenä toimenpiteenä on päätetty toteuttaa kysely kotipalveluun liittyen vuonna 2022.
Julkaisimme somessa kotipalveluun liittyvän perhehaastattelun.
Elokuussa tuli voimaan oppivelvollisuuslain muutos, joka mahdollisti maksuttomat oppimateriaalit.
Paikallisia ja alueellisia vaikuttamisen tavoitteita vietiin eteenpäin kesäkuussa 2021 järjestettyjen
kuntavaalien ja tammikuussa 2022 järjestettyjen aluevaalien alla. Julkaisimme kuntavaalitavoitteet sekä
aluevaalitavoitteet useina erillisinä postauksina sosiaalisessa mediassa ja lähetimme niitä sotejärjestöjen yhteisille julkaisualustoille, kuten Sosten nettisivuille. Kuntavaalitavoitteita tuotiin esiin mm.
Monimuotoiset perheet –verkoston viestinnän kautta.
Tavoitteena oli, että aamu- ja iltapäivätoiminnassa tulee myöntää sisarusalennus perheille, joilla on
toiminnassa samanaikaisesti useampi kuin yksi lapsi. Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan maksun
määräytymisessä on huomioitava maksua alentavana toiminnan piirissä olevien lasten määrä,
esimerkiksi 50 prosentin alennus toisesta lapsesta alkaen. Tätä teemaa nostettiin esiin haastattelemalla
perhettä sisarusalennuksen vaikutuksesta perheeseen ja jakamalla haastattelua erityisesti kuntavaalien
2021 alla.
Lisäksi vaalitavoitteissa ja somekanavillamme nostettiin esiin seuraavat tavoitteet
• Kaikille monikkosynnyttäjille tarjotaan maksuton yksilökäynti äitiysfysioterapeutilla ja sen
jälkeen tarvittaessa lisäkäyntejä.
• Kunnissa on selvitettävä alakouluikäisten lasten ilta- ja viikonloppuhoidon tarve ja ryhdyttävä
tarvittaessa toimenpiteisiin.
• Kaupunkisuunnittelua tulee tehdä myös monilapsisten perheiden ehdoilla huomioiden
yksinliikkujat, esteettömyys ja turvallisuus.
• Kunnassa tulee olla yhdistyksille tarjolla maksuttomia kokoontumistiloja. Yhdistyksille tulee olla
tarjolla maksuttomia kokoontumistiloja esimerkiksi osana perhekeskustoimintaa.
• Sote-uudistuksessa tulee huomioida monikkoperheiden (maakunnalliset) erityistarpeet, mm.
monikkoperhevalmennusta on oltava saatavilla monikkoperheille.
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Kyselyissä perheet ovat tuoneet esiin sitä, että monikkoperheille tulee olla tarjolla enemmän jäsenkortilla
saatavia alennuksia. Tähän työhön ei riittänyt resursseja, mutta jo olemassa olevat noin 200 jäsenetua
päivitettiin uusille nettisivuille.
Vaikuttamistyön lausunnot, kannanotot ja ohjelmat olivat: (lehdistötiedotteet ks. 3.2. Viestintä)
• Kuntavaalitavoitteet 2021 osana Monimuotoiset perheet –verkoston kuntavaaliohjelmaa
• 19.1. toimitimme Monimuotoiset perheet –verkostolle monikkoperheiden ja monikkosisarusten
tärkeimmät tavoitteet tasa-arvoselontekoa varten
• 18.3. Valtuustoaloitepohja aamu- ja iltapäivätoiminnan maksuista
• 29.3. Mukana Monimuotoiset perheet –verkostokuulemisessa liikkumisvapauden
rajoittamisesta
• 2.4. Lausunto perhevapaauudistukseen
• 11.6. Lausunto varhaiskasvatuslakiin
• Otakantaa.fi -palvelussa kannanotto hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen
kokonaisarkkitehtuuriin monimuotoisuuden näkökulmasta
• Laadimme vaikuttamistyön suunnitelman 2021-2024 (ja pohjaksi eduskuntavaalitavoitteille
2022)
• 27.8. Lausunto iäkkäiden sote-palvelulakiin
• 21.10. Verkoston kuuleminen perhevapaauudistuksesta
• Aluevaalitavoitteet 2022

Seurattavat tavoitteet vaikuttamistyölle ja arvio niiden toteutumisesta:
TAVOITE 2021
MITEN TOTEUTUI

Saada monikkoperheiden tarpeet huomioiduksi
kotipalvelun saatavuudessa (toimenpiteiden määrä
vähintään 10)

TAVOITE TOTEUTUI OSITTAIN JA TAVOITTEEN
SUUNTAINEN TYÖSKENTELY ALKOI:
Tavoiteltiin sitä, että viranhaltijat, päättäjät ja media
saavat tietoa kotipalvelun kaavamaisista
epäkohdista ja niiden heikentävästä vaikutuksesta
palvelun tehokkuuteen. Koska viranhaltijoiden tehty
kontaktointi ei johtanut asian etenemiseen,
vaihdoimme suunnitelmaa. Sen kautta tulimme
kuulluksi, osatavoite toteutui ja saimme aloitettua
tavoitteen suuntaisen työskentelyn.
Julkaisimme nettisivuillamme perhehaastatteluun,
jota jaoimme some-kanavissa kuntavaalien ja
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aluevaalien alla, olimme mukana käynnistämässä
Monimuotoiset perheet –verkoston työryhmää, joka
paneutuu kotipalvelun saatavuuden haasteisiin ja
tulee toteuttamaan laajan kyselyn aiheesta.
Osallistuimme työryhmän kahteen kokoontumiseen.
Saada monikkoperheiden
perhevapaauudistuksessa
toteutuminen)

tarpeet huomioiduksi
(järjestön
esityksen

TAVOITE TOTEUTUI HYVIN:
Tavoitteina olivat, että vanhempien mahdollisuus
yhtäaikaiseen vanhempainvapaaseen huomioidaan
ja että uudistuksessa pidennetään 2., 3., ja 4.
monikkolapsesta myönnettävää
vanhempainvapaata. STM:n perhevapaatyöryhmän
1. esitys ei huomioinut näitä tavoitteita, mutta laajan
vaikuttamistyömme (henk.koht. viestit työryhmälle,
lehdistötiedotteet ja lausunnot) jälkeen tehtiin
toivomamme minimikorjaukset lähes kokonaan
esittämässämme muodossa. Oikeutta vanhempien
yhtä aikaa pidettäviin raskaus- ja
vanhempainvapaapäiviin pidennettiin 12 pv
kaksosista, 24 pv kolmosista ja 36 pv nelosista. 2.,
3. ja 4. monikkolapsesta myönnettiin aiempaan
verrattuna kaksosista 6 lisäpv, kolmosista 12 lisäpv
ja nelosista 21 lisäpv. Uudistuksen jälkeen
kaksosperheeseen myönnetään 444,
kolmosperheeseen 528 ja nelosperheeseen 612
raskaus- ja vanhempainrahapäivää. Kaksosperheen
vanhemmat voivat pitää yhtä aikaa 108,
kolmosperheessä 198 ja nelosperheessä 288
päivää.
Työskentelyn tuloksellisuutta lakiuudistukseen
arvioitiin toteuttamassamme teemaryhmässä
(vaikuttajatyöryhmä, Monimuotoiset perheet verkoston johtava asiantuntija, työntekijät) 0-4 asteikollisella "Kehitysaskeleet vaikuttamistyön
arvioinnissa" - itsearviointimenetelmällä. Arvioinnin
tekivät 14.2.22 vaikuttajatyöryhmän kokouksessa 6
vapaaehtoista, 2 työntekijää ja Monimuotoiset
perheet - verkoston johtava asiantuntija.
Vaikuttamistyön arvioitiin onnistuneen hyvin, eli
arvioksi annettiin paras mahdollinen eli 4= näkyvä
muutos, yhteinen ymmärrys on siirtynyt
rakenteisiin/järjestelmään. Työmme hyödytti
perheitä hyvin.

3. TIETO JA ASIANTUNTIJUUDEN VAHVISTAMINEN
Toimimme monikkoperheitä koskevan tiedon asiantuntijoina mediassa, julkaisuissa, poliittisessa
vaikuttamisessa, verkostoissa ja tilaisuuksissa. 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
julkaisuihin, sekä avustimme haastateltavien perheiden saamisessa. Viestimme omien
7/33

________________________________________________________________________
tiedotuskanaviemme kautta mm. monikkoperheellisyydestä, monikkosisaruudesta, tietomateriaaleista
sekä järjestön ja alueyhdistysten toiminnasta.
Asiantuntijapäiville/messuille osallistumiset peruuntuivat koronatilanteen takia, joten ammattilaisille
kohdentuva viestintä jäi vähäiseksi. Osallistuimme Tehyn terveydenhoitajaopiskelijoiden verkkoopintopäivään jakaen monikkoperheellisyystietoutta ja Lastensuojelupäiville toimittaen materiaalia
jaettavaksi osallistujille.
Asiantuntijatyön
vahvistamiseksi
perustettiin
vuoden
alussa
asiantuntijatyöryhmä.
Asiantuntijatyöryhmän yhtenä tavoitteena on mm. lisätä asiantuntijoiden määrää järjestössä ja lisätä
tutkimusyhteistyötä monikkotietopohjan kehittämiseksi. Saimme lisää asiantuntijoita ja laadimme
ajankohtaisista omista tutkimustarpeista ja kansainvälisistä tutkimustarpeista listan yhteistyön pohjaksi.
Jätimme STEA:lle tammikuussa Monikkonuori omalla polulla (MOPO 2021-2024) –hankehakemuksen
ja toukokuussa Monikkosisaruus voimavaraksi (2022–25) -hankehakemuksen. Hankerahoituksia ei
myönnetty. Rahoittajan lausunnon mukaan monikkosisaruksiin kohdentuvaa toimintaa voidaan tehdä
yleisavustuksen puitteissa.

3.1 Monikkotiedon tuottaminen
Tavoitteena oli jakaa ajantasaista tietoa monikkoudesta ja monikkoperheellisyydestä kohderyhmien
helposti hyödynnettävässä ja helposti päivitettävässä muodossa. Tämä otettiin huomioon mm. nettisivuuudistuksessa. Uusille sivuille avattiin kohderyhmäsivut; Monikkoperheille ja Ammattilaisille.
Tietoa monikkoudesta ja monikkoperheellisyydestä jaettiin somessa toteutetun Usein kysytyt
kysymykset -kampanjan avulla. Facebookissa ja Instagramissa jaettiin 11 kuukautena
monikkoperheaiheinen faktatieto.
Julkaisimme sosiaalisessa mediassa ja nettisivuillamme monikkoperheaiheisia artikkeleita ja
blogitekstejä. Monikkoperheet tavoitettiin hyvin nettisivujemme, uutiskirjeemme, lehtemme sekä somekanaviemme ja sieltä laajalle levinneiden julkaisujemme ansiosta.

Kuva: Usein kysytyt kysymykset -kampanjan julkaisut.
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Julkaisimme tammikuussa internetsivuillamme Kaksoset ja kolmoset koulussa -oppaan.
Oppaasta julkaistiin huhtikuussa myös kolme koulutietolehtistä: vinkit vanhemmille, vinkit opettajille,
vinkit opinto-ohjaajille (myös ruotsiksi ja englanniksi). Kouluopasta ladattiin sivuiltamme vuoden
aikana noin 400 kertaa. Tiivistelmät: Vinkit vanhemmille ~60 latausta, opettajille ~40, opinto-ohjaajille
~10. Käännösversioita ei käytetty kuin parin klikkauksen verran.
Kouluoppaasta teetettiin kaksi palautekyselyä, toinen yleisesti oppaan käyttäjille ja toinen
alakouluopettajille. Vastausmäärä jäi valitettavan vähäiseksi.
Monikkoperheet-lehteä, jossa kouluopas oli julkaistu 2020 oli tarkoitus jakaa tammikuussa
opetushenkilöstön Educa-messuilla, mutta messut peruuntuivat koronatilanteesta johtuen. Tarjosimme
lehden lukijoille mahdollisuutta tilata kouluopasnumeroa omien monikkolasten opettajille. Tilauksia
saatiin 20.

Aiemmin julkaistua tietomateriaaliamme luettiin nettisivuiltamme tilastojen mukaan seuraavasti:
(muutama suosituin materiaalimaininta)
•
•
•
•
•
•
•
•

Imetysopas (355 käyttäjää)
Vertaisohjaajien opas monikkoperhevalmennukseen (125 käyttäjää)
Avaimia monikkoperheen imetysohjaukseen (108 käyttäjää)
Ammattilaisen opas monikkoperhevalmennukseen (42)
Kohti nuoruusikää -opas (38)
Vinkit ammattilaiselle monikkoperheen kohtaamiseen (33)
Monikkolasten yksilöllisyyden tukeminen -vinkit (32)
Vinkkejä unettomiin öihin (21)

Asiantuntijuutta kehitimme myös tuottamalla tietoa Väestöliiton Hyvä kysymys.fi-sivustolle (kohta 5.2.2)
erityisesti MONI-DIGI- hankkeen asiantuntijatyönä (kohta 5.2.1.).
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Monikkotietoutta nostettiin esiin mm. uutiskirjeissämme ja somepostauksissa. Lehdessä julkaistiin
asiantuntija-artikkeleita ja perheiden vertaistarinoita. Lehden artikkeleita julkaistiin myös nettisivuilla ja
Facebookissa (yht. 2 artikkelia).
Nettisivujemme blogissa julkaistiin kolme monikkoteemaista kirjoitusta; 1.3. Asenne ja tietämys
ratkaisevaa monikkosisarusten yksilöllisyyden tukemisessa, 7.5. Kolmas äitienpäivä konkretisoi
monikkoäitiyden, 16.12. Kaksosten päiväkodin aloitus on kasvatusyhteistyötä.
Vuoden aikana ei julkaistu järjestön ohjauksessa olevia monikkoperheaiheisia opinnäytetöitä.
Monikkoperheen uniopas oli työn alla.
Vuoden aikana toteutimme Monikkoperheet-lehteä varten kyselyt tuen tarpeesta monikkosisaruuden
kysymyksissä (n=80) sekä aikuisten kaksosten parisuhdekyselyn (n=84). Kyselytuloksista tuotettiin
lehtiartikkelit ja tuloksia hyödynnetään jatkossa järjestön tiedon tuottamisessa.

3.2 Viestintä
Laadimme viestintästrategian vuosille 2021–24. Viestinnän strategisiksi tavoitteiksi linjattiin brändätä
monikkoperhetoimintaa houkuttelevaksi ja antoisaksi uusien toimijoiden mukaantulon helpottamiseksi
sekä tehdä monikkotietoa eläväksi monikkoperheille, medialle ja muille sidosryhmille. Linjasimme, että
jatkossa viestintätyöryhmä laatii vuosittain viestintäsuunnitelman, joka noudattaa järjestöstrategian ja
vuositoimintasuunnitelman tavoitteita.
Viestintästrategia koostettiin kolmessa etätyöpajassa, joihin osallistui työntekijöitä sekä vapaaehtoisia
viestintätyöryhmästä, jäsenyhdistyksistä ja hallituksesta. Viestintää toteuttavat työntekijät,
viestintätyöryhmä ja lehtityöryhmä.
Järjestöllä oli käytössään useita viestintäkanavia. Internetsivut, Facebook-sivut, Instagram-tili, Twittertili ja Youtube-kanava pidettiin aktiivisena. Monikkoperheet-lehti ilmestyi neljästi ja yleinen ulkoinen
uutiskirje kuudesti. Tiedotukset jäsenyhdistyksille julkaistiin kuudesti. Lisäksi tiedotimme
ajankohtaisasioita yhdistyksiin sähköpostitse ja Facebook-ryhmien kautta.
Jatkoimme maksuttoman Tervetuloa monikkovanhemmuuteen -infopaketin postittamista. Aineisto
sisältää ensitietoa monikkovanhemmuudesta, järjestöstä ja alueyhdistystoiminnasta sekä kannustaa
liittymään jäseneksi ja tilaamaan lehteä. Infopakettia tilattiin nettisivujen kautta 165 kpl.
Laadimme viisi mediatiedotetta:
• 26.1. Kaksosten päivän pulkkamäet vaihtuvat tiedewebinaariin.
• 29.1. Kaksoset ja kolmoset koulussa -opas julkaistiin
• 18.2. Monikkoperheet: Kaksosten vanhempien oikeutta pitää samaan aikaan perhevapaita
korjattava lausuntokierroksella.
• 10.11. Vuoden isä Marko Oikarainen: Lapsuus on lyhyt aika
• 9.12. Perhevapaauudistus tunnisti monikkovanhempien yhtäaikaisen vanhempainvapaan tarpeen.
Mediatiedotteet julkaistiin mm. STT-infon kautta ja ne saivat yhteensä 1213 avausta.
Ehdotimme Vuoden isä -työryhmässä Vuoden isäksi kaksosten isä Marko Oikaraista, joka tuli valituksi.
Vuoden isä -uutisointi oli laajaa ja monikkovanhemmuus ja yhdistystoiminta saivat hyvää näkyvyyttä.
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Kuva: Marko Oikarainen (Kaakon Monikkoperheet ry) sai Vuoden isä -tunnustuksen 10.11.2021.

3.2.1 Monikkoperheet-lehti
Valtakunnallinen Monikkoperheet-lehti välittää tietoa ja arjen kokemuksia monikkoperheille ja toimii
tärkeänä vertaistuen muotona ja tiedonsaannin kanavana. Lehti sisältää artikkeleja mm.
vanhemmuudesta, arkielämästä sekä monikkolasten kasvun vaiheista. Lehti on ainut Suomessa
ilmestyvä valtakunnallinen monikkojulkaisu. 28-sivuinen lehti ilmestyi neljästi. Lehti toimi
tiedotuskanavana mm.
toiminnasta,
tuetuista perhelomista
sekä
vapaaehtoistoiminnan
mahdollisuuksista. Lehden lukijat ovat pääosin monikkoperheitä. Tilaajakannan esittely liite 1.
Päätoimittajana toimi tj Ulla Kumpula ja toimitussihteerinä vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Raisa
Ojaluoto. Lehden toimittamisessa merkittävässä roolissa oli vapaaehtoisista koostuva lehtityöryhmä,
joka kirjoitti artikkeleja ja ideoi aktiivisesti sisältöä. Taittotyön teki Tuomas Nikulin. Painopaikkana toimi
Suomen Uusiokuori Oy. Painosmäärä oli noin 2500 kpl.
Lehden levikki nousi hieman ollen 1623, edellisvuonna 1601 (maksavia tilaajia 1527, edellisvuonna
1507). Yhdistyksistä 11/16 on kytkenyt lehden jäsenmaksuunsa Etelä-Karjalan, Etelä-Pohjanmaan,
Helsingin Seudun, Hyvinkään Seudun, Kaakon, Keski-Suomen (uusi), Pirkanmaan, Pohjois-Suomen,
Päijät-Hämeen sekä Turun Seudun Monikkoperheet ry:ssä. Pohjois-Karjalan yhdistyksessä lehtitilaus
oli vaihtoehtoinen (jäsenmaksu ilman lehteä tai lehden kanssa). Lehden koko jäsenistölleen tilaavien
yhdistysten määrä kasvoi edellisvuodesta kymmenestä yhteentoista yhdistykseen.
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3.2.2 Internet-sivut ja sosiaalinen media
Internetsivut
Vuonna 2020 alkanut internetsivuston uudistustyö sai päätöksensä, kun uudet sivut julkaistiin
tammikuun lopussa. Kevään aikana materiaalia tuotettiin lisää ja jäsenyhdistysten alasivut (15/16)
rakennettiin valmiiksi. Internetsivut ovat merkittävä viestintäkanava perheille, jäsenille ja
yhteistyökumppaneille. 15/16 yhdistyksellä oli alasivut käytössään www.monikkoperheet.fi -sivuston
alla. Sivuston kautta välitetään tietoa järjestön ja jäsenyhdistysten toiminnasta, niiden kautta voi antaa
palautetta järjestölle, tilata maksuttoman infopaketin tai liittyä jäseneksi yhdistyksiin. Sivustolla oli noin
29 600 uutta kävijää. Luetuimpia sivuja (TOP 15) olivat: Usein kysyttyä, Jäsenetuliikkeet, Odotus ja
synnytys, Perhelomat, Kouluopas, Imetys, Monikkoperheille (kohderyhmäsivu), Yhdistykset, Tilastot,
Arki, Perhevalmennus, Tietoa jäsenyydestä, Liittymislomake, Ammattilaiset (kohderyhmäsivu) ja Mistä
apua arkeen?
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Facebook, Twitter, Instagram
Ylläpidimme aktiivisesti julkista Facebook-sivustoamme (Suomen Monikkoperheet ry). Päivityksiä
teimme viikoittain. Sivustoa hyödynnettiin monella tavalla: tiedotettiin ajankohtaisista asioista, tehtiin
tapahtumamarkkinointia ja monikkotiedon levittämistä, sekä julkaistiin erilaisia monikkouutisia meiltä ja
maailmalta. Valtakunnalliselle Kaksosten päivälle oli oma Facebook-sivusto, jolla tiedotimme
teemapäivän viettoon liittyvistä asioista.
Facebook toimii myös järjestön työryhmien ja jäsenyhdistystoimijoidemme työskentely- ja/tai
tiedotusalustana. Facebookissa toimii useita sisäisiä ja jäsenyhdistystoimijoille tarjottuja suljettuja
ryhmiä: (työryhmien esittely: 6.2.1 työryhmät)
• Monikkoperhevaikuttajat (56 jäsentä)
• Monikkoperheet-lehden lehtityöryhmä (23 jäsentä)
• Viestintätyöryhmä (17 jäsentä)
• Yhdistystoiminnan kehittämistyöryhmä (10 jäsentä)
• Hyvä kysymys -nettivertaisohjaajat (13 jäsentä)
• Monikkoperhevalmentajat (89 jäsentä)
• Monikkoperheyhdistysten puheenjohtajisto (31 jäsentä)
• Monikkoyhdistystoimijat (130 jäsentä)
Facebook-sivustomme kasvatti jälleen seuraajamääräänsä, seuraajia vuoden lopussa 4174 (vuonna
2020 3882, vuonna 2019 3590). Valtakunnallinen Kaksosten päivä -Facebook-sivulla oli 4403 seuraajaa
(vuonna 2020 4252). Twitter-tilillämme oli vuoden lopussa 1034 seuraajaa (1006 vuonna 2020, 938
vuonna 2019). Instagram-tilimme seuraajamäärä jatkoi myös kasvuaan, vuoden lopussa tilillä oli 1947
seuraajaa (vuonna 2020 1644, vuonna 2019 1306).
3.2.3 Muu tiedottaminen
Tiedotusvälineiden edustajille etsittiin sopivia monikkoperheitä haastateltaviksi ja annettiin asiantuntijaapua toimittajille. Käytössämme oli Retriever-mediaseurantapalvelu osana Monimuotoiset perheet verkostoyhteistyötä. Näitä uutisointeja on voitu jakaa mm. Facebook-sivustollamme. Hyödynsimme
myös Google alert -palvelua, joka tuo uutispoimintoja internetistä.
Laadimme ja lähetimme useita uutiskirjeitä:
•
Yleinen uutiskirje, 6 uutiskirjettä (2119 avausta)
•
Monikkoperhevalmentajien uutiskirje, 1 uutiskirje
•
Tiedotukset jäsenyhdistyksille, 6 uutiskirjettä
Järjestön uutiskirje uudistui. Otimme osana nettisivu-uudistusta käyttöön MailChimp-palvelun, jolla
uutiskirje saadaan tilaajan sähköpostin viestikenttään eikä linkistä avattavaksi ulkoiseen palvelimeen.
Näin uutisemme tulevat paremmin luetuksi. 23.6. julkaistiin ensimmäinen uutiskirje uudessa formaatissa.
Formaatin vaihtuessa tilaajamäärä alentui, sillä jokaisen uutiskirjeen lukijan tuli uudistaa tilauksensa itse
GDPR-syistä. Vuoden 2020 lopussa uutiskirjeelle oli ollut 1184 lähetysosoitetta. Uutiskirjeiden ”nähneitä”
oli Surveypalin mukaan noin 200–300/uutiskirje. Vuoden lopussa uuden uutiskirjeformaatin tilaajia oli
598, joista 391 avasi uutiskirjeen. Uudistus siis lisäsi uutiskirjeen lukemista. Myös tiedotuksia
jäsenyhdistyksille alettiin marraskuun 5/2021 kirjeestä alkaen julkaista Mailchimp-muodossa.
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Järjestö asiantuntija/messutapahtumissa:
•
5.–6.10. Lastensuojelupäivät Jyväskylä (Monimuotoiset perheet verkosto)
•
12.11. Tehyn terveydenhoitajajaoston virtuaalinen
näytteilleasettajapaikka terveydenhoitajajaoston opintopäivässä
Järjestölle teetettiin uusi roll-up.
Kuvat valokuvaaja Vilma Doumbouya (pro bono).

3.3 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 ICOMBO:n (The International Council of Multiple Birth Organizations)
toiminnassa. Verkoston jäsenyys mahdollistaa maailmanlaajuisen monikkoyhteistyön ja tietojen
vaihdon. Verkosto toteuttaa omia kansainvälisiä selvityksiä monikkoperheistä ja julkaisee yhteistä
englanninkielistä materiaalia.
Poikkeuksellisesti vuoden aikana pidettiin peräti kaksi kansainvälistä kaksostutkimuksen kongressia,
joihin ICOMBO osallistui. TWINS (twinscongress.org) pidettiin virtuaalisena 4.–6.6. Ulla Kumpula
osallistui kongressiin ja raportoi kongressin antia Monikkoperheet-lehteen. 19. kansainvälinen
kaksostutkimuksen hybridikongressi pidettiin 11.–14.11. Budapestissa ja on-line. Ulla Kumpula esitteli
on-line kongressissa Kiehtova kaksosuus –tietokirjaa ja sen tekoprosessia. Kongressin sisältöä tullaan
jakamaan käännettynä useassa Monikkoperheet-lehdessä. Lisäksi Kumpula osallistui kerran verkoston
Teams-tapaamiseen.
Vuosittaista kansainvälistä Awareness-viikkoa vietettiin 8.–14.11. Teemana oli Yhteistyöllä olemme
yhdessä parempia. Tarvitaan paljon yhteistyötä ja tutkimusta, että suuri yleisö pääsee stereotyyppisen
monikkosisarusmielikuvan taakse ja perheet saavat parempaa tukea arjen haasteisiinsa. Jaoimme
viikon tietoaineistoja sosiaalisessa mediassa.

3.4 Järjestöjen välinen yhteistyö
Suomen Monikkoperheet ry kuului jäsenenä seuraaviin järjestöihin:
•
ISTS, kansainvälinen kaksostutkimuksen seura ja ICOMBO International council of Multiple
Births organisations: Hyödynsimme jäsenyyttä saamalla Twin Research -julkaisun sekä
osallistumalla ICOMBO:n työskentelyyn.
•
Kuluttajaliitto
•
KYT, Keski-Suomen yhteisöjen tuki: osallistumalla koulutuksiin ja tilaisuuksiin.
•
Lastensuojelun Keskusliitto ry: hyödynnettiin Ehkäisevän työn neuvottelukunnassa (jäsenenä
Kumpula), jonka kautta ajankohtaista tietoa ja verkostoitumista.
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•
•
•

SOSTE ry: jäsenyyttä hyödynnettiin mm. osallistumalla etäkoulutuksiin, -tilaisuuksiin ja
lausuntoihin.
Hyvinvointialan liitto (HALI ry): työsuhdeasiain palveluja.
Väestöliitto ry: tuotimme aineistoa Hyvä kysymys -sivustolle. Olimme mukana Vuoden isä työryhmän työskentelyssä, joka työsti kolme Vuoden isä -ehdokasta Väestöliiton hallitukselle ja
sen jälkeen ministeri Kiurulle. Annoimme oman esityksemme Vuoden isäksi.

Monimuotoiset perheet -verkoston vaikuttamistoiminta ja -yhteistyö jatkuivat aktiivisena. 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, Nuoret lesket ry, Perhehoitoliitto ry, Sateenkaariperheet ry ja Familia ry. Osallistuimme
hankkeen johtoryhmän toimintaan, asiantuntijapäivien esittelyosastoille sekä tuotimme säännöllisesti
monikkoperhetietoa verkoston kulloisiinkin tarpeisiin. Perhetiedon tuottaminen liittyi mm.
yhteislausuntoihin,
ammattilaisille
suunnattuun
varhaiskasvatuksen
verkkokoulutukseen,
työelämäoppaan laadintaan, kotipalvelutyöryhmätyöskentelyyn, kyselyjen toteuttamiseen verkoston
yhteistyökumppaneille ja poliittisten tavoiteohjelmien laatimiseen.
Lasten kesä ry:n kanssa jatkui yhteistyö Leiritoiminta perheitä tukemassa -hankkeessa. Hanke toteutti
päätösvuotensa toimia. Järjestösihteeri Matala osallistui toimintaan ohjausryhmän jäsenenä (kokoontui
kerran). Koordinaattori Ojaluoto veti Keski-Suomen lapsiperhejärjestöt -verkoston toimintaa
elokuuhun saakka. Ryhmä kokoontui vuoden aikana 5 kertaa. Liityimme Kehitysvammaisten
palvelusäätiön Pähkinänsärkijät-verkostoon, joka tekee yhteistyötä erityislasten perheiden tukemiseksi.
Toteutimme säätiön kanssa kaksi ryhmächattia.
Seurattavat tavoitteet
toteutumisesta:
TAVOITE 2021

tiedon

ja

asiantuntijuuden

Lisätä helposti saatavaa, tiivistä, keskeistä tietoa
eri kanavissamme (vuoden aikana on julkaistu
vähintään 20 tiivistä infotekstiä, vähintään
kolmessa eri kanavassa).

vahvistamiselle

ja

arvio

toiminnan

MITEN TOTEUTUI
TAVOITE TOTEUTUI HYVIN:
Onnistuimme lisäämään asiantuntijatietoon
pohjaavaa, helposti omaksuttavaa tietoaineistoa
(mm. kouluopas, 9 eri kohderyhmien erikielistä
tietolehtistä) kanavissamme. Usein kysytyt
kysymykset (UKK, 11 kpl) -somekampanjan
vuorovaikutteisuus oli suurempaa kuin
aikaisemmin tuottamamme someaineiston
vuorovaikutteisuus. Uusittujen nettisivujen
tietosisältöön kiinnitettiin huomioita tavoitteen
suunnassa. Saimme lisättyä vuorovaikutteisuutta
ja kohdennettua tietoa myös aiempaa useammalle
kohderyhmälle (odottajat, perheet, ammattilaiset,
media, tutkijat).
Tuotimme 2 min. videon ”Tervetuloa
monikkoperheeksi”.
Tavoite, helposti saatavilla olevan
asiantuntijatiedon lisääminen, toteutui erittäin
hyvin.
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Lisätä tutkimusyhteistyötä
monikkoperhetietopohjamme kehittämiseksi
(montako toimenpidettä on tehty,
tutkimuslaitoskontaktit, tutkimusaiheiden
eteenpäinvieminen, asiantuntijatiimin kokoamisen
aloittaminen).

TAVOITE TOTEUTUI KOHTUULLISESTI JA
TOIMINTA KÄYNNISTYI HYVIN:
Tavoitteeksi oli asetettu asiantuntijatyöryhmän
perustaminen, joka toteutui ja kokoontui 5 kertaa.
Lisäksi tavoitteena oli lisätä asiantuntijamäärää.
Tämä toteutui ja saimme 3 asiantuntijaa lisää.
Kolmas tavoite oli lisätä tutkimusaloitteita. Tämän
osalta saimme tehdyksi ajankohtaisten
tutkimusaiheiden listauksen ja käänsimme
suomeksi kansainvälisen Priority Settings tutkimusaihelistauksen ja käynnistimme yhteistyön
Metropolia amk:n terveysalan kanssa.
Tavoitteen suuntainen työskentely käynnistyi hyvin
ja tavoite saavutettiin kohtalaisesti.

Valmistella viestinnän kärjet osana järjestön uutta
strategiaa. (Laaditaan viestintästrategia vuosille
2021–24).

TAVOITE TOTEUTUI HYVIN:
Viestintästrategia 2021–24 laadittiin ja sen
käytännön työkaluksi valmisteltiin vuosittainen
viestintäsuunnitelma. Strategia toi
suunnitelmallisuutta järjestön viestintään ja kytki
viestinnän paremmin järjestön strategiaan.

4. JÄSENYHDISTYSTEN JA VERTAISTOIMINNAN TUKEMINEN
Suomen Monikkoperheet ry:llä oli 16 jäsenmaksun maksavaa jäsenyhdistystä. Mikkelin Seudun
Monikkoperheet ry:n toiminta lakkasi huhtikuussa 2021, sillä yhdistyksessä ei saatu yrityksistä
huolimatta enää hallitusta kasaan ja ylimääräinen vuosikokous päätti yhdistyksen lakkauttamisesta.
Yhdistykset tarjosivat perheille vertaistukea sekä erilaista toimintaa ja tapahtumia omilla alueillaan.
Jäsenyhdistykset toimivat vapaaehtoisvoimin. Niiden kokonaisjäsenperhemäärä oli 1681 jäsenperhettä
(v.2020 1789 perhettä). Tuimme yhdistysten jäsenhankintaa ja näkyvyyttä Facebook/Instagrammarkkinoinnilla, Monikkoperheet-lehdessä sekä Tervetulopaketilla.
Valtakunnallinen jäsenkortti julkaistiin. Yhdistykset toimittivat sähköiset kortit jäsenperheilleen.
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Kunniakirjoja myönnettiin vuoden aikana 14 vapaaehtoistoimijalle: Kultainen kunniakirja neljälle,
hopinen kunniakirja viidelle ja pronssinen viidelle.
Jäsenyhdistykset 2021:
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)
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 31.12.2021 yhteensä 1681 perhettä.

4.1 Jäsenyhdistysten luottamustoimen tukeminen
4.1.1 Ohjaus, neuvonta ja tiedottaminen
Yhdistysten toimintaa tuettiin vastaamalla yhdistysaktiivien tiedusteluihin ja avunpyyntöihin (noin 60
kontaktia) sekä auttamalla perheitä liittymään yhdistysten jäseniksi. Koordinaattori ja järjestösihteeri
pitivät yhteyttä yhdistysten hallitus- ja aktiivitoimijoihin. Aktiivitoimijoita kohdattiin etätapaamisin,
koulutuksin, sähköposti- ja puhelinyhteyksin ja Facebook-ryhmissä.
Tuimme yhdistysten keskinäistä verkostoitumista Facebookin suljetuilla ryhmillä sekä toimijoille
suunnatuilla etätilaisuuksilla. Facebookin suljettu Puheenjohtajisto-ryhmä ja Monikkoyhdistystoimijatryhmä toimivat aktiivisesti. Ryhmien kautta vapaaehtoisten oli helppo ottaa yhteyttä toisiin
yhdistystoimijoihin. Työntekijät toimivat aktiivisesti ryhmässä tiedottaen ja ohjaten.
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Yhdistyksiä tiedotettiin ajankohtaisasioista FB- ja sähköpostitiedotuksin, toimittamalla heille uutiskirjeet
ja toimittamalla veloituksetta Monikkoperheet-lehdet puheenjohtajansa osoitteeseen.
Jokaiselle yhdistykselle tarjottiin mahdollisuus avata alasivut järjestön nettisivujen alaisuuteen. 15/16
yhdistyksellä oli alasivu järjestösivujen alla. Helsingin seudun Monikkoperheet ry:llä oli omat verkkosivut.
Koronatilannetta tuettiin tarjoamalla järjestöllä käytössä olevia etäyhteystyökaluja (Zoom, Teams)
yhdistysten käyttöön. Yhdistykset saivat pitää omia tilaisuuksiaan etäyhteyksin, ja työntekijä toimi niissä
teknisenä tukena. Tällaista palvelua ei tarvittu enää samassa määrin kuin vuonna 2020, sillä yhdistykset
orientoituivat hienosti mm. Google Meetin käyttöön.
Mikkelin yhdistyksen rahastonhoitajana toiminut Susanna Taskinen tuotti opinnäytetyönä (KaakkoisSuomen AMK. Tradenomi) Monikkoyhdistyksen taloudenhoito-oppaan, joka jaettiin yhdistyksiin.
Jäsenyhdistyksille toteutetut tilaisuudet: (MONI-DIGI–hankkeen tilaisuudet erikseen)
•
20.4.2021 Yhdistystoimijoiden etätapaaminen, Zoom
•
19.5.2021 Vertaistukitapahtuma kouluikäisten monikkolasten vanhemmille, Pohjois-Suomen
Monikkoperheet ry, Ulla Kumpula, asiantuntija, Raisa Ojaluoto tekninen tuki, Zoom
•
18.8.2021 Yhdistystoimijoiden etätapaaminen, Zoom
•
21.9.2021 Yhdistystoimijoiden etätapaaminen, Zoom
•
13.12.2021 Yhdistystoimijoiden etätapaaminen, Zoom
4.1.2 Järjestökouluttaminen

Yhdistystoimijoille järjestettiin useita koulutuksia. Osa koulutuksista tallennettiin jatkokatseluun:
❖ 13.1. ”Kysy toimintatonnista” -jäsenjärjestöavustuksen ajankohtaisten asioiden läpikäynti, tietoa
selvityksen teosta ja hausta. Matala (Teams).
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❖ 21.1. ”Hallitustoimijana monikkoperheyhdistyksessä” -uusien toimijoiden peruskoulutus. Matala
(tallenne) (Teams).
❖ 27.1. ”Monikkoperheyhdistysten talouden hoito” rahastonhoitajien koulutus, Susanna Taskinen,
Mikkelin yhdistyksen rahastonhoitaja, opinnäytetyönä tehty taloudenhoito-opas (tallenne)
(Teams).
❖ 25.2. ”Nettisivujen päivityskoulutus yhdistystoimijoille” uusien sivujen päivityksen opastus,
Matala (tallenne) (Teams).
❖ 11.9. Monikkoperheyhdistysten puheenjohtajiston koulutus, Matala (Teams).
❖ 11.9. Monikkoperhevalmentajien koulutus, Ojaluoto (Zoom)
❖ 20.11. Some-viestintäkoulutus, Ojaluoto (Jyväskylä).
”Näen erittäin tärkeänä, että tällaisia järjestetään ja näillä uudet hallitustoimijat pääsevät paremmin
toimintaan kiinni.”
Koulutuspalautteet kertovat, että järjestetyt koulutukset ovat antaneet erittäin hyvin tai hyvin tukea
yhdistystoimijan vapaaehtoistyöhön.
Kysely yhdistystoimijoillemme (n=48) toi esiin, että 79,2 % vastanneista koki saaneensa hyvin (43,8) tai
erittäin hyvin (35,4) tukea kattojärjestöltä oman yhdistyksensä toimintaan.

Kuva: Jäsenyhdistyskysely 12/2021, Mistä asioista olet yhdistystoimijana tai yhdistyksesi on saanut apua?

Kyselypalautteen mukaan lisää tukea toivottiin uusien hallitustoimijoiden rekrytointiin (54,2 %),
jäsenetujen hankintaan (52,1 %), yhdistystoiminnan hallinnointiin (yleistä yhdistystietoutta) (50 %),
uusien jäsenperheiden rekrytointiin (45,8 %) sekä hallitustyöskentelyn parantamiseen (39,6 %).
4.1.3 Toimintatonniavustukset
Saimme 20 500 euroa STEA-jäsenjärjestöavustuksena jäsenyhdistysten toiminnan tukemiseen.
Toimintatonniavustukset jaettiin porrastetusti yhdistysten (16) jäsenperhemäärän mukaan (19 500
euroa).
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Jäsenjärjestöavustuksesta toimitettiin STEA:aan helmikuussa 2022 tuloksellisuusraportti, jossa
toiminnan tavoitteet ja tulokset raportoitiin seuraavasti:
Tavoite 1: Mahdollistaa monikkoperheiden vertaistuen saanti omalla asuinalueellaan
➔ Yhdistysten vapaaehtoiset järjestävät perheille lähi- ja etätapahtumia ja tilaisuuksia, joissa
vanhemmat ja lapset tapaavat muita perheitä.
Tavoite toteutui hyvin: Perhetapahtumat ja vanhempien tilaisuudet (39 kpl, 1430 osallistujaa) olivat
onnistuneita ja tarjosivat mielekästä toimintaa, vertaistukea ja yhdessäoloa.
Monikkoperheille järjestettiin vertaistuellisia koko perheen tapahtumia, vanhempien vertais- ja
virkistystilaisuuksia, ulkoilu- ja liikuntatapahtumia sekä eri-ikäisten lasten tapahtumia, jotka
mahdollistivat kohtaamisia toisten monikkolasten kanssa.
Yhteinen tekeminen vahvisti arjessa jaksamista sekä edisti yhteisöllisyyttä ja verkostoitumista.
Tapahtumat onnistuivat tavoittamaan äitien ja lasten lisäksi myös perheen isiä. Osallistujista isejä oli
noin 15 %, äitejä reilut 15 % ja lapsia lähes 70 %. Suurin osa tapahtumista kohdentui alle kouluikäisten
lasten perheisiin. Tavoitteen mukainen toiminta mahdollistui hyvin kaikkien jäsenyhdistysten alueilla,
koronarajoituksista huolimatta. Tapahtumista 30/39 toteutui lähitapahtumina. Tavoitteena ollut vähintään
yksi vertaistukitilaisuus/jäsenyhdistys ja vertaistuen saanti omalla asuinalueella toteutui, sillä jokainen
avustusta saanut jäsenyhdistys järjesti vähintään yhden vertaistukeen perustuvan tilaisuuden omalla
alueellaan. Asetettu tavoite saavutettiin hyvin.

Tavoite 2: Mahdollistaa ja parantaa monikkoperheen tiedon saanti omalla asuinalueella
➔ Yhdistysten vapaaehtoiset järjestävät mm. luento/etäluentotilaisuuksia, joiden kautta jaetaan
tietoa vanhemmuudesta, lasten kasvatuksesta, hyvinvoinnista, monikkoperheen arjesta.
Tavoite toteutui kohtuullisesti: Tavoitteena oli luentotilaisuuksien avulla mahdollistaa ja parantaa
monikkoperheiden tiedon saantia omalla asuinalueellaan. Luentotilaisuudet (11 kpl, 192 osallistujaa)
antoivat hyödyllistä tietoa, joka tuki monikkovanhemmuutta ja arjessa jaksamista. Kaikki
luentotilaisuudet toteutettiin etätapahtumina. Tavoite saada ainakin osaan yhdistyksistä luentotilaisuus
toteutui, koska 6/16 yhdistyksistä järjesti luentotilaisuuden. Tämä tavoite toteutui kohtuullisesti.
Tavoitteena oli luentotilaisuuksien avulla mahdollistaa ja parantaa monikkoperheiden tiedon saantia
omalla asuinalueellaan. Luentotilaisuudet (11 kpl, 192 osallistujaa) antoivat hyödyllistä tietoa, joka tuki
monikkovanhemmuutta ja arjessa jaksamista. Kaikki luentotilaisuudet toteutettiin etätapahtumina.
Monikkovanhemmille järjestettiin luento-/tieto- /keskustelutilaisuuksia (11), joissa käsiteltiin
monikkovanhemmuutta, lasten kasvun ja kehityksen tukemista ja arjessa jaksamista. Teemoina olivat
mm. lasten uni/uniohjaus, lasten tunnetaidot, vatsalihasten erkaumatieto ja lasten hätäensiapukurssi
monikkoarjen tueksi.
Tavoite saada ainakin osaan yhdistyksistä luentotilaisuus toteutui, koska 6/16 yhdistyksistä järjesti
luentotilaisuuden. Tämä tavoite toteutui kohtuullisesti.
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Tavoite 3:

Vahvistaa yhdistysten aktiivitoimijoiden toimintakykyä ja turvata sen myötä
toiminnan jatkuvuus
➔ Yhdistysten hallitusten jäsenet osallistuvat koulutustilaisuuksiin, kehittämispäiviin ja
hallitustoimijoiden keskinäistä yhteishenkeä vahvistaviin tilaisuuksiin.

Tavoite toteutui erittäin hyvin. Tavoitteena oli vahvistaa jäsenyhdistysten vapaaehtoisten toimintakykyä.
Keinona tämän saavuttamiseksi jäsenyhdistyksiä ohjeistettiin järjestämään vapaaehtoisille itselleen
suunnattuja vertaistuellisia kehittämistilaisuuksia.
Yhdistystoimijoille järjestettiin (20) yhdistystoimintaa ja hallitus- ja vapaaehtoistyötä tukevia tilaisuuksia
(kehittämispäivät, ryhmäytymis- ja vertaistilaisuudet, uusien toimijoiden rekry tai perehdytys).
Oletuksena oli, että niiden avulla on mahdollista vahvistaa hallitustoimijoiden yhteishenkeä ja
ryhmäytymistä sekä edesauttaa jaksamista vapaaehtoistoiminnassa. Jäsenjärjestöavustus mahdollisti
tämän toiminnan, sillä aktiivitoimijat eivät halua kohdistaa jäsenmaksutuottojaan itseensä eli hallitustyön
kehittämiseen ja vapaaehtoisten hyvinvoinnin tukemiseen. Jäsenyhdistyskyselyssämme (n=48) 78,7 %
vastanneista yhdistystoimijoista kertoi, että jäsenjärjestöavustuksesta oli ollut apua yhdistystoimintaan.
Lisäksi vapaaehtoiset arvioivat vapaaehtoisten vertaistilaisuuksien hyödyllisyyden (asteikolla 1-5)
arvosanalla 5 eli erittäin hyödyllisiksi. Asettamamme tavoite mahdollistaa nämä tilaisuudet avustuksella
ja vahvistaa vapaaehtoisten toimintakykyä toteutui erittäin hyvin.

Tavoite 4: Saada alueyhdistyksen toimintaan riittävästi aktiivisia vapaaehtoistoimijoita
➔ Yhdistysten vapaaehtoiset järjestävät alueellaan pop up -vapaaehtoisuutta mahdollistavia
tapahtumia ja tilaisuuksia. Yhdistysten hallitustyöskentelyä esitellään ja markkinoidaan.
Tavoitteena oli saada riittävästi aktiivitoimijoita yhdistyksen toimintaan. Kaikki yhdistykset (16) ovat
jatkaneet toimintaansa. Hallituksiin ja tapahtumien toteuttamiseen on löytynyt riittävästi toimijoita.
Toiminnasta vastaavan järjestösihteerin itsearvion perusteella tavoite riittävästä toimijoiden määrästä on
toteutunut riittävän hyvin lähes kaikissa jäsenyhdistyksissä (15/16). Vaikka voi olla vaikeaa osoittaa, että
riittävä määrä aktiivitoimijoita on järjestöavustuksesta johtuvaa, on kuitenkin selvää, että järjestöavustus
on tosiasiallisesti mahdollistanut vapaaehtoisten keskinäisen kehittämistoiminnan/vapaaehtoisiin
kohdentuvan hyvinvoinnin tukemisen ja kun tämä toiminta on koettu vapaaehtoisten antaman
palautteiden perusteella erittäin hyödylliseksi, voidaan päätellä toiminnan edistäneen myös riittävän
aktiivitoimijoiden määrän saamista.

4.2 Monikkoperhevalmennustoiminta

Monikkoperhevalmennus on yksi tärkeimmistä yhdistysten
toimintamuodoista. Yhdistykset ovat aktiivisia toimijoita
alueillaan
järjestäessään
perheille
monikkoperhevalmennusta.
Yhdistykset
hoitivat
valmennusta yhdessä paikallisen neuvolan ja/tai sairaalan
kanssa.
Kattojärjestö
tuki
valmennustoimintaa
kouluttamalla
ja
tukemalla
alueilla
toimivia
monikkoperhevalmentajia, myös MONI-DIGI-hankkeen
puitteissa.
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Valmennustoimintaa pidetään tärkeänä, sillä se tarjoaa uusille monikkoperheille mahdollisuuden tavata
vertaisia ja kohdata monikkoraskauden ja -synnytyksen jo läpikäyneitä vanhempia. Toiminnan on myös
todettu edesauttavan yhdistyksiä saamaan uusia jäsenperheitä. Kannustimme yhdistyksiä järjestämään
odottajille suunnattua toimintaa, erityisesti yhteistyössä paikallisen terveydenhuollon toimijan kanssa.
Yhdistyksien valmennustoiminnassa korostuu kokemusasiantuntijuus ja terveydenhuollollinen
asiantuntemus tulee saada joko neuvola- tai sairaalatoimijalta.
Valtaosa yhdistysten valmennuksista toteutettiin etävalmennuksena koronaepidemian vuoksi.
Pystyimme tukemaan yhdistyksiä tarjoamalla sähköisen Zoom-alustan, IT-tuen sekä opastuksen
etäyhteyksille MONI-DIGI-hankkeen puitteissa. Vuoden aikana viisi yhdistystä toteutti etävalmennuksia
hankkeen
alla.
Toteutimme
valtakunnallisen
monikkoperhevalmennuksen
etäyhteyksin.
Valtakunnallinen valmennus toteutui marras-joulukuussa ja sille osallistui yli 15 osallistujaa ympäri
Suomen. Valmennuksen ohjaajina toimivat vapaaehtoisvalmentajat Turun Seudun Monikkoperheistä ja
Kaakon Monikkoperheistä, kätilö Eliisa Karttunen sekä vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Ojaluoto.
Nauhoitimme kahden kerran etävalmennuskokonaisuuden, joka on julkisesti nähtävillä tallenteena
Youtubessa. Ensimmäisen osan aiheena on monikko-odotus, -synnytys ja –imetys, toisen osan arkea
monikkoperheessä.
Etämonikkoperhevalmennusten toteutusta ja yhteistyötä julkisen sektorin kanssa kehitettiin. Osalla
sairaaloista
oli
tekniikka
etävalmennusten
toteuttamiseen,
osa
sairaaloista
osallistui
yhdistysvalmennukseen tulemalle puhujaksi valmiille tekniselle alustalle. Yhteistyö tiivistyi esim.
Pirkanmaalla, jossa aiemmin sairaala ja yhdistys olivat järjestäneet oman valmennuksen.
Teimme suunnitelman monikkoperhevalmennuksen ohjausmateriaalin (opas ja diat) päivittämisestä
vuoden 2022 aikana.
11.9. toteutettiin etäyhteyksin monikkoperhevalmentajien koulutus. Tapahtuma keräsi 10 osallistujaa
seitsemästä eri yhdistyksestä. Koulutuksessa oli ajankohtaisten asioiden lisäksi Terveisiä
synnytyssalista (kätilö). Saatu palaute oli pääosin kiittävää. “Hyvin toteutettu tilanne huomioiden.
Kasvotusten olisi ollut kivempi, mutta tilanteelle ei tietenkään voi mitään. Hyvä kun videot pidettiin päällä
ja lounas oli kiva extra.”, “Todella hyvä ja sisältörikas koulutus! Kommunikointi oli luontevaa ja helposti
kuunneltavaa.” Palautteissa oli myös kritiikkiä: “Alku oli kokonaisuudessaan melko säätämistä ja aivan
turhaa sähläämistä. 10 minuutin asia venytettiin puoleentoista tuntiin, mikä tuntui ajanhaaskaukselta.”
Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori tuki alueyhdistysten valmennustyötä osallistumalla valmentajien
suljetun Facebook-ryhmän keskusteluihin sekä vastaamalla yhdistysten valmennuksia koskeviin
yhteydenottoihin. Valmentajille lähetettiin yksi sähköinen uutiskirje, jonka avulla tiedotettiin
ajankohtaisista asioista ja tarjottiin vinkkejä valmennustoimintaan. Työntekijä ohjeisti ja tuki toimintaa
myös henkilökohtaisin kontaktein ja neuvoin sekä aluetapaamisessa. Koordinaattori soitti valmennusten
yhteyshenkilöille kesän aikana ja tiedusteli alueen valmennusten tilanteen.
Monikkoperhevalmennuksen kehittämistiimi etäkokousti 16.2. ja 30.8.
Väestöliiton Hyvä kysymys -sivustolla jatkui nettikurssimuotoinen valmennus kaksosia ja kolmosia
odottaville. Hyvä alku monikkovanhemmuuteen –nettikurssille sisään kirjautuva sai
asiantuntijatietoa monikkoraskaudesta, -synnytyksestä ja arjesta monikkolasten kanssa. Mukana on
myös kokemuksia vanhemmuudesta ja arjesta perheiden itsensä kertomana. Nettikurssi oli mahdollista
opiskella myös englanniksi. Suomenkielisellä nettikurssilla oli 369 ja englanninkielisellä 108 kävijää.
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Valmennuksiin osallistujilta kerättiin palautetta sähköisellä palautelomakkeella.
Seurattavat tavoitteet sekä arvio toiminnan toteutumisesta:
TAVOITE 2021

MITEN TOTEUTUI

Antaa jäsenyhdistysten luottamushenkilöille
riittävää ohjausta ja koulutusta omaan
vapaaehtoistyöhön ja yhdistyksen toimintaan (80 %
palautekyselyyn vastanneista on saanut hyvän
tuen).

TAVOITE TOTEUTUI HYVIN:
Tavoitteena oli, että 80 % vapaaehtoistoimijoista
kokee saaneensa tukea hyvin (43,8 %) tai erittäin
hyvin (35,4 %). Tulos oli 79,2 %, joka on lähes 80
% eli tavoitteen voidaan katsoa toteutuneen hyvin,
varsinkin kun korona-aikana osa suunnitelluista
lähitilaisuuksista siirtyi verkkoon tai peruuntui.

Tukea etämonikkoperhevalmennusten jatkuvuutta
(Vähintään 5 toteutunutta
etävalmennuskokonaisuutta).

TAVOITE TOTEUTUI HYVIN:
5 alueyhdistä toteutti yhteensä 9 valmennuskokonaisuutta etäyhteyksin MONI-DIGI-hankkeen
puitteissa. Lisäksi toteutettiin yksi valtakunnallinen
kolmen kerran valmennuskokonaisuus.

5. PERHEILLE SUUNNATTU TOIMINTA
5.1 Kaksosten päivä
Valtakunnallisena Kaksosten päivänä 2.2.2021 järjestimme Onnellisen kaksosuuden resepti tiedewebinaarin etäyhteyksin. Webinaarin juontajana toimi toimittaja, kaksosten äiti Maarit Tastula.
Webinaarin asiasisällöt ja luennoitsijat olivat:
• Kaksosuuden
genetiikasta
ja
epigenetiikasta,
LKT,
geneettisen
epidemiologian
professori Jaakko Kaprio
• Arki kun kuperkeikan heitti, perheen ympäröi onnen seitti – kuulumisia kaksosten
vanhemmuudesta, FT, lehtori Kristiina Heinonen (ei tallenteella)
• Minä haluan olla maailman ainoa minä – Yksilökokemuksen tärkeys monikkosisaruudessa,
KM Tiina Jalava
• Kaksosuus on myös erilaisuutta, YTL Seppo Aho
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Webinaari onnistui hyvin ja yhtäaikaisesti paikalla oli 150 katsojaa (349 webinaarin käynnistystä,
ilmoittautuneita noin 260) ja webinaarin palaute oli positiivista. Osallistujat toivoivat webinaarien
järjestämisestä tulevaisuudessakin. Webinaarista julkaistiin myös tiivistetty tallenne, joka on nähtävillä
nettisivuillamme ja Youtube-kanavallamme. Tallennetta katsottiin n. 300 kertaa. Webinaari toteutettiin
keräysvaroin. Koronatilanteen vuoksi yhdistysten perhetapahtumia ei järjestetty.
Kaksosten päivän tiedote julkaistiin STT-palvelun kautta. Päivä näkyi hyvin mm. maakuntalehdissä ja
radioissa sekä sosiaalisessa mediassa laajastikin, esim. Kymmenen uutiset huomioi
loppukevennyksessään päivän perhehaastattelulla. Valtakunnallinen Kaksosten päivä -Facebook-sivun
postaus tavoitti yli 26 000 ihmistä. Päivä on vakiinnuttanut paikkansa monikkoperheiden, heidän
lähipiirinsä ja median keskuudessa.

5.2 Nettivertaistuki
5.2.1 MONI-DIGI-hanke
STEA:sta vuonna 2020 saatua ylimääräistä avustusta etä- ja digitoimintojen kehittämiseen (27 429
euroa) oli käytettävissä vuodelle 2021 17 538 euroa.
Asiantuntijachatit: Toteutimme 36 lastenpsykiatri vastaa -asiantuntijachattia (+21 ei varattu tai no
show), 23 toteutunutta unichattia (+9 ei varattu/no show) sekä 1 toteutuneen Psykologin chatin
monikkonuorten vanhemmille (+1 ei varattu). Näillä yksilökeskusteluajoilla pyrimme vastaamaan
monikkovanhempien tarpeeseen monikkoperhe-erityisestä tiedosta. Teemoina Kysy lastenpsykiatrilta chateissa
olivat
mm.:
sisaruussuhteet,
jaksaminen,
totteleminen,
mustasukkaisuus,
kasvatuserimielisyydet, parisuhde, erityislapsi, riidat, riittämättömyys, kiukkukohtaukset ja unichateissa
päivärytmit, haasteet, nukkumaanmeno, heräily, yösyöttöjen lopetus ja isomman sisaruksen
nukuttaminen.
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Ryhmächatit: 18.8. Monikkolapset päiväkodissa, 9 osallistujaa ja 13.12. Monikkolasten uhmaikä, 25
osallistujaa.
Nettiluennot: Tallensimme lasten- ja nuortenpsykiatri Tuulikki Triaksen kanssa kolme
asiantuntijaluentoa: Nuoruusikäiset monikkosisarukset (97 katselua), Monikkolasten yksilöllisyyden
tukeminen (103 katselua) ja Kaksosten keskinäinen suhde (153 katselua). Luennot julkaistiin
internetsivuillamme, Facebookissa ja Youtube-kanavallamme.
Etävalmennukset: Etämonikkoperhevalmennuksia toteutettiin viiden monikkoperheyhdistyksen
kanssa. Nämä yhdistykset toteuttivat etävalmennuksia 9 valmennuskokonaisuutta (17 iltaa), joihin
osallistui yhteensä 72 osallistujaa. Yhdistykset saivat valmennuksilleen käyttöönsä etäyhteyden (Zoom)
sekä IT-asiantuntijan. Yhdistyksille mahdollistettiin myös kätilö, joka piti valmennuksessa luennon
odotuksesta, synnytyksestä ja imetyksestä.
Toteutimme myös valtakunnallinen etämonikkoperhevalmennuksen, yksi kokonaisuus, joka kattoi
kolme iltaa. Tähän osallistui iltojen aikana 17 eri henkilöä.
Tallensimme etämonikkoperhevalmennuskokonaisuuden, jossa toteutettiin valmennuksen osiot
Monikko-odotus, -synnytys ja -imetys (60 katselukertaa) ja Arkea monikkoperheessä (37 katselukertaa).
Valmennustallenteet ovat nähtävillä nettisivuillamme ja Youtube-kanavallamme.
Julkaisimme hankkeessa loppuvuodesta uuden, monikkoperheitä ja monikkoyhdistystoimintaa
esittelevän videon. Kaksiminuuttisen videon ja siitä tiivistetyn 15 sekunnin trailerivideon toteutti Heimo
Films.
MONI-DIGI-hankkeesta tehtiin tuloksellisuusraportti, joka toimitettiin Sosiaali- ja terveysministeriöön
tammikuussa 2022. Raportoimme hankkeen vaikutuksia seuraavasti:
Tavoite 1: Mahdollistaa etämonikkoperhevalmennus monisikiöodottajille korona-aikana
Keräsimme palautteen valtakunnallisen etämonikkoperhevalmennukseen osallistujilta. 94 prosenttia
vastaajista koki valmennuksen olleen itselleen erittäin hyödyllinen tai hyödyllinen. Hankkeen aikana
arvioitiin yhdessä alueellista valmennusta toteuttavien jäsenyhdistysten vapaaehtoisvalmentajien
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kanssa sitä, tulisiko tarjolla olla myös Suomen Monikkoperheet ry:n toteuttama valtakunnallinen
etämonikkoperhevalmennus. Koska valmennusta ovat viime vuodet toteuttaneet vain alueet, Suomen
Monikkoperheet ry:n koordinaattori järjesti valmentajille suunnatun koulutuspäivän yhteydessä
keskustelun aiheesta. Keskustelun tuloksena todettiin, että räätälöidyn monikkoperhevalmennuksen
saamiseksi jokaiselle monikko-odottajalle, on tärkeää toteuttaa myös valtakunnallinen
etämonikkoperhevalmennus, koska se parantaa valmennusten saatavuutta.
Tavoite
2:
Tarjota
17
monikkoperhevalmennuksen
etämonikkoperhevalmennusten toteuttamiseksi.

järjestäjälle

riittävä

tuki

Hankkeen etävalmennuksia koordinoineen vapaaehtoistoiminnan koordinaattorin mukaan kaikilla tai
lähes kaikkien hankkeeseen osallistuneiden yhdistysten monikkoperhevalmennuksessa on hankkeen
jälkeen
valmiudet
toteuttaa
etämonikkoperhevalmennuksia
tai
jopa
hybridimallisia
etämonikkoperhevalmennuksia.
Tavoite 3: Tarjota monikkoperheille asiantuntija-apua ja henkistä tukea asiantuntijachattien
avulla
Chat-asiantuntijoilta kysyttiin, miten hyvin he arvioivat pystyneensä tukemaan vanhempaa (asteikko
erittäin hyvin, hyvin, ei hyvin eikä huonosti, huonosti, erittäin huonosti). Kysymys kysyttiin kaikilta neljältä
asiantuntijalta, joista 100 % vastasi.
Kaikki asiantuntijat arvioivat pystyneensä tukemaan vanhempaa hyvin tai erittäin hyvin. Tämä vastaa
hyvin tulosta, jonka mukaan silloin kuin asiakas oli antanut numeerisen palautteen chatista
verkkopalvelun työkalun avulla (asteikko 1–5), palaute oli aina joko 4 (hyvä) tai 5 (erittäin hyvä). Erityistä
kiitosta asiantuntijoille oli tullut käytännön vinkkien saamisesta. Harvat tilanteet, joissa asiantuntija ei
kokenut pystyneensä auttamaan, olivat tilanteita, joissa asiantuntija koki vanhemman olevan väärässä
palvelussa tai hänen jo olevan niin laajan avun piirissä, että häntä ei voitu enää ohjata tukevamman
avun piiriin.
Tavoite 4: Tarjota monikkoperheille asiantuntijaluentoja niistä aiheista, joihin monikkoperheet
tarvitsevat eniten tietoa tukea anonyymien asiantuntijachattien perusteella
Luentojen osalta kerättiin seurantatietona katselukerrat ja some-kattavuuslukemat. Havaitsimme, että
silloin kun monikkovanhempi ei pystynyt tai päässyt osallistumaan häntä kiinnostavaan chattiin,
vanhemmat olivat kiitollisia mahdollisuudesta tutustua samaa aihepiiriä käsittelevään
luentotallenteeseen.
5.2.2 Hyvä kysymys.fi -verkkopalvelu
Olimme mukana Väestöliiton Hyvä kysymys.fi -verkkopalvelussa tuottamassa asiantuntijana materiaalia.
Sivustolla on monikkoperheartikkeleita, -videoita sekä Hyvä alku monikkovanhemmuuteen –nettikurssi
suomeksi ja englanniksi. Lisäksi sivustolla on monikkoperhevalmentajien perehdytyskurssi.
Hyvä kysymys -verkkopalvelussa toteutettiin em. asiantuntija- ja ryhmä-chatteja. Toteutimme vuoden
aikana yhteensä viisi ryhmächattia, joista kaksi (uhmaikäaiheiset chatit) toteutettiin MONI-DIGIhankkeen alla. Lisäksi toteutimme 3.2. ryhmächatin Monikkolapsen yksilöllisyyden tukeminen ja
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Nepsylapsi monikkoperheessä -chatit (2) yhteistyössä Kehitysvammaisten palvelusäätiön kanssa 6.10.
ja 28.10. Chatit toteutuivat työntekijöiden ja yhden vapaaehtoisen voimin.
Aiemmin verkkopalveluun tuottamistamme aineistoista suosituimpia olivat Hyvä alku
monikkovanhemmuuteen –nettikurssi (369 sivukäyntiä), AArgghh! Kun aikuisen oma hermo menee –
nettiluento (201 sivukäyntiä) ja Yksi, kaksi, kolme vauvaa, osa 1 (146 sivukäyntiä).

5.3 Perheille suunnatut lomat, leirit ja vertaistapahtumat
5.3.1 Perhelomat
Järjestimme Maaseudun terveys- ja lomahuolto ry:n sekä Hyvinvointilomat ry:n kanssa kuusi
toteutunutta tuettua perhelomaa monikkoperheille. Hakemus jätettiin myös Solaris Lomat ry:lle, mutta
he eivät myöntäneet ryhmälomaa. Ryhmälomien tarkoituksena oli tarjota monikkoperheille mahdollisuus
tuettuun lomaan ja tavata samassa elämäntilanteessa olevia, saada vertaistukea ja viettää aikaa
perheen kesken. Suomen Monikkoperheet ry:n tehtävänä oli tuettujen lomien markkinointi ja
hakemisesta tiedottaminen sekä asiakkaiden ohjaaminen. Lomajärjestöt vastaanottivat perheiden
lomahakemukset. Toiminnassa oli mukana 64 perhettä/ 289 osallistujaa.
Hyvinvointilomat ry:
•
5.7.–10.7., Liikuntakeskus Pajulahti, 13 perhettä (65 henkilöä).
Maaseudun terveys- ja lomahuolto ry:
•
21.2.–26.2. Kuortaneen urheiluopisto, 11 perhettä (49 henkilöä) (ylimääräinen loma, kasattu ison
hakijamäärän vuoksi MTLH ry:n toimesta)
•
28.2.–5.3. Kuortaneen urheiluopisto, 8 perhettä (39 henkilöä) *)
•
27.6.–2.7. Nuorisokeskus Piispala, 10 perhettä (45 henkilöä) *)
•
11.7.–16.7. Tanhuvaaran urheiluopisto, 9 perhettä (joista 4 YH) (38 henkilöä) *)
•
25.7–30.7.Rokua Healt&Spa, 13 perhettä (53 henkilöä) *)
Neljällä *) MTLH ry:n lomilla oli mukana myös vertaisohjaaja, MTLH ry:n Lomaluotsi-koulutuksen saanut
vapaaehtoistoimijamme.
Heinäkuun Tanhuvaaran lomalla oli painotettu yksinhuoltajamonikkovanhempien pääsyä lomalle. Tälle
lomalle hankimme keräysvaroin lisää lastenhoitopalvelua erityisesti yh-vanhempien tueksi. Lomalle
osallistui myös todella monta 1–3-v. kaksosten perhettä, joten apukädet tulivat myös heille tarpeen.
Lisäksi monikkoperheille oli 15.5. tarjolla virtuaaliloma, johon osallistui 6 perhettä. Lomaluotsi Saarela
oli mukana myös virtuaalilomakokeilussa.
MTLH ry:n lomatoimintaan haettiin monikkoyhdistystoimijoistamme uusia Lomaluotsi-koulutuksesta
kiinnostuneita. Yksi uusi vapaaehtoistoimija osallistui syksyn Lomaluotsi-koulutukseen.

5.4 Vapaaehtoistoiminta
Järjestössä tehtiin runsaasti vapaaehtoistyötä ja vapaaehtoisten tekemällä työllä oli merkittävä rooli
järjestömme toiminnassa. Vapaaehtoistyötämme organisoitiin uuden strategian mukaisesti ja
muodostimme
uudet
vapaaehtoistyöryhmät:
asiantuntija-,
innovaatio-,
viestintäja
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monikkoyhdistystoiminnan kehittämistyöryhmä. Vanhoista ryhmistä some-tiimi järjestäytyi pienillä
täydennyksillä viestintätyöryhmäksi. Lehtityöryhmä jatkoi työtään entisellä nimellä. Vaikuttajatyöryhmä
ja hallitus säilyivät rakenteeltaan entisenlaisina.
Rekrytoimme uusia vapaaehtoisia mukaan erityisesti uusiin ryhmiin, mutta myös esim. lehtityöryhmään.
Koronatilanteen vuoksi työryhmät kokoontuivat etäyhteyksin. Osa vapaaehtoisista antoi positiivista
palautetta siitä, että etänä toimiminen sopii kiireiseen arkeen hyvin, kun matkustamiseen ei kulunut
aikaa. Osalla vapaaehtoisista etänä toimiminen taas laski motivaatiota osallistua, sillä etätapaamisissa
yhdessäolo ja kuulumisten vaihto ei toteudu kuten kasvokkain.
Seurattavat tavoitteet sekä arvio toiminnan toteutumisesta:
TAVOITE 2021

MITEN TOTEUTUI

Tarjota kaksosten päivän seminaari, joka tarjoaa
hyödyllistä tietoa (80 % palautteen
antaneista sai hyödyllistä tietoa omiin tarpeisiinsa
ja haluaisi osallistua jatkossa vastaavaan
seminaariin).

TAVOITE TOTEUTUI ERITTÄIN HYVIN:
Webinaari toteutui ja osallistujia oli lähes 300. 95,6
% palautekyselyyn vastanneista (n=68) kertoi
webinaarin sisällön olleen hyödyllinen. (erittäin
hyödyllinen 33,8%, melko hyödyllinen 61,8%).
98,5% palautekyselyyn vastanneita toivoi
vastaavanlaista webinaaria uudelleen.
Ensimmäistä kertaa toteutetun webinaarin loistava
palaute kertoi vuorovaikutteisen tiedon tarpeesta
kohderyhmissämme.

6. HALLINTO
6.1 Hallitustyöskentely
Hallitus koostuu puheenjohtajasta ja kuudesta varsinaisesta jäsenestä sekä kuudesta varajäsenestä.
Hallituksen puheenjohtajana toimi vuonna 2021 Heli Laurila.
Varsinaiset jäsenet: Hukka Heidi (varapuheenjohtaja), Nyyssönen Riku, Rinne Maria, Kiviranta
Sannamari, Lahti Heli ja Saarela Paula.
Varajäsenet: Marttila Terhi, Anttila Tuula, Korhonen Maaria ja Puisto Johanna.
Hallituksen kokouksia pidettiin etäyhteyksin kuusi: 23.1., 20.2., 24.3., 22.5., 22.8., 25.9. ja kasvokkain
yksi: 20.11. (Jyväskylä). Sääntömääräinen vuosikokous pidettiin Jyväskylässä 20.11.

6.2 Työryhmät
Asiantuntijatyöryhmä (uusi):
Työryhmä koostuu eri alojen monikkoasiantuntijoista (mm. lääkäri, kätilö, monikkovanhempi, tutkija,
varhaiskasvatuksen tai opetusalan ammattilainen, kaksonen). Asiantuntijat ovat tukena järjestön työssä,
hankesuunnittelussa, materiaalituotannossa sekä monikkoustiedon ylläpitämisessä ja kehittämisessä.
Työryhmä luotiin sitä edeltäneen hanketyöryhmän pohjalta siten, että vuoden ensimmäisessä
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kokouksessa
laadittiin
vielä
hankehakemusta.
Ryhmä
käsitteli
myös
toukokuun
hankehakemusta.Työryhmä kokoontui vuoden aikana 5 kertaa ja työskenteli myös sähköpostitse.
Monikkoperhevaikuttajat-ryhmä:
Työryhmä koostuu toimijoista, jotka ovat kiinnostuneita valtakunnallisesta tai alueellisesta
vaikuttamisesta. Työryhmä mm. laati vuoden aikana vaikuttamistyön suunnitelman ja osallistui
lausuntojen muotoiluun/sisällön koostamiseen. Ryhmä kokoontui 5 kertaa (13.1., 9.3., 17.5., 23.9.,
30.11) ja työskenteli Monikkoperhevaikuttajat-FB-ryhmässä.
Viestintätyöryhmä (ent. some-tiimi):
Työryhmän tavoitteena on toteuttaa viestintästrategian mukaista viestintää ja laatia Suomen
Monikkoperheet ry:lle vuosittainen viestintäsuunnitelma. Työryhmä ideoi somekampanjoita ja
innovatiivisia viestintätapoja. Työryhmä kokoontui 5 kertaa (19.1., 11.2., 7.4., 16.9., 2.12.) ja työskenteli
lisäksi omassa suljetussa Facebook-ryhmässä.
Monikkoperheet-lehden lehtityöryhmä:
Lehtityöryhmä ideoi ja tuotti lehden sisältöä. Työryhmä kokoontui vuoden aikana 2 kertaa (16.3. ja 27.9.)
ja työskenteli lisäksi suljetussa Facebook-ryhmässä.
Monikkoperhevalmennuksen kehittämistyöryhmä:
Suunnitteli monikkoperhevalmennuksen kehittämiseen liittyviä toimenpiteitä, esim. valmentajien
koulutuspäivää ja monikkoperhevalmennusaineiston päivittämistä. Työryhmä kokoontui 2 kertaa (16.2.
ja 30.8.).
Kouluopastyöryhmä:
Työryhmä kokousti kerran (25.1.) ja työskenteli sähköpostin välityksellä.
Innovaatiotyöryhmä (uusi):
Sisäisen toiminnan kehittämisryhmä, jonka tavoitteena pohtia strategisesti mm. yhdistyksen
digitalisaation ja varainhankinnan teemoja sekä henkilöstöhyvinvointia koskevia asioita. Ryhmä kokousti
neljästi (15.4., 27.5., 9.9. ja 9.12.).
Yhdistystoiminnan kehittämistyöryhmä (uusi):
Työryhmä koostuu jäsenyhdistysten hallitus- ja aktiivitoimijoista. Tarkoituksena on miettiä mm.
yhdistystoiminnan tulevaisuutta, monikkoperhetoiminnan brändin kirkastamista, järjestön tukitoimien
kehittämistä ja elinvoimaisen yhdistystoiminnan ylläpitämistä. Työryhmän toimintaa linjaavat strategian
2021–24 tavoitteet yhdistystoiminnan kehittämiselle. Ryhmä kokoontui kahdesti (25.8. ja 1.11.).

6.3 Tilintarkastajat ja palkatut toimijat
6.3.1 Tilintarkastajat
Tilintarkastajana toimi Tilintarkastus Riuttanen Oy Jyväskylästä, päätilintarkastajana Tanja Pajulampi.
6.3.2 Henkilöstö ja muut palkatut toimijat
Järjestön palkattuina työntekijöinä toistaiseksi voimassa olevissa työsuhteissa toimivat toiminnanjohtaja
Ulla Kumpula (1.1.–31.12.), vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Raisa Ojaluoto (1.1.–31.12.),
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järjestösihteeri Tiina Matala (1.1.–31.12.) sekä määräaikaisessa 12 kuukauden työsuhteessa
toimistoassistenttina (8.3.–31.12.) Maria Parviainen.
Tiina Matalalle myönnettiin järjestön kultainen kunniakirja ja ansiomerkki 19.2.2001 alkaneesta 20
vuoden työurasta.
Ulkopuolisilta tekijöiltä ostettiin seuraavat tehtävät:
TEKIJÄ
Yrityspalvelu Berg Oy

TEHTÄVÄT
järjestön
rahastonhoitaja,
kirjanpito-,
taloushallinto- ja palkanlaskentatehtävät

Tuomas Nikulin
CTU Finland / M.Koljander

lehden taitto
ict-tuki, koneasennukset ja päivitykset

Suomen Uusiokuori Oy

lehden painatus ja postitus

6.4 Toiminnan kehittäminen
Uuden strategian toteuttaminen alkoi heti ja saimme kaikki suunnitellut työryhmän toimintaan vuoden
aikana. Työskentely oli aktiivista ja innostunutta ja saimme tuloksia aikaan.
Toimintaa toteutettiin pandemian vuoksi pääosin etäyhteyksin ja etänä työskennellen. Toiminta saatiin
kuitenkin sujumaan pääosin oikein hyvin. Laadimme henkilöstön hybridityöskentelylle suunnitelman,
joka turvasi työntekijöiden kohtaamisen kasvokkain vähintään kerran viikossa viikkopalaverissa.
Jätimme tammikuussa Monikkonuori omalla polulla (MOPO)- ja toukokuussa Monikkosisaruus
voimavaraksi -hankehakemukset. Molemmat hakemukset hylättiin. Hankehakemuksessa painotetaan
monikkosisaruutta ja heidän identiteettinsä tukemista ja hanketoiminta olisi tuonut järjestön käytännön
toiminnan piiriin myös aikuiset monikkosisarukset.
Aloitimme järjestön arviointiosaamisen vahvistamiseksi työskentelyn ARTSI –toiminnassa koko
henkilöstön voimin. Etätapaamisia oli neljä (26.5, 31.8., 13.10., 25.11.) Toiminta hyödytti
Monikkosisaruus voimavaraksi -hankehakemuksen ja muiden STEA-hakemusten laadintaa, pohjatyön
suunnittelua ja vahvisti arviointiosaamista.
Haimme Paikka auki –media-assistenttia avuksi viestintätyöhön. Myönteinen avustusehdotus saatiin
joulukuussa ja saamme näin apua viestintään vuodelle 2022.
MONI-DIGI –hankkeessa tehtiin toimintoja koko vuoden. Kokemukset toiminnoista olivat myönteisiä ja
saimme toiminnalla myös näkyvyyttä viestintäkanavissamme.
Vuoden kulkua väritti epätietoisuus STEA-avustusten tulevaisuudesta. Vuoden lopussa tulikin
työryhmäesitys siitä, että Veikkauksen avustukset siirretään valtion budjettiin 2024 alkaen. Taloudellista
tilannetta ja siitä aiheutuvaa epävarmuutta käsittelimme erityisesti innovaatiotyöryhmässä. Jatkamme
tulorahoituksen kehittämisen suunnittelua ja mietimme keinoja muuttaa kulurakennetta. Etäyhteydet
ovat jo pienentäneet matkakuluja.

30/33

________________________________________________________________________
6.4.1 Toimijoiden kouluttautuminen
Henkilöstö ja vapaaehtoiset osallistuivat koulutuksiin ja webinaarikoulutuksiin:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

15.1. Lobster-vaikuttajatyökalun käyttökoulutus (Monimuotoiset perheet) Ojaluoto, Kumpula
18.3. Monimuotoiset perheet -verkoston vapaaehtoistoiminnan koordinaattoreiden koulutuspäivä
(Monimuotoiset perheet) Ojaluoto, Parviainen
18.3. Vaikuttajamarkkinoinnin ABC, Parviainen
23.3. Webinaari erityislapsiperheiden tilanteesta (Soste) Ojaluoto, Parviainen
7.4. Stea-tutkijatilaisuus, Kumpula
15.–16.4. Surukonferenssi, Kumpula
20.4. Stea-verkkotreffit Paikka auki –hakijoille, Ojaluoto
29.4. Mielellään töissä (Ilmarinen), Kumpula
30.4. Kyselyn rakentaminen Surveypal-koulutus, Parviainen
18.5. Jäsenyhdistysten tukitoimien tuloksellisuus -haasteklinikka (Soste) Ojaluoto
5.5. Kyselyn julkaisu ja automaatiot Surveypal-koulutus, Parviainen
7.5. Syntyvyys laskee, Kumpula
11.5. Suodattaminen kyselyssä (Surveypal), Kumpula
11.5. Raportointi ja tulosnäkymän käyttäminen Surveypal-koulutus, Parviainen
11.5. MTLH ry kokemukset virtuaalilomapilotista -seminaari, Parviainen
17.5. Menestyneet digiyritykset (EK), Kumpula
18.5. Childcare, Kumpula
19.5. Rohkeus markkinoinnissa, Kumpula
2.6. Teamsin hyödyntäminen työskentelyssä, hallitus ja työntekijät
8.6. Vapaaehtoistyön seminaari nuorisotyön näkökulmasta, (Allianssi) Matala, Parviainen
8.6. Jäsenyhdistysten tukitoimien tuloksellisuus -haasteklinkka (Soste) Ojaluoto
4.-6.6. Kansainvälinen kaksostutkimuksen kongressi, Kumpula
16.6. Sähköinen perhekeskus-info, Kumpula
2.8. Yhdistyksen ABC -webinaari, Parviainen
26.8. Mitä väliä on ilmastonmuutoksella (tietokirja.fi), Kumpula
3.9. Ammattilaisten aamukahvit. Mentalisaatio. (MLL), Kumpula
7.9. Yhdistyksen ABC -webinaari, Parviainen
9.9. Surevan kohtaaminen (Monimuotoiset perheet –verkosto), Kumpula
16.9. Vanhempana nyt - Vanhemmuuden tukemisen tarve pandemian jatkuessa (Haukkalan säätiö)
Ojaluoto
27.10. Hybridivuosikokouksen järjestäminen järjestössä -webinaari (Sivis), Matala, Parviainen
27.10. Sosiaali- ja terveyspolitiikan päivät (Soste), Kumpula
2.11. Ennakointia ja hiljaisia signaaleja Siviksen työkalun avulla (Soste)
2.11. Tulevaisuusajattelijasta tulevaisuuden tekijäksi -webinaari (Soste), Matala, Parviainen
4.11. Viestintäwebinaari (Soste), Parviainen
10.11. Onnistunut hybridikokous -webinaari (Soste), Matala
11.–14.11. Kansainvälinen kaksostutkimuksen kongressi, Kumpula
8.12. Järjestötoiminnan avustuskeskus (Soste), Ojaluoto
8.12. Onnistu rahastonhoitajana -koulutus, Parviainen
16.12. Hetki mittaamisen parissa (Soste), Kumpula

6.4.2 Toimintaa ohjaavat säännöt ja työnantajan velvoitteet
Toiminnan yhtenä johtavana periaatteena oli toiminnan läpinäkyvyys. Se näkyi toimintaa ohjaavissa
hallinnon ohjesäännössä ja taloussäännössä, hallitusten pöytäkirjojen kattavuudessa, järjestön
tiedottamisessa sekä muissa omaksutuissa toimintatavoissa. Järjestön toiminnassa noudatettiin
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Yhdistysrekisterin hyväksymiä Suomen Monikkoperheet ry:n yhdistyssääntöjä. Toimintaa ohjasi ja
suuntasi hallituksen laatima ja vuosikokouksen hyväksymä strategia 2021–2024.
Tehtyä toimintasuunnitelmaa ja budjettia noudatettiin. 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. Vain marraskuun
kokouksesta maksettiin matkakuluja, sillä kaikki muut kokoukset toteutettiin etäyhteyksin.
Kokouspalkkioita ei maksettu. Puheenjohtajalle maksettiin palkkiota 800 euroa vuodessa. Työryhmien
kokouksista ei syntynyt kuluja, sillä kokoukset toteutettiin etäyhteyksin.
Suomen Monikkoperheet ry kuuluu Hyvinvointialojen liittoon (Hali ry). Noudatimme sosiaalialan järjestöjä
koskevaa työehtosopimusta. 1.9. alkaen palkkoihin tulivat tes-korotukset ja paikallinen erä.
Työterveyshuolto toimi Suomen Terveystalossa ja uusimme sen kanssa suunnitelman 2022–2024.

7. TALOUS
Vuoden budjetti oli laadittu nollatulokselle. Tilinpäätöksen tulos osoitti + 133,19 euroa ylijäämää.
Talouden tila oli vakaa. Noudatimme huolellista talousseurantaa ja taloussäännön linjauksia.
Järjestö sai Veikkauksen tuotoista STEA:n yleisavustusta 169 000 euroa (haettu 173 000). Lisäksi STEA
myönsi 20 500 euron järjestöavustuksen jäsenyhdistyksiin jaettavaksi. Käytössä oli myös MONI-DIGI –
hankkeen viimeisen käyttövuoden avustus.
Muun rahoituspohjan muodostivat lehtituotot, yhdistysten jäsenmaksut, monikkomateriaali- ja
mainostuotot sekä muu oma varainhankinta. Järjestö myi Kiehtova kaksosuus –tietokirjaa ja Yhdessä ja
erikseen - Näin tuen alle kouluikäisen kaksos- ja kolmoslapsen kasvua -opasta.
Varainhankintatuotteiden myynti oli vähäistä.
Monikkoperheet-lehden tilaushinta oli jäsenille 16,50 € ja ei-jäsenille 30 € vuosikerta. Lehden maksavien
tilaajien määrä oli vuoden lopussa 1527 (v.2020 1507). Kymmenen jäsenyhdistystä (vuonna 2020
yhdeksän) tilasi lehden koko jäsenistölleen jäsenmaksuunsa kuuluvana. Lisäksi yhdessä yhdistyksessä
jäsenmaksu oli vaihtoehtoinen ilman lehteä tai lehden kanssa. Näistä yhdistystilauksista myönnettiin
alennus (tilaushinta 11 euroa/v/perhe).
16 jäsenyhdistystä maksoi jäsenmaksua 3,50 e/jäsenperhe. Yhdistysten jäsenperheiden määrä oli
vuoden lopussa 1681 perhettä (v. 2020 1789). Lehteen ostivat ilmoituksen AT-lastenturva ja
Tavarapyörä-asiantuntija.
Suurimmat nettokuluerät koostuivat henkilöstön palkkakuluista, toimitilavuokrasta sekä hallinnon ja
taloushallinnon kuluista. Järjestöllä oli Perhehoitoliitto ry:ltä vuokratut toimitilat (2 huonetta ja
käyttöoikeus kokous-, keittiö- ja sosiaalitiloihin) Jyväskylässä.
Keräysluvan alaisella varainhankintatyöllä pyrittiin vahvistamaan järjestön rahoituspohjaa.
Keräystuotoilla haluttiin rahoittaa monikkoperheiden hyvinvointia edistävää työtä kuten
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monikkoperhevalmennusten toteuttamista, monikkoperhevapaaehtoisten kouluttamista, ohjaamista ja
tukemista,
monikkoperheiden
vertaistukivirkistysja
tiedotustapahtumia
sekä
monikkoustietomateriaalien tuottamista. Vuoden 2019 keräystoiminnan tuotoilla toteutettiin 2.2.2021
webinaari, lastenhoitoa yhdelle tuetulle perhelomalle ensisijaisesti yksinhuoltajavanhemmille, 11.9.2021
puheenjohtajiston ja perhevalmentajien koulutustilaisuudet sekä kouluopastietolehtisten käännöstyöt.
Poliisihallituksen myöntämä keräyslupa oli voimassa vuosina 2020–2021. Lahjoitusmahdollisuudet olivat
seuraavien kanavien kautta: Facebook, tekstiviestilahjoitus (SecuryCast), tilisiirto ja Mobilepay. Uutena
lahjoittamisen muotona lähdimme Goodwill ry:n Lahjoittamo-sivustolle, jolle laadimme kolme
keräyskohdetta.
Keräysluvan alainen varainhankinta tuotti vuoden 2020 aikana 419,97 euroa (korjattu tieto) ja vuonna
2021 416,26 euroa. Vuosina 2020-2021 keräysluvan alaisen toiminta tuotti siis hyvin vähän resursseja
toiminnalle. Vuoden aikana haimme ja saimme uuden, jatkuvan keräysluvan.
Vuoden 2021 taloutta tasapainotimme seuraavilla toimenpiteillä:
• Pidimme hallinnon kulut edelleen kurissa ja luovuimme yhdestä toimistohuoneesta.
• Toteutimme rahankeräyskampanjoita keräysluvan puitteissa.
• Haimme useita STEA-hankeavustuksia ja säätiöapurahoja (etätilaisuuksien ja –valmennusten
toteuttamiseen). Myönteinen päätös tuli Paikka auki –nuoren hankehausta.
• Jatkoimme muun työn ohessa lehtimainosmyyntiä.
• Toteutimme toimintaa suoraan perheille MONI-DIGI-hankkeen viimeisen käyttövuoden
avustuksella ja v. 2019 keräysvaroilla

Suomen Monikkoperheet ry
Ilmarisenkatu 17 A, 40100 Jyväskylä
toimisto@monikkoperheet.fi
www.monikkoperheet.fi
Facebook: Suomen Monikkoperheet ry
Facebook: Valtakunnallinen Kaksosten päivä
Twitter: @Monikkoperheet
Instagram: Monikkoperheet
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