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Kun nyt vietämme iltaa yhdistyksemme 70-vuotisjuhlan merkeissä haluan lyhyesti kerrata
yhdistyksemme historiaa.
MLL:n Heinolan osasto perustettiin ensimmäisen kerran jo vuonna 1922, mutta alkuinnostuksen
jälkeen toiminta loppui jo alkumetreillä.Vuosien hiljaiselon jälkeen kaupunginlääkäri Eero Jalava
kutsui osaston vuosikokouksen koolle 14. huhtikuuta 1935. Osasto rekisteröitiin ja toiminta saattoi
virallisesti alkaa.
Osaston aloitteesta kaupunki ja srk palkkasivat diakonissa-terveyssisaren, joka puolestaan aloitti
neuvolatoiminnan syyskuussa 1936. Pian ryhdyttiin toimeen lastenseimen aikaansaamiseksi. Hanke
toteutui talvisodan aattopäivinä. Seimestä muodostuikin aluksi siirtoväen lastenkoti. Toimitilat se
sai kaupungin tuella Lampikatu 3:sta. Tämä toiminta samoin kuin sittemmin käynnistetty
kodinhoitajatoiminta siirtyivät kaupungin vastuulle 1950-luvulla. Sen sijaan Tommolassa
Anjalankatu 20:ssa vuonna 1943 toimintansa alkanut lastentarha jatkoi osaston työnä 1970-luvulle
asti.
Sotavuosina Heinolan osastossa aloitettiin mm. sotakummitoiminta ja uimakoulut. Uimakouluja
pidettiin lähes 30:nä kesänä. 1950-luvulla osasto järjesti mm. kasvatusta koskevia
luentotilaisuuksia.
Tukioppilas- ja lastenkaitsijatoiminta käynnistettiin vuonna 1976. 1970-luvun lopulla aloitettiin
yhdessä nuorisotoimiston kanssa rakennusleikkipaikkatoiminta. Kolmen kesäkokeilun jälkeen
leikkipaikkatoiminta siirtyi nuorisotoimen vastuulle.
1980-luvulla lapsi ja ympäristö teema alkoi olla näkyvämmin esillä. Osaston ympäristöasiamieheksi
kutsuttiin arkkitehti Anja Vahteristo-Järvinen. Leikkikenttien ja –alueiden suunnitteluun ja
kehittämiseen kiinnitettiin erityistä huomiota. Lystileikkitilaisuudet aloitettiin v. 1982. Lapset ja
aikuiset kokoontuivat marraskuisena sunnuntaina leikkimään yhdessä mm. perinneleikkejä. Vuonna
1988 aloitettiin enkelikirkkoperinne yhdessä kaupunkiseurakunnan kanssa. Nykyisin käytetään
enemmän kynttiläkirkko-nimitystä ja perinne jatkuu… Jo 80-luvulla alkanut iltapäiväkerhotoiminta
elvytettiin jälleen 90-luvulla ja vuosituhannen vaihteessa Heinolan paikallisyhdistyksellä oli
parhaimmillaan lähes 10 palkattua työntekijää iltapäiväkerhotoiminnassa.
1990-luvun toimintaan kuuluivat mm. tukioppilastoiminta, lastenkaitsijat, lystisunnuntai,
kynttiläkirkko, perhekahvilatoiminta, isä-lapsileirit, turvakaukaloiden vuokraus sekä vappukukkien
ja Lapset Ensin tuotteiden myynti. Ansiokasta lastenteatteritoimintaa yhdistys järjesti Irja Turusen
johdolla.
2000-luvulla koululaisten iltapäiväkerhotoiminta lopetettiin. Työnantajavelvollisuuksien
hoitaminen vapaaehtoistyönä koettiin monella tavalla raskaaksi. Uutena asiana tuli oman toimitilan
vuokraaminen Siltakatu 14:sta. Yhdistys sai vihdoinkin koko arkiston ja omaisuuden saman katon
alle. MLL:n myyntituotteet saatiin hyvin esille ja puotiin palkattiin myyjä työllistämistuella. Nyt
yhdistys voi pitää myös kokoukset omassa toimitilassa. Kuten toimintasuunnitelmasta kävi esille
toimintamuotoja tänä päivänä ovat mm. tukioppilastoiminta ja lastenhoitopalvelu.
Perhekahvilatoimintaa järjestetään maasrk:n kanssa yhteistyössä. Suuren suosion ovat saaneet myös
lastentarvikekirpputorit, joita pidetään keväällä ja syksyllä. Kevätkesästä teemme huvipuistoretken
ja perheleiri järjestetään yhteistyössä nuoriso- ja sosiaalitoimen kanssa.
Kaiken tämän toiminnan järjestäminen vaatii yhdistyksen hallituksen jäseniltä paljon aikaa ja
voimavaroja. Uskon kuitenkin, että se myös antaa meille jokaiselle iloa ja onnistumisen tunnetta,
joka auttaa jaksamaan. Nykypäivän Heinola on täysin erilainen kuin 70 vuotta sitten;yhteiskunta ja
elämänrytmi ovat muuttuneet. Silti Mannerheimin Lastensuojeluliitto on edelleen lasten, nuorten ja
lapsiperheiden asialla ja haasteita riittää myös tulevaisuudessa. Haluan lämpimästi kiittää entisiä ja
nykyisiä aktiivijäseniä ja toivotan mukavaa iltaa hyvän musiikin, ruuan ja seurustelun merkeissä.

