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TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2019
(päivitetty 29.11.2018 SM)

Tavoitteet
Mannerheimin lastensuojeluliiton Pihlajamäen paikallisyhdistyksen tarkoituksena on toimialueellaan
(Pihlajamäki, Pihlajisto, Viikinmäki) tukea vanhemmuutta ja edistää lasten ja lapsiperheiden
perusturvallisuutta, hyvinvointia ja tervettä kehitystä.
Vuoden 2019 toiminnan tavoitteena on erityisesti kehittää perhekahvilatoimintaa ja lisätä mahdollisuuksien
mukaan toimintaa myös ilta- ja viikonloppuaikaan. Sekä korostaa jäsenten mahdollisuutta osallistua ja
vaikuttaa toimintaan. Lisätään entisestään näkyvyyttä eri tahoilla ja pyrkiä saamaan lisää jäseniä.

Hallitustoiminta
Hallitus kokoontuu kevät- ja syys kokouksen lisäksi 4-8 kertaa vuodessa suunnittelemaan tulevia
tapahtumia. Kokoukset ovat avoimia kaikille ja ne pidetään vuorotellen alueen leikkipuistoissa. Kokousten
välillä ajatuksia vaihdetaan suljetussa Facebook ryhmässä. Tavoite on pitää hallituksen jäsenmäärä
vähintään entisellä tasolla.

Perhekahvilatoiminta
Tavoitteena on jatkaa perhekahviloita Pihlajamäessä ja Pihlajistossa. Tavoitteena on ylläpitää päiväkahvilan
lisäksi myös iltakahvilaa ainakin toisessa leikkipuistossa. Helsingin kaupungin avustuksen avulla voisimme
jatkossakin tarjota lapsiperheille matalan kynnyksen osallistumista ja vertaistukea. Perhekahvilat ovat
yhdistyksen ydintoimintaa, johon pyritään satsaamaan mahdollisimman paljon.
Perhekahviloista muodostuu kävijöidensä näköinen, joten ohjelman suunnittelussa otetaan huomioon
kävijöiden toiveet mahdollisuuksien mukaan. Pyritään järjestämään perhekahvilan ohjelmistoon esim.
liikuntaan, musiikkiin ja askarteluun erikoistuneita maksullisia vetäjiä. Ohjelmasta ilmoitetaan
mahdollisuuksien mukaan alueen ilmoitustauluilla, yhdistyksen nettisivuilla sekä Facebookissa.
Viikoittaisen perhekahvilan lisäksi järjestämme kahviloiden yhteisen kaudenpäätösjuhlan joulu- ja
kesäkuussa. Tavoitteena yhdistää ja sitoa eri perhekahviloiden kävijät yhteen ja juhlistaa kauden päätöstä.
Lisäksi tavoitteena on järjestää vuoden aikana 4-6 teemapäivää viikonloppuna aamupalan merkeissä. Näin
tavoitamme myös jo työ- ja päiväkotielämään siirtyneitä perheitä ja tarjoamme jatkumon perhekahvilassa
käynneille perheille, jotka eivät enää ehdi mukaan arkisin aamupäivätoimintaan.
Perhekahviloiden tavoitteena on toimia vertaistukena ja kohtaamispaikkana alueen lapsiperheille. Tätä
kautta tarjoamme myös mahdollisuuden tutustua yhdistykseen ja päästä vaikuttamaan alueemme yhteisiin
asioihin. Perhekahvilat toimivat omakustanne hintaan eikä pääsymaksuja ole. Näin kaikilla alueen asukkailla
on yhtäläinen ja tasavertainen mahdollisuus tulla mukaan.
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Kerhotoiminta
Pyritään järjestämään mahdollisuuksien mukaan erilaisia lasten kerhoja. Helsingin kaupungilta
mahdollisesti saadun avustuksen turvin järjestetään kouluikäisille lapsille liikunta-, musiikki- tai
kädentaitopainotteinen kerho Pihlajiston ala-asteen tiloissa tai Pihlajiston Mestalla kerran viikossa. Kerhon
osallistumismaksu voidaan avustuksen avulla pitää mahdollisimman pienenä, jolloin myös vähävaraisilla
perheillä olisi mahdollisuus osallistua.
Pyritään järjestämään Pihlajiston Mestalla keskusteluiltoja erilaisista lapsiperheitä koskevista aiheista.
Hallituksen päätöksellä tarjoamme yhdistyksemme järjestämissä kerhoissa yhden paikan Lapsiperheiden
sosiaaliohjauksen asiakkaille. Lapsiperheiden sosiaaliohjaus on lapsiperheille tarkoitettua tukea, ohjausta ja
neuvontaa erilaisissa elämäntilanteissa. Palvelua haetaan ottamalla yhteyttä oman alueen
sosiaaliohjaajaan. Sosiaaliohjaaja tapaa perheitä pääsääntöisesti heidän kotonaan.

Tapahtumat
Pyrimme olemaan näkyvillä alueemme lapsiperheille suunnatuissa tapahtumissa. Osaltamme haluamme
kehittää asuinalueen turvallisuutta, viihtyisyyttä ja alueellisten palveluiden saatavuutta lasten ja
lapsiperheiden näkökulmasta.
Toimimme yhteistyössä alueen leikkipuistojen ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Toukokuussa
järjestetään leikkipuistossa perinteinen Kevätrieha kerhojen ja perhekahvilan kauden päättäjäisiksi sekä
marras-joulukuussa puurojuhla. Lisäksi pyrimme olemaan aktiivisesti mukana ja näkyvillä alueella
järjestävissä lapsiperheille suunnatuissa tapahtumissa mm. Pihlajamäki-seuran We Love Pihlis –
kyläpäivässä, Pihlajiston asukasyhdistyksen tapahtumissa, toiminta-alueen koulujen ja leikkipuistojen
tapahtumissa.

Muu toiminta, lahjoitukset
Yhdistys jakaa myös Hyvä joulumieli-lahjakortteja joulun alla alueen vähävaraisille lapsiperheille. Kortteja
haetaan Uudenmaan piiristä vähintään 50 kpl ja ne jaetaan sosiaaliviraston/lapsiperheiden kotipalvelun
kautta. Lisäksi jaetaan EU-ruokatukea, mikäli sitä on saatavilla.
Yhdistys jakaa mahdolliset tulleet lahjoitustavarat eteenpäin alueen kerhoihin, leikkipuistoihin ja muihin
hyväntekeväisyyskohteisiin.
Lahjoitetaan alueen uusille 1. luokkalaisille heijastimet antamaan turvaa syyspimeälle.
MLL-tuotetilauksia tehdään muutaman kerran vuodessa, mikäli ilmenee tarvetta tai halukkuutta tuotteiden
tilaamiseen.

Varainhankinta
Järjestämme lastenvaatteiden ja -tarvikkeiden kirpputorin keväällä ja syksyllä. Kirpputori on paitsi
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varainhankintaa, myös palvelun tarjoamista alueen lapsiperheille. Kirpputori toimii täysin vapaaehtoisten
voimin ja tuo osaltaan yhteenkuuluvuutta ja yhdessä tekemistä yhdistyksen jäsenten ja alueen asukkaiden
kesken.
Osallistumme keväällä Lapset ensin-keräykseen. Keräys toteutetaan huhti-toukokuussa lipaskeräyksenä ja
verkkolahjoitussivun avulla.

Uusien jäsenten hankinta ja jäsenhuolto
Kiinnitämme huomiota uusien jäsenten hankintaan. Perhekahviloissa ja tapahtumissa jaamme ajankohtaisia
esitteitä toiminnastamme ja jäseniksi liittymisestä. Pyrimme esittelemään yhdistystä eri tilaisuuksissa.
Pyrimme järjestämään jäsenhaku-tempauksia erikseen tai muiden tapahtumien yhteydessä. Kannustamme
erilaisin pienin eduin liittymään jäseniksi.
Lähetämme myös jäsenille noin 4krt vuodessa ilmestyvän jäsenkirjeen. Siinä kerromme yhdistyksen
ajankohtaiset asiat ja esittelemme tulevaa.
Jäsenille tarjotaan alennusta kerhomaksuista, etuoikeus kirppisnumeroihin sekä jäsenetuja paikallisissa
yrityksissä. Jäsenvastaava postittaa uusille jäsenille ”Tervetuloa paikallisyhdistyksen jäseneksi”-kirjeen aina
uuden jäsenen liittyessä.
Vapaaehtoistyöhön osallistujia (mm. perhekahviloiden vetäjät) huomioidaan kauden päättyessä pienellä
muistamisella. Kaikki vapaaehtoiset tekevät arvokasta työtä toteuttaessaan kanssamme yhdistyksen
tavoitteita. Kiittämällä työstä näytämme arvostuksemme vapaaehtoisten panostuksesta.

Yhteistyökumppanit
Jatkamme yhteistyötä Pelican Self Store Viikin kanssa. Yhteistyökumppani on esillä mainoksissa ja
yhdistyksen jäsenet saavat kohdennetun edun. Käytössämme on varastotila yhdistyksen tavaroille.

Yhteistyö muiden MLL:n paikallisyhdistysten kanssa
Pyrimme toimimaan yhteistyössä muiden lähialueen MLL:n paikallisyhdistysten kanssa. Yhteistyö voi olla
esim. yhteisen tapahtuman järjestäminen, vertaistuen ja ideoiden jakamista ja toistemme tapahtumien
mainostaminen.

Tiedottaminen
Netti- ja Facebook-sivuja päivitetään säännöllisesti ja tapahtumia jaetaan alueen muissa kanavissa. Sivuston
tarkoituksena on helpottaa yhdistyksen ja jäsenistön tiedonkulkua. Perhekahviloilla on omat ryhmät
Facebookissa sekä vapaaehtoistoiminnan oma tiedotusryhmä. Ryhmät ovat kaikille avoimia tiedotus- ja
keskustelupaikkoja. Ryhmiä päivitetään ja mainostetaan säännöllisesti.
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Kehitetään tapoja, joilla jäsenet voisivat olla entistä paremmin yhteydessä hallitukseen ja esittää
toivomuksia esimerkiksi kerhoista ja muusta toiminnasta sekä tarjota omaa panostaan järjestelyihin.
Pyrimme keräämään kävijäpalautetta perhekahvioissa ja kirpputorin asiakkailta.

