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MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON KONALAN PAIKALLISYHDISTYS RY:N
TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2021
1 Alkusanat
1.1 Yhdistyksen toimintaperiaate
Mannerheimin Lastensuojeluliiton Konalan paikallisyhdistys ry. pyrkii edistämään toimialueellaan
lasten, nuorten ja lapsiperheiden perusturvallisuutta, hyvinvointia ja tervettä kehitystä. Yhdistys
toimii näiden tavoitteiden edistämiseksi voimavarojensa mukaan vapaaehtoisvoimin. Yhdistys
jatkaa yhteistyötä kaupungin viranomaisten sekä koulun kanssa. Toimintansa avulla yhdistys pyrkii
ehkäisemään alueen asukkaiden syrjäytymistä ja sosiaalisen eriarvoisuuden lisääntymistä.
Yhdistyksen tarkoituksena on tarjota lapsille ja heidän vanhemmilleen perheitä yhdistävää
laadukasta, monipuolista, virkistävää ja edullista harrastustoimintaa, joka tukee perheiden välisten
sosiaalisten verkostojen syntymistä. Yhdistyksen toiminta tapahtuu pääasiassa Konalassa. Vuosi
2021 on yhdistyksen 23. toimintavuosi.
Yhdistyksen toimintaa ohjaavat Mannerheimin Lastensuojeluliiton arvot, jotka ovat
 Lapsen ja lapsuuden arvostus
 Yhteisvastuu
 Inhimillisyys
 Yhdenvertaisuus
Yhdistys sitoutuu toiminnassaan myös Mannerheimin Lastensuojeluliiton toimintaperiaatteisiin ja
toiminnan päämääriin.
1.2 Yhdistyksen tavoitteet vuodelle 2021
Vuosi 2021 alkaa epävarmassa toimintaympäristössä. Koronapandemia asettaa haasteita mm.
kasvokkain tapahtuvalle toiminnalle. Konalan ala-aste palaa väistötiloista omiin toimintatiloihinsa.
Vuodelle 2021 yhdistys asettaa seuraavat tavoitteet:
 Yhdistys on Konalan alueella tunnettu, arvostettu ja näkyvä toimija.
 Yhdistyksen järjestämä toiminta tukee ja täydentää sosiaali- ja terveysviraston,
kasvatuksen ja koulutuksen toimialan, muiden järjestöjen ja seurakunnan palveluita
Konalassa.
 Yhdistyksen jäsenten osallistaminen paikallisyhdistyksen toimintaan.
 Jäsenmäärän kasvattaminen.
 Matalakynnyksisten harrastusmahdollisuuksien tarjoaminen lapsiperheille ja/tai
varhaisnuorille.
 Osallistuminen Mannerheimin lastensuojeluliiton 100v. juhlavuoteen.
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2 Yhdistyksen toiminta
Yhdistys järjestää harrastuskerhoja tilanteen sallimissa rajoissa. Koronapandemian aikana
sisätiloissa tapahtuvaa kohtaamista on suositusten mukaan rajoitettu.
2.1 Koululaisten iltapäivätoiminta
Yhdistys järjestää perusopetuslain mukaista koululaisten iltapäivätoimintaa koulun toiminta-aikoina
maanantaista perjantaihin klo 11.30 - 17.00. Yhdistyksellä on toistaiseksi voimassa oleva
palvelusopimus Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialan (Kasko) kanssa
iltapäivätoiminnan toteuttamisesta. Syyslukukaudella 2021 kerhossa on tilaa 26 lapselle. Mikäli
tarvetta iltapäivätoiminnalle on alueella enemmän, yhdistys harkitsee toiminnan laajentamista
käytössä olevien resurssien puitteissa. MLL Konalan iltapäiväkerhon tavoitteena on tarjota Konalan
ala-asteen ja lähiympäristön muiden koulujen 1.- ja 2.-luokkalaisille ja 3.-6.-luokalla oleville
erityisoppilaille turvallinen, säännöllinen ja aikuisen valvoma iltapäivähoito koulupäivän jälkeen.
Kerhossa tarjotaan lapsille välipala.
Yhdistys tekee yhteistyötä alueen esi- ja alkuopetustahojen kanssa ja pyrkii olemaan mukana
myös alueen yhteistyöryhmässä.
2.2 Kesäkerho
Yhdistys järjestää 20. kerran lasten kesäkerhon (7.-24.6.2021), mikäli kesäkerholle saadaan
järjestettyä toimintatilat ja kerhoon on riittävästi tulijoita (noin 20 lasta).
Tavoitteena on helpottaa ala-asteikäisten koululaisten kesäloman aikaisia hoitojärjestelyjä ja tarjota
lapsille aikuisten valvoma turvallinen paikka kesäloman viettämiseksi vanhempien ollessa vielä
töissä. Kerhossa lapsille järjestetään ohjattua toimintaa, sekä tarjotaan lounas ja välipala.
Aikuisten ohjaajien lisäksi kesäkerhoon pyritään palkkaamaan kaksi nuorta kesäsetelin turvin.
2.3 Perhekahvila
Perhekahvila on tärkeä koko perheen kohtauspaikka, jossa lapset voivat leikkiä ja aikuiset
virkistäytyä ja tavata muita aikuisia. Tunnelma perhekahvilassa on avoin, vapaamuotoinen ja rento.
Vapaan oleskelun lisäksi perhekahvilassa järjestetään vuoden mittaan ohjelmaa, esimerkiksi
erilaisia ajankohtaan liittyviä teemapäiviä, tuote-esittelyjä ja asiantuntijavierailuja. Kävijöitä
rohkaistaan osallistumaan perhekahvilan toiminnan suunnitteluun. Perhekahvilassa tarjotaan
mahdollisuuksien mukaan aamupalaa omakustannushintaan.
Vuonna 2021 yhdistys jatkaa perhekahvilatoimintaa. Konalan perhekahvila kokoontuu Vähätuvan
leikkipuistossa tiistaiaamuisin keväällä 2021, mikäli koronapandemiatilanne sen sallii. Syksyllä
toimintaa jatketaan mikäli tilat järjestyvät ja löydetään vapaaehtoisia ohjaajia. Kahvila on auki
puiston aukioloaikojen mukaan.
2.4 Happy Club 3.-6.-luokkalaisten kerho
Yhdistyksen järjestämä 3.-6.-luokkalaisten kerho on tarkoitettu Konalan ala-asteen koulun
oppilaille. Se toimii keskiviikkoiltaisin. Kerho on vapaamuotoinen lasten kokoontumisilta aikuisten
valvonnassa. Toiminnan sisältö suunnitellaan yhdessä lasten ja nuorten kanssa. Toiminta sisältää
käden taitoja ja ilmaisutaitoa. Lisäksi kerhossa liikutaan mm. erilaisten sisä- ja ulkopelien
merkeissä. Kerhossa on myös mahdollisuus pelata erilaisia pelejä, kuunnella musiikkia ja olla
yhdessä kavereiden kanssa.
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Kevätkaudella 2021 kerho kokoontuu Konalan ala-asteen väistötiloissa tai leikkipuisto Vähätuvan
tiloissa pandemiatilanteen niin salliessa. Syyskaudella 2021 toimintaa jatketaan mikäli tilat
järjestyvät.
2.5 Kuvataidekerho
Kuvataidekerho järjestetään torstai-iltaisin Riukutie 10 taloyhtiön kerhotilassa.
Kuvataidekerhoryhmiä on kaksi, toinen päiväkoti-ikäisille ja toinen kouluikäisille lapsille. Kerhossa
lapset tutustuvat kuvataiteen eri tekniikoihin ikätason mukaisesti. Kerhon tavoitteena on havainnon,
muodontajun ja väriopin kehittäminen.
Kuvataidekerho järjestetään kevätkaudella 2021. Syyskaudella kuvataidekerho järjestetään mikäli
tilat toiminnalle järjestyvät.
2.6 Ulkoperheliikuntakerho
Ulkoperheliikuntaa järjestetään maanantai-iltaisin Hilatien kentällä. Kerhon tavoitteena on liikuttaa
iloisesti sekä aikuista että lasta ja hankkia hiki pintaan hymy huulilla. Lorut, laulut, leikit ja pelit
kuuluvat myös tunneille. Kerhoon on matala kynnys osallistua ja sillä luodaan tapaa liikkua
yhdessä ulkona.
Ulkoperheliikuntakerho järjestetään kevätkaudella 2021 ja mahdollisesti myös syksyllä 2021. Kerho
on osallistujille maksuton.
2.7 Perheliikuntakerho
Perheliikuntakerhon tavoitteena on tukea perheen liikkumista yhdessä. Opetellaan ja kokeillaan
erilaisia motorisia taitoja, apuna käytetään erilaisia välineitä ja musiikkia.
Aiemmin toiminnassa ollut perheliikuntakerho pyritään aloittamaan uudelleen syyskaudella 2021.
Kerho järjestetään, mikäli saadaan tilat Konalan ala-asteen liikuntasalista.
2.8 Isä-lapsitoiminta
Isä-lapsitoiminnan tavoitteena on tuoda alueen isiä ja lapsia yhteen ja luoda heille mahdollisuuksia
yhteiseen tekemiseen. Toiminnan sisältö rakentuu osallistujien näköiseksi. Pandemia-aikaan
pääpaino on ulkona tapahtuvalla toiminnalla, tilanteen salliessa kahvitellaan enemmän sisällä.
Isä- lapsitoimintaa järjestetään kevätkaudella 2021 Malminkartanossa, leikkipuisto Piian
ulkotiloissa ja mahdollisesti myös syksyllä 2021. Kerho on osallistujille maksuton.
2.9 Tapahtumat
Tarjotakseen jäsenilleen ja muille alueen asukkaille laadukasta toimintaa yhdistys järjestää alueella
erilaisia omia tapahtumia vuoden 2021 aikana. Lisäksi yhdistys osallistuu mahdollisuuksiensa
mukaan alueen muiden toimijoiden järjestämiin tapahtumiin, esimerkiksi Konalan ala-asteen
pihajuhlaan.
Yhdistys järjestää tapahtumia ja osallistuu niihin tilanteen sallimissa rajoissa. Koronapandemian
aikana suuremmissa väkijoukoissa kokoontumista on suositusten mukaan rajoitettu.
2.9.1 Kirpputori
Yhdistys järjestää vuonna 2021 yhden lastenvaatteiden ja -tavaroiden kirpputorin. Kirpputorin
ajankohta on kevät 2021.
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2.9.2 Syystapahtuma
Yhdistys järjestää syksyllä 2021 syystapahtuman. Vuonna 2021 tapahtuma on 3.10.2021, jolloin
jatketaan MLL100v- juhlallisuuksia lastenjuhlien siirryttyä pandemiatilanteen vuoksi.
2.9.3 Kouluteiden turvaajat
Yhdistys osallistuu yhdessä MLL:n Uudenmaan piirin kanssa turvaamaan kouluteitä. Konalan alaasteen lähiristeyksissä päivystetään vapaaehtoisvoimin kouluvuoden alkaessa.
2.9.4 Pop-up-tapahtumat
Yhdistys järjestää mahdollisuuksiensa mukaan erilaisia pop-up-tapahtumia vuoden 2021 aikana.
2.10 Jäsenedut
Yhdistys pyrkii hankkimaan kumppanikseen ainakin kolme alueella lapsiperheille palveluita
tarjoavaa yritystä, jotka tarjoaisivat jäsenetuja yhdistyksen jäsenille. Jäsenedut voivat olla pysyviä,
tai voimassa kampanjaluontoisesti esim. tapahtuman aikana.
3 Kampanjat
Suomen Punaisen Ristin, MLL:n, Ylen Aamu-TV:n, Yle Radio Suomen ja Radio Vegan
valtakunnallisessa Hyvä joulumieli -kampanjassa jaetaan vaikeassa taloudellisessa tilanteessa
oleville lapsiperheille lahjakortteja. Jos kampanja järjestetään, pyrkii yhdistys osallistumaan siihen
yhteistyössä Pitäjänmäen ev.lut. seurakunnan diakoniatyön ja Helsingin kaupungin sosiaalitoimen
kanssa.
4 Yhdistyksen sääntömääräiset kokoukset ja hallituksen kokoukset
Sääntömääräinen kevätkokous pidetään viimeistään toukokuussa ja sääntömääräinen syyskokous
viimeistään joulukuussa.
Yhdistyksen hallitus koostuu vapaaehtoistyöntekijöistä ja kokoontuu kuukausittain tai tarpeen
mukaan.
5 Talous
Yhdistyksen talous perustuu Helsingin kaupungin ja Aluehallintoviraston myöntämiin avustuksiin,
osallistumis- ja jäsenmaksutuottoihin sekä omaan varainhankintaan.
5.1 Toiminta-avustukset
Koululaisten iltapäiväkerhotoimintaa rahoitetaan Helsingin kaupungin Kaskon toimintaavustuksella. Kesäkerhon ja 3-6 kerhon toimintaan avustusta haetaan Aluehallintovirastolta.
Avustusta haetaan ohjaajien palkkakulujen kattamiseen, tarvikehankintoihin sekä kesäkerhon
mahdollisiin vuokrakuluihin. Lisäksi avustusta anotaan MLL:n Uudenmaan piirin naisosastolta
kesäkerhon retkiin.
Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirastosta anotaan avustusta kaikille avointen, kävijöille
maksuttomien kerhojen ohjaaja-ja tarvikekulujen kattamiseen vuonna 2021.
Hallituksen jäsenille ja luottamushenkilöille ei makseta palkkaa.
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5.2 Jäsenmaksut ja osallistumismaksut
Toimintaan osallistuvilta peritään kerho- ja kurssimaksuja kulujen kattamiseksi. Jäsenet maksavat
vuosittain MLL:n jäsenmaksun, josta yhdistys saa osan itselleen. Vuonna 2021 MLL:n
jäsenmaksun suuruus on 25 euroa.
5.3 Varainhankinta
Yhdistys osallistuu Mannerheimin Lastensuojeluliiton järjestämiin keräyksiin erillisen suunnitelman
mukaan. Hallitus päättää keräyksiin osallistumisista.
Lisäksi yhdistys voi hallituksen niin päättäessä tehdä pienimuotoisia tuotemyyntikampanjoita.
5.4 Stipendit ja avustukset
Yhdistys myöntää kevätlukukaudella 2021 Reilu henki -stipendin yhdelle Konalan ala-asteen
luokalle. Koulun opettajat valitsevat stipendin saavan luokan.
Yhdistys voi harkintansa mukaan myöntää avustuksia eri yhteistyötahojen kohteisiin. Hallitus
päättää avustuksista.
Yhdistys voi harkintansa mukaan myös myöntää vähävaraisille perheille maksuvapautuksia
kerhomaksuista tai ilmaisia lippuja tapahtumiin. Tämä toiminta toteutetaan yhteistyössä
Pitäjänmäen ev. lut. seurakunnan diakonian ja Helsingin kaupungin sosiaalitoimen kanssa.
6 Tiedotus
Yhdistyksen toiminnasta tiedotetaan aktiivisesti alueemme ilmoitustauluilla (kirjasto, neuvola,
kaupat, päiväkodit) sekä yhdistyksen omilla nettisivuilla osoitteessa (http://konala.mll.fi). Yhdistys
tiedottaa toiminnastaan myös Facebook-sivuillaan ja alueen muissa lapsiperheaiheisissa
Facebook-ryhmissä. Yhdistykselle on tehty oma yleisesite, jota jaetaan yhdistyksen omissa
tapahtumissa, toimintatiloissa ja alueen tapahtumissa.
Yhdistyksen jäsenille lähetetään sähköinen jäsenkirje neljä kertaa vuodessa. Ylimääräisiä
tiedotteita (muutamia vuoden aikana) voidaan lähettää tarpeen mukaan.
7 Koulutus
Yhdistyksen hallituksen jäsenet ja vastuuhenkilöt osallistuvat MLL:n Uudenmaan piirin järjestämiin
omia vastuualueitaan koskeviin koulutustilaisuuksiin sekä erilaisille kursseille tilanteen ja tarpeen
mukaan.
Iltapäiväkerhon työntekijöille tarjotaan mahdollisuus osallistua koulutuksiin. Koulutuksia järjestävät
mm. MLL:n Uudenmaan piiri ja Helsingin kaupungin Kasko.
8 Työntekijät
Yhdistyksen palkkalistoilla on kaksi vakituista kerho-ohjaajaa. He työskentelevät koululaisten
iltapäiväkerhossa ja tarpeen mukaan kesäkerhossa. Lisäksi yhdistyksellä on sopimus kahden osaaikaisen ja kahden tuntityöntekijän kanssa. He toimivat ohjaajina iltapäiväkerhossa, 3-6-kerhossa,
liikuntakerhossa ja kuvataidekerhossa.
Edellä mainittujen lisäksi yhdistys palkkaa työntekijöitä kerhojen ja kurssien vetäjiksi ja ohjaajiksi
tarpeen mukaan. Lisäksi pyritään antamaan harjoittelupaikkoja ammatillisten oppilaitosten
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opiskelijoille työssäoppimis- ja näyttöjaksoja varten. Vuonna 2021 pyritään myös selvittämään ja
kokeilemaan mahdollisia oppilaitosyhteistyön muotoja eri kouluasteiden kanssa.

