TOIMINTASUUNNITELMA 2022

Toiminnan ydinalueet
Toimimme Kotkassa MLL:n paikallisyhdistyksenä osana MLL:n järjestöä sekä tuemme
lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia monin eri tavoin. Järjestämme MLL:n
perhekeskustoimintaa alueelle perheiden tarpeista lähtien ja käytettävissä olevien
resurssien rajoissa. Etsimme uusia aktiivisia jäseniä mukaan toimintaan. Vaikutamme
lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia edistävästi Kotkan seudulla.

Järjestötoiminta ja tiedotus
Hallituksen kokouksia pidämme vähintään neljä kertaa vuodessa. Kerran vuodessa
järjestämme hyvänmielen tapahtuman, jossa kiitämme aktiivitoimijoita ja pohdimme
yhdessä yhdistyksen tulevaisuuteen ja toimintaan liittyviä asioita. Tiedotamme jäsenille
sekä medialle toiminnastamme mm. jäsenkirjein sekä ajan tasalla olevien nettisivujen ja
facebook-sivun avulla. Tiedotusta somessa pitää kehittää jäsenistöä enemmän
osallistavaksi ja aktivoivaksi. Sääntömääräiset kokoukset pidetään: kevätkokous
huhtikuussa ja syyskokous marraskuussa.
Keräykset: Osallistumme Lapset ensin -keräykseen resurssien mukaan. Toteutamme Hyvä
Joulumieli – kampanjaa 2022 alueellamme.
Juhlistamme 100-vuotiasta MLL Kotkan paikallisyhdistystämme järjestämällä Lastenjuhlan.
Suunnitellaan samalla sabluunalla kuin mitä vuodelle 2020 oli suunniteltu ja toimitaan
koronarajoitusten vaatimalla tavalla. Lisäksi kehittelemme muutakin mukavaa juhlan
kunniaksi ja tiedotamme juhlavuodesta jäsenistöllemme.
Lapsen oikeuksien päivänä 20.11. tai sillä viikolla kutsumme päättäjiä toimintaamme
mukaan koronarajoitukset huomioiden.
Hallituksen järjestäytymiskokous järjestetään tammikuussa, jolloin jatketaan talviloman
ulkoilutapahtuman ja juhlavuoden suunnittelua.

Perhekeskustoiminta
Jatkamme perhekahvilatoimintaa Kotkan Kohtaamispaikoissa Karhuvuoren Velhossa ja
yritämme käynnistää Kotkansaaren Messissä perhekahvilan vapaaehtoisvoimin.
Koulutamme lisää perhekahvilaohjaajia tehtäviensä vaatimalla tavalla myös MLL:n
Kaakkois-Suomen piirin kanssa yhteistyössä.
Rekrytoimme, koulutamme sekä kiitämme lukumummoja ja -vaareja sekä käynnistämme
uutta ja jatkamme käynnissä olevaa yhteistyötä alueen alakoulujen kanssa.
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Mikäli koronarajoitukset eivät estä, järjestämme jäsenistöllemme kerran vuodessa retken,
jonne varaamme osan pääsylipuista sosiaalitoimen jaettavaksi vähävaraisille perheille.
Mahdollisina retkikohteina voisivat olla myös Kouvolan Action Park tai Kotkan Savotassa
oleva parkour -sisärata.
Talvilomalla järjestämme alakouluikäisille esim. eri liikuntalajien kokeiluja sisältävän leirin
tai ulkoilu/retkitapahtuman koko perheelle tikkupullalla, makkaranpaistolla ja
tehtäväradalla vaikka useampana päivänä. Järjestelyt voidaan toteuttaa myös muiden
toimijoiden kanssa.

Yhteistyö
Teemme neuvolan kanssa yhteistyötä mm. materiaalihankinnoin ja osallistumalla
mahdollisiin yhteistyökokouksiin.
Tuemme alueen koulujen tukioppilastyötä ja muuta keskeistä lapsiperheiden hyväksi
tarkoitettua toimintaa hallituksen päätösten mukaan yhteistyössä Kotkan kaupungin,
Kymsoten ja alueen muiden toimijoiden kanssa.
Järjestämme muuta lapsiperheille suunnattua toimintaa resurssiemme puitteissa ja
mahdollisten Kotkan kaupungin kohdentamien avustusten ym. määrittämällä tavalla.
Teemme yhteistyötä myös alueen muiden yhdistysten ja urheiluseurojen kanssa mm.
Monikulttuurikeskus Mylly ja Peli-Karhut. Osallistumme myös muiden järjestämiin
tapahtumiin, joissa MLL:n toiminta voisi saada näkyvyyttä ja yhdistyksemme uusia jäseniä.
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