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YLEISTÄ 

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Kuopion yhdistys ry on perustettu maaliskuussa 1921. MLL 

Kuopion yhdistys toimii Kuopion kaupungin alueella. Kuopion väkiluku on yli 120 000. Jäseniä 

yhdistyksessämme on noin 360 kpl. Facebook-sivuillamme on seuraajia noin 1 400 ja Instagram -

profiilillamme on seuraajia noin 600. 

Yhdistyksen tarkoituksena on toimialueellaan edistää lasten, nuorten ja lapsiperheiden 

perusturvallisuutta, hyvinvointia ja tervettä kehitystä. Toiminnallamme tavoitamme lapsiperheitä 

kaupungin keskustassa ja kaupungin lähiöissä. Laajan toimintaympäristön lisäksi haluamme tarjota 

monipuolista toimintaa. Näin mahdollistamme usealle perheelle mahdollisuuden kohtaamiseen, 

iloon ja yhdessäoloon.  

Kuopion yhdistys noudattaa Mannerheimin Lastensuojeluliiton yleisiä arvoja ja periaatteita, joita 

ovat: 

 

MLL:n arvot 
 

• Lapsen ja lapsuuden arvostus 

• Yhteisvastuu 

• Inhimillisyys 

• Yhdenvertaisuus 

 

MLL:n periaatteet 
 

• Avoimuus 

• Ilo 

• Kumppanuus 

• Osallisuus 

• Arjen arvostus
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TAVOITTEET  

Kuopion yhdistyksen tahtotilana on, että Kuopio on lapsiystävällinen, jossa lapsen etu asetetaan 

etusijalle ja jossa lapset ja nuoret voivat hyvin. Haluamme vaikuttaa kuopiolaisten lapsiperheiden 

asemaan sekä toimia heidän keskinäisen yhteistoimintansa ja sosiaalisen kanssakäymisensä 

edistämiseksi. Yhdistys tarjoaa lapsiperheille arkista yhdessäoloa edistäen heidän hyvinvointiaan ja 

osallisuuttaan, vahvistaen heidän sosiaalisia verkostojaan ja tarjoamalla mahdollisuuden 

vertaistukeen. Yhdistyksen toiminta on sukupolvia ylittävää ja ottaa huomioon monikulttuuriset sekä 

erityistä tukea tarvitsevat lapsiperheet. Yhdistyksen toiminta on kaikille lapsiperheille kynnyksetöntä 

ja avointa toimintaa.  

Yhdistyksen tavoitteena on tarjota kulttuuri- ja liikuntaelämyksiä lapsiperheille edistäen näin 

hyvinvointia ja luovuutta. Tavoitteena on nostaa lapset ja lapsiperheet sekä heidän hyvinvointiinsa 

liittyviä asioita yhteiskunnalliseen keskusteluun ja antaa tarvittaessa lausuntoja lasten ja heidän 

perheitään koskevaan kunnalliseen päätöksentekoon.  

 

TOIMINTA 2023 

Perhetoiminta 

Perhetoiminta on tärkeä osa Kuopion yhdistyksen toimintaa. Perhetoimintaan sisältyy perhekahvilat, 

kylämummi ja – vaaritoiminta, erilaiset kerhot ja tapahtumat. Toiminnalla pyritään tarjoamaan 

vertaistukea, yhdessäoloa ja tukea vanhemmuuteen. Tavoitteena on mahdollistaa sosiaalisten 

verkostojen luomista, lisätä ja edistää perheiden hyvinvointia ja terveyttä sekä lisätä heidän 

aktiivisuuttaan. 

Perhekahvilat 

Perhekahvila on matalan kynnyksen kohtaamispaikka vanhemmille lapsineen. 

Perhekahvilassa lapset saavat leikkiseuraa ja vanhemmat vertaistukea. Perhekahviloita 

pyöritetään yhdistyksen vapaaehtoisten voimin. Tavoitteenamme on järjestää vuonna 2023 

perhekahvilatoimintaa Kuopion keskustassa Perheentalolla sekä keskusta-alueen 

ulkopuolella esim. Matkuksen mielitilassa. Lähdemme kokeilemaan tapaamisia myös 

viikonloppuisin ja loma-aikoina, joka mahdollistaa perheiden kohtaamisia myös arkipäivien 

ulkopuolella. 

 Perhekahviloissa vierailevat myös varavaarit- ja mummit. 

Terhokerho 

Terhokerho on maksuton ja kaikille avoin kohtaamispaikka, johon ovat tervetulleita niin lapset 

kuin eläkeläiset ja muut aikuiset viettämään kiireetöntä aikaa ja leikkimään yhdessä. 

MLL Kuopion yhdistyksen Terhokerho kokoontuu kerran kuukaudessa lauantaisin Jynkän 

Monarilla. 
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Isä & lapsikerho 

Isä & lapsikerho on avoin matalankynnyksen kohtaamispaikka, missä isät pääsevät 

juttelemaan toisten isien kanssa, lapset saavat leikkikavereita ja touhutaan yhdessä kivoja 

juttuja. Isä & lapsikerho kokoontuu Matkuksen mielitilassa ja sitä pyörittävät yhdistyksen 

vapaaehtoiset isät. 

Tapahtumat 

 Jäsenetupäivä 

Haluamme kiittää jäseniämme ja tarjoamme heille perheineen kaksi kertaa vuodessa 

Jäsenetupäivän. Vuodelle 2023 olemme päättäneet suunnata jäsenpäivät liikunnallisiin 

kohteisiin. Näin haluamme kannustaa perheitä liikkumaan yhdessä. 

21.1. Maailman ympäri 80 päivässä, lastenteatteri 

Järjestämme Suomen Kiertueteatterin kanssa yhteistyössä lastenteatteriesityksen 

Kulttuuriareena 44:ssä. Yhteistyöllä mahdollistamme edullisen pääsymaksun ja tarjoamme 

näin Kuopion alueen lapsiperheille matalankynnyksen kulttuurielämyksen. 

Hyperhiihtoloma 

Koulujen hiihtolomalla järjestämme tapahtuman koululaisille esim. sirkuspajan. 

Äitienpäivätapahtuma 

Äitienpäivän aikaan kutsumme äidit lapsineen askartelupajaan. Haluamme kannustaa ja 

rohkaista yhdessä tekemiseen ja kädentaitojen kehittämiseen. 

Vapaaehtoisten kiitostapahtuma 

Muistamme yhdistyksemme vapaaehtoisia kiitostapahtumalla. Tarjoamme mahdollisuuden 

ajatusten vaihtoon ja yhdessä oloon. 

Kesäretki 

Järjestämme perheille edullisen kesäretken Siilinjärven teatterin esitykseen. 

Perheleffa, Kuvakukko 

Pyrimme järjestämään perheleffatapahtuman Kuvakukossa. 

Supersyysloma  

Koulujen syyslomalla järjestämme liikunnallisen tapahtuman kouluikäisille. 

Toiminnan ideointi 

Syksyllä kokoamme yhdistyksen toiminnasta kiinnostuneita yhteen ja suunnittelemme 

seuraavan vuoden toimintaa. 

Isänpäivätapahtuma 

Isänpäivän aikaan kutsumme isät lapsineen yhteiseen tapahtumaan. 

 

TALOUS JA RAHOITUS 

 

MLL Kuopion yhdistys hakee Kuopion kaupungilta yleisavustusta vuodelle 2023. 
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Ensisijaisesti toiminta pohjautuu saatuihin jäsenmaksuihin, avustuksiin ja lahjoituksiin. Näillä tuloilla 

yhdistys pystyy pyörittämään perhekahviloita ja kerhoja sekä suunnittelemaan ja toteuttamaan 

tapahtumia sekä retkiä ja kehittämään uutta toimintaa perheiden toiveita kuunnellen. Kuopion 

yhdistyksellä on säästössä omia varoja, jotka mahdollistavat ja turvaavat yhdistyksen toiminnan. 

Varoja käytetään harkiten yhdistyksen toiminnan kuluihin. Yhdistys on omilla toimillaan vakauttanut 

taloudellisen tilansa ja seuraa aktiivisesti talouttaan kokouksissaan ja rahastonhoitajan toimesta.  

 

TIETOJA ORGANISAATIOSTA 

 

Liittokokous  

Mannerheimin Lastensuojeluliiton ylin päättävä elin on kolmen vuoden välein kokoontuva 

liittokokous. Seuraava liittokokous järjestetään 10.–11.6. 2023 Lahdessa ja yhdistyksen hallituksen 

jäseniä osallistuu liittokokoukseen mahdollisuuksien mukaan. 

Yhdistyksen kokoukset  

Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidetään viimeistään toukokuussa ja syyskokous 

viimeistään joulukuussa. Kevät- ja syyskokoukset ovat avoimia kaikille MLL Kuopion yhdistyksen 

jäsenille.  

Hallitus  

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi 6–12 jäsentä. Jäsenille voidaan valita 1–12 

varajäsentä. 

Hallitus kokoontuu noin 10 kertaa vuodessa. 

Yhteistyö 

MLL Kuopion yhdistys on toiminut mukana ILONA-työryhmässä, johon kuuluu muita kuopiolaisia 

lapsiperheiden parissa työskenteleviä yhdistyksiä (Mannerheimin Lastensuojeluliiton Järvi-Suomen 

piiri, Kuopion Tyttöjen Talo, Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry, Kuopion Ensikotiyhdistys ry, 

Pelastakaa Lapset, Kuopion Perheentalo, Kuopion Setlementti Puijola ry, Unicef jne.). Työryhmä on 

kokoontunut säännöllisesti. ILONA-työryhmä välittää tietoa toiminnoista, lisää yhteistyötä eri 

toimijoiden välillä ja pyrkii kehittämään ja edistämään kuopiolaisten lapsiperheiden hyvinvointia.  

MLL Kuopion yhdistys tekee yhteistyötä myös muiden paikallisten toimijoiden kanssa, esimerkiksi 

Kuopion kaupungin, Kuopion Perheentalon, SnellmanEDUn, Savonia ammattikorkeakoulun ja 

Matkuksen kanssa. MLL Kuopion yhdistys toimii myös yhteistyössä muiden Pohjois-Savon alueella 

toimivien MLL:n paikallisyhdistysten kanssa. 

Yhteistyö paikallisten yritysten kanssa on yhdistykselle tärkeää esimerkiksi jäsenetujen muodossa.  
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Koulutukset 

MLL yhdistyksen hallituksen jäsenillä sekä muilla vapaaehtoisilla on mahdollisuus osallistua MLL 

Järvi-Suomen piirin järjestämiin koulutuksiin. Koulutuksista saamme apua ja tukea yhdistyksemme 

toiminnan kehittämiseen. 

Tiedottaminen 

Yhdistys lähettää jäsenilleen säännöllisesti jäsenkirjeitä, joissa kerrotaan yhdistyksen järjestämistä 

toiminnoista, ajankohtaisista tapahtumista sekä kutsutaan yhdistyksen vuosikokouksiin. Uusille 

jäsenille lähetetään postilla yhdistyksen tervetulokirje. 

Yhdistys käyttää myös yhdistyksen nettisivuja sekä Facebookia ja Instagramia aktiiviseen 

tiedottamiseen ajankohtaisissa asioissa. 

Jäsenet 

Kuopion yhdistys pyrkii aktiivisesti hankkimaan lisää jäseniä esimerkiksi tapahtumissaan, 

perhekahviloissaan sekä sosiaalisessa mediassa. Jäseniä aktivoidaan mukaan toimintaan 

jäsenkirjeillä. Kynnys osallistua eri toimintoihin pidetään matalana ja jäseniltä tuleva palaute 

huomioidaan toimintojen suunnittelussa. 

Jäsenillä on mahdollisuus osallistua kevät- ja syyskokouksiin, joissa he voivat tutustua hallitukseen 

ja tuoda omia näkemyksiään yhdistyksen toimintaan.  

Vapaaehtoiset 

Yhdistyksemme toiminta pyöritetään täysin vapaaehtoisten voimin. Haasteena on vapaaehtoisten 

määrä, mutta sitä pyritään aktiivisesti lisäämään. Vapaaehtoisia muistetaan säännöllisesti 

järjestettävällä kiitostapahtumalla. 

 

Kuopiossa 23.11.2023 

Anna Hyvärinen  Päivi Hoffren  

puheenjohtaja  varapuheenjohtaja 

 

 

 

 

 

 


