TOIMINTASUUNNITELMA 2022

Yleistä
● Yhdistyksen tavoitteena on toimia jäsentensä ja heidän perheidensä sekä muiden
toiminta-alueen lapsiperheiden parhaaksi ennaltaehkäisevän vapaaehtoistoiminnan ja
kansalaisvaikuttamisen keinoin.
● Yhdistyksen päätoimintamuotoja ovat Perhekahvila, lapsille ja perheille suunnatut
kerhot ja tapahtumat, kansalaisvaikuttaminen ja yhteistyö paikallisten toimijoiden,
erityisesti Fiskarin koulun kanssa.
● Yhdistys tuo toimintansa kautta esiin tärkeinä pitämiään arvoja, joita ovat lapsen oikeus
kasvurauhaan ja pitkään lapsuuteen, vanhemmuuden ilo, arkielämän arvostus, perheen
yhteinen vapaa-aika, yhteisöllisyys sekä yhdessä tekemisen riemu.
● Yhdistyksen toiminta luo sekä lapsille että vanhemmille tilaisuuksia, joissa kohdata.
Vanhemmilla on mahdollisuus löytää toisia, joiden kanssa jakaa kokemuksia ja löytää
tukea kasvatustehtävässä. Yhdessä olemisen sekä yhdessä tekemisen kautta yhdistys tuo
iloa sekä perheen lasten että aikuisten arkeen.
● Yhdistys arvostaa vapaaehtois- ja vertaistoimijoitaan ja suojelee heidän jaksamistaan.
● Yhdistys näkee vapaaehtoistoiminnan ja ammatillisen/kunnallisen palvelutuotannon
erilaisina, toisiaan täydentävinä toimintoina ja pysyttelee selkeästi omalla
ennaltaehkäisevällä vapaaehtoistoiminnan sarallaan.

Hallitus
● Hallituksen tehtävänä on kehittää ja valvoa yhdistyksen toimintaa, hoitaa yhdistyksen
taloutta ja omaisuutta sekä suunnitella ja järjestää yhdistyksen arvojen mukaista
toimintaa.
● Hallitus toimii itsenäisesti ja luovasti vuosikokouksen valtuuttamana.
● Hallitus kokoontuu 2-4 kertaa vuodessa ja tarpeen mukaan.
● Lähtökohtana hallituksen työskentelylle ovat yhteiset arvot, hyvä tahto sekä keskinäinen
kunnioitus ja arvostus.
● Hallituksen jäsenet toimivat omien voimavarojensa mukaisesti siten, että yhdessä
tekemisen hauskuus säilyy.
● Hallitus virkistäytyy keväällä / syksyllä 2022 sopivaksi katsomallaan tavalla.

Työryhmät
● Viestintävastaava ja jäsenvastaava mahdollisine varajäsenineen muodostavat työryhmän,
jonka tavoitteena on kehittää jäsenviestintää dialogisempaan suuntaan ja rakentaa
yhdistykselle toimivat tiedotuskanavat.
● Yhdistys osallistuu jatkossa aktiivisesti koulun kehittämiseksi perustettuun työryhmän
toimintaan. Hallituksen sisältä valitaan henkilö(t) tehtävää hoitamaan.

Yhdistyksen kokoukset
● Yhdistyksen kokoukset pidetään sääntöjen määräämällä tavalla kahdesti vuodessa.
Mahdollisuuksien mukaan lähitapaamisina, etäkokouksina tai hybridikokouksina.
● Kokouksen jälkeen jäsenille tarjotaan iltapalaa tutustumis- ja seurustelumielessä sekä
houkuttimena kokoukseen osallistumiseksi.

Jäsenistö
● Jäsenmaksujen maksamista seurataan mahdollisuuksien mukaan. Jäsenvastaava seuraa
maksuja.
● Houkuttelemme perheitä liittymään jäseniksi jäseneduilla. Toiminta on avointa kaikille
jäsenyydestä riippumatta, mutta hinnoittelussa suositaan jäseniä.
● Uusi jäsen nauttii sekä liiton että yhdistyksen jäseneduista heti liityttyään, vaikkei hänellä
ole vielä jäsenkorttia.
● Hankitaan uusia jäseniä arvojen mukaisella toiminnalla.
● Pyritään saamaan jäseniksi sekä aikuisia että lapsia.
● Innostetaan jäseniä aktiivisiksi vapaaehtoistoimijoiksi.
● Yhteydenpito kaikkiin jäseniin ei ole mahdollista yhdistysnetin kautta (jäsenvastaava
selvittänyt keskusliitosta) sillä kaikille jäsenille ei ole olemassa sähköpostiosoitteita.
Vuoden 2022 aikana siirretään jäsentiedot verkkosivulla olevalle jäsensivulle
yhdistysnettiin ja pyritään selvittämään puuttuvia sähköpostiosoitteita. Jäsenviestintä
tapahtuu siitä eteenpäin Facebooksivun lisäksi jäsensivuilta lähetettäville tiedotteilla.
Myös kutsut ja materiaalit kokouksiin lähetetään yhdistysnetin kautta.

Toiminta keskusliitossa
● Osallistutaan liiton ja piirin kokouksiin mahdollisuuksien mukaan.
● Kevään hallituksen kokoukseen kutsutaan uudenmaan piirikoordinaattori Jaana Dolk
Koulutustoiminta
● Kannustetaan hallituksen jäseniä ja muita vapaaehtoisia kouluttautumaan liiton ja piirin
järjestämissä sekä muissa koulutustilaisuuksissa. Korvataan osallistujien kulut.
● Kylältä toivotaan koulutusta kylävaarien ja kylämummojen toiminnan käynnistyessä.
Tehdään asiassa yhteistyötä kyläseuran kanssa.
● Selvitetään koulutusmahdollisuuksia kiinnostuneille lastenhoitajille, jotta kylällä
pystyttäisiin jatkossa tarjoamaan MLL:n tukemaa lastenhoitopalvelua lapsiperheille
● Kerhojen palkanmaksu siirretään Fiskars kyläseuralle, joka laskuttaa yhdistystä
maksetuista palkoista.

Viestintä
● Yhdistyksellä on internetsivusto ja facebook-sivut. Internetsivuston ja fb:n päivityksistä,
lehdistötiedotteista ja muusta tiedottamisesta vastaa hallitus (viestintävastaava) ja
vapaaehtoiset. Tarpeen tullen teetetään viestinnällisiä tehtäviä ja verkkosivuston
ylläpitämistä ostopalveluina.
● Käytetään tarvittaessa myös perinteisiä tiedotusväyliä eli Etelä-Uusimaa – lehteä,
päiväkotien ja koulujen ilmoitustauluja sekä mahdollisuuksien mukaan ilmoitustaulua
Fiskarin K-marketissa.
● Tiedotetaan yhdistyksen toiminnasta uusille lapsiperheille neuvolan kautta.
● Sisäinen viestintä ja keskustelu tapahtuu pääasiassa viestipalvelu Slackissa, jossa on eri
kanavat eri asioita varten. Viestintätyöryhmälle perustetaan oma kanava.
● Dokumenttien jako ja säilytys tapahtuu Google Drivessä. Dokumenttien varmuuskopiot
säilytetään ulkoisella kovalevyllä tai muistitikulla.

Avustukset tapahtumien ja toiminnan tukemiseen
● Yhdistykselle kohdentuu paljon avustushakemuksia erilaisten tapahtumien ja
toimintojen järjestämisen rahoittamiseksi. Yhdistyksellä on hyvät taloudelliset
mahdollisuudet antaa avustuksia ja siten mahdollistaa erilaisia kulttuuri-, luonto- ja
liikuntakokemuksia toiminta-alueen perheille ja lapsille. Yhdistyksen hallitus on
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yhtenäistänyt avustushakemuksen prosessia laatimalla hakulomakkeen.
Avustushakemuksia käsitellään keskitetysti aikoina 1.-31.3.2022, 1.-30.10.2022, jotka
ilmoitetaan yhdistyksen fb- ja internet-sivuilla.
Yhdistyksen hallitus voi valmistella avustuspäätöksiä ennen kokousta sähköpostitse ja
käsittelee päätökset seuraavassa kokouksessaan. Päätöksiä tehdessä pidetään huolta
hallituksen jäsenen/jäsenten mahdollisesta jääviydestä osallistua päätöksen tekemiseen
ja jääviys kirjataan tarvittaessa myös pöytäkirjaan. Päätöksiä tehdessä pitäydytään
pääsääntöisesti suunnitellussa vuosibudjetissa, jota seurataan ajantasaisesti.
Kaiken yhdistyksen tukeman toiminnan täytyy olla sen sääntöjen ja arvojen mukaista.
Ensisijaisesti pyritään tukemaan toimintaa, jota yhdistyksen jäsenet ja/tai alueen lapset,
nuoret ja perheet ovat itse toivoneet.
Yhdistys pyrkii juurruttamaan pysyvää harrastustoimintaa (jalkapallo, partio, bändikerho,
pallokerho) tukemalla niiden toimintaa pitkäjänteisesti. Partiolippukunta Polariksen
kanssa neuvotellaan keväällä 2022 usean vuoden vuotuisesta avustuksesta.
Yhdistys tukee Fiskarin koulun kehittämistä huomattavalla vuotuisella summalla
(50000€) vuodesta 2022 lähtien viiden vuoden ajan. Tuen ehtona on yhdistyksen koulun
kehittämiseen nimetyn henkilön osallistuminen työryhmään ja Takon aktiivinen työ
Raaseporin kaupungin kanssa koulutyön turvaamisesta Fiskarsissa. MLL pyrkii osaltaan
ylläpitämään avointa dialogia kaupungin suuntaan koulun lakkauttamisuhan
välttämiseksi.

Perhekahvila
● Perhekahvilatoimintaa pyöritetään kerhovastaavien toimesta. Toiminnasta maksetaan
korvaus.
● Perhekahvilatoiminnassa toteutuvat yhdistyksen keskeiset arvot ja tavoitteet, erityisesti
vertaistoiminta ja lisäksi vielä sukupolvien ketjun vahvistaminen, sillä mukaan ovat
tervetulleita myös isovanhempi-ikäiset.
● Perhekahvila toimii Tako-talossa.
● Elvytetään koronan jälkeistä toimintaa: retkiä tai muita tapahtumia.
● Pidetään perhekahvila edelleen vapaamuotoisen yhdessäolon tyyssijana ilman liiallista
ohjattua toimintaa. Tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan järjestetään myös ohjattua
vanhempi- lapsitoimintaa (esim. muskari- tai perheliikuntatoimintaa) perhekahvilan
puitteissa.

Kerhotoiminta
● Elvytetään koronan jälkeen kerhotoimintaa
● Kerhotoiminnassa tarjotaan tilaisuus paitsi virkistäytymiseen ja uuden oppimiseen, myös
tutustumiseen ja yhdessäoloon.
● Kerhotoiminnassa toteutetaan yhdistyksen keskeisiä arvoja. Toimintaa kehitetään perheja ystävyyssiteitä vahvistavaksi.
● Järjestetään mahdollisuuksien mukaan iltapäivisin koululaisille kerhoja, joissa
mahdollisuus virkistäytyä ja olla yhdessä. Kerhotoiminnassa suositaan iltapäivätoiminnan
tapaisia kerhoja, jotka pyritään tarjoamaan ilman osallistumismaksuja.
● Tuetaan tarvittaessa mahdollisuuksien mukaan myös Fiskarin koulun järjestämää
kerhotoimintaa taloudellisesti.
● Voidaan järjestää myös muuta kerhotoimintaa mahdollisuuksien mukaan. Valikoima
pyritään pitämään monipuolisena ja tarvelähtöisenä, samalla kun arvostetaan
jatkuvuutta ja kannustetaan kerhonpitäjien sitoutumista toimintaan.

Virkistys-, juhla- ja kulttuuritoiminta
● Järjestetään mahdollisuus osallistua kulttuuriesitykseen tai muihin vastaaviin
tapahtumiin perheille mahdollisuuksien mukaan.
● Tuetaan paikallisesti Fiskarsissa järjestettävää kulttuuritarjontaa lapsille ja nuorille.
● Tuetaan Fiskarsin koulun järjestämiä kulttuuriretkiä

Fiskarsin nuorten aukio (skeittiparkki)
● Mahdollisuuksien mukaan järjestetään erilaisia tapahtumia ja kursseja käyttäjäryhmille.
● Skeittiparkin kunnossapito kuuluu yhdistykselle. Vuoden 2022 pyritään selvittämään
mahdollisuutta siirtää skeittiparkin yllä- ja kunnossapito toiselle yhdistykselle/yritykselle,
mutta jatkaa taloudellisesti sen tukemista. Tämän toimen tarkoitus on taata parkin
kunnon ylläpidon ammattimainen hoito ja jatkuva kehittäminen.
Retket
● Järjestetään retkiä toimijoiden innostuksen mukaan. Esim. perheretket
kiipeily-/seikkailupuistoihin ovat olleet hyvin suosittuja.
● Nuortenretki syksy 2022 Iik-weekille

Jatkuva lahjoitus- ja avustustoiminta
● Tuetaan alueen lapsiperheitä lahjakortein joulun alla Raaseporin sosiaalitoimen kautta.
● Avustetaan tarvittaessa lähiseudun yläkouluja ja jatko-opintopaikkoja, joissa Fiskarsin
alueen lapsia, ennen kaikkea kouluilta tulevien aloitteiden pohjalta. Tuetaan koululaisten
välituntitoimintaa hankkimalla tarvittaessa mahdollisuuksien mukaan välineitä
välituntikäyttöön.
● Maksetaan Fiskarin koulun koululaisten välipalat ja xylitolpastillit koronatilanteen
puitteissa.
● Osallistutaan mahdollisuuksien mukaan nuorisotoiminnan suunnitteluun ja
rahoitukseen.
● Jatketaan tansanialaisen kummilapsen Anastazian avustamista.

Muistamiset
● Muistetaan yhdistystä tukeneita vapaaehtoisia ja yhteistyökumppaneita pienin lahjoin.

Muu toiminta
● Järjestetään muuta toimintaa vapaaehtoisten toimijoiden kanssa mahdollisuuksien
mukaan.
● Pyritään kehittämään yhteistyötä paikallisten toimijoiden kanssa.
● Osallistutaan paikallisia nuoria työllistäviä tahojen rahoitukseen Fiskarsissa (esim.
Kesätyöt eri toimipaikoissa Fiskarsissa, kerhojen ja ryhmien vetäminen,
maastopyöräilytoiminta)

Talous
● Toiminnan rahoittamiseksi käytetään osinkoja ja korkotuloja.
● Yhdistyksen pääomaa arvostetaan sen historiallisista lähtökohdista käsin siten, että
kaikella toiminnalla pyritään turvaamaan pääoman säilyminen ja karttuminen tulevia
sukupolvia ajatellen.
● Yhdistykselle on karttunut merkittävä pääoma, jonka asianmukainen hoitaminen
edellyttää erityisosaamista ja perehtymistä. Sen säilyttämiseksi ja kartuttamiseksi on osa
varallisuudesta annettu varainhallintayhtiön hoidettavaksi yhdistyksen jäsenistön

syyskokouksen 2017 päätöksellä. Sijoitussopimuksen mukaisesti tulee yhdistys
jatkossakin sijoittamaan varojaan vain yrityksiin, jotka toimivat sopusoinnussa
yhdistyksen sääntöjen mukaisten arvojen ja historian kanssa.

Vaikuttaminen
● Annetaan lausuntoja ja tehdään aloitteita lapsiperheiden elämään liittyvien asioiden
parantamiseksi toiminta-alueella.
● Pyritään edistämään lapsiperheiden tarpeiden huomioimista toiminta-alueella ja
laajemminkin Raaseporissa.
● Seurataan Fiskarin koulun kehittämishanketta ja osallistutaan koulumaailmaan liittyvään
keskusteluun.
● Pyritään kaudella 2022 ottamaan aktiivisempi rooli koulutoiminnan tukemisessa.
Taloudellisesti ja muutenkin. Käydään tiivistä keskustelua Tako ry:n ja Koti- ja
kouluyhdistyksen kanssa. Katso kohta Avustukset tapahtumien ja toiminnan tukemiseen
yllä.

Toiminnan kehittäminen
● Vuoden 2022 aikana tehdään toimintasuunnitelma vuosille 2023-2026 ja pyritään näin
jatkossa luomaan pohja toiminnan pitkäjänteiselle suunnittelulle. Toimintasuunnitelma
valmistuu syyskokoukseen 2023 mennessä.
● Tuodaan toiminnan kautta esille lapsen tarvetta oman perheen kanssa vietettävään
aikaan, lämpimiin perheystävyyssuhteisiin ja kasvurauhaan (mm. ikäkauteen sopivat
virikkeet, pitkän lapsuuden tukeminen, lapsen suojaaminen aikuisten maailman
ongelmilta jne.).
● Ylläpidetään yhteistyötä muiden paikallisten toimijoiden kanssa siten, että toiminta,
tapahtumat ja kokoukset eivät osuisi päällekkäin.
● Tiedotetaan tarpeen mukaan liiton ja piirin ajankohtaisista asioista ja tapahtumista.
Kehitetään yhdistyksen viestintäkanavia ja jäsenviestintää.
● Yhdistys kehittyy toimijoidensa myötä. Kukin vapaaehtoinen tuo mukanaan oman
persoonallisen lisänsä ja sitä kautta vakiintuneet toimintamuodot saavat lisää vivahteita.
Pyritään saamaan uusia fiskarsilaisia mukaan toimintaan.
● Pyritään löytämään keinoja kaksikielisen toiminnan tukemiseen alueellamme. Tätä
voidaan tukea esim. avustushaun kaksikielisyysteemalla vuodesta 2022 lähtien.
● Pyritään edelleen kehittämään yhdistyksen hallinnollisia työkaluja ja toimintamalleja.

