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1. Yleistä

Mannerheimin Lastensuojeluliiton (MLL) Uuden Porvoon yhdistyksen tavoitteena on järjestää

lapsille ja heidän vanhemmilleen ilon ja yhdessäolon hetkiä. Tämä perustamiskokouksessa

(29.8.2009) määritelty toiminta-ajatus on hyvin vahvassa roolissa yhdistyksessä. Tämän lisäksi

toiminnan tarkoituksena on edistää lasten ja lapsiperheiden hyvinvointia, yhteisöllisyyttä ja

tervettä kehitystä Porvoon kaupungissa. Erityisesti yhdistys painottaa lapsiperheiden tukemista

arjessa. Yhdistys toimii näiden tavoitteiden edistämiseksi voimavarojensa mukaan pääsääntöisesti

vapaaehtoisvoimin tehden monipuolista sidosryhmäyhteistyötä.

1.1. Visio

Yhdistyksen visiona on vuonna 2023 tarjota vapaaehtoistyön pohjalta järjestettäviä matalan 

kynnyksen maksuttomia toimintoja. Yhdistys pyrkii löytämään uusia toimintamuotoja, joiden 

tarkoitus on edistää lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia Porvoossa. Haluamme panostaa 

esim. perheiden liikkumiseen sekä perhekahvilaan. Näihin on mahdollista osallistua riippumatta

perheen taloudellisesta tilanteesta.

1.1. Toiminnan tavoitteet 2023

Vuoden 2023 tavoitteet ovat: 

● Aktiivinen jäsenhankinta

● Turvata yhdistyksen rahoitus

● Vahvistaa ja kehittää yhdistyksen sisäistä ja ulkoista viestintää

● Kasvattaa aktiivisten toimijoiden lukumäärää

● Järjestää säännöllistä toimintaa ja tapahtumia porvoolaisille lapsiperheille

● Tehdä yhteistyötä kaupungin ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa



2. Toimintamuodot 2023

2.1. Perhekahvila

Yhdistys jatkaa viikottaista perhekahvilatoimintaa. Perhekahvila on vanhempien ja lasten

vapaamuotoinen kohtaamispaikka, joissa vanhemmat voivat tutustua muihin paikkakunnalla

asuviin, samassa elämäntilanteessa oleviin vanhempiin ja lapset saavat ikäistään seuraa.

Tavoitteena on saada perhekahvilatoimintaan mukaan yhdistyksen kylämummeja ja –vaareja,

jotka leikkivät ja touhuavat lasten kanssa, vaihtavat ajatuksia vanhempien kanssa ja ovat

läsnä.

2.2. Puistotapahtumat

Yhdistys tarjoaa porvoolaisille lapsiperheille puistotapahtumia eri puolilla Porvoota. Tarkoituksena

on tavoittaa mahdollisimman laajasti lapsiperheitä Porvoossa. Tapahtumissa on tarkoitus

mainostaa yhdistystä sekä piiriä ja palveluita: kylämummoja- ja vaareja, perhekummeja sekä

tilapäistä lastenhoitoapua. Perheille voidaan tarjota pientä syötävää sekä juotavaa joka on

maksutonta.

3. Tapahtumat 2023

3.1. Puistotapahtumat

Yhdistys tarjoaa porvoolaisille lapsiperheille puistotapahtumia eri puolilla Porvoota. 

Puistotapahtumia on tarkoitus järjestää kaksi kertaa vuoden 2023 aikana. Tapahtumassa on 

tarkoitus mainostaa yhdistystä sekä piiriä ja palveluita: kylämummoja- ja vaareja, perhekummeja

sekä tilapäistä lastenhoitoapua. Perheille voidaan tarjota pientä syötävää sekä juotavaa joka on 

maksutonta.

3.2. Muut tapahtumat

Yhdistys järjestää vuoden aikana tapahtumia tarpeiden ja mielenkiinnon mukaan porvoolaisille

lapsiperheille. Ideoita tapahtumista otetaan mielellään vastaan!



4. Viestintä

Viestinnässä tehostetetaan mm. piirin palveluiden mainostamista. Lisäksi viestinnällä pyritään saamaan

lisää jäseniä sekä vapaaehtoisia yhdistykselle.MLL:n kaikessa viestinnässä keskeistä on lapsuuden arvostus,

lasten ja nuorten oman äänen esille tuominen sekä perheiden moninaisuuden ymmärtäminen ja arvostus.

Viestintäkanavina nettisivujen ohessa toimivat mm. yhdistyksen facebook- ja instagram-sivut.

5. Hyvä Joulumieli –keräys

Yhdistys jakaa yhteistyössä sosiaalitoimen sekä nuorisotoimen kanssa MLL:n keskusjärjestöstä 

saatavat Hyvä Joulumieli –lahjakortit porvoolaisille lapsiperheille. Hyvä Joulumieli -lahjakortit 

jaetaan lapsiperheille sekä nuorille, joilla on vaikea tilanne esimerkiksi työttömyyden, sairauden, 

ylivelkaantumisen, perheen pienituloisuuden tai jonkin kriisitilanteen vuoksi. Jaettavat lahjakortit

oikeuttavat ruokaostoksiin joulun alla.

6. Koulutukset jäsenille

Yhdistyksen jäsenet voivat osallistua Mannerheimin Lastensuojeluliiton keskusjärjestön ja
Uudenmaan piirin järjestämiin koulutuksiin. Yhdistys tukee ja kannustaa jäseniään kehittämään
itseään vapaaehtoistoiminnassa.

7. Yhteistyökumppanit

Yhdistys tekee aktiivista yhteistyötä useiden porvoolaisten toimijoiden ja yritysten kanssa. Yhdistyksen 

tavoitteena on vuonna 2023 saada lisää aktiivisia yhteistyökumppaneita, sekä syventää jo voimassa olevia 

yhteistyökuvioita, tukemaan lapsiperheille suunnattua toimintaa. Yhdistys kiittää vuoden aikana aktiivisia 

yhteistyökumppaneitaan.


