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MLL Koivistonkylän yhdistyksen tarkoituksena on toimia aktiivisesti Koivistonkylän alueella lasten, 
nuorten ja lapsiperheiden hyväksi. 
 
Tulevana toimintakautena yhdistys järjestää toimintaa alueella asuville lapsiperheille, kehittää yh-
teistyötä paikallisten yritysten ja toimijoiden kanssa, osallistaa perheitä aktiivisesti mukaan yhdis-
tyksen toimintaan sekä pyrkii saamaan uusia jäseniä. 
 

HALLINTO 

Yhdistyksen päättävä elin on hallitus. Hallituksessa on sääntöjen mukaan 6-12 varsinaista jäsentä 
sekä 1-12 yleisvarajäsentä. Hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet valitaan kahdeksi kalenterivuo-
deksi kerrallaan, erovuorossa on vuosittain puolet (1/2). Erovuoroisten ja eroa pyytävien hallituk-
sen jäsenten tilalle valitaan uudet edustajat yhdistyksen jäsenistä vuosittain syyskokouksessa. MLL 
Koivistonkylän paikallisyhdistyksen hallituksen kokouksia pidetään vähintään 5 ja tarvittaessa 
enemmän. Erillisiä kokouksia järjestetään tarpeen mukaan kutakin tapahtumaa varten talkooporu-
kan kesken. Tammikuun alussa pidetään järjestäytymis- ja toiminnansuunnittelukokous. Hallituk-
sen jäsenille ja varajäsenille järjestetään kiitokseksi aktiivisesta työpanoksesta kevätkauden päät-
täjäiset touko-kesäkuussa sekä pikkujoulut joulukuussa. 
 

JÄSENASIAT 

Vuonna 2019 yhdistyksen jäsenmäärä nousi. Toimintasuunnitelmaa kirjoitettaessa lokakuun lo-
pussa jäseniä oli yhteensä 203, joista 156 on aikuisjäseniä (2018 marraskuussa yhteensä 155, joista 
120 aikuisjäseniä). Yhdistyksen tavoitteena on lisätä jäsenmääräänsä, vuoden 2020 jäsenmääräta-
voitteena on 175 maksavaa aikuisjäsentä. Uusia jäseniä hankitaan pääsääntöisesti yhdistyksen 
omien tapahtumien yhteydessä. Jokaiselle uudelle jäsenelle lähetetään Tervetuloa -kortti, jossa 
kerrotaan tiiviisti mistä saa lisätietoa yhdistyksen toiminnasta. 
 
Tavoitteena on kehittää yhdistyksen toimintaa ja jäsenetuja niin, että jokainen Koivistonkylässä 
asuva lapsiperhe kokee yhdistyksen jäsenyyden houkuttelevaksi. Yhdistyksen jäsenet saavat alen-
nusta Koivistonkylän yhdistyksen omasta toiminnasta, paikallisilta yhteistyökumppaneilta sekä val-
takunnallisilta yhteistyökumppaneilta.   
 

RAHOITUS 

Yhdistys rahoittaa toimintaansa jäsenmaksutuloilla, kerhotoiminnan ja tapahtumien osallistumis-
maksuilla, tapahtumien myyntituotoilla sekä mahdollisilla avustuksilla (mm. Tampereen kaupungin 
toiminta-avustus, Etelä-Alvari alueraha, kulttuuripalveluiden tuotantotuki). Tapahtumat järjeste-
tään pääsääntöisesti omakustannusperiaatteella, ja yhdistys tarjoaa mahdollisuuksiensa mukaan 
jäsenistölleen myös tuettuja ja ilmaisia tapahtumia. Nämä kustannetaan varainhankinnalla, avus-
tuksilla ja aiemmin kerätyillä varoilla. Yhdistyksen taloustilanne on vakaa ja se pyritään säilyttä-
mään myös tulevana toimintakautena. 
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TOIMINTA JA TAPAHTUMAT 

Yhdistyksen yksi tärkeimmistä toimintamuodoista on säännöllinen perhekahvilatoiminta. Jo useita 
vuosia toiminut pienten lasten vanhemmille suunnattu perhekahvila Koivistonkylän seurakuntata-
lolla jatkaa toimintaansa kerran viikossa aamupäivisin. Ohjelma on vapaamuotoista leikkiä sekä 
silloin tällöin vierailevia ohjaajia/tahoja. Toimintaa ylläpidetään hallituksen ja vapaaehtoisten voi-
min. Kesäkaudella perhekahvila kokoontuu puistotreffeillä lähiseudun puistoissa. Perhekahvilatoi-
minta on vuonna 2019 ollut vilkasta ja kasvavaa, jonka vuoksi 2020 talousarviossa siihen tullaan 
varaamaan aiempaa suurempi rahoitusosuus. 
 
Temppukerhot saavat jatkoa vuonna 2020. 1-3-vuotiaiden ja 3-6-vuotiaiden lasten temppukerhot 
sekä parkour-ryhmä kouluikäisille järjestetään kevät- ja syyskaudella kerran kuukaudessa. Temp-
pukerhojen tavoitteena on kannustaa lapsia liikkumaan sekä edistää heidän motorista kehitystään. 
Temppukerhot järjestetään yhteistyössä liikunta- ja motoriikkakeskus Lasten Kuplan kanssa. Il-
moittautumisessa suositaan jäseniä, ja edullinen lukukausimaksu maksetaan kerralla kauden 
alussa.   
 

Yhdistys järjestää talvella 2019-2020 jo kahdeksatta vuotta ilmaisia perheluistelukouluja. Luistelu-
koulut järjestetään kenttätilanteen mukaan joko Koivistonkylän kentällä tai Taatalan puistossa. 
Koivistonkylän kentällä. Luistelukoulujen tavoitteena on kannustaa perheitä hyödyntämään alueen 
lähiliikuntamahdollisuuksia sekä opettaa luistelun alkeita. Luistelukoulut järjestetään heti jäätilan-
teen salliessa. 
 
Lastentarvikekirpputori järjestetään sekä kevät- että syyskaudella. Kirpputori järjestetään mahdol-
lisuuksien mukaan Koivistonkylän Prisman ja liikekeskuksen muiden yritysten kanssa yhteistyössä 
Prisman kiinteistön toisessa kerroksessa. Myyntipaikat ovat olleet haluttuja, ja myyntipaikkojen 
varauksessa suositaan jäseniä.  
 

Yhdistys hakee Etelä-Alvari aluerahaa järjestääkseen Koivistonkylässä koko perheelle yhteisen 
satu- /kulttuuritapahtuman. Tapahtuma on useimmiten järjestetty marraskuussa Koiviston koulun 
tiloissa. Tapahtuman tarkoituksena on mahdollistaa koko perheelle edullinen, yhteisöllinen kult-
tuurielämys sekä mahdollisuus tavata alueen muita lapsiperheitä. Haemme myös mahdollisia 
muita avautuvia avustuksia tilanteen ja hakujen mukaan. Vuonna 2019 tapahtuma järjestettiin jou-
lukuussa yhdistyksen pikkujoulujen yhteydessä. Kulttuuripuolesta vastasi lasten musiikkiteatteri-
ryhmä KenguruDuo. 
 
Vuonna 2020 selvitetään ja mahdollisuuksien mukaan käynnistetään neuvolayhteistyötä alueen 
neuvoloiden kanssa. Neuvolat ovat luvanneet järjestää yhden tapahtuman, mikäli yhteistyö saa-
daan aikaan. Tapahtumien tulisi olla pois neuvoloiden tiloista esim. Koivistonkylän seurakuntata-
lolla. Yhteistapahtumien aiheita voisi olla mm. vauvahieronta, imetystuki, synnytyksestä keskus-
telu ja isyys. 
 
Koivistonkylän Prisman kiinteistö on esittänyt mahdollisuuden käyttää heidän toisessa kerroksessa 
sijaitsevaa tyhjää liiketilaansa. Vuonna 2020 pohditaan mahdollisuutta järjestää tilassa järjestön 
tarkoitusta tukevaa toimintaa esim. keväällä disko, tanssiworkshop, joogaa tai jotain muuta muka-
vaa. 
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Lisäksi yhdistyksellä on tavoitteena järjestää toimintakauden 2020 aikana yhdessä SPR:n kanssa 
Lapsen ensiapukurssi sekä Marttojen kanssa erilaisia lapsiperheiden arkea tukevia ruokakursseja. 

VIESTINTÄ  

Yhdistyksen Facebook-sivuilla tiedotetaan aktiivisesti tapahtumista, jäseneduista ja muista ajan-

kohtaisista asioista. Internet-sivuja päivitetään jatkuvasti – tapahtumakalenteri pidetään ajan ta-

salla. Tapahtumista ja toiminnasta tiedotetaan säännöllisesti myös sähköpostilistalle uutiskirjeellä 

pari kertaa keväällä ja syksyllä. Jäsenille lähetetään kerran vuodessa postitse jäsenkirje. Tapahtu-

missa jaetaan yhdistyksen omaa esitettä ja yleisiä MLL-esitteitä. Tapahtumia mainostetaan erik-

seen hyödyntämällä omia verkkosivuja, sähköpostilistaa, sosiaalista mediaa, jakamalla tiedotteita 

lähialueen päiväkoteihin ja kouluihin sekä mainostamalla ilmoitustauluilla. Perhekahvilaa mainos-

tetaan lähialueen neuvoloissa. Jäseniä kannustetaan erilaisin tavoin osallistumaan, ottamaan kan-

taa ja esittämään ehdotuksia yhdistyksen toimintaan.  

YHTEISTYÖ  

Yhteistyötä alueen yritysten ja muiden toimijoiden kanssa pyritään kehittämään ja lisäämään. Ete-

läinen seurakunta mahdollistaa toimintaamme tilayhteistyön muodossa, ja tätä yhteistyötä halu-

amme edelleen kehittää ja vaalia. Yhteistyö Koivistonkylän Prisman kanssa on kehittynyt merkittä-

västi viime vuosina ja suhdetta tiivistetään mahdollisuuksien mukaan edelleen.  Jäsenetusopimuk-

sia laaditaan ja ylläpidetään paikallisten yritysten kanssa. Yhdistyksen puheenjohtaja tai hallituk-

sen jäsen osallistuu Koivistonkylän alueen toimijoiden tapaamisiin noin 2 kertaa vuodessa. Alueen 

toimijoiden kanssa yhteistyössä järjestettäviin perhetapahtumiin osallistutaan mahdollisuuksien 

mukaan. 

Tulevana toimintakautena yhdistys pyrkii edistämään kaikessa toiminnassaan lapsiperheiden etua 

ja noudattamaan tunnuslausettaan ”Lapset ensin.” 

 

Tampereella 4.12.2019 
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