
Mäyrämäen ja Mustalammen asukasyhdistys ry

KOTIKAHVILAN TOIMINTAKERTOMUS 2014 kevätkausi

HALLINTO

Kotikahvilatoiminta on alueen asukasyhdistyksen alaista kotikahvilavastaavan vetämää 
toimintaa. Kotikahvilavastaava kutsui ryhmänvastaavat koolle suunnittelemaan ja kehittämään 
toimintaa neljännesvuosittain tai aina tarpeen vaatiessa.

TIEDOTUS

Kotikahvilan toiminnasta tiedotettiin asukasyhdistyksen sähköpostilistan, facebookin, Kukkulan 
Kaiku-lehdessä ja tiedotteiden kautta neuvolan ilmoitustauluilla.

TOIMINTA

Kotikahvilaryhmät
Kotikahvilaryhmät kokoontuivat viikoittain äitien ja alle kouluikäisten lasten muodostamissa 
pienryhmissä vuorotellen toistensa kotona juttelemaan, leikkimään ja kahvittelemaan tai 
ruokailemaan. Keväällä toimivia ryhmiä oli 2 kpl ja niissä oli mukana 7 perhettä. Syyskauden 
alkaessa perheiden tilanteiden muuttuessa on tarpeen muodostaa uudet ryhmät. 
Kotikahvilavastaavana aloittaa Maarit Nieminen, Katariina Keräsen palatessa työelämään.

Yhteiset tapahtumat

Ryhmien viikoittaisten kokoontumisten lisäksi järjestettiin yhteisiä tapahtumia, jotka olivat 
avoimia kaikille asukasyhdistyksen jäsenille.

Liikuntaleikkeihin ja lasten sählyvuoroon Keltinmäen koulun saliin kutsuttiin alle kouluikäisten 
lasten perheitä lauantaina 26.4. Ohjelmassa oli vapaata liikkumista salissa hyödyntäen koulun, 
asukasyhdistyksen ja PiPan liikuntavälineitä ja sählyn pelaamista eri kokoisilla kentillä. 
Osallistujia oli 7-11 aikuista ja 9-16 lasta.

Puistotreffejä Peukaloisen ja Orakkaan puistoissa joka toinen maanantai säävarauksella. 
Puistotreffejä pidettiin ma 13.1. ja ke 16.4. Luistelutreffit Pirunkorven kentällä ma 10.2. ja 17.2. 
Laskiaisriehaa suunniteltiin ma 3.3. mutta se jouduttiin perumaan lumen vähyyden takia.

Alueen äitien virkistysilta la 29.3. Ohjelmassa ruokailua ravintola Trattoriassa ja Niko Kivelän 
stand up- esitys Paviljongissa.

Vappujuhlat järjestettiin ma 28.4. Peukaloisen puistossa. Ohjelmassa oli yhteisiä laululeikkejä, 
naamiaiset ja seurustelua. Tarjolla oli simaa ja donitseja. Mukana oli osallistujia arviolta 15 
perheestä

Retki Peukkulaan ma 26.5. Jokainen meni Peukkulaan omalla autolla ja siellä oli järjestetty  
erillinen retkiohjelma ja ruokailu. Osallistujia oli yhteensä 35.



Mäyrämäen ja Mustalammen asukasyhdistys ry

KOTIKAHVILAN TOIMINTAKERTOMUS 2014 syyskausi

HALLINTO

Kotikahvilatoiminta on alueen asukasyhdistyksen alaista kotikahvilavastaavan vetämää 
toimintaa.
Kotikahvilavastaavan lisäksi jokaiseen toiminnassa mukana olevaan ryhmään valittiin 
ryhmävastaava, jonka johdolla toiminnassa mukana olevat perheet osallistuivat toiminnan 
suunnitteluun. 
Kotikahvilavastaava piti yhteyttä ryhmävastaaviin pääasiallisesti sähköpostin välityksellä.

TIEDOTUS

Kotikahvilan toiminnasta tiedotettiin asukasyhdistyksen sähköpostilistan, facebookin ja 
tiedotteiden kautta sekä Kyllön neuvolan ilmoitustaululla. Lisäksi esitteitä kiinnitettiin alueen 
ilmoitustauluille ja leikkipuistoihin.

TOIMINTA

Kotikahvilaryhmät

Kotikahvilaryhmät kokoontuivat viikoittain äitien ja alle kouluikäisten lasten muodostamissa 
pienryhmissä vuorotellen toistensa kotona juttelemaan, leikkimään ja kahvittelemaan tai 
ruokailemaan. Syksyllä 2014 toimivia ryhmiä oli 4 kpl ja niissä oli mukana 16 perhettä. 
Syyskauden alussa kotikahvilavastaavana aloitti Maarit Nieminen.

Yhteiset tapahtumat

Syksyn osalta kaikkien ryhmien yhteinen ja alueen kaikille asukkaille avoin toiminta lähti 
hitaasti liikkeelle. 

Suunnitelmia Keltinmäen koulun salissa tapahtuvien liikuntaleikkien järjestämiseksi tehtiin, 
mutta lopulta sopivaa viikonloppua ei löytynyt.

Pikkujoulut pidettiin seikkailupuisto Peukkulassa 12.12. Pikkujoulujen ohjelmassa oli lauluja ja 
leikkejä, touhuamista Peukkulassa. Teeman mukaisesti syötiin riisipuuroa ja pipareita. Mukana 
oli kaikkiaan lähes 40 aikuista ja lasta.


