Toimintakertomus 2021
Hallitus kokoontui yhteensä 10 kertaa ja pääasiallinen kokouspaikka oli Zoomverkkotapaaminen tai Kärävuoren entisen päiväkodin tilat.
Lisäksi pidettiin kevätkokous 10.5. ja syyskokous 15.11.2021.
Asioita kokouksiin valmisteltiin ja käsiteltiin suljetuissa Facebook- ja Whatsapp-ryhmissä,
joihin kuuluivat kaikki hallituksen jäsenet ja varajäsenet.
Koronan jatkaessa rajoituksia kokoontumisien
järjestämisessä, saatiin sentään jotain tapahtumia
luotua. Märynlammelle tehtiin 14.2. lumilabyrintti
ja jäätiilistä koristeita yhdistyksen vapaaehtoisten
kanssa. Instagramissa järjestettiin
jäätaideteoskisa, joka oli käynnissä huhtikuun
loppuun saakka. Kisaan osallistuttiin lähettämällä
kuva tekemästään jäätaideteoksesta yhdistyksen
sähköpostiin tai merkitsemällä MLL_Halikko
instagramissa julkaistuun kuvaan. Kuvan
lähettäneiden kesken arvottiin palkinnot.
Pääpalkinnon, n.40€ arvoisen talviurheiluvälineen,
voitti Venni Ruokolainen ja pullakahvit Halikon
Kuiroon Sofia Suominen.

Kantovälinelainaamo on ollut mukana perhekahvilassa ja sen kautta on tarjottu
myös henkilökohtaista opastusta vauvan ja taaperon kantamiseen läpi vuoden.
Vauvalahjat on jaettu tänäkin Halikon neuvolan kautta vastasyntyneille
halikkolaisille.
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Leikkipäivää vietettiin 24.4 ja teemana oli
Leikkien lähellä luontoa. Yhdistys kokosi
yllätyskirjeen josta löytyi ötökkäbingo,
retkihaaste, auringonkukansiemeniä ja
kasvatusohjeet, käpyheppafarmi-ohje,
pilvibingo, tarroja, liity jäseneksi -lappu
sekä jäsenedut. Pussukoita oli haettavissa
Halikon kirjastosta.
Leikkipäivä oli menestys ja 90 yllätyskirjeitä
hävisi nopeasti kun tapahtumaa
mainostettiin netissä ja mainoslehtisillä
Halikon päiväkodeissa. Salon Seudun
Sanomat ja Salonjokilaakso uutisoivat myös
tapahtumasta.

Yhdistyksemme lahjoitti perinteisesti kahdelle ansioituneelle Halikon alueen
oppilaille keväällä stipendit (a ́50€), saajat olivat:
Armfeltin koulusta Lukas Hulvela ja
Halikon lukion terveystiedon opiskelija Ella Lindegren.
Onneksi olkoon vielä molemmille!

Osallistujille ilmainen Luontoyrtti-retki järjestettiin
20.5. yhdessä Länsi-Suomen Maa- ja
kotitalousnaisten kanssa. Illan aikana tutustuttiin
helposti tunnistettaviin luonnonyrtteihin sekä niiden
turvalliseen käyttöön.
Retki toteutettiin porrastetusti perhekunnittain
luontopolkutyyppisesti koronatilanteesta johtuen
Rikalanmäen muinaispolulla.
Paikan päällä oli asiantuntija kertomassa
luonnonyrteistä ja polulla oli erilaisia rasteja
aiheeseen liittyen.
Tapahtuman jälkeen polku oli kierrettävissä
omatoimisesti 24.5. asti.
Retki on osa Ravintoa ja hyvää mieltä metsästä projektia, jota rahoitti Alli Paasikiven säätiö.
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Osuuspankilta saimme kahdelle työntekijälle palkan kahdeksi viikoksi ”Kesäduuni
Osuuspankin piikkiin” –kampanjasta. Iso kiitos Osuuspankille hienosta tuesta nuorille ja
yhdistyksellemme!
Kesätyöntekijöiksi valittiin Janet Isometsä ja Jenna Syngelmä, ja vastuu- aikuisena toimi
Pihla Lindholm. Kerho pidettiin 1.-2. -luokkalaisille 7.6.-18.6.2021 Halikon Kanttorilassa.
Mukana oli 6 lasta. Iso kiitos myös Salon Seurakunnalle tilojen saamisesta.
VauvaLumoja ei voitu toteuttaa ollenkaan tänä vuonna koronatilanteen takia.
Peuhua pääsimme pyörittämään Salon kaupungin kanssa Halikon liikuntahallilla vasta
syyskaudella. Rajoitusten salliessa sunnuntaisin peuhussa on ollut kävijöitä
vähimmillään n. 30, enimmillään 60. Peuhua pyöritettiin vapaaehtoisten voimin, nuorta
ei palkattu tänä vuonna koronaperuutusten luoman epävarmuuden vuoksi.

Perhekahviloita on ollut avoinna Halikon alueella: Märyssä, Kokkilassa ja sekä
Halikon keskustassa. Kahviloissa on käynyt porukkaa kivasti, tosin koronasulut
pitivät kahviloiden ovet alkuvuonna pääasiassa kiinni. Kesällä ja syksyllä kaikki
kolme Halikon alueen perhekahvilaa ovat olleet aktiivisia, ja niissä on järjestetty
mm vaatteiden vaihtoiltaa, lorukorttipajaa ja Halikatin vetämää jumppaa.
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Yhdistyksen hallituslaisille järjestettiin virkistäytymisilta Lehmijärven rantasaunalla
4.7.2021. Hallituksesta osallistui 7 perheineen, yhteensä 23 henkilöä. Päivä oli aurinkoinen
ja vesi lämmintä.

Syksyn jäsenhankinta tempauksessa
arvottiin Hali-Katti synttärivierailulle
Halikon alueelle.
Kampanja tuotti yhdistykselle 2 aikuisja 2 lapsijäsentä.
Jäseniä yhdistyksessämme vuonna
2021 oli 244 sekä 2 kunniajäasentä.
Vuoden aikana olemme tehneet
yhteistyötä mm. muiden Salon alueen
MLL yhdistysten kanssa, MLL VarsinaisSuomen piirin, Salon Seurakunnan sekä
Salon kaupungin kanssa. Olemme
kokoustaneet heidän kanssaan pitkin
vuotta, mahdollisuuksien mukaan joko
livenä tai zoom-kokouksien kautta.
Kuvassa Hali-Katin jumppahetki Halikon
iltaperhekahvilassa lokakuussa.
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Suositun peräkonttikirppiksen pidimme 7.8. Myyjiä oli 40 ympäri Halikkoa,
mutta kurja sää verotti kävijöitä. Yllä vasen kuva kirppisrallin yhteismyynti
pisteeltä Armfeltin koululta, jossa oli myös yhdistyksellä oma pöytä.
Varainkeruuta teimme Radiokirppiksen kirppispöydällä.

Valtakunnallista MLL 100juhlavuotta vietettiin Lasten
lokakuu merkeissä.
Järjestimme koko perheelle
sopivia, ilmaisia aktiviteettejä
ympäri Halikkoa
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Tapahtumista olemme tiedottaneet www-sivuilla, Facebookissa, Salon
kaupunkitiedoteessa sekä kauppojen ja kirjaston ilmoitustauluilla. Jäsenkirjeitä
olemme lähettäneet 2, keväällä ja syksyllä, lisäksi olemme lähettäneet
jäsenistöllemme sähköpostilla tiedotteita.
Päivitimme myös nettisivuja selkeämmiksi.

Toiminnansuunnitteluilta pidettiin 29.10.2021 Rikalan Krouvissa. Paikalla (kuvassa
vasemmalta alkaen) Nella Laaksonen, Eija Tuomela, Helena Hietala, Maria Peippo
ja Jenni Rönnberg.
Muut hallituslaiset vuonna 2021 olivat Sini Saustamo, puheenjohtaja, Taina Leino,
Anu Hotokka ja Virpi Nurminen, sihteeri.
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