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1. Tavoitteet vuodelle 2019
Mannerheimin lastensuojeluliiton Pihlajamäen paikallisyhdistyksen tarkoituksena on toimialueellaan
(Pihlajamäki, Pihlajisto, Viikinmäki) edistää lasten ja lapsiperheiden perusturvallisuutta, hyvinvointia ja
tervettä kehitystä.
Tavoitteena oli jatkaa yhdistyksen toimintaa edellisen vuoden tapaan, järjestää perhekahvilat molemmissa
leikkipuistoissa sekä kerhotoimintaa mahdollisuuksien mukaan. Yhteistyö muiden alueen toimijoiden kanssa
on tärkeää näkyvyyttä. Yhdistyksen varoja kerätään kirpputoritapahtumilla.

2. Yhdistyksen Hallitus vuonna 2019
Yhdistyksen hallitus uudistui kesken kauden, saaden uusia jäseniä. Vastuutehtävät jaettiin uudelleen
sääntömääräisessä kevätkokouksessa.
1.1. – 31.12.2019
Katri Tarkiainen (-2020)

Hallituksen puheenjohtaja, yhdistyspoistin vastaanottaja, tilastointi,
kirpputorivastaava
Susanna Martikainen (-2021) Sihteeri, tiedotusvastaava, kirpputorivastaava ja hallituksen jäsen
Liisa Kuoppala (-2020)
Varapuheenjohtaja, tilastointivastaava ja hallituksen jäsen
Minna Viikari (-2020)
Rahastonhoitaja ja hallituksen jäsen
Hanna Varis (-2020)
Jäsenvastaava ja hallituksen jäsen
Samira Koistinen (-2021)
Perhekahvilavastaava (Salpausselkä), kirpputorivastaava ja hallituksen jäsen
Mira Heikkinen (-2021)
Perhekahvilavastaava (Maasälpä), Tapahtumavastaava
Katri Kaurinki-Özkahveci (-2019)
keräysvastaava, tuotevastaava ja hallituksen jäsen
Milja Koistinen (-2021)
Hallituksen jäsen (alk.5/2019)
(suluissa hallituskauden päättymisvuosi)

Muut vastuutehtävät:
Perhekahvilavetäjinä ovat vuoden aikana toimineet:
Kati Karvinen, Liisa Auvinen, Henna Rokosa, Elsi Lahdenperä, Lotta Koskenniemi, Anne
Pohju, Kati Koskinen, Laura Bellaveglia, Pilvi Hongisto, Mirjani Rangel, Riikka Kupari,
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Johanna Kapanen, Ida Salonen, Mira Karppinen, Jonna Lautala, Heidi Säynevirta, Satu
Linnolahti, Jonna Määttänen
Toiminnan tarkastajat:
Tiina Turkia ja Anita Pyysalo

3. Yhdistyksen jäsenet
Yhdistyksen jäseniä vuoden 2019 lopussa olo 135, joista noin 95 aikuisjäseniä.

4. Tapahtumat v. 2019
Tavoitteiden mukaisesti yhdistys oli mukana monessa alueen tapahtumassa. Panostimme läsnäoloon pelkän
rahallisen avustuksen sijaan.
Yhdistys järjesti kesäkuun alussa Kevätriehan Maasälvän leikkipuistossa. Ohjelmassa oli mm. Pelle Pändin
iloinen esitys, esittelypisteitä, vilttikirppis, vohvelikahvio ja grillimakkaraa. Paikalla vieraili myös VPK:n
paloauto. Tapahtumassa mukana mm. Malmin seurakunta, henkilökuntaa Pihlajamäen kirkolta.
Tapahtumaan osallistui mukavasti alueen lapsiperheitä ja päiväkotilapsia.
Syyskuussa Yhdistys oli mukana Pihlajamäki-seuran We Love Pihlis -kyläpäivillä. Yhdistys oli esillä alueella
kiertävien vapaaehtoisten voimin, joka jakoivat tietoa yhdistyksestä ja lapsille tikkareita.
Syyskuussa yhdistys oli mukana PNV:n ja nuorisotoimen järjestämässä asukasjuhlassa Pihlajistossa.
Yhdistys järjesti lapsille askartelupisteen ja jakoi esitteitä yhdistyksen toiminnasta.
Marraskuussa yhdistys antoi raha-avustuksen Pihlajamäen ala-asteen Marrasjuhlaa. Avustus kohdennettiin
Parkour radan toteuttamiseen.
Joulukuussa yhdistys avusti Lähiöaseman järjestämää puurojuhlaa tarjoamalla joulupukin jakamat karamellit.
Joulukuussa yhdistys järjesti koko perheen pikkujoulut leikkipuisto Salpausselässä. Tapahtumassa oli
ohjelmassa askartelua, onnenpyörä ja joulupukin vierailu, lapsille jaettiin pienet lahjapussit.

5. Lastenvaatteiden ja -tarvikkeiden kirpputori
Perinteiseen tapaan järjestettiin kaksi kirpputoria Pihlajiston koululla, maaliskuussa sekä lokakuussa.
Kirpputorien tuotot olivat kohtuullisen hyvät. Ensimmäistä kertaa käytössä oli myös korttimaksu-mahdollisuus
(Keväällä lainassa oli Nets- korttikone ja syksylle ostimme oman iZettle maksupäätteen) Kirpputorin
yhteydessä olevaa kahvilaa pitivät koulun luokkatoimikunnat. Kirpputori järjestetään vapaaehtoisten voimin.
Molemmilla kerroilla mukana oli noin 30 vapaaehtoista sekä nuoria järjestämässä tapahtumaa.

6. Keräykset
Osallistuimme Lapset ensin -keräykseen lippain sekä nettikeräyksenä. Yhdistyksen tuotto oli noin 55€.
Saaduilla varoilla ostimme alueen leikkipuistoihin tarvikkeita ja leluja lapsille.
Osallistuimme MLL:n ja SPR:n yhteiseen Hyvä joulumieli -keräykseen mainostamalla keräystä nettisivulla ja
Facebookissa.
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7. Hyvä Joulumieli -lahjakortti
Yhdistys sai 60 kpl Hyvä Joulumieli-lahjakortteja jaettavaksi alueen vähävaraisille lapsiperheille. Jakaminen
suoritetiin kokonaan yhteistyössä Lapsiperheiden sosiaalitoimen kanssa. 70€:n lahjakortti oli käytettävissä
joulukuussa elintarvikeostoksiin.

8. Kiva kaveri -Stipendi ja Heijastimet ekaluokkalaisille
Annoimme jälleen alueemme koululaisille Kiva Kaveri -Stipendit lukuvuoden päättyessä. Koulut saivat
jaettavaksi Stipendejä (2 kpl elokuvalippuja) Pihlajamäen, Pihlajiston ja Viikinmäen 3. luokkalaisille ja
Helsingin Uuden yhteiskoulun 7. 8. 9 lk. oppilaille.
Yhdistys jakoi perinteiseen tapaan heijastimet kaikille Pihlajiston, Viikinmäen ja Pihlajamäen ala-asteen
ekaluokkalaisille yhteistyössä koulujen kanssa.

9. Tiedottaminen
Vuoden aikana jaoimme neljä jäsenkirjettä, joissa tiedotetaan yhdistyksen toiminnasta toiminta-alueellamme.
Jäsentiedotteeseen oli myös kerätty jäsenetuja antavia yrityksiä. Sähköinen jäsentiedote jaetaan
sähköpostinsa ilmoittaneille jäsenille ja julkaistaan yhdistyksen nettisivuilla.
Paikallisyhdistyksen omat kotisivut MLL:n yhteisillä nettisivuilla päivitettiin säännöllisesti. Nettisivujen kautta
voi liittyä yhdistyksemme sähköpostilistalle ja saada sähköpostiinsa tietoa yhdistyksen toiminnasta.
Yhdistyksen Facebook sivuja ja -ryhmää on myös päivitetty aktiivisesti tiedottamalla ajankohtaisista asioista
ja tapahtumista. Päivityksiä on jaettu myös muihin alueen Facebook -ryhmiin. Perhekahviloilla on omat
Facebook -ryhmät, joissa jaettaan ajankohtaista tietoa perhekahviloista sekä yhdistyksen toiminnasta.
Yhdistyksellä on oma sähköpostiosoite, jonka kautta hoidetaan jäsenasioita ja tiedottamista jäsenistölle yms.
Hallituksen jäsenten välillä on aktiivinen tiedonkulku omassa suljetussa Facebook-ryhmässä WhatsAppissa.
Perhekahvilatoiminnasta sekä kirppareista ja tapahtumista tiedotettiin entiseen tapaan aktiivisesti nettisivujen
ja jäsentiedotteiden lisäksi myös kauppojen, neuvolan, nuorisotalon ja leikkipuistojen ilmoitustaululla.
Paperisten esitteiden ulkonäköä yhtenäistettiin MLL:n viestinnäin ohjeistuksen mukaisesti. Erillisiä
yhdistyksen esitteitä jaettiin eri tapahtumissa.

10. Kerho- ja perhekahvilatoiminta
Vuonna 2019 ei järjestetty kerhoja, kerhovetäjien puutteen takia.
Perhekahvilat toimivat leikkipuistojen tiloissa. Perhekahvilat kokoontuivat kevätkauden Pihlajamäessä
keskiviikkoisin leikkipuisto Maasälvän tiloissa ja torstaisin leikkipuisto Salpausselän tiloissa. Syyskaudella
Maasälvän perhekahvila vaihtui maanantaille. Perhekahviloille myönnettiin avustusta aloituskassan ja
askartelutarvikkeiden muodossa. Kevätrieha ja Pikkujoulut päättivät perhekahvilakaudet yhteisellä
tapahtumalla. Yhdistys anoi ja saa Helsingin Kaupungilta avustusta perhekahvila-toimintaan.
Perhekahviloissa oli vaihtuvaa ohjelmaa, mm. tuote-esittelyjä, lauluhetkiä, askartelua yms. Salpausselässä
tarjolla lämmin keittolounas kerran kuussa.
Kesällä 2019 Salpausselässä toimi kesäkahvila 4 kertaa kesäkuussa. Maasälvässä oli MLL:n omatoiminen
kahvila puiston auki ollessa. (Mahdollisuus keittää kahvit, vapaaehtoinen maksu.)
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11. Yhteistyötahot
Jatkamme yhteistyöt Pelican Viikin kanssa. Mainostusta vastaan saamme käyttöömme varastotilan
yhdistyksen tavaroille. Mainostamme kaikissa tapahtumailmoituksissa Pelican Viikin palveluita, Kirpputorilla
yhteistyö on runsaasti näkyvillä. Pelican antaa myös jäsenedun yhdistyksen jäsenille.
Muita yhteistyötahoja, jotka antavat yhdistyksen jäsenille jäsenetuja oli vuonna 2019 Kukkakauppa
Meripihka, Pihlajamäki; Kuntosali Arctic Gym; Aurinkola, Pihlajamäki; Ketjutikki, Pihlajamäki sekä JPpalvelut, Pihlajamäki

12. Yhdistyksen kokoukset
Hallitus kokoontui vuonna 2019 6 kertaa. Ja sääntömääräinen kevätkokous toukokuussa ja syyskokous
joulukuussa. Kokousten ohella asioita käsiteltiin ahkerasti niin sähköpostin kuin Facebookin välityksellä.
Osa hallituksen jäsenistä oli mukana MLL:n keskusliiton järjestämällä jäsenristeilyllä lokakuussa 2019.
Risteilyllä oli mahdollisuus osallistua eri osa-alueiden koulutuksiin.

Päivitetty 25.3.2020 Katri Tarkiainen
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