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1. Vision ja tavoitteiden toteutuminen
MLL Sodankylän paikallisyhdistyksen visio vuodelle 2020 oli tehdä toiminnasta
mahdollisimman näkyvää, erityisesti somessa. Tavoitteena oli tehdä yhteistyötä alueen
muiden toimijoiden kanssa lapsiperheiden etujen ja palveluiden puolesta. Yhdistys halusi
myös lisätä alueen lapsiperheiden aktiivisuutta oman toimintansa monipuolistamisen
kautta. Näkyvyyden myötä tavoite oli kasvattaa yhdistyksen jäsenmäärää ja saada
toimintaan mukaan uusia aktiivisia jäseniä.
Vuosi 2020 oli hyvin erilainen kuin mitä tammikuussa toimintasuunnitelmaa laatiessa
osasimme odottaa. Covid-19 (koronavirustauti) pandemia pysäytti koko maailman
toiminnan ja näin myös meidän yhdistyksemme toimintaa täytyi muuttaa. Näkyvyyden ja
aktiivisuuden lisääminen toteutuivat hyvin vallitsevat olosuhteet huomioiden. Panostimme
suunniteltuakin enemmän someen ja tavoitimme tuhansia ihmistä ruudun välityksellä.

Hallitustyöskentely
Hallitus kokoontui yhteensä viisi kertaa kauden aikana. Yhdistyksen sääntömääräiset kevätja syyskokous pidettiin poikkeusoloista johtuen yhtä aikaa 11.11.2020 Järjestökeskus
Kitisellä. Kokouksiin oli mahdollista osallistua myös etäyhteydellä. lisäksi hallitus on pitänyt
tiiviisti yhteyttä hallituksen jäsenten omassa WhatsApp-ryhmässä.

2. Rahoitus
Tilikauden lopussa yhdistyksellä oli varoja yhteensä 20 410,50 euroa. Yhdistyksen
tilikauden 2020 tulos oli tappiollinen yhteensä -1 189,56 eurolla. Yhdistys sai osan
yhteisvastuukeräyksessä kerätyistä varoista vanhemmuuden tukemiseen yhteensä 631,06
euroa.

3. Jäsenet
Tilikauden 2020 lopussa yhdistyksellä oli jäseniä yhteensä 200 kpl, joista aikuisjäseniä oli
99 kpl, nuorisojäseniä 11 kpl, lapsijäseniä 89 kpl ja kunniajäseniä 1 kpl. Uusia jäseniä liittyi
37 kpl ja eronneita jäseniä 7 kpl.
Yhdistys lähetti jäsenilleen jäsenkirjeet keväällä ja syksyllä 2020 sähköpostitse. Yhdistyksen
tärkeimpinä tiedotuskanavina toimivat yhdistyksen Facebook ja nettisivut
https://sodankyla.mll.fi.
Yhdistys toteutti jäsenhankintakampanjan yhteistyössä Sodankylän Likiliikkeen kanssa.

4. Toimintakokonaisuus
Alkuvuonna yhdistys järjesti yhden perhekahvilan. Yhteistyössä vyöhyketerapeutti Virpi
Lintula kanssa järjestettiin vyöhyketerapeuttinen vauvahierontakurssi. Loput alkuvuoden
tapahtuman jouduttiin perumaan pandemian vuoksi.
Maaliskuussa yhdistys siirsi kaiken toiminnan someen pandemian aiheuttamien rajoitusten
vuoksi. Vuoden 2020 aikana Facebookiin tuotettiin 130 julkaisua. Yhdistys tuotti itse
sisältöä sekä jakoi MLL:n ja Lapin piirin julkaisuja. Kattavuus kaikilla julkaisuilla yhteensä oli
yli 70 000 käyttäjää.
Syksyllä pandemiatilanteen ollessa Sodankylässä rauhallinen yhdistys järjesti kaikille
avoimen syysretken Paavon polulle sekä toisen perhekahvilan vuodelle 2020. Yhdistys
osallistui Pulputinpannu porisee -kiertueelle yhteistyössä Sodankylän neuvolan ja
seurakunnan sekä kirjaston kanssa. Kiertue vieraili syksyn aikana kolmessa Sodankylän
sivukylässä yhdistämässä kaikenikäisiä mummoja, pappoja ja lapsiperheitä.
Mannerheimin Lastensuojeluliitto täytti vuonna 2020 100-vuotta. Juhlinta täytyi siirtää
pandemian vuoksi vuoteen 2021. Juhlapäivänä lapsiperheille tarjottiin etänä
syntymäpäiväkonsertti YouTuben kautta. Aku Ankka onnitteli 100-vuotiasta Mannerheimin
Lastensuojeluliittoa erikoisnumerolla Lasten juhlaa! Sodankylän paikallisyhdistys jakoi
erikoisnumero lehdet paikkakuntalaisille Sodankylän kirjastossa.

Marraskuussa yhdistys aktivoi Sodankylän keskustassa jo aikaisemmin toimineen
heijastinpuun. Heijastinpuulla on tarkoituksena tarjota heijastin sitä tarvitsevalle.
Joulun alla yhdistys osallistui perinteiseen Joulupallo-kampanjaan, jossa lahjoitetaan
joulupaketti vähävaraiselle Sodankyläläisperheelle tuomaan jouluiloa.
Pandemia ajasta huolimatta kouluilla on pyritty pitämään MLL:n toiminnat yllä.
Lukumummit ja -vaarit ovat vierailleet kouluilla mahdollisuuksien mukaan. Myös
tukioppilas sekä kummioppilastoimintaa on ollut vuonna 2020 Sodankylän Tähtikunnan
koululla.
Sodankylän kunta on maksanut MLL:n Lapin piirille lastenhoitajien koulutuksesta, hoitajien
välityksen järjestämisestä ja infon antamisesta lapsiperheille. MLL:n lastenhoitajapalvelu
on lapsiperheille tarjottua lyhytaikaista lastenhoitopalvelua kaikkina vuorokauden aikoina.
MLL:n lastenhoitajia koulutetaan MLL:n Lapin piirin järjestämillä koulutuksilla.
Vuoden 2020 aikana yhdistys solmi uusia yhteistyösopimuksia paikallisten yrittäjien kanssa.
Likiliike Sodankylä lahjoitti yhdistykselle lahjakortteja jäsenhankintakampanjaan, muiden
kanssa yhteistyön tuloksena jäsenet saivat tuotteita tai palveluita edullisempaan hintaan.
Vastineeksi yhdistys mainosti yhteistyökumppaneitaan omissa somekanavissaan.

