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1. Tavoitteiden toteutuminen
MLL Sodankylän paikallisyhdistys hyväksyi syyskokouksessa toimintasuunnitelman, jossa oli
määritelty vuodelle 2021 seuraavat tavoitteet ja keinot;
Tavoitteet
1. MLL Sodankylä ry järjestää toimintaa lapsille, nuorille ja lapsiperheille koko kunnan
alueella
2. MLL Sodankylä ry jatkaa jäsenmääränsä kestävää kasvattamista
3. MLL Sodankylä ry aktivoi jäsenistöään
4. MLL Sodankylän ry kehittää vapaaehtoistoimintaansa
5. MLL Sodankylä ry kehittää yhteistyötä muiden paikallisten yhdistysten ja järjestöjen
kanssa
Keinot
1. Järjestetään retkiä ja tapahtumia jäsenille ja ei-vielä-jäsenille
2. Osallistutaan aktiivisesti kunnan järjestämiin tapahtumiin
3. Kehitetään vuorovaikutteista viestintää
4. Osallistutaan ja ollaan yhteydessä aktiivisesti kunnassa järjestettäviin kolmannen
sektorin tapahtumiin
5. Koulutamme ja kouluttaudumme

Vuoden kulkua ja tapahtumien järjestelyä määritti Covid19tilanne, joka aaltoliikkeisesti kiristi rajoituksia alueellisesti ja valtakunnallisesti. Tavoitteet
kuitenkin saatiin toteutumaan joko täysin tai osittain;
Tapahtumia järjestettiin kirkonkylän alueella, mutta markkinointi saatiin vietyä myös
sivukyliin asti.
Jäsenmäärä oli noususuhteessa koko vuoden ajan. Erityisesti uusia jäseniä saimme
jäsenhankintakampanjoissa (2krt/vuosi). Somessa myös näkyi seuraajakasvu jäsenmäärän
kasvun ja viestinnän panostuksen tuloksena; Facebook-seuraajat kasvoivat vuoden 2021
aikana 22% ja Instagramissa 67%.
Jäsenistölle on tehty vapaaehtoisten WhatsApp-ryhmä, jota markkinoitiin jäsenille. Vuoden
aikana ryhmään liittyi hallituksen lisäksi 5 henkilöä. Tätä tavoitetta tulee kehittää, jotta
saisimme aktivoitua jäseniämme.
Yhteistyötä paikallisten järjestöjen kanssa jatkettiin mm. ELO ry, Sompion Samoilijat,
partiolippukunta Lapin Kiehiset ja Kivekkäät, SPR Sodankylän osasto, sekä paikallisten
yrittäjien kanssa mm. Virpi Lintula, Ravintola Punakettu.
Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen jäi viime vuoden tavoitteista vähäiseksi. Tähän
vaikutti Covid19 tilanne sekä MLL 100v juhlien järjestely, joka vei hallituksen aikaa.

Hallitustyöskentely
Hallitus kokoontui yhteensä kahdeksan (8) kertaa kauden aikana. Yhdistyksen
sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 18.4.2021 Järjestökeskus Kitisellä ja syyskokous
pidettiin 24.11.2021 Alantalolla. Kokouksiin oli mahdollista osallistua myös etäyhteydellä.
lisäksi hallitus on pitänyt tiiviisti yhteyttä hallituksen jäsenten omassa WhatsAppryhmässä.

2. Rahoitus
Tilikaudenlopussa yhdistyksellä oli varoja yhteensä 14 753,95 euroa. Yhdistyksen tilikauden
2021 tulos oli tappiollinen yhteensä -5 656,55 eurolla.
Yhdistys sai Boliden Kevitsa Mining OY:lta 500€ lahjoituksen MLL 100 vuotta -juhlien
järjestämiseen.

3. Jäsenet
Tilikauden 2021 lopussa yhdistyksellä oli jäseniä yhteensä 200 kpl, joista aikuisjäseniä oli
99kpl, nuorisojäseniä 11kpl, lapsijäseniä 89 kpl ja kunniajäseniä 1 kpl. Uusia jäseniä liittyi
37 kpl ja eronneita jäseniä 7 kpl.

Yhdistys lähetti jäsenilleen jäsenkirjeet keväällä ja syksyllä 2021
sähköpostitse. Yhdistyksen tärkeimpinä tiedotuskanavina toimivat yhdistyksen Facebook ja
nettisivut https://sodankyla.mll.fi.
Yhdistys toteutti jäsenhankinta kampanjat yhteistyössä elokuvateatteri Lapinsuun ja KSupermarket Pohjantähden kanssa.

4. Toimintakokonaisuus
Alkuvuonna yhdistys järjesti yhteistyössä Virpi Lintulan kanssa TRE-stressinpurkukurssin ja
vauvavyöhyketerapiaa. Korona-tilanteen pahentuessa alkuvuonna, yhdistys päätti perua
mm. Linna Teatterin, sekä laskiais-, että ystävänpäivätapahtumat. Näiden juhlinta siirrettiin
someen, jossa rohkaistiin perheitä touhuamaan ulkona.
Yhdistys päätti yhteistyössä Sompion Samoilijoiden ja Sodankylän Kunnan kanssa järjestää
hiihtolomaviikolle ’Luovuutta Lumesta’ -tapahtuman. Hallitus yhteistyössä kunnan
työntekijän, Sompion Samoilijoiden ja muutaman vapaaehtoisen kanssa teki lumikuutioita
Jeesiönsillan aukiolle, joista ihmiset saivat tehdä omia lumiveistoksia omalla ajallaan.
Tapahtuma sai suurta mediahuomiota ja kiitosta naapurikuntia myöten. Ainoa ”moite” oli,
että kuutiot loppuivat jo ensimmäisten päivien aikana kesken!
Kevään lopuksi järjestimme virtuaaliset Leikkiviikon-juhlinnat yhteistyössä paikallisten
liikuntaseurojen, crossfit Jänkän ja seurakunnan kanssa. Loimme tapahtumasivun, jonne
yhteistyötahot kuvasivat osallistavia videoita, mitä perhe voi yhdessä touhuta/leikkiä ja
saada samalla liikunnan ilosta voimaa. Toukokuussa yhdistys oli muutenkin
liikuntateemoissa, sillä osallistuimme Sompion Samoilijoiden ’Kävely Kipinä’ tapahtumaan
juomahuollon ylläpitäjinä.
Syksyllä pandemiatilanteen ollessa Sodankylässä rauhallinen, yhdistys järjesti kaikille
avoimen syysretken Paavon polulle sekä toisen perhekahvilan vuodelle 2021. Yhdistys
osallistui myös Järjestökeskus Kitisen järjestämään ”Virtuaaliset järjestömessut”
tapahtumaan. Järjestökeskuksen työntekijät kuvasivat yhdistykselle markkinointivideon,
jonka yhdistys saa käyttää myös tulevaisuudessa.
Mannerheimin Lastensuojeluliitto täytti vuonna 2020 100-vuotta. Juhlinta täytyi siirtää
pandemian vuoksi vuoteen 2021. Juhlapäivänä 9.10.2021 juhlimme Sodankylän syksyn
ensimmäisellä suurella ulkoilmatapahtumalla urheilupuistossa. Tapahtumaan tulivat
ohjelmanumeroita pitämään Pellepariskunta Nelli ja Niilo, Jääkäriprikaatin pelastusyksikkö,
Lapin Liikunta, Ratsastustalliyrittäjä Maiju Leppäjärvi. Lisäksi paikalla oli tarjoilemassa
hernekeittoa ja juotavaa Lapin Gourmetkokit ja Sotilaskotiauto Kuukkelilta pystyi ostamaan
herkkuja. Kävijöitä kävi yli 200 ja saimme tapahtuman aikana hienosti myös uusia jäseniä.
Yhdistys oli muutenkin aktiivinen syksyllä. Toimitimme heijastimia keskustan epäviralliselle
”heijastinpuulle”. Aktivoimme isä-lapsi toimintaa ja perustimme iseille yhteisen WhatsAppryhmän, missä isät voivat alkaa suunnittelemaan yhteisiä tapahtumia. Yhdistys on myös
ollut mukana Järjestökeskus Kitisen ”Myöhäiskahvit” tapaamisilla, missä 18-29 vuotiaat
nuoret ovat voineet tulla rupattelemaan keskenään tai vieraileville jäsenedustajille.

Yhdistys on ollut kolmella myöhäiskahvilla markkinoimassa MLL
toimintaa ja kerännyt palautetta yhdistystoiminnan kehittämistä varten.
Marraskuussa yhdistys osallistui myös Lasten oikeuksien päivän juhlintaan liikuntahallilla.
Syyskokouksessa muistettiin aktiivisia toimijoita Jaana Kelontekemää, Anu Kukkulaa ja
Hanna Kortetta MLL pronssisilla ansiomerkeillä.
Joulun alla yhdistys osallistui ’Joulunlapsi’-keräykseen 200€:lla. Sodankylän kunta ei
järjestänyt vuonna 2021 perinteistä vähävaraistenlasten keräystä. Näinpä vapaaehtoiset
tahot alkoivat järjestää kyseistä keräystä ja yhdistys halusi tukea tätä kampanjaa omalta
osaltaan.
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 2021 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 2021 aikana yhdistys solmi uusia yhteistyösopimuksia paikallisten yrittäjien kanssa.
Yhteistyön tuloksena jäsenet saivat tuotteita tai palveluita edullisempaan hintaan.
Vastineeksi yhdistys mainosti yhteistyökumppaneitaan omissa somekanavissaan.

