MLL Korso-Koivukylä

Vuosikertomus 2019

JOHDANTO
https://korso-koivukyla.mll.fi/tietoa-yhdistyksesta/

MLL Korso-Koivukylä toimi 2019 aktiivisesti Korso-Koivukylän suuralueella lasten,
nuorten ja lapsiperheiden, sekä jäsentensä hyväksi.
Yhdistys panosti mm. perhekahvilatoimintaan ja maksuttomaan perheliikuntaan,
jotta kaikilla alueen lapsiperheillä olisi mahdollisuus osallistua niihin riippumatta
perheen taloudellisesta tilanteesta. Samalla yhdistyksen toiminta tarjosi mielekästä
tekemistä ja sisältöä elämään mukana toiminnassa oleville aikuisille ja vanhuksille.
Myös monien aktiivitoimijoiden perheet osallistuivat toimintaan ja antoivat näin
oman arvokkaan panoksensa alueen hyväksi. Kiitos!
Maksullinen soitonopetus oli hinnoiteltu matalaksi. Lisäksi yhdistys järjesti erilaisia
teematapaamisia ja tapahtumia, kuten Sirkus Melskalan Monitoimikeskus Lumossa.
Suuret kirpputoritapahtumat keräsivät tuhansia kävijöitä. Liiku ja leiki -lasten suurta
liikuntatapahtumaa ei vähäisten resurssien vuoksi suunnitelmista poiketen pystytty
toteuttamaan. Yhdistys pyrki löytämään myös uusia toimintamuotoja, jotka edistävät
lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia. 2019 tehdyt suunnitelmat ja valmistelutyö
konkretisoituvat 2020 aikana uudenlaiseksi toiminnaksi, kuten teemaperhekahvilatoiminta
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Koivukylässä (esim. dad-cafe ja keskoslasten perheiden perhekahvila yhteistyössä MLL
Uudenmaan piirin kanssa).
Jatkoimme 2018 aloitettua hallinnon ja viestinnän kokonaisuuden muutosta, jossa erilaisin
viestinnän ja toiminnan johtamisen ja ohjaamisen keinoin haetaan yhdistykseen entistäkin
parempaa hallinnon laatua. Yhdistys pyrki aktiivisesti lisäämään MLL Uudenmaan piirin ja
MLL-kattojärjestön toimintaa ja tunnettuutta, sekä etsimään uusia vapaaehtoistoimijoita
mukaan MLL:n toimintaan.

Yhdistyksen viestinnän kokonaisuus
Yhdistys otti 2019 käyttöönsä täysin uudet kotisivut, sekä laajensi some-viestintää
Instagramin ja Twitterin puolelle. Yhdistys myös selkeytti Facebookissa olevia ryhmiä
ottamalla kaikki yhdistyksen nimissä toimivat Facebook-ryhmät hallintaansa, sekä
poistamalla päällekkäisyydet. Yhdistys myös perusti oman Facebook-ryhmän yhdistyksen
toimihenkilöille.
Kotisivut:
https://korso-koivukyla.mll.fi
Hallituksen omat sivut:
https://korso-koivukyla.mll.fi/hallituksen-sivut/
Facebook-sivut:
https://www.facebook.com/MLLKorsoKoivukyla/
MLL Korso-Koivukylän lastenvaate- ja tarvikekirppis:
https://www.facebook.com/groups/MLLKorsoKoivukylaKirppis/
MLL Korso-Koivukylän perhekahvilat:
https://www.facebook.com/groups/MLLKKPerhekahvilat/
MLL Korso-Koivukylän Isä-lapsikerho
https://www.facebook.com/groups/MLLKorsoKoivukylaIsaLapsikerho/
MLL Korso-Koivukylän toimihenkilöt:
https://www.facebook.com/groups/MLLKKtoimihenkilot/
Hallituksen Facebook-ryhmä:
https://www.facebook.com/groups/MLLKKHallitus
Instagram:
https://www.instagram.com/mllkorsokoivukyla/
Twitter:
https://twitter.com/KorsoMll
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TOIMINTA
https://korso-koivukyla.mll.fi/toiminta/

Isä-lapsikerho
Isä-lapsikerho kokoontui joka toinen viikko Korson asukaspuistossa. Kerhossa tavattiin
muita isiä ja lapsia sekä puuhattiin yhdessä rennolla meiningillä. Toiminta oli tarkoitettu
alle kouluikäisille lapsille ja heidän isilleen. Kynnys toimintaan haluttiin pitää
mahdollisimman matalana. Kerhon toiminnasta viestittiin kerhon omassa Facebookryhmässä: https://www.facebook.com/groups/MLLKorsoKoivukylaIsaLapsikerho/

Kirpputorit
Tarjosimme perheille mahdollisuuden päästä ostamaan ja myymään lastenvaatteita ja
tarvikkeita yhdistyksen suurissa kirpputori-tapahtumissa Monitoimikeskus Lumossa
6.4.2019 ja 12.10.2019. Pöytien hinnat olivat edulliset ja tapahtumissa oli myös lapsille ja
lapsiperheille sopivaa oheistoimintaa ja buﬀetit. Pidimme myös yllä yhdistyksen suosittua
Facebook-kirpputoria: https://www.facebook.com/groups/MLLKorsoKoivukylaKirppis/

Kylämummit ja -vaarit
Yhdistys koordinoi kylämummi- ja vaaritoimintaa alueellamme. Vapaaehtoiset mummit ja
-vaarit toimivat esim. päiväkodeissa, perhekahviloissa, kouluissa ja kerhoissa, sekä
erilaisissa perheitä kokoavissa tilaisuuksissa. Järjestämme myös Lukumummi ja -vaari
toimintaa yhteistyössä MLL Uudenmaan piirin kanssa.

Perhekahvilat
•
•
•
•
•

Korson perhekahvila
Korson iltaperhekahvila
Leinelän perhekahvila
Mikkolan perhekahvila
Nikinmäen perhekahvila

Yhdistys tarjosi perhekahviloissa lapsiperheille kävijöiden toiveita kuunnellen monipuolista
ohjelmaa ja ohjattua toimintaa. Vapaan oleskelun lisäksi perhekahviloissa järjestettiin mm.
alustettuja keskusteluita, asiantuntijavierailuja, tuote-esittelyjä ja musiikkileikkihetkiä.
Aamu- tai välipalaa tarjottiin edulliseen hintaan. 3.4.2019 avattiin yhdistyksen uusin
perhekahvila Leinelässä. Perhekahviloiden toiminnasta viestittiin aktiivisesti Facebookryhmässä: https://www.facebook.com/groups/MLLKKPerhekahvilat/

Perheliikunta
Yhdistys järjesti maksutonta perheliikuntaa Ruusuvuoren ja Kulomäen kouluilla. Lasten
vanhemmilla oli käytössään myös koulun kuntosali lauantai-liikuntavuoron aikana.
Perheliikuntavuoroilla vanhemmat pelasivat ja liikkuivat yhdessä lasten kanssa
omatoimisesti ja rennosti ilman suorituspaineita. Samalla lapset oppivat pelien sääntöjä,
tutustuivat eri lajeihin, näkivät pelitekniikkaa sekä kehittyivät ryhmässä toimimisessa.
https://korso-koivukyla.mll.fi
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Soitonopetus
Yhdistys järjesti yksityisopetuksena soitonopetusta mm. Kulomäen, Rekolan,
Leppäkorven ja Päiväkummun kouluilla ammattitaitoisten opettajien toimesta.
Lukukauden päätteeksi järjestettiin soitonopetuksen yhteinen joulukonsertti 12.12.2019
Lumosalissa Monitoimikeskus Lumossa.

Muu toiminta
Yhdistyksen hallitus haki aktiivisesti uusia vapaaehtoisia mukaan toimintaan ja oli avoin
uusille toimintamuodoille. Yhdistys piti yhteyttä alueen lastenneuvoloihin ja antoi tukea ja
avustusta mm. vauva- ja perhevalmennusryhmien kokoontumisia tukemalla sekä
lelulahjoituksilla.
Yhdistys tuki MLL Uudenmaan piirin toimintaa ja MLL:n toimintaa tekemällä tutuksi mm.
MLL:n lastenhoitoapua, Ystäväksi maahanmuuttajaäidille -toimintaa,
perhekummitoimintaa, isä-toimintaa, sekä keräys- ja kampanjatoimintaa. Tavoitteena oli
saada uusia vapaaehtoisia mukaan toimintaan, sekä löytää asiakkaita palvelujen piiriin.
Yhdistys teki aktiivista yhteistyötä MLL Uudenmaan piirin kanssa isä-toiminnan
edistämiseksi alueella. Yhdistys pyrki omalla viestinnällään vaikuttamaan myönteisen isäilmapiirin syntymiseen, sekä löytämään uusia maahanmuuttajaisiä ja kantasuomalaisia isiä
mukaan isä-toimintaan.
Yhdistys haki alueen K-kaupoista hävikkiruokaa (mm. leipiä ja maitotuotteita, joissa
parasta ennen -päiväys samana tai edellisenä päivänä), sekä jakoi sitä kaikille
lapsiperheille perhekahviloissa, perheliikunnassa sekä asukaspuistossa. Yhdistys pyrki
toiminnalla vähentämään kaatopaikalle päätyvän syömäkelpoisen ruoan määrää ja
tukemaan perheitä.
Yhdistyksen jäsenillä oli valtakunnallisten jäsenetujen lisäksi käytössään paikalliset
yhdistyksen neuvottelemat edut. Jäsenillä oli mahdollisuus lainata maksutta erilaisia
juhlatarvikkeita Korso-Seuran kautta. Lisätietoja: https://korso-koivukyla.mll.fi/jasenyys/jasenedut/

YHTEISTYÖ JA VAIKUTTAMINEN
MLL Korso-Koivukylä pyrki olemaan vahva vaikuttaja Korso-Koivukylän suuralueella.
Yhdistys piti aktiivisesti yhteyttä jäseniin Facebook-sivujen, sähköisten uutiskirjeiden sekä
yhdistyksen kotisivujen kautta. Yhdistys lisäsi edelleen viestintää ja pyrki parempaan
näkyvyyteen alueella.
Yhdistys pyrki aktiivisesti etsimään uusia vapaaehtoistoimijoita mukaan MLL KorsoKoivukylän ja MLL Uudenmaan piirin koordinoimaan toimintaan, sekä edisti myönteistä
kuvaa MLL:stä kokonaisuudessaan.
MLL Korso-Koivukylän edustajia osallistui MLL:n ja MLL Uudenmaan piirin järjestämiin
koulutuksiin ja tilaisuuksiin, sekä piirin sääntömääräisiin kokouksiin. Liiton ja piirin taholta
tulevista asioista tiedotettiin hallituksen jäsenille ja tarvittavin osin toimihenkilöille. 2019
https://korso-koivukyla.mll.fi
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MLL Uudenmaan piirin hallituksessa ja sen varapuheenjohtajana jatkoi yhdistyksen
hallituksen jäsen ja varapuheenjohtaja Mika Jokinen.
Yhdistys seurasi Vantaan kaupungin ja viranomaisten päätöksiä ja teki tarvittavaa
yhteistyötä asioiden edistämiseksi lapsiperheiden hyväksi.
Yhdistys jakoi keväällä stipendejä 4.-luokkalaisille ja 8.-luokkalaisille alueemme kouluissa.
Yhdistys järjesti sen toimihenkilöille, hallituksen jäsenille ja toiminnantarkastajille
suunnatun yhteistyötä ja yhteishenkeä kasvattaneen toiminnan kiitosbuﬀetin 17.4.2019
Ravintola My Sevenissa Korsossa. Kiitosbuﬀet siirrettiin aikataulupaineiden vuoksi vuoden
2018 lopulta keväälle 2019.
Vuoden 2019 kiitosillallinen järjestettiin sääntömääräisen syyskokouksen jälkeen
13.12.2019 Ravintola Olohuoneessa Korsossa.

HALLINTO JA TALOUS
Yhdistyksellä oli 31.12.2019 782 jäsentä. Yhdistyksen hallitus ja toimihenkilöt toteuttivat
MLL Korso-Koivukylän vuosikokouksessa 8.11.2018 hyväksyttyä toimintasuunnitelmaa.
Yhdistyksen hallitus jatkoi 2018 aloitettua hallinnon ja viestinnän kokonaisuuden
muutosta, jossa erilaisin viestinnän ja toiminnan johtamisen ja ohjaamisen keinoin haetaan
yhdistykseen entistäkin parempaa hallinnon laatua. Tavoitteina muutoksessa ovat mm.
toiminnan laatu ja yhdistyksen aktiivi-toimijoiden tyytyväisyys, jotka näkyvät positiivisena
ja monipuolisena toimintana yhdistyksen jäsenille ja erilaisille yhteistyökumppaneille.
Yhdistys piti sääntömääräiset kokoukset Ravintola Olohuoneessa Korsossa:
• Kevätkokous 2.5.2019
• Syyskokous 13.12.2019

Yhdistyksen hallitus 2019
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Helen Josefsson, yhdistyksen ja hallituksen puheenjohtaja
Mika Jokinen, hallituksen varapuheenjohtaja, jäsenvastaava, viestintävastaava
Mirella Niemisalo, sihteeri, soitonopetuksen vastaava
Karoliina Sorvala, rahastonhoitaja
Kirsi Hakala, tapahtumavastaava, kerhotoiminnan vastaava
Henna Hyvönen
Janika Karvonen, tukioppilastoiminta-vastaava
Taruanne Lindevall
Nicoletta Kononen, perhekahvilatoiminnan vastaava
Katriina Passila, perheliikunnan vastaava, ruoka-apu-vastaava
Heidi Sarkimaa
Marja Tamm, Liiku ja leiki -tapahtuman vastaava
Rauni Jääskeläinen (hallituksen varajäsen), kylämummi- ja vaaritoiminnan vastaava
Sanni-Kaisa Kaunislehto (hallituksen varajäsen)
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Päätösvaltaisia hallituksen kokouksia oli kolme:
• 28.1.2019 klo 18 alkanut laaja kokoustapaaminen, joka viimeisteltiin sähköpostikokouksena 24.4. - 26.4.
• 28.10.2019 klo 18
• 12.12.2019 klo 18 (sähköpostikokous)
Näiden lisäksi pidettiin useita erillisiä pienimuotoisia tapaamisia ja keskusteluja sekä
aktiivista viestienvaihtoa hallituksen sisäisessä Facebook-ryhmässä.
Yhdistyksen toiminnantarkastajina toimivat Merja Autio ja Jukka Kaario. Varalla Markus
Lustig.

Talous
Yhdistyksen toiminta on rahoitettu pääasiassa jäsenmaksuilla, keräyksillä,
soitonopetuksen lukukausimaksuilla ja Vantaan kaupungilta saaduilla avustuksilla.
Yhdistys sai vuonna 2019 Vantaan kaupungilta yleisavustusta toimintaansa 2.700 euroa.
Toiminnan tulos vuodelta 2019 on -3249,70 €. Tappiollinen tulos johtuu suuremmista
palkkakustannuksista ja soitinopetuksen tuottojen ajallisesta kohdistamisesta. Vuoteen
2018 erona on, että soitonopetuksen maksut on nyt kohdistettu oikealle kaudelle marras-joulukuun Holvin maksut ovat vuodelle 2020 kuuluvia ennakkomaksuja
soitinopetuksesta.
MLL Uudenmaan piiri hoiti yhdistyksen kirjanpidon, opettajien palkanmaksun sekä
tilinpäätöksen vuodelta 2019.
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