
Toimintakertomus 2011 
 
Yhdistys on perustettu 1.1.1986. Vuosi 2011 oli yhdistyksen 26. toimintavuosi, Euroopan 
vapaaehtoistoiminnan teemavuosi ja MLL:n liittokokousvuosi. Yhdistyksen toiminnan tavoitteena vuonna 
2011 oli edelleen lasten ja nuorten perusturvallisuuden tunteen ja terveen kehityksen tukeminen, 
vanhemmuuden tukeminen sekä perheiden hyvinvoinnin edistäminen. 
 
 
1. YHDISTYKSEN HALLINTO 
 
Hallituksen toiminta  
Hallitukseen kuuluivat vuonna 2011 puheenjohtaja Hanna Kaivola, varapuheenjohtaja Ilse Nyberg, sihteeri 
Jenni Radun, jäsenvastaava-varapuheenjohtaja Anne Honkanen, rahastonhoitaja Anu Hemmilä (o.s. Suonto),  
keräysvastaava Anne Haaja, Sanna Perasath ja Sanna Alver. Hallituksen varajäseniä olivat Elsi Santala, Jaana 
Yli-Rahko, Riikka Kauppinen ja Tiina Kahila. 
  
Hallituksen yhteisenä projektina vuonna 2011 oli MLL:n puheenjohtajakoulutuksen lopputyön tekeminen, 
jonka ansiosta jokaisesta vastuutehtävästä laadittiin kirjallinen kuvaus. Lisäksi laadittiin tapahtumaraportti, 
jonka avulla on helpompi jatkossa järjestää lapsiperheille suunnattu luento. Tehtävä- ja 
tapahtumakuvauksia on tarkoitus päivittää uusilla tiedoilla aina ennen sen luovuttamista uudelle tehtävän 
jatkajalle.  
 
Hallitus kokoontui yhdistyksen kokousten ulkopuolella viisi kertaa. Hallituksen kokouksissa kokeiltiin 
uudenlaisia toimintatapoja, kuten tietyn aiheen ympärille kokoontuvia ideariihiä ja yhteisen vireystilan 
hakemiseen tähtääviä tutustumis- ja nauruleikkejä ennen kokouksen alkua. Lisäksi kiinnitettiin huomiota 
aktiivien virkistäytymiseen myös vain aikuisten kesken. 
 
Hallituksen ja muiden yhdistyksen aktiivien työtä on dokumentoitu toimintatilastoksi. Toimintatilaston on 
tarkoitus auttaa hallitusta ajankäytön suunnittelussa ja hallinnassa (esim. tapahtumien suunnittelussa). 
 
Yhdistyksen kevätkokouksessa 5.4.2011 osallistujia oli 10 ja syyskokouksessa 25.10.2011 14. Yhdistyksen 
hallitus valmisteli kevät- ja syyskokoukset iltaperhekahvilan muotoon ja mainosti kokouksia Vartti-lehdessä, 
Facebookissa ja kotisivuilla.  
 
 
Liiton ja piirin toimintaan osallistuminen vuonna 2011 
Piirin hallituskoulutukseen Malmilla 22.1. osallistui keräysvastaava Anne Haaja. Piirin kevätkokoukseen 16.4. 
ja siihen liittyvään liittokokouskoulutukseen Ravintola Kaisaniemessä osallistui puheenjohtaja Hanna 
Kaivola. Hanna Kaivola osallistui myös Oulussa pidettyyn liittokokoukseen 11.–12.6. Anita Kaukokari-Pölkki, 
Sirpa Kaarakainen ja Anna Mikkola osallistuivat piirin perhekahvilaohjaajakoulutukseen 24.9. Malmilla. 
Piirin syyskokoukseen 24.11. Pasilassa ei tänä vuonna osallistuttu.   
 
Talous ja kirjanpito 
Yhdistyksen kirjanpidon hoiti vuonna 2011 yhdistyksen rahastonhoitaja Anu Hemmilä, joka laati myös 
tilinpäätöksen. Yhdistyksen puheenjohtaja ja rahastonhoitaja hallinnoivat tilin käyttöä. 
Toiminnantarkastajina toimivat Raili Lehtinen ja Tuulikki Segersvärd.  
 
Malmin konttorin Merja Liistokki (merja.liistokki@sampopankki.fi, p. 010 546 0090) on auttanut yhdistystä 
mm. tallettamaan Kevätilo-rahat maksutta ja nostamaan Tsemppi-stipendit maksuttomina 
pankkivekseleinä.  
 

mailto:merja.liistokki@sampopankki.fi


 
2. JÄSENHUOLTO JA PALKITSEMINEN 
Yhdistyksen jäsenmäärätavoite vuodelle 2011 oli 150 jäsentä. Tavoite saavutettiin: jäsentilanne 31.12.2011 
oli 152 jäsentä, joista 91 on maksavia aikuisjäseniä. 
 
Jäsenviestintä 
Yhdistys lähetti keväällä ja syksyllä jäsenkirjeet, joissa kerrottiin eduista ja lapsiperheitä kiinnostavasta 
toiminnasta alueella. Jäsenkirjeet saatiin tulostettua keväällä Henrik Hemmilän ja syksyllä Päivi Suomen 
avustuksella. Jäsenkirjeet jaettiin osittain postitse ja osittain jakamalla suoraan jäsenten postilaatikoihin 
hallituksen jäsenten toimesta. Omasta toiminnastaan yhdistys tiedotti koko vuoden internet-sivuillaan, 
Vartti-lehden menopalstalla sekä Helsingin Uutisten kumppanuussivun kautta. Yhdistyksen internet-sivut 
uudistuivat ja monipuolistuivat syksyllä. Yhdistys käytti tiedotukseen myös paikallista yhteisöllistä Facebook-
ryhmää nimeltä Puksun Muksut. Ryhmän tarkoitus on tiedottaa ylläpitäjien harkinnan mukaan 
paikkakunnan tapahtumista lapsiperheille, ja osa ylläpitäjistä kuuluu yhdistyksen hallitukseen. Ryhmässä 
tiedotetaan muistakin kuin MLL:n tapahtumista, ja se on täysin yhdistyksestä riippumaton tiedotuskanava. 
 
Kunniajäsenet ja ansiomerkit 
 Vuonna 2011 ei otettu kunniajäseniä eikä jaettu ansiomerkkejä.  
 
Aktiivien kiittäminen ja palkitseminen 
Aktiiveille järjestettiin virkistysilta keväällä ja pikkujoulut tammikuussa 2012. Syksyllä koko jäsenistö 
kutsuttiin iltaperhekahvilan pikkujouluiltaan leikkipuisto Unikon tiloihin. Lisäksi jäsenillä oli mahdollisuus 
ostaa nukketeatteriliput Malmitalon Joulu tulla jollottaa -esitykseen yhdistyksen subventoimaan hintaan. 
 
Vapaaehtoisten kiitosmerkillä palkittiin kevään virkistysillassa Päivi Aaltonen ja Anu Hemmilä. Vuoden 
aikana lapsen saaneita vapaaehtoisia muistettiin punaisella tai sinisellä Poikanen-huivilla. 
 
Jäsenedut: Kampaamo Uniikki jatkoi 10% alennuksen antamista jäsenille. 
 
Jäsenmaksut: aikuisjäsenmaksu 19,50 e. Kannatusjäsenmaksu 100 e/vuosi. 
 
 
3. VARAINHANKINTA 
 
Kevätilo 
Kevätilo-keräys järjestettiin 1.4.–15.5.2011. Hallituksen päätöksellä keräyskohteeksi valittiin yhteisöllisyyden 
tukeminen. Keräysvastaavana toimi Anne Haaja. Keräyslippaita vietiin alueen kauppoihin ja huoltamoille, ja 
lippaita kiersi vapaaehtoisten kerääjien mukana. Myös järjestämällämme ensiapuluennolla kerättiin 
Kevätiloa. Pukinmäki-päivään saimme luvalla jatkoaikaa keräykselle. Varoja kertyi yhteensä 340,604€, joista 
tilitimme keskusjärjestölle 25% (67,37€). Yhdistyksen käyttöön Kevätilon varoja jäi 273,23€. 
 
Aikaisempien vuosien Kevätilo-keräyksistä, joiden keräyskohteena oli ollut koulukiusaamisen ehkäisevä työ, 
lahjoitimme Pukinmäen peruskoululle varoja 293,97€ Valopaja-hanketta varten. Valopaja-hankkeella 
pyrittiin parantamaan koulun kehitysvammaisten TOI-oppilaiden ja muiden oppilaiden suhteita. Hanke 
onnistui koulun mielestä hyvin ja siihen pyritään saamaan jatkoa myöhemmin. 
 
Koulukiusaamisen ehkäisevässä rahastossa aiemmista Kevätilo-keräyksistä on jäljellä vielä 50,03€.  
 
 
 
 
 



 
Tuotemyynti  
MLL-tuotteita myytiin yhdistyksen tilaisuuksissa kuten Pukinmäki-päivässä sekä perhekahviloissa. 
Tuotemyynnillä ei saatu voittoa tänä vuonna. 
Pilkkoset-tuotteita (sukat, alusvaatteet, tekstiilit) myytiin sekä keväällä että syksyllä tempausluonteisesti 
perhekahviloissa sekä tapahtumissa. Pilkkoset-tuotteista yhdistys sai käyttöönsä n. 40% myynnistä ja keräsi 
niillä rahaa 524€. 
 
Kannatusjäsenet 
Yhdistyksellä oli kaksi kannatusjäsentä vuonna 2011: NHK Rakennus Oy  ja LM Tietopalvelut. 
 
Lahjoitukset 
Lahjoituksina yhdistys sai kokous- ja perhekahvilatarjoiluja paikalliselta K-kauppiaalta sekä kahvila Pikku 
Cafélta. K-market Pukinmäki tarjosi ensiapuluennon kahvitarpeet (kahvit, mukit, servietit). 
 
 
4. KOULUTUS- JA VALISTUSTOIMINTA 
Luennot ja kurssit 
Yhdistys järjesti 13.4.2011 klo 18 yhdessä Malmin seurakunnan kanssa Pukinmäen seurakuntakodilla 
Ensiapua lasten sairaskohtauksissa ja tapaturmista -luennon Pukinmäki-Savelan alueen vanhemmille. 
Puhujana oli Meri Ovaskainen SPR:ltä. Luennon ajaksi järjestettiin myös lapsiparkki.  
 
Tapahtumat 
Pukinmäki-päivä 21.5.2011 
Osallistuimme totuttuun tapaan Pukinmäki-päivään. Pidimme paikalla ständiä, jossa esittelimme MLL:n 
toimintaa sekä keräsimme rahaa Kevätilo-keräykseen jatkoluvan turvin. Ständillä jaettiin lahjoituksina 
saatuja lastenkirjoja Pukinmäen alueen yhdistysten jäsenille. Myös liittyville jäsenille annettiin kirja. Hanna 
Kaivola ja Päivi Aaltonen hoitivat tapahtuman tiedotusta. 
 
Lapsen päivä 19.11.2011 
Jo perinteeksi muodostunut Lapsen päivä järjestettiin yhteistyössä HNMKY:n Pukinmäen toimintakeskuksen 
(jatkossa NuTa) kanssa. Anita Kaukokari-Pölkki koordinoi tapahtumaan lastentarvikekirpputorin, jossa 
esittelimme myös MLL:n toimintaa sekä möimme Pilkkoset-sukkia varainkeruumielessä. NuTalaiset 
järjestivät kasvomaalausta ja askartelua, ja Sinivuoren vanhempaintoimikunta piti tapahtumassa kahvilaa. 
 
Suojatiepäivystys 16.8.–18.8.2011 
Ekaluokkalaisten aloittaessa elokuussa koulunsa Tiina Kahila organisoi kolmeksi aamuksi vapaaehtoisia 
suojatiepäivystyksiin koulun ympäristöön. 
 
 
5. PERHEKAHVILATOIMINTA 
 
Touhutorstai: Perhekahvilan ja nuorisotalon yhteistyö jatkui hyvänä koko vuoden. Ohjaajina ja 
perhekahvilayhdyshenkilöinä toimivat keväällä Päivi Aaltonen ja syksyllä Sirpa Kaarakainen. Kävijöitä 
edelleen keskimäärin 15 perhettä. Touhutorstain ohjelma monipuolistui vuoden aikana. Touhutorstaissa 
kävi vierailijoita mm. Martoista, neuvolasta, päivähoidosta ja seurakunnasta. Touhutorstaissa järjestettiin 
erilaisia tempauksia ja tapahtumia: tuote-esittelypäivää, värikylpyä, temppuratoja ja muuta liikuntaa 
lapsille.  

 
 
 
 



Savelan perhekahvila:  Hyvä ja kodikas meininki jatkunut. Ohjaajina vuoden aikana Anna Palomaa, Milla 
Paasikangas ja Hanna Kulju. Savelan perhekahvilassa on 5–7 perheen vakituinen kävijäkunta. 
 
Unikon iltaperhekahvila:  
Päivi Aaltonen jatkoi keväällä iltaperhekahvilan pitämistä kerran kuussa tiistaisin. Anita Kaukokari-Pölkki 
jatkoi toimintaa syksyllä joka toinen tiistai. Kävijät olivat iltaperhekahvilaan todella tyytyväisiä, ja 
kävijäkunta vaihteli suuresti. 
 
 
6. YHTEISTYÖTOIMINTA 
 
Puksu-verkon kanssa tehtiin laajasti yhteistyötä toukokuisen Pukinmäki-päivän toteuttamiseksi. Mukana 
olivat mm. Pukinmäki-Seuran Kauko Salmi ja Lasse Rekola sekä Pukinmäen seurakuntakodin Raili Lehtinen.  
 
Leikkipuistot Unikko (Tuula Lassila) ja Savela (Pipsa Rehnman) ovat olleet hyviä kumppaneitamme 
perhekahviloiden ja kokousten järjestelyissä. Tuula Lassilaa muistettiin MLL:n Mummi-paidalla hänen 
jäädessään kesän alussa eläkkeelle. 
 
Pukinmäen peruskoulun ja sen vanhempainyhdistyksen kanssa yhdistys organisoi jälleen 
suojatiepäivystyksen. Suojatiepäivystyksestä vastasi Tiina Kahila. Valopaja organisoitiin peruskoulun 
opettajien kanssa. 
 
Pukinmäen NMKY:n Mia Niemelän kanssa järjestettiin Lapsen päivän kirpputoritapahtuma. NMKY myös 
tarjosi jälleen ilmaiset tilat perhekahvilalle koko vuodeksi. 
 
Pukinmäen seurakuntakoti tarjosi maksuttomat tilat ensiapuluennolle. 
 
Pukinmäen taidetaloa kannatettiin yhteisöjäsenyyden merkeissä. 
 
Nukketeatteri Sampo (Riitta Sauvola/ Henna Lundberg) myi yhdistykselle luotolla 30 lippua Malmitalon 
jouluesitykseen ja kaupan päälle tuli vielä yksi lippu. Yhdistys olisi voinut tarvittaessa palauttaa myymättä 
jääneet liput ennen laskutusta. Yhdistys kuitenkin ilmoitti jo hyvissä ajoin ennen esitystä myyneensä 
eteenpäin kaikki liput, ja sai niistä sitten laskun. 
 
 
7. MUU TOIMINTA 
Keväällä yhdistys toimitti Tsemppi-stipendit Pukinmäen (Kenttäkujan) peruskoululle (ylä- ja alakouluille 
omansa). Hanna Kaivola liitti stipendien mukaan Hylätyt Lapset Ry:ltä lahjoituksena saamiamme WSOY:n 
lastenkirjoja. Lapsemme-lehden tilauksista on huolehdittu kuten ennenkin neuvolaan, päiväkoteihin, 
leikkipuistoihin, kouluihin ja apteekkiin sekä myös yhdistyksen kunniajäsenille. 
 
Mediosumat: Yhdistys on jatkanut juttujen julkaisemista HU:n internet-sivulla sekä lehdistötiedotteiden ja 
menopalsta-ilmoitusten lähettämistä Varttiin. Mediaosumia oli yhteensä kahdeksan vuonna 2011. 
 
 
Toimintakertomuksen hyväksyneet: 
 
 
_________________________                               _______________________________ 
Hanna Kaivola, puheenjohtaja 2011                       Anne Honkanen, puheenjohtaja 2012 
 



Mediaosumat: 

Anita Kaukokari-Pölkin haastattelu RAY:n sidosryhmälehdessä aiheesta iltaperhekahvila. 

KUMPPANISIVU  

MLL Pukinmäki-Savela  

Turvallisuuskävelyllä runsas osanotto Pukinmäessä  

 

Maanantaina 28.11.2011 järjestetylle turvallisuuskävelylle osallistui ennätysmäärä kaupunkilaisia. Kävely aloitettiin 

Lähityöntekijä Emilia Viljakaisen johdolla Pukinmäen seurakuntakodilta noin viidenkymmenen hengen voimin ja 

mukaan liittyi matkalta vielä lisää osallistujia.  

 

Koko perheen kirppistapahtumassa vilskettä  

 

  HNMKY:n toimintakeskuksella Säterintie 2:ssa vilisi lauantaiaamupäivänä lapsiperheitä Lapsen päivän 

kirpputoritapahtumassa. Nuorisotalon henkilökunta ja aktiiviset vakikävijät tarjosivat pikkuväelle askartelua ja 

kasvomaalauksia. Kirpputorilta etsittiin lastentarvikkeita, ja leivonnaisten tuoksu houkutteli pistäytymään päiväkoti 

Sinivuoren vanhempaintoimikunnan kahvilassa.  

 

Reppuralli - tule mukaan  

 

 Syyskuussa käynnistyneessä reppurallissa kerätään koulureppuja Kohtla-Järven lapsille.  
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Koulutietä turvattiin Pukinmäessä  

 

Pukinmäen peruskoulun vanhempainyhdistys ja MLL Pukinmäki-Savela 

vapaaehtoisineen olivat jo kolmantena vuonna peräkkäin 

koulunalkuviikolla turvaamassa ekaluokkalaisten koulutietä. 

Vapaaehtoisissa oli mukana mm. koululaisten vanhempia, 

paikallisyhdistysaktiiveja sekä eläkeläisiä.  

Rantapuisto puhtaaksi Pukinmäessä  

 

Tiistai-iltana 15-henkinen iskuryhmä siivosi Vantaanjokirannan luontoon kuulumattomasta roskasta välillä 

McDonaldsin kävelysilta - Malmin uimaranta. Helsingin kaupunki yhdessä Lions Club Pohjoisen kanssa tarjosi 

siivousvälineet ja kuljetti lopuksi roskasäkit pois. Mukana oli myös MLL Pukinmäki-Savelan vapaaehtoisia lapsineen.  

 

Lastenkirjoja ja Kevätiloa Pukinmäki-päivässä  

 

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Kevätilo-keräys tempaisee Pukinmäki-päivässä ensi lauantaina 21.5.  Kevätilo-

keräys muistuttaa siitä, että jokaisella lapsella on oikeus leikkiin, iloon ja turvaan ja että MLL auttaa vanhempia 

kasvattamaan ja suojelemaan lapsia sekä iloitsemaan heistä. Kevätilon sanoma on Turvallinen lapsuus jokaiselle.  

 

MLL tarjoaa ensiapuluennon Pukinmäessä  

 

  Mannerheimin Lastensuojeluliiton Pukinmäki-Savelan paikallisyhdistys järjestää keskiviikkona 13.4.2011 klo 18 

alkaen lasten vanhemmille suunnatun ilmaisen ensiapuluennon Pukinmäen seurakuntakodilla. Aiheesta tulee 

puhumaan Suomen Punaisen Ristin (SPR) ensiapukouluttaja, kätilö ja sairaanhoitaja Meri Ovaskainen.  
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