Toimintakertomus 2017
Yhdistys on perustettu 1.1.1986. Vuosi 2017 oli yhdistyksen
31.toimintavuosi. Yhdistyksen toiminnan tavoitteena vuonna 2017 oli
sama kuin aiempina vuosina eli lasten ja nuorten perusturvallisuuden
tunteen ja terveen kehityksen tukeminen, vanhemmuuden tukeminen
sekä perheiden hyvinvoinnin edistäminen.
1. YHDISTYKSEN HALLINTO
Hallituksen toiminta
Hallitukseen kuuluivat vuonna 2017 puheenjohtaja ja stipendivastaava
Virpi Lång, varapuheenjohtaja ja tiedotusvastaava Anna Laaksonen,
sihteeri Aino Eskola, rahastonhoitaja Sandra Gehring, perhekahvila- ja
kerhovastaava Mervi Klapuri-Kari, jäsen- ja tilastointivastaava Hanna
Hallikainen. Hallituksen jäsenenä toimi lisäksi Pirjo Liukkonen sekä
varajäseninä Sanna Alver ja Elina Tauru.
Hallitus kokoontui yhdistyksen kokousten ulkopuolella 6 kertaa.
Kokoustilana käytettiin leikkipuisto Unikkoa.
Hallituksen ja muiden yhdistyksen aktiivien työtä on dokumentoitu
toimintatilastoksi. Toimintatilaston on tarkoitus auttaa hallitusta
ajankäytön suunnittelussa ja hallinnassa.
Yhdistyksen kevätkokouksessa 17.3.2017 oli 11 osallistujaa ja
syyskokouksessa 1.11.2017 oli 16 osallistujaa. Yhdistyksen hallitus
valmisteli kevät- ja syyskokoukset iltaperhekahvilan muotoon ja
mainosti kokouksia Facebookissa ja kotisivuilla.
Liiton ja piirin toimintaan osallistuminen vuonna 2017
Vuonna 2017 ei osallistuttu erityisesti liiton tai piirin järjestämiin
tapahtumiin tai koulutuksiin.
Talous ja kirjanpito
Yhdistyksen kirjanpidosta vastasi rahastonhoitaja Sandra Gehring.
Tilinpäätöksen laati Anne Honkanen. Rahastonhoitaja hallinnoi
yhdistyksen tilin käyttöä. Toiminnantarkastajina toimivat Taru Auvinen ja
Mari Peltola.

2. JÄSENHUOLTO JA PALKITSEMINEN
Yhdistyksellä oli jäseniä vuoden 2017 lopussa 97.
Jäsenviestintä
Yhdistys lähetti jäsenkirjeensä keväällä ja syksyllä sähköpostitse.
Kirjeessä kerrottiin menneistä ja tulevista tapahtumista. Omasta
toiminnastaan yhdistys tiedotti kotisivuillaan sekä Facebookissa Puksun
muksut -sivulla. Ryhmän tarkoitus on tiedottaa ylläpitäjien harkinnan
mukaan alueen tapahtumista lapsiperheille, ja osa ylläpitäjistä kuuluu
yhdistyksen hallitukseen. Ryhmässä tiedotetaan muistakin kuin MLL:n
tapahtumista, ja se on täysin yhdistyksestä riippumaton
tiedotuskanava.
Uusia kunniajäseniä ei tänä vuonna tullut. Kunniajäseniksi kutsutaan
yhdistyksen jäsen, joka on ollut 20 vuotta yhdistyksen jäsenenä.
Jäsenmaksu: aikuisjäsenmaksu 25,00e.
3. VARAINHANKINTA
Kirpputori
Kirpputori järjestettiin syyskuussa Pukinmäen Nuorisotalolla.
Kirpputorin yhteydessä pidettiin myös kahvila.
4. TAPAHTUMAT JA TEMPAUKSET
Kevätilo -keräys
Kevätilo -keräyksen lippaita oli 2kpl Leikkipäivän tapahtumassa.
Tapahtumassa järjestetyssä kasvomaalauksessa sai laittaa
vapaaehtoisen maksun Kevätilo -keräyksen hyväksi.
Leikkipäivä -tapahtuma 13.5.2017
Leikkipuisto Unikon alueella järjestettiin Leikkipäivä-tapahtuma.
Tapahtumassa oli kahvio, jossa myytiin makkaraa ja leivonnaisia ym.
Lisäksi tapahtumassa oli kasvomaalausta, jättisaippuakuplia,
lakanamaalausta, leikkimopoja ja pomppulinna, jonka vuokraamiseen
yhdistys sai Pukinmäki-seuralta lahjoituksen. Lisäksi Pukinmäen
sirkuskoululta oli esityksiä ja Oulunkylän VPK vieraili paloauton kanssa.
Suojatiepäivystys

Järjestimme elokuussa koulujen alkaessa suojatiepäivystyksen
yhteistyössä Pukinmäenkaaren peruskoulun vanhempainyhdistyksen
kanssa.
Virkistysillat
Hallituksen jäsenille, perhekahvilaohjaajille sekä tapahtumissa mukana
olleille aktiiveille järjestettiin kesän alussa piknik ja ennen joulua
pikkujoulut.
5. PERHEKAHVILATOIMINTA
Touhutorstai
Perhekahvila toimi Pukinmäen Nuorisotalolla keväällä ja syksyllä.
Iltaperhekahvila
Iltaperhekahvila toimi keskiviikkoisin leikkipuisto Unikon tiloissa keväällä
ja syksyllä.
6. KERHOT
Syksyllä järjestettiin leikkipuisto Unikossa tiistaisin perhemuskari, jota
ohjasi Juha-Matti Grönlund.
7. YHTEISTYÖTOIMINTA
Leikkipuisto Unikko on ollut hyvä yhteistyökumppani kokousten
järjestelyissä, iltaperhekahvilan ja muskarin tiloina sekä Leikkipäivän
kahvilan keittiönä. Olemme saaneet käyttää myös leikkipuiston
ilmoitustaulua tiedotuskanavanamme.
Helsingin kaupunki on tarjonnut tilat Touhutorstaille.
8. MUU TOIMINTA
Yhdistys osallistui Hyvä joulumieli -lahjakorttien jakamiseen yhdessä
Pukinmäen seurakunnan diakoniatyön kautta.
Lapsemme -lehden tilaus maksettiin lp Unikkoon ja kirjastoon.

