MLL
Sammatti
3.4.2016

Mannerheimin lastensuojeluliiton
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1 Yhdistyksen toiminta-ajatus, tavoitteet ja niiden toteutuminen
Mannerheimin lastensuojeluliiton Sammatin paikallisyhdistys ry:n toiminta-ajatuksena on edistää
sammattilaisten lasten ja nuorten hyvinvointia ja tukea vanhemmuutta sekä järjestää perheille
mahdollisuuksia harrastustoimintaan, yhdessäoloon ja vertaistukeen oman kaupunginosan alueella.
Toimintavuoden 2015 tavoitteena oli yhdistyksen toiminnan vakiinnuttaminen ja monipuolistaminen sekä
yhteistyön laajentaminen muiden paikallisten yhdistysten ja tahojen kanssa.
Toimintavuoden tavoitteet toteutuivat hyvin. Yhdistys tavoitti lapsiperheitä tapahtumissa, sai näkyvyyttä
sekä muutamia uusia jäseniäkin. Perhekahvilatoiminta ja pienten lasten harrastustoimintojen järjestäminen
jatkui ja monipuolistui, Syyssäpinät –tapahtuma vakiinnutti paikkansa elokuun viimeisenä lauantaina ja
yhdistys teki yhteistyötä useiden muiden alueella toimivien yhdistysten kanssa niin vaikuttamistyössä kuin
harrastustoiminnan ja tapahtumien järjestämisessäkin. Toimintasuunnitelman sisällöistä jäi toteutumatta
kesätorikahvitus ja kesäretki.

2 Yhdistyksen toiminta vuonna 2015
2.1 Perhekahvila
Yhdistyksen keskeisintä toimintaa oli kaikille lapsiperheille avoimen
perhekahvilan ylläpitäminen. Vuonna 2015 perhekahvila kokoontui
Iidan kammarissa (Kalevalantie 3) kerran viikossa, keväällä
maanantaisin klo 9-12 ja syksyllä klo 10-12. Osalla
perhekahvilakerroista oli erityistä ohjelmaa tai vierailuja seuraavasti:
9.2. Sammatin päiväkodin pienten ryhmän vierailu ja
ystävänpäiväaskartelua; 23.2. OP-Pohjolan edustajan vierailu; 27.4.
lapsikuvausmahdollisuus maksua vastaan; 4.5. äitienpäiväaskartelua;
29.6. kesäperhekahvila puistossa (makkaranpaistoa ja mehutarjoilu);
14.9. proviisori Mari Pitkäsen vierailu ja alustus lasten lääkityksestä
ja kivunhoidosta; 28.9. vauvahierontaa; 26.10. isänpäiväaskartelua;
2.11. neuvolaterveydenhoitaja Seija Jussilan vierailu ja alustus lapsen
unesta; 30.11. joulukorttiaskartelua; 7.12. vauvahierontaa; 14.12.
pikkujoulun viettoa (riisipuurotarjoilu).
Kävijöitä perhekahvilassa vuonna 2015 oli yhteensä 405, joista lapsia
240 ja aikuisia 165. Kokoontumiskertoja oli kaikkiaan 31.
Perhekahvilavastaavana vuoden aikana toimivat Miia Salo ja Terhi
Saren.
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2.2 Harrastekurssit
Harrastekurssitoimintana yhdistys järjesti toimintavuoden aikana muksujumppaa, kaksi showtanssikurssia,
Lettitehtaan letintekokurssin sekä yhdessä Sammatin Marttojen kanssa Pikkukokki –välipalakurssin.
Muksujumppa maailman ympäri –perheliikuntakurssi 1-6 –vuotiaille lapsille yhdessä vanhemman kanssa
järjestettiin yhdistyksen liikuntasalivuorolla Sammatin koululla ajalla 3.2.-24.3.2015. Vetäjinä toimivat
hallituksen vapaaehtoiset. Ilmoittautuneita osallistujia oli 26 lasta.
Kevätkaudella järjestettiin koulun liikuntasalissa
showtanssikurssi 6-8 –vuotiaille lapsille ajalla 7.4.26.5.2015 ja syyskaudella 10-12 –vuotiaille ajalla
2.9.-28.10.2015. Vetäjänä toimi Nenna Uittamo.
Kevään kurssilla oli 10 osallistujaa, syksyllä 9.
17.5.2015
yhdistys
järjesti
Lettitehtaan
perustasoisen letityskurssin Iidan kammarissa.
Osallistujia oli 10 letittäjää letitettävineen.
Syyskaudella
yhdistys
järjesti
yhteistyössä
Pikkukokki
Sammatin
Marttojen
kanssa
–välipalakurssin esikoululaisille ja
1-2lk
koululaisille Iidan kammarissa ajalla 1.10.26.11.2015. 10 kokkailijaa kurssitti Sammatin
Marttojen puheenjohtaja Eeva Kainulainen.

2.3 Tapahtumat
Toimintavuoden aikana yhdistys järjesti itsenäisesti
kaksi (2) tapahtumaa, perheille suunnatut
Syyssäpinät ja itsenäisyyspäivän kynttiläkulkueen
sekä oli mukana yhdessä muiden yhdistysten
kanssa järjestämässä kuutta (6) muuta tapahtumaa.

Syyssäpinät pidettiin lauantaina 29.8.2015 klo 1014 Sammatin koulun pihalla, ruokalassa ja
liikuntasalissa. Tapahtuma koostui itsepalvelukirppiksestä ja omilla pöydillä toimivista
kirpputorimyyjistä,
buffetti-kahvilasta
ja
makkarakojusta, Me&I:n, Noshin ja Pöllöpuodin
tuote-esittelyistä,
arpajaisista
sekä
lapsille
suunnatuista aktiviteeteista, kuten temppurata
liikuntasalissa,
poniratsastus,
liikennepuisto,
Sammatin VPK:n paloautoon tutustuminen,
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keppihevoskilpailu,
katuliitupiirrustus
sekä
ilmapallojen jakelu. Lisäksi MLL:n aluetyöntekijä
esitteli järjestöä ja yhdistystä sekä teki
jäsenhankintaa.
Tapahtuma
oli
onnistunut
huolimatta toisesta lapsiperheille suunnatusta
tapahtumasta samaan aikaan kesätorilla.
Tapahtumaa tukivat vuonna 2015 seuraavat
yritykset: Riihipeikko, Pöllöpuoti,
Sammatin
sivuapteekki,
Punnitse&Säästä
Lohja,
Rengasmestarit, M&I, Hongkong Nummela,
Kodintavaratalo,
Suomen
lähikauppiaat/Siwa
Sammatti, Nestle Suomi/Piltti, Delipap Oy, Osuuspankki, Tähtihoito, HH-hieronta, Hoplop, Luontaistuntija
Lohja ja Hevostytti. Kävijöitä sisäänpääsymaksuttomassa tapahtumassa oli arviolta noin 100 henkeä, joista
suurin osa lapsia.
Itsenäisyyspäivän kynttiläkulkue kuljettiin perinteisesti 6.12. iltana
päiväkodilta sankarihaudoille. Kaisankallion kohdalla kulkue pysähtyi
laulamaan vanhainkodin asukkaille joululauluja. Lähtöpaikalla yhdistys
tarjosi glögiä ja pipareita. Mukana oli noin 20 osallistujaa.
Yhteistyössä muiden tahojen kanssa yhdistys oli mukana
Sampoyhdistyksen
järjestämässä
Kalevalanpäivän
juhlassa
Sampaalassa 28.2., kaupunginosatapahtuma Kotokontupäivässä 11.4.
pitämässä kirppistä ja temppurataa (yhdessä Lopa Sammatin kanssa),
Suunnistusseura Hiidenkiertäjien järjestämillä Prisma-rasteilla 14.5.
pitämässä muksulaa ja Viidakkorumpu ry:n järjestämällä Haamujen
kierroksella 13.11. Sammatin urheilukentän ja koulun ympäristössä.
Yhdistyksen syyskausi avattiin osallistumalla Lohjan koulujen
vanhempainyhdistysten
(LoKoVa)
järjestämään
Parempaa
koulurauhaa -tapahtumaan 15.8. Lohjan rantakentällä. Yhdistyksellä
oli oma ständi, jossa jaettiin MLL:n aineistoa, tiedotettiin yhdistyksen
toiminnasta, jaettiin tarroja kiusaamisenvastaisen lupauksen lakanaan
kirjoittaneille sekä myytiin arpoja.
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Vuoden viimeisenä tapahtumana yhdistys järjesti yhdessä Vaahterateatterin, Viidakkorummun ja
Maaseutunaisten kanssa Sammatinväen puurojuhlan 19.12. Sampaalassa. Ilmaisessa tapahtumassa
tarjottiin joulupuuroa ja glögiä jouluisten teatteri-, tanssi- ja musiikkiesitysten sekä joulupukin vierailun
ohessa. Myös MLL Sammatin syksyn showtanssikurssin tanssiryhmä esiintyi. Tapahtuman järjestämistä tuki
taloudellisesti Lions Club Karjalohja-Sammatti.

2.4 Muu toiminta
Muuna toimintana yhdistys jatkoi lastentarvikevuokrausta (vastuuhenkilönä hallituksen jäsen Laura
Hellgren) sekä käynnisti vauvakassin jakelun neuvolan kautta uusille sammattilaisille vauvoille. Vauvakassin
sisältönä oli yhdistyksen esitteet, MLL:n aineistoa sekä yhteistyökumppaneiden (Piltti, Maggi, Tähtihoito, PK
Snood, Tinttu, Delipap Oy ja Osuuspankki) tarjouksia ja tuotenäytteitä. Muuna toimintana yhdistys oli
mukana Uudenmaan piirin organisoimassa lukumummitoiminnassa, jonka puitteissa Sammatissa toimii
kuusi vapaaehtoista lukumummia/-vaaria; viisi Sammatin koululla ja yksi Vapaalla kyläkoululla.
Keskusjärjestön kampanjoista joulun alla yhdistys oli mukana MLL:n ja SPR:n yhteisessä Hyvä Joulumieli
-keräyksessä ja jakoi Sammatin alueseurakunnan diakonin kautta viisi lahjakorttia kampanjan kriteerien
mukaisille vähävaraisille lapsiperheille Sammatin alueella.

3 Katsaus yhdistyksen rahoitukseen, talouteen ja hallintoon
Yhdistys rahoittaa toimintaansa jäsenmaksutuloilla, kurssien osallistumismaksuilla, tapahtumien
sisäänpääsymaksuilla ja kahvila- yms. myynnillä, myymällä MLL:n sekä mahdollisia muita soveltuvia
varainhankintatuotteita sekä ottaa vastaan lahjoituksia.
Yhdistyksellä on tili Osuuspankin Lohjan konttorissa. Rahastonhoitajana toimi toimintavuonna Niina
Hellsten. Tilikauden päättyessä yhdistyksellä oli varoja yhteensä 1203,23€ ja tilikauden 2015 tulos oli
voitollinen 35,42€. Lahjoituksia yhdistys sai toimintavuoden aikana yhteensä 90,71€ sisältäen
kolehtilahjoituksen Sammatin alueseurakunnalta sekä keskusjärjestön Kevätilo –varainkeruukampanjaan
osallistumisen tuoton. Suurimmat hankinnat toimintavuonna olivat yhteensä 109€ arvoiset MLL:n t-paidat
hallituksen jäsenille.
Yhdistyksen hallitus tehtävävastuineen toimintavuonna 2015 muodostui seuraavasti:
puheenjohtaja, perhekahvilavastaava (osan vuotta) Miia Salo
varapuheenjohtaja Tiina Mölläri
sihteeri Elina Ajalin
rahastonhoitaja Niina Hellsten
jäsenvastaava Jenna Vahtera
tiedotusvastaava Asta Sirén
lastentarvikevuokrausvastaava Laura Hellgren
perhekahvilavastaava (osan vuotta)Terhi Saren
jäsen Jaana Kaunismäki
jäsen Fanny Saarni.
Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana kaikkiaan 11 kertaa: 22.1., 8.2., 1.3., 22.3., 19.4., 3.5., 5.7., 16.8.,
23.8., 4.10. ja 29.11.2015. Kokoustapaamisten lisäksi hallitus kokoontui viettämään pikkujoulua 21.11.2015
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Lohjalla. Kokousten lisäksi hallitustyöskentelyn keskeisenä kanavana käytetään hallituksen jäsenten välistä
fb-ryhmää. Google Driveä käytetään tiedostojen pidempiaikaista arkistointia varten. Lisäksi kaikkien
hallituksen jäsenten saavutettavissa olevana työkaluna on käytössä yhdistyksen sähköpostitili gmail:ssa.
Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 19.4.2015 ja syyskokous 29.11.2015.
Kaikki yhdistyksen kokoukset pidettiin Iidan kammarissa (Kalevalantie 3). Toiminnantarkastajina vuonna
2015 toimivat Päivi Varonen ja Satu Isopuro, varalla Taina Hellsten.

4 Yhdistyksen jäsenistö, tiedottaminen ja näkyvyys sekä vaikuttaminen
Toimintavuoden lopussa yhdistyksessä oli yhteensä 70 jäsentä, joista aikuisjäseniä 29 ja lapsijäseniä 41.
Toimintavuoden aikana jäsenhankintaa toteutettiin etenkin tapahtumien ja kerhojen yhteydessä
tarjoamalla mahdollisuus liittymiseen lomakkeen avulla sekä jatkuvalla mahdollisuudella liittymiseen
yhdistyksen ja keskusjärjestön verkkosivujen kautta.
Jäsentiedotusta toimintavuoden aikana hoidettiin
lähettämällä kaksi (2) jäsenkirjettä aikuisjäsenille
sähköpostitse 5.4. ja 16.10.2015. Keskeisimpänä
tiedotuskanavana toimii yhdistyksen fb-ryhmä MLL
Sammatti ja verkkosivu www.sammatti.mll.fi.
Tapahtumia ja harrastekerhoja markkinoitiin myös
ulkomainoksilla kylän ja lähialueiden ilmoitustauluilla sekä ilmoituksilla yhdistyspalstoilla alueen
paikallislehdissä SuurLohja, IltaLohja, YkkösLohja,
Ykkössanomat ja Länsi-Uusimaa.
Vuonna
2015
yhdistyksen
toiminta
sai
lehdistönäkyvyyttä kolmen (3) artikkelin verran.
Ykkössanomat julkaisi 3.6.2015 otsikolla ”Sammatin
MLL:n lettikurssilla käytiin läpi letittämisen
perustekniikoita: Ranskalaista, hollantilaista ja
vesiputousta” sekä 2.9.2015 ”MLL Sammatti järjesti
koko perheelle tarkoitetut Syyssäpinät”. Säpinöiltä
jutun teki myös YkkösLohja 2.9.2015 otsikolla
”Syyssäpinät saivat perheet liikkeelle Sammatissa”.
Vaikuttamistyössä toimintavuoden aikana oltiin
selkeästi näkyvillä Sammatin ja Karjalohjan
terveysasemien säilyttämisen puolesta järjestetyssä
mielenilmauksessa 10.10.2015. Terveysaseman
edustalla järjestetyssä tilaisuudessa puheenjohtaja
Miia Salo piti yhdistyksen puheenvuoron.
Mielenilmauksen järjestelyissä mukanaolemisen ja
siihen osallistumisen lisäksi Sammatin ja Karjalohjan
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paikallisyhdistykset jättivät 13.9.2015 yhteisen kirjallisen vetoomuksen Lohjan kaupunginhallituksen ja
–valtuuston jäsenille Sammatin-Karjalohjan terveysasemien ja neuvoloiden toiminnan jatkamisen puolesta.

5 Yhdistyksen yhteistyökumppanit ja sidosryhmäyhteistyö
Toimintavuoden yhtenä tavoitteena oli yhteistyön laajentaminen muiden paikallisten yhdistysten ja tahojen
kanssa. Tavoite toteutui hyvin, sillä yhteistyötä muiden kanssa tehtiin jo suurimmassa osassa yhdistyksen
tapahtumista. Yhteistyöyhdistyksiä toimintavuonna 2015 olivat MLL Karjalohja, Sammatin Martat,
Vanhempainyhdistys Viidakkorumpu, Sammatin VPK, Vaahterateatteri, Sampoyhdistys, Sammatin
maatalousnaiset, LoPa Sammatti (nyk. Sammon futarit), Hiidenkiertäjät ja LoKoVa.
Paikallisten yhdistysten lisäksi muita yhdistyksen tärkeitä yhteistyön sidosryhmiä ovat Sammatin
alueseurakunta ja Lohjan kaupungin sivistystoimi (Sammatin koulu), perusturvatoimi (Sammatin päiväkoti,
terveysasema ja neuvola) sekä tekninen toimi (Sammatin leikkipuisto).
MLL:n Uudenmaan piirin järjestämiin Länsi-Uudenmaan yhdistysten alueiltoihin osallistuttiin kerran
26.3.2015 Lohjalla (kaksi hallituksen edustajaa). Keskusjärjestön kokoontumisiin ja koulutuksiin ei
toimintavuoden aikana osallistuttu.
Yrityspuolelta yhdistyksen yhteistyökumppaneina, jotka tarjoavat jäsenille etuuksia tuotteistaan ja
palveluistaan, toimintavuoden aikana oli yhteensä yhdeksän (9) yritystä lähialueelta: Saukkolan apteekin
Sammatin sivuapteekki (10% alennus perusvoiteista, pesunesteistä ja vitamiineista), Punnitse&Säästä Lohja
(15% alennus kaikista normaalihintaisista tuotteista), Luontaistuntija Lohja (10% alennus
normaalihintaisista tuotteista), Tenavatamine Nummelassa (myyntihyllyn paikkamaksu 25e täyttöpäivä + 7
myyntipäivää), 47e täyttöpäivä + 14 myyntipäivää, 10% alennus uusista Maxomorra ja Duns vaatteista),
Piiamarilla (20% alennus kurssimaksuista ja nettikaupan tilauksista), Tähtihoito Taina Hellsten Lohjalla (10%
alennus modernista vyöhyketerapiasta), PK Snood Lohjalla (10% alennus hiustenleikkuusta) sekä uusina
yhteistyökumppaneina HH-hieronta Lohjalla (-10% normaalihintaisista palveluista) ja Liikuntapiste Lavida
Nummella (-10% kuntosalin kymppikortista). Lisäksi yrityksiä saatiin erittäin hyvin mukaan lahjoittamaan
arpajaisvoittoja kertaluonteisesti, kun yhteyttä otettiin tapahtumajärjestelyihin liittyen.
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