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MLL Koivistonkylän yhdistyksen tarkoituksena on toimia aktiivisesti Koivistonkylän alueella lasten,
nuorten ja lapsiperheiden hyväksi. Vuonna 2020 yhdistys toteutti toimintaa seuraavasti.
HALLINTO
Vuonna 2020 yhdistyksen hallitukseen kuului.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Roope Tähkä, puheenjohtaja, tiedotusvastaava
Johanna Leino, varapuheenjohtaja, perhekahvilavastaava
Pauliina Mustonen, rahastonhoitaja
Jenni Pirskanen, sihteeri
Maija Huhtamäki, kirpparivastaava
Johanna Virtanen, tilastovastaava
Mari Kailanto, jäsenvastaava
Johanna Peussa, jäsen
Jenni Havu, jäsen

•
•
•
•
•
•

Eija Lehtonen, varajäsen
Anna Hankela, varajäsen
Raisa Krapu, varajäsen
Riitta Niukkala, varajäsen
Laura Tuusa, varajäsen,
Jaana Renko, varajäsen

Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana kuusi kertaa, jonka lisäksi järjestettiin yhdistyksen sääntömääräiset kevät-ja syyskokoukset.

JÄSENASIAT
Vuonna 2020 yhdistyksen jäsenmäärä nousi hieman. Vuoden 2020 lopussa jäseniä oli yhteensä
206, joista 157 on aikuisjäseniä (2019 yhteensä 203, joista 156 aikuisjäseniä). Jokaiselle uudelle jäsenelle lähetettiin Tervetuloa -kortti, jossa kerrotaan tiiviisti mistä saa lisätietoa yhdistyksen toiminnasta.

RAHOITUS
Yhdistys rahoitti toimintaansa jäsenmaksutuloilla, kerhotoiminnan ja tapahtumien osallistumismaksuilla, tapahtumien myyntituotoilla sekä mahdollisilla avustuksilla (mm. Tampereen kaupungin
toiminta-avustus, Etelä-Alvari alueraha). Yhdistyksen taloustilanne on vakaa.
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TOIMINTA JA TAPAHTUMAT
Yhdistyksen yksi tärkeimmistä toimintamuodoista on säännöllinen perhekahvilatoiminta. Jo useita
vuosia toiminut pienten lasten vanhemmille suunnattu perhekahvila Koivistonkylän seurakuntatalolla jatkoi toimintaansa kerran viikossa aamupäivisin. Toimintaa ylläpidettiin hallituksen ja vapaaehtoisten voimin. Koronaepidemian johdosta perhekahvillaa pystyttiin järjestämään 2020 hyvin
rajoitetusti.
Toimintasuunnitelmaan kirjatut muut tapahtumat, kuten kirpputorit ja luistelukoulut jouduttiin
perumaan koronaepidemian asettamien rajoitusten vuoksi. Myös MLL 100v -tilaisuudet jouduttiin
perumaan ja siirtämään vuodelle 2021.

VIESTINTÄ
Yhdistyksen Facebook-sivuilla tiedotettiin aktiivisesti tapahtumista, jäseneduista ja muista ajankohtaisista asioista. Internet-sivuja päivitettiin jatkuvasti – tapahtumakalenteri – tai vuonna 2020
tapahtumattomuuskalenteri, pidettiin ajan tasalla. Jäsenille lähetetiin keväällä 2020 sähköpostitse
jäsenkirje. Järjestetyissä tapahtumissa jaettiin yhdistyksen omia esitteitä ja yleisiä MLL-esitteitä.
Tapahtumia mainostettiin erikseen hyödyntämällä omia verkkosivuja, sähköpostilistaa, sosiaalista
mediaa, jakamalla tiedotteita lähialueen päiväkoteihin ja kouluihin sekä mainostamalla ilmoitustauluilla. Perhekahvilaa mainostettiin lähialueen neuvoloissa.

YHTEISTYÖ
Yhteistyösuhteita alueen yritysten ja muiden toimijoiden kanssa pyrittiin ylläpitämään, vaikka
konkreettinen yhteistyö jäi koronaepidemian vuoksi vähäiseksi. Eteläinen seurakunta mahdollisti
toimintaamme tilayhteistyön muodossa. Yhteistyösuhde Koivistonkylän Prisman kanssa säilyi hyvänä,
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