Jäsenviesti helmikuu 2021

Hei MLL Tyrvään-Vammalan paikallisyhdistyksen tukija,
Koronarajoitukset Pirkanmaalla jatkuvat edelleen. Kasvokkain kohtaamiset ja tapahtumat joudutaan pitämään vieläkin tauolla, mutta ei hätää,
kaikkea kivaa on suunnitteilla heti kun ohjelmaa on taas turvallista järjestää. Onneksi on talvi, lunta ja aurinkoakin jo! Nautitaan niistä yhteisiä
tapaamisia odotellessa!

PUUHAA PAKKASELLE
Koska yleisötoiminta joudutaan edelleen pitämään ainakin 1.3. asti tauolla ja ihanat talvikelit pakkasineen jatkuvat edelleen, niin ryhdyimme
jäädyttämään jäätiiliä värikkään jäätaideteoksen rakentamiseksi. Perustukset on käyty muuraamassa Pororannan leikkipuistoon. Ja nyt
tietysti toivomme että ihmiset osallistuisivat rakenteluun!
Osallistua voit näin:
1.Täytä litran maitotölkki vedellä ja vie jäätymään. Jäätyminen vie kymmenen asteen pakkasessakin aika kauan, jopa vuorokauden.
2. Voit halutessasi värjätä vettä ennen jäädyttämistä esim. vesiväreillä
3. Irrota tölkki jään ympäriltä repimällä
4. Vie jäätiilesi puistoon ja kiinnitä se sohjolla.
Saisimmekohan yhdessä koottua kokonaisen jäälinnan?!

HYVÄÄ YSTÄVÄNPÄIVÄÄ!
Laskiaissunnuntai ja ystävänpäivä osuvat tänä vuonna kivasti samalle päivälle, joten haluamme antaa pienen ystävänpäivälahjan kaikille jotka
lähtevät Ellivuoreen Ski Centeriin 14.2. mäkeä laskemaan. Sano Ski Cafen kassalla klo 12-16 välisenä aikana koodisana "MLL" ja
yhdistys tarjoaa Sinulle pullan ja kahvin/lämpimän mehun.

PIRKKASET
Helmikuu on perinteisesti ollut lastenkulttuurikuukausi Pirkanmaalla ja niin nytkin!

Pirkkasia vietetään tänä vuonna aikaan sopivasti teemalla käydään kylässä - etänä yhdessä. Kannustammekin kaikkia virtuaalivierailulle
Pirkanmaan eri kuntiin. Kuukauden aikana kunnilla on oma kiertävä esiintyjävuoro, jossa kutsutaan kaikki pirkanmaalaiset lapset
virtuaalivierailulle. Tapahtumakiertueessa ja myös muussa ohjelmassa on tarjolla live-esityksiä ja videoita, joita voi seurata turvallisesti omalla
kotisohvalla.
Ohjelmaa on edelleen aikaisempien vuosien tapaan kunnissa myös paikan päällä. Vierailuja voi rajoitusten sallimissa rajoissa tehdä myös livenä.
Ajan mukaisesti toivotamme siis, ”Tervetuloa meille kylään, ollaan nyt etänä yhdessä! Mukana on ohjelmaa myös Sastamalasta, kuten
virtuaaliseikkailu Hirviön arvoitus!

Monen muun toiminnan ja tapahtumien nyt ollessa tauolla, kannattaa todellakin tutustua tarjontaan osoitteessa www.lastenpirkkaset.fi/

LASTENHOITOAPUA SAATAVILLA SASTAMALASSA
Syksyn lastenhoitokurssilta valmistuneet lastenhoitajat ovat nyt käytettävissä! Lastenhoitotilauksen voi tehdä joko puhelimitse numerosta
044 030 3301 (arkisin klo 8-12) tai sähköisesti www.elastenhoito.fi-varausjärjestelmän kautta.

Jos jostain syystä varausjärjestelmän kautta ei löydy hoitajaa, kannattaa tilaus siirtää välityksemme hoidettavaksi. He voivat vielä yrittää löytää
lapselle sopivan hoitajan! Välitys käsittelee siirretyt tilaukset arkisin (klo 8-15).

Meiltä voi turvallisin mielin tilata lastenhoitoapua! Seuraamme viranomaisohjeita ja ohjeistamme hoitajiamme sen mukaisesti. Korona tilanteen
vuoksi emme valitettavasti voi edelleenkään tarjota lastenhoitoapua, jos perheessä on sairautta tai perhe on eristyksissä/karanteenissa.

Lisätietoja lastenhoitopalvelusta:https://hameenpiiri.mll.fi/perheille/lastenhoitoapua/

KUNTAVAALIT
Tänä vuonna vietetään vaalikevättä, kun kuntavaalit järjestetään 18.4. Lapset eivät itse voi äänestää, mutta perheen jälkeen tärkeimmät
lasten ja nuorten kasvu- ja kehitysympäristöt eli varhaiskasvatus, koulu ja vapaa-ajantoiminnot ovat kaikki kuntapalveluja. Siksi meidän aikuisten
pitää huolehtia, että kuntavaaleissa valitaan päättäjiä, jotka huolehtivat lasten edun toteutumisesta talouden paineista huolimatta.
MLL on julkaissut oman 9-kohtaisen kuntavaaliohjelmansa, joka keskittyy lasten ja nuorten asioihin. Voit tutustua siihen
täällä:https://www.mll.fi/kannanotot-ja-lausunnot/tulevaisuuden-kunta-on-lasten-ja-nuorten-kunta-mlln-kuntavaaliohjelma-2021/
Ja jos olet kuntavaaliehdokas tai ehdokkuutta suunnitteleva, niin tutustu myös ihmeessä kuntavaaliohjelmaan. Kunnissa tarvitaan lasten asioiden
tuntemusta!
Toivottavasti pääsemme pian taas kohtaamaan kasvokkain!
Sydämellisin terveisin,
MLL:n Tyrvään-Vammalan yhdistyksen hallitus
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