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Tervehdys!

Korona rajoittaa edelleen elämää, mutta me olemme onneksi nyt syksyn ajan onneksi saaneet järjestää
toimintaa  lähes  normaalisti.  Saimme  viettää  ihanaa  teatteri-iltaa  Sylväällä  IdeaTeatterin  Maatilan
mysteeriä  selvittäen  ja  perhekahvilakin  pyörii  normaalisti  keskiviikkoisin  pääkirjaston  yläkerrassa,
Kohtaamispaikka  Vintissä.  Ensi  viikolla  pääsemmekin  jo  koristelemaan Vinttiä  joulukuntoon yhdessä
lasten kanssa!

Tässä yhdistyksen tärkeimpiä kuulumisia tiedoksi Sinulle! 

OLEMME MUKANA JÄRJESTÄMÄSSÄ SASTAMALAN JOULUKERÄYSTÄ!

Sastamalan  Joulukeräys  korvaa  jo  perinteeksi  muodostuneen  Joulupuu-keräyksen.  Joulukeräys  toimii
samoilla  periaatteilla  kuin  aiempien  vuosienkin  keräys  eli  keräämme  lahjakortteja  sastamalalaisille
lapsille ja nuorille, jotka muutoin olisivat vaarassa jäädä ilman lahjoja. Keräys järjestetään yhteistyössä
Rautaveden  Nuorkauppakamarin,  MLL  Tyrvää-Vammalan  ja  Sastamalan  kaupungin  sosiaalitoimen
kanssa. 

Keräysaika  tänä  vuonna  on  26.11.  -  10.12.2021. Voit  hankkia  haluamasi  suuruisen  lahjakortin
haluamastasi  liikkeestä  ja  toimittaa  sen  johonkin  neljästä  keräyspisteestä:  K-Market  Äetsä,
Kiskokabinetti,  Citymarket  Sastamala ja  Häijään Säästömarket.  Keräyspisteistä  löydät  Joulukeräyksen
logolla  varustetun  palautuslaatikon.  Sujauta  lahjakorttisi  sinne  ja  poimi  lasten  kanssa  askarreltu
joulukuusenkoriste mukaasi kiitokseksi! Muistathan tukea paikallisia yrittäjiä lahjakorttia hankkiessasi!
Myös palvelulahjakortit (kampaamopalvelut, hieroja, liikuntapalvelut, elokuvat jne.) ovat toivottuja. 

Keräyksen avajaisia juhlistamme torilla perjantaina 26.11. klo 17 alkaen glögi- ja piparitarjoilulla ja
jaamme myös lapsille  palloja.  Saat  meitä  torilla  keräysohjeet,  ideoita  lahjakorttehin ja  otamme myös
vastaan jo ostettuja lahjakortteja silloin.  

Autathan sinäkin tuomaan joulun jokaiseen kotiin! ❤️



SYYSKOKOUS

Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous pidetään tiistaina 30.11.2021 klo 18 alkaen Sastamalan
pääkirjaston yläkerrassa, Kohtaamispaikka Vintissä, Sillankorvankatu 1. Kokouksessa käsitellään
sääntömääräiset asiat, joista tärkeimpiä ovat ensi vuoden hallituksen kokoonpano, toimintasuunnitelma ja
talousarvio. Kahvitarjoilu. 

Tulethan  kuulemaan yhdistyksen  kuulumisia  ja  suunnittelemaan ensi  vuoden  toimintaa!  Mielellämme
otamme sinut myös mukaan hallitukseen! 

HYVÄ JOULUMIELI

Valtakunnallinen  Mannerheimin  Lastensuojeluliiton,  Suomen  Punaisen  Ristin  ja  Ylen  yhteinen
Hyvä Joulumieli -keräys on alkanut ja jatkuu aina jouluaattoon asti.  Tämän vuoden tavoitteena on
kerätä  2,5  miljoonaa  euroa,  joilla  voidaan  lahjoittaa  36  000  perheelle  70  euron  ruokalahjakortti.
Keräykselle on edelleen suuri tarve, sillä koronakriisi on lisännyt perheiden taloudellisia vaikeuksia. 

Paikallisesti jaamme tänä vuonna kaupungin sosiaalitoimen välityksellä 75 kappaletta ruokalahjakortteja
sastamalalaisiin lapsiperheisiin. 

Lahjoitustapoja on monia: 
• Soittamalla lahjoituspuhelimeen 0600 1 6555 (10,01€/puhelu + pvm) lahjoitat 10 €
• Lähettämällä tekstiviestin HJM numeroon 16499 lahjoitat 10 €
• Suoraan Hyvä Joulumieli -keräyksen tilille FI33 5780 4120 0801 60 voit lahjoittaa haluamasi 

summan viitteellä 5429 
• MobilePaylla voit lahjoittaa keräykseen haluamasi summan numeroon 66020

Lisätietoja keräyksestä: https://hyvajoulumieli.fi/

UUSIN LAPSEMME-LEHTI

Tuore  Lapsemme-lehti  on  juuri  julkaistu. Pääjutussa  vieraillaan  Koivukylän  kohtaamispaikassa
Vantaalla.  Lisäksi  tutustutaan  Linda  Liukkaaseen  ja  suunnitellaan  sujuvaa  arkea.  Tarjolla  vinkkejä
läheisen  kuolemasta  juttelemiseen  pienen  lapsen  kanssa.  Lasten  matkassa  -repparissa  päästään
tukioppilaiden rakentamaan pakohuoneeseen.  Näin  joulun alla  ajankohtainen on myös  kysymys  siitä,
pitääkö lapsen lahjan olla tavara. Nautinnollisia lukuhetkiä!

Juttuja voi lukea myös MLL:n nettisivuilta: https://www.mll.fi/article_type/lapsemme-lehti/

Ihanaa joulunodotusta Sinulle! 

Ystävällisin terveisin,

MLL Tyrvää-Vammalan hallitus
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