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MLL Tyrvää-Vammala järjestää vapaaehtoisvoimin monimuotoista toimintaa 
sastamalalaisten lasten, nuorten ja lapsiperheiden iloksi. Vuosi 2014 oli Tyrvään-
Vammalan yhdistyksen 91. toimintavuosi. 

Yhdistys
• luo kohtaamispaikkoja
• tarjoaa sosiaalisia kontakteja
• tarjoaa vertaistukea
• järjestää yhteistä ohjelmaa koko perheelle
• tarjoaa osallistumismahdollisuuksia eri elämänvaiheisiin lapsuudesta vanhuuteen
• tarjoaa mahdollisuuden osallistua palkitsevaan vapaaehtoistyöhön

Teemme aktiivisesti yhteistyötä lapsiperheiden hyväksi muiden alueen toimijoiden, 
kuten kaupungin, seurakunnan, neuvolan ja muiden yhdistysten kanssa. Tavoitteena 
on lisätä yhteisöllisyyttä alueen lapsiperheiden kesken.

1. HALLINTO JA JÄRJESTÖTOIMINTA

Vuonna 2014 yhdistyksen hallituksen jäsenet vastuualueineen olivat seuraavat:
Outi Koivu, puheenjohtaja, tiedotus- ja sukkapussivastaava
Raija Seurala, varapuheenjohtaja, perhekahvila- ja Kevätilo-vastaava
Satu Miettola, sihteeri
Kirsi Jaakkola, iltaperhekahvilavastaava
Katja Touronen, nuorisotoiminta- ja tuotevastaava
Laura Nevala, jäsenvastaava, Plan-yhteyshenkilö
Kaisa Ylimäki
Minna Järvensivu
Anna-Maria Suominen
Tiina Järvinen

Rahastonhoitajana hallituksen ulkopuolelta toimi Riitta Toivo. Toiminnan tarkastajina 
toimivat Anne Lindroos-Matintalo ja Pirkko Esko.

Neuvolayhteistyöstä vastasivat Katja Touronen ja Outi Koivu. Perhepesävastaavana toimi 
hallituksen ulkopuolelta Jonna Schär. Rintapumppulainaamoa hoisi Outi Koivu, 
kantovälinelainaamoa hoisi hallituksen ulkopuolelta Jenni Järvinen. EU-
ruokatukivastaavana toimi hallituksen ulkopuolelta Katja Halinen.

Hallitus kokoontui vuoden aikana yhteensä kymmenen kertaa. Lisäksi hallitus oli 
yhteydessä ja teki päätöksiä sähköpostitse. Marraskuussa perustettiin myös hallitukselle 
oma WhatsApp-ryhmä nopeuttamaan ja helpottamaan yhteydenpitoa. 

Hallituksen lisäksi itsenäisesti kokoontuivat Kevätrieha-työryhmä ja 
lastentapahtumatyöryhmä. 

Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidettiin torstaina 10.4.2014 Pukstaavin 
kahviossa ja syyskokous tiistaina 18.11.2014 Kahvila Tyynessä. Kevätkokouksessa 
päätettiin yhdistyksen sääntömuutoksesta. Suurin muutos uusissa säännöissä on että 
puheenjohtajan ja hallituksen jäsenen kauden pituus on kaksi vuotta ja kausien määrää ei
ole rajoitettu. 

Suomalaisen kirjan museossa Pukstaavissa (Marttilankatu 12) järjestettiin 9.9. 
Mannerheimin Lastensuojeluliiton seututapaaminen. Tapaamisessa oli mukana osanottajia 
Tyrvään-Vammalan, Karkun, Mouhijärven ja Suodenniemen yhdistyksistä. Päivi Ojala 
MLL:n Hämeen piiristä oli kertomassa perhekeskustoiminnasta. Satakunnan alueen 
leikkilähetti Eeva-Liisa Koskinen puolestaan oli kertomassa Terhokerho-toiminnasta. 



Yhdistyksen puheenjohtaja Outi Koivu kertoi kokemuksia Terhokerhon käynnistämisestä 
Vammalassa. 

2. JÄSENISTÖ JA JÄSENTOIMINTA

Vuoden 2014  lopussa jäseniä oli 190, näistä aikuisjäseniä on 138 ja lapsi- ja 
nuorisojäseniä yhteensä 52. 

Jäsenmaksu vuodelle 2014 oli 22 euroa. Jäsenet saivat jäsenkirjeen keväällä. Jokainen 
uusi jäsen toivotettiin tervetulleeksi MLL:n Tervetuloa-kortilla. Yhdistyksellä oli 
jäsenistöllensä paikallisia jäsenetuja seuraavissa liikkeissä: Jr-Pukimo, Kukkapuoti Rosalin,
Parturi-Kampaamo Nina, Studio Tiiu, Käsityöpuoti Silmu&Solmu, Kulta- ja kelloliike Merja, 
Neon Sport, Puistokadun Kukkatupa, Sisustus-Seliina, Valokuvaamo Studio 86 ja Vaasan 
leipomon Vammalan myymälä. Lisäksi jäsenet saivat alennusta yhdistyksen omista 
maksuista kuten kirpputoripöytien vuokrasta, tanssituntien hinnoista ja elokuvalipuista. 
Yhdistys järjesti vain yhdistyksen jäsenille tarkoitetun ilmaisen uimavuoron sunnuntaina 
2.2. Kiikan uimahallissa. 

3. TIEDOTUS

Yhdistyksellä on omat ajantasaiset internetsivut osoitteessa www.mll.kopteri.net. 
Nettisivujensa lisäksi yhdistys tiedottaa toiminnastansa aktiivisesti Facebook-sivullansa ja 
paikallislehtien järjestö/seurapalstoilla. 

Jäsenistölle lähetettiin maaliskuussa jäsenkirje, jossa tiedotettiin mm. vuoden 2014 
hallituksen kokoonpanosta, kevätkokouksesta, jäseneduista, Kevätilo-keräyksestä, 
kirpputorista, Kevätriehasta ja jatkuvasta toiminnastamme kuten kahviloista, 
tanssitoiminnasta ja lainaamoista. Jäsenkirje julkaistiin myös nettisivuillamme.

Yhdistyksen esitteitä ja mainoksia on esillä ja jaossa neuvolassa, neuvolan jakamissa 
sukkapusseissa ja lisäksi olemme käyneet kertomassa toiminnastamme neuvolan 
perhevalmennusryhmissä. 

Tapahtumista on tiedotettu lehtimainoksilla ja kauppojen ilmoitustauluilla sekä jakamalla 
mainoksia omissa kahviloissa sekä päiväkotien, koulujen ja seurakunnan perhekerhojen 
kautta. 

Yhdistyksen toimintaa on esitelty ja mainoksia jaettu sekä yhdistyksen omissa ja että 
muiden toimijoiden järjestämissä tapahtumissa kuten Kevät-Kalssussa ja joulumyyjäisissä.

Facebookissa on myös oma ryhmänsä helpottamaan yhteyden pitoa ja tiedotusta 
vapaaehtoisille toimijoillemme.  

4. TOIMINTA 

– Perhekahvila
Perhekahvila on kaikille avoin perheiden kohtaamispaikka. Kahvila tarjoaa 
vanhemmille tekemistä, juttukavereita sekä muiden vanhempien vinkkejä arjen 
pieniin ja isompiin pulmiin. Kahvilasta löytyy aina leikkiseuraa kotihoidossa oleville 
lapsille. 

Perhekahvila kokoontui maanantaisin klo 10-12 Nuorisotalo Pilvessä (Marttilankatu 
24). Perhekahvilan kevätkauden ensimmäinen kokoontuminen oli 13.1. ja viimeinen
19.5. Kahvila kokoontui kevätkaudella 17 kertaa. Syyskausi alkoi 1.9. ja loppui 
15.12.  Syyskaudella ehdittiin tavata 15 kertaa. Kahvilassa on tarjolla kahvia, teetä 
ja mehua sekä jotain pientä purtavaa. Kahvilan vapaaehtoinen kahvimaksu oli 1 



€/vanhempi. Ohjelmassa oli vapaan oleskelun ja seurustelun lisäksi mm. erilaisia 
lastenvaate-esittelyitä, askartelua ja leivontaa. Perhekahvilassa on lapsille aina 
vapaassa käytössä leluja, pelejä, kirjoja ja askartelutarvikkeita. Marraskuussa mm. 
askartelimme kahvilan lasten kanssa joulukuiselle Marttilankadun Seimikadulle A-
Osien ikkunaan seimikuvaelman. Joulukuun viimeisellä kerralla juhlistimme 
pikkujoulua nauttimalla puuroa ja jakamalla lapsille pienet paketit. Perjantaina 
5.12. kävimme myös perhekahvilan porukalla yhdessä Herra Hakkaraisen talossa. 

Perhekahvilalla oli vuonna 2014 kaksi vakituista vapaaehtoista vetäjää ja muutama 
silloin tällöin paikalle pääsevä henkilö. Lisäksi kävijäkunnassa on aktiivisia 
henkilöitä jotka leipovat yms. osallistuvat toiminnan järjestämiseen. 

– Perhepesä
Perhepesä kokoontui perjantaisin klo 10-12 Nuorisotalo Pilvessä (Marttilankatu 24). 
Perhepesän kevätkausi alkoi 17.1. ja lopui 23.5. Pesä kokoontui kevätkaudella 17. 
kertaa. Tarjolla oli joka kerta kahvia, teetä, mehua ja jotain suuhunpantavaa, 
pesässä myös oli vapaaehtoinen kahvimaksu. Pääasiassa ohjelmassa oli vapaata 
seurustelua, silloin tällöin esim. vaate-esittely. Lapsille oli vapaassa käytössä leluja, 
pelejä, kirjoja ja askartelutarvikkeita. 

Kevätkaudella Perhepesässä oli seitsemän vapaaehtoista vetäjää. Syksyllä osa 
vetäjistä lähti töihin tai opiskelemaan ja Perhepesä jäi taolle kunnes uusia 
innokkaita vetäjiä taas löytyy. 

– Iltaperhekahvila
Iltaperhekahvila kokoontui tiistaisin klo 17. 30 Säveltuulen päiväkodin tiloissa. 
Kevätkausi alkoi 21.1. Kokoontumiskertoja ehti olla kahdeksan kertaa, jonka 
jälkeen iltaperhekahvila lopetettiin kävijöiden puutteen vuoksi. 

– Terhokerho

Koko Suomi leikkii on Suomen Kulttuurirahaston käynnistämä ja rahoittama 
kolmevuotinen (2014 -2016) suurhanke, jonka tavoitteena on luoda jokaiseen 
Suomen kuntaan Terhokerho. Hankkeen toteutuksesta vastaavat yhteistyössä 
Mannerheimin Lastensuojeluliitto ja Suomen Punainen Risti. Tyrvään-Vammalan 
yhdistys lähti myös mukaan hankkeeseen ja alkoi suunnitella Terhokerhon 
käynnistämistä Vammalaan Satakunnan alueen leikkilähetin Eeva-Liisa Koskisen 
avulla. 

Terhokerho on kaikille avoin sukupolvien kohtaamispaikka, jossa lapset, eläkeläiset 
ja muut aikuiset voivat leikkiä ja viettää aikaa yhdessä. Kerhoon voi tulla yksin, 
yhdessä perheen tai vaikka kummi- tai lapsenlasten kanssa. Vammalan Terhokerho 
järjestetään yhdessä SPR:n Vammalan osaston ja Sastamalan seudun museon 
kanssa. 

Terhokerho aloitti toimintansa 3.9. ja kokoontui keskiviikkoisin klo 17.30-19 
Sastamalan seudun museolla (Jaatsinkatu 2).  Syyskaudella kokoonnuttiin 13 
kertaa, viimeisellä kerralla 26.11. vietettiin pikkujouluja. Terhokerhossa on aina 
ohjattua ohjelmaa, joka painottuu yhdessä leikkimiseen, pelailuun ja askarteluun. 

– Tanssia
Yhdistys järjestää tanssitunteja yhteistyössä Tanssikoulu TanssinTahdin kanssa. 
Kevätkaudella järjestettiin napero-vanhempitanssia perjantaisin klo 9.15-10 
Marttilan koulun salissa (Marttilankatu 22). Syyskaudella napero-vanhempitanssi oli
3.9. alkaen torstaisin klo 16.15-17 Vammalan lukion salissa (Marttilankatu 20). 
Kokeilimme syyskaudella myös aikuisille tarkoitetun StreetJam-tunnin 
järjestämistä, mutta se lopetettiin kävijäpulan vuoksi. Opettajana tunneilla toimi 



Elisa Ahonen Tanssikoulu TanssinTahdista. Tunnit ovat olleet kertamaksullisia ja 
yhdistyksen jäsenet ovat saaneet niistä alennusta. 

– Kirpputorit
Yhdistys järjesti kaksi kirpputori-tapahtumaa vuonna 2014 Vammalan seuratalolla 
eli Seukulla (Marttilankatu 35). Lastentarvikkeiden ja -vaatteiden kirpputori 
järjestettiin keväällä lauantaina 29.3.2014 ja  syksyllä lauantaina 27.9.2014. 
Kirppismyynnin lisäksi paikalla oli myös lastenvaatemyyjiä: Nosh, Me&i, Onnilainen 
ja Tiltula. Yhdistys piti tapahtumissa puffettia. 

– Elokuvapäivät
Vuonna 2014 järjestettiin kaksi koko perheen elokuvapäivää Bio Sastamalassa 
(Puistokatu 23). Keväällä elokuvapäivä oli sunnuntaina 2.3.2014 jolloin oli näytös 
elokuvasta Risto Räppääjä ja Liukas Lennart. Syksyllä elokuvapäivä oli sunnuntaina 
2.11. ja näytettiin elokuva Viiru ja Pesonen: Pikkukepposia ja suurta ystävyyttä. 
Molemmat elokuvat olivat kaikille sallittuja. Näytöksiin myytiin edullisia 
perhelippuja, molemmat näytökset olivat loppuunmyytyjä.

– Kevätrieha
Keväinen koko perheen tapahtuma Kevätrieha järjestettiin sunnuntaina 4.5.2014 
Nuorisotalo Pilvessä ja Marttilan koulun pihapiirissä. Tapahtumassa oli mm. 
poniajelua, pomppulinna, kasvomaalausta, tanssituokio, koirakärryajelua, köysirata,
kuvasuunnistusta, sokkorata ja erilaisia puuhapisteitä kuten saippuakuplien 
puhallusta, hernepussiheittoa ja katumaalausta. Tapahtumassa olivat mukana myös
partiolaiset, Tyrvään VPK ja Päivi liikuttaa. Yhdistys myi puffetissa vartaita, lettuja 
ja virvokkeita. Tapahtumassa oli mukavasti kävijöitä ja sääkin suosi. 

– Seikkailu maailman ympäri
Sastamalan seurakunta ja eri yhdistykset ovat yhdessä järjestäneet jo useampana 
vuonna koko perheen seikkailutapahtuman. Seikkailu maailman ympäri 
-tapahtuman järjestivät Sastamalan seurakunta, MLL:n Tyrvään-Vammalan yhdistys
ja partiolaiset sunnuntaina 16.11. Vammalan seurakuntatalolla. Tapahtumassa oli 
monenlaisia toimintapisteitä, musiikkiesitys ja edullinen lounas. MLL Tyrvää-
Vammala järjesti aiempien vuosien tapaan askartelua ja osallistuimme 
kasvomaalausten tekoon. Teeman mukaisesti olimme pukeutuneet lentoemänniksi 
ja askartelutimme lapsilla lentokoneita. 

– Kevät-Kalssu
Sastamalan kaupungin liikuntapalvelut ja paikalliset yhdistykset järjestivät yhdessä 
Kevät-Kalssu nimisen soveltavan liikunnan tapahtuman  torstaina 22.5. 
Kaalisaaressa. Tapahtumassa oli liikuntaa kaikenikäisille ja kaikenlaisille liikkujille, 
mahdollisuus tutustua ohjatusti erilaisiin liikuntamuotoihin ja monenlaisia  
toimintapisteitä joissa oli mm. petankkia, ongintaa, curlingia ja puhallustikkaa. MLL 
Tyrvää-Vammala osallistui tapahtumaan järjestämällä puffetin virvokkeineen, 
lettuineen ja sämpylöineen. 

– Taideleiri
Osallistuimme jälleen taideleirin järjestämiseen yhdessä Sastamalan seurakunnan 
kanssa. Taideleiri oli 23.-25.6. Houhajärven leirimajalla. Leirille osallistui 17 lasta. 
Vetäjinä MLL:ltä oli mukana Raija ja Outi. Lisäksi Elisa Ahonen kävi leirillä 
vetämässä StreetJam-tanssitunnin. Tavallisten leiripuuhien lisäksi leirillä tehtiin 
taidetta monenlaisilla tekniikoilla kuten kollaasi, punonta, akvarelli, tanssi yms. 

– Lainaamotoiminta
Yhdistyksen lainaamoista saa lainaksi kokeiltavaksi tai lyhytaikaiseen käyttöön 
erilaisia kantoliinoja ja -reppuja sekä käsikäyttöisiä rintapumppuja. Lainatessa 



maksetaan 10 euron pantti jonka saa takaisin tuotteen palauttaessaan, laina-aika 
on kaksi viikkoa. Käyttöön saa myös tarvittaessa henkilökohtaista opastusta. 

– Sukkapussit
Yhdistys on toimittanut jo vuodesta 2003 asti lastenneuvolan välityksellä 
vastasyntyneiden perheisiin pienen pussin tai kassin jossa on vapaaehtoisten 
neulojiemme kutomat villasukat sekä tietoa yhdistyksen toiminnasta. Sukkapussit 
ovat edelleen erittäin mieluisia ja kysyttyjä. 

– Neuvolatoiminta
Kävimme vuonna 2014 noin 10 kertaa neuvolan vanhempainvalmennusryhmissä 
kertomassa yhdistyksestämme ja toiminnastamme sekä jakamassa esitteitä.

– Perhepalveluverkosto
Sastamalan kaupunki on käynnistänyt asukkaiden elämänhallinnan vahvistamista 
tukevan perhepalveluverkosto-hankkeen. Perhepalveluverkoston ideana on, että 
perhettä tarkastellaan kokonaisuutena, tehdään yhteistyötä eri ammattialojen ja 
organisaatioiden välillä ja luodaan uutta toimintaa. Osana hanketta kaupunki on 
kutsunut mukaan myös yhdistykset ja yhteisöt joilla on monenlaista lapsiperheille, 
lapsille ja nuorille tarkoitettua harraste- ja järjestötoimintaa, jotka rakentavat 
sosiaalista pääomaa ja antavat voimavaroja arkeen.

MLL:n Tyrvään-Vammalan yhdistys lähti kutsuttuna mukaan hankkeeseen 
toukokuussa. Olemme mm. tutkija Paavo Sallin avustuksella testanneet uuden 
toiminnan suunnittelua perhepalveluverkoston luomiseen käytetyllä design-
työkalulla. Lisäksi olemme olleet mukana eri toimijoiden yhteisissä tapaamisissa ja 
verkostoilloissa sekä osallistuneet toimijoiden yhteisen suunnittelukalenterin 
suunnitteluun. 

– Aktiivisten toimijoiden palkitseminen 
Järjestimme kaupungin rantasaunalla (Iisankatu 6) kaksi saunailtaa vuonna 2014. 
Toinen oli tammikuussa 5.1. järjestäytymiskokouksen yhteydessä ja toinen 
järjestettiin heinäkuussa. Näihin oli kutsuttu hallituslaisten lisäksi aktiivisesti 
toimineet vapaaehtoisemme. 

5. KOULUTUS

Outi Koivu ja Kirsi Jaakkola osallistuivat leikkilähetti Eeva-Koskisen järjestämään 
Terhokerhon ohjaajien perehdytykseen kesäkuussa 2014.

6. AVUSTUSTOIMINTA

Yhdistyksellämme on Plan Suomen kautta kummipoika jota avustamme 
kuukausilahjoituksella. 
 
Osallistuimme MLL:n valtakunnalliseen Hyvä Joulumieli -kampanjaan ja jaoimme 70 euron
arvoisia lahjakortteja lapsiperheille. Kaupungin sosiaalitoimi toimi kanssamme tässä 
yhteistyössä ja hoisi korttien jakelun. 

Maaliskuussa lahjoitimme hätäapuna 300 euron arvosta S-ketjun lahjakortteja tuhoisan 
tulipalon uhriksi joutuneen perheen lapsille. Osallistuimme myös vaatekeräyksen 
järjestämiseen ja myimme kirpputorilla ylimääräisiä vaatteita ja tarvikkeita lahjoittaen 
tuotot perheen lapsille. 

7. VARAINHANKINTA



Varoja toimintaan yhdistys sai jäsenmaksutuloista, kirpputoripöytien pöytävuokrista, eri 
tapahtumien puffeteista, MLL:n ja yhdistyksen omien tuotteiden myynnistä mm. 
perhekahvilassa ja Sastamalan kaupungin avustuksesta. 

Keväällä osallistuimme MLL:n valtakunnalliseen Kevätilo-keräykseen lipaskeräyksenä. 
Lippaiden kanssa käytiin keräämässä huhti-toukokuussa torilla, Torikeskuksessa, K-market
Superissa ja S-market Sastamalassa. Keräykseen saattoi myös osallistua nettisivujemme 
virtuaalilippaan kautta. 

Marraskuussa järjestimme askarteluiltoja joissa teimme yhdessä mm. ovikoristeita, 
joulukortteja, lumiukkosuklaita ja piparminttuporoja. Näitä myimme Rekry Oy:n ja Hopun 
vanhainkodin joulumyyjäisissä sekä Sastamalan seurakunnan joulutorilla. 

Sastamalassa 29.3.2014

Outi Koivu
puheenjohtaja
MLL:n Tyrvään-Vammalan yhdistys


