Mannerheimin Lastensuojeluliitto
Tyrvään-Vammalan yhdistys
TOIMINTAKERTOMUS 2013

Yhdistys järjestää vapaaehtoisvoimin monimuotoista toimintaa sastamalalaisten lasten,
nuorten ja lapsiperheiden iloksi.

1.

HALLINTO

Yhdistyksen hallituksen jäsenet vastuualueineen:
Jenni Järvinen, puheenjohtaja ja perhepesävastaava
Nina Kankaanpää, varapuheenjohtaja ja lainaamotoiminnan vastaava
Satu Miettola, sihteeri ja EU-ruokatukivastaava
Katja Touronen, jäsenvastaava ja nuorisotoiminta
Riitta Toivo, rahastonhoitaja ja perhekahvilavastaava
Kaisa Ylimäki, kirpputorivastaava
Outi Koivu, tiedotus- ja sukkapussivastaava
Laura Nevala, tukioppilastoiminta
Raija Seurala, keräysvastaava
Minna Järvensivu
Sirpa Kulmala
Anna-Maria Suominen
Tiina Järvinen
Hallitus kokoontui vuoden aikana yhteensä yhdeksän kertaa. Yhdistyksen
sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 10.4.2013 Pyymäen konditoriassa ja syyskokous
5.11.2013 Heinon leipomossa.
Lisäksi hallitus oli yhteydessä ja teki päätöksiä sähköpostitse.
Hallituksen lisäksi itsenäisesti kokoontuivat kevättapahtumatyöryhmä ja nuorisotyöryhmä.
Toiminnan tarkastajina toimivat Anne Lindroos-Matintalo ja Pirkko Esko.

2.

JÄSENISTÖ JA JÄSENTOIMINTA

Vuoden 2013 lopussa jäseniä oli 185, näistä aikuisjäseniä on 136 ja lapsi- ja
nuorisojäseniä yhteensä 49. Vuoden 2013 aikana uusia jäseniä liittyi yhdistykseen 30. Eri
syistä päättyneitä jäsenyyksiä samoin oli 30.
Jäsenmaksu vuodelle 2013 oli 22 euroa. Jäsenille lähetettiin jäsenkirje keväällä 2013.
Yhdistyksellä oli jäsenistöllensä useita paikallisia jäsenetuja. Lisäksi jäsenet saivat
alennusta yhdistyksen omista maksuista kuten kirpputoripöytien vuokrasta, elokuva- ja
teatterilipuista. Yhdistyksen omat uimahallivuorot olivat tarkoitettu vain jäsenille
perheineen ja olivat heille ilmaisia.

3.

TIEDOTUS

Yhdistyksellä on omat ajantasaiset internetsivut osoitteessa mll.kopteri.net. Nettisivujensa
lisäksi yhdistys tiedottaa toiminnastansa säännöllisesti Facebook-sivullansa ja
paikallislehtien järjestö/seurapalstoilla.
Jäsenistölle on lähetetty vuonna 2013 jäsenkirje keväällä.
Yhdistyksen esitteitä ja mainoksia on esillä ja jaossa neuvolassa, neuvolan jakamissa
sukkapusseissa ja lisäksi olemme käyneet kertomassa toiminnastamme neuvolan
perhevalmennusryhmissä.
Tapahtumista on tiedotettu lehtimainoksilla sekä eri kauppojen ilmoitustauluilla, jakamalla

mainoksia omissa perhekahviloissa sekä seurakunnan perhekerhojen, päiväkotien ja
koulujen kautta.
Yhdistyksen toimintaa on esitelty ja mainoksia jaettu sekä yhdistyksen omissa ja että
muiden toimijoiden järjestämissä tapahtumissa mm. seurakunnan Sirkusseikkailussa ja
joulumyyjäisissä.
Facebookissa on myös oma ryhmänsä helpottamaan yhteyden pitoa ja tiedotusta
vapaaehtoisille toimijoillemme.

4.

TOIMINTA
–

Perhekahvila
Perhekahvila kokoontui kevätkaudella tammi-toukokuussa ja syyskaudella syysjoulukuussa maanantaisin klo 10-12 Nuorisotalo Pilvessä. Tarjolla on kahvia, teetä
ja mehua sekä jotain pientä purtavaa. Kahvilassa on vapaaehtoinen kahvimaksu.
Ohjelmassa oli vapaan oleskelun ja seurustelun lisäksi mm. erilaisia lastenvaateesittelyitä, askartelua ja leivontaa. Perhekahvilassa on lisäksi lapsille aina vapaassa
käytössä leluja, pelejä, kirjoja ja askartelutarvikkeita.

–

Perhepesä
Perhepesä kokoontui kevätkaudella tammi-toukokuussa ja syyskaudella syysmarraskuussa perjantaisin klo 10-12 Nuorisotalo Pilvessä. Tarjolla on joka kerta
kahvia, teetä, mehua ja jotain suuhunpantavaa, pesässä on vapaaehtoinen
kahvimaksu. Pääasiassa ohjelmassa oli vapaata seurustelua. Noin kerran kuussa oli
järjestettyä ohjelmaa mm. kantoliina- ja kestovaippaopastusta ja esittelyitä,
keskustelua sormiruokailusta, vaate- ja lelukutsut. Lapsille on aina vapaassa
käytössä leluja, pelejä, kirjoja ja askartelutarvikkeita.

–

Iltaperhekahvila
Uusi iltaperhekahvila aloitti toimintansa syksyllä 1.10. ja kokoontui tiistaisinklo 17.
30 Säveltuulen päiväkodin tiloissa.

–

Lainaamotoiminta
Yhdistyksen lainaamoista saa lainaksi kokeiltavaksi tai lyhytaikaiseen käyttöön
erilaisia kantoliinoja ja -reppuja, kestovaippoja sekä käsikäyttöisiä rintapumppuja.
Lainatessa maksetaan pantti jonka saa takaisin tuotteen palauttaessaan. Kaikkien
käyttöön saa myös tarvittaessa henkilökohtaista opastusta.

–

Sukkapussit
Lastenneuvolan välityksellä on toimitettu jo useana vuonna pieni pussi tai kassi
jossa on vapaaehtoisten neulojiemme kutomat villasukat sekä tietoa yhdistyksen
toiminnasta. Sukkapussit ovat olleet erittäin mieluisia ja kysyttyjä. Vuonna 2013
jätimme pusseista pois aiemmin mukana olleet lorukortit ja Lapsemme-lehden,
jolloin pussien kokoaminen helpottui huomattavasti.

–

Neuvolatoiminta
Kävimme vuonna 2013 noin 8 kertaa neuvolan vanhempainvalmennusryhmissä
kertomassa yhdistyksestämme ja toiminnastamme.

–

Kirpputorit
Lastentarvikkeiden ja -vaatteiden kirpputori järjestettiin keväällä 23.3.2013 ja
syksyllä 28.9.2013 Postin vanhoissa tiloissa Puistokadulla.

–

Elokuvapäivät
Sunnuntaina 3.3.2013 järjestettiin Kinoset Sastamalassa näytös elokuvasta Rölli ja

kultainen avain. Yhdistys myi edullisesti koko perheen lippuja näytökseen. Näytös
myytiinkin nopeasti loppuun.
Joulukuussa maksoimme yhdestä Hobitti – Smaugin autioittama maa -elokuvan
näytöksestä osan lippujen hinnoista niin että yhdistyksen jäsenet pääsivät
ilmaiseksi ja muut puoleen hintaan kyseiseen näytökseen.

5.

–

Kevätrieha
Sunnuntaina 26.5.2013 järjestettiin keväinen koko perheen tapahtuma Kevätrieha
Nuorisotalo Pilvessä ja Marttilan koulun pihapiirissä. Tapahtumassa oli mm.
pomppulinnat, kuvasuunnistusta, poniajelua, jousiammuntaa, saippuakuplien
puhallusta, temppurata, tanssituokioita ja useita erilaisia puuhapisteitä kuten
hernepussiheittoa ja katumaalausta. Tapahtumassa olivat mukana myös
Tanssikoulu TanssinTahti, VPK, Sastamala Aikikai ja partiolaiset. Puffetissa myytiin
makkaraa ja lettuja sekä juomia.

–

Sirkusseikkailu
Yhdistys osallistui 27.10. seurakunnan järjestämään Sirkusseikkailuun, jossa
järjestimme hassujen hassujen askartelua ja osallistuimme kasvomaalausten
tekoon. Kävijöitä tapahtumassa oli n. 350 ja hassuja hattujamme askarreltiin n.
200.

–

Uimahallivuorot
Yhdistyksen omia uimahallivuoroja oli kolme kappaletta vuonna 2013; toukokuussa,
lokakuussa ja marraskuussa. Näistä lokakuun kerta saatiin lämminvesipäivälle.
Uimahallivuorot olivat vain yhdistyksen jäsenille perheineen ja ne olivat heille
ilmaisia.

–

Punahilkka
Ostimme Vammalan teatterin Punahilkka-näytelmästä yhden oman näytöksen, joka
oli sunnuntaina 29.9.

–

Taideleiri
Osallistuimme Sastamalan seurakunnan järjestämälle taideleirille maksamalla osan
materiaaleista ja osallistumalla askarteluiden vetämiseen.

–

Aktiivisten toimijoiden palkitseminen
Kesäkuussa järjestettiin saunailta kaupungin rantasaunalla ja marraskuussa
vietettiin pikkujouluja Ravintola Hovipiiassa. Näihin oli kutsuttu hallituslaisten
lisäksi aktiivisesti toimineet vapaaehtoisemme.

KOULUTUS

Kirsi Jaakkola osallistui Punkalaitumella järjestettyyn vertaisryhmäohjaajan koulutukseen
syksyllä 2013.

6.

AVUSTUSTOIMINTA

Yhdistyksellämme on Plan Suomen kautta kummipoika jota avustamme
kuukausilahjoituksella.
Syksyllä koulun alkaessa lahjoitimme kymmenelle perheelle 40 euron suuruiset lahjakortit
Tokmannille avuksi reppu- ja koulutarvikeostoksille. Tähän käytimme oman rahan lisäksi
yrittäjien hyväntekeväisyyshuutokaupasta saamamme rahat.
Vuonna 2013 jaoimme Eu-ruokatukea 65 lapsiperheelle, joissa kaikkiaan oli 287 ihmistä.

Saimme MLL:n valtakunnallisesta Hyvä Joulumieli -kampanjasta jaettavaksi 28 kappaletta
70 euron arvoista lahjakorttia lapsiperheille. Kaupungin sosiaalitoimi toimi kanssamme
tässä yhteistyössä ja hoisi korttien jakelun. Lisäksi jaoimme jouluksi omista rahoistamme
kolmelle perheelle 100 euron arvoiset lahjakortit.
Lahjoitimme joulukuussa myös hätäapuna paikkakunnalla tulipalossa kotinsa
menettäneelle perheelle 300 euron edestä S-ketjun lahjakortteja.

7.

VARAINHANKINTA

Varoja toimintaan yhdistys sai jäsenmaksutuloista, kirpputoripöytien pöytävuokrista,
kirpputorien ja Kevätriehan puffeteista, MLL:n ja yhdistyksen omien tuotteiden myynnistä
mm. perhekahvilassa, Ullmax-tuotteiden myynnistä 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. Ensimmäistä kertaa keräykseen saattoi myös
osallistua nettisivujemme virtuaalilippaan kautta.
Vappupallomyynnillä keräsimme varoja 28.4. Vammalan Seukulla ja vappuaattona torilla.
Marraskuussa järjestimme kolme askarteluiltaa joissa teimme yhdessä mm. erilaisia
heijastimia, magneetteja, pannunalusia ja lumiukkosuklaita. Näitä myimme
joulunavauksen yhteydessä järjestettävällä Joulutorilla 30.11.
Lisäksi saimme kaksi lahjoitusta. Vammalalaiset yrittäjät järjestivät keväällä
hyväntekeväisyyshuutokaupan ja lahjoittivat siitä saadut tuotot yhdistyksellemme. Toisen
lahjoituksen saimme syksyllä järjestetyn Halloween-tapahtuman kahvilatuotoista Ravintola
Seurahuoneelta.
Sastamalassa 23.3.2013

Outi Koivu
puheenjohtaja
MLL:n Tyrvään-Vammalan yhdistys

