TOIMINTAKERTOMUS 2016

MLL
Tyrvää-Vammala
järjestää
vapaaehtoisvoimin
monimuotoista
toimintaa
sastamalalaisten lasten, nuorten ja lapsiperheiden iloksi. Vuosi 2016 oli Tyrvään-Vammalan
yhdistyksen 93. 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 2016 yhdistyksen hallituksen jäsenet luottamustehtävineen olivat seuraavat:
Outi Koivu, puheenjohtaja, terhokerhovastaava
Raija Seurala, varapuheenjohtaja
Satu Miettola, sihteeri
Karja Halinen, rahastonhoitaja
Laura Nevala, jäsenvastaava
Katja Touronen
Tiina Järvinen
Kaisa Ylimäki
Minna Järvensivu
Ritva Nacar
Sirpa Kulmala
Toiminnantarkastajina toimivat Anne Lindroos-Matintalo ja Pirkko Esko.
Tiedotusta hoisivat Outi Koivu, Katja Halinen ja Katja Touronen. Perhekahvilan toiminnasta
vastasivat Raija Seurala, Outi Koivu ja Sirpa Kulmala. Terhokerhovastaavana toimi Outi
Koivu. Neuvolayhteistyöstä vastasivat Katja Touronen ja Outi Koivu. Sukkapussitoimintaa
hoisi Katja Touronen. Rintapumppulainaamoa hoiti Tiina Järvinen, kantovälinelainaamoa
hoisi Outi Koivu. Plan-yhteyshenkilönä toimi Laura Nevala.
Hallitus kokoontui vuoden aikana yhteensä kahdeksan kertaa. Lisäksi hallitus oli aktiivisesti
yhteydessä ja teki päätöksiä puhelimitse ja sähköpostitse. Hallitukselle on myös oma
WhatsApp-ryhmä nopeuttamassa ja helpottamassa yhteydenpitoa. Hallituslaisia osallistui
toukokuussa
Pukstaavissa
järjestettyyn
MLL:n
yhdistysten
seututapaamiseen.
Tapaamisessa vaihdettiin kuulumisia seutukunnan yhdistysten kesken ja saatiin uusia
ideoita omaan toimintaan.
Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidettiin torstaina 28.4.2016 Tyrväänkylän ADautokorjaamon kahvilassa ja syyskokous torstaina 24.11.2016 Vammalan seuratalolla,
Seukulla.

2.

JÄSENISTÖ JA JÄSENTOIMINTA

Vuoden 2016 lopussa jäseniä oli 182, näistä aikuisjäseniä on 127 ja lapsi- ja nuorisojäseniä
yhteensä 55.
Jäsenmaksu vuodelle 2016 oli 25 euroa. Jäsenet saivat jäsenkirjeen sähköpostitse neljä

kertaa vuoden aikana. Jokainen uusi jäsen toivotettiin tervetulleeksi MLL:n Tervetuloakortilla. Yhdistyksellä oli jäsenistöllensä paikallisia jäsenetuja seuraavissa liikkeissä:
Aseman Kenkä, Casa Rosalin, Jr-Pukimo, Kukkapuoti Rosalin, Kulta- ja kelloliike Merja, Neon
Sport, Parturi-Kampaamo Nina, Putiikki Naiselle, Sastamalan Näkökeskus, Tyrvään YrttiAitta, Valokuvaamo Studio 86 ja Vaasan leipomon Vammalan myymälä.

3.

TIEDOTUS

Yhdistyksellä on omat ajantasaiset internetsivut osoitteessa www.mll.kopteri.net. Nettisivut
uudistettiin alkuvuodesta 2016. Nettisivujensa lisäksi yhdistys tiedotti toiminnastansa
aktiivisesti Facebook-sivullansa ja paikallislehtien järjestö/seurapalstoilla. Facebook-sivulla
on pyritty myös jakamaan tietoa muiden järjestämistä lähiseudun lapsiperheille
tarkoitetuista tapahtumista ja muuta lapsiperheitä kiinnostavaa aineistoa kuten
keskusjärjestön kirjoituksia.
Jäsenistölle lähetettin sähköinen uutiskirje neljä kertaa viime vuoden aikana. Uutiskirjeissä
tiedotettiin perhekahvilan, Terhokerhon ja Virtapiirin ohjelmista sekä muusta toiminnasta ja
järjestetyistä tapahtumista.
Yhdistyksen esitteitä ja mainoksia on esillä ja jaossa neuvolassa sekä neuvolan jakamissa
sukkapusseissa.
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 että muiden
toimijoiden järjestämissä tapahtumissa.
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 18.1. ja viimeinen
15.5. Kahvila kokoontui kevätkaudella 16 kertaa. Syyskausi alkoi 5.9. ja loppui 12.12.
Syyskaudella ehdittiin tavata 14 kertaa. Kahvilassa on tarjolla kahvia, teetä ja mehua
sekä jotain pientä purtavaa. Kahvilan vapaaehtoinen kahvimaksu oli 2 €/vanhempi.
Ohjelmassa oli vapaan oleskelun ja seurustelun lisäksi mm. askartelua ja leivontaa.
Perhekahvilassa on lapsille aina vapaassa käytössä leluja, pelejä, kirjoja ja
askartelutarvikkeita.
Perhekahvilalla oli vuonna 2016 kolme vakituista vapaaehtoista vetäjää. Lisäksi
kävijäkunnassa on muutama aktiivinen henkilö, jotka leipovat yms. osallistuvat
toiminnan järjestämiseen.

–

Puistotapaamiset
Perhekahvilan jäätyä kesätauolle yhdistys järjesti keskustan leikkipuistossa
puistotapaamisia 23.5., 30.5., 6.6. ja 13.6. Tapaamiset olivat maanantaisin klo 10-

12. Mitään sen kummempaa ohjelmaa ei ollut, yhdistykseltä oli muutamia
hiekkaleluja yms. mukana ja lisäksi tarjottiin kahvit, mehut ja tarjottavaa.
–

Terhokerho
Koko Suomi leikkii -hankkeeseen liittyvä Terhokerho jatkoi toimintaansa myös
vuoden 2016. Terhokerho on kaikille avoin sukupolvien kohtaamispaikka, jossa
lapset, eläkeläiset ja muut aikuiset voivat leikkiä ja viettää aikaa yhdessä.
Terhokerhossa on aina ohjattua ohjelmaa, joka painottuu yhdessä leikkimiseen,
pelailuun ja askarteluun. Kerhoon voi tulla yksin, yhdessä perheen tai vaikka kummitai lapsenlasten kanssa. Vammalan Terhokerho järjestettiin yhdessä SPR:n
Vammalan osaston ja Sastamalan seudun museon kanssa.
Terhokerho kokoontui Sastamalan seudun museolla (Jaatsinkatu 2) tiistaisin.
Kevätkaudella kokoontumisaika oli klo 17.30-19, syyskaudella klo 17.30-18.30.
Kevätkaudella kokoonnuttiin 16 kertaa. Syyskaudella kokoonnuttiin 6 kertaa.
Vuoden aikana ehdittiin touhuamaan monenmoista mukavaa kuten viettämään
laskiaisreihaa, kevätjuhlaa, kummitusjuhlaa ja pikkujoulua sekä pitämään peli-iltaa,
joogaamaan,
järjestämään
munanetsintää,
askartelemaan
virpomavitsoja,
tekemään teatteria, musisoimaan, istuttamaan kevätkukkia, tarinoimaan,
leikkimään perinne- ja muita leikkejä ja puuhaamaan postia. Osallistuimme myös
taiteilija, kirjailija Meiju Niskasen Terhokerhoille suunnittelemaan Leikki 2.0 yhteisöteokseen.

–

Sirkusrieha
Koko perheen Sirkusrieha järjestettiin sunnuntaina 12.6. klo 12-15 Nuorisotalo Pilven
ja Marttilan koulun pihapiirissä. Sateen varalle oli varattu käyttöön myös Lukion sali,
mutta sitä onneksi ei tarvittu sillä sää oli suotuisa.
Tapahtumassa oli monenmoista sirkus-aiheista toimintaa kuten Ahdin tilan
keppihevosrata, pelle, kasvomaalausta, pellehattuaskartelua, saippuakuplia,
sirkuskoulu ja tarkkuusammuntaa. Puffetista myytiin virvokkeita, muurikkalettuja ja
popcornia.

–

Virtapiiri
Huittisten Säästöpankilta saadun hankerahoituksen turvin aloitettiin syksyllä äitien
oman virkistyskerhon, Virtapiirin, toiminta 6.10.2016. Virtapiiri kokoontui parillisten
viikkojen torstaina klo 16.30-18 Vammalan Seukulla, Marttilankatu 35. Ensimmäisen
puolen tunnin aikana tarjolla on kahvia ja pientä purtavaa, klo 17-18 on ohjattua
ohjelmaa. Paikalla on myös lapsiparkki, jonne voi tuoda yli 2-vuotiaat lapset.
Vauvaikäiset taas voi pitää mukana toiminnassa. Virtapiiri tarjottavineen ja
lapsiparkkeineen on kävijöille täysin maksuton. Syyskauden ohjelma oli
seuraavanlainen:
6.10. rentoutus, Elina Kokkoniemi
20.10. lavis, Tanssikoulu TanssinTahti
3.11. heijastin- ja kynttiläaskartelua
17.11. jooga, Elina Kokkoniemi
1.12. seksiä lapsiperheessä?, pari- ja seksuaaliterapeutti Jukka Aho

–

Meriseikkailu
Sastamalan seurakunta ja eri yhdistykset ovat yhdessä järjestäneet jo useampana
vuonna koko perheen seikkailutapahtuman. Vuonna 2016 Meriseikkailun järjestivät
Sastamalan seurakunta, Liikenneturva, MLL:n Tyrvään-Vammalan yhdistys ja
partiolaiset yhdessä sunnuntaina 30.10. Vammalan seurakuntatalolla. Tapahtumassa
oli monenlaisia toimintapisteitä, musiikkiesitys ja edullinen lounas. MLL Tyrvää-

Vammala järjesti aiempien vuosien tapaan askartelua ja osallistuimme
kasvomaalausten tekoon. Teemaan liittyen olimme pukeutuneet merimiehiksi ja
askartelutimme lapsilla sateenkaarikaloja. Kävijöitä tapahtumassa oli yli 300.
–

Taideleiri
Osallistuimme jälleen taideleirin järjestämiseen yhdessä Sastamalan seurakunnan
kanssa. Taideleiri oli 13.-15.6. Houhajärven leirimajalla. Leirille osallistui noin 40
kouluikäistä lasta. Vetäjinä MLL:ltä oli mukana Raija ja Outi. Lisäksi Elisa Ahonen kävi
leirillä vetämässä tanssitunnin. Tavallisten leiripuuhien, kuten iltaohjelmien ja
saunomisten lisäksi leirillä tehtiin monenlaisia töitä kuten akvarellimaalausta,
teippitöitä, hamahelmitöitä, korupunontaa, aurinkovärjäystä ja munamosaiikkeja.

–

Sote-yhdistysten yhteistyö
Paikallisten Sote-yhdistysten yhteistyö jatkui aktiivisena myös vuoden 2016 ajan.
Yhdistykset
tapasivat noin joka toinen kuukausi ja järjestivät yhdessä
kaupunkisuunnistuksen 21.4. ja leiripäivän 28.7. Leiriaholla. Sote-yhdistysten
toiminnassa ovat mukana mm. Sastamalan seudun mielenterveysseura, SPR
Vammala ja Kiikoinen, Sastamalan seurakunta, Sydänyhdistys, Keliakialiitto,
Mielenterveys Voimia, Invalidiliitto ja Diabetesyhdistys.
Kaupunkisuunnistus järjestettiin osana Sydänviikkoa torstaina 21.4. klo 17-19.
Sastamalan keskustassa siten että yhdistykset pitivät omia toimintapisteitään eri
puolilla kaupunkia ja järjestivät niillä erilaista toimintaa. MLL Tyrvää-Vammalan piste
oli Kauppalan talon ala-aulassa ja ohjelmassa oli sokkolabyrintti, pujotuskilpailu ja
nopeustestilaite. Kävijät kiersivät eri pisteillä ja keräsivät niiltä leimoja passiinsa.
Leimatulla passilla pystyi osallistumaan tapahtuman päätteeksi SPR:n Ystävänpirtillä
järjestettyyn arvontaan.

5.

–

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.

–

Aktiivisten toimijoiden palkitseminen
Järjestimme 8.1. kaupungin rantasaunalla (Iisankatu 6) järjestäytymiskokouksen
yhteydessä saunaillan, johon oli hallituslaisten lisäksi kutsuttu myös aktiiviset
vapaaehtoisemme.

AVUSTUSTOIMINTA
Yhdistyksellämme on
kuukausilahjoituksella.

Plan

Suomen

kautta

kummipoika,

jota

avustamme

Osallistuimme MLL:n valtakunnalliseen Hyvä Joulumieli -kampanjaan ja jaoimme yli
40 kappaletta 70 euron arvoisia lahjakortteja lapsiperheille. Kaupungin sosiaalitoimi
toimi kanssamme tässä yhteistyössä ja hoisi korttien jakelun. Yksi ruokalahjakortti
toimitettiin lisäksi suoraan yhdistykseltä perheelle anomuksesta.

Eläkeliiton Vammalan yhdistys järjesti teatterinäytöksen, jonka tuotoista lahjoitti
yhdistykselle 1000 euroa vähävaraisten lapsiperheiden hyväksi käytettäväksi.
Yhdistys osallistui varoilla Nuorkauppakamarin järjestämään Joulupuu-keräykseen
hankkien leluja ja lahjakortteja lahjoiksi paikallisille lapsille lahjoitettavaksi. Lisäksi
ostimme ruokatavaraa, jotka lahjoitimme Sastamalan seurakunnan diakonian Enkelikeräykseen, josta ne jaettiin joulun alla ruokakoreina lapsiperheisiin.
Lisäksi lahjoitimme tulipalossa kotinsa menettäneelle paikalliselle lapsiperheelle
järjestettyyn keräykseen.

6.

VARAINHANKINTA
Varoja toimintaan yhdistys sai jäsenmaksutuloista, tapahtumien puffeteista ja
Sastamalan kaupungin avustuksesta.
Keväällä osallistuimme MLL:n valtakunnalliseen Kevätilo-keräykseen lipaskeräyksenä.
Lippaiden kanssa käytiin keräämässä huhti-toukokuussa torilla ja paikallisissa
kaupoissa. Keräykseen saattoi myös osallistua nettisivujemme virtuaalilippaan kautta.
Huhtikuun lopussa yhdistys keräsi varoja järjestämällä kahvituksen Tanssikoulu
Tanssintahdin kevätnäytöksessä Sylvään koululla ja toukokuulla Hulluna humppaa hankkeen päätöstansseissa Vammalan Seukulla.

