TOIMINTAKERTOMUS 2019

MLL Tyrvää-Vammala edistää lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia. Järjestämme
vapaaehtoisvoimin monimuotoista toimintaa sastamalalaisten lapsiperheiden iloksi sekä
toimimme heidän puolestapuhujanaan. Vuosi 2019 oli yhdistyksen 96. 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 järjestöjen, erityisesti muiden sote-yhdistysten,
kanssa. Tavoitteenamme on lisätä yhteisöllisyyttä alueen lapsiperheiden kesken.
Toimintamme on kaikille avointa matalan kynnyksen toimintaa. Osallistuminen on yleensä
ilmaista tai hyvin edullista, jotta kaikilla on siihen mahdollisuus osallistua.

1.

HALLINTO JA JÄRJESTÖTOIMINTA

Vuonna 2019 yhdistyksen hallituksen jäsenet luottamustehtävineen olivat seuraavat:
Outi Koivu, puheenjohtaja, rahastonhoitaja
Raija Seurala, varapuheenjohtaja
Kirsi Hituri, jäsenvastaava, sihteeri
Liisa Parkkila, tiedotusvastaava
Laura Nevala
Elisa Ahonen
Sirpa Kulmala
Satu Jokikoivu
Toiminnantarkastajina toimivat Anne Lindroos-Matintalo ja Pirkko Esko.
Tiedotusta hoisivat yhdessä Liisa Parkkila, Laura Nevala ja Outi Koivu. Perhekahvilan
toiminnasta vastasivat Raija Seurala, Outi Koivu ja Sirpa Kulmala. Sukkapussitoimintaa hoisi
Laura Nevala. Rintapumppu- ja kantovälinelainaamoja hoisi Outi Koivu.
Hallitus kokoontui vuoden aikana yhteensä 11 kertaa. Lisäksi hallitus oli yhteydessä
puhelimitse ja sähköpostitse sekä erittäin aktiivisesti hallituksen oman WhatsApp-ryhmän
kautta.
Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidettiin perjantaina 29.5.2019 Sastamalan
seurakuntatalolla ja syyskokous lauantaina 29.11.2019 Sastamalan pääkirjaston yläkerrassa
Kohtaamispaikka Vintissä.

2.

JÄSENISTÖ JA JÄSENTOIMINTA

Vuoden 2019 lopussa jäseniä oli 142, näistä aikuisjäseniä on 104 ja lapsi- ja nuorisojäseniä
yhteensä 38.
Jäsenmaksu vuodelle 2019 oli 25 euroa. Jäsenille lähetettiin keväällä jäsenkirje postitse.
Uudet jäsenet toivotettiin tervetulleeksi MLL:n Tervetuloa-kortilla. Yhdistys neuvotteli
jäsenilleen 14 paikallista jäsenetua seuraaviin liikkeisiin: Aseman Kenkä, Fysioterapia
Loposen Lapanen, Ihanien tavaroiden kauppa, Jr-Pukimo, Kello-optiikka Nyyssönen, Neon
Sport, Putiikki Naiselle, Rimak Oy, Sastamalan Näkökeskus, Tanssikoulu TanssinTahti, Trading
by Menoa DMC, Tyrvään Yrtti-Aitta, Tyrväänkylän AD-autokorjaamo ja kahvila ja Valokuvaamo
Studio 86.

3.

TIEDOTUS

Yhdistyksen internetsivut löytyvät edelleen osoitteesta www.mlltyrvaavammala.fi.
Nettisivujensa lisäksi yhdistys tiedotti toiminnastansa aktiivisesti Facebook-sivullansa.
Facebook-sivulla on pyritty myös jakamaan tietoa muiden järjestämistä lähiseudun
lapsiperheille tarkoitetuista tapahtumista ja muuta lapsiperheitä kiinnostavaa aineistoa kuten
keskusjärjestön kirjoituksia. Facebookia hyödynnetään myös yhteydenpidossa ja
tiedottamisessa vapaaehtoisille toimijoillemme, muille paikkakunnan sote-järjestöille sekä
Sastamalan seudun muille MLL:n paikallisyhdistyksille. Marraskuussa yhdistys otti käyttöön
myös oman Instagram-tilin @mlltyrvaavammala, jonne laitetaan kuvia toiminnasta.
Jäsenistölle lähetettiin paperinen jäsenkirje keväällä, jossa kerrottiin mm. uuden hallituksen
kokoonpanosta, jäseneduista, kevätkokouksesta, perhekahvilan ja Säpinäsunnuntaiden
päivistä sekä muusta toiminnasta ja järjestetyistä tapahtumista.
Yhdistyksen esitteitä ja mainoksia on esillä ja jaossa neuvolassa sekä neuvolan jakamissa
sukkapusseissa. Yhdistyksen toimintaa on esitelty ja mainoksia jaettu sekä yhdistyksen
omissa että muiden toimijoiden järjestämissä tapahtumissa, kuten neuvolassa järjestetyillä
Vauvapäivä-perhevalmennusmessuilla keväällä ja syksyllä. Tapahtumista on tiedotettu
Facebookissa, pääkirjaston, Vintin ja kauppojen ilmoitustauluilla sekä jakamalla mainoksia
omissa tapahtumissa.

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 jatkoi kokoontumistaan lapsiperheiden kohtaamispaikka Vintissä
(Sillankorvankatu 1), pääkirjaston yläkerrassa keskiviikkoisin klo 10–12. Perhekahvilan
kevätkauden ensimmäinen kokoontuminen oli 9.1. ja viimeinen 15.5. Kahvila
kokoontui kevätkaudella 17 kertaa. Syyskausi alkoi 4.9. ja loppui 11.12. Syyskaudella
ehdittiin tavata 14 kertaa. Vuoden aikana kävijöitä oli yhteensä noin 1076. Kahvilassa
on tarjolla kahvia, teetä ja mehua sekä jotain pientä purtavaa. Kahvilan vapaaehtoinen
kahvimaksu oli 2 €/vanhempi. Ohjelmassa on ollut vapaan oleskelun ja seurustelun
lisäksi mm. askartelua, musiikki- ja tanssihetkiä. Perhekahvilassa on lapsille aina
vapaassa käytössä leluja, pelejä, kirjoja ja askartelutarvikkeita.
Perhekahvilalla oli vuonna 2019 kolme vakituista vapaaehtoista vetäjää. Lisäksi
kävijäkunnassa on muutama aktiivinen henkilö, jotka osallistuvat toiminnan
järjestämiseen mm. emännöimällä ja järjestämällä ohjelmaa.

–

Puistotreffit
Perhekahvilan jäätyä kesätauolle pidimme kesällä kerran kuussa puistotreffejä eri
puistoissa. Puistotreffit järjestettiin keskiviikkoisin klo 10-12. 12.6. kokoonnuttiin
Pappilan puistossa, 10.7. Iisan puistossa ja 14.8. Keskustan leikkipuistossa. Vapaan
leikkimisen ja jutustelun lisäksi yhdistys tarjosi kävijöille kahvia, mehua ja pientä
purtavaa. Puistotreffeille osallistui n. 70 henkeä.

–

Säpinäsunnuntait
Isä-lapsitoimintaa Säpinäsunnuntaiden merkeissä jatkettiin vuonna 2019. Isien ja
lasten yhteisessä liikunnallisessa hetkessä he pääsevät vapaasti temppuilemaan ja
puuhailemaan salissa, johon on otettu esille kaikenlaisia liikuntavälineitä.
Säpinäsunnuntait eivät ole ohjattuja, joten isät touhuavat yhdessä lasten kanssa.
Säpinäsunnuntait olivat sunnuntaisin klo 10-11 Vammalan lukion salissa neljä kertaa

vuoden 2019 aikana: kevätkaudella 24.2. ja 7.4. ja syyskaudella 13.10. ja 17.11.
Säpinäsunnuntaihin osallistui isiä ja lapsia noin 60 henkeä.
–

Sastamalan musiikkiopiston hyväntekeväisyyskonsertti
Helmikuussa järjestettiin yhdessä Sastamalan musiikkiopiston ja Sastamalan
Mielenterveysseuran kanssa oppilaskonsertti. Konserttiin oli ilmainen pääsy, mutta
myimme käsiohjelmia ja kahvituskin järjestettiin. Näistä saadut tulot päätimme
yhdessä Mielenterveysseuran kanssa käyttää kesällä järjestettävään sote-leiripäivään.

–

Unelmien liikuntapäivä
Perjantaina 10.5. järjestettiin Unelmien liikuntapäivän tapahtuma Kaalisaaressa.
Tapahtuman järjestivät Vammalalan Retkeilijät, Sastamalan Sydänyhdistys, Apteekki
Sastamala, Äetsän jousiampujat ja MLL yhdessä. Tapahtumassa oli mm. frisbeen
heittoa, arvontaa, jättiritsoilla ja jousipyssyllä ammuntaa, keppihevosrata, makkaran
paistoa
ja
puistojumppaa.
MLL
Tyrvää-Vammalalla
oli
kuvasuunnistusta,
jättisaippuakuplia sekä järjesti järjesti kahvituksen.

–

Taideleiri
Osallistuimme jälleen taideleirin järjestämiseen yhdessä Sastamalan seurakunnan
kanssa. Taideleiri oli 11.-13.6. Houhajärven leirimajalla. Leirille osallistui 29
kouluikäistä lasta. Seurakunnalta vetäjinä olivat Rauni ja Marjo-Riitta ja 5 isosta.
MLL:ltä oli vetäjinä Raija ja Outi. Tavallisten leiripuuhien, kuten iltaohjelmien ja
saunomisten
lisäksi
leirillä
tehtiin
monenlaisia
töitä
kuten
omakuvat,
hedelmäasetelmat, sateenvarjotyöt, risti-nollapelit ja puuveneet sekä kokeiltiin
monenlaisia tekniikoita kuten kuplamaalausta, pointillismia, naulatauluja, uusiopaperin
tekoa, akvarellimaalausta ja haitaritekniikkaa.

–

Merirosvoseikkailu
Sastamalan seurakunta ja eri yhdistykset ovat yhdessä järjestäneet jo useampana
vuonna
syksyisen
koko
perheen
seikkailutapahtuman.
Vuonna
2019
Merirosvoseikkailun järjestämiseen osallistuivat Sastamalan seurakunta, MLL:n
Tyrvään-Vammalan yhdistys ja partiolaiset. Tapahtuma oli sunnuntaina 27.10. klo 1215 ja keräsi kävijöitä noin 400. Tapahtumassa oli jälleen monenlaisia toimintapisteitä,
labyrintti, aarteenetsintää ja edullinen lounas. Yhdistyksen pisteellä lapset pääsivät
askartelemaan merirosvo-ohjaajien kanssa omat papukaijat ja ottamaan tatuoinnin ja
kasvomaalauksen.

–

Yhresä-messut
Lapsen oikeuksien päivänä tiistaina 20.11. järjestettiin toista kertaa koko perheen
Yhresä-messut Sastamalan pääkirjastolla ja Vintissä. Messut keräsivät yhteen
paikkakunnan kaupungin, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijat, jotka tekevät
työtä ja toimivat lasten, nuorten ja perheiden parissa. Nämä esittelivät omaa
toimintaansa ja järjestivät kävijöille monenlaista toimintaa omilla pisteillään. Tällä
kertaa messuilla oli teemana ympäristö ja esittelypisteillä olikin monenmoista
ympäristöön
ja
luontoon
liittyvää
toimintaa.
Avajaispuheenvuoron
piti
kaupunginvaltuutettu Eveliina Asikainen Sastalan Vihreistä. Ulkona oli roska-auto,
hevonen ja vaahtokarkkien paistoa. Sisällä pääsi mm. keppihevosradalle, katsomaan
Jätejengi-nukketeatteriesitystä, pelaamaan pakopeliä ja moikkaamaan Herra
Hakkaraista. Lisäksi Vintissä oli kahvi- ja mehutarjoilu. MLL järjesti ötökkäjahdin, jossa
lapset pääsivät etsimään kirjastolle piilotettuja ötökkäkuvia ja lisäksi laitoimme lapsille
siirtotatuointeja. Messut olivat oikein onnistuneet ja arvioiden mukaan keräsivät
paikalle jopa 700 henkeä.

–

Sote-yhdistysten yhteistyö
Paikallisten Sote-yhdistysten yhteistyö jatkui myös vuoden 2019 ajan. Yhdistykset
kokoontuivat muutaman kerran ja lisäksi pitivät yhteyttä Whatsapp-ryhmän ja

Facebook-ryhmän välityksellä. Yhdessä järjestettiin yhteinen kesäinen leiripäivä jo
viidettä kertaa.
Leiripäivä järjestettiin torstaina 25.7. klo 10-16 Kiikan Leiriaholla Turvallisesti yhdessä
-teemalla. Päiväohjelmassa oli rennon yhdessäolon lisäksi liikunnallista ohjelmaa,
yhteislaulua ja erilaisia toiminnallisia rastipisteitä unohtamatta tietenkään syömistä ja
kahvittelua, saunomista ja makkaranpaistoa. Leirille osallistui noin 80 kävijää.
Sote-yhdistysten
toiminnassa
ovat
mukana
mm.
Sastamalan
seudun
mielenterveysseura, SPR Vammala ja Kiikoinen, Sastamalan seurakunta,
Sydänyhdistys, Keliakialiitto, Erkki-ryhmä, Invalidiliitto ja Diabetesyhdistys.
Yhdistyksillä on oma edustajansa Sastamalan perhepalveluverkoston agenttiryhmässä.
Yhdistysten edustajana toimivat Päivikki Ristiniemi Kiikoisten SPR:stä ja Outi Koivu
MLL Tyrvää-Vammalasta osallistuivat aktiivisesti agenttiryhmän työskentelyyn ja
kokoontumisiin 4 kertaa vuoden 2019 aikana.
–

Muiden tahojen toimintaan ja tapahtumiin osallistuminen
Yhdistys osallistui Sastamalan ja Punkalaitumen odottaville vanhemmille ja
vauvaperheille järjestetyille perhevalmennusmessuille eli Vauvapäivään 18.5. ja 5.10.
Messumuotoinen perhevalmennuspäivä korvaa entisen perhevalmennustoiminnan.
Messuilla on odotukseen, synnytykseen ja vauvan hoitoon liittyviä luentoja sekä
esittelypisteitä, joilla kävijät voivat kierrellä. Mukana on neuvolan lisäksi yrittäjiä ja
järjestötoimijoita. Yhdistys on esitellyt omaa ja muiden paikkakunnan MLL-yhdistysten
toimintaa sekä järjestänyt pienen kyselyn toiminnastaan palkintoineen.
Koulujen päättäjäispäivänä osallistuimme yhdessä nuorisotyön ja Sastamalan
seurakunnan kanssa päätöspäivän partiointiin keskustassa, Kaalisaaressa ja
Ojansuulla. Sateinen ja vilpoinen sää piti illan varsin rauhallisena, mutta koimme
tärkeänä olla mukana kohtaamassa nuoria.
10.10. juhlistettiin Sastamalan kaupungin 10-synttäreitä ympäri kaupunkia eri
yksiköissä, myös kirjastolla ja Vintissä. Yhdistys osallistui juhlintaan järjestämällä
kahvitarjoilun Vintillä. Kahvittelemassa kävi noin 100 henkeä. Lisäksi laitoimme
lapsikävijöille suosituiksi havaittuja siirtotatuointeja.

–

Muu yhteistyötoiminta
Yhdistys osallistui aktiivisesti Sastamalan pääkirjaston yläkertaan perustetun Vintin
toimintaan. Toimimme Vintin ylläpidossa yhteistyössä kaupungin ja muiden käyttäjien
kanssa.
Yhdistyksen edustaja on lisäksi osallistunut agenttiryhmän lisäksi myös mm.
perhepalveluverkoston
verkostoiltapäivään,
nuorisoparlamentin
ja
muiden
yhteistyötahojen
kokoontumisiin.
Osallistumme
myös
omalta
osaltamme
perhepalveluverkoston toimintaan ja tiedotamme verkoston kuulumisia paikkakunnan
lapsiperheille.
Sastamalan kaupungissa on aloitettu hyvinvointityön uudelleenorganisointi ja
ensimmäisenä pilotoidaan lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointityöryhmän
toimintaa. Työryhmään on kutsuttu laajasti lasten, nuorten ja lapsiperheiden kanssa
toimivien tahojen edustajia. Ryhmän työskentely pääsi vasta alkamaan vuoden 2019
lopulla, mutta olemme iloisia, että meidät on kutsuttu mukaan osallistumaan tärkeään
hyvinvointityöhön.

–

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 aina henkilökohtaisen opastuksen.

5.

–

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. Pusseja jaetaan vuosittain runsaat 100
kappaletta.

–

Aktiivisten toimijoiden palkitseminen
Tammikuussa kokoustimme ja vietimme saunailtaa kaupungin rantasaunalla.
Elokuussa kokoustimme yhdessä Laiturikahvilassa. Perinteinen loppuvuoden
kiitosruokailu siirrettiin joulunalusajan kiireiden vuoksi tammikuulle.

AVUSTUSTOIMINTA

Yhdistyksemme avustaa kuukausiavustuksella Plan Suomen kautta 11-vuotiasta Sonatpoikaa Kambodzasta.
Osallistuimme MLL:n valtakunnalliseen Hyvä Joulumieli -kampanjaan ja jaoimme 60
kappaletta 70 euron arvoisia lahjakortteja paikkakunnan lapsiperheille. Kaupungin
sosiaalitoimi toimi kanssamme tässä yhteistyössä ja hoiti korttien jakelun. Lisäksi jaoimme
ruokalahjakortteja lapsiperheisiin ja joululahjoja lapsille suoraan ja Joulupuu -keräyksen
kautta.

6.

VARAINHANKINTA

Varoja toimintaan yhdistys sai jäsenmaksutuloista, tapahtumien kahvituksista, lahjoituksista
ja Sastamalan kaupungin avustuksesta.
Helmikuulla
osallistuimme
yhdessä
Sastamalan
musiikkiopiston
ja
Sastamalan
mielenterveysseuran
kanssa
hyväntekeväisyyskonsertin
järjestämiseen.
Keväällä
osallistuimme MLL:n valtakunnalliseen Kevätilo-keräykseen. Huhtikuun lopussa yhdistys
keräsi varoja järjestämällä kahvituksen noin 300 hengelle Tanssikoulu Tanssintahdin
kevätnäytöksessä Sylvään koululla.
Hopun kirpputorikeskuksessa kerättiin vuoden mittaan asiakkailta yhdistykselle lahjoituksia
kassalla olevaan possuun ja joulun alla kävimme noutamassa kyseisen käteislahjoituksen.
Lahjoituksella
hankimme
Vinttiin
leikkikeittiön,
astioita
ja
leikkikasviksia.
Vuosi 2019 oli jälleen puuhakas vapaaehtoisillemme. Perhekahvilassa meillä kävi vuoden aikana
kaikenkaikkiaan noin 1076 kävijää ja sen ylläpitoon käytimme lähes 500 tuntia. Koko
hallitustyöskentelyyn käytettyä aikaa ei ikävä kyllä ole laitettu muistiin, mutta pelkkiin kokouksiin
saatiin kulumaan noin 200 vapaaehtoistuntia. Perhekahvilan lisäksi järjestimme, tai osallistuimme
17 muun tapahtuman ja 2 leirin järjestämiseen. Näihin osallistui yhteensä n. 1750 henkilöä ja
niiden eteen tehtiin noin 900 vapaaehtoistyötuntia. Arvio on varsin karkea, kun ei näissä puuhissa
tule seurattua käytettyjä tunteja yhtä tarkkaan mitä ansiotyössä. Näistä puuttuu vielä mm.
vapaaehtoisten kutojiemme aika, jonka he ovat käyttäneet pieniä vauvasukkia kutoen.
Toivomme että työmme jälki näkyy ja saamme jatkossakin järjestää antoisaa toimintaa lapsiperheille!

Sastamalassa 29.3.2020
Outi Koivu
puheenjohtaja
MLL:n Tyrvään-Vammalan yhdistys

