
TOIMINTAKERTOMUS 2020



MLL Tyrvää-Vammala edistää lasten,  nuorten ja  perheiden hyvinvointia.  Järjestämme vapaaehtoisvoimin
monimuotoista  toimintaa  sastamalalaisten  lapsiperheiden  iloksi  sekä  toimimme  heidän
puolestapuhujanaan. Vuosi 2020 oli yhdistyksen 97. 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.

Vuosi 2020 oli täysin ennennäkemätön yhdistyksen historiassa. Toimintasuunnitelman mukaista toimintaa
pystyttiin  sellaisenaan  järjestämään  vain  tammi-helmikuussa.  Maaliskuusta  lähtien  maailmanlaajuinen
koronapandemia toi yhtäkkiä eteen täysin uudenlaisia haasteita. Kuten koko maa, niin mekin jouduimme
silloin laittamaan kaiken yleisötoiminnan tauolle kolmeksi kuukaudeksi. Tässä vaiheessa olimme vielä täysin
tietämättömiä  miten  pitkään  poikkeusolosuhteet  tulisivatkaan  lopulta  jatkumaan.  Vaikutus  oli  kuitenkin
koko  loppuvuoden  toimintaan.  Vuoden  piti  olla  suuri  juhlavuosi  meille,  sillä  Mannerheimin
Lastensuojeluliitto täytti 4. lokakuuta 100 vuotta ja juhlavuodeksi oli alettu suunnitella monenlaista erityistä
toimintaa jo edellisenä vuonna, tehty varauksia ja hankintoja. Maailmanlaajuinen koronapandemia muutti
tämän kaiken. Jouduimme perumaan suunnitelmia, tekemään varasuunnitelmia ja muuttamaan toimintaa
monella tavalla. 

1. HALLINTO- JA JÄRJESTÖTOIMINTA

Vuonna 2020 yhdistyksen hallituksen jäsenet luottamustehtävineen olivat seuraavat:
Outi Koivu, puheenjohtaja, rahastonhoitaja
Liisa Parkkila, varapuheenjohtaja
Kirsi Hituri, sihteeri
Satu Jokikoivu, jäsenvastaava
Raija Seurala
Laura Nevala 
Elisa Ahonen
Sirpa Kulmala

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  Satu Jokikoivu. Kantovälinelainaamoa
hoisi Outi Koivu. 

Koronapandemia vaikutti paljon myös hallitustyöskentelyyn.  Tammi-  ja  helmikuun kokoukset  ennätettiin
järjestää  normaalisti  livenä,  mutta  maaliskuun  kokous  pidettiinkin  WhatsAppissa.  Maaliskuun  jälkeen
hallitus kokoontuikin seuraavan kerran virallisesti vasta kesäkuulla. Muutoin hallitus oli entistäkin enemmän
yhteydessä  toisiinsa  WhatsAppin  välityksellä,  kun  seurasimme aktiivisesti  maan tilannetta ja  mietimme
miten uudessa tilanteessa tullaan toimimaan. Syyskaudella hallitus kokoontui syys-, loka- ja marraskuussa,



mutta loppuvuodesta  koronatilanne oli  jälleen huonontunut  siten, että päätimme olla  tapaamatta enää
joulukuussa. Hallituksen kokouksia oli siis vuonna 2020 yhteensä vain 7 ja niistäkin yksi kerta oli etänä. 

Keväällä  kokoontumisrajoitukset  eivät  mahdollistaneet  vuosikokouksen  järjestämistä,  eikä   yhdistyksen
nykyisten sääntöjen mukaan ei ole mahdollista pitää kokousta sähköisesti, joten ainoa mahdollisuus toimia
laillisesti oli siirtää kokous. Sääntöjen mukaan kevätkokouksen pitämisaika olisi maalis-toukokuussa, mutta
koronaepidemia oli  perusteltu  syy,  siirtää  kokousta  myöhemmäksi.  Lopulta  yhdistyksen sääntömääräiset
kevät-  ja  syyskokoukset  järjestettiin  molemmat  Sastamalan  pääkirjaston  yläkerrassa  Kohtaamispaikka
Vintissä lauantaina 17.10.2020. 

Sastamalassa valmisteltu sivistystoimen palveluverkkoselvitys valmistui ja julkaistiin tammikuussa. Selvitys
koski  varhaiskasvatusta,  perusopetusta,  lukiokoulutusta sekä vapaa-ajan palveluita eli  liikunta-,  nuoriso-,
kirjasto-  ja  kulttuuripalveluita  sekä  musiikki-  ja  kansalaisopistotoimintaa.  Lähtökohtana  on  sopeuttaa
palveluverkkoa suhteessa väestömäärän kehityksen mukaiseksi vuoteen 2030 mennessä. Selvitysraportin
pohjalta  oli  myös  laadittu ehdotuksia  miten palveluverkkoa  karsittaisiin,  mutta ennen tulevia  päätöksiä
pyydettiin kuntalaisilta mielipiteitä ja lausuntoja annetuista ehdotuksista tietyiltä tahoilta. Myös yhdistys sai
lausuntopyynnön  palveluverkkoselvitykseen.  Hallitus  tutustui  perusteellisesti  selvitykseen,  keskusteli
asioista pitkään ja laati oman lausuntonsa, jossa korostettiin sitä että lapsilta ja nuorilta ei ole varaa leikata
tiukassakaan  taloudellisessa  tilanteessa,  sillä  hyvinvoivista  lapsista  kasvaa  hyvinvoivia  ja  tuottavia
kuntalaisia.  Muistutimme  myös,  että  lapsia  koskevia  päätöksiä  tehtäessä  ensisijaisena  perusteena  on
huomioitava lapsen etu. Erityisesti toivoimme kiinnitettävän huomiota mm. siihen että varhaiskasvatuksessa
pystyttäisiin jatkossa vastaamaan muuttuneen työelämän tarpeisiin,  lapsilla  on turvalliset,  terveelliset  ja
tarkoituksenmukaiset oppimisympäristöt, lasten koulumatkojen on oltava kohtuullisen pituisia ja turvallisia,
oppilashuollolle  on  taattava  riittävät  resurssit  ja  lasten  ja  nuorten  harrastamismahdollisuudet  (liikunta-,
nuorisotyö-,  kulttuuri-  ja  kirjastotoiminta)  arjessa  turvataan.  Pidämme vanhojen kuntakeskusten kouluja
tärkeinä kohtaamispaikkoina, jotka vahvistavat asukkaiden yhteisöllisyyttä ja mahdollistavat monipuolisen
harrastustoiminnan järjestämisen ja siihen osallistumisen. 

2. JÄSENISTÖ JA JÄSENTOIMINTA

Vuoden 2020 lopussa jäseniä oli 143, näistä aikuisjäseniä on 104 ja lapsi- ja nuorisojäseniä yhteensä 39.

Jäsenmaksu vuodelle 2020 oli 25 euroa. Jäsenkirje lähetettiin keväällä jäsenille sähköpostitse. Uudet jäsenet
toivotettiin tervetulleeksi MLL:n Tervetuloa-kortilla. Yhdistys neuvotteli jäsenilleen 13 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, Tyrvään Yrtti-Aitta, Tyrväänkylän AD-autokorjaamo ja kahvila ja Valokuvaamo Studio 86.

Jäsenmäärä  laski  alkuvuodesta,  kun  ihan  valtakunnallisestikin  jäseniä  erosi  normaalia  enemmän,  joten
syksyllä pidimme pienen jäseneksiliittymiskampanjan ja saimmekin ihan mukavasti uusia jäseniä. 

3. TIEDOTUS

Yhdistyksen  internetsivut  löytyvät  edelleen  osoitteesta  www.mlltyrvaavammala.fi.  Nettisivujensa  lisäksi
yhdistys  tiedotti  toiminnastansa  aktiivisesti Facebook-sivullansa  ja  jakoi  kuvia  toiminnastaan  Instagram-
tilillään  @mlltyrvaavammala.  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. 



Maalis-toukokuussa kun kaikki yleisötoiminta piti lakkauttaa koronapandemian vuoksi, jaoimme yhdistyksen
Facebook-sivulla  arkipäivisin  puuhavinkkejä  perheille  seuraavasti:  maanantaisin  erilaisia  kirjallisuuteen
liittyviä juttuja,  kuten äänisatuja ja  -kirjoja,  tiistaisin opettavaisia  juttuja,  kuten vinkkejä erilaisiin lapsille
sopiviin  tiedekokeisiin,  keskiviikkoisin  askarteluvinkkejä,  torstaisin  liikunnallisia  juttuja  ja  perjantaisin
erilaisia pelejä. Kun muuta toimintaa ei keväällä ollut niin ennätimme myös uusia yhdistyksen nettisivut.  

Jäsenistölle lähetettiin myös keväällä sähköinen jäsenkirje, jossa tiedotettiin koronan mukanaan tuomista
muutoksista toimintaan ja muusta ajankohtaisesta.

Yhdistyksen esitteitä ja mainoksia on esillä ja jaossa neuvolassa sekä neuvolan jakamissa sukkapusseissa.
Yhdistyksen toimintaa on esitelty  ja  mainoksia jaettu tammikuussa  neuvolassa järjestetyillä  Vauvapäivä-
perhevalmennusmessuilla. Toiminnasta on tiedotettu Facebookissa, Instagramissa, yhdistyksen www-sivuilla
sekä pääkirjaston ja Vintin ilmoitustauluilla. 

4. YLEISÖTOIMINTA

Maaliskuusta  lähtien  toiminta  muuttui  koronapandemian  vuoksi  kovin  ennakoimattomaksi.  Jouduimme
siirtämään,  perumaan  ja  rajoittamaan  toimintaa  eikä  monia  tuttuja  tapahtumia  saatu  järjestettyä.
Poikkeusoloissa koitimme keksiä uusia tapoja järjestää toimintaa ja ilahduttaa lapsia ja perheitä. Kasvokkain
kohtaamisen  ja  erilaisten  tapahtumien  sijaan  mm.  julkaisimme Facebookissa  puuhavinkkejä,  lähetimme
postin kautta tarra-askartelupaketteja lapsille, äitienpäiväksi arvoimme Kahvila KodinSydämen herkkukassin
ja syksyllä järjestimme Zoomin kautta luennon. 

- 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  tammikuussa  kokoontumistaan  lapsiperheiden  kohtaamispaikka  Vintissä
(Sillankorvankatu  1),  pääkirjaston  yläkerrassa  keskiviikkoisin  klo  10–12.   Kahvilassa  on  yleensä  tarjolla
kahvia,  teetä  ja  mehua  sekä  jotain  pientä  purtavaa.  Vuoden  alussa  löysimme  uuden  innokkaan
vapaaehtoisleipurin  perhekahvilaan,  jonka  leipomista  herkuista  saimme  nauttia.  Kokeilimme  myös
aamupuuron tarjoamista kahvilassa ja se maistuikin kävijöille hyvin. 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.
Perhekahvilan kevätkauden ensimmäinen kokoontuminen oli 8.1. Kausi jouduttiin koronapandemian vuoksi
lopettamaan kesken ja kevään viimeinen perhekahvila oli 11.3.  Kahvila kokoontui siis kevätkaudella vain 9
kertaa. Keväällä kävijöitä oli yhteensä n. 354.

Syksyllä  pääsimme  taas  jatkamaan  perhekahvilan  toimintaa  uusin  ohjein.  Aikuisilla  oli  maskisuositus,
aikuisten  kesken  pidettiin  turvavälejä,  käsiä  pestiin  tullessa,  lähtiessä,  ennen  ja  jälkeen  välipalan,
aivastamisen  jälkeen  jne.  Ahkerasti  käytettiin  myös  käsidesiä  ja  kaikki  kosketuspinnat  pyyhittiin
perhekahvilan jälkeen desifioivilla liinoilla. Syksyllä alkuun meillä oli omat eväät, mutta huomasimme että
omien  eväiden  pakkaaminen  nosti  kynnystä  kahvilaan  lähdölle,  joten  anoimme  ja  saimme  Hämeen
lastensäätiöltä  korona-avustusta,  jolla  hankimme  perhekahvilaan  maskien  ja  käsidesin  lisäksi  myös
turvallista  yksittäispakattua  välipalaa.  Korona  ja  kaupungin  samaan  aikaan  siirtynyt  avoin
varhaiskasvatustoiminta  kuitenkin  söivät  meiltä  kävijöitä.  Syyskausi  alkoi  kuten  normaalistikin  syyskuun
alussa  eli  2.9.,  mutta kausi  jouduttiin jälleen lopettamaan koronan vuoksi  kesken ja  viimeinen kerta  oli
25.11. Syyskaudella ehdittiin siis kokoontua 12 kertaa ja kävijöitä oli n. 216.



Perhekahvilalla oli vuonna 2020 kolme vakituista vapaaehtoista vetäjää ja yksi leipuri. Lisäksi kävijäkunnassa
on  muutama  aktiivinen  henkilö,  jotka  osallistuvat  toiminnan  järjestämiseen  mm.  emännöimällä  ja
järjestämällä ohjelmaa.

- Puistotreffit

Puistotreffeillä tapaillaan eri kesällä eri leikkipuistoissa vapaan leikkimisen ja jutustelun merkeissä. Uusia
turvatoimia noudattaen pystyimme järjestämään puistotreffejä jälleen kesällä. Normaalista poiketen meillä
ei  ollut  välipalatarjoilua  kävijöille,  mutta  kahvia,  pillimehuja  sekä  käsidesiä  kuitenkin.  Puistotreffit
järjestettiin keskiviikkoisin klo 10-12. Treffasimme 10.6. Pappilan puistossa, 17.7. Keskustan leikkipuistossa ja
12.8. Iisan puistossa. Puistotreffeille osallistui n. 63 henkeä.  

- Säpinäsunnuntait

Vuoden  alussa  päätimme  muuttaa  Säpinäsunnuntait  isä-lapsitoiminnasta  koko  perheen  tapahtumiksi.
Keväälle suunnitellut kerrat jouduimme koronan vuoksi perumaan, mutta syksyllä pystyimme pitämään 3
Säpinäsunnuntaita  koko  perheelle  suunnattuina  avoimina  ja  maksuttomina  liikuntasalivuoroina.
Säpinäsunnuntait eivät ole mitenkään ohjattuja, vaan lapset leikkivät ja pelailevat salissa esiin laitetuilla
liikuntaväleineillä  yhdessä  vanhemman  kanssa.  Säpinäsunnuntait  olivat  sunnuntaisin  klo  10-11  27.9.
Muistolassa,  25.10.  Vammalan lukiolla  ja  29.11.  Stormin  koululla.  Vammalan  lukiolla  salissa  oli  muiden
liikuntavälineiden  lisäksi  myös  MLL:n  Karkun  yhdistykseltä  lainattu  pomppulinna.  Yhteensä
Säpinäsunnuntaihin osallistui noin 58 henkeä. 

- Taideleiri

Perinteistä  Sastamalan  seurakunnan  ja  MLL:n  yhteistä  taideleiriä  jouduttiin  lykkäämään,  mutta
koronatilanteen rauhoituttua leiri pystyttiin onneksi kuitenkin järjestämään 2.-4.7. Houhajärven leirimajalla.
Seurakunnalta vetäjinä olivat Rauni Rantakytö ja Marjo-Riitta Helminen sekä 6 isosta. MLL:ltä vetäjinä olivat
Raija Seurala ja Outi Koivu. Tavallisten leiripuuhien, kuten iltaohjelmien ja saunomisten lisäksi leirillä tehtiin
monenlaisia  kädentöitä  kuten  omakuvia,  kasvipainantaa,  tarinakiviä  säilytyspussukoineen,
partavaahtomarmorointia,  matonkudontaa  ja  akvarellimaalausta.  Leiriläisillä  oli  myös  paljon  isosten
ohjaamaa leikkiä ja leiriolympialaiset. Leirille osallistui 20 kouluikäistä lasta. 

- Cityseikkailu

Syksyinen  koko  perheen  tapahtuma  yhdessä  Sastamalan  seurakunnan  kanssa  on  jo  monivuotinen
perinteemme. Yhteisessä syystapahtumassamme Vammalan seurakuntatalolla on yleensä käynyt usea sata
henkeä  ja  selvää  oli  että  sellaisenaan  emme  voisi  tapahtumaa  syyskuussa  järjestää.  Yhteinen  tahtotila
kuitenkin oli että halusimme ehdottomasti järjestää perheille jotain kivaa yhteistä puuhaa, joten päätimme
järjestää tapahtuman ulkona rastiradan muodossa, jolloin ihmiset eivät kertyneet isoina massoina samaan
paikkaan. Cityseikkailu järjestettiin Vammalan keskustassa sunnuntaina 25.10. Osa rasteista oli fyysisiä ja osa
olivat virtuaalirasteja, joita pystyi etsimään Seppo-sovelluksen avulla. Yhdistyksellä oli kaksi fyysistä rastia.
Omatoiminen heijastinpuurasti ja  pääkirjaston parkkipaikalla oleva erilaisia  autoilupisteitä sisältävä rasti.
Yhdellä pisteellä pääsi ajamaan rataa lävitse kauko-ohjattavilla autoilla siten että piti väistellä radalla olevia
pehmoleluja,  toisella  pisteellä  koitettiin keilata kauko-ohjattavalla  autolla  kumoon keiloja ja  kolmannella
pisteellä lapset pääsivät itse ajamaan maahan piirrettyä rataa läpi erilaisilla polkuautoilla. Tapahtuma oli
kolmituntinen ja yhdistyksen rastilla riittä kuhinaa alusta loppuun asti. Arvioimme että osallistujia oli noin
250 henkeä. 

- MLL 100 vuotta

Syksyllä yhdistyksen piti koko maan mukana juhlistaa Mannerheimin Lastensuojeluliiton 100-vuotispäivää
Seukulla lapsille suunnitellussa ilmaisessa Koko Suomen lastenjuhlissa, mutta kokoontumisrajoitusten vuoksi
jouduimme lopulta perumaan koko juhlat ja keksimään toisen tavan juhlistaa syntymäpäivää. Päädyimme



jakamaan 100 kpl synttärijuhlapusseja lapsille. Pusseissa oli onnittelukortin lisäksi Aku Ankan erityisnumero,
popcornia,  pillimehua,  lakua  tarroja,  ilmapalloja,  heijastin,  leimasin,  siirtotatuointeja  ja
tanssituntilahjakortti.  Juhlapussit  koottiin  yhteistyössä  Radientumin,  Netland  Oyn  ja  Tanssikoulu
TanssinTahdin  kanssa.  Yhdistyksen  vapaaehtoiset  jakoivat  juhlapusseja  Sastamalan  Citymarketissa
perjantaina  2.10.  ja  lauantaina  3.10.  ja  laittoivat  samalla  lapsille  siirtotatuointeja,  aikuisille  oli  jaossa
Lapsemme-lehden  juhlanumeroa.  Arviomme  mukaan  pusseja  ja  lehtiä  kävi  noutamassa  ja  tatuointeja
ottamassa noin 200 henkeä. 

- Murkkuluento

Lapsen oikeuksien päivänä on Sastamalassa ollut nyt muutamana vuonna lapsiperheille suunnatut Yhresä-
messut, mutta niitä ei koronan vuoksi pystytty järjestämään, vaan niiden sijasta kaupunkin järjesti luentoja
etäyhteyksin vanhemmille. Yhdistykseltä oli kyselty mahdollisuutta järjestää nuorten vanhemmille luentoa
murkkuikäisten kipuiluista, joten päätimme järjestää sellaisen myös lapsen oikeuksien viikolla. Saimme myös
keskusjärjestön  kautta  syksyllä  Zoomin  käyttöön,  joka  mahdollisti  luennolle  osallistumisen  myös
etäyhteyksillä. Minun Murkkuni, ihana ja kamala -luento järjestettiin yhteistyössä Tanssikoulu TanssinTahdin
kanssa lauantaina 21.11. Kohtaamispaikka Vintissä ja Zoomissa. Luennoitsijana oli fysiikkavalmentaja Samuli
Koivuniemi. Paikan päällä Murkkuluentoa oli seuraamassa 6 henkeä, etänä osallistui 15 henkeä ja lisäksi
luentotallennetta jälkikäteen on katsottu useampi kymmenen kertaa. 

- Sote-järjestöjen yhteistyö

Sote-yhdistysten  perinteistä  leiripäivää  Kiikan  Leiriaholla  ei  viime  vuonna  pystytty  järjestämään
koronarajoitteiden vuoksi. Yhdistykset pitivät yhteyttä WhatsAppin välityksellä, mutta tapaamaan pystyttiin
vain kerran syksyllä 2.9. Vammalan seurakuntatalolla, jossa keskusteltiin mm. koronan mukanaan tuomista
haasteista ja suunniteltiin syksyn yhteistoimintaa. Etäyhteyksien kautta Kumppanuusyhdistys Arttelin Riitta
Kurki  esitteli  meille  Lähellä.fi-palvelua.  Paikan  päällä  mukana  oli  Sotesista  Päivi  Karvonen  kertomasssa
Arkeen voimaa -toiminnasta.

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  agenttiryhmän työskentelyyn ja kokoontumisiin. 

- Muiden tahojen toimintaan ja tapahtumiin osallistuminen

Yhdistys  osallistui  Sastamalan  ja  Punkalaitumen  odottaville  vanhemmille  ja  vauvaperheille  järjestetyille
perhevalmennusmessuille  eli  Vauvapäivään 25.1.  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.  Toukokuun ja  syyskuun
Vauvapäivät jouduttiin koronapandemian vuoksi perumaan. 

Maaliskuussa  5.  ja  6.3.  olimme  mukana  Vinkin  vapaa-aikakeskuksessa  järjestetyssä  Muistolan  koulun
liikuntapäivässä  yhdessä  Vammalan retkeilijöiden kanssa.  Vapaaehtoisemme olivat  ulkona Angry  Birds  -
pisteellä opastamassa ja avustamassa lapsia jättiritsalla ammunnan saloihin. Päivät oli hyvin suunniteltu ja
toteutettu ja niin vapaaehtoiset kuin osallistujatkin viihtyivät. Kaikki luokat kävivät vuorollaan kokeilemassa
jättiritsoilla ampumista, jotkut useampaankin kertaan, sillä puuha oli mukavan haastavaa. 

- Muu yhteistyötoiminta

Yhdistys osallistui aktiivisesti Sastamalan pääkirjaston yläkertaan perustetun Vintin toimintaan. Toimimme
Vintin ylläpidossa yhteistyössä kaupungin ja muiden käyttäjien kanssa. 



Osallistuimme  myös  omalta  osaltamme  perhepalveluverkoston  toimintaan  ja  tiedotamme  verkoston
kuulumisia  paikkakunnan  perheille.  Viime  vuonna  koronan  vuoksi  joitain  tapaamisia  peruuntui,  mutta
yhdistys  on  mukana  mm.  agenttiryhmän,  nuorisoparlamentin,  lasten  ja  nuorten  hyvinvointiryhmän
toiminnassa. Osallistuimme myös paikallisten tahojen kokoontumisiin Pirkkaset -lastenkulttuurikuukauteen
liittyen. 

- Lainaamotoiminta

Yhdistyksellä  on kantovälinelainaamo, josta saa lainaksi kokeiltavaksi  tai  lyhytaikaiseen käyttöön erilaisia
kantoliinoja ja -reppuja. Lainatessa maksetaan 10 euron pantti, jonka saa takaisin tuotteen palauttaessaan,
laina-aika on kaksi viikkoa. Käyttöön saa myös aina henkilökohtaisen opastuksen. 

- 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. Vuonna 2020 pusseja alettiin jakamaan
myös Kiikoisiin ja vuoden aikana sukkapusseja jaettiin kaikenkaikkiaan Sastamalassa noin 125 kappaletta. 

- Aktiivisten toimijoiden virkistystoiminta

Vuoden 2019 “pikkujouluja” vietettiin Nokialla 8.2. käymällä ensin Keilaamossa keilaamassa ja sen jälkeen
syömässä  Pepperissä.  Kesäkuussa  kokoustimme  yhdessä  Laiturikahvilassa.  Perinteinen  loppuvuoden
kiitosruokailu siirrettiin koronarajoitusten vuoksi seuraavalla vuodelle. 

5. AVUSTUSTOIMINTA

Yhdistyksemme avustaa kuukausiavustuksella Plan Suomen kautta 12-vuotiasta Sonat-poikaa Kambodzasta. 

Osallistuimme MLL:n valtakunnalliseen Hyvä Joulumieli -kampanjaan ja jaoimme 45 kappaletta 50 euron
arvoisia  lahjakortteja  paikkakunnan  lapsiperheille.  Kaupungin  sosiaalitoimi  toimi  kanssamme  tässä
yhteistyössä  ja  hoiti  korttien  jakelun.  Lisäksi  osallistuimme  jälleen  Joulupuu-keräykseen,  jonka  kautta
lahjoitimme 10 lahjakorttia paikallisille lapsille jouluna jaettavaksi.

6. VARAINHANKINTA

Varat toimintaan on tähän asti kerätty pääasiassa jäsenmaksuilla, kevätkeräysellä, kaupungin avustuksella ja
tapahtumien kahvituksilla. Viime vuonna jäsenmaksutulot laskivat, kevätkeräyksen tulos oli huonoin ikinä ,
kaupungin avustuksen määrä laski uusien jakoperusteiden mukana ja tapahtumia kahvituksineen ei pystytty
pitämään ollenkaan. Jäsenmäärä on, ihan valtakunnallisestikin, laskenut. Tämä on on ymmärrettävää, sillä
lapsiperheissä  on  entistä  tiukempaa mm.  lomautusten  vuoksi  ja  yhdistyksellä  on  vähemmän toimintaa,
jolloin  jäsenet  eivät  koe  saavansa  rahoilleen  vastinetta.  Kun  yhdistyksessä  huomattiin  jäsenmäärän
laskeminen  havaittiin,  niin  siihen  pyrittiin  pureutumaan  syksyllä  järjestämällä  jäsentarjouskampanjoita.
Saimmekin ihan kivasti uusiakin jäseniä vuoden loppupuolella, mutta silti jäseniä oli vuoden lopussa juuri ja
juuri saman verran kuin alussakin. Lapset ensin – keräys keväällä jouduttiin järjestämään ensimmäistä kertaa
pelkästään  verkkokeräyksenä  lipaskeräyksen  sijasta.  Vietimme  keräyskeskiviikkoa  eli  joka  keskiviikko
julkaisimme  keräyksestä  yhdistyksen  Facebook-sivulla,  mutta  emme  selvästikään  tavoittaneet  sitä
kohderyhmää  joka  yleensä  on  keräykseen  osallistunut.  Selvästi  on  välttämätöntä  miettiä  uusia  keinoja
varojen hankkimiseen ja toiminnan rahoittamiseen. 



Hämeen Lastensäätiö jakoi Pirkanmaalla toimiville MLL:n paikallisyhdistyksille 100 euron suuruisia korona-
avustuksia, jollaista yhdistys myös haki ja sai.

Pirkanmaan Osuuskauppa tukee paikallisten lasten ja  nuorten harrastamista ja  hyvinvointia kaksi  kertaa
vuodessa  järjestettävän  Kannustajat-äänestyksen  kautta.  Osuuskaupan  asiakasomistajat  päättävät  miten
jaettavissa oleva rahamäärä jaetaan äänestyksessä mukana olevien seurojen ja yhdistysten kesken. Haimme
syksyllä mukaan Kannustajiin ja saimmekin varsin mukavasti ääniä, mutta ikävä kyllä emme ihan yltäneet
voittosijoille asti. 

Monivuotinen tukijamme Netland Oy avusti meitä viime vuonnakin nettisivu- ja tulostuspalveluiden lisäksi
myös rahallisesti. Näillä rahoilla hankimme naposteltavia jaettuihin MLL100-juhlapusseihin ja osallistuimme
Joulupuu-keräykseen. 

Vaikka koronan vuoksi vuodesta 2020 muotoutui  kovin erilainen mitä olimme ajatelleet ja suunniteltuja
tapahtumia jouduttiin muokkaamaan, siirtämään ja perumaan, niin emme kuitenkaan ihan laakereillamme
levänneet  koko  vuotta.  Järjestimme  toimintaa  rajoitusten  puitteissa,  ulkotiloissa,  toimimme  enemmän
somessa, hyödynsimme postia ja opettelimme etäyhteyksien käyttöä. 

Vuonna 2020 perhekahvila ehti olla avoinna Vintissä yhteensä 21 kertaa, kävijöitä siellä oli kaikenkaikkiaan
n. 570 ja vapaaehtoistyötunteja sen pyörittämiseen tehtiin 244. Vaikka paljon tapahtumia peruuntuikin niin
ennätimme lisäksi järjestää, tai olla mukana 10 tapahtuman, 1 leirin ja 1 luennon järjestämisessä. Näihin
osallistui  yhteensä n.  1010  henkeä  ja  niihin käytettiin  195  vapaaehtoistyötuntia.  Lisäksi  mm.  jaettiin
sukkapusseja, lähetettiin tarra-askartelupaketteja lapsille ja järjestettiin äitienpäiväarvonta. Näihin käytettiin
286 vapaaehtoistyötuntia. Hyväntekeväisyystoimintana jatkettiin kummilapsen pitoa ja osallistuttiin Hyvä
Joulumieli – ja Joulupuu -keräyksiin. Yhdistyksen hallintoon, taloudenhoitoon, jäsentyöhön, viestintään yms.
hallituslaisten  tekemään  työhön,  joka  ei  juurikaan  näy  mihinkään  ulospäin  käytettiin  1053
vapaaehtoistyötuntia. 

Koronapandemia on tuonut uusia haasteita toimintaan ja tulee luultavasti tuomaan vielä pitkään. Meidän
pitää olla nopeita reagoimaan uusiin tilanteisiin ja pystyä kehittämään toimintaamme sekä järjestämään
uudentyyppistä toimintaa. Lapsiperheiden tukeminen arjessa jaksamisessa ja heitä ilahduttavan toiminnan
järjestäminen  on  entistä  tärkeämpää  tässä  tilanteessa.  Samaan  aikaan  kuitenkin  yhdistyksen
toimintaedellytykset ovat heikentyneet. Tämä on ongelma johon jatkossa täytyy kiinnittää huomiota.

Kaikenkaikkiaan vuosi 2020 oli ikimuistoinen! Haasteista huolimatta kertyi jälleen monia hienojakin muistoja
kohtaamisista lasten ja perheiden kanssa. Rajoitukset jatkuvat edelleen, mutta me jatkamme työtämme ja
pyrimme järjestämään perheille antoisaa toimintaa näissä muuttuneissa olosuhteissa. 

Sastamalassa 30.3.2021

Outi Koivu
puheenjohtaja
MLL:n Tyrvään-Vammalan yhdistys


