
TOIMINTAKERTOMUS 2021



MLL Tyrvää-Vammala edistää lasten,  nuorten ja  perheiden hyvinvointia.  Järjestämme vapaaehtoisvoimin
monimuotoista  toimintaa  sastamalalaisten  lapsiperheiden  iloksi  sekä  toimimme  heidän
puolestapuhujanaan. Vuosi 2021 oli yhdistyksen 98. 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.

Toimintavuotta 2021 varjosti edelleen koronapandemia.  Yleisötoiminta oli  suuren osan keväästä tauolla.
Yhdistyksen  hallitus  joutui  koko  ajan  herkällä  korvalla  seuraamaan  tilannetta  ja  kuuntelemaan  erilaisia
viranomaisohjeistuksia sekä liiton ohjeistuksia. Tapahtumia jouduttiin siirtämään, perumaan ja järjestämään
etänä. 

1. HALLINTO- JA JÄRJESTÖTOIMINTA

Vuonna 2021 yhdistyksen hallituksen jäsenet luottamustehtävineen olivat seuraavat:
Outi Koivu, puheenjohtaja, rahastonhoitaja
Liisa Parkkila, varapuheenjohtaja
Kirsi Hituri, sihteeri
Satu Jokikoivu, jäsenvastaava
Raija Seurala
Elisa Ahonen
Sirpa Kulmala

Toiminnantarkastajina toimivat Anne Lindroos-Matintalo ja Pirkko Esko.

Tiedotusta hoisivat yhdessä Liisa Parkkila ja Outi Koivu. Perhekahvilan toiminnasta vastasivat Raija Seurala ja
Outi Koivu. Sukkapussitoimintaa hoisi Satu Jokikoivu. Kantovälinelainaamoa hoisi Outi Koivu.  

Koronapandemia vaikutti edelleen paljon myös hallitustyöskentelyyn. Hallituksen kokouksia pidettiin vain 6
kpl vuonna 2021. Kevätkauden kokoukset pidettiin kaikki etänä, mutta syksyllä päästiin jälleen tapaamaan
kasvokkain.  Muutoin  hallitus  oli  entistäkin  enemmän,  lähes  päivittäin,  yhteydessä  toisiinsa  WhatsAppin
välityksellä.  Vuodelta  2020  lykätyt  hallituksen  “pikkujoulut”  jäivät  myös  vallan  pitämättä,  elokuussa
hallituslaiset tapasivat vapaamuotoisesti Laiturikahvilassa.  

Kevätkokousta jouduttiin myös rajoitusten ja koronaepäilyksen vuoksi lykkäämään ja se pidettiin lopulta
hybridikokouksena heinäkuussa, suurin osa osallistujista osallistui etänä. Sääntöjen mukaan kevätkokouksen
pitämisaika  olisi  maalis-toukokuussa,  mutta  koronaepidemia  oli  perusteltu  syy  siirtää  kokousta
myöhemmäksi.  Sääntömääräinen  syyskokous  pystyttiin  onneksi  taas  järjestettiin  normaalisti  Sastamalan
pääkirjaston yläkerrassa Kohtaamispaikka Vintissä tiistaina 30.11.2021.

2. JÄSENISTÖ JA JÄSENTOIMINTA

Vuoden 2021 lopussa jäseniä oli 117, näistä aikuisjäseniä on 81 ja lapsi- ja nuorisojäseniä yhteensä 36.



Jäsenmaksu vuodelle 2021 oli  25 euroa. Jäsenkirje lähetettiin keväällä ja syksyllä jäsenille sähköpostitse.
Uudet jäsenet toivotettiin tervetulleeksi MLL:n Tervetuloa-kortilla. Jäsenmäärä on edelleen laskussa. 

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. 

Jäsenistölle  lähetettiin  sähköinen  jäsenkirje  keväällä  ja  syksyllä,  jossa  tiedotettiin  toiminnasta  ja
ajankohtaisista asioista.

Yhdistyksen esitteitä ja mainoksia on esillä ja jaossa neuvolassa sekä neuvolan jakamissa sukkapusseissa.
Toiminnasta on tiedotettu Facebookissa, Instagramissa, yhdistyksen www-sivuilla sekä pääkirjaston ja Vintin
ilmoitustauluilla. 

4. YLEISÖTOIMINTA

Koronapandemia vaikutti vuonna 2021 edelleen kaikkeen toimintaan ja 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.  ryhdyimme  rakentamaan  jäälinnaa  Pororannan  leikkipuistoon  ja  kutsuimme
perheitä  mukaan  rakenteluun,  tarjosimme  laskiaisena/ystävänpäivänä  Ellivuoressa  lasketteleville
pullakahvit/mehut,  vauvapäivänä  arvoimme  Facebook-sivuillamme  lorukortteja  ja  järjestimme
omatoimisesti kierrettäviä kuvasuunnistusratoja.

- 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  on  auki  lapsiperheiden  kohtaamispaikka  Vintissä
(Sillankorvankatu 1), pääkirjaston yläkerrassa keskiviikkoisin klo 10-12. Kahvilassa on yleensä tarjolla kahvia,
teetä  ja  mehua  sekä  leipiä  ja  vapaaehtoisen  leipurimme  leipomia  makeita  herkkuja.   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. Koko vuoden järjestettiin toimintaa koronaturvallisesti siten, että aikuisilla oli
maskisuositus,  aikuisten  kesken  pidettiin  turvavälejä,  käsiä  pestiin  tullessa,  lähtiessä,  ennen  ja  jälkeen
välipalan,  aivastamisen  jälkeen  jne.  Ahkerasti  käytettiin  myös  käsidesiä  ja  kosketuspinnat  pyyhittiin
perhekahvilan  jälkeen  desifioivilla  liinoilla.  Keräsimme  lisäksi  erillistä  listaa  joka  kerran  kävijöistä
yhteystietoineen, mahdollisten tautialtistusten selvittämistä varten. 

Perhekahvila joutui alkuvuodesta olemaan paljolti tauolla, maaliskuulla pystyttiin pitämään kahvilaa kerran
siten että kävijämäärä oli  rajoitettu 10 henkeen. Seuraavan kerran perhekahvila oli  avoinna toukokuulla,
aluksi väkimäärä oli rajoitettu 10 henkeen ja perheet ilmoittautuivat kahvilaan etukäteen tulevaksi joko klo
10-11 tai 11-12. Toukokuun lopulla rajoitukset onneksi vapautuivat siten että perhekahvila pystyi jatkamaan
toimintaa  normaalisti.  Päätimme  pitää  kahvilaa  poikkeuksellisesti  auki  myös  kesäkuun,  koska  perheet
tuntuivat sitä kaipaavan. Kevätkaudella perhekahvila kokoontui siis vain 8 kertaa ja kävijöitä oli yhteensä n.
123. 



Syksyllä  rokotusten alettua pääsimme aloittamaan toimintaa normaalisti heti syyskuun alusta ja saimme
jatkaa  koko  syksyn  ihan  normaalisti  turvallisuudesta  toki  huolehtien.  Koronan  vaikutuksen  huomasi
kuitenkin perhekahvilassa vielä aiempaa vähäisemmästä kävijämäärästä. Syyskaudella ehdittiin kokoontua
15 kertaa ja kävijöitä oli n. 288.

Sastamalan kaupungin ja Opiston yhteisen Lue mulle -hankkeen puitteissa oli tarkoitus järjestää satuhetkiä
Litzelius-salissa perhekahvilan aukioloaikana siten että perhekahvilan kävijät olisivat pystyneet niihin myös
osallistumaan.  Keväältä  nämä  ikävä  kyllä  peruuntuivat  kokoontumisrajoitusten  ja  syksyltä  vetäjän
sairastumisen vuoksi. 

Perhekahvilalla oli vuonna 2021 kaksi vakituista vapaaehtoista vetäjää ja yksi leipuri. 

- Puistotreffit

Puistotreffeillä  tapaillaan  kesällä  eri  leikkipuistoissa  vapaan  leikkimisen  ja  jutustelun  merkeissä.
Puistotreffeillä  oli  osallistujille  koronaturvallista  yksittäispakattua  tarjottavaa  sekä  kahvia,  pillimehuja  ja
käsidesiä. Puistotreffit järjestettiin kesällä kerran kuussa keskiviikkoisin klo 10-12. Treffasimme 7.6. Pappilan
puistossa, 5.7. Iisan puistossa ja 2.7. Keskustan leikkipuistossa. Puistotreffeille osallistui n. 26 henkeä.  

- Säpinäsunnuntait

Säpinäsunnuntait ovat koko perheen avoimia maksuttomia liikuntasalivuoroja. Varsinaista ohjausta niissä ei
ole,  vaan lapset leikkivät ja  pelailevat salissa esiin laitetuilla  liikuntavälineillä yhdessä omien aikuistensa
kanssa. Keväällä koronan vuoksi ei Säpinäsunnuntaita pystytty pitämään ja aluksi oli suunnitteilla korvaavia
tapahtumia ulkona, mutta lopulta nekin olivat rajoitusten vuoksi mahdottomia. Syksyllä päätimme myös
pitää Säpinäsunnuntait vielä tauolla.

- Lasten Pirkkaset

Yhdistys  oli  päättänyt  osallistua  Lasten  Pirkkasiin  eli  Pirkanmaan  yhteiseen  lastenkulttuurikuukauteen
vuonna 2021 järjestämällä näytöksen Mysteeri maatilalla -teatterista, mutta koronatilanteen vuoksi näytös
jouduttiin  perumaan.  Yhdistys  osallistuikin  sen  sijaan  Sastamalan  kaupungin  kulttuuripalveluiden,
Pukstaavin ja kirjaston Pirkkasille tekemään virtuaaliseen Hirviön arvoitus -seikkailun tuottamiseen.

- Kuvasuunnistusrastiradat

Kun emme oikein päässeet tapahtumia järjestämään, mutta halusimme kuitenkin ilahduttaa Sastamalan
lapsiperheitä yhteisellä tekemisellä niin päädyimme tekemään erilaisia kuvasuunnistusratoja, joita lapset,
nuoret ja perheet voivat omatoimisesti kiertää. 

Ensimmäinen rata sijaitsi Kaalisaaressa pääsiäisen alla ja teemana oli munanetsintä. Radan suorittamisen
jälkeen  osallistujat  saivat  vielä  napata  laatikosta  mukaansa  pääsiäisaiheisen  värityskuvan  ja  osallistua
arvontaan lähettämällä rasteista löytyneen virkkeen yhdistykselle. Osallistuneiden kesken arvottiin 10 kpl
makeita pääsiäisherkkuyllätyksiä, jotka voittajat nousivat Citymarketin infopisteeltä.

Toinen rata  tehtiin vapun alla,  kun kuultiin  että suosittua autoparaatia ei  vapunpäivänä koronan vuoksi
järjestettäisi.  Rata  kulki  pääkirjastolta  Ystävyydenpuiston  kautta  Siikasuon leikkipuistoon  ja  teemana  oli
tietenkin  vanhojen  autojen  paraati.  Aiemman  kuvasuunnistuksen  tapaan  osallistujat  saivat  radan
suoritettuaan ottaa mukaansa hienon autovärityskuvan ja halutessaan osallistua arvontaan kertomalla mikä
heidän löytämistään autoista oli  heidän mielestään hienoin.  Osallistuneiden kesken arvottiin 5 kpl  isoja
vappupalloja, jotka voittajat pääsivät noutamaan Shelliltä. 

Mannerheimin Lastensuojeluliiton 4.10. olevan syntymäpäivän kunniaksi tehtiin vielä syksyllä itsenäisesti
kierrettävät synttärirastiradat Varilan ja Lousajan kuntoradoille. Rastit olivat tällä kertaa puuharasteja ja niitä



oli omansa sekä alta kouluikäisille että kouluikäisille. Osallistuneiden kesken järjestettiin taas arvonta, johon
pystyi  ottamaan  osaa  lähettämällä  kuvan  itsestään  suorittamassa  rastitehtävää.  Palkintoina  arvottiin  5
herkkuämpäriä, jotka voittajat pääsivät noutamaan Shelliltä. 

Rastiradat otettiin oikein mukavasti vastaan. Osallistujamäärien arviointi on tietysti näissä hankalaa, mutta
arvontoihin osallistuneiden määrästä arvioimme että osallistuneita oli ainakin n. 300.

- Taideleiri

Perinteinen  Sastamalan  seurakunnan  ja  MLL:n  yhteinen  taideleiri  pidettiin  15.6.  -  17.6.  Houhajärven
leirimajalla. Seurakunnalta vetäjinä olivat Rauni Rantakytö ja Marjo-Riitta Helminen sekä 5 isosta. MLL:ltä
vetäjinä olivat Raija Seurala ja Outi Koivu. Tavallisten leiripuuhien, kuten iltaohjelmien ja saunomisten lisäksi
leirillä  tehtiin  monenlaisia  kädentöitä  kuten  sukkahousupatsaita,  makrametöitä,  öljypastelleilla
auringonkukkia,  akvarellitöitä,  sekatekniikalla  kolibri  ja  tarroja.  Leiriläisillä  oli  myös  isosten  pitämät
leiriolympialaiset. Leirille osallistui 31 kouluikäistä lasta. 

- Farmiseikkailu

Syksyinen  koko  perheen  tapahtuma  yhdessä  Sastamalan  seurakunnan  kanssa  on  jo  monivuotinen
perinteemme.  Yhteinen  syystapahtumamme  on  kerännyt  aina  hyvin  väkeä  paikalle  ja  koronan  vuoksi
päätimmekin  pitää  tapahtuman  osittain  ulkona,  osittain  sisällä.  Farmiseikkailu  järjestettiin  sunnuntaina
31.10. Kävijät saivat saapuessaan passin, johon keräsivät eläintarroja eri pisteiltä. Toimintapisteillä oli mm.
heinäsuulin  labyrintti,  polkutraktorirata,  possun  ruokintaa,  munien  etsintää,  lehmän  lypsämistä,
tutustumista  isoihin  maatalouskoneisiin,  keppihevosrata  sekä  tietenkin  ruokailu  ja  kahvi.  Yhdistyksen
verstaalla sai askarrella itselleen eläinhatun ja ottaa käteen eläin”tatuoinnin”. Tapahtuma oli kolmituntinen
ja yhdistyksen rastilla riittä kuhinaa alusta loppuun asti. Arvioimme että osallistujia tapahtumassa oli noin
350 henkeä. 

- Mysteeri maatilalla -teatteri

IdeaTeatterin  esittämä Mysteeri  maatilalla  -teatterinäytös piti alunperin olla  osa Lasten Pirkkasia,  mutta
kokoontumisrajoitusten  vuoksi  esitys  jouduttiin  helmikuulta  perumaan.  Saimme  kuitenkin  uuden
mahdollisuuden pitää näytös syksyllä ja 5.11. pääsimme Sylväään auditoriossa vihdoin selvittämään yhdessä
maatilan mysteeriä. Yhdistys auttoi tavaroiden roudauksessa, hoisi lipunmyynnin ja virvokkeiden myynnin,
IdeaTeatterin  porukka  hoisi  näytöksen valoineen ja  äänentoistoineen.  Esitys  oli  aivan upea ja  esiintyjät
saivat hienosti yleisön, erityisesti lapset, mukaan esitykseen. Esityksen jälkeen lapset, ja aikuisetkin, pääsivät
vielä  ottamaan yhteiskuvia  esiintyjien  kanssa.  Lipun  varanneista  yllättävän  moni  ei  tullutkaan  lippujaan
lunastamaan  ja  katsojia  oli  lopulta  harmillisen  vähän,  vain  90  henkeä.  Tämä  on  tietysti  ihan
ymmärrettävääkin, kun koronan vuoksi täytyy kotiin jäädä pienestäkin nuhasta. 

- Sote-järjestöjen yhteistyö

Sote-yhdistysten  perinteistä  leiripäivää  Kiikan  Leiriaholla  ei  vuonna  2021  koronan  vuoksi  järjestetty.
Yhdistykset pitivät yhteyttä WhatsAppin välityksellä, mutta tapaamaan päästiin vain kerran syksyllä 23.11.
Vammalan seurakuntatalolla, jossa käytiin läpi yhdistysten ja seurakunnan kuulumisia ja sovittiin seuraavan
vuoden leiripäivän järjestämisestä sekä seuraavasta tapaamisesta. 

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



Sastamalan kaupungin  elinkeinotoimi ja  Vammalan Yrittäjät  järjestivät joulunavauksen Vammalan torilla.
Yrittäjät jakoivat puuroa ja glögiä ja lopuksi oli ilotulitus. Yhdistys yhdessä Rautaveden Nuorkauppakamarin
kanssa osallistui tapahtumaan tarjoamalla glögiä ja pipareita ja jakamalla lapsille helium-palloja. Heliumin
saimme  lahjoituksena  Tyrvään  Sähkötyöltä.  Samalla  vietimme  Sastamalan  Joulukeräyksen  avajaisia  ja
jaoimme tietoa keräyksestä. 

- 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  2021  pusseja  jaettiin
kaikenkaikkiaan Sastamalassa noin 121 kappaletta. 

- Aktiivisten toimijoiden virkistystoiminta

Vuoden 2020 “pikkujoulut” oli lykätty alkuvuoteen 2021, mutta rajoitusten vuoksi niitä ei lopulta pidetty
laisinkaan.  Elokuussa  aterioimme  vapaamuotoisesti  yhdessä  Laiturikahvilassa.  Perinteinen  loppuvuoden
kiitosruokailu siirrettiin seuraavalla vuodelle. 

5. AVUSTUSTOIMINTA

Yhdistyksemme avustaa kuukausiavustuksella Plan Suomen kautta 13-vuotiasta Sonat-poikaa Kambodzasta. 

Osallistuimme MLL:n valtakunnalliseen Hyvä Joulumieli -kampanjaan ja jaoimme 75 kappaletta 70 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.

Uutena  toimintamuotona  viime  vuonna  yhdistyksellä  oli  paikallisen  jouluisen  lasten  ja  nuorten
lahjakeräyksen järjestäminen yhdessä Rautaveden nuorkauppakamarin kanssa. Nuorkauppakamari lähestyi
yhdistystä ja kyseli olisiko meillä kiinnostusta jatkaa heidän perinteisen joulukeräyksensä järjestämistä kun
heidän toimintansa oli päättymässä. Nuorkauppakamari on pitkään järjestänyt Joulupuu-nimellä kulkevan
lahjakeräyksen,  jolla  kerätään  joululahjoja  vähävaraisille  sastamalalaisille  lapsille  ja  nuorille,  lahjojen
toimittamisen  perille  hoitaa  kaupungin  sosiaalikeskus.  Hallituslaisten  mielestä  tämä  oli  ehdottomasti
sellainen perinne jonka täytyy jatkua, joten lupauduimme tehtävään. Vuonna 2021 järjestimme keräyksen
siis vielä yhdessä Rautaveden Nuorkauppakamarin kanssa yhdessä, mutta jatkossa siis vastuu keräyksestä



siirtyy MLL:lle.  Keräyksessä oli  siirrytty paketeista lahjakortteihin vuonna 2020 ja lahjakortteja päätettiin
kerätä jatkossakin turvallisuus- ja säilytysteknisistä syitä.  Keräykselle tuli  nimeksi Sastamalan joulukeräys.
Keräyspaikkoina  toimivat  Kiskokabinetti,  Citymarket  ja  Häijään  Säästömarket.  MLL:n  vapaaehtoiset
lapsineen askartelivat tonttu-joulukuusenkoristeita kiitokseksi lahjoittajille. Keräys aika oli 26.11. - 10.12. ja
avajaisia  vietettiin  Sastamalan  torilla  joulunavauksen  yhteydessä  perjantaina  26.11.  Lisäksi  OP  Koti
Sastamala huutokauppasi arkkitehti Anu Pellisen suunnitteleman ja sisustaman käsintehdyn nukkekodin ja
lahjoitti huutokaupasta saadun summan lyhentämättömänä keräykseen, jonka sitten reipas vapaaehtoinen
tonttumme  kävi  muuttamassa  paikallisissa  liikkeissä  lahjakorteiksi.  Tämä  aivan  huikea  tempaus  sai
valtakunnallistakin  huomiota  tiedotusvälineissä  ja  lähes  tuplasi  joulukeräyksen kautta lapsille  ja  nuorille
jaettavien lahjakorttien määrän.  Lahjakortteja kertyi yhteensä 170 kpl.

6. VARAINHANKINTA

Varat toimintaan on tähän asti kerätty pääasiassa jäsenmaksuilla, kevätkeräysellä, kaupungin avustuksella ja
tapahtumien kahvituksilla. Viime vuonna jäsenmaksutulot laskivat edelleen, kevätkeräykseen päätimme olla
osallistumatta  sillä  uudistunut  keräys  on  yhdistykselle  entistä  hankalampi  järjestää  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.  Varainhankinnan suhteen
vuosi 2021 oli siis erityisen haastava.

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

Vaikka  koronan  vaikeutti  myös  vuotta  2021,  erityisesti  keväällä,  ja  suunniteltuja  tapahtumia  jouduttiin
muokkaamaan,  siirtämään  ja  perumaan,  niin  aika  kivasti  kuitenkin  pystyimme  toimintaa  järjestämään
rajoitusten puitteissa, ulkotiloissa, omatoimisesti ja hyödynsimme  etäyhteyksiä kokoustamisessa. Syksyllä
onneksi  jo  päästiinkin  lähes  normaalisti  kohtaamaan  ihmisiä  kasvokkain  ja  järjestämään  muutamia
tapahtumiakin ihan livenä.

Vuonna  2021  perustoimintamuotomme  eli  perhekahvila  ehti  olla  avoinna  Vintissä  yhteensä  23  kertaa,
kävijöitä siellä oli kaikenkaikkiaan n. 411 ja vapaaehtoistyötunteja sen pyörittämiseen tehtiin 322. Vaikka
joitain tapahtumia peruuntuikin niin ennätimme kuitenkin perhekahvilan lisäksi järjestää, tai olla mukana
11 tapahtuman/tempauksen ja 1 leirin järjestämisessä. Näihin osallistui yhteensä n. 1190 henkeä ja niihin
käytettiin  n.  391  vapaaehtoistyötuntia.  Lisäksi  mm.  jaettiin  sukkapusseja  ja  pyöritettiin
kantovälinelainaamoa,  joihin  käytettiin  n.  229  vapaaehtoistyötuntia.  Hyväntekeväisyystoimintaa
yhdistyksellä on kummilapsen tukeminen taloudellisesti sekä Hyvä Joulumieli  – ja Sastamalan Joulupuu -
keräyksiin  osallistuminen. Yhdistyksen  hallintoon,  taloudenhoitoon,  jäsentyöhön,  viestintään  yms.
hallituslaisten tekemään työhön, joka ei juurikaan näy mihinkään ulospäin kuluu myös merkittävästi aikaa.

Pitkään  jatkunut  koronapandemia  näkyy  paitsi  toimintaamme  osallistuvissa,  mutta  myös  meissä  sitä
järjestävissä.  Jatkuva varpaillaan olo ja  suunnitelmien muuttaminen väsyttää ja  etätapaamisista  ei  saa
virtaa samalla  tavoin  kuin  kasvokkain  kohtaamisesta.  Uusien  ihmisten saaminen mukaan toimintaan ja
varainkeruu ovat samaten hankaloituneet koronan vuoksi. Koronan vaikutukset tulevat näkymään varmasti
vielä  pitkään  meissä  kaikissa  ja  vaativat  aikaa  ja  resursseja  korjaantuakseen,  mutta toisaalta  juuri  nyt
meidänkaltaisen  ruohonjuuritason  työn,  perheiden  positiivisen  kannattelun  ja  yhteisen  mielekkään
tekemisen merkitys on entisestään korostunut. Kyllä tästä kaikesta vielä yhdessä selvitään! 

Sastamalassa 30.3.2022

Outi Koivu
varapuheenjohtaja, MLL:n Tyrvään-Vammalan yhdistys


