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Vuosi 2023 on Tyrvään-Vammalan yhdistyksen 100. toimintavuosi. Tätä tulemme juhlistamaan vuoden 
aikana muutamalla tempauksella. 

Yhdistyksen arvoja ovat 

• Lapsen ja lapsuuden arvostus 
• Yhteisvastuu 
• Inhimillisyys  
• Yhdenvertaisuus  

Pyrimme toiminnassamme avoimuuteen ja iloon. Kumppanuus, osallisuus ja arjen arvostus ovat meille 
tärkeitä. MLL:n Tyrvään-Vammalan yhdistyksen tavoitteena on toimia lapsiperheiden hyväksi Sastamalan 
alueella. Teemme yhteistyötä muiden alueen toimijoiden, kuten kaupungin, seurakunnan, neuvolan ja 
muiden yhdistysten kanssa. Tavoitteena on lisätä yhteisöllisyyttä alueen lapsiperheiden kesken. MLL Tyrvää-
Vammala järjestää toimintaa vapaaehtoisvoimin. Yhdistyksemme toiminta on ruohonjuuritason toimintaa, 
joka tulee lähelle perheitä, mukaan arkeen. Toimintamme tavoittaa hyvin ihmiset ja siihen on helppo tulla 
mukaan. Me pyrimme: – luomaan kohtaamispaikkoja – tarjoamaan vertaistukea eri elämäntilanteisiin – 
tarjoamaan sosiaalisia kontakteja yksinäisyyden ja ulkopuolisuuden torjumiseksi – järjestämään koko 
perheelle yhteistä ohjelmaa – tarjoamaan mahdollisuuden osallistua palkitsevaan vapaaehtoistyöhön omien 
resurssien mukaan. 

1. HALLINTO JA JÄRJESTÖTOIMINTA  
Yhdistyksen päättävä elin, hallitus, kokoontuu n. 10 kertaa vuoden 2023 aikana, tarpeen vaatiessa 
enemmänkin. Lisäksi teemme tarvittaessa päätöksiä sähköisesti. Keväällä ja syksyllä järjestetään yhdistyksen 
sääntömääräiset yleiskokoukset. Eri toimikunnat kokoontuvat tarpeen mukaan. Pyrimme lähettämään 
edustajan piirin ja liiton kokouksiin. Osallistumme MLL:n seututapaamisiin ja toimimme yhteistyössä muiden 
Sastamalan alueen paikallisyhdistysten kanssa. 

 2. JÄSENTOIMINTA  
Jatkamme panostamista uusien jäsenten hankintaan mm. erilaisilla jäseneksiliittymistarjouksilla ja  
-tempauksilla. Uusien jäsenten lisäksi, pyrimme rekrytoimaan myös uusia aktiivisia toimijoita. Jaamme 
neuvolan kautta esitteitämme. Jokaiselle uudelle jäsenelle lähetetään Tervetuloa-kortti. Jäsenkirje 
lähetetään sähköpostitse sekä julkaistaan nettisivuillamme. Lisäksi käytämme sähköistä uutiskirjettä 
toiminnasta tiedottamisessa jäsenille ja muille kirjeen tilaajille. Yhdistyksellä on paikallisia jäsenetuja 
jäsenistölle. 

 3. TIEDOTUS  
Yhdistys tiedottaa toiminnastaan säännöllisesti Facebookissa, Instagramissa ja nettisivuillansa. Jäsenistölle 
lähetetään keväisin ja syksyisin sähköinen jäsenkirje ja tarvittaessa muulloinkin. Yhdistyksen esitteitä ja 
mainoksia on esillä neuvolan, kauppojen ja koulujen ilmoitustauluilla. Yhdistyksestä tiedotetaan jokaiselle 
Vammalan alueella syntyneen perheelle neuvolassa jaettavan sukka/pipopussin kautta. Tapahtumista 
laitetaan tarpeen mukaan lehti-ilmoituksia. Esitteitä ja mainoksia jaetaan ja toimintaa esitellään lisäksi 
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perhekahvilassa ja erilaisissa tapahtumissa. Facebookissa toimivien ryhmien avulla helpotetaan 
yhteydenpitoa ja tiedotusta vapaaehtoisille toimijoillemme, Sastamalan muille sote-järjestöille ja Sastamalan 
ja Punkalaitumen MLL:n paikallisyhdistyksille. Yhdistys pyrkii tuomaan omaa toimintaansa esille paikallisessa 
mediassa ja lisäämään myös alueen muiden toimijoiden tietoisuutta toiminnastaan. Yhdistys välittää oman 
toimintansa lisäksi myös tietoa perhepalveluverkoston sekä muiden paikallisten toimijoiden tapahtumista ja 
muista tärkeistä lapsiperheitä koskevista asioista perhekahvilassa ja Facebook-sivullaan. 

 4. TOIMINTA 
Vuonna 2020 alkanut Koronaviruspandemia vaikuttaa edelleen toimintaamme. Tämän haasteen edessä 
jatkamme toimintaamme vastuullisesti ja huolehdimme, että toimintamme on turvallista. Haluamme 
kuitenkin järjestää lapsia ja lapsiperheitä ilahduttavaa toimintaa.  

Järjestämme mahdollisuuksien mukaan toimintaamme myös ulkotiloissa ja mietimme samalla erilaisia 
toimintavaihtoehtoja -kuten esimerkiksi omatoimiset kuvasuunnistukset ja tehtäväradat.  

• Perhekahvila: Toimintaa jatketaan aktiivisesti ja kysellään mukaan porukkaan uusia aktiivisia 
toimijoita.  

• Säpinäsunnuntait laitamme vuodeksi 2023 tauolle, mutta emme kuitenkaan hylkää tätä tapahtumaa 
kokonaan, vaan katsomme taloudellista ja vapaaehtoistilannettamme uudestaan vuonna 2024.  

• Osallistumme Lasten Pirkkasiin eli Pirkanmaan kuntien yhteiseen lastenkulttuurikuukauteen 
Linnateatterin esityksellä Maailman ympäri 80 päivässä. 

• Puistotreffit: Tulemme organisoimaan kesällä puistotapaamisia. Tämän lisäksi olemme suunnitelleet 
koko perheen piknik-tapahtumaa, jossa mahdollisesti olisi jokin esiintyjä ja leppoista oleskelua.  

• 100-vuotista yhdistystämme tulemme juhlistamaan erilaisilla tempauksilla. Tätä varten olemme 
järjestäneet jo syksyllä 2022 varainhankintakampanjana perhekalenterimyynnin, joka tehtiin 
opinnäytetyönä yhdistyksellemme.   

• Pidämme keväällä toiveesta lastentarvikekirpputorin.  
• Osallistumme Vammalan neuvolan perhevalmennusmessuille eli Vauvapäiviin mikäli niitä 

järjestetään Pirkanmaan hyvinvointialueen astuttua voimaan 1.1.2023.  
• Osallistumme myös jälleen syksyllä seikkailutapahtuman järjestämiseen yhdessä Sastamalan ev.lut. 

seurakunnan ja muiden yhdistysten kanssa.  
• Järjestämme mahdollisuuksien mukaan mukavaa yhteistä toimintaa lapsiperheille laskiaisen, 

ystävänpäivän, pääsiäisen, vapun jne juhlapyhien / lomien aikoihin. Osallistumme mahdollisuuksien 
mukaan muihinkin lapsille tai lapsiperheille suunnattuihin tapahtumiin.  

• Lainaamo: Jatkamme kantovälinelainaamon toimintaa.  
• Sukka/pipopussit: Jatkamme sukka/pipopussien jakamista kaikille vauvan saajille Vammalan 

neuvolan kautta.  
• Leiritoiminta: Järjestämme yhdessä Sastamalan ev.lut. seurakunnan kanssa taideleirin Houhajärven 

Leirimajalla.  
• Yhdistysten yhteistyö: Jatketaan yhteistyötä muiden paikallisten sote-järjestöjen kanssa. 

Järjestämme yhdessä ainakin perinteeksi muodostuneen leiripäivän Leiriaholla. Yhdessä muiden 
sote-järjestöjen kanssa pyrimme saamaan äänemme kuuluviin ja tarjoamaan asiantuntemustamme 
kunnan asioista päätettäessä. 
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• Aktiivisten toimijoiden virkistystoiminta ja palkitseminen: Järjestämme yhteisiä suunnitteluiltoja 
hallituslaisten ja vapaaehtoisten kesken. Juhlistamme kevätkauden päättymistä ja vietämme 
pikkujouluja yhdessä esim. käymällä syömässä. 

 5. KOULUTUS  
Hallituslaiset osallistuvat piirin ja keskusjärjestön koulutuksiin mahdollisuuksien mukaan. Kannustamme 
myös aktiiveja osallistumaan koulutuksiin. 

 6. AVUSTUSTOIMINTA  
Järjestämme Sastamalan Joulukeräys -keräyksen, jolla kerätään lahjakortteja paikallisille lapsille ja nuorille, 
jotka muuten olisivat vaarassa jäädä ilman lahjoja. Osallistumme Hyvä Joulumieli -kampanjaan. Tuemme 
lasten ja nuorten hyväksi tapahtuvaa toimintaa anomuksesta harkinnan mukaan. Osallistumme kriisiapuun 
esim. keräyksiä organisoimalla. 

 7. VARAINHANKINTA  
Yhdistys kerää varoja toimintaansa mm. jäsenmaksutuloilla, tapahtumien osallistumismaksuilla, eri 
tapahtumien buffettituloilla, myyjäisillä sekä mahdollisilla uusilla varainhankitatempauksilla. 

Haemme toimintaan Sastamalan kaupungin avustusta, tässä kuitenkin on huomioitava hyvinvointialueen 
tulo, sillä emme vielä tiedä jakaako kaupunki hyvinvointialueen alettua avustuksia ja minkälaisilla summilla. 
Mahdollisesti haemme muitakin avustuksia.  

8. VAIKUTTAMINEN  
Yhdistys pyrkii vaikuttamaan lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointiin paikkakunnalla. Lisäksi tärkeänä 
vaikutuskohteena pidämme järjestöjen elinmahdollisuuksien takaamisen. Teemme yhteistyötä muiden 
paikallisten toimijoiden kuten kunta, seurakunta ja eri järjestötoimijat, erityisesti muut sote-järjestöt sekä 
MLL.  

 

 

Sastamalassa 11.11.2022 

Liisa Parkkila 
puheenjohtaja  
MLL:n Tyrvään-Vammalan yhdistys 
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