
                          Jäsenkirje marraskuu 2022

Hei,
touhukas vuosi 2022 lähenee loppuaan ja ainakin meidän hallituksen jäsenten katseet ovat jo ensi vuodessa, 
joka on paikallisyhdistyksemme 100-vuotis juhlavuosi! Kaikkea hauskaa juhlahumua onkin luvassa!

Tässä yhdistyksen tärkeimpiä kuulumisia tiedoksi Sinulle!

PERHEKAHVILA

Perhekahvila on pyörinyt säännöllisesti Vintillä, pääkirjaston yläkerrassa, keskiviikkoisin klo 10-12 ja 
iloksemme sinne on moni perhe löytänytkin, mutta mukaan sopii lisääkin. Keskitymme lähinnä vapaaseen 
oleskeluun mukavassa seurassa. Lapsille löytyy leikki- ja aikuisille juttuseuraa. Vintissä on hyvin leluja, 
pelejä, kirjoja ja askartelutarvikkeita käytettävissä. Tarjolla on kahvia, teetä ja mehua sekä jotain pientä 
purtavaa. Kahvilassa on vapaaehtoinen 2 euron kahvimaksu. Vuoden viimeinen perhekahvila on 14.12. ja 
ensi vuonna jatketaan jälleen 11.1.2023.

SASTAMALAN JOULUKERÄYS

Sastamalan Joulukeräys kerää lahjakortteja jaettavaksi paikallisille vähävaraisille lapsille ja nuorille. 
Järjestämme keräyksen tänä vuonna yhteistyössä Sastamalan seurakunnan diakonian kanssa. Keräys on 
käynnissä 30.11.2022 asti. Vielä ehtii siis mukaan, jotta mahdollisimman moni sastamalalainen lapsi ja 
nuori saisi odottamansa paketin.

Osallistuminen on helppoa, hanki haluamasi suuruinen lahjakortti haluamastasi liikkeestä ja toimita se 
johonkin seuraavista keräyspisteistä:

•K-Market Äetsä
•K-Supermarket Torikeskus
•K-Citymarket Sastamala
•Häijään Säästömarket

Autathan sinäkin tuomaan joulun jokaiseen kotiin! ❤️



VÄRITETTÄVÄ PERHEKALENTERI

Vuoden 2023 perhekalenteri on tehty opinnäytetyönä ja sen koko tuotto käytetään
MLL:n Tyrvään-Vammalan yhdistyksen lasten ja lapsiperheiden
toimintaan. Kalenteri on A3-kokoinen ja sen hinta on 15 €.
Kalenteria on myynnissä perhekahvilassa keskiviikkona 7. ja 14.12. klo 10 -
12 ja voit myös tiedustella kalentereita meiltä sähköpostitse
info@mlltyrvaavammala.fi.

SYYSKOKOUS

Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous pidettiin Vintillä lauantaina 12.11.2022. Uutena jäsenenä 
hallitukseen liittyi Liisa Laurila. Tervetuloa Liisa! Tulevan vuoden toimintasuunnitelma on nähtävissä 
yhdistyksen www-sivuilla.

KANNUSTAJAT

Olemme mukana Pirkanmaan Osuuskaupan Kannustajat-äänestyksessä. Osuuskauppa tukee paikallisten 
lasten ja nuorten harrastamista ja hyvinvointia tänä syksynä peräti 35 000 eurolla. Siitä, miten tämä potti 
jakautuu äänestyksessä mukana olevien seurojen ja yhdistysten kesken päättävät POK:n asiakasomistajat. 
Mitä enemmän ääniä yhdistys saa, sitä isomman potin he saavat.
Asiakasomistajille on tullut sähköpostiin äänestys-viesti, äänestysaikaa on 30.11.2022 asti.

Muistathan meitä äänestäessäsi!

JÄSENKAMPANJA

Jäsenhankintakamppis jatkuu tämän vuoden loppuun. Jäsenmaksulla tuet MLL:n tärkeää työtä. 
Jäsenmaksuista saatava tulo on tärkeää sekä omalle yhdistyksellemme että koko MLL:lle. Yhdistyksemme 
aikuisjäsenen jäsenmaksu on 25 €/vuosi, lapsille ja nuorille jäsenyys on maksuton.

Uusi jäsen saa kiitoksena kaksi pääsylippua Herra Hakkaraisen taloon. Nyt kannattaa vinkata kaverille!

100 VUOTTA LAPSIPERHEIDEN ASIALLA

Yhdistyksemme täyttää ensi vuonna huikeat 100 vuotta ja on siis juhlan aika!
Aloitamme juhlinnan helmikuussa teatterin merkeissä, kun Suomen Kiertueteatteri esittää Sylvään 
auditoriossa rakastetun koko perheen klassikon Maailman ympäri 80 päivässä sunnuntaina 19.2.2023.
Liput näytökseen tulevat myyntiin myöhemmin, seuraa ilmoitteluamme.

Suunnitelmissa on myös mm. isompi lastenkonsertti ensi vuodelle. Somessa ja perhekahvilassa oli 
mahdollista äänestää kenet haluaisi konsertin esiintyjäksi. Konsertista lisää myöhemmin kun esiintyjä ja 
paikka tarkentuvat.

HYVÄ JOULUMIELI-KERÄYS

Hyvä Joulumieli -kampanja käynnistyi 17.11. ja se jatkuu jouluaattoon asti. Keräys järjestetään nyt 26. 
kerran, ja vuosien varrella vähävaraisille lapsiperheille on jaettu yhteensä 337 500 lahjakorttia.
Hyvä Joulumieli -keräyksen tavoitteena on kerätä tänä vuonna 1,5 miljoonaa euroa ja ilahduttaa 21 000:ta 
kotimaan vähävaraista lapsiperhettä 70 euron ruokalahjakortilla. Keräyksen järjestävät Mannerheimin 
Lastensuojeluliitto ja Suomen Punainen Risti yhteistyössä Ylen kanssa. Keräyksen kumppaneina toimivat K-
ruokakaupat, Lidl ja S-ryhmän ruokakaupat.
Lahjoittaa voi monin eri tavoin:

•Verkkosivuilla yksityishenkilönä tai yrityksenä
•MobilePaylla numeroon 66020
•Hyvä Joulumieli -keräyksen tilille: IBAN FI33 5780 4120 0801 60. Viite: 5429
•Soittamalla keräyspuhelimeen 0600 16555 (10,01 e + pvm/mpm)
•Lähettämällä tekstiviestin HJM20 numeroon 16499 (20 €)

http://www.mlltyrvaavammala.fi/lift.tmpl?sivu_id=3301


YKSITYISKONSERTTEJA ELLIVUORESSA

Nyt on ainutlaatuinen mahdollisuus kuulla ihanaa musiikkia upeassa miljöössä Ellivuoren Kivilinnassa ja 
tehdä hyvää samalla! Ellivuori Resort järjestää Kivilinnassa sarjan yksityiskonsertteja, joista saadut 
tulot lahjoitetaan yhdistyksen toimintaan. Voit varata oman yksityiskonsertin yhteistyökumppaneille, työ- 
tai kaveriporukalle tai antaa ainutlaatuisen konsertin lahjaksi ystäville ja lähipiirillesi. Ohjelmistossa on 
tunnettuja englanninkielisiä kappaleita muun muassa I See Fire (Ed Sheeran). Kappaleita yhdistää vahva 
teksti ja solisti Nadja Mikkolan upea tulkinta.

Konserttipäivät
Ti 06.12.  klo 16–21
Pe 16.12. klo 16–21
La 17.12. klo 16–21
Su 18.12. klo 16–21
To 22.12. klo 16–21
Su 25.12. klo 16–21
30 minuutin yksityiskonsertin hinta on 150 €. Tilaisuuteen voi osallistua enintään 15 henkilöä.

Konsertin varaukset
Varaukset kaksi (2) päivää ennen tilaisuutta puh. 040 827 5877/Nadja.

ILMIANNA ITSESI

Jos olet kiinnostunut vapaaehtoistyöstä tai peräti haluaisit mukaan hallitukseen, olethan meihin 
rohkeasti yhteydessä! Meillä voit toimia vapaaehtoisena monessa eri elämänvaiheessa ja parhaiten 
sinun elämäntilanteeseesi sopivassa tehtävässä. Tervetuloa mukaan kivaan ja rentoon porukkaan!

KIITOKSET

Sastamalan Joulukeräykseen osallistuvat kaupat ja kauppiaat sekä Sastamalan seurakunnan 
diakonia.
Vammalan Yrittäjät, jotka tänä vuonna käyttävät ilotulitukseen varatut rahat hankkimalla 
jäsenyrityksiltään lahjakortteja Sastamalan Joulukeräykseen.
Ellivuori Resort, joka lahjoittaa joulukonserttien tuoton yhdistykselle.
Netland Oy, pitkäaikainen tukijamme ja sponsorimme.
Connivex Oy, joka sponsoroi Maailman ympäri 80 päivässä- teatteriesitystä.
Muut yhteistyökumppanit, kuten kaupungin, neuvolan ja paikallisten järjestöjen väki.

Ihanaa joulunodotusta Sinulle!

Sydämellisin terveisin,
 

MLL:n Tyrvään-Vammalan yhdistyksen hallitus

www.mlltyrvaavammala.fi | info@mlltyrvaavammala.fi

Facebook | Instagram

https://www.instagram.com/mlltyrvaavammala/
https://www.facebook.com/mlltyrvaavammala/
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