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TOIMINTAKERTOMUS 2015



MLL  Tyrvää-Vammala  järjestää  vapaaehtoisvoimin  monimuotoista  toimintaa
sastamalalaisten  lasten,  nuorten  ja  lapsiperheiden  iloksi.  Vuosi  2015  oli  Tyrvään-
Vammalan yhdistyksen 92. 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 yhdistysten kanssa. Tavoitteena
on lisätä yhteisöllisyyttä alueen lapsiperheiden kesken.

1. HALLINTO JA JÄRJESTÖTOIMINTA

Vuonna 2015 yhdistyksen hallituksen jäsenet vastuualueineen olivat seuraavat:
Outi Koivu, puheenjohtaja, terhokerhovastaava
Raija Seurala, varapuheenjohtaja, perhekahvila- ja Kevätilo-vastaava
Satu Miettola, sihteeri
Katja Touronen, nuorisotoimintavastaava
Jonna Schär, perhepesävastaava
Laura Nevala, jäsenvastaava, Plan-yhteyshenkilö
Katja Halinen, tiedotusvastaava, EU-ruokatuki
Tiina Järvinen, tuotevastaava
Kaisa Ylimäki
Minna Järvensivu
Ritva Nacar
Kirsi Jaakkola

Rahastonhoitajana  hallituksen  ulkopuolelta  toimi  Riitta  Toivo.  Toiminnan  tarkastajina
toimivat Anne Lindroos-Matintalo ja Pirkko Esko.

Neuvolayhteistyöstä vastasivat Katja Touronen ja Outi Koivu. Sukkapussitoimintaa hoisivat
Katja  Touronen  ja  Jonna  Schär.  Rintapumppulainaamoa  hoiti  Tiina  Järvinen,
kantovälinelainaamoa hoisi Outi Koivu.

Hallitus  kokoontui  vuoden  aikana  yhteensä  kymmenen  kertaa.  Lisäksi  hallitus  oli
yhteydessä ja teki päätöksiä sähköpostitse. Hallitukselle on myös oma WhatsApp-ryhmä
nopeuttamassa ja helpottamassa yhteydenpitoa. 

Yhdistyksen  sääntömääräinen  kevätkokous  pidettiin  maanantaina  20.4.2015  Pyymäen
kahvilassa  ja  syyskokous  maanantaina  16.11.2015  Nuorisotalo  Pilvessä.  

2. JÄSENISTÖ JA JÄSENTOIMINTA

Vuoden  2014   lopussa  jäseniä  oli  183,  näistä  aikuisjäseniä  on  132  ja  lapsi-  ja
nuorisojäseniä yhteensä 51. 

Jäsenmaksu vuodelle 2015 oli 25 euroa. Jäsenet saivat postitse keväällä jäsenkirjeen ja
syksyllä  kokouskutsun  kortilla.  Jokainen  uusi  jäsen  toivotettiin  tervetulleeksi  MLL:n
Tervetuloa-kortilla.  Yhdistyksellä  oli  jäsenistöllensä  paikallisia  jäsenetuja  seuraavissa
liikkeissä: Aseman Kenkä, Dami, Casa Rosalin, Jr-Pukimo, Kukkapuoti Rosalin, Kulta- ja
kelloliike  Merja,  Neon Sport,  Parturi-Kampaamo Nina,  Puistokadun  Kukkatupa,  Putiikki



Naiselle, Sastamalan Näkökeskus, Valokuvaamo Studio 86 ja Vaasan leipomon Vammalan
myymälä.  Lisäksi  jäsenet  saivat  alennusta  yhdistyksen  omista  maksuista  kuten
kirpputoripöytien vuokrasta ja tanssituntien hinnoista. 

3. TIEDOTUS

Yhdistyksellä  on  omat  ajantasaiset  internetsivut  osoitteessa  www.mll.kopteri.net.
Nettisivujensa lisäksi yhdistys tiedottaa toiminnastansa aktiivisesti Facebook-sivullansa ja
paikallislehtien järjestö/seurapalstoilla. Facebook-sivulla on pyritty myös jakamaan tietoa
muiden  järjestämistä  lähiseudun  lapsiperheille  tarkoitetuista  tapahtumista  ja  muuta
lapsiperheitä kiinnostavaa aineistoa kuten keskusjärjestön kirjoituksia. 

Jäsenistölle  lähetettiin  huhtikuussa  jäsenkirje,  jossa  tiedotettiin  mm.  vuoden  2015
hallituksen  kokoonpanosta,  kevätkokouksesta,  jäseneduista,  Kevätilo-keräyksestä  ja
jatkuvasta toiminnastamme kuten perhekahvilasta,  Terhokerhosta,  tanssitoiminnasta ja
lainaamoista. Jäsenkirje julkaistiin myös nettisivuillamme. 

Syyskuussa lähetettin sähköinen uutiskirje niille jäsenille, joiden sähköpostiosoite löytyy
jäsenrekisteristä. Tiedotteessa kerrottiin perhekahvilan ja Terhokerhon syksyn ohjelmista,
syksyn  tanssitunneista  sekä  tulossa  olevista  värikylvyistä  ja  koko  perheen
seikkailutapahtumasta. 

Yhdistyksen esitteitä  ja  mainoksia  on esillä  ja  jaossa  neuvolassa,  neuvolan jakamissa
sukkapusseissa  ja  lisäksi  kävimme  kertomassa  toiminnastamme  neuvolan
perhevalmennusryhmissä. 

Tapahtumista on tiedotettu lehtimainoksilla ja kauppojen ilmoitustauluilla sekä jakamalla
mainoksia omissa kahviloissa sekä päiväkotien, koulujen ja seurakunnan perhekerhojen
kautta. 

Yhdistyksen  toimintaa  on  esitelty  ja  mainoksia  jaettu  sekä  yhdistyksen  omissa  että
muiden toimijoiden järjestämissä tapahtumissa. 

Facebookissa  on  myös  oma  ryhmänsä  helpottamaan  yhteyden  pitoa  ja  tiedotusta
vapaaehtoisille toimijoillemme. 

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 kokoontui maanantaisin klo 10-12 Nuorisotalo Pilvessä (Marttilankatu 
24). Perhekahvilan kevätkauden ensimmäinen kokoontuminen oli 12.1. ja viimeinen
25.5. Kahvila kokoontui kevätkaudella 18 kertaa. Syyskausi alkoi 7.9. ja loppui .12. 
Syyskaudella ehdittiin tavata 15 kertaa. Kahvilassa on tarjolla kahvia, teetä ja 
mehua sekä jotain pientä purtavaa. Kahvilan vapaaehtoinen kahvimaksu oli 2 
€/vanhempi. Ohjelmassa oli vapaan oleskelun ja seurustelun lisäksi mm. erilaisia 
lastenvaate-esittelyitä, askartelua ja leivontaa. Perhekahvilassa on lapsille aina 
vapaassa käytössä leluja, pelejä, kirjoja ja askartelutarvikkeita. 

Perhekahvilalla oli vuonna 2015 kolme vakituista vapaaehtoista vetäjää. Lisäksi 
kävijäkunnassa on muutama aktiivinen henkilö, jotka leipovat yms. osallistuvat 
toiminnan järjestämiseen. 



– Terhokerho

Koko  Suomi  leikkii  on  Suomen  Kulttuurirahaston  käynnistämä  ja  rahoittama
kolmevuotinen  (2014  -2016) suurhanke,  jonka  tavoitteena  on  luoda  jokaiseen
Suomen  kuntaan  Terhokerho.  Hankkeen  toteutuksesta  vastaavat  yhteistyössä
Mannerheimin Lastensuojeluliitto ja Suomen Punainen Risti. 

Terhokerho on kaikille avoin sukupolvien kohtaamispaikka, jossa lapset, eläkeläiset
ja muut aikuiset voivat leikkiä ja viettää aikaa yhdessä. Terhokerhossa on  aina
ohjattua ohjelmaa, joka painottuu yhdessä leikkimiseen, pelailuun ja askarteluun.
Kerhoon  voi  tulla yksin,  yhdessä  perheen tai  vaikka  kummi-  tai  lapsenlasten
kanssa.  Vammalan Terhokerho järjestetään yhdessä SPR:n Vammalan osaston ja
Sastamalan seudun museon kanssa. 

Terhokerho kokoontui tiistaisin klo 17.30-19. Kevätkaudella kokoontumispaikkana
oli  Pukstaavi  (Marttilankatu  12)  ja  syyskaudella  Sastamalan  seudun  museo
(Jaatsinkatu  2).   Syyskauden  kahdella  viimeisellä  kerralla  pidimme  kerhoa
Sastamalakodilla  (Hossantie  3)  sillä  museolla  oli  Muistolan  koulun  juhlavuoden
näyttely.  Sastamalakoti  olikin  siitä  mukava paikka pitää kerhoa että  molemmille
kerroille kerhoon osallistui myös runsaasti Sastamalakodin asukkaita.  

Kevätkaudella  kokoonnuttiin  17  kertaa.  Tammikuulla  kerhossa  kävi  myös
valokuvaaja  ja  kerhossamme  otettuja  kuvia  ilmeistyi  myöhemmin  Terhokerhon
esitteisiin,  julisteisiin  ja  nettisivuille.  Syyskaudella  kokoonnuttiin  11  kertaa,
viimeisellä kerralla 24.11. vietettiin pikkujouluja. 



– Tanssia
Yhdistys  järjesti  tanssitunteja  yhteistyössä  Tanssikoulu  TanssinTahdin  kanssa.
Kevätkaudella järjestettiin napero-vanhempitanssia torstaisin klo 16.15-17 Lukion
salissa  (Marttilankatu  20).  Syyskaudella  tanssia  oli  3.9.  alkaen  keskiviikkoisin
Marttilan  koulun  salissa  (Marttilankatu  22)  seuraavasti:  klo  10-10.30  tuolitanssi
sylilapsille,  klo  10.30-11 napero-vanhempitanssi  taaperoille.  Opettajana tunneilla
toimi  Elisa  Ahonen Tanssikoulu  TanssinTahdista.  Tunnit  olivat  kertamaksullisia  ja
yhdistyksen  jäsenet  saivat  niistä  alennusta.  Syyskaudella  yhdistys  vielä  maksoi
puolet  normaalista  jäsenhinnasta.  Tästä  huolimatta  tunnit  jouduttiin  lokakuulla
lopettamaan kävijäpulan vuoksi. 

– Teatteritapahtuma
Tammikuussa  järjestettiin  koko  perheen  teatteritapahtuma Seukulla  sunnuntaina
25.1. Nukketatteri Hupilainen esitti näytelmän Timoteus-karhu ja Pikkukoira. Esitys
kesti 30 minuuttia ja sopi myös perheen pienimmille. Ennen esitystä yhdistyksellä
oli puffetti ja arpamyyntiä. Esityksen jälkeen tehtiin kasvomaalauksia ja järjestettiin
ongintaa. 

– Perinteinen lastenvaatteiden ja -tarvikkeiden kirpputori
Yhdistys järjesti keväällä kirpputori-tapahtuman Vammalan seuratalolla eli Seukulla
(Marttilankatu  35).  Lastentarvikkeiden  ja  -vaatteiden  kirpputori  järjestettiin
keväällä  lauantaina  28.3.2014.  Kirppismyynnin  lisäksi  paikalla  lastenvaatteita
myymässä  olivat  myös Nosh Organics  ja  Onnilainen.  Yhdistys  piti  tapahtumissa
puffettia ja myi arpoja. 

– Avaruusseikkailu
Sastamalan seurakunta ja eri yhdistykset ovat yhdessä järjestäneet jo useampana
vuonna  koko  perheen  seikkailutapahtuman.  Avaruusseikkailun  järjestivät
Sastamalan  seurakunta,  Liikenneturva,  MLL:n  Tyrvään-Vammalan  yhdistys  ja
partiolaiset  sunnuntaina  25.10.  Vammalan  seurakuntatalolla.  Tapahtumassa  oli
monenlaisia  toimintapisteitä,  musiikkiesitys  ja  edullinen  lounas.  MLL  Tyrvää-
Vammala  järjesti  aiempien  vuosien  tapaan  askartelua  ja  osallistuimme
kasvomaalausten  tekoon.  Teeman  mukaisesti  olimme  pukeutuneet
avaruusolennoiksi  ja  askartelutimme  lapsilla  puhallusraketteja.  Kävijöitä
tapahtumassa oli yli 400. 

– Värikylvyt
Yhdistys järjesti värikylpyä keväällä 24.4. ja syksyllä 23.10. Värikylpyä järjestettiin
erikseen sekä vauvoille että taaperoille, vetäjänä toimi Outileena Uotila. 

– Taideleiri
Osallistuimme jälleen taideleirin järjestämiseen yhdessä Sastamalan seurakunnan
kanssa. Taideleiri  oli  9.-12.6. Houhajärven leirimajalla.  Leirille osallistui lähes 30
lasta. Vetäjinä MLL:ltä oli mukana Raija ja Outi. Lisäksi Elisa Ahonen kävi leirillä
vetämässä  hiphop-tanssitunnin.  Tavallisten  leiripuuhien  lisäksi  leirillä  tehtiin
monenlaisia töitä kuten matonpunontaa, akvarellimaalausta, kreppipaperivärjäystä,
saviruukkupeikkoja ja kivimaalausta.

– Sote-yhdistysten yhteistyö
Tammikuussa  Sastamalan  kaupunki  järjesti  osana  perhepalveluverkkohanketta
sote-yhdistyksille  oman  tapaamis-  ja  ideointipäivän.  Yhdistykset  tutustuivat
toistensa  toimintaan,  toimijoihin  ja  ryhtyivät  ideoimaan  yhteistä  toimintaa.
Yhdistykset ovat tämän jälkeen tavanneet omaehtoisesti noin joka toinen kuukausi.
Ensimmäinen  konkreettinen  yhdessä  järjestetty  tapahtuma  oli  30.7.  Leiriaholla
vietetty sote-yhdistysten yhteinen leiripäivä. 



Myös MLL Tyrvää-Vammala osallistui leiripäivän järjestämiseen. Muina järjestäjinä
olivat  mm.  Sastamalan  seurakunta,  SPR  Vammala  ja  Kiikoinen,  Keliakialiitto,
Diabetesyhdistys  ja  Sastamalan  seudun  mielenterveysseura.  Yhdistykset  pitivät
omia toimintapisteitään ja järjestivät niillä erilaista ohjelmaa kuten puhallustikkaa,
sienien tunnistusta ja  gluteenittomien ryynien tunnistusta.  MLL Tyrvää-Vammala
järjesti tutustumisleikkejä ja nimilappujen askartelua. Lisäksi ruokailtiin, saunottiin,
paistettiin makkaraa ja laulettiin yhdessä.

– 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 tarvittaessa henkilökohtaista opastusta. 

– 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. 

– Neuvolatoiminta
Kävimme vuonna 2015 noin 10 kertaa neuvolan vanhempainvalmennusryhmissä
kertomassa  yhdistyksestämme  ja  toiminnastamme  sekä  jakamassa  esitteitä.
Vanhempainvalmennuksen sisältöä uudistetaan ja yhdistyksen osuus jäi pois joten
neuvolayhteistyö loppui tältä osin vuoden lopussa. 

– Aktiivisten toimijoiden palkitseminen 
Järjestimme 10.1. kaupungin rantasaunalla (Iisankatu 6) järjestäytymiskokouksen
yhteydessä  saunaillan.  Marraskuussa  kävimme  Ravintola  Hovipiiassa  syömässä
yhdessä. Järjestimme myös pitsibetoniaskartelua Taitokeskuksella 5.11. Näihin oli
kutsuttu hallituslaisten lisäksi aktiivisesti toimineet vapaaehtoisemme. 

5. KOULUTUS

Outi Koivu osallistui Terhokerhon vetäjille tarkoitettuun ILOILO-leikkikoulutukseen, jossa
tutustuttiin  Minna  Männistön  Terhokerhoja  varten  tekemään  leikki-  ja
askartelumateriaaleihin. Koulutus järjestettiin Terhokerhotreffien yhteydessä Pukstaavissa
22.4.

6. AVUSTUSTOIMINTA

Yhdistyksellämme  on  Plan  Suomen  kautta  kummipoika  jota  avustamme
kuukausilahjoituksella.  
 
Osallistuimme MLL:n  valtakunnalliseen Hyvä  Joulumieli  -kampanjaan ja  jaoimme  40
kappaletta 70  euron  arvoisia  lahjakortteja lapsiperheille.  Kaupungin  sosiaalitoimi  toimi
kanssamme tässä yhteistyössä ja hoisi korttien jakelun.

7. VARAINHANKINTA

Varoja toimintaan yhdistys sai jäsenmaksutuloista, kirpputoripöytien pöytävuokrista, eri
tapahtumien puffeteista, MLL:n ja yhdistyksen omien tuotteiden myynnistä ja Sastamalan
kaupungin avustuksesta. 

Keväällä  osallistuimme  MLL:n  valtakunnalliseen  Kevätilo-keräykseen  lipaskeräyksenä.
Lippaiden kanssa käytiin keräämässä huhti-toukokuussa torilla ja paikallisissa kaupoissa.



Keräykseen saattoi myös osallistua nettisivujemme virtuaalilippaan kautta. 

Huhtikuun  lopussa  yhdistys  keräsi  varoja  järjestämällä  kahvituksen  Tanssikoulu
Tanssintahdin kevätnäytöksessä Sylvään koululla. 

Marraskuussa  järjestimme  askarteluiltoja  joissa  teimme  yhdessä  mm.  joulukortteja,
lumiukkosuklaita ja pitsibetonikippoja. Näitä myimme Marttojen ja Hopun vanhainkodin
joulumyyjäisissä sekä Sastamalan seurakunnan joulutorilla. 

Joulukuussa  saimme  Huittisten  Säästöpankilta  5000  euron  lahjoituksen  käytettäväksi
äitien virkistystoimintaan. 

Sastamalassa 9.3.2016

Outi Koivu
puheenjohtaja
MLL:n Tyrvään-Vammalan yhdistys


