
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

TOIMINTAKERTOMUS 2017 

 
 



MLL Tyrvää-Vammala edistää lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia. Järjestämme 

vapaaehtoisvoimin monimuotoista toimintaa sastamalalaisten lapsiperheiden iloksi sekä 
toimimme heidän puolestapuhujanaan. Vuosi 2017 oli Tyrvään-Vammalan yhdistyksen 94. 

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.  

 

1. HALLINTO JA JÄRJESTÖTOIMINTA 
 
Vuonna 2017 yhdistyksen hallituksen jäsenet luottamustehtävineen olivat seuraavat: 
Outi Koivu, puheenjohtaja, rahastonhoitaja 

Raija Seurala, varapuheenjohtaja 
Elisa Ahonen sihteeri 
Kirsi Hituri, jäsenvastaava 

Laura Nevala 
Minna Järvensivu 
Satu Miettola 

Ritva Nacar 
Sirpa Kulmala 
 

Toiminnantarkastajina toimivat Anne Lindroos-Matintalo ja Pirkko Esko. 
 

Tiedotusta hoisivat Outi Koivu, Elisa Ahonen, Kirsi Hituri ja Laura Nevala. Perhekahvilan 
toiminnasta vastasivat Raija Seurala, Outi Koivu ja Sirpa Kulmala. Sukkapussitoimintaa hoisi 

Ritva Nacar. Rintapumppulainaamoa hoiti hallituksen ulkopuolelta Tiina Järvinen, 
kantovälinelainaamoa hoisi Outi Koivu. Plan-yhteyshenkilönä toimi Laura Nevala. Virtapiirin 
toiminnasta vastasi työryhmä, jossa on myös hallituksen ulkopuolisia jäseniä: Elisa Ahonen, 

Katja Touronen, Kirsi Hituri, Laura Nevala, Satu Miettola, Tiina Järvinen ja Outi Koivu. 
 
Hallitus kokoontui vuoden aikana yhteensä 11 kertaa. Lisäksi hallitus oli yhteydessä 

puhelimitse ja sähköpostitse sekä erittäin aktiivisesti hallituksen oman WhatsApp-ryhmän 
kautta. Hallituslaisia osallistui lokakuussa Pukstaavissa järjestettyyn MLL:n yhdistysten 
seututapaamiseen. Tapaamisessa vaihdettiin kuulumisia seutukunnan yhdistysten kesken ja 

saatiin uusia ideoita omaan toimintaan. Keväällä perustimme Facebookiin oman ryhmän 
helpottamaan ja aktivoimaan yhteydenpitoa muihin Sastamalan seudun MLL:n 
paikallisyhdityksiin. 

 
Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidettiin lauantaina 6.5.2017 Liekorannassa ja 

syyskokous torstaina 9.11.2017 Tyrväänkylän Kahvilassa. 
 

2. JÄSENISTÖ JA JÄSENTOIMINTA 
 
Vuoden 2017  lopussa jäseniä oli 152, näistä aikuisjäseniä on 113 ja lapsi- ja nuorisojäseniä 
yhteensä 39. 



 

Jäsenmaksu vuodelle 2017 oli 25 euroa. Jäsenille lähetettiin keväällä jäsenkirje postitse. 
Lisäksi lähetettiin uutiskirje sähköpostitse neljä kertaa vuoden aikana. Uudet jäsenet 

toivotettiin tervetulleeksi MLL:n Tervetuloa-kortilla. Yhdistys neuvotteli jäsenilleen 13 
paikallista jäsenetua seuraaviin liikkeisiin: Aseman Kenkä, Casa Rosalin, Ihanien tavaroiden 
kauppa, Jr-Pukimo, Kello-optiikka Nyyssönen, Neon Sport, Parturi-Kampaamo Nina, Putiikki 

Naiselle, Sastamalan Näkökeskus, Tyrvään Yrtti-Aitta, Tyrväänkylän AD-autokorjaamo ja 
kahvila, Valokuvaamo Studio 86 ja Vaasan leipomon Vammalan myymälä. 
 

3. TIEDOTUS 
 
Yhdistyksellä oli omat ajantasaiset internetsivut osoitteessa www.mll.kopteri.net. 

Nettisivujensa lisäksi yhdistys tiedotti toiminnastansa aktiivisesti Facebook-sivullansa. 
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 paperinen jäsenkirje keväällä ja sähköinen uutiskirje neljä kertaa 

viime vuoden aikana. Uutiskirjeissä tiedotettiin mm. perhekahvilan ja Virtapiirin ohjelmista 
sekä muusta toiminnasta ja järjestetyistä tapahtumista.  
 

Yhdistyksen esitteitä ja mainoksia on esillä ja jaossa neuvolassa sekä neuvolan jakamissa 
sukkapusseissa. Yhdistyksen toimintaa on esitelty ja mainoksia jaettu sekä yhdistyksen 
omissa että muiden toimijoiden järjestämissä tapahtumissa, kuten kaupungin järjestämillä 

harrastemessuilla syksyllä. Tapahtumista on tiedotettu lehtimainoksilla ja kauppojen 
ilmoitustauluilla sekä jakamalla mainoksia omissa kahviloissa sekä päiväkotien, koulujen ja 
seurakunnan perhekerhojen kautta. Paikkakunnan lehdet kirjoittivat toiminnastamme neljä 

kertaa vuoden 2017 aikana.  
 

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 9.1. ja viimeinen 
22.5. Kahvila kokoontui kevätkaudella 17 kertaa ja kävijöitä oli yhteensä lähes 500. 
Syyskausi alkoi 4.9. ja loppui 11.12.  Syyskaudella ehdittiin tavata 14 kertaa ja 

kävijöitä oli n. 250. 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. monenlaista askartelua ja leivontaa. 

Perhekahvilassa on lapsille aina vapaassa käytössä leluja, pelejä, kirjoja ja 
askartelutarvikkeita.  
 

Huhtikuulla kutsuimme eri puolueiden kuntavaaliehdokkaita vierailemaan 
perhekahvilassa ja tutustumaan toimintaamme, kahvittelemaan sekä 
keskustelemaan lasten ja lapsiperheiden asioista. Paikalle tulikin edustaja tai 

edustajia lähes jokaisesta puolueesta ja pääsimme puolin ja toisin tutustumaan 
toisiimme.  Kerroimme myös yhdistyksen muusta toiminnasta ja esittelimme MLL:n 
kuntavaaliohjelman. 
 



Perhekahvilalla oli vuonna 2017 kolme vakituista vapaaehtoista vetäjää. Lisäksi 

kävijäkunnassa on muutama aktiivinen henkilö, jotka osallistuvat toiminnan 
järjestämiseen mm. leipomalla ja järjestämällä ohjelmaa. 

 

– Vauvakahvila 
Keväällä pidimme 31.3. – 19.5. erityisesti vauvaikäisille ja heidän vanhemmilleen 
suunnattua vauvakahvilaa Nuorisotalo Pilvessä perjantaisin klo 10-12. Toiminta oli 

vapaamuotoista kahvittelua ja keskustelua kaikesta vauvaperheen elämään 
kuuluvasta. Vauvakahvila kokoontui 6 kertaa.  
 

– Puistotapaamiset 
Perhekahvilan jäätyä kesätauolle sovimme kesän ajaksi puistotapaamisista 
keskustan leikkipuistossa. Tapaamiset olivat maanantaisin klo 10-12. Mitään sen 

kummempaa ohjelmaa tai tarjoiluja ei puistotapaamisissa ollut. 

 
– Virtapiiri 

Huittisten Säästöpankilta saadun hankerahoituksen turvin syksyllä 2016 aloitetun 
äitien oman virkistyskerhon, Virtapiirin, toimintaa jatkettiin koko vuosi 2017. Virtapiiri 
kokoontui parillisten viikkojen torstaina klo 16.30-18 Vammalan Seukulla, 

Marttilankatu 35. Ensimmäisen puolen tunnin aikana tarjolla oli kahvia ja pientä 
purtavaa, klo 17-18 ohjattua ohjelmaa. Paikalla oli myös lapsiparkki, jonne voi tuoda 
yli 2-vuotiaat lapset. Vauvaikäiset taas voi pitää mukana toiminnassa. Virtapiiri 

tarjottavineen ja lapsiparkkeineen oli kävijöille täysin maksuton. Kevätkaudella 
Virtapiiri kokoontui kevätkaudella 8 kertaa ja syyskaudella 7 kertaa. Kävijöitä 
Virtapiirissä oli noin 150. Ohjelma oli seuraavanlainen: 

9.2. askartelua, vetäjänä Marja Heikkilä 
23.2. flamencoa, ohjaajana Viia-Marinka Orre 
9.3. intialainen päähieronta, vetäjänä Johanna Karlsson 

23.3. mindfullness, vetäjänä Kirsi Laakkonen 
6.4. yhteislaulua, vetäjänä Miikka Törmälä 
20.4. kuntonyrkkeilyä, vetäjänä Johanna Karlsson 

4.5. Jututtamo, vetäjänä Tia Kemppainen MLL:n Hämeen piiristä 
Perjantaina 19.5. saunailta, kaupungin rantasaunalla 
7.9. askartelua 

21.9. katsaus budo-lajeihin, vetäjänä Juha-Matti Ahola 
19.10. lautapeli-ilta 
2.11. jalkahoitoja, tekijöinä Saskyn opiskelijat 

16.11. Adam & Eve -naistenkutsut 
30.11. jouluisia kädentöitä, vetäjänä Marja Heikkilä 
Perjantaina 15.12. hohtokeilausta ja saunomista Vuorisportissa, Ellivuoressa 

 
– Taideleiri 

Osallistuimme jälleen taideleirin järjestämiseen yhdessä Sastamalan seurakunnan 

kanssa. Taideleiri oli 14.-16.6. Houhajärven leirimajalla. Leirille osallistui 36 
kouluikäistä lasta. Seurakunnalta vetäjinä olivat Rauni ja Marjo-Riitta ja 7 isosta. 

MLL:ltä oli vetäjinä Raija, Ulla ja Outi. Lisäksi Elisa Ahonen kävi leirillä vetämässä 
tanssia. Tavallisten leiripuuhien, kuten iltaohjelmien ja saunomisten lisäksi leirillä 
tehtiin monenlaisia töitä ja kokeiltiin monenlaisia tekniikoita kuten 

partavaahtomarmorointia, kutistemuovitöitä, akvarellimaalausta, hamahelmi- ja 
raaputustöitä. 
 

– Sote-yhdistysten yhteistyö 
Paikallisten Sote-yhdistysten yhteistyö jatkui aktiivisena myös vuoden 2017 ajan. 
Yhdistykset  tapasivat noin joka toinen kuukausi ja lisäksi pitivät yhteyttä Whatsapp-

ryhmän välityksellä. Yhdessä järjestettiin kaupunkisuunnistus, leiripäivä ja Yhdessä 
ilman ikärajaa -tapahtuma.  



 

Kaupunkisuunnistus järjestettiin perjantaina 28.4. Sastamalan keskustassa. 
Yhdistyksillä oli omat toimintapisteensä, joilla esittelivät toimintaansa ja järjestivät 

ohjelmaa, lisäksi oli tarjolla makkaraa ja arpajaiset. Kävijät kiersivät eri pisteillä ja 
keräsivät niiltä leimoja passiinsa. Leimatulla passilla pystyi osallistumaan 
tapahtuman päätteeksi SPR:n Ystävänpirtillä järjestettyyn arvontaan. MLL:n pisteellä 

pääsi leikkimään Aliasta erilaisilla tavoilla ja sai suunsa makeaksi lakusta. 
Kaupunkisuunnistus keräsi kävijöitä noin 60-80. 
 

Leiripäivä järjestettiin torstaina 27.7. Kiikan Leiriaholla Taikuutta ilmassa -teemalla. 
Päiväohjelmassa oli rennon yhdessäolon lisäksi nimilappuaskartelua, 
tutustumisleikkejä, unikeon valinta, taikuri, syömistä ja kahvittelua, saunomista ja 

makkaranpaistoa sekä yhdistykset pitivät omia pisteitään, joilla oli monenlaista 
toimintaa. Leirille osallistui noin 40 aikuista ja 60 lasta ja palautteesta päätellen väki 
viihtyi ja jatkoa toivottiin.   

 
Vanhustenviikolla järjestettiin 4.10. Yhdessä ilman ikärajaa -tapahtuma 
Sastamalakodilla. Tapahtumaan osallistui myös Tanssikoulu TanssinTahti, jonka 
pienet tanssijat aiheuttivat ihastusta palvelukodin asukkaissa. Lisäksi oli yhteistä 

tuolitanssia, musiikkia ja lopuksi nautittiin pullakahvit. Tapahtumaan osallistuin noin 
85 aikuista ja 20 lasta.  
 

Sote-yhdistysten toiminnassa ovat mukana mm. Sastamalan seudun 
mielenterveysseura, SPR Vammala ja Kiikoinen, Sastamalan seurakunta, 
Sydänyhdistys, Keliakialiitto, Mielenterveys Voimia, Invalidiliitto ja Diabetesyhdistys. 

Yhdistyksillä on oma edustajansa Sastamalan perhepalveluverkoston 
agenttiryhmässä. Yhdistysten edustajana toimivat Päivikki Ristiniemi Kiikoisten 
SPR:stä ja Outi Koivu MLL Tyrvää-Vammalasta. Sote-yhdistykset anoivat myös 

yhdessä loppuvuodesta STEAlta avustusta yhteisen järjestökoordinaattorin 
palkkaamiseen.  
 

– Lape-yhteistyö 
Puheenjohtaja osallistui RinnallaKulkija-työryhmään yhdistyksen edustajana. 
Työryhmässä kehitettiin toimintamallia ja koulutusta lapsiperheiden tukihenkilöille eli 

RinnallaKulkijoille. RinnallaKulkija-toimintaa on pilotoitu kaupungin työntekijöiden 
toimesta osana perhepalveluverkostoa. Syksyllä toimintaan koulutettiin 
vapaaehtoisia RinnallaKulkijoita. Sastamalan seurakunta, MLL Punkalaidun ja MLL 

Tyrvää-Vammala kouluttivat tulevia RinnallaKulkijoita yhden illan kertoen asiakkaiden 
arvostavasta kohtaamisesta ja kolmannen sektorin lapsiperheille tarjoamista 
palveluista.  

 
– Retki Herra Hakkaraisen taloon 

Yhdistys järjesti yhteisretken Herra Hakkaraisen taloon keskiviikkona 11.10. klo 10-

12. Retkeä markkinoitiin pääasiassa perhekahvilan kävijöille ja sille osallistui noin 8 
aikuista ja 16 lasta. Vietimme mukavia hetkiä leikkien niin sisällä talossa kuin ulkona 

autopihalla. Lisäksi vietimme välipalahetken yhdessä.  
 

– Vuosisadan seikkailu 

Sastamalan seurakunta ja eri yhdistykset ovat yhdessä järjestäneet jo useampana 
vuonna koko perheen seikkailutapahtuman. Vuonna 2017 Vuosisadan seikkailun 
järjestivät Sastamalan seurakunta, Liikenneturva, MLL:n Tyrvään-Vammalan 

yhdistys ja partiolaiset yhdessä sunnuntaina 29.10. Vammalan seurakuntatalolla. 
Tapahtumassa oli monenlaisia toimintapisteitä, seikkailurata ja edullinen lounas. MLL 
Tyrvää-Vammala järjesti aiempien vuosien tapaan askartelua ja osallistuimme 

kasvomaalausten tekoon. Olimme pukeutuneet sinivalkoisiin asuihin ja 
askartelutimme lapsilla eläinaiheisia huopaheijastimia: kettuja, joutsenia ja karhuja. 
Tapahtumassa oli kävijöitä noin 300. 



 

– Tanssi-ilta Karkussa 
Yhdistys järjesti yhdessä Karkun evankelisen opiston Kotona Karkussa -hankkeen 

kanssa tanssi-illan Karkun koululla maanantaina 30.10. Tapahtumassa oli tarjolla 
ensin KiddieJam-tanssia lapsiperheille ja sen jälkeen paritanssia aikuisille. 
Tavoitteena oli tarjota maahanmuuttajille ja kantaväestölle mahdollisuus toisiinsa 

mukavan yhteisen puuhan parissa. Yhdistys tarjosi tanssin lisäksi kävijöille 
virvokkeita ja pullaa. Iltaan osallistui noin 12 lasta ja 40 aikuista. Paikalla vieraili 
myös toimittaja ja tapahtumasta olikin hyvät jutut sekä Tyrvään Sanomissa että 

Aamulehdessä.  
 

– Lapsen oikeuksien päivä 

Lapsen oikeuksien päivänä 20.11. Tyrvään Pappila järjesti keskustelutilaisuuden 
aiheeseen liittyen. Puheenjohtaja osallistui tilaisuuteen ja piti lyhyen alustuksen 
aiheesta. Toisena alustuksen pitäjänä tapahtumassa oli Sylvään koulun rehtori Jari 

Andersson. Osanottajia keskustelutilaisuudessa oli noin 20.  
 

– Satuhierontakoulutus 

Yhdistys järjesti varhaiskasvattajille, lasten kanssa työskenteleville ja lapsiläheisiin 
ammatteihin opiskeleville suunnatun Taikapuu – Satuhieronnan perusteet (taso 1) -
koulutuksen sunnuntaina 10.12. klo 9-17 Muistolan koululla. Koulutuksen sisällöstä 

vastasi Tarina & Kosketus Oy:n Satuhieronta-tiimi ja kouluttajana toimi 
fysioterapeutti Topi Laitinen. MLL tarjosi osallistujille kahvia ja teetä ja lisäksi oli 
myynnissä leipiä ja piirakkaa. Koulutuspäivään osallistui kahdeksan henkilöä. 

Koulutus koettiin antoisana ja palaute päivästä oli positiivista.  
 

– 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. 
 

– Aktiivisten toimijoiden palkitseminen 

Virtapiirin saunailta järjestettiin 19.5. kaupungin rantasaunalla (Iisankatu 6). 
Saunailtaan kutsuttiin lisäksi hallituslaiset ja aktiiviset vapaaehtoisemme. 

 
 

5.  AVUSTUSTOIMINTA 
 

Yhdistyksellämme on Plan Suomen kautta kummipoika, jota avustamme 
kuukausilahjoituksella.  

  
Osallistuimme MLL:n valtakunnalliseen Hyvä Joulumieli -kampanjaan ja jaoimme 57 
kappaletta 70 euron arvoisia lahjakortteja lapsiperheille. Kaupungin sosiaalitoimi 

toimi kanssamme tässä yhteistyössä ja hoisi korttien jakelun.  
 
Netland Oy:n lahjoituksen avulla pystyimme jälleen osallistumaan 

Nuorkauppakamarin organisoimaan Joulupuu-keräykseen, jossa kerätään 
joululahjoja paikallisille lapsille ja nuorille. Hankimme joulupaketit 11 lapselle.  
 



Syyskuulla keräsimme ja toimitimme Karkun vastaanottokeskukseen pienen määrän 

lahjoitettuja käytettyjä leluja ja vaatteita sekä askartelutarvikkeita. Jouluksi 
hankimme joululahjat kaikille vastaanottokeskuksen 36 lapselle.  

 

Lisäksi lahjoitimme tulipalossa kotinsa menettäneelle paikalliselle lapsiperheelle 
järjestettyyn keräykseen. 

 

6.  VARAINHANKINTA 
 

Varoja toimintaan yhdistys sai jäsenmaksutuloista, tapahtumien puffeteista ja 
Sastamalan kaupungin avustuksesta. 

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

kaupoissa.  
 

Huhtikuun lopussa yhdistys keräsi varoja järjestämällä kahvituksen noin 300 hengelle 

Tanssikoulu Tanssintahdin kevätnäytöksessä Sylvään koululla.  
 
Syksyllä keräsimme varoja talkootöillä 3.11. Fröbelin palikoiden konsertissa lukiolla 

ja 25.11. Ti-ti Nalle -konsertissa Vexve Areenalla. Toimitimme konserttijulisteita 
ilmoitustauluille ja vapaaehtoisemme toimivat konserteissa lipunmyynnissä ja -
tarkistuksessa sekä lavavahteina. Palkkioksi saamamme liput arvoimme 

Facebookissa. 
 
 

 

 
 

 
 
Sastamalassa 27.3.2017 

 
 
 

 
Outi Koivu 
puheenjohtaja 

MLL:n Tyrvään-Vammalan yhdistys 
 
 

 


