
 

 

 
 

 
 

 

 

TOIMINTAKERTOMUS 2018 



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

vapaaehtoisvoimin monimuotoista toimintaa sastamalalaisten lapsiperheiden iloksi sekä 
toimimme heidän puolestapuhujanaan. Vuosi 2018 oli yhdistyksellä juhlavuosi, sillä 

kyseessä oli jo yhdistyksen 95. 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 2018 yhdistyksen hallituksen jäsenet luottamustehtävineen olivat seuraavat: 
Outi Koivu, puheenjohtaja, rahastonhoitaja 

Raija Seurala, varapuheenjohtaja 
Elisa Ahonen sihteeri 
Kirsi Hituri, jäsenvastaava 

Liisa Parkkila, tiedotusvastaava 
Laura Nevala 
Minna Järvensivu  

Ritva Nacar 
Sirpa Kulmala 
 

Toiminnantarkastajina toimivat Anne Lindroos-Matintalo ja Pirkko Esko. 
 

Tiedotusta hoisivat yhdessä Liisa Parkkila ja Outi Koivu. Perhekahvilan toiminnasta 
vastasivat Raija Seurala, Outi Koivu ja Sirpa Kulmala. Sukkapussitoimintaa hoisi Minna 

Järvensivu. Rintapumppu- ja kantovälinelainaamoja hoisi Outi Koivu. Plan-yhteyshenkilönä 
toimi Laura Nevala. Virtapiirin toiminnasta vastasi työryhmä, jossa on myös hallituksen 
ulkopuolisia jäseniä: Elisa Ahonen, Kirsi Hituri, Laura Nevala, Liisa Parkkila ja Outi Koivu. 
 
Hallitus kokoontui vuoden aikana yhteensä 9 kertaa. Lisäksi hallitus oli yhteydessä 
puhelimitse ja sähköpostitse sekä erittäin aktiivisesti hallituksen oman WhatsApp-ryhmän 

kautta.  
 
Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidettiin perjantaina 13.4.2018 Pyymäen 

kahvilassa ja syyskokous lauantaina 24.11.2018 Sastamalan pääkirjaston yläkerrassa 
sijaitsevassa kohtaamispaikassa, Vintissä. 
 

2. JÄSENISTÖ JA JÄSENTOIMINTA 
 

Vuoden 2018 lopussa jäseniä oli 145, näistä aikuisjäseniä on 107 ja lapsi- ja nuorisojäseniä 
yhteensä 38. 
 

Jäsenmaksu vuodelle 2018 oli 25 euroa. Jäsenille lähetettiin keväällä jäsenkirje postitse. 
Lisäksi syksyllä lähetettiin uutiskirje sähköpostitse. Uudet jäsenet toivotettiin tervetulleeksi 
MLL:n Tervetuloa-kortilla. Yhdistys neuvotteli jäsenilleen 12 paikallista jäsenetua seuraaviin 



liikkeisiin: Aseman Kenkä, Ihanien tavaroiden kauppa, Jr-Pukimo, Kello-optiikka Nyyssönen, 

Neon Sport, Putiikki Naiselle, Rimak Oy, Sastamalan Näkökeskus, Tanssikoulu TanssinTahti, 
Tyrvään Yrtti-Aitta, Tyrväänkylän AD-autokorjaamo ja kahvila ja Valokuvaamo Studio 86. 

 

3. TIEDOTUS 
 

Paikallisen puhelinyhtiön Kopteri-palvelut lakkasivat, joten yhdistys joutui miettimään 
minne internetsivunsa jatkossa siirtäisi. Päädyimme hankkimaan oman domain-nimen ja 
yhdistyksen uudet internetsivut löytyvätkin nyt osoitteesta www.mlltyrvaavammala.fi. 

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 syksyllä. Näissä 
tiedotettiin mm. jäseneduista, perhekahvilan ja Säpinäsunnuntaiden päivistä 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 syksyllä lapsen 

oikeuksien päivänä pääkirjastolla pidetyillä Yhresä-messuilla. Tapahtumista on tiedotettu 
Facebookissa, pääkirjaston, Vintin ja kauppojen ilmoitustauluilla sekä jakamalla mainoksia 
omissa tapahtumissa. Paikkakunnan lehdet kirjoittivat toiminnastamme kaksi kertaa vuoden 

2018 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. 

 
Kevätkaudella perhekahvila jatkoi kokoontumista tuttuun tapaan klo 10-12 

Nuorisotalo Pilvessä (Marttilankatu 24), mutta päivä vaihdettiin maanantaista 
torstaihin, jotta vältyttäisiin päällekkäisyydeltä muiden paikkakunnan toimijoiden 
kanssa. Perhekahvilan kevätkauden ensimmäinen kokoontuminen oli 18.1. ja 

viimeinen 17.5. Kahvila kokoontui kevätkaudella 16 kertaa ja kävijöitä oli noin 250. 
Kesällä yhdistys muutti pääkirjaston yläkerran uuteen lapsiperheiden 
Kohtaamispaikkaan Vinttiin, johon myös perhekahvila siirtyi. Syyskaudella 

perhekahvila kokoontui keskiviikkoisin klo 10-12 Vintissä (Sillankorvankatu 1). 
Syyskausi alkoi 5.9. ja loppui 12.12. Syyskaudella ehdittiin tavata 14 kertaa ja 
kävijöitä oli yhteensä lähes 450. Kahvilassa on tarjolla kahvia, teetä ja mehua sekä 

jotain pientä purtavaa. 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.  
 
Perhekahvilalla oli vuonna 2018 kolme vakituista vapaaehtoista vetäjää. Lisäksi 

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

 



– Puistotreffit 

Perhekahvilan jäätyä kesätauolle pidimme kesällä kerran kuussa puistotreffit eri 
puistoissa. Puistotreffit olivat klo 10-12 perjantaina 15.6. Hirvipuistossa, 

maanantaina 16.7. Pororannan puistossa ja keskiviikkona 15.8. Iisan puistossa. 
Vapaan leikkimisen ja jutustelun lisäksi yhdistys tarjosi kävijöille kahvia, mehua ja 
pientä purtavaa. Puistotreffeille osallistui n. 60 henkeä. 

 
– Virtapiiri 

Äitien oma virkistyskerho, Virtapiiri, kärsi kävijäpulasta vuonna 2017 joten päätimme 

vuoden alussa pitää Virtapiiriä vain kerran kuussa. Ensimmäisellä kerralla 12.2. 
paikalla oli Ismo Mäkinen vetämässä judoa. Paikalla ei ollut vetäjien lisäksi 
ainoattakaan kävijää, joten Virtapiiri päädyttiin vastahakoisesti laittamaan jäihin 

toistaiseksi. Mietittiin että jatkossa voisi järjestää äideille/perheille toimintaa 
yksittäisten teemapäivien tai retkien merkeissä muutaman kerran vuodessa.  
 

– Säpinäsunnuntait 
Keväällä aloitettiin isä-lapsitoimintaa Säpinäsunnuntaiden merkeissä. Isien ja lasten 
yhteisessä liikunnallisessa hetkessä he pääsevät vapaasti temppuilemaan ja 

puuhailemaan salissa, johon on otettu esille kaikenlaisia liikuntavälineitä. 
Säpinäsunnuntait eivät ole ohjattuja, joten isät touhuavat yhdessä lasten kanssa. 
Säpinäsunnuntait olivat sunnuntaisin klo 10-11 Vammalan lukion salissa neljä kertaa 

vuoden 2018 aikana: kevätkaudella 8.4. ja 20.5. ja syyskaudella 7.10. ja 11.11. 
Säpinäsunnuntaihin osallistui isiä ja lapsia runsas 80 henkeä.   
 

– Temppuilupäivä Motiolla äideille ja lapsille 
Ensimmäinen äitien teemapäivä järjestettiin Motiolla 10.6. Aluksi äidit ja lapset 
pääsivät yhdessä kiertämään temppurataa n. 45 minuuttia, jonka jälkeen äideille oli 

ilmajoogaa ja lapsille oli pieni välipala ja muuta ohjelmaa äitien jotta äidit saivat 
nauttia ilmajoogasta rauhassa. Temppuilupäivään osallistui 12 äitiä lapsineen, joka 
olikin ihan maksimimäärä tapahtuman paikan ja luonteen vuoksi.  

 
– Taideleiri 

Osallistuimme jälleen taideleirin järjestämiseen yhdessä Sastamalan seurakunnan 

kanssa. Taideleiri oli 11.-13.6. Houhajärven leirimajalla. Leirille osallistui 33 
kouluikäistä lasta. Seurakunnalta vetäjinä olivat Rauni ja Marjo-Riitta ja 6 isosta. 
MLL:ltä oli vetäjinä Raija ja Outi. Tavallisten leiripuuhien, kuten iltaohjelmien ja 

saunomisten lisäksi leirillä tehtiin monenlaisia töitä ja kokeiltiin monenlaisia 
tekniikoita kuten kollaaseja, langanpujottelua, raaputustöitä, roiske-, akvarelli- ja 
puhallusmaalausta sekä punontaa. 

 
– Siina ja Taikaradio -konsertti 

95-vuotisjuhlavuoden kunniaksi päätimme tarjota päiväkoti-ikäisille lapsille Siina ja 
Taikaradio -konsertin syksyllä. Teimme konsertin järjestämisessä yhteistyötä muiden 
Sastamalan seudun MLL:n paikallisyhdistysten ja kaupungin varhaiskasvatuksen 

kanssa. Siina ja Taikaradio teki kiertuepäivän Sastamalaan maanantaina 17.9. siten, 
että esiintyivät myös Kiikoisissa ja Suodenniemellä paikallisyhdistysten tapahtumissa 
aamupäivällä ja meidän konsertissamme Vammalan seuratalolla, Seukulla klo 14.30. 

Sastamalan kaupungin varhaiskasvatuksen avulla selvitimme mitä päiväkoteja 
voisimme kutsua konserttia kuuntelemaan ja paikalle päädyttiin kutsumaan lapsia 
Ojansuun ja Hoppulan päiväkodeista sekä Varilan ja Harjukadun 

ryhmäperhepäiväkodeista. Pieniltä sekaannuksilta ei vältytty, mutta konsertti oli 
loistava ja kaikki konserttiin osallistuneet viihtyivät mainiosti. Konserttiin osallistui n. 
60 lasta hoitajineen.  

 
– 95-vuotisjuhla ja avoin luento 

Yhdistyksen perustamispäivä on 31.3.1923, mutta vietimme 95-vuotisjuhlaa 



lauantaina 18.8. Vintillä. Klo 12 alkaen nautimme kakuista ja muusta tarjoilusta, 

jonka jälkeen klo 13-15 oli avoin, maksuton luento. Keskustelevan luennon teemana 
oli Matka tyttärestä äidiksi ja luennoitsijana toimi tanssinopettaja, fysioterapeutti, 

seksuaalineuvoja Maija Astikainen. Juhlapäiväämme osallistui n. 30 henkeä. 
 

– Dinosaurusseikkailu 

Sastamalan seurakunta ja eri yhdistykset ovat yhdessä järjestäneet jo useampana 
vuonna syksyisen koko perheen seikkailutapahtuman. Vuonna 2018 
Dinosaurusseikkailun järjestämiseen osallistuivat Sastamalan seurakunta, 

Liikenneturva, MLL:n Tyrvään-Vammalan yhdistys ja partiolaiset. Tapahtuma oli 
sunnuntaina 28.10. klo 12-15 ja keräsi kävijöitä runsaan 300. Tapahtumassa oli 
jälleen monenlaisia toimintapisteitä, seikkailurata ja edullinen lounas. Yhdistyksen 

pisteellä lapset pääsivät askartelemaan dinosaurusohjaajien kanssa omia 
dinosauruksia, leikkimään dinoluolassa ja saivat kasvomaalauksia.  
 

– Yhresä-messut 
Lapsen oikeuksien päivänä tiistaina 20.11. klo 15-18.30 järjestettiin Sastamalan 
pääkirjastolla ja Vintissä koko perheen Yhresä-messut, joille yhdistyskin osallistui. 

Messut keräsivät yhteen paikkakunnan kaupungin, yksityisen ja kolmannen sektorin 
toimijat, jotka tekevät työtä ja toimivat lasten, nuorten ja perheiden parissa. Nämä 
esittelivät omaa toimintaansa ja järjestivät kävijöille monenlaista toimintaa omilla 

pisteillään. Ohjelmana messuilla oli myös tanssituokio, VPK:n paloauto ja 
paneelikeskustelu sekä tavattavissa juhlaprinsessa ja messukoirat. Lisäksi Vintissä 
oli kahvi- ja mehutarjoilu. MLL järjesti kuvasuunnistusta, jossa lapset pääsivät 

etsimään tuttuja satuhahmoja kirjastolta. Messut olivat oikein onnistuneet ja 
keräsivät paikalle mukavasti väkeä.  
 

– Enkelikirkko 
Enkelikirkkoa on järjestetty Sastamalassa 20 vuotta ja nyt juhlavuoden kunniaksi 
Sastamalan seurakunta pyysi yhdistystämme mukaan järjestelyihin. Enkelikirkkohan 

on kehitetty yhteistyössä evankelisen seurakunnan ja MLL:n kesken Tampereella 65 
vuotta sitten, josta se on levinnyt pikkuhiljaa ympäri maata. Enkelikirkko on 
erityisesti lapsille ja heidän perheilleen suunniteltu kirkkohetki. Toimimme apulaisina 

kirkossa, jaoimme lapsille rusinoita ja tarjosimme kirkon jälkeen kävijöille 
kirkkokahvit. Enkelikirkkoa vietettiin Tyrvään kirkossa perjantaina 28.12. ja paikalla 
oli noin 120 osallistujaa.   

 
– Sote-yhdistysten yhteistyö 

Paikallisten Sote-yhdistysten yhteistyö jatkui myös vuoden 2018 ajan. Yhdistykset 

kokoontuivat useamman kerran ja lisäksi pitivät yhteyttä Whatsapp-ryhmän ja 
Facebook-ryhmän välityksellä. Yhdessä osallistuttiin turvallisuuspäivän 

järjestämiseen Vammalan ammattikoululla ja järjestettiin yhteinen kesäinen 
leiripäivä jo neljättä kertaa.  
 

Leiripäivä järjestettiin torstaina 27.7. Kiikan Leiriaholla Pallo hukassa -teemalla. 
Päiväohjelmassa oli rennon yhdessäolon lisäksi liikunnallista ohjelmaa, yhteislaulua 
ja erilaisia toiminnallisia rastipisteitä unohtamatta tietenkään syömistä ja kahvittelua, 

saunomista ja makkaranpaistoa. Leirille osallistui noin 60 kävijää.    
 
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 osallistuivat aktiivisesti agenttiryhmän 
työskentelyyn ja kokoontumisiin 5 kertaa vuoden 2018 aikana. Sote-yhdistykset 

anoivat myös yhdessä alkuvuodesta Joutsenten reitiltä avustusta yhteisen 



järjestökoordinaattorin palkkaamiseen.  

 
– Muiden tahojen tapahtumiin osallistuminen 

Palvelukoiraharrastajat pitivät kesäleiriä 15.-17.6. Houhajärvellä Leirikartanossa ja 
osana leiriä järjestettiin koiramainen toimintapäivä lapsille lauantaina 16.6. klo 10-
14.30. Yhdistys osallistui toimintapäivään pitämällä toiminnallisia rastipisteitä. 

Tapahtumaan osallistui n. 35 henkeä.  
 
Lauantaina 25.8.2018 vapaaehtoisemme olivat Kulttuuria Kaikille ry:n ja paikallisten 

yrittäjien järjestämillä Lasten omilla festareilla tekemässä kasvomaalauksia. 
Tapahtumaan osallistui n. 150 henkeä. 
 

SPR:n Pärjätään yhdessä -hanke järjesti keskiviikkona 28.11. klo 17-19 kaupungin 
rantasaunalla aikuisten kehitysvammaisten pikkujoulut, joihin yhdistyksemme myös 
osallistui avustajina. Tapahtumassa oli yhteislaulua, discoilua, monenlaista tarjoilua, 

tietovisailua ja pukkikin poikkesi jakamassa lahjat osallistujille. Paikalla oli noin 50 
henkeä.  
 

– Muu yhteistyötoiminta 
Yhdistys osallistui Sastamalan pääkirjaston yläkertaan perustetun Vintin 
suunnitteluun ja sen valmistuttua muutti omat tavaransa ja toimintansa, pääasiassa 

perhekahvilan, Vintille. Toimimme Vintin ylläpidossa yhteistyössä kaupungin ja 
muiden käyttäjien kanssa ja kaikki tavaramme, kuten keittiötarvikkeet, lelut, pelit ja 
askartelutarvikkeet, ovat siellä kaikkien toimijoiden yhteisessä käytössä. Vintin uudet 

tilat otettiin virallisesti käyttöön 30.8. olleissa avajaisissa, joihin yhdistyskin osallistui. 
Kohtaamispaikan sisusti Saskyn sisustusopiskelijat ja varsinainen oleskelutila on 
suunniteltu juuri lapsiperheiden tarpeita ajatellen ja sopii siten yhdistyksen 

toimintaan hienosti.  
 
Yhdistyksen edustaja on lisäksi osallistunut mm. Tyrvään Pappilassa 15.3. 

järjestettyihin perhekeskustapaamiseen ja järjestötreffeihin, perhepalveluverkoston 
verkostoiltapäivään ja nuorisoparlamentin kokoontumisiin. Osallistumme myös 
omalta osaltamme perhepalveluverkoston toimintaan ja tiedotamme verkoston 

kuulumisia paikkakunnan lapsiperheille.   
 

– 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 aina 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. Pusseja jaetaan vuosittain runsaat 100 
kappaletta. 

 
– Aktiivisten toimijoiden palkitseminen 

Tammikuussa kävimme hallituksen kanssa kokoustamassa ja ruokailemassa 

Seurahuoneella. Maaliskuun hallituksen kokouksen pidimme Tyrvään Pappilassa ja 
nautimme samalla yhdessä englantilaista iltapäiväteetä. Marraskuussa kävimme 
hallituksen ja vapaaehtoisten kanssa yhdessä Vammalan teatterissa katsomassa 

Tyrvää Shown, jonka jälkeen kävimme vielä omakustanteisesti syömässä 
Seurahuoneella.  
 



5.  AVUSTUSTOIMINTA 
 
Yhdistyksemme Plan Suomen kautta avustama kummipoika ja hänen yhteisönsä olivat 

päässeet niin hyvään tilanteeseen, että he eivät tarvinneet enää apua. Plan Suomi tarjosi 
meille uutta kummilasta, jonka otimmekin vastaan. Uusi kummilapsemme on 10-vuotias 
Sonat Kambodzasta. Avustamme häntä ja hänen yhteisöään kuukausilahjoituksella kuten 

aiemminkin.  
  
Osallistuimme MLL:n valtakunnalliseen Hyvä Joulumieli -kampanjaan ja jaoimme 50 

kappaletta 70 euron arvoisia lahjakortteja paikkakunnan lapsiperheille. Kaupungin 
sosiaalitoimi toimi kanssamme tässä yhteistyössä ja hoiti korttien jakelun.  
 

Hankimme jouluksi joululahjat Karkun vastaanottokeskuksen 23 lapselle. Osa lahjoista 
saatiin kerättyä lahjoituksina, mutta osa ostettiin itse uutena. Netland Oy avusti yhdistystä 
maksamalla uusiin lahjoihin kulutetun summan. Toimitimme lahjat pakattuina ja nimilapuilla 

varustettuna vastaanottokeskukseen, jossa ne jaettiin lapsille joulujuhlassa.  
 

6.  VARAINHANKINTA 
 
Varoja toimintaan yhdistys sai jäsenmaksutuloista, tapahtumien puffeteista, lahjoituksista 

ja Sastamalan kaupungin avustuksesta. 
 
Keväällä osallistuimme MLL:n valtakunnalliseen Kevätilo-keräykseen lipaskeräyksenä. 

Lippaiden kanssa käytiin keräämässä huhti-toukokuussa torilla ja paikallisissa kaupoissa. 
Keräsimme varoja syksyllä järjestetyn Siina ja Taikaradio -konsertin kustantamiseksi. 
 

Huhtikuun lopussa yhdistys keräsi varoja järjestämällä kahvituksen noin 300 hengelle 
Tanssikoulu Tanssintahdin kevätnäytöksessä Sylvään koululla.  
 

Muistolan koulun vanhempainyhdistys järjesti Jari Sinkkosen luennon tiistaina 18.9. Vexve 
Areenalla. Yhdistys oli paikalla klo 17-18 myymässä kahvia ja tarjottavaa.  
 

Hopun kirpputorikeskuksessa oli syksyn ajan kerätty asiakkailta yhdistykselle lahjoituksia 
kassalla olevaan possuun ja joulun alla kävimme noutamassa kyseisen käteislahjoituksen.  

 

 

Viime vuonna ehdimme puuhastella monenlaista, mm. pidimme perhekahvilaa, puistotref-
fejä ja Säpinäsunnuntaita, kahvitimme TanssinTahdin kevätnäytöksen ja Sinkkosen luennon 

yleisöä, leireiltiin taideleirillä, koiraharrastajien leiripäivässä ja sote-yhdistysten yhteisellä 
leiripäivässä, jammailtiin lastenkonsertissa Siinan ja Taikaradion kanssa, syötiin kakkua yh-

distyksen 95-vuotissynttäreillä, kasvomaalattiin lapsia, muutettiin Vinttiin, osallistuttiin Di-
nosaurusseikkailuun ja Sastamalan ensimmäisille lapsiperhemessuille, virittäydyttiin joulu-
tunnelmaan olemalla mukana Hyvät ystävät -kerhon pikkujouluissa ja hommaamalla lahjoja 

lapsille sekä oltiin ensimmäistä kertaa mukana enkelikirkossa! 

Toivottavasti onnistuimme ilahduttamaan tällä toiminnalla muitakin ihmisiä, mutta ainakin 
meillä oli mukavaa yhdessä puuhastellessamme! 

Sastamalassa 24.3.2017 
 

 
 
Outi Koivu 

puheenjohtaja 
MLL:n Tyrvään-Vammalan yhdistys 


