
 

 
 
 
    

  Jäsenkirje kevät 2018 
 
 
 
Keväinen tervehdys! 
 
YHDISTYKSEMME VIETTÄÄ JUHLAVUOTTA KULUVANA VUONNA. KOOSSA ON JO KOMEAT 95 AKTIIVISTA 
VUOTTA. KIITOS KUN OLET MUKANA MATKASSAMME!  
 
Viime vuosi oli yhdistyksessä positiivinen ja puuhakas toimintavuosi. Pieniä epävarmuuden ja harmin 
aiheitakin koettiin ja mm. Lelukirppis jouduttiin syksyllä perumaan osanottajien vähyyden vuoksi. Pääosin 
kuitenkin mieleen jäi paljon upeita kohtaamisia eri ikäisten ja erilaisten ihmisten kanssa.  
 

Iso osa työstämme, kuten vaikuttamistyö, on näkymätöntä, mutta tässä kuitenkin tiivistetysti hieman tietoa 
toiminnastamme:  
Viime vuonna esimerkiksi perhekahvila kokoontui 31 kertaa ja vuoden aikana noin 750 kävijää kohtasivat 
toisensa kahvilassa rennon yhdessäolon, leikin ja muun puuhastelun parissa. Perhekahvilaa ylläpitivät 3 
vapaaehtoistamme tehden yhteensä 372 vapaaehtoistyötuntia. 
Muuta toimintaa ja tapahtumia joita järjestimme, tai joiden järjestämiseen osallistuimme vuonna 2017, 
ovat mm.: vauvakahvila, äitien virkistyskerho Virtapiiri, taideleiri kouluikäisille, kaupunkisuunnistus, 
leiripäivä Kiikan Leiriaholla, Yhdessä ilman ikärajaa -tapahtuma Sastamalakodilla, lapsiperheiden 
tukihenkilöiden eli RinnallaKulkijoiden koulutus, yhteisretki Herra Hakkaraisen taloon, koko perheen 
Vuosisadan seikkailu -tapahtuma, tanssi-ilta Karkussa, Satuhierontakoulutus lasten kanssa työskenteleville, 
Hyvä Joulumieli -lahjakorttien jako paikallisille vähävaraisille perheille ja joululahjojen hankinta 
sastamalalaisille lapsille.  

 

Tarkemmin viime vuoden toiminnasta voit lukea toimintakertomuksesta, joka käsitellään kevätkokouksessa 
ja sen jälkeen julkaistaan myös nettisivuillamme.  
 

KEVÄTKOKOUS  
Tervetuloa MLL:n Tyrvään-Vammalan yhdistyksen kevätkokoukseen perjantaina 13.4.2018 klo 17.30 
Kahvila Pyymäkeen (Onkiniemenkatu 6, 38200 Sastamala). Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat 
eli mm. vuoden 2017 toimintakertomus ja tilinpäätös.  
 

UUSI HALLITUS 
Uusi hallitus järjestäytyi 4.1.2018 puheenjohtaja Outi Koivun johdolla. Vuoden 2018 hallituksen 
vastuualueineen ja yhteystietoineen näet kirjeen lopusta. 
 

LAPSET ENSIN-KERÄYS  
Valtakunnallisella keräyksellä kerätään varoja nimenomaan MLL:n paikallisen toiminnan hyväksi. Tyrvään-
Vammalan kerää varoja paikallisen toiminnan, kuten perhekahvilan, ylläpitoon ja lisäksi lastenkonsertin 
järjestämiseksi syksyllä 2018. Jos haluat osallistua keräykseen lipaskerääjänä tai ottaa keräyslippaan 
työpaikallesi joksikin aikaa, niin ota yhteyttä Outiin, puh. 050 538 5404 tai sähköpostitse outi@netland.fi. 
 

Vapaaehtoisiin kerääjiimme voit törmätä torilla tai liikkeissä. Voit myös osallistua keräykseen lahjoittamalla 
nettisivuiltamme löytyvään virtuaalilippaaseen verkkopankin avulla. Keräysaika on 1.4. - 15.5. joten 
jokainen varmasti ehtii mukaan! 

  



 

PERHEKAHVILA 
Perhekahvila, kaikille avoin lapsiperheiden kohtaamispaikka, on vaihtanut kokoontumispäiväänsä. Uusi 
päivä on torstaisin klo 10-12 jo tutuksi tulleessa Nuorisotalo Pilvessä (Marttilankatu 24). Kahvila tarjoaa 
vanhemmille mukavaa tekemistä ja juttukavereita ja lapsille aina leikkiseuraa. Vapaan oleskelun lisäksi 
järjestämme ohjelmaa kävijöiden toiveiden mukaan esim. askartelua, vaate-esittelyitä jne. Tarjolla on aina 
virvokkeita ja pientä suolaista ja makeaa purtavaa. Kahvilassa on 2 euron vapaaehtoinen kahvimaksu. 
Tervetuloa! 

VIRTAPIIRI 
Äitien virkistyskerho, Virtapiiri, jää tauolle maaliskuun alusta alkaen. Tilalle on suunnitteilla yksittäisiä 
äideille ja perheille suunnattuja toimintapäiviä. Seuraa ilmoittelua! 

SÄPINÄSUNNUNTAI 
Uutena alkaa nyt toivottu isä-lapsitoiminta: Säpinäsunnuntai. Se on avoin ja maksuton iseille ja lapsille 
suunnattu salivuoro, jossa temppuillaan ja puuhataan lasten kanssa yhdessä. Tervetuloa purkamaan 
energiaa yhdessä! Huomaathan, että tilaisuus ei ole ohjattu vaan lapset leikkivät yhdessä vanhemman 
kanssa. Kevään säpinäsunnuntait järjestetään 8.4.2018 sekä 20.5.2018 klo 10-11 Vammalan lukion 
liikuntasalissa, Marttilankatu 20.  
 
TAIDELEIRI JA LEIRIPÄIVÄ 
Kouluikäisten taideleiri järjestetään Houhajärven leirimajalla 11.–13.6. yhteistyössä Sastamalan 
seurakunnan kanssa. Koko perheen leiripäivä järjestetään 26.7.2017 klo 10-16.30 Kiikan Leiriaholla 
yhdessä Sote-yhdistysten ja Sastamalan seurakunnan kanssa. Luvassa mukavaa ohjelmaa koko perheelle. 
Seuraa ilmoittelua! 
  
PLAN-KUMMILAPSI 
Yhdistyksellämme on jo pitkään ollut oma kummipoika kansainvälisen kehitysyhteistyöjärjestö Planin 
kautta. Planin tavoitteena on parantaa pysyvästi kehitysmaiden lasten elinoloja. Kuukausittaisella 
kummimaksullamme toteutetaan kummilapsen yhteisössä erilaisia hankkeita, joilla tähdätään parantamaan 
elinoloja viidellä osa-alueella: terveenä kasvaminen, oppiminen, asuminen, toimeentulo ja yhteyksien 
rakentaminen. Keväällä saimme tiedon, että kummipoikamme yhteisöineen voi niin hyvin, ettei enää ole 
lahjoituksen tarpeessa. Saimme uuden kummilapsen, tälläkin kertaa pojan. Mahtava juttu! 
  
LAINAAMOT 
Yhdistyksen lainaamoista saa kokeiltavaksi tai lyhytaikaiseen käyttöön erilaisia kantoliinoja ja -reppuja 
sekä käsikäyttöisen Avent Isis -rintapumpun. Lainatessa maksetaan 10 euron pantti, jonka saa takaisin 
tuotteen palauttaessaan. Laina-aika on kaksi viikkoa. Käyttöön saa myös henkilökohtaista opastusta. 
Kantoreppuja ja -liinoja sekä rintapumppuja voi kysellä Outilta puh. 050 538 5404. 
  
JÄSENEDUT 
MLL:n jäsenenä saat monia valtakunnallisia etuja, joista voit lukea tarkemmin Lapsemme-lehdestä. Edut 
voit tarkistaa myös osoitteessa www.mll.fi.  
Useat paikalliset yrittäjät ovat myös mukana tukemassa toimintaamme tarjoamalla jäsenillemme 
paikallisia etuja. Paikalliset jäsenetusi voit tarkistaa oheisesta liitteestä. Näiden lisäksi toimintaamme on jo 
pitkään tukenut Netland Oy, jonka ansiosta tämäkin jäsenkirje on saatu sinulle lähtemään. He tarjoavat 
meille myös tulostus- ja nettisivupalvelut sekä ovat antaneet toimitilansa kokouskäyttöömme.  
 
 

Ilmoittelemme aktiivisesti tapahtumistamme jäsenkirjeen nettisivuillamme www.mlltyrvaavammala.fi ja 
Facebook-sivullamme osoitteessa www.facebook.com/mlltyrvaavammala, josta tykkäämällä pysyt aina 
ajantasalla tulevista tapahtumista.  
 
Keväisin terveisin, MLL:n Tyrvään-Vammalan yhdistyksen hallitus 

 
 



 

VUODEN 2018 HALLITUS VASTUUALUEINEEN JA YHTEYSTIETOINEEN 
 
Puheenjohtaja sekä rahastonhoitaja: Outi Koivu, puh. 050 538 5404, outi@netland.fi 

Sihteeri: Elisa Ahonen, puh. 044 382 8123, elisa@elisakoo.fi 

Varapuheenjohtaja: Raija Seurala, puh. 03-511 2238, raija.seurala@gmail.com 

Jäsenvastaava: Kirsi Hituri, puh. 044 504 0634, kirsi.hituri@gmail.com 

Tiedotusvastaava: Liisa Parkkila, puh. 045 114 1819, liisa.parkkila@gmail.com 

Perhekahvilavastaava: Raija Seurala, puh. 03-511 2238, raija.seurala@gmail.com 

Sukkapussitoiminta: Minna Järvensivu, puh. 0400 924 185, zinna13@kopteri.net 

Kantovälinelainaamo: Outi Koivu, puh. 050 538 5404, outi@netland.fi 

Rintapumppulainaamo: Outi Koivu, puh. 050 538 5404, outi@netland.fi 

Plan-yhteyshenkilö: Laura Nevala, puh. 044 967 9295, laura.nevala@sastamala.fi 

Muut hallituksen jäsenet: Sirpa Kulmala 
 
 
Jos Sinulla on kysyttävää toiminnasta, ideoita tai tahtoisit vaikkapa ryhtyä vapaaehtoiseksi niin 
ota rohkeasti yhteyttä! 
 
Ajantasaiset jäsenedut, sekä tulevat tapahtumat, voit aina tarkistaa osoitteesta 
www.mlltyrvaavammala.fi. Tiedotamme toiminnastamme myös Facebook-sivuillamme. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.mlltyrvaavammala.fi/


 

MLL:N TYRVÄÄN-VAMMALAN YHDISTYKSEN PAIKALLISET JÄSENEDUT 
 

Edut voimassa 1.4.2018 – 31.3.2019 jollei erikseen toisin mainita. Jäsenedut saat käyttöösi  
näyttämällä jäsenkorttia ennen ostotapahtumaa. Muistahan käyttää etuja hyväksesi! 
 

Aseman Kenkä, Puistokatu 9 
10 % alennus normaalihintaisista tuotteista 
Alennuksen saa aikuis-, nuoriso- ja lapsijäsenen korteilla ja se on voimassa MLL Tyrvää-Vammalan jäsenille. 
 
Ihanien tavaroiden kauppa/Herra Hakkaraisen talo, Marttilankatu 10 
20 % alennus yli 20 €:n kertaostosta Ihanien tavaroiden kaupasta normaalihintaisista tuotteista. Ei 
pääsymaksuista. 

Alennuksen saa aikuis-, nuoriso- ja lapsijäsenen korteilla ja se on voimassa kaikille MLL:n jäsenille.  

JR-Pukimo, Puistokatu 7 
10 % alennus normaalihintaisista tuotteista, yli 25 euron kaupasta 
Alennuksen saa aikuis- ja nuorisojäsenen korteilla ja se on voimassa MLL Tyrvää-Vammalan jäsenille. 
 
Kello-optiikka Nyyssönen, Onkiniemenkatu 11 
15% alennus normaalihintaisista tuotteista, ei koske Nomination-tuotteita. 
Alennuksen saa aikuis-, nuoriso- ja lapsijäsenen korteilla ja se on voimassa kaikille MLL:n jäsenille. 
 

Neon Sport, Puistokatu 1 
20% alennus normaalihintaisista tuotteista, 10% alennus alennustuotteista. 
Alennuksen saa aikuis-, nuoriso- ja lapsijäsenen korteilla ja se on voimassa kaikille MLL:n jäsenille. 
 

Putiikki Naiselle, Puistokatu 18 
10 % alennus normaalihintaisista tuotteista 
Alennuksen saa aikuis- ja nuorisojäsenen kortilla ja se on voimassa kaikille MLL:n jäsenille.  

 
Ri-Mak Oy, Risto Rytinkatu 21, Huittinen Huom! Uusi jäsenetu! 
5% alennus lämpöpumpuista 
Alennuksen saa aikuis-, nuoriso- ja lapsijäsenen korteilla ja se on voimassa kaikille MLL:n jäsenille 
 

Sastamalan Näkökeskus, Puistokatu 16 
20 % alennus silmä-, aurinko- ja piilolaseista, piilolasinesteistä ja paristoista, normaalihintaisista tuotteista 
Alennuksen saa aikuis-, nuoriso- ja lapsijäsenen korteilla ja se on voimassa kaikille MLL:n jäsenille 

 
Tanssikoulu Tanssin Tahti  Huom! Uusi jäsenetu! 
10% alennus kausimaksuista 
Alennuksen saa aikuis- ja nuorisojäsenen kortilla ja se on voimassa kaikille MLL:n jäsenille 
 
Tyrväänkylän AD-autokorjaamo ja kahvila, Sarkiantie 422 
10% kahvilan lounaista ja ostoksista sekä 10% korjaamon varaosista 
Alennuksen saa aikuis-, nuoriso- ja lapsijäsenen korteilla ja se on voimassa MLL Tyrvää-Vammalan jäsenille. 
 
Tyrvään Yrtti-aitta, Puistokatu 10 
10 % alennus normaalihintaisista tuotteista 
Alennuksen saa aikuis-, nuoriso- ja lapsijäsenen korteilla ja se on voimassa kaikille MLL:n jäsenille. 
 
Valokuvaamo Studio 86, Puistokatu 23 
10 % alennus passikuvista. 
Alennuksen saa aikuis-, nuoriso- ja lapsijäsenen korteilla ja se on voimassa kaikille MLL:n  
jäsenille.  
 

 


