
 

 
 
 
    

  Jäsenkirje kevät 2019 

 
 
 
Keväinen tervehdys! 
 
Tämän kevään jäsenkirjeen teemaksi halusimme nostaa MLL:n Tyrvää-Vammalan yhdistyksen toiminnan 
ylläpitämisen. Toiminnassa mukana olevat ovat tavallisia ihmisiä, oman elämänsä lisäksi vapaaehtoistyöstä 
kiinnostuneita arjen puuhaajia. Tahdomme korostaa jäseniemme tärkeyttä ja aluksi haluaisimmekin haastaa 
kaikki jäsenemme muistuttamaan ystäviä/mummoja/perhetuttuja liittymään yhdistyksemme jäseniksi. 
Jäsenet mahdollistavat toimintamme ylläpitämisen ja olette meille kultaakin kalliimpia. Emme pistäisi 
pahaksemme vaikka joukostanne löytyisi muutama lisäkäsi auttamaan omien voimavarojen niin salliessa. Apu 
voi olla kahvitusta, leipomista, leikittämistä tai mitä milloinkin. Etsimme myös jatkuvasti mielenkiintoisia 
vieraita mm. perhekahvilaan tuomaan uusia kokemuksia lapsille. Ottakaahan rohkeasti meihin yhteyttä, jos 
mielenkiintoa toimintaamme löytyy! 
 
PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS 
Viime vuosi oli yhdistyksellä juhlavuosi, sillä kyseessä oli jo 95. toimintavuotemme! Iso osa työstämme kuten 
vaikuttamistyö ja erilaiset yhteistyökuviot on näkymätöntä, mutta tässä kuitenkin pieni kooste viime vuoden 
puuhista: 
 
Viime vuonna esimerkiksi perhekahvila kokoontui 30 kertaa ja vuoden aikana n. 680 kävijää kohtasivat 
toisensa kahvilassa rennon yhdessäolon, leikin ja muun puuhastelun parissa. Perhekahvilaa ylläpitivät 3 
vapaaehtoistamme tehden yhteensä n. 350 vapaaehtoistuntia.  
 
Perhekahvilan lisäksi ehdimme tehdä monenlaista, mm. pidimme puistotreffejä ja Säpinäsunnuntaita, 
kahvitimme TanssinTahdin kevätnäytöksen ja Jari Sinkkosen luennon yleisöä, leireilimme taideleirillä, 
koiraharrastajien leiripäivässä ja sote-yhdistysten yhteisessä leiripäivässä, jammailimme lastenkonsertissa 
Siinan ja Taikaradion kanssa, söimme kakkua yhdistyksen 95-vuotissynttäreillä, kasvomaalasimme lapsia 
lastenfestareilla, muutimme Vinttiin, osallistuimme Dinosaurusseikkailuun ja Sastamalan ensimmäisille 
lapsiperhemessuille, virittäydyimme joulutunnelmaan olemalla mukana Hyvät ystävät -kerhon pikkujouluissa 
ja hommaamalla lahjoja lapsille sekä olimme ensimmäistä kertaa mukana Enkelikirkossa!  
 
Toivottavasti onnistuimme ilahduttamaan tällä toiminnalla muitakin ihmisiä, mutta ainakin meillä oli mukavaa 
yhdessä puuhastellessamme ja se onkin tärkeä osa yhdistystoimintaa!  
 
KEVÄTKOKOUS 
Tervetuloa MLL:n Tyrvään-Vammalan yhdistyksen kevätkokoukseen perjantaina 10.5.2019 klo 17.30 
kohtaamispaikka Vinttiin (osoite Sillankorvankatu, 38210 Sastamala, pääkirjaston yläkerta). Kokouksessa 
käsitellään sääntömääräiset asiat eli mm. vuoden 2018 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen läpikäynti. 
 
UUSI HALLITUS 
Uusi hallitus järjestäytyi 5.1.2019 puheenjohtaja Outi Koivun johdolla. Vuoden 2019 hallituksen 
vastuualueineen ja yhteystietoineen näet kirjeen lopusta. 
 
 
 
 



 

LAPSET ENSIN-KERÄYS 
Valtakunnallisella keräyksellä kerätään varoja nimenomaan MLL:n paikallisen toiminnan hyväksi. Tyrvään-
Vammalan yhdistys on päättänyt tänä vuonna käyttää keräysvarat syksyllä järjestettävään elokuvapäivään! 
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! 
 

LEIRIPÄIVÄ ja TAIDELEIRI 

Leiripäivä järjestetään to 25.7.2017 klo 10-16.30 Kiikan Leiriaholla yhdessä muiden paikallisten yhdistysten 
kanssa. Luvassa mukavaa ohjelmaa koko perheelle. Seuraa ilmoittelua ja ilmoittaudu mukaan! Perinteinen 
kouluikäisten taideleiri järjestetään jälleen Houhajärven leirimajalla yhteistyössä Sastamalan seurakunnan 
kanssa 11.-13.6. Ilmoittautuminen myöhemmin keväällä seurakunnan kautta. 

SÄÄNNÖLLISTÄ TOIMINTAAMME 

PERHEKAHVILA 
Kaikille avoin lapsiperheiden kohtaamispaikka, on vaihtanut kokoontumispäiväänsä. Uusi päivä on 
keskiviikkoisin klo 10-12. Olemme myös muuttaneet ja kokoonnumme nykyisin kohtaamispaikka Vintissä 
Sastamalan pääkirjaston yläkerrassa osoitteessa Sillankorvankatu 1. 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! 

 
SÄPINÄSUNNUNTAI 
Iseille ja lapsille suunnattu liikunnallinen hetki, jossa temppuillaan ja puuhataan lasten kanssa yhdessä. 
Tervetuloa purkamaan energiaa yhdessä! Huomaathan, että tilaisuus ei ole ohjattu vaan lapset leikkivät 
yhdessä vanhemman kanssa. Kevään jäljellä oleva säpinäsunnuntai järjestetään 7.4.2019 klo 10-11 Vammalan 
lukion liikuntasalissa, Marttilankatu 20. 

 
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 5385404. 

 
JÄSENEDUT 
MLL:n jäsenenä saat monia valtakunnallisia etuja, niistä 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. ÄLÄ OLE 
TYRVÄÄLÄINEN VAAN TOHDI NÄYTTÄÄ KORTTISI KASSALLA!  

 
Ilmoittelemme tapahtumistamme jäsenkirjeen lisäksi nettisivuillamme ja Facebookissa 
www.mlltyrvaavammala.fi. Yhdistyksellä on myös oma Facebook-sivu osoitteessa 
www.facebook.com/mlltyrvaavammala, josta tykkäämällä pysyt aina ajantasalla tulevista tapahtumista.   
 
Keväisin terveisin, 
MLL:n Tyrvään-Vammalan yhdistyksen hallitus 
 

 



 

VUODEN 2019 HALLITUS VASTUUALUEINEEN JA YHTEYSTIETOINEEN 

 
Puheenjohtaja sekä rahastonhoitaja: Outi Koivu, puh. 050 538 5404, outi@netland.fi 

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

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

Tiedotusvastaava: Liisa Parkkila, liisa.parkkila@gmail.com 

Perhekahvilavastaava: Raija Seurala 

Sukkapussitoiminta: Laura Nevala, puh. 044 967 9295, laura.nevala@sastamala.fi 

Kantovälinelainaamo: Outi Koivu 

Rintapumppulainaamo: Outi Koivu 

Muut hallituksen jäsenet: Sirpa Kulmala, Elisa Ahonen, Satu Jokikoivu 

 
 
Jos Sinulla on kysyttävää toiminnasta, ideoita tai tahtoisit vaikkapa ryhtyä vapaaehtoiseksi niin 
ota rohkeasti yhteyttä! Otamme kaiken avun ja tuen vastaan! 
 
Ajantasaiset jäsenedut, sekä tulevat tapahtumat voit tarkistaa osoitteesta 
www.mlltyrvaavammala.fi. Tiedotamme toiminnastamme myös Facebook-sivuillamme. 
 
 
Haluamme vielä kiittää muutamaa yhteistyökumppania: 
 

• Netland Oy ansaitsee kiitoksensa jo vuosia jatkuneesta tuestansa. Netland mahdollisti 
tämänkin jäsenkirjeen lähettämisen tarjoamalla meille paperit, printtauksen sekä 
kirjekuoret. KIITOS! 

• Sastamalan musiikkiopisto järjesti hyväntekeväisyyskonsertin kuluvan vuoden 
helmikuussa, jolla kerättiin varoja MLL:n Tyrvään-Vammalan yhdistykselle sekä 
mielenterveysseuralle. Nämä varat käytämme kesällä sote-järjestöjen leiripäivän 
järjestämiseen. KIITOS! 

• Satakukka lahjoitti kukat viime äitienpäivänä jaettavaksi perhekahvilan äideille. KIITOS! 
• Hopun kirpputori on kerännyt lippaalla varoja tukemaan toimintaamme. Kävimme joulun 

aikaan hakemassa lippaaseen saadut rahat, joilla ostimme perhekahvilaan soittimia. 
Soittimet pääsivätkin lasten kanssa heti kokeiluun ja olivat mieluisia. KIITOS! 

• Monimuotoisesta yhteistyöstä kiitämme myös Sastamalan kaupunkia, kirjastoa sekä 
muita paikallisia järjestöjä. KIITOS! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mlltyrvaavammala.fi/


 

MLL:N TYRVÄÄN-VAMMALAN YHDISTYKSEN PAIKALLISET JÄSENEDUT 
 

Edut voimassa 1.4.2019 – 31.3.2020 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 
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 
10% alennus kausimaksuista 
Alennuksen saa aikuis- ja nuorisojäsenen kortilla ja se on voimassa kaikille MLL:n jäsenille. 
 
Trading by Menoa DMC UUSI! 
20 % alennus verkkokaupassa www.menoatrading.com Grab Green -tuotteista (ekologiset pesuaineet) alekoodilla 
MLLJÄSENETU 
Alennuksen saa aikuis-, nuoriso- ja lapsijäsenen korteilla 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 
Autohuollon asiakkaille tarjotaan kahvit ja kastamiset. 
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. 

http://www.menoatrading.com/

