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kuva: Jere Satamo 

Hei MLL Tyrvään-Vammalan paikallisyhdistyksen jäsen, 

Kaikki yhdistyksen järjestämä toiminta on toistaiseksi tauolla koronatilanteen vuoksi. Seuraamme 

aktiivisesti tilannetta ja tiedotamme, kun toiminta jatkuu taas normaalisti. Tällä välin puheenjohta-

jamme Outi päivittelee yhdistyksen Facebook-sivuille kaikenlaisia mukavia puuhavinkkejä. Kannat-

taa käydä noukkimassa hyvät ideat talteen!  

Myös kevätkokous siirtyy pidettäväksi myöhemmin, lähetämme jäsenistölle kokouskutsun sähkö-

postitse heti, kun tiedämme päivämäärän. Päivitäthän siis sähköpostiosoitteesi ajan tasalle, tai jos 

haluat kokouskutsun kirjeenä, niin ilmoitathan siitä jäsenvastaava Sadulle viestillä numeroon 

044 292 0821.  

Muistathan, että vaikka paikallisyhdistysten toiminta onkin nyt hiljentynyt, keskusjärjestön chatit ja 

puhelimet ovat toiminnassa ja tarjoavat apua ja tukea niin lapsille ja nuorille kuin vanhemmille.       

Ethän jää yksin! Tukea vanhemmalle löytyy: https://www.mll.fi/vanhemmille/toiminta-lapsiper-

heille/vanhempainpuhelin/ 

Tämä kevät tulee jäämään varmasti kaikille mieleen, niin hyvässä kuin pahassa. Miten nyt onkaan jo 

ikävä ihan sitä perusarkea! Ja kuinka ihana hetki se taas onkaan, kun perhekahvilan ovet avautuvat 

ja yleisötapahtumat taas sallitaan, me odotamme sinua ja teidän perhettänne.   

UUSI HALLITUS 

Uusi hallitus järjestäytyi 14.1.2020 puheenjohtaja Outi Koivun johdolla. Vuoden 2020 hallituksen 
jäsenet yhteystietoineen ja vastuualueineen ovat: 

https://www.mll.fi/vanhemmille/toiminta-lapsiperheille/vanhempainpuhelin/
https://www.mll.fi/vanhemmille/toiminta-lapsiperheille/vanhempainpuhelin/


Puheenjohtaja ja rahastonhoitaja: Outi Koivu, puh. 050 538 5404, outi@netland.fi 
Sihteeri: Kirsi Hituri, puh. 044 504 0634, kirsi.hituri@gmail.com 
Varapuheenjohtaja ja tiedotusvastaava: Liisa Parkkila, liisa.parkkila@gmail.com 
Jäsenvastaava: Satu Salonsaari, puh. 044 292 0821 
Perhekahvilavastaava: Raija Seurala, puh. 03-511 2238, raija.seurala@gmail.com 
Lainaamotoiminta: Outi Koivu, puh. 050 538 5404, outi@netland.fi 
Sukkapussitoiminta: Satu Salonsaari, 044 292 0821 

Muut hallituksen jäsenet: 

Elisa Ahonen 

Laura Nevala  

Sirpa Kulmala 

MLL 100 

Tänä vuonna MLL täyttää jo 100 vuotta! Juhlavuosi huipentuu MLL:n syntymäpäivänä 4.10. järjes-

tettäviin Koko Suomen lastenjuhliin, joita vietetään samaan aikaan eri puolilla maata. Tapahtuma 

tulee olemaan kaikille avoin ja maksuton. Yhdistyksemme on jo aloittanut suunnittelutyön, mutta 

apuasi kaivataan! Kuulisimme mieluusti jäsenten ideoita siitä, minkälaiset juhlat voisivat olla. Myös 

vapaaehtoisia kaivataan. Voit laittaa meille ideoita, ajatuksia ja kysymyksiä sähköpostitse 

info@mlltyrvaavammala.fi, Facebookissa www.facebook.com/mlltyrvaavammala/ tai juhlavuoden 

kunniaksi uudistettujen nettisivujemme kautta www.mlltyrvaavammala.fi/ 

LAPSET ENSIN-KERÄYS 

Lapset ensin -keräyksellä satavuotias MLL haluaa muistuttaa, että jokaisella lapsella on oikeus leik-

kiin, iloon ja turvaan. Koronatilanteen vuoksi tänä keväänä eivät perinteikkäät lipaskerääjät ilmesty 

katukuvaan. Lapset ensin -keräykseen voi lahjoittaa kuitenkin muilla tavoin: tilisiirrolla, MobilePaylla 

tai verkkolahjoitussivun kautta. Jokainen lahjoitus kohdistetaan tietyn yhdistyksen toiminnan tuke-

miseen ja lahjoittajana voit itse valita kohteen. Keräysaika on 1.4.–15.5.2020. Yhdistyksemme käyt-

tää tänä vuonna saatavat keräystulot 4.10. järjestettäviin Koko Suomen lastenjuhliin. Meidän lah-

joitussivumme löytyy osoitteesta https://lahjoita.mll.fi/tyrvaa-vammala/ 

LASTENHOITOTOIMINTA SASTAMALASSA 

Sastamalan kaupunki ja MLL ovat tehneet sopimukset lastenhoitotoiminnan aloittamisesta Sas-

tamalassa! Sastamalan opisto ja MLL:n Hämeen piiri järjestävät yhteistyössä Lastenhoitokurssin syk-

syllä 2020. Lisäksi nyt tämän kevään aikana ovat käynnistymässä verkkoperehdytykset MLL:n lasten-

hoitajaksi haluaville sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan vähintään toisen vuoden opiskelijoille tai jo 

ammattiin valmistuneille (esim. sosionomi- tai lähihoitajaopiskelijat). Nyt kannattaakin vinkata asi-

asta eteen päin kaikille kiinnostuneille, jotta saataisiin toiminta käyntiin! Tästä lisää: hameen-

piiri.mll.fi/koulutukset/lastenhoitokurssit/  
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SOINTUPUUN NETTIMUSKARI 

Olethan huomannut, että MLL tarjoaa nyt käyttöön maksutta ja rajoituksetta Sointupuun nettimus-

karin kesäkuun loppuun asti. Ohjeet palvelun käyttöön ovat tulleet maaliskuun lopulla MLL:n jäsen-

kirjeen mukana tai niitä voi myös pyytää tarvittaessa: info@sointupuu.fi 

 

Keväisin terveisin, 

MLL:n Tyrvään-Vammalan yhdistyksen hallitus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kuva: Jere Satamo 
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