
 

 

 

 

Mannerheimin Lastensuojeluliitto täyttää tänä vuonna 100-vuotta, tervetuloa mukaan 

juhlavuoteen! Juhlavuoden aikana on tiedossa monenlaista tapahtumaa sekä 

valtakunnallisella että paikallisella tasolla. Tulossa on koko Suomen lastenjuhlat, joita 

vietetään 04.10.2020. Lisäksi MLL:lle on suunniteltu oma villasukkamalli, jonka myötä 

toteutetaan Villasukkatempaus- tästä lisää myöhemmin. Juhlavuoden korun suunnitteluun 

on kutsuttu mukaan kaikkia alle 18-vuotiaita, lisätietoja löytyy jo kotisivultamme. 

”Hyvään lapsuuteen tarvitaan kaikkia meitä aikuisia. Lapsista huolehtiminen on fiksua ihan 

maalaisjärjellä ajateltuna. Erityisen järkevää on tukea lasten, nuorten ja vanhempien hyvää 

arkea. Se on jokaisen lapsen oikeus, ja sillä on suuri merkitys koko Suomen kannalta. Halu 

auttaa on kaiken lähtökohta. Siksi jokaisen toimintaan osallistuvan oma osa on tässä 

kokonaisuudessa mittaamattoman arvokas. Tule sinäkin mukaan jatkamaan tätä 100- 

vuotta sitten alkanutta työtä. Näin lasten seuraavatkin 100- vuotta on turvattu.” 

MLL Tyrnävän yhdistys puolustaa lasten oikeuksia, auttaa ja tukee perheitä arjessa, 

järjestää hauskaa tekemistä kaikenikäisille sekä tarjoaa mielekästä vapaaehtoistyötä lasten 

ja perheiden kanssa. Tarjoamme perheliikuntaa, mummi- ja vaaritoimintaa, 

perhekahvilatoimintaa, muskareita, tukioppilastoimintaa ja nuorten yökahvilatoimintaa. 

Perinteisiä tapahtumia ovat Talvitapahtuma, Wappuhäppeninki, Perunamarkkinoiden 

kahvila- ruokala ja joulutapahtuma Kotiseututalolla. Juhlavuonna on tiedossa perinteisten 

toimintojen ja tapahtumien lisäksi ainakin perhekahviloiden retki ja isä- lapsi- retki. Näiden 

retkien toteuttamiseen olemme saaneet avustusta MLL Pohjois-Pohjanmaalle osoitetusta 

yksityisestä testamenttirahastosta.  

 

 

 



 

 

 

 

MLL Tyrnävän yhdistys toimii täysin vapaaehtoisvoimin! Vapaaehtoisten määrä on 

vähäinen, pieni ja pippurinen ydinjoukko on kuitenkin edelleen jaksanut järjestää 

monenlaista. Lisää vapaaehtoisia toivotaan mukaan, ettei kukaan kuormitu liikaa! Tule 

vaikka tunniksi tai kahdeksi mukaan tapahtumaan. Emme voi tällä hetkellä toteuttaa 

esimerkiksi salibandy-, tanssi- tai temppukerhoa, koska vapaaehtoisia ohjaajia ei ole 

löytynyt. Olemme etsineet ohjaajia myös ostopalveluna, mutta emme ole löytäneet. 

Ottaisimme erittäin mielellämme vinkkejä vastaan mahdollisista ohjaajista. Jos olet 

kiinnostunut ohjaamaan kerhoja tai tiedät jonkun toisen kiinnostuneen, ota yhteyttä!  

Muistathan käydä säännöllisesti kotisivullamme, josta löydät mm. ajantasaiset tiedot 

toiminnoista MLL Tyrnävä Lisäksi tiedotamme Facebookin ja Instagramin kautta. Jäsenedut 

löytyvät tämän linkin takaa: Jäsenedut  Kiitos tuesta Nuohous Kipinälle, joka on jo vuosia 

toiminut yhdistyksen kannatusjäsenenä Nuohous Kipinä  

 

Lämmin kiitos sinulle, paikallisyhdistyksen jäsen, ja hyvää juhlavuotta! 

 

Tyrnävällä 03.02.2020      

Maarit Kauppinen 

MLL Tyrnävän yhdistys/ jäsenvastaava 

 

 

 

 

https://tyrnava.mll.fi/
https://tyrnava.mll.fi/jasenedut/
http://www.nuohouskipina.fi/

