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Hei MLL Tarvasjoen Paikallisyhdistyksen jäsen!

Lomien jälkeen on taas mukava saada arjen rytmistä kiinni. Syksy saapuu ja monen perheen
kalenterit täyttyvät harrastuksista ja tapahtumista. Kirjeen lopussa MLL:n puolelta teille jäsenille
etukäteen jo tietoa tulevista tapahtumista loppuvuoden 2019 osalta.
Alkuvuosi on vierähtänyt nopeasti ja Tarvasjoella olemme päässeet nauttimaan monenlaisista
tapahtumista pitkin kevättä ja kesää.
Helmikuussa Tarvasjoen MLL järjesti yhdessä yhdessä Tarvasjoen urheilijoiden ja Auranmaan
Osuuspankin kanssa Hippohiihdot, mukana menossa olivat myös Tarvan Tapiot ja Tarvasjoen
Kiinteistöhuolto. Laduilla nähtiin iloisia reippaita, punaposkisia lapsia. Tänä vuonna hyväluminen
talvi näkyi lasten varmemmassa hiihtotyylissä ja sen myötä onnistumisen ilossa.
Helmikuussa järjestimme vuonna 2018 syntyneille lapsille vanhempineen vauvaillan srk-talolla.
Mukana tapahtumassa oli MLL:n lisäksi Tarvasjoen Kappeliseurakunta, neuvolan
terveydenhoitaja sekä päiväkodin edustaja. Pyrimme tapahtumalla tuomaan infoa perheiden
palveluista sekä tutustuttamaan vauvaperheitä toisiinsa.
Huhtikuussa aloiteltiin kevätkautta Suurilanpuiston laavulla makkaraa paistellen ja
virpomavitsoja tehden. Keväiset kelit hellivät ja lapset saivat peuhata puistossa ja nautiskella
nuotiohetkestä. Virpomavitsojakin tehtiin aikamoinen kasa.
Kiitos kaikille Lapset ensin keräykseen osallistuneille, tänä vuonna oli mahdollista lahjoittaa
keräykseen myös netin kautta. Keräsimme varoja myös myymällä Lippuja Vartiovuoren
Kesäteatterin Robin Hood -näytelmään. Kesäteatteriin myytiin lähes 80 lippua.
Perinteinen Vappudisco discoiltiin Vanhalla kirjastolla. Entiseen kirjastosaliin viriteltiin coolit
valot ja vappuasuja nähtiin mitä hauskimpia. Toukokuussa äitienpäivän alla askarreltiin isien ja
lasten kanssa kangaskasseja. Tapahtumaan osallistui parisen kymmentä muksua isineen ja
tuotoksista syntyi aika hellyyttävän tyylikkäitä. Tapahtumassa oli myös mahdollista tehdä
vanhoista lusikoista koruja.
MLL Tarvasjoen yhdistyksen vuotuisessa pyöräilykypäräkampanjassa tulevat ekaluokkalaiset
saivat lahjoituksena pyöräilykypärät Tarvasjokisilta yrityksiltä ja yhteisöiltä.
Pyöräilykypäräkampanja on pyörinyt jo useammaan vuoden ja saanut hyvää palautetta niin
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lapsilta kuin mukana olelleita yrityksiltäkin. Lista lahjoittajista on nähtävillä nettisivuillamme.
Kesän avaus oli tällä kertaa yhteistyössä Kotiseutuyhdistys Tarvaisten ja Tarvasjoen
Kappeliseurakunnan kanssa. On mukavaa huomata, että pienessä yhteisössä riittää aktiivisia
tekijöitä ja että yhteistyöllä saadaan paljon aikaiseksi. MLL:n muuripohjalettuja meni noin 80kpl
ja tapahtumaan osallistui ilahduttavan paljon kaiken ikäisiä kyläläisiä.

Kylän yhteistyökyvyistä oli osoituksena myös muutama viikko sitten järjestetty kyläkarnevaali,
jossa olimme mukana jousiammuntapisteellä sekä halikoiran kanssa. Yhdessä Tarvasjokelaiset
saivat aikaan hienon tapahtuman. Yhteistyössä on voimaa!!!
Käykääpä katsomassa kuvia tapahtumista Tarvasjoen MLL:n facebook-sivuilta ja yhdistyksen
nettisivuilta (https://tarvasjoki.mll.fi/).
Tämä syksy tuo hieman muutosta toimintaamme. Postilinnan yhdistystilat eivät enää kesän
jälkeen ole kuntalaisten käytössä, joten meilläkin MLL:n puolella on vielä tapahtumien
järjestämispaikat hakusessa. Ipanajumppa jatkaa totuttuun tapaan Poutapilven päiväkodin
jumppasalissa ja syyskokous pidetään hyvinvointikeskuksen kokoustiloissa, mutta suuremmille
ja riehakkaimmille tapahtumille on vielä paikka mietinnässä. Kirjeen lopussa on kuukausilistaus
kaikista tapahtumistamme syksyn aikana, joille olemme jo päättäneet ajankohdat.
Loppuvuodesta suoritamme jäsenrekisterimme siivouksen. Yhdistyksen sääntöjen mukaan
poistamme kaikki yli kaksi vuotta jäsenmaksunsa laiminlyöneet jäsenet.
Yhdistyksemme toimii vapaaehtoisten voimin. Paikallisyhdistyksemme jäsenmaksu on 25 euroa,
joka on arvokas tuki toiminnallemme. MLL jäsenenä olet myös mukana tukemassa
valtakunnallista lasten-, nuorten – sekä lapsiperheiden tukiverkostoa (mm. Nuortennetti,
Vanhempainnetti, tukioppilastoiminta, paikallisyhdistysten toiminta). Lisäksi saat alennusta
maksullisista tapahtumistamme ja useita etuja valtakunnallisesti.
MLL Tarvasjoen Paikallisyhdistyksen puolesta
Johanna Pönkkä,
Jäsenvastaava
mlltarvasjoki@gmail.com
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IPANAJUMPPA
Vanha kunnon Ipanajumppa jatkaa 3-4 -vuotiaille ja 5-6-vuotiaille suunnatuilla ryhmillä.
Ipanajumppa vahvistaa lapsen tasapainoa, leikkisyyttä sekä ryhmässä toimimista liikunnallisin
keinoin. Ohjaajina Aliisa Kulta kaverinaan Veera Jokinen.
alkaa: Ma 9.9.2019 klo 17.30 – 19.00 paikka: Poutapilven liikuntasali Ryhmäkoko: max. 10
lasta
Ryhmät:
3-4-vuotiaat klo 17.30-18.10
5-6-vuotiaat klo 18.15-19.00
Hinta: 35€jäsen / 45€ ei jäsen, sisarrusalennus 5€
Ilmoittautuminen on avattu, nettiilmoittautumisia otetaan vastaan viikoilla 34-36

SYYSKUU
Ksylitolipastillitilaus
Tue Tarvasjoen MLL:n toimintaa ja osta kauttamme Läkerol Dents ksylitolipastilleja ja Jenkki
Herra Hakkaraisen täysksylitolipastilleja. Lisätietoja ja nettitilauslomake nettisivuillamme
https://tarvasjoki.mll.fi/ ajankohtaista/ksylitolipastillit.
Tilaukset 22.9.2019 mennessä ja tilatut pastillit voi noutaa ipanajumpasta 7.10 tai
yhteyshenkilön kautta.
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LOKAKUU
LUISTELUTAPAHTUMA
Luistelu-perhetapahtuma yhteistyössä Tarvasjoen Kappeliseurakunnan kanssa. Tarkempi
ajankohta vielä avoinna. Seuraa ilmoitteluamme nettisivuilla sekä facebookissa.

MARRASKUU
SYYSKOKOUS 11.11.2019
Klo 18. Hyvinvointikeskuksen palaveritila.
MLL Tarvasjoen sääntömääräinen syyskokous. Asialistalla mm. ensi vuoden hallituksen ja
toiminnantarkastajien valinta sekä toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksyntä vuodelle
2020.
Hallitukseen mahtuu myös uusia toimijoita, joten tule rohkeasti tutustumaan meihin ja
toimintaamme.

JOULUKUU
LASTEN KAUNEIMMAT JOULULAULUT
Koko perheen joulun aloitustapahtuma seurakuntakodilla, yhteistyössä Tarvasjoen
Kappeliseurakunnan kanssa. Tarkempi ajankohta vielä avoinna.

Mikäli toimintojen ajankohtiin tulee muutoksia, ilmoitamme näistä kotisivuillamme sekä
Facebookissa.
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MLL VARSINAIS-SUOMEN PIIRIN TAPAHTUMIA
Isä-lapsileiri 20.-22.9.
Syksyn isä-lapsileiri järjestetään Naantalin Kunstenniemen leirikeskuksessa 20.-22.9.
Rennosta yhdessäolosta, puuhastelusta ja luonnossa liikkumisesta koostuva leiri on tarkoitettu
isille ja 2-17-vuotiaille lapsille. Leirin aikana saunotaan, kalastetaan, istuskellaan nuotion
loimussa, retkeillään metsissä ja nautitaan ulkoilmasta. Huom. Ilmoittautuminen leirille 5.9
mennessä!
https://varsinaissuomenpiiri.mll.fi/ajankohtaista/isa-lapsileiri-20-22-9/

Baby shower -ilta 26.9.
Vauvan päivän etkoja vietetään Heidekenin historiallisessa synnytyssairaalassa torstaina 26.9.
klo 17-19! Baby shower on tarkoitettu erityisesti ensisynnyttäjille tai vastaavassa tilanteessa
oleville äideille. Ensimmäiselle 50 osallistujalle luvassa lahjakassi!
https://varsinaissuomenpiiri.mll.fi/ajankohtaista/baby-shower-ilta-26-9/

MLL:n Superpäivä Turun SuperParkissa 28.9.
Järjestämme MLL:n Superpäivän yhdessä Turun SuperParkin kanssa lauantaina 28.9., jolloin
MLL:n jäsenet pääsevät seikkailemaan SuperParkiin puoleen hintaan!
Hinta 8,5€/henkilö (norm. päivälippu 17€, 0-3-vuotiaat ilmaiseksi). Alennuksen saa
mainitsemalla kassalla taikasanan "MLL". Klo 10-11 aikaväli on varattu yksinomaan MLL:n
jäsenille, jonka jälkeen puistoon saa jäädä liikkumaan koko päiväksi. Puisto on avoinna klo 19
saakka. Puistossa liikutaan omalla vastuulla, alle 7-vuotiaat lapset vain huoltajan seurassa.
Puistossa liikutaan sisäliikuntakengillä, tossuilla tai sukkasillaan. Puiston aktiivisiin puuhiin
kannattaa varustautua mukavin ja joustavin varustein. Lajikokeiluihin ja muihin aktiviteetteihin
tarvittavat välineet ovat lainattavissa puistossa.

