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Hei MLL Tarvasjoen paikallisyhdistyksen jäsen!  

 

11.1.2020 Tarvasjoen Mannerheimin Lastensuojeluliiton paikallisyhdistys täytti 95 vuotta. 

Huikeaa! Lokakuussa on tiedossa enemmän juhlahumua Liedon paikallisyhdistysten 

(Tarvasjoen, Liedon ja Littoisten paikallisyhdistysten) kesken kun valtakunnallinen MLL-järjestö 

täyttää 100-vuotta. Lisäksi merkkivuotta juhlistetaan monin valtakunnallisin tapahtumin. Näistä 

tiedotetaan enemmän MLL:n nettisivuilla ja omista juhlistamme tiedotamme enemmän syksyn 

tapahtumatiedotteessa. Tässä katsaus kevätkauden tapahtumiin Tarvasjoella.  

 

MLL Tarvasjoen paikallisyhdistyksen puolesta  

Johanna Pönkkä  

Jäsenvastaava mlltarvasjoki@gmail.com  

  

mailto:mlltarvasjoki@gmail.com
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IPANAJUMPPA 

Ipanajumppa jatkaa 3-4-vuotiaille ja 5-6-vuotiaille suunnatuilla ryhmillä. Ohjaajina Veera 

Jokinen kaverinaan Elsa Kulta. Kevätkaudella 12 kertaa, hiihtolomalla ja 2. pääsiäispäivänä ei ole 

jumppaa.  

 

Alkaa: Ma 13.1.2020 klo 18.00-19.30  Paikka: Poutapilven liikuntasali  

Ryhmäkoko: max. 10 lasta 

Ryhmät: 

3-4 -vuotiaat klo 18.00-18.40    Täynnä 

5-6 -vuotiaat klo 18.45-19.30    Vielä muutama paikka vapaana 

Hinta: 35 € jäsen / 45 € ei jäsen, sisarrusalennus 5 €  

 

KSYLITOLIPASTILLILAHJOITUKSET 

MLL Tarvasjoen paikallisyhdistys ry lahjoittaa ksylitolipastillit Poutapilven päiväkotiin ja eskariin 

lapsille ruokailujen jälkeen syötäväksi. Lahjoitus tehdään kaksi kertaa vuodessa. 

 

TAMMIKUU 

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 ja maksut 5.2. mennessä ja tilatut pastillit voi noutaa ipanajumpasta 24.2. tai 

yhteyshenkilön kautta.  

https://tarvasjoki.mll.fi/ajankohtaista/ksylitolipastillit/
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HELMIKUU 

9.2. sunnuntaina klo 12-15 

Lumitilanteen salliessa: 

HIPPO-HIIHDOT & KOKO PERHEEN ULKOILUPÄIVÄ 

Tarvasjoen urheilukentällä Sarjat syntymävuoden mukaan: 2017 ja sitä nuoremmat, 2016, 

2015, 2014, 2013-2012, 2011-2010 

Hippo-hiihdot alkavat klo 12, ilmoittautumiset paikan päällä puoli tuntia ennen kilpailujen 

alkua. 

Kaikki osallistujat palkitaan, mehutarjoilu 

MLL:n puffetti ja makkaranmyynti 

Lumen puuttuessa vietämme joka tapauksessa KOKO PERHEEN ULKOILUPÄIVÄÄ hauskojen 

liikuntaleikkien ja tehtävien parissa! 

TERVETULOA! 

Perjantai 14.2. 

HYVÄN YSTÄVÄN STIPENDIT 

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tarvasjoen paikallisyhdistys on perinteisesti jakanut 

vuosittain stipendit hyvästä ystävyydestä Tarvasjoen koulun kahdelle neljäsluokkalaiselle.  

Kriteerinä stipendin saamiselle on ollut ”hyvänä ystävänä” toimiminen; sellainen tyyppi joka 

ottaa muut huomioon omassa toiminnassaan, kohtelee reilusti luokkatovereitaan ja huomioi 

muita tasapuolisesti niin, ettei ketään jätetä ulkopuolelle.  

Stipendit toimitetaan luokanvalvojalle, joka järjestää luokassa valinnan ja stipendien jaon.  
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MAALISKUU 

Maanantai 23.3.  

 

KEVÄTKOKOUS 

Klo 18.00 Hyvinvointikeskuksen palaveritila 

MLL Tarvasjoen paikallisyhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous. Asialistalla mm. 

toimintakertomus ja tilinpäätös.  

Hallitukseen mahtuu myös uusia toimijoita, joten tule rohkeasti tutustumaan meihin ja 

toimintaamme.  

 

VAUVAILTA VUONNA 2019 SYNTYNEILLE VAUVOILLE PERHEINEEN 

Tarvasjoen seurakuntatalo, kutsu tapahtumaan lähetään postitse.  

 

KOLMEN SUKUPOLVEN LINNUNPÖNTTÖTALKOOT 

 

Yhdessä kotiseutuyhdistys Tarvaisten kanssa kolmen sukupolven linnunpönttötalkoot Kertun 

tuvalla. Lisätietoa myöhemmin.  
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HUHTIKUU 

1.4. 

LAPSET ENSIN KERÄYS ALKAA 

Keräyslippaita löytyy paikallisten yritysten myyntitiskeiltä ja osallistua voi myös netin kautta. 

Ohjeet löytyvät keräyksen alettua Tarvasjoen MLL:n nettisivulta  

 

TOUKOKUU 

Lauantai 2.5. 

VAPPU PUISTOPICNIK  

Suurilan puistossa. Vapaamuotoisesta tapahtumasta tiedotetaan nettisivuilla lähempänä 

vappua. Tapahtumalla on säävaraus.  

PYÖRÄILYKYPÄRÄT TULEVILLE EKALUOKKALAISILLE 

Tarvasjoen MLL yhdessä muiden Tarvasjoen yritysten ja yhdistysten kanssa lahjoittaa 

pyöräilykypärät tuleville ekaluokkalaisille.  

 

KESÄKUU 

LETTUKESTIT 

Kesän aloitus LETTUKESTIT, paikka ja aika ilmoitetaan myöhemmin.  
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ME ROSVOLAT 

Turun Kesäteatterissa Vartiovuorella ennakkonäytös klo 18.00  

Liput tulevat myyntiin alkukeväästä, tilaus- ja toimintaohjeet julkaistaan nettisivuillamme 

lipunmyynnin alkaessa. 

 

 

Mikäli toimintojen ajankohtiin tulee muutoksia, ilmoitamme näistä kotisivuillamme 

tarvasjoki.mll.fi sekä Facebookissa facebook.com/MLLTarvasjoki   

MLL VARSINAIS-SUOMEN PIIRIN TAPAHTUMIA 

 

afterARKI 

 

Otetaan Koppi -tiimi kutsuu sinut viettämään omaa aikaa iltapalan, keskustelun, ohjelman ja 

rentoutumisen merkeissä Perhetalo Heidekenille.  

 

ti 17.3. klo 17.30-20 afterARKI Kuka minä olen? 

ke 15.4. klo 17.30-20 afterARKI Supervoimana herkkyys 

ti 5.5. klo 17.30-20 afterARKI Äitimyytti 

 

Otetaan Koppi- tiimi järjestää teematuokioita erilaisin vanhemmuutta koskevin aihein Perhetalo 

Heidekenillä. Teematuokioissa on aina tarjolla iltapalaa, sekä järjestetty hankkeen kautta 

lastenhoito, jotta vanhemmat voivat keskittyä aiheeseen. afterARKI on osallistujille MAKSUTON. 

Maksuton lastenhoito järjestetetään. 

Lisätietoa: https://otetaankoppi.fi/ajankohtaista/ 
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PERHEKUMMITOIMINTA 

Hei vanhempi! Tiesitkö, että voit hakea MLL:n vapaaehtoista perhekummia jakamaan 

lapsiperhearjen hetkiä? 

Perhekummimme ovat tavallisia, luotettavia aikuisia, jotka haluavat antaa omaa aikaansa ja 

tukeaan perheille. Perhekummia voi hakea esimerkiksi, jos oma tukiverkosto tarvitsee 

vahvistusta, elämäntilanne on muuttunut tai perhe kaipaa muusta syystä kuuntelijaa ja rinnalla 

kulkijaa arkeensa.  

Yksin ei tarvitse jäädä! Lue lisää perhekummitoiminnasta ja hae perheellesi perhekummia 

osoitteessa: https://varsinaissuomenpiiri.mll.fi/…/tukea-pe…/perhekummit/ 

https://varsinaissuomenpiiri.mll.fi/…/tukea-pe…/perhekummit/

