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Hyvää alkanutta vuotta kaikille!
Tänä vuonna ilmassa onkin aivan erityistä juhlan tuntua, sillä MLL:n Lammin yhdistys täyttää kokonaiset 90 vuotta.
Korkea ikä yhdistykselle, mitä kaikkea siihen onkaan mahtanut sisältyä? Ainakin pitkä historia kertoo MLL:n toiminnan
tarpeellisuudesta ja vahvasta talkoohengestä, jota Lammilta on löytynyt myös tämän yhdistyksen pyörittämiseen.
Juhlistamme tasavuosia iloisesti Lystilauantai-tapahtuman yhteydessä, joka koittaa jälleen tämän vuoden lokakuussa.
Tapahtuman suunnittelut ovat jo alkaneet, hauskaa ja mielenkiintoista on luvassa!
Nyt on kuitenkin aika keskittyä kevään hauskuuksiin. Perhekahvila ja liikkari ovat jo kauden aloittaneetkin. Helmikuun
ensimmäisenä sunnuntaina suuntaamme joukolla Myllyn Kuppiin ja Kakkuun, jonka kanssa järjestämme laskiaisriehan.
Monta muutakin odotettua tapahtumaa on kevään mittaan tulossa, tiedot niistä löydät tästä jäsenkirjeestä. Saatamme
toisinaan järjestää jonkinlaista lisäohjelmaa tai olla mukana muissa tempauksissa, joista tiedotamme yhdistyksen kotija fb-sivuilla.
Uusi vuosi toi tuttuun tapaan uudistuksia myös yhdistyksen hallitukseen. Varapuheenjohtajana aloitti Heini Selinummi,
sihteerinä jatkaa Maria Elomaa ja rahastonhoitajana Tanja Kankaanmäki. Uusia hallituksen jäseniä ovat Minna
Aholaakko, Henna Piitulainen ja Kirsi Saarikko. Hallituksessa jatkavat Päivi Hasila, Mirja Laakso, Anne Mikkola, Riittä
Ryömä ja Hanna Vuorinen. Jälleen kerran hieno ryhmä koossa! Itse jatkan yhdistyksen puheenjohtajana. Parin
hallitusvuoden jälkeen täytyy kyllä onnellisena todeta, että hyvällä porukalla saadaan ihmeellisen paljon aikaan. Ja
vieläpä pidetään samalla hauskaa.
Hallituksen yhteystiedot löytyvät tästä kirjeestä ja kotisivuiltamme. Ota reippaasti yhteyttä jos haluaisit kysyä jotain
yhdistyksen toimintaan liittyvistä asioista tai jos vaikka innostut tulemaan mukaan ideoimaan ja talkoilemaan.
Tänäkin vuonna ensiarvoinen päämäärämme on järjestää toimintaa, jonka perustana ovat lapsen ja lapsuuden arvostus,
suvaitsevaisuus, inhimillisyys ja ilo. Lämpimästi tervetuloa mukaan!
Iloista kevätkautta toivotellen,
Marja Kosme, puheenjohtaja

TAPAHTUMIA
Laskiaistapahtuma
Pitkiä pellavia!
Laskiaistapahtumaa vietetään sunnuntaina 7.2.2016 klo 12-15. Tapahtuman järjestävät yhteistyössä MLL Lammin
yhdistys ja Myllyn kuppi & kakku, jonka pihapiirissä lasketaan mäkeä ja nuotiolla voi paistaa makkaraa. Mikäli
lumitilanne ei salli laskemista, toimintaa on sisätiloissa (askartelua ym.) Myynnissä laskiaisherkkuja ja makkaraa.
Kutsu yhdistyksen kevätkokoukseen
Yhdistyksen aikuisjäsenet ovat lämpimästi tervetulleita kevätkokoukseen tiistaina 29.3.2016 klo 17.30 Turvantalolla,
Mommilantie 7. Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat ja keskustellaan MLL:n ajankohtaisista asioista.
Lastenvaate- ja lastentarvikekirppis
Suosittu lastenvaate- ja lastentarvikekirppis järjestetään 2.-3.4.2016 Turvantalolla. Kirppis on avoinna lauantaina klo
11.00–14.00 ja sunnuntaina klo 11.00–13.00. Vapaita myyntinumeroita voi tiedustella lammin.mll@gmail.com.
Vapaaehtoisia apulaisia tarvitaan aina, joten jos sinua kiinnostaa tulla auttamaan kirpparille, niin olethan yhteydessä!
Lasten Yleisurheilukisat Untulassa
Perinteiset yleisurheilukisat järjestetään jälleen Untulan Urheilukentällä!
Ajankohta on sunnuntai 29.5.2016 klo 10.00-13.00.
Kisattavat lajit ovat juoksu, pituushyppy, pallonpotku ja pallonheitto/turbokeihäs. Ilmoittautumiset tulee tehdä
etukäteen (lammin.mll@gmail.com) ja paikan päällä kentällä kilpailunumerot jaetaan klo 9.30.
Tervetuloa iloiseen tapahtumaan kilpailemaan ja kannustamaan!
Kevätilo keräys keväällä 2016
Keräyksen tuotolla voit tukea yhdistyksemme toimintaa lammilaisten lasten, nuorten ja lapsiperheiden
hyväksi.

TOIMINTAA

Liikkari lauantaisin klo 10.00-11.30 Konnarin koulun liikuntasalissa
Alle kouluikäiset vanhempineen saavat taas nauttia vapaamuotoisesta sisäliikunnasta Konnarilla! Liikkarikerho on jo
alkanut ja jatkuu joka lauantai klo 10.00-11.30 lähes toukokuun loppuun eli 21.5.2016 asti. Huomaa pidennetty aika!
Liikkaria ei ole 23.3. eikä 7.5. Vapaa pääsy, ilmoittautumisia ei tarvita. Liikkarissa on käytössä monipuolisesti erilaisia
liikuntavälineitä, joten omia välineitä ei välttämättä tarvitse tuoda mukana.

Perhekahvila maanantaisin klo 9.30-11.30 Nuorisotila Olkkarissa
Tervetuloa viihtyisiin tiloihin kahville, seurustelemaan ja leikkimään! Kahvilassa käy silloin tällöin myös vierailijoita
kertomassa toiminnastaan ja palveluistaan. Kahvilavastaavana toimii Minna Aholaakko ja kahvilaohjaajana Hanna
Lampinen. Kahvilatoiminnasta lisätietoja ohjaajien ohella saat osoitteesta lammin.mll@gmail.com.
Lorupussit lahjaksi vastasyntyneille
Kaikki lammilaiset vastasyntyneet saavat lahjaksi jo perinteeksi tulleet lorupussit, jotka MLL:n väki on yhdessä
vapaaehtoisten kanssa valmistanut. Kangaspussi sisältää tietoa MLL:n toiminnasta, oppaita, Lapsemme-lehden sekä
kaavakkeen, jolla voi liittyä jäseneksi. Pussista löytyy myös iloisia, kartongista askarreltuja eläinhahmoja loruineen.
Lorupusseja jakaa Lammin neuvola kotikäyntien yhteydessä.
Muu toiminta
Lammin MLL on mukana tukemassa tukioppilastoimintaa perusopetuksen vuosiluokilla 7–9.

Vetäjiksi askartelukerhoon, puutyökerhoon tai luistelukouluun?
Jos tiedät innostuneita nuoria tai aikuisia ohjaamaan kerhoa, niin ota yhteyttä! Vetäjä voi itse ehdottaa oman
aikataulunsa mukaisesti kerhon ja koulun keston sekä ajankohdan. Osallistujia aiemmin toteutuneissa kerhoissa on ollut
runsaasti.
Vapaaehtoiseksi toimintaan
Tule ideoimaan, osallistumaan, järjestämään, ohjaamaan, innostumaan, viihtymään yhdessä tekemisen ilossa lasten ja
lapsiperheiden hyväksi! Lämpimästi tervetuloa yhdistyksen toimintaan mukaan!
Jäsenyys
Muistathan, että alle 15-vuotiaiden jäsenyys on maksutonta ja he saavat myös jäsenkortin, jolla saa paikallisia ja
valtakunnallisia etuja. Ilmoitathan myös mahdollisista yhteystietojen muutoksista, siten varmistat ajankohtaisten
jäsenpostien perille saapumisen.
Jäsenedut
Paikalliset ja valtakunnalliset jäsenedut löytyvät yhdistyksemme sekä valtakunnallisen liiton internet-sivuilta.
Kannattaa hyödyntää jäsenkorttia!
Hallitus 2015
Puheenjohtaja: Marja Kosme
Muut hallituksen jäsenet: Maria Elomaa (sihteeri), Päivi Hasila, Tanja Kankaanmäki (jäsenasiat), Mirja Laakso, Anne
Mikkola, Riitta Ryömä, Heini Selinummi, Hanna Vuorinen, Minna Aholaakko, Henna Piitulainen ja Kirsi Saarikko.

