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Jäsentiedote 2/2016 13.9.2016 
 

Oikein hyvää syksyä kaikille! 

Tällä kertaa kesä ei olekaan sujunut yhdistyksemme osalta hissukseen. Näkyvä toiminta on toki ollut tauolla hienosti 

onnistuneiden Lasten yleisurheilukisojen jälkeen. Hallituksen keskuudessa on kuitenkin ehditty kokoustaa, suunnitella, 

pohtia ja pähkäillä aktiivisesti kesän aikana. Lokakuussa koittavan Lystilauantain valmistelut ovat täydessä tohinassa. 

Tänä vuonna Lystilauantain yhteydessä juhlistamme myös MLL:n Lammin yhdistyksen 90 vuotista taivalta. Juhlan 

kunniaksi lavalle nousevat Nuokun sirkus, Siina ja Taikaradio sekä VOP:n tanssioppilaita Lammin seudulta. 

Tapahtumassa pääsee tutustumaan seudun harrastusmahdollisuuksiin ja muihin lapsia ja lapsiperheitä koskeviin 

tuotteisiin ja palveluihin. Lisäksi luvassa on hauskoja ja mielenkiintoisia puuhapisteitä. Tapahtuman sisältöä tullaan 

päivittämään koti- ja fb-sivuillemme vielä syyskuun aikana.  

Lystilauantain lisäksi syksyyn mahtuu toki muutakin toimintaa. Perhekahvila ja liikkari ovat jo aloittaneet tutuilla 

paikoillaan. Kirppari järjestetään lokakuun loppupuolella ja yhdistyksen syyskokous marraskuussa. Syyskokoukseen 

ovat kaikki jäsenet lämpimästi tervetulleita.  

Kuten joka vuosi, yhdistyksemme hallituksessa on vapautumassa muutama paikka.  Jos tunnet intoa tulla mukaan 

eloisaan joukkoon suunnittelemaan ja toteuttamaan yhdistyksen toimintaa, ilmoittele siitä meille syys-lokakuun 

aikana sähköpostilla tai jollekin nykyisen hallituksen jäsenelle. Yhteystiedot löytyvät kotisivuiltamme 

www.lammi.mll.fi. 

Korvan taakse kannattaa laittaa myös Leffa/Satu-synttärit, jotka on nyt mahdollista järjestää Lammin kirjaston 

monitoimitilassa. Lisätietoja asiasta löytyy yhdistyksen koti- ja fb–sivuilta sekä tietysti kirjastolta. 

Syksyyn liittyy kaikenlaisen tekemisen aloittelua, koulua, töitä ja harrastuksia. Kaikki ne ovat tärkeitä ja takaavat sen, 

että touhua riittää. Muistetaanhan kuitenkin, että erityisen tärkeää on välillä vain istahtaa, jutella ja halata ☺ 

Iloisin syysterveisin, 

Marja Kosme, puheenjohtaja 

 

  



TAPAHTUMIA   

 

LYSTILAUANTAI  

Odotettu koko perheen Lystilauantai on taas lokakuussa täällä! Tänä vuonna Lystilauantain merkeissä vietämme myös 

MLL:n Lammin yhdistyksen 90-vuotis juhlaa. Juhlan kunniaksi lavalle nousevat mm. Nuokun sirkus, Siina ja Taikaradio 

sekä VOP:n tanssioppilaat upeine tanssiesityksineen. Tapahtumassa on tietysti myös harrastusesittelyjä, puuhapisteitä 

ja muuta mielenkiintoista koko perheelle. Sisältö tarkentuu vielä myöhemmin. 

Lippujen hinnat 3 € / hlö (alle 1v ilmaiseksi), perhelippu (4 hlö) 10 €. 

Lystilauantai järjestetään Hakkalan liikuntasalissa lauantaina 8.10.2016 klo 10–14.  

Tapahtumaan tarvitaan paljon talkooväkeä erilaisiin tehtäviin. Jos olet innokas tulemaan mukaan tapahtuman 

järjestämiseen niin ota rohkeasti yhteyttä lammin.mll@gmail.com.  

 

Lastenvaate- ja lastentarvikekirppis  

Suosittu lastenvaate- ja lastentarvikekirppis järjestetään 29.–30.10.2016 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! 

 

Kutsu yhdistyksen syyskokoukseen  

Yhdistyksen aikuisjäsenet ovat lämpimästi tervetulleita syyskokoukseen keskiviikkona 9.11.2016 klo 17.30 

Turvantalolla, Mommilantie 7. Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat ja keskustellaan MLL:n 

ajankohtaisista asioista.  

 

 

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 10.12.2016 asti. Huomaa pidennetty aika! Liikkaria ei ole 8.10 eikä 29.10.  

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 kahvilaohjaajina Kaisa Larimaa 

ja Sani Ojala. 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 2016 

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. 

 

 

 

  


