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Hienoa Suomen juhlavuotta kaikille! 
 
Kevätkausi onkin jo ehtinyt pitkälle ja Lammin MLL:n toiminta pyörii tutulla menolla. Perhekahvila ja liikkari ovat 
käynnissä ja kohtapuoliin ryhdymme kevätkirpparin järjestelyyn. Hieman muutoksiakin perinteeksi muodostuneihin 
tapahtumiin on luvassa. Tänä vuonna mm. Lasten yleisurheilukilpailut tullaan järjestämään vasta elokuussa. Jotain kivaa 
mahdollisesti puuhaamme kevään ja kesän taitteeseen, joten seuraa ilmoittelua yhdistyksen Fb- ja kotisivuilla.  
Lammin MLL on mukana myös Suomi 100-juhlatempauksissa. Elokuussa Suomen juhlavuoden teemaan järjestettävälle 
Lammi-viikolle tulemme kokoamaan näyttelyn Lammin MLL:n historiasta ja yhteistyössä kirjaston kanssa järjestämme 
lapsille teatteriryhmä Tarinataikureiden esityksen.  
 
Lammin MLL juhli omia 90-vuotissyntymäpäiviään viime vuonna. Vuosikymmenten saatossa toimintaan on osallistunut 
valtava määrä seudun asukkaita. Toiveenamme olisikin saada Lammi-viikon näyttelyn osaksi Lammilaisten omat 
kokemukset tämän yhdistyksen toiminnasta. Ihan kaikki, pienetkin muistot ja tarinat ovat meille arvokkaita ja niitä saa 
lähettää yhdistyksen sähköpostiin heti tästä päivästä alkaen! Olitpa siis toiminut Lammin MLL:n  aktiivina, ollut 
oppilaana uimakoulussa, käynyt tapahtumissa tai perhekahvilassa – ihan mitä vaan - jaa muistosi meille! 
Sähköpostiosoitteemme on tuttu lammin.mll@gmail.com. Voit halutessasi kertoa muistosi myös soittamalla numeroon 
040 821 83 06 /Marja. 
 
Tänä vuonna yhdistyksen uudistuneessa hallituksessa ovat aloittaneet Kukka-Maaria Lindholm ja Jenni Simola. 
Hallituksen riveissä jatkavat Päivi Hasila (vpj), Kirsi Saarikko (sihteeri), Anne Pönkä (rahastonhoitaja,) Hanna Vuorinen, 
Riitta Ryömä, Tanja Kankaanmäki, Henna Piitulainen, Minna Aholaakko sekä allekirjoittanut, Marja Kosme. Otathan 
rohkeasti yhteyttä meihin jos haluat kysyä jotain yhdistyksen toimintaan liittyvää, ehdottaa uutta tekemistä tai tulla 
mukaan eloisaan hallitukseen!   
 
Iloista kevättä toivotellen, 
Marja Kosme, puheenjohtaja 
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TAPAHTUMIA   
 
Kutsu yhdistyksen kevätkokoukseen  
Yhdistyksen aikuisjäsenet ovat lämpimästi tervetulleita kevätkokoukseen tiistaina 4.4.2017 klo 17.30 Lammin 
Osuuspankin kerhotilaan, Mommilantie 6. Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat ja keskustellaan MLL:n 
ajankohtaisista asioista.  
 
Lastenvaate- ja lastentarvikekirppis  
Suosittu lastenvaate- ja lastentarvikekirppis järjestetään 22.-23.4.2017 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! 
 

 
Kevätilo keräys keväällä 2017 
Keräyksen tuotolla voit tukea yhdistyksemme toimintaa lammilaisten lasten, nuorten ja lapsiperheiden 
hyväksi. 
 
 

 
Kevätretki 
Keväälle / alkukesään on suunnitteilla retki. Seuraa ilmoittelua asiasta! 
 
Lasten Yleisurheilukisat Untulassa  
Perinteiset yleisurheilukisat järjestetään jälleen Untulan Urheilukentällä!  
Ajankohta on lauantai 5.8.2017 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! 
 

 
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. Vapaa pääsy, ilmoittautumisia ei tarvita. Liikkarissa on käytössä 
monipuolisesti erilaisia liikuntavälineitä, joten omia välineitä ei välttämättä tarvitse tuoda mukana.  
Seuraa ilmoittelua Lammin MLL:n Facebook-sivuilta! 
 
 

  
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. Kahvilatoiminnasta lisätietoja 
ohjaajien ohella saat osoitteesta lammin.mll@gmail.com. Seuraa ilmoittelua Lammin MLL:n Facebook-sivuilta! 
 
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.  
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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 2017 

Puheenjohtaja: Marja Kosme  

Muut hallituksen jäsenet: Kirsi Saarikko (sihteeri), Päivi Hasila, Tanja Kankaanmäki, Anne Mikkola, Riitta Ryömä, 

Hanna Vuorinen, Minna Aholaakko, Henna Piitulainen, Jenni Simola ja Kukka-Maaria Lindholm. 

 

 

 

  


