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Jäsentiedote 2/2018 12.9.2018 
 
Syyskuinen tervehdys! 

Syyskausi onkin jo startannut lämpimän kesän jälkeen. Hallitus on ensimmäisen kokouksen pitänyt ja aloittanut syksyn 

touhujen suunnittelun. Liikkari on aloittanut toimintansa tutussa paikassaan ja tarjoaa lapsiperheille liikunnan iloa koko 

syksyn ajan. Perhekahvila jatkaa toimintaansa Lammin Säästönpankin kerhotilassa, kunnes löydämme uuden tilan. Jos 

sinulla on tiedossa tila, jossa perhekahvila voisi kokoontua, niin vinkkaa ihmeessä! 

 

Vuosi 2018 on ollut edellisiin vuosiin nähden poikkeuksellinen, sillä olemme karsineet toiminnastamme kaiken 

”ylimääräisen” ja panostaneet omaan perustoimintaan. Pelkästään kirppareiden, yleisurheilukisojen, liikkarin ja 

perhekahvilan pitäminen vaatii paljon talkootyötä niin hallituslaisilta kuin muilta vapaaehtoisilta. Edeltävät pari vuotta 

ovat olleet todella kiireisiä ja täynnä ohjelmaa. Näiden kiireiden jälkeen iisimpi vuosi on ollut aivan loistava ja sen 

ansiosta intoa talkootyöhön riittää taas  

 

Nyt on jälleen myös se aika vuodesta, kun etsimme hallituksen riveihin uusia jäseniä. Tule rohkeasti mukaan iloiseen 

joukkoon, suunnittelemaan ja toteuttamaan yhdistyksen toimintaa sekä saamaan kenties uutta kokemusta 

järjestötyöstä! Jos hiukankin innostuit, ota yhteyttä meihin vaikka sähköpostilla osoitteeseen lammin.mll@gmail.com. 

 

Toivottavasti saamme upean kesän jälkeen kauniin syksyn.  

Iloista syksyä toivotellen, 

Tanja Kankaanmäki, 

Yhdistyksen puheenjohtaja 

  



TAPAHTUMIA   
 
LASTENVAATE- JA LASTENTARVIKEKIRPPIS  
Suosittu lastenvaate- ja lastentarvikekirppis järjestetään 29.9.–30.9.2018 Hakkalan koulun ruokalassa. 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 14.11.2018 klo 18.00 
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!  
Liikuntakerho on jo alkanut ja jatkuu joka lauantai klo 10.00–11.30.  
Seuraa ilmoittelua koti- ja FB-sivuillamme. 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 Lammin Säästöpankin kerhotilassa 
Tervetuloa viihtyisiin tiloihin kahville, seurustelemaan ja leikkimään! Kahvilassa käy silloin tällöin myös vierailijoita 
kertomassa toiminnastaan ja palveluistaan. Huomaa uusi kerhon pitopaikka (Mommilantie 2, Lammi)! Perhekahvilan 
toiminta on jo alkanut, seuraile ilmoittelua meidän koti- ja FB-sivuilta. Kahvilaohjaajana toimii Hanni Pönkä ja Sonja 
Kuusenmaa. 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.  
 
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 2018 

Puheenjohtaja: Tanja Kankaanmäki  

Muut hallituksen jäsenet: Kirsi Saarikko (sihteeri), Hanna Vuorinen, Kukka-Maaria Lindholm, Jenni Simola, Virpi 

Pelkonen, Marja Kosme, Marketta Laine ja Mari Eloranta. 

 

 

 

  


