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Maaliskuinen tervehdys MLL:n paikallisyhdistykseltä!
Aurinko pilkistää pilven raosta ja linnut laulavat. Kevät alkaa todella olla jo läsnä. Tänä vuonna lumet ovat alkaneet
sulamaan ennätysvauhtia ja teiden pinnatkin näkyivät jo helmikuun puolella. Tosin onhan meitä hellitty talven osaltakin.
Lapset ovat päässeet pulkkailemaan, hiihtämään ja luistelemaan. Vielä toki riittää hankikantoakin mäenlaskuun.
Hallitukseen tuli tänä vuonna kolme uutta innokasta hallituslaista lisää. Olemme pitäneet jo ensimmäisen hallituksen
kokouksen tammikuussa ja seuraava hallituksen kokous sekä kevätkokous on Lammin osuuspankin kerhotilassa
27.3.2019 klo 18 alkaen. Yhdistyksen aikuisjäsenet ovat lämpimästi tervetulleita.
Kevätkausi onkin jo ehtinyt pitkälle ja Lammin MLL:n toiminta pyörii tutulla menolla. Perhekahvila ja liikkari ovat
käynnissä ja kevätkirpparin järjestelytouhutkin ovat jo meneillään. Kirpputorin ajankohta on huhtikuun alkupuolella 13.14.4. Odotetut yleisurheilukisat pidetään tänä vuonna elokuussa 18.8. ja kisapäivä on sunnuntai. Kesällä voisimme
järjestää myös retken. Mikäli sinulla on hyvä retkikohde tiedossa, niin vinkkaa meille hallituslaisille. Lisäksi vapaaehtoisia
aina tarvitaan mm. kirpparille ja YU-kisoihin.
Tänä vuonna yhdistyksen uudistuneessa hallituksessa ovat aloittaneet Anniina Rikala, Sonja Kuusanmaa ja Heli
Kortelainen. Hallituksen riveissä jatkavat Marketta Laine, Mari Eloranta, Marja Kosme, Kirsi Saarikko, Kukka-Maaria
Lindholm, Hanna Vuorinen, Jenni Simola sekä allekirjoittanut, Virpi Pelkonen. Otathan rohkeasti yhteyttä meihin, jos
haluat kysyä jotain yhdistyksen toimintaan liittyvää, ehdottaa uutta tekemistä tai tulla mukaan hallituksen iloiseen
joukkoon! ☺
Aurinkoista kevättä toivotellen,
Virpi Pelkonen, puheenjohtaja

TAPAHTUMIA
Kutsu yhdistyksen kevätkokoukseen
Yhdistyksen aikuisjäsenet ovat lämpimästi tervetulleita kevätkokoukseen keskiviikkona 27.3.2019 klo 18.00 Lammin
Osuuspankin kerhotilaan, Mommilantie 6. Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat ja keskustellaan MLL:n
ajankohtaisista asioista.
Lastenvaate- ja lastentarvikekirppis
Suosittu lastenvaate- ja lastentarvikekirppis järjestetään 13.-14.4.2019 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!

Lasten Yleisurheilukisat Untulassa
Perinteiset yleisurheilukisat järjestetään jälleen Untulan Urheilukentällä!
Ajankohta on sunnuntaina 18.8.2019 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 alkaen.
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 Lammin Säästöpankin kerhotilassa
Tervetuloa kahville, seurustelemaan ja leikkimään! Kahvilassa käy silloin tällöin myös vierailijoita kertomassa
toiminnastaan ja palveluistaan. Kahvilaohjaajina toimii Sonja Kuusanmaa ja Hanni Pönkä. 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 lorukortteja. Lorupusseja
jakaa Lammin neuvola.
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 2019
Puheenjohtaja: Virpi Pelkonen
Muut hallituksen jäsenet: Kirsi Saarikko, Marja Kosme, Hanna Vuorinen, Marketta Laine, Mari Eloranta, Jenni Simola,
Kukka-Maaria Lindholm, Anniina Rikala, Sonja Kuusanmaa ja Heli Kortelainen.

