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Syksyinen tervehdys!

Kesä alkaa olla jo väistämättä ohi ja on aika alkaa valmistautua syksyyn.  Kesä on otettu 
toiminnan osalta rennosti. Alkukesästä teimme hauskan päiväretken Särkänniemen huvipuistoon 
mukavassa seurassa. Perhekahvilan ollessa kesätauolla on Huovilan puistossa nautittu kesäisistä 
ulkoilukeleistä puistotreffien muodossa. Loppukesästä saimme nauttia urheiluhengestä perinteisten lasten 
yleisurheilukisojen muodossa Untulassa. YU- kisoissa oli tänäkin vuonna mukana lähes 80 innokasta pientä 
urhelijaa.

 Hallitus on palannut kesätauolta ja ensimmäinen kokous on jo pidetty. Lasten liikuntakerho 
on kesätauon jälkeen aloittanut toimintansa Konnarin liikuntasalissa vanhaan tuttuun tapaan joka lauantai 
klo 10.00-11.30. Poikkeuksena ainakin tässä vaiheessa tiedossa oleva 26.10., jolloin liikuntasali on varattu 
muuhun käyttöön eikä liikkaria näin ollen tuona lauantaina järjestetä. Joulutaukoa liikkari viettää 21.12. 
2019- 4.1.2020.

Pitkän etsinnän jälkeen olemme vihdoin löytäneet uudet tilat perhekahvilalle. Syyskuun 
alusta perhekahvila on kokoontunut Lamminraitti 23:ssa (sisäänkäynti kirkon puoleisesta päädystä). 
Tervetuloa siis tutustumaan uuteen perhekahvilaan maanantaisin 9.30.-11.30! Seuraa ilmoittelua 
perhekahvilan tapahtumista joko facebookista tai meidän nettisivuiltamme. Kalusteita uuteen tilaan 
olemme saaneet lahjoituksena, suuret kiitokset kaikille lahjoittajille! Kiitos myös Lammin Säästöpankille, 
joka mahdollisti perhekahvilan järjestämisen kerhotiloissaan sinä aikana, jona etsimme uutta sopivaa 
paikkaa perhekahvilalle!

Näin syksyisin alamme hahmottelemaan ensi vuodelle uutta hallitusta. Tarvetta uusille 
innokkaille hallituslaisille on, joten otathan yhteyttä sähköpostitse tai jonkun nykyisen hallituslaisen kautta 
jos haluat liittyä joukkoomme ideoimaan ja suunnittelemaan toimintaa ja tapahtumia. Mikäli et koe 
hallituksessa oloa omaksi jutuksesi mutta haluat kuitenkin olla mukana toiminnassa, voit myös tulla 
yksittäisiin tapahtumiin tai vaikkapa liikkariin tai perhekahvilaan avuksi! 

Syksyisin terveisin

Jenni Simola, hallituksen varapuheenjohtaja



TAPAHTUMIA  

LASTENVAATE- JA LASTENTARVIKEKIRPPIS 
Suosittu  lastenvaate-  ja  lastentarvikekirppis  järjestetään  5.10.-6.10.2019 Hakkalan  koulun  ruokalassa.  Kirppis  on
avoinna lauantaina klo 11.00–14.00 ja sunnuntaina klo 11.00–13.00. Vapaaehtoisia apulaisia tarvitaan aina, joten jos
sinua kiinnostaa tulla auttamaan kirpparille, niin olethan yhteydessä!

KUTSU YHDISTYKSEN SYYSKOKOUKSEEN 
Yhdistyksen  aikuisjäsenet  ovat  lämpimästi  tervetulleita  syyskokoukseen  20.11.2019  klo  18.00   kerhotiloihimme
Lamminraitti 23:een. 

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 Lamminraitti 23
Tervetuloa viihtyisiin tiloihin kahville, seurustelemaan ja leikkimään! Kahvilassa käy silloin tällöin myös vierailijoita
kertomassa toiminnastaan ja palveluistaan.Perhekahvilassa lasten leikkiessä aikuiset voivat rupatella kahvikupposen
äärellä. Perhekahvila on mainio paikka niin lasten kuin vanhempienkin tutustua uusiin ihmisiin.

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 2019
Puheenjohtaja: Virpi Pelkonen 



Muut hallituksen jäsenet: Kirsi Saarikko (sihteeri), Hanna Vuorinen, Kukka-Maaria Lindholm, Jenni Simola, Marja 
Kosme, Marketta Laine, Mari Eloranta, Anniina Rikala ja Sonja Kuusanmaa


