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Aurinkoinen tervehdys! 

 

Kulunut kevät on ollut kaikin puolin outoa aikaa ja näin yhdistystoiminnan puolesta kovin hiljaista. Maaliskuusta 

lähtien niin liikkari kuin perhekahvila ovat olleet tauolla, ja jouduimme perumaan kevätkirppiksenkin. Suunnittelemme 

kuitenkin jo kovasti syksyn toimintaa, ja epidemiatilanteen niin salliessa luvassa on perinteiset lasten yleisurheilukisat 

elokuulle ja kirppis lokakuun alkuun. Kirppiksen yhteydessä on tarkoitus juhlistaa myös kattojärjestöämme, joka 

täyttää huikeat sata vuotta. 

 

Syksyllä ja alkuvuodesta ehdimme kuitenkin saamaan uuden perhekahvilatilan kunnolla käyttöön. Kiitos kaikille tilaan 

mm. huonekaluja lahjoittaneille ja erinäisissä talkoissa mukana olleille! Yhdistyksen oma tila mahdollistaa monenlaista 

toimintaa, ja maaliskuussa aloiteltiinkin iltaperhekahvilaa perinteisen maanantaiaamupäivän lisäksi. Iltakahvilaan 

pääsevät toivottavasti sellaisetkin perheet, joille aamupäivä ei esimerkiksi töiden puolesta sovi. Tarkoitus on myös 

alkaa vuokrata tilaa esimerkiksi lasten synttäreitä ynnä muita tilaisuuksia varten. Ideoita muusta tilassa 

järjestettävästä toiminnasta, kuten mahdollisista kerhoista, otetaan mielellään vastaan! 

 

Liikkari on syksystä lähtien päätetty laittaa tauolle ainakin nykyisessä muodossaan. Liikkarin kävijämäärä on ollut kovin 

vaihteleva, eikä halukkaita vetäjiä lauantaiaamupäivään ole oikein löytynyt. Sen sijaan suunnitelmissa on jotain 

erityyppistä, koko perhettä aktivoivaa toimintaa. Olisiko sinulla hyviä ehdotuksia tai toiveita? Niitä voit lähettää 

esimerkiksi sähköpostiosoitteeseen lammin.mll@gmail.com. 

 

Yhdistyksen sääntömääräistä kevätkokousta on jouduttu koronavirustilanteen vuoksi lykkäämään. Nyt, kun 

kokoontumisrajoituksia lievennetään kesäkuun alusta, kevätkokouksen ajankohdaksi on sovittu torstai 4.6. klo 19. 

Paikka on edellä mainittu oma kerhotilamme, joka löytyy osoitteesta Lamminraitti 23 (sisäänkäynti kirkkoa 

vastapäätä). Joten jos et ole vielä ehtinyt tutustumaan uusiin tiloihimme, nyt siihen on oiva mahdollisuus! 

Kevätkokoukseen tervetulleita ovat kaikki yhdistyksen jäsenet, lapsillekin perhekahvilatilasta löytyy varmasti 

tekemistä. Vain äänioikeus on kokouksessa rajattu yhdistyksen aikuisjäsenille :) 

 

Yhdistyksemme hallitus koki vuodenvaihteessa hallituskokemusvuosissa melkoisen nuorennusleikkauksen, kun monta 

kokenutta hallituslaista oli erovuorossa. Kiitos vielä Marjalle, Kirsille, Hannalle ja Kukka-Maarialle! Onneksi saimme 

porukkaan monta uutta innokasta hallituslaista. Hallituksen tämänhetkisen kokoonpanon tiedot löydät kirjeen 

lopusta. 
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Toivottavasti näemme yhdistystoiminnan merkeissä, viimeistään syksyllä! 

 

Lämmintä ja aurinkoista kesää toivottaen 

Sonja Kuusanmaa 

Yhdistyksen puheenjohtaja 

 
 
TAPAHTUMIA   
 
KUTSU YHDISTYKSEN KEVÄTKOKOUKSEEN  
Yhdistyksen jäsenet ovat lämpimästi tervetulleita kevätkokoukseen torstaina 4.6.2020 klo 19.00 yhdistyksen omiin 
tiloihin osoitteeseen Lamminraitti 23 (sisäänkäynti kirkkoa vastapäätä). Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat 
ja keskustellaan MLL:n ajankohtaisista asioista.  
 
LASTEN YLEISURHEILUKISAT 
Perinteiset lasten yleisurheilukisat on tarkoitus järjestää elokuussa. Seuraa ilmoittelua Facebookissa ja yhdistyksen 
kotisivuilla! 
 
LASTENVAATE- JA LASTENTARVIKEKIRPPIS  
Syksyn lastenvaate- ja lastentarvikekirppis on tarkoitus järjestää 3.–4.10.2020 Hakkalan koulun ruokalassa. Kirppiksestä 
lisätietoa syksyllä. 
 

 
TOIMINTAA 

 
Perhekahvila palaa tauolta syksyllä 
Tervetuloa uusiin viihtyisiin tiloihin kahville, seurustelemaan ja leikkimään! Kahvilassa käy silloin tällöin myös vierailijoita 
kertomassa toiminnastaan ja palveluistaan. Seuraa ilmoittelua yhdistyksen koti- ja FB-sivuilta! 

 
Lorupussit lahjaksi vastasyntyneille 
Kaikki lammilaiset vastasyntyneet saavat lahjaksi jo perinteeksi tulleet lorupussit, jotka MLL:n väki on talkoovoimin 
valmistanut. Kangaspussi sisältää tietoa MLL:n toiminnasta, Lapsemme-lehden sekä vapaaehtoiset lahjoittamat 
villasukat, pipon tai lapaset. Pussista löytyy myös iloisia, kartongista askarreltuja eläinhahmoja loruineen. Lorupussit 
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 mukaan yhdistyksen toimintaan! 
 
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 kotisivuilta.  
Kannattaa hyödyntää jäsenkorttia! 
 
 



Hallitus 2020 

Puheenjohtaja: Sonja Kuusanmaa  

Muut hallituksen jäsenet: Jenni Simola (sihteeri ja vpj), Mari Eloranta, Marketta Laine, Elisa Lejonqvist, Iida Nummela, 

Virpi Pelkonen, Heidi Peltonen, Anniina Rikala. 

 

 


