
  Jäsenkirje 1, kevät 2014 
 
 
 
 

MLL LITTOISTEN YHDISTYKSESSÄ TAPAHTUU 
 

KEVÄÄN 2014 TOIMINTAA 

Kevätretki Zoolandiaan  
Järjestämme lauantaina 3.5.2014 kello 10–14.00 retken Liedon Zoolandiaan. Järjestämme retkeläisille 
bussikuljetuksen, joka lähtee klo 10.00 Monitoimitalon pihalta. Paluu noin kello 14.00 samaan paikkaan. 
Jäsenille kuljetus on maksuton. Retken hinta on 8,-/hlö. 
Ilmoittautuminen 7.4.–27.4. välisenä aikana sähköpostilla: mll.littoinen@suomi24.fi. Laitathan s-postin aiheeksi 
Zoolandia. 
 

Yrttikurssi luonnon yrteistä 
Järjestämme lauantaina 17.5.2014 klo 10–13.00 luonnonyrtti-kurssin. Paikkana Littoisten monitoimitalo ja sen 
ympäristö. Kurssilla perehdytään yrttien käsittelyyn ja niiden käyttöön. Päivän aikana lyhyt teoriaosuus, jonka 
jälkeen kerätään yrttejä. Kurssipäivän hinta on jäsenille 12,- ja muille 17,- Ilmoittautuminen 28.4.–11.5. 
välisenä aikana sähköpostilla: mll.littoinen@suomi24.fi. Laitathan s-postin aiheeksi Yrttikurssi. 

Lasten lystikäs, lasten oma liikuntapäivä su 6.4.2014 
Järjestämme Littoisten monitoimitalolla su 6.4. lasten oman liikuntapäivän. 
Tapahtuma on alle kouluikäisten lasten ja lapsiperheiden ilmainen puuhapäivä. Paikalla on mm. temppuratoja, 
trampoliini, palloja ja patjoja.  

Suosittu lastentavarain kirpputori su 27.4.2014 
Perinteinen kirpputori järjestetään su 27.4. klo 11-13 Littoisten monitoimitalolla. Jäsenillämme on nyt 
mahdollisuus varata kirppispaikka ennakkoon sähköpostitse ennen muita. Varaa paikkasi sähköpostitse 31.3 - 
4.4 välisenä aikana lähettämällä pöytävaraustoive osoitteeseen: mll.littoinen@suomi24.fi. Muista mainita 
viestissä haluatko paikan isosta vai pienestä salista. Kirppispaikan jäsenhinta on 6,-. Muille kuin jäsenille 
kirppispaikkojen varaus seuraavasti: keskiviikkona 9.4. kello 18.00 – 19.30 ja torstaina 10.4. kello 18.00 – 19.00 
numerosta: 041 492 3793. Paikkavaraukset vain soittamalla, ei tekstiviestillä.   
Lisätiedot: http://littoinen.mll.fi/kirpputori/ . 

Perhekahvila perjantaisin klo 9.30-11.30 
Kaikille avoin perhekahvila kokoontuu Littoisten monitoimitalolla perjantaisin klo 9.30 – 11.30. Katso 
perhekahvilan ohjelma: http://littoinen.mll.fi/perhekahvila/. Kerho kaipaa uusia aktiivisia äitejä. Olisitko 
kiinnostunut tulemaan mukaan äitirinkiin? Onko sinulle ehdotuksia tai toivomuksia, mitä ohjelmaa 
perhekahvilassa järjestetään syksyllä 2014? Ideat ja tiedustelut: Marjo Heikkinen, puh. 050 330 2850 tai Kati 
Karlsson, puh. 044 526 0343 
 

Sählykerho isille ja lapsille 
Sählyvuorot eivät ole päässeet vielä alkamaan Littoisten koulun sisäilmaongelman vuoksi. Ilmoitamme 
nettisivuillamme heti, kun saamme luvan käyttää salia. 
Kerho on tarkoitettu noin 5-7 –vuotiaille lapsille ja heidän isilleen/vaareilleen. Ilmoittautumiset ja lisätiedot: 
pekka.tolonen@utu.fi. Kerho etsii uutta vetäjää. Jos kiinnostuit, otathan yhteyttä Pekkaan. 

Puuhakerho 
Puuhakerho kokoontuu seuraavaksi pääsiäisaskartelun merkeissä Littoisten monitoimitalolla. Lapset 
tarvitsevat aikuisen mukaan askarteluun. Tarkista päivämäärä sivuiltamme http://littoinen.mll.fi/. Tervetuloa!  
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Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous 
Tervetuloa MLL, Littoisten yhdistyksen sääntömääräiseen kevätkokoukseen sunnuntaina 27.4.2014 klo 13.15 
Littoisten monitoimitalolle. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat ja yhdistyksen sääntöjen 
muuttaminen uusien mallisääntöjen mukaisiksi. 
 

TULE MUKAAN TOIMINTAAN 
Onko sinulla halua ja energiaa puuhata lasten parhaaksi? Haluatko olla mukana kivassa porukassa miettimässä 
toimintaa lapsille ja lapsiperheille Littoisissa? Toiminnassamme voit olla mukana monella tavalla. Ota meihin 
yhteyttä: http://littoinen.mll.fi/yhteystiedot/ ja tule mukaan toimintaan!   
 

JÄSENYYS JA EDUT 
MLL:ssä jäsenyyskausi on aina maaliskuusta maaliskuuhun. Jäsenkorttia näyttämällä saat tuntuvia etuja eri 
liikkeistä. Ilmoitathan osoite- ja nimimuutoksista keskusliiton jäsenrekisteriin joko netin kautta:  
http://www.mll.fi/jasenyys/  tai numeroon 075 3245 540.    
  
Jäsenyyden ansiosta saat mm. 4 krt vuodessa ilmestyvän Lapsemme-lehden. Alennusta yhdistyksemme 
kirppismaksuista sekä ennakkovaraajan edun. Alennusta saat myös Tiedekeskus Heurekan pääsylipusta, 
useista eri hotelleista,  Sinooperista, Instrumentariumista ja monesta muusta paikasta.  
Uutena jäsenetuna Sokos Hotelli Caribia: alennus teemakylpylä käytöstä 12,-/aikuinen, 7,- /lapsi (3-16 vuotta). 
Ma-to perhelippu 25,-, Pe-su perhelippu 35,- (normaali hinta 51,-). Hoidot -15 % joka päivä. BSH Caribian 
Hesburger Minipehmis aterian ostajalle veloituksetta ja BSH Caribian Kotipizza Pizzan ostajalle valinnainen 
lisätäyte veloituksetta. Huom. Muista tarkistaa tarjouksen voimassaolo esim. loma-aikoina Sokos Hotel 
Caribiasta. Kaikki edut tarkemmin: http://www.mll.fi/jasenyys/jasenedut/ ja http://littoinen.mll.fi/jasenyys-ja-
edut/ 
 

YHTEISTYÖKUMPPANIMME ILMOITTAVAT 
LTU:n Lasten yleisurheilukoulu Littoisissa keväällä 2014 
LTU lasten yleisurheilukoulu käynnistyy huhtitoukokuun vaihteessa. Asiantuntevaa ohjausta ja 
valmennusta paikallisella Littoisten urheilukentällä. Ikäryhmät alkaen 7 -vuotta ja sitä vanhemmat lapset.  
Lisätiedot, tarkemmat aikataulut sekä ilmoittautumiset löydät LTU:n kotisivuilta helmikuun lopulla: 
www.littoistentu.net / yleisurheilu.  Tiedustelut: toiminnanjohtaja Marko Ruohola 045 8809933 tai email: 
marko.ruohola@gmail.com.  
 

LISÄTIETOJA 
Ajankohtaisen tiedon toiminnastamme ja tapahtumistamme löydät internetsivuiltamme osoitteesta: 
http://littoinen.mll.fi/. Sieltä löydät myös hallituksen yhteystiedot ja perhekahvilan ohjelman. Nettisivujen 
lisäksi ilmoittelemme toiminnastamme myös Kulmakunta-lehden yhdistyspalstalla ja facebookissa. Olethan 
käynyt jo tykkäämässä? 
 
Ilmoitathan meille sähköpostiosoitteesi, mikäli et ole vielä saanut yhdistykseltämme s-postia: 
mll.littoinen@suomi24.fi. Näin saat tiedon tapahtumistamme ensimmäisten joukossa. Lähetämme 
sähköpostia muutaman kerran vuodessa. 
 

Aurinkoisia kevättä toivottaa Littoisten yhdistyksen hallitus!  
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