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MLL LITTOISTEN YHDISTYKSESSÄ TAPAHTUU
Jäsenhankintavuosi 2015 – osallistu kilpailuun
MLL, Littoisten yhdistys on kiinnostunut edistämään Littoisten alueen lapsiperheiden hyvinvointia.
Elinvoimaisuutemme säilyy, jos pidämme huolta jäsenistämme ja saamme lisää tukijoita joukkoomme.
Jäsenmaksun maksaminen tukee sekä paikallisen yhdistyksen että koko järjestön työtä lasten, nuorten ja
lapsiperheiden hyväksi.
Sen lisäksi jäsen saa neljä kertaa vuodessa ilmestyvän Lapsemme-lehden kotiin postitettuna sekä laajan
repertuaarin jäsenetuja mm. verkkokauppoihin, hotelleihin ja jäsenhintaisia pääsymaksuja. Littoisten
yhdistyksen jäsenet saavat lisäksi alennusta kirpputoripaikoista ja ennakkovaraajan edun, sekä etuja
seuraavista paikallisyrityksistä:
- Kauneushuone Heidi
Jäsenetuna Guinot-erikoiskasvohoidot -10%
https://www.facebook.com/pages/Kauneushuone-Heidi/
- Kukkakauppa La Vie En Rose
Jäsenetuna muhkea kauden kukkakimppu 20 € (norm. 25 €)
http://www.lavieenrose.fi
Kampanjavuonna kannustamme jokaista MLL, Littoisten yhdistyksen aikuisjäsentä hankkimaan uuden jäsenen.
Jokaisella meistä on tuttavapiirissä lasten vanhempia, isovanhempi-ikäisiä, kasvatusalan ammattilaisia tai muita
henkilöitä, jotka kokevat lasten, nuorten ja perheiden asiat tärkeiksi. He voivat olla kiinnostuneita MLL:n
jäsenyydestä, mutta kukaan ei ole aiemmin pyytänyt heitä jäseniksi. Nyt kannattaa kysyä!
Eniten jäseniä hankkinut palkitaan virkistävällä kasvohoitopaketilla Kauneushuone Heidiin (arvo 70 €). Kun
olet saanut tuttavasi liittymään jäseneksi (https://liityjaseneksi.mll.fi/ , hae yhdistystä nimellä ”Littoinen”),
pääset osallistumaan kilpailuun ilmoittamalla oman ja tuttavasi/tuttaviesi nimen sähköpostilla
mll.littoinen@suomi24.fi 31.5. mennessä. Voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti kesäkuun aikana.

KEVÄÄN 2015 TOIMINTAA
Kevätretki
Järjestämme ------------ retken ---------. Järjestämme retkeläisille bussikuljetuksen, joka lähtee klo --Monitoimitalon pihalta. Paluu noin kello --------- samaan paikkaan. Jäsenille kuljetus on maksuton. Retken hinta
on ---------/hlö.
Ilmoittautuminen ------ välisenä aikana sähköpostilla: mll.littoinen@suomi24.fi. Laitathan s-postin aiheeksi ------.

Littoisten Lystikäs, lasten oma liikuntapäivä
Järjestämme Littoisten monitoimitalolla Littoisten Lystikkään, lasten oman liikuntapäivän la 16.5. klo 10-12.
Tapahtuma on alle kouluikäisten lasten ja lapsiperheiden ilmainen puuhapäivä. Paikalla on mm. temppuratoja,
trampoliini, palloja ja patjoja.
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Suosittu lastentavarain kirpputori
Perinteinen kirpputori järjestetään su 26.4. klo 11-13 Littoisten monitoimitalolla. Jäsenillämme on
mahdollisuus varata kirppispaikka ennakkoon sähköpostitse ennen muita. Varaa paikkasi sähköpostitse 10.4.
mennessä 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: ----------.
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/.
Perhekahvilan toiminta on muuttunut hieman keväällä 2015. Toiminta poikkeaa entisestä siten, että 6.2.2015
lähtien perhekerho alkaa klo 9.30-10.00 vauvamuskarilla ja tämän jälkeen perhemuskarilla klo 10-10.30. Mikäli
et halua osallistua muskariin, voit osallistua perhekahvila toimintaan myös klo 9.30-10.30 välisen ajan.
Kerho kaipaa uusia aktiivisia äitejä. Olisitko kiinnostunut tulemaan mukaan äitirinkiin? Onko sinulla ehdotuksia
tai toivomuksia, mitä ohjelmaa perhekahvilassa järjestetään syksyllä 2015? Ideat ja tiedustelut: Marjo Leino,
puh. 050 330 2850.

Sählykerho isille ja lapsille
Isien ja lasten oma sählykerho jatkaa toimintaansa yhteistyössä LTU:n kanssa. Sählykerhoa pidetään
sunnuntaisin, kahdessa vuorossa Littoisten koululla (osoite, Nitinkaari 4, Littoinen).
- klo 12.00 - 13.00 vuoro 5 - 8 -vuotiaille lapsille ja heidän isilleen/vaareilleen
- klo 13.00 - 14.00 vuoro alle 5-vuotialle lapsille ja heidän isilleen/vaareilleen (rauhallista pallottelua, ei
niinkään peliä)
Oma maila, pallo ja vaaleapohjaiset kengät tarvitaan mukaan. Kerho on maksuton.
Lisätietoja:
* Isompien lasten vuorosta marko.ruohola@gmail.com
* Nuorempien lasten vuorosta jarno.alijunnila@gmail.com

Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous
Tervetuloa MLL, Littoisten yhdistyksen sääntömääräiseen kevätkokoukseen su 26.4. klo 13.15 Littoisten
monitoimitalolle. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. Tervetuloa mukaan myös, jos olet
kiinnostunut tulemaan mukaan toimintaan!

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!
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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.
MLL Littoisten yhdistyksen jäsenkorttia näyttämällä saat lisäksi alennusta näistä paikallisista yrityksistä:
- Kauneushuone Heidi
Jäsenetuna Guinot-erikoiskasvohoidot -10%
https://www.facebook.com/pages/Kauneushuone-Heidi/
- Kukkakauppa La Vie En Rose
Jäsenetuna muhkea kauden kukkakimppu 20 € (norm. 25 €)
http://www.lavieenrose.fi
V-S piirin jäsenetu vuonna 2015: Sokos Hotelli Caribia: alennus teemakylpylä käytöstä 12,-/aikuinen, 7,- /lapsi
(3-16 vuotta). Ma-to perhelippu 28,-, Pe-su perhelippu 37,-. Kylpylähinnat eivät ole voimassa koulujen
lomaviikoilla 1, 8, 42, 52 ja 53 eikä arkipyhinä tai muina juhlapyhinä.
Kaikki edut tarkemmin: http://www.mll.fi/jasenyys/jasenedut/ ja http://littoinen.mll.fi/jasenyys-ja-edut/

YHTEISTYÖKUMPPANIMME ILMOITTAVAT
LTU:n -----------------

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.

Aurinkoista kevättä toivottaa Littoisten yhdistyksen hallitus!

