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 MLL LITTOISTEN KEVÄTKIRJE 
 

Hauskaa ja valoisaa kevättä! 
 
MLL, Littoisten yhdistys aloitti uuden hallituksen voimin alkuvuonna 2016. Kiitos vielä kerran kaikille uusille 
ja vanhoille jäsenille, että saimme toiminnan jatkumaan! 
 
Tänä vuonna järjestämme perinteisiä tapahtumia uusilla mausteilla. Esimerkiksi kirppikseen tulee lapsiparkki, 
johon ostajat voivat jättää lapsensa toviksi askartelemaan. Aina mahtuu mukaan toimintaan, eli jos sinulla on 
ideoita ja toiveita mitä kaikkea voisimme Littoisissa järjestää, olet lämpimästi tervetullut kevätkokoukseen, joka 
pidetään heti kirppiksen jälkeen Monitoimitalon kahviossa. 
 
Meiltä on usein kysytty lastenhoitoapua. MLL auttaa tässäkin Turun, Liedon ja Kaarinan alueilla. Lisää tietoa 
löytyy MLL:n sivuilta ohjeineen: http://varsinaissuomenpiiri.mll.fi/lapsiperheille/lastenhoito/ 
 
MLL Littoisten yhdistys on kiinnostunut edistämään Littoisten alueen lapsiperheiden hyvinvointia. Me 
järjestämme erilaisia kerhoja, mahdollistamme hymypatsaiden jaon ja muistamme uusia vauvaperheitä 
neuvolan kautta. Elinvoimaisuutemme säilyy, jos pidämme huolta jäsenistämme ja saamme lisää tukijoita ja 
tekijöitä joukkoomme. Jäsenmaksun maksaminen tukee sekä paikallisen yhdistyksen että koko järjestön työtä 
lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyväksi. Kiitos siis Sinulle, että olet jäsenemme ja tuet MLL:n toimintaa! 
 
Hauskaa kevättä ja tervetuloa tapahtumiin ja kerhoihin! 
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KEVÄÄN 2016 TOIMINTAA 

Suosittu lastentavarain kirpputori  
Perinteinen kirpputori järjestetään la 16.4. klo 11-13 Littoisten monitoimitalolla. Jäsenillämme on 
mahdollisuus varata kirppispaikka ennakkoon sähköpostitse ennen muita. Varaa paikkasi sähköpostitse 21.3. 
mennessä lähettämällä pöytävaraustoive osoitteeseen: mll.littoinen@suomi24.fi. Muista mainita viestissä 
haluatko paikan isosta vai pienestä salista. Kirppispaikan jäsenhinta on 6,-.  
Maanantaina 28.4. aukeaa muille kuin jäsenille (http://littoinen.mll.fi/kirpputori/) nettivarauslomakkeet 
pöytävarausten tekemiseksi. Sivulle tulee oma varauslomakkeensa ison salin myyntipöydille ja toinen 
varauslomake jonka kautta tehdään varaukset pienen salin lattiapaikoille. 
 
Uututena tänä keväänä: Ostajille lapsiparkki johon lapsen voi jättää askartelemaan toviksi MLL aikuisten 
kanssa. 
 
 

Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous 
Tervetuloa MLL, Littoisten yhdistyksen sääntömääräiseen kevätkokoukseen la 16.4. klo 13.15 Littoisten 
monitoimitalolle. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. Tervetuloa mukaan myös, jos olet 
kiinnostunut tulemaan mukaan toimintaan! 
 

 Littoisten Lystikäs, lasten oma liikuntapäivä  
Järjestämme Littoisten monitoimitalolla Littoisten Lystikkään, lasten oman liikuntapäivän su 24.4. klo 10-12. 
Tapahtuma on alle kouluikäisten lasten ja lapsiperheiden ilmainen puuhapäivä. Paikalla on mm. pomppulinna, 
temppuratoja, trampoliini, palloja ja patjoja.  
  

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 jatkuu uusien vetäjien kanssa: Anu ja Arttu vetävät kerhoa ja keksivät varmasti kaikkea 
uutta ja mukavaa toimintaa.  
 
Lisätietoja: 
* arttu.mantere@turku.fi Arttu Mantere 
* anuruo@gmail.com Anu Ruokoistenmäki 
 
Muskarit jatkuvat kuten ennenkin eli klo 9.30-10.00 on vauvamuskari ja tämän jälkeen perhemuskari klo 10-
10.30. Mikäli et halua osallistua muskariin, voit osallistua perhekahvila toimintaan myös klo 9.30-10.30 välisen 
ajan.  
 
Lisätietoja: 
*musiikki.ilonen@gmail.com 

Sählykerho isille ja lapsille sunnuntaisin 
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Isien ja lasten oma sählykerho jatkaa toimintaansa suosittuna. 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: 
* katiirene@gmail.com  
 
 

Tanssitan vauvaa ryhmä 
Meillä on mahdollista järjestää Tanssitan vauvaa ryhmä Littoisissa huhtikuussa. Tanssi voidaan järjestää jos 
saamme tarpeeksi osallistujia (vähintään 5 äitiä/isää vauvan kanssa).  
 
Tanssitan Vauvaa on tanssillinen liikuntaryhmä vanhemmalle ja 3-12 kk ikäisille vauvoille. Ohjelma koostuu 
helpoista tanssillisista osioista sekä kevyistä lihasvoimaa parantavista sarjoista. 
 
Tavoitteena on saada äidin/isän syke nousemaan ja kevyt hiki otsalle. Vauva toimii "lisäpainona" ja tehostaa 
vanhemman liikkeiden vaikutusta. Vastalahjaksi vauva saa mukavasti matkustaa vanhemman sylissä eri 
tanssien tahdissa. Ryhmä kokoontuisi 10 kertaa kevään aikana. 
 
Lisätietoja:  
mll.littoinen@suomi24.fi 
 
 

Kevätretki 
Järjestämme jäsenillemme kevätretken, josta on tulossa lisätietoa sähköpostilla. 
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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/, jasenpalvelu(at)mll.fi 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, Jesper Juniorista, Juhlamaailmasta ja monesta muusta paikasta.  

 
V-S piirin jäsenetu vuonna 2016: Sokos Hotelli Caribia, Juhlatarvikeliike Confetti ja Naantalin ja Raision 
Kylpylät. http://varsinaissuomenpiiri.mll.fi/jasenyys/ 
 
Kaikki edut tarkemmin: http://www.mll.fi/jasenyys/jasenedut/ ja http://littoinen.mll.fi/jasenyys-ja-edut/ 
 
 

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 Facebookissa ja Kaarina-lehden kuukausiliitteessä. Olethan käynyt jo 
tykkäämässä niin saat aina ajankohtaista tietoa toiminnastamme ja vinkkejä lähiseudun tapahtumista? 
 
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!  
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