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MLL LITTOISTEN YHDISTYKSESSÄ TAPAHTUU 
 
 

Syksyn 2013 toimintaa 
 
Syksy alkaa ja samoin meidän MLL:n Littoisten yhdistyksen syksyn toiminta. Nappaa alta sinulle 
sopivat tapahtumat ja osallistu jäsenille suunnattuun retkeen Karkkimaailmaan. 
 

Retki Karkkimaailmaan 26.9. klo 16-17 
 
MLL Littoisten yhdistys kutsuu sinut tutustumaan paikalliseen yritykseen, Karkkimaailmaan to 
26.9. klo 16-17. Vierailuun sisältyy noin puoli tuntia kestävä kierros tehtaassa, joko klo 16.00 tai 
16.30. Paikalle saavutaan omin neuvoin, osoite on Ahdetie 8, Littoinen. Ilmoittautuminen 
retkelle 20.9. mennessä: mll.littoinen@suomi24.fi. Ilmoita viestissäsi, kummalle kierrokselle 
osallistut ja montako aikuista/lasta osallistuu. 30 nopeinta mahtuu mukaan. 
 

Perhekahvila perjantaisin klo 9.30-11.30 
 
Kaikille avoin perhekahvila kokoontuu Littoisten monitoimitalolla perjantaisin klo 9.30 – 11.30. 
Kerho kaipaa uusia aktiivisia äitejä. Olisitko kiinnostunut tulemaan mukaan äitirinkiin? 
Tiedustelut perhekahvilasta: Jane Seppänen, puh. 040 541 8987. 
 

Lasten lystikäs, lasten oma liikuntapäivä 
 
Järjestämme syksyllä Littoisten monitoimitalolla lasten oman liikuntapäivän. 
Tapahtuma on alle kouluikäisten lasten ja lapsiperheiden ilmainen puuhapäivä. Paikalla on mm. 
temppuratoja, palloja, patjoja ja ohjattuja lasten jumppatuokioita. Tarkista päivämäärä 
sivuiltamme. 
 

Suosittu lastentavarain kirpputori 
 
Perinteinen kirpputori järjestetään joka syksy Littoisten monitoimitalolla.  
Ilmoitustauluilla ja kotisivuillamme http://littoinen.mll.fi/ ilmoitetaan tarkemmin päivämääristä 
ja ohjeista pöytävarausten suhteen. 
 

Sählykerho isille ja lapsille 
 
Syksyn vuorot alkavat Littoisten koululla su 6.10. klo 11 – 13. 
Kerho on tarkoitettu noin 5-7 –vuotiaille lapsille ja heidän isilleen/vaareilleen. Ilmoittautumiset 
ja lisätiedot: pekka.tolonen@utu.fi .  
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Puuhakerho 
 
Puuhakerho kokoontuu seuraavaksi jouluaskartelun merkeissä Littoisten monitoimitalolla. Lapset 
tarvitsevat aikuisen mukaan askarteluun. Tarkista päivämäärä sivuiltamme. Tervetuloa!  
 

Tule mukaan toimintaan 
 
Onko sinulla halua ja energiaa puuhata lasten parhaaksi? Haluatko olla mukana kivassa porukassa 
miettimässä toimintaa lapsille ja lapsiperheille Littoisissa? Tule mukaan hallitukseen! 
Syyskokouksessa valitaan uusi hallitus vuodelle 2014 ja kaikki uusi energia on tervetullutta!   
 

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: www.mll.fi/jasenyys/ tai numeroon 075 3245 540.    
 
Jäsenyyden ansiosta saat mm. 4 krt vuodessa ilmestyvän Lapsemme-lehden ja alennusta 
yhdistyksemme kirppismaksuista, Tiedekeskus Heurekan pääsylipusta, useista eri hotelleista,  
Sinooperista, Instrumentariumista ja monesta muusta paikasta. Katso edut tarkemmin: 
http://www.mll.fi/jasenyys/jasenedut/.  
 
 
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? 
 

Aurinkoisia syyspäiviä toivottaa Littoisten yhdistyksen hallitus:  
 
Puheenjohtaja ja 
sihteeri 

Sanna Jelkänen sanna.jelkanen@suomi24.fi 040 570 8270 

Varapuheenjohtaja ja 
perhekahvilavastaava 

Jane Seppänen janeseppanen@gmail.com 040 541 8987 

Rahastonhoitaja Minna Vähäsalo minna.vahasalo@elisanet.fi 050 502 7033 

Jäsenvastaava Krista Hedback    krista.hedback@gmail.com 040 511 3275 

Tiedotusvastaava Henna Laurikari henna.laurikari@iki.fi 040 577 8994 

Buffetvastaava Mari Santa marisanta@suomi24.fi 040 821 4592 

Tapahtumavastaava Heidi Sairanen heidi.sairanen@gmail.com 040 560 3771 

Muut hallituksen 
jäsenet 

Karoliina Laine karoliina_laine@hotmail.com 045 125 4097 

  Miija Toivonen miija.toivonen@turku.fi 044 542 9595 

  Johanna Toivoniemi johanna.toivoniemi@kolumbus.fi 044 544 6644 
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