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MLL LITTOISTEN YHDISTYKSESSÄ TAPAHTUU
SYKSYN 2014 TOIMINTAA
Tanssitan vauvaa – ryhmä
Syyskuussa alkoi Littoisissa uusi Tanssitan vauvaa – ryhmä. Tanssitan Vauvaa on tanssillinen liikuntaryhmä
äideille ja 3-12 kk ikäisille vauvoille. Ohjelma koostuu helpoista tanssillisista osioista sekä kevyistä
lihasvoimaa parantavista sarjoista. Tavoitteena on saada äidin syke nousemaan ja kevyt hiki otsalle. Vauva
toimii "lisäpainona" ja tehostaa äidin liikkeiden vaikutusta. Tanssitan Vauvaa – ryhmä kokoontuu yhteensä
10 kertaa. Ohjattu osuus kestää noin 45 minuuttia, jonka jälkeen äideillä on mahdollisuus kahvittelun
lomassa vaihtaa ajatuksia muiden äitien kanssa.
Mikäli kiinnostusta löytyy, järjestämme seuraavan ryhmän keväällä 2015. Mikäli olet kiinnostunut ota
yhteyttä Marjo Leinoon: marjo.heikkinen.koti@gmail.com. Ilmoitamme mahdollisesta keväällä alkavasta
ryhmästä nettisivuillamme: http://littoinen.mll.fi/ .

Littoisten lystikäs, lasten oma liikuntapäivä su 26.10.2014
Järjestämme Littoisten monitoimitalolla su 26.10. lasten oman liikuntapäivän. Tapahtuma on alle
kouluikäisten lasten ja lapsiperheiden ilmainen puuhapäivä. Paikalla on mm. temppuratoja, trampoliini,
palloja ja patjoja. Tervetuloa liikkumaan!

Suosittu lastentavarain kirpputori la 29.11.2014
Perinteinen kirpputori järjestetään la 29.11. klo 11–13 Littoisten monitoimitalolla. Jäsenillämme on
mahdollisuus varata kirppispaikka ennakkoon sähköpostitse ennen muita. Ohjeet kirppispaikkojen
varaukseen liittyen julkaisemme lähiaikoina kotisivuillamme: http://littoinen.mll.fi/kirpputori/ .

Perhekahvila perjantaisin klo 9.30–11.30
Kaikille lapsiperheille avoin perhekahvila kokoontuu Littoisten monitoimitalolla perjantaisin klo 9.30 –
11.30. Syksyn ohjelmassa mm. seuraavanlaista toimintaa: liikunnallinen peuhuperjantai joka kuun
viimeinen perjantai, Halloween-juhlat, askartelua, isänpäiväjuhlat, vaate- ym. esittelyitä sekä pikkujoulut.
Katso tarkempi perhekahvilan ohjelma: http://littoinen.mll.fi/perhekahvila/.
Kerho kaipaa uusia aktiivisia äitejä. Olisitko sinä kiinnostunut tulemaan mukaan äitirinkiin? Onko sinulla
ehdotuksia tai toivomuksia, minkälaista ohjelmaa perhekahvilassa järjestetään keväällä 2015? Ideat ja
tiedustelut: Marjo Leino, puh. 050 330 2850 tai Kati Karlsson, puh. 044 526 0343

Sählykerho isille ja lapsille
Littoisten koulu on taas käytössä ja aloitamme sählykerhon mahdollisesti jo syksyn 2014 aikana
yhteistyössä LTU:n kanssa. Jos sinä tai joku lähipiirissäsi olisi kiinnostunut vetämään sählykerhoa, niin
otathan yhteyttä: mll.littoinen@suomi24.fi. Ilmoitamme nettisivuillamme heti, kun saamme varmistettua
sählykerhon aloituspäivän.
Kerho on tarkoitettu noin 5-7 –vuotiaille lapsille ja heidän isilleen/vaareilleen.
Lisätiedot: http://littoinen.mll.fi/kerhot/.
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Puuhakerho
Puuhakerho kokoontuu seuraavaksi jouluaskartelun merkeissä Littoisten monitoimitalolla. Lapset
tarvitsevat aikuisen mukaan askarteluun. Ilmoitamme päivämäärän lähiaikoina sivuillamme
http://littoinen.mll.fi/kerhot/. Tervetuloa!

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:
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.
Olethan huomioinut uuden jäsenedun: Sokos Hotelli Caribia: alennus teemakylpylä käytöstä 12,-/aikuinen,
7,- /lapsi (3-16 vuotta). Ma-to perhelippu 25,-, Pe-su perhelippu 35,- (normaalihinta 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. lomaaikoina Sokos Hotel Caribiasta.
Kaikki edut tarkemmin: http://www.mll.fi/jasenyys/jasenedut/ ja http://littoinen.mll.fi/jasenyys-ja-edut/

LISÄTIETOJA
Ajankohtaisen tiedon toiminnastamme ja tapahtumistamme löydät Internet-sivuiltamme osoitteesta:
http://littoinen.mll.fi/ . Sieltä löydät myös hallituksen yhteystiedot ja perhekahvilan ohjelman.
Nettisivujen lisäksi ilmoittelemme toiminnastamme myös Kulmakunta-lehden yhdistyspalstalla, Kaarinalehdessä ja Turun Tienoo-lehdessä ja facebookissa. Olethan käynyt jo tykkäämässä?
Yhdistyksemme tekee yhteistyötä Littoisten työväen urheilijat ry:n kanssa. Lisätietoja LTU:n toiminnasta:
http://www.littoistentu.net/.
Jos et jatkossa enää halua sähköpostia yhdistykseltämme, ota yhteyttä: mll.littoinen@suomi24.fi

Värikästä syksyä toivottaa Littoisten yhdistyksen hallitus!

