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MLL LITTOISTEN YHDISTYKSESSÄ TAPAHTUU 
 
 

Syksyn 2013 toimintaa 

 
Syksyn tapahtumien ajankohdat ovat vihdoin selvillä. Lystikkään ja kirpputorin ajankohdat löydät 
alta. Uutena etuna tarjoamme jäsenillemme kirpputorille ennakkovaraajan edun.  

 

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 la 16.11. klo 10-12 

 
Järjestämme Littoisten monitoimitalolla la 16.11. klo 10-12 lasten oman liikuntapäivän. 
Tapahtuma on alle kouluikäisten lasten ja lapsiperheiden ilmainen puuhapäivä. Paikalla on mm. 
temppuratoja, palloja, patjoja ja ohjattuja lasten jumppatuokioita.  
 

Suosittu lastentavarain kirpputori su 24.11. klo 11-13 

 
Perinteinen kirpputori järjestetään su 24.11. klo 11-13 Littoisten monitoimitalolla.  
Jäsenillämme on nyt mahdollisuus varata kirppispaikka ennakkoon ennen muita. Varaa paikkasi 
sähköpostitse ennen 8.11. lähettämällä nimesi ja puhelinnumerosi osoitteeseen: 
mll.littoinen@suomi24.fi. Voit esittää toiveesi, haluatko paikan isosta vai pienestä salista. 
Lisätiedot: http://littoinen.mll.fi/kirpputori/  
 

Sählykerho isille ja lapsille 

 
Syksyn vuorot 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 jouluaskartelun merkeissä Littoisten monitoimitalolla. Lapset 
tarvitsevat aikuisen mukaan askarteluun. Tarkista päivämäärä sivuiltamme. Tervetuloa!  
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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? Tule mukaan hallitukseen! Istumme 
iltaa mukavassa porukassa noin 6 kertaa vuodessa ja meillä on hauskaa! Syyskokouksessa su 
24.11. klo 13.15 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 ja ennakkovaraajan edun, 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 loppusyksyn päiviä toivottaa Littoisten yhdistyksen hallitus  
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