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Hyvä Laitilan MLL:n jäsen,

tänäkin  vuonna  olemme  olleet  monessa  mukana.  Toukokuussa  järjestimme  Leikkipäivän  Koko  Perheen  Ulkoilu-
tapahtuman pururadalla yhdessä Laitilan seudun ympäristöyhdistyksen kanssa sekä Siivouspäivän kirppistapahtuman
Kappelimäen  koulun pihalla.  Kesällä  teimme retken Herra  Hakkaraisen  talolle  Sastamalaan  ja  osallistumme Laitila-
Pyhärannan 4H:n kanssa Lasten ja perheiden iltatorille. Perheiden Taiteiden Yökin sai ennätysmäärän kävijöitä paikalle.

Perheiden yhteistä liikuntaa on tarjolla Touhutunnin muodossa Kappelimäen koulun liikuntasalissa, iltaperhekahvilan
ovet on avoinna joka keskiviikko ja muut kahvilat sekä ryhmät pyörivät tavalliseen tapaan Mukulavintissä. Syyskuussa
kävimme  Elämä  Lapselle  -konsertissa  ja  olimme  mukana  tukemassa  rahallisesti Kappelimäen  koulun
vanhempainyhdistyksen järjestämää kaikille avointa Jari Sinkkosen luentoa.

Kiitämme jäseniämme ja toivotamme Teidät tervetulleeksi jatkossakin aktiivisesti mukaan toimintaamme!

MUKULAVINTILLÄ TAPAHTUU:

KAHVILATOIMINTA  -  Mukulavintin  kahviloissa  voit  nauttia  joko  omia  eväitä  tai  kahvilan  antimia,  jolloin
perhekohtainen maksu on 3 euroa. Muutoin toiminta on maksutonta.

Aamupäivän perhekahvila on avoinna maanantaisin ja perjantaisin klo 9.30–13.30. Perhekahvilassa voi keskustelun ja
leikin ohessa esimerkiksi askarrella. Lounasta on tarjolla kahvilamaksun hinnalla aina kuun ensimmäisenä perjantaina.
Perhekahvilaa pyörittää perhekahvilatyöntekijämme Sari Reivo (p. 045 7734 2999).

Vauvakahvila,  kohtaamispaikka aikuisille  ja  alle  1,5-vuotiaille,  on  torstaisin  klo 9.30–11.30. Vauvakahvilan  vetäjinä
toimivat MLL:n vapaaehtoistoiminnan ohjaaja Jonna Nurminen sekä Sari Reivo.

Iltaperhekahvilan ovet ovat avoinna keskiviikkoisin klo 17–19.

RYHMÄ- JA KERHOTOIMINTA

Touhutunti,  alle  kouluikäisten lasten ja heidän huoltajiensa yhteinen liikuntahetki,  kokoontuu Kappelimäen koulun
liikuntasalissa tiistaisin klo 18–18.45. Jäsenille toiminta on maksutonta, ei-jäsenille hinta on 1 € / lapsi / kerta.

Erityiset-ryhmä on erityislasten vanhemmille tarkoitettu vertaisryhmä erityisen arjen tueksi. Lapset ovat tervetulleita
mukaan, mutta erillistä lastenhoitoa ei ole järjestetty. Ryhmän vetäjinä toimivat Maarit Heino-Lindroos ja Anna Unhola-
Vehmas. Ryhmä kokoontuu parittomien viikkojen keskiviikkoina klo 18–19.30. Ei ennakkoilmoittautumista.

Tanssitan  vauvaa -liikuntaryhmä  kokoontuu  Mukulavintissä  tiistaisin  klo  17–18.  Ohjelma  koostuu  helpoista
tanssillisista  osioista  ja  kevyistä  lihasvoimaa  parantavista  liikesarjoista.  Toiminta  edistää  äidin  ja  vauvan  (3–12kk)
välisen myönteisen vuorovaikutussuhteen syntymistä ja vahvistaa vauvan tietoisuutta itsestään. Osallistumismaksu on
30 € / 10 krt. Kevään ryhmän ilmoittautumiset: Maarit Heino-Lindroos (p. 050 533 8032).

UKKOLA on tauolla. Tiedätkö jonkun halukkaan toimimaan vetäjänä? Ota yhteyttä simo.wee@hotmail.com.

Isovanhemmat ovat lastenlastensa kanssa erittäin tervetulleita perhe- ja vauvakahvilaan sekä Touhutunnille. Aina
silloin tällöin järjestämme isovanhemmille ja lapsille myös jotakin omaa toimintaa.

MUUTA TOIMINTAAMME:

MLL:n tukioppilastoiminta yläkouluissa kuuluu osana meidänkin toimintaamme. Tuemme esimerkiksi Varppeen koulun
uusien tukioppilaiden koulutusta.



Kylämummi-  ja  -vaaritoiminta on  yhteisöllistä  isovanhemmuutta,  jossa  tärkeimpinä  ajatuksina  ovat  läsnäolo,
kuunteleminen,  tukeminen  ja  rohkaisu.  Tällä  hetkellä  kylämummeinamme toimivat  Liisa  Niro,  Raija  Jakonen,  Pirjo
Malmi, Lahja Isotupa, Birgit Kinnanen sekä Outi Saarela, mutta aktiivisia kylämummeja ja varsinkin vaareja kaivataan
lisää! Tämän tiimoilta yhteydessä voi olla sähköpostitse mll.laitila@gmail.com.

Vuoden  2019  laitilalaisvauvat  saavat  neuvolan  kautta  vauvalahjana ihanan  Muumi-pyyhkeen.  Mukana  tulee  myös
yhteen ilmaiseen tarjoiluun kahviloissamme oikeuttava etukuponki.

Järjestämme  myös jäsentapahtumia  yhteistyöyritystemme  kanssa.  Onko  sinulla  mielessä  yritys,  jonka  haluaisit
yhteistyökumppaniksemme? Vinkkaa yritysyhteistyövastaavallemme asiasta, siina.suominen@hotmail.com.

KURKISTUS TULEVIIN TAPAHTUMIIN:

Hyvä  Joulumieli  -keräys  on  käynnissä  22.11.–24.12.2018.  Keräyksen  tuotto  käytetään  70  euron  arvoisiin
ruokalahjakortteihin,  jotka  jaetaan  vähävaraisille  lapsiperheille  joulun  alla.  Laitilassa  toimitamme  lahjakortit
sosiaalitoimen kautta jaettaviksi eteenpäin.

Sääntömääräinen  syyskokous on  maanantaina  5.11.  klo  19  alkaen  Mukulavintissä.  Lämpimästi tervetuloa
tutustumaan toimintaamme ja samalla hallituksen väkeen.

JÄSENEDUT

25 euron jäsenmaksun säästät nopeasti takaisin yhteistyöyrityksiemme jäsenalennuksilla (jäsenkorttia näyttämällä).

Siivousliike RaikasKoti     Kaksi pulloa pyykkietikkaa 25 € (norm. 29 €) UUSI! 

MillaStyle -10 % yhdestä vapaavalintaisesta lastenvaatteesta

Kauneushoitola Jaanika -10 % norm. hintaisista tuotteista ja hoidoista

Finnbrode -15 % norm.hint. tuotteista

Uudenkaupungin Huonekaluliike -15 % väh. 400€ norm.hint. tuotteista (ei Muuramen, Tempurin ja Lundian tuotteet), -
10 % norm.hint. lastenkalusteista ja -tarvikkeista

Jump-Sport -15 % norm. hintaisista tuotteista

Laitilan Kirjakauppa -15 % norm. hintaisista lasten- ja nuorten kirjoista

Kenkä-Laakso -10 % norm. hintaisista lasten kengistä

Kello ja Kulta Palmu -10 % norm. hintaisista tuotteista, ei koske tilaustuotteita.

Jäspin Pyörä- ja Urheiluliike uuden pyörän ostajalle kypärä tai mittari -50 %

Parturi-Kampaamo Trenza -15 % norm. hintaisista tuotteista

Ykkösapteekki -10 % lasten ei-lääkkeellisistä vitamiinivalmisteista

Kaikista kauttamme ostetuista ja tilatuista normaalihintaisista MLL-tuotteista -10 %

Valtakunnalliset jäsenalennukset on listattu neljä kertaa vuodessa jäsentalouksiin jaettavassa Lapsemme-lehdessä sekä
MLL:n kotisivuilla osoitteessa http://www.mll.fi/jasenyys/jasenedut/, kannattaa tutustua!

OTA YHTEYTTÄ HALLITUKSEN JÄSENIIN!

Teemme tätä vapaaehtoistyötä ilolla ja olet enemmän kuin tervetullut mukaan porukkaan! Parhaiten pysyt tietoisena
toiminnastamme sähköpostin, verkkosivujemme ja facebook-sivujemme välityksellä. Olethan jo postituslistallamme?
Jos  et,  niin  ilmoitathan  sähköpostiosoitteesi  meille,  mll.laitila@gmail.com.  Löydät  tiedotteitamme  myös  mm.
Mukulavintin ilmoitustaululta, Laitilan Sanomista, facebookista (Laitilan MLL) sekä kotisivuiltamme https://laitila.mll.fi.

Mukavaa syksyä toivottaen ja jäsenyydestäsi kiittäen,

MLL:n Laitilan paikallisyhdistyksen hallitus
Avoin kohtaamispaikka Mukulavintti, Sairaalantie 2, 2. krs, Laitila                                                                                      
puh. 045-7734 2999 (ma, to ja pe klo 9 - 13)
email: mll.laitila@gmail.com                                  
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MLL:n Laitilan paikallisyhdistyksen hallituksen yhteystiedot ja vastuualueet vuonna 2018

Varsinainen jäsen / 
Varajäsen

Vastuualue
 

Sähköposti
 

Puh.nro
 

Tuomi Maria Puheenjohtaja maria.tuomi@gmail.com 044-5198639
 Postin vastaanottaja   
 Järjestöyhteistyö   
 Tiedotusvastaava   
 Nettivastaava   
 Yhdistyskortti   
 Henkilöstö   
Welling Tiina Varapuheenjohtaja tiina.welling@gmail.com  
Mustonen Susanna Sihteeri susannat.11@gmail.com  
Frangén Milla Leikekirja milla.frangen@gmail.com  
 Mukulavintti   
 Tilastot   
Hannula Heidi  hannulanheidi@gmail.com  
Hannula Päivi Rahastonhoitaja paivi.hannula@lailanet.fi 045-77319222
 Laskun vastaanottaja   
 Kerhot   
Heino-Lindroos Maarit Tanssitan vauvaa maarit.lindroos@lailanet.fi 050-5338032
 Vertaistoiminta   
 Neuvola / vauvalahja   
Jalonen Susanne Joulumyyjäiset susanne.jalonen@gmail.com 040-4167775
Kylämäki Hanna-Kaisa  hkylamaki@gmail.com  
Lavander Taru Jäsenvastaava taru.lavander@hotmail.com  
Mikola Linda  linda.mikola@gmail.com  
Mäkelä Emma  emma.koljonen@gmail.com  
Nieminen Heli Keräys heli.nieminen@lailanet.fi  
 Tukioppilastoiminta   
 Nuoriso   
Nyholm Jaana Tuotteet jaana.nyholm@lailanet.fi  
 Varainhankinta   
Perkkola Jenna Touhutunti jenna.ankelo@gmail.com 0400-636666
Pullinen Virpi Kylämummi- ja virpi.pullinen@lailanet.fi  
 vaaritoiminta   
Silvast Jenni  jenni.silvast@lailanet.fi  
Suominen Siina Yritysyhteistyö siina.suominen@hotmail.com  
Unhola-Vehmas Anna  anna.unhola-vehmas@lailanet.fi  
Vähätalo Tiina-Liisa Sivis-tukiasiat tiina_liisa83@hotmail.com  
Welling Simo Isätoiminta simo.wee@hotmail.com
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