
            
 
           Jäsenkirje 2/2018 
 
 

Hyvä jäsen, 

 
MLL:n Kemin yhdistyksen alkuvuoteen on mahtunut jo monenmoista toimintaa. Yhdistyksemme jäsenmäärä on hienossa 
kasvussa. Olemme myös saaneet neuvoteltua teille uusia paikallisia jäsen etuuksia.  
 
Tuleva syksy tuo tullessaan tuttuja, perinteisiä tapahtumia, mutta myös uusia ja jännittäviä juttuja! Järjestämme syksyllä 
Lastentarvikekirppiksen, useamman Temppulauantain, Vauvakerhoa, Hyvä Joulumieli-keräyksen sekä olemme mukana 
toteuttamassa kauppojen ylijäämäruuan jakelua ja Hyvä Joulumieli-keräystä. Kaikista näistä ja tämän syksyn yllätys 
tapahtumasta kerromme lisää tässä kirjeessä. 
 

Vauvakerho 

Maanantaisin klo 10-12, Sauvosaaren neuvola 
Vauvakerhossa tavataan toisia pienten lasten vanhempia, vaihdetaan kuulumisia ja jaetaan vinkkejä. Lähes jokaisella kerralla 
vierailee erilaisia esittelijöitä mm.Me&I, neuvola ja HomCare. Vauvakerhoon voi osallistua kaikki, joilla on yli ja alle vuoden 
ikäisiä lapsia. Sisarukset ovat myös lämpimästi tervetulleita ja heille löytyy varmasti leikkikavereita. 
 

Harrastemessut 

22.9. klo 12-15, Tervahalli 
Syksyn aikana olemme mukana Harraste Messuilla. Messuilla tutustutaan erilaisiin harrastusmahdollisuuksiin Kemissä. Tule 
moikkaamaan meitä! 
 

Maltti ja Valtti- lastentapahtuma 

24.9. klo 18, Sauvosali 
Tervetuloa ilmaiseen Maltti ja Valtti- lastentapahtumaan syyskuun viimeisenä maanantaina! Maltti ja Valtti ovat Pikku 
Kakkosestakin tutut liikennepuisto konstaapelit, jotka ovat löytäneet tiensä lasten sydämiin. Ovet tapahtumaan aukeavat klo 
17.15. Tapahtumassa on kahvio, josta voi ostaa juotavaa ja pientä syötävää, varaathan käteistä mukaasi! Muista käydä 
klikkaamassa itsesi mukaan Facebook-tapahtumaan, jotta näet ajankohtaiset tiedot tapahtumasta. 
 

Temppulauantai 
29.9. klo 16.15-17.45 
27.10. klo 16.15-17.45 
24.11. klo 16.15-17.45 
Järjestämme tuttuun tapaan suosittuja Temppulauantai- tapahtumia Syväkankaan koululla. Luotolan Nuorten kerhonohjaajat 
vastaavat liikuntasalin toimintapisteiden toteutuksesta. Alle kouluikäiset lapset vanhemman kanssa, mukaan voi ottaa tossut. 
Yhdistyksellä pienimuotoinen kanttiini ja arpoja, mahdollisuuksien mukaan tapahtuman yhteydessä esim. yhdistysesittelyjä. 
Syväkankaan koulun tukioppilaat osallistuvat salissa tapahtuvaan toimintaa. Tapahtuma on maksuton.  
 

Lastentarvike-kirppis 

27.10.16.15-17.45 Syväkankaan koulu 
Perinteinen LastentarvikeKirppis järjestetään temppulauantain yhteydessä. Pöytävuokra jäsenille ilmainen, muilta 3€. 
Pöytävaraukset yhdistyksen Facebookin kautta tai tekstiviestinä. Kirppiksen ohjelmasta lisätietoa myöhemmin. Mukana 
menossa Vpk:n nuoriso-osasto, Luotolan Nuoret kerho-ohjaajat ja Syväkankaan koulun tukarit! Tiedottelua kannattaa seurata 
yhdistyksen Facebookista! 
 



Ruoka-apu 

Olemme mukana kauppojen ylijäämäruokien jakelussa yhdessä SPR:n Lapin piirin, Kemin seurakunnan ja Kemin 
helluntaiseurakunnan kanssa. Ruoka-apu on tarkoitettu vähävaraisille kemiläisille ja keminmaalaisille. Avun tarvitsija voi 
ilmoittautua parittomien viikkojen to ja pe klo 9-11 ruoka-avun päivystykseen, p. 0407440948.  
 

Lastenhoitoapu 

Lastenhoitotoiminta pyörii Kemin alueella edelleen. Hoitajan voi tilata arkisin klo 8-13 p. 0407725078 tai osoitteesta 
http://lastenhoito.mll.fi (vaatii rekisteröitymisen).  
 

Hyvä Joulumieli -keräys 

Mannerheimin Lastensuojeluliitto ja Suomen Punainen Risti toteuttavat yhdessä Ylen kanssa keräyksen kotimaan 
vähävaraisten lapsiperheiden hyväksi. Keräyksellä hankitaan vähävaraisille lapsiperheille ruokalahjakortteja, joilla he voivat 
ostaa ruokaa joulupöytään. Yhdistys on mukana ehtomassa kemiläisiä lapsiperheitä. Lisätietoja tytti.kumpulainen@gmail.com 
tai https://hyvajoulumieli.fi/  
 
 
Jos olet kiinnostunut toimimaan jossain tapahtumissa vapaaehtoisena, otathan rohkeasti yhteyttä. Pienikin panos auttaa! 
 
Lisätietoja  
yhdistyksen nettisivuilta http://kemi.mll.fi/ 
Facebookista @mllkemi 
yhdistyksen hallitukselta puh. 0447476959  
 

Terveisin,  

MLL:n Kemin yhdistyksen hallitus  

http://kemi.mll.fi/

