MLL ORIMATTILAN YHDISTYS RY
syksy 2022 - kevät 2023

Muu säännöllinen toiminta

Kaikille avoin kohtaamispaikkatoiminta

Vauvat 3kk - 1v tiistaisin klo 10:00-10:30
Vauvan ja vanhemman yhteinen musiikillinen hetki. 65€/ lukukausi.

MLL kohtaamispaikat ovat kaikille avointa ja maksutonta toimintaa.
Tervetuloa mukaan, ei vaadi ennakkoilmoittautumista.

Perhekahvila
Keskiviikkoisin klo 9:30–12:00
Lapsiperheiden avoin kohtaamispaikka MLL tilassa/ puistoissa. Ulkona
kahvi-/ mehutarjoilu, omat eväät. Kahvi- ja voileipäpöytä sisällä 2€/perhe,
kahvi/tee 1€. Voit ottaa myös omat eväät. Kausi alkaa 17.8.

Terhokerho
Joka toinen torstai klo 17–19
Avoin iltakerho kaikenikäisille. Kerhossa leikitään, askarrellaan, pelataan ja
retkeillään. Tervetuloa kaikenikäiset. Kerho on maksuton, tarjoilupöydästä
vapaaehtoinen maksu. Yhteistyössä Orimattilan MLL ja SPR paikallisosasto.
Kausi alkaa 1.9.

Ideointi-illat
Haluaisitko mukaan suunnittelemaan tapahtumia ym. MLL toimintaa lapsille,
nuorille ja lapsiperheille? Tervetuloa kaikille avoimiin ideointi-iltoihin.
Osallistumalla et sitoudu mihinkään, mutta mahdollisuus on myöskin niin
kertaluontoiseen kuin pidempiaikaiseenkin vapaaehtoistyöhön oman
elämäntilanteen ja kiinnostuksen mukaan. Ideointi-iltojen ajankohdista
tiedotetaan mm. yhdistyksen sosiaalisessa mediassa.

Muskariryhmät

Leikki-ikäiset 1,5 - 4v / sisarusmuskari tiistaisin, aamuryhmä klo 10.45 - 11.30
ja iltaryhmä klo 16.30 - 17.15
Ryhmä yli 1,5-vuotiaille ja/tai perheen 0-4v. sisaruksille yhdessä aikuisen
kanssa. 80€/ lukukausi, maksu ensimmäisestä lapsesta, lisälapset +20€.
Leikki-ikäiset 5 - 6v keskiviikkoisin 17.30 - 18.15
Ryhmä 5 - 6 vuotiaille lapsille ilman vanhempaa. 80€/ lukukausi.
MLL:n jäsenalennus -10 €/perhe/lukukausi. (jäsenalennus tulee aikuisen
jäsenkortilla, ei lapsi- tai nuorisojäsenkortilla). Kausi alkaa 30.8.

Liikuntaryhmät
Temppukerho
Tiistaisin klo 18-18:45 Iloista liikuntaa 4–6 – vuotiaille Fitmill Studiolla.
TaaperoTemppu
Maanantaisin klo 17:00-17:45 n. 2-3 -vuotiaille. Tässä pienemmille
tarkoitetussa ryhmässä aikuinen liikkuu yhdessä lapsen kanssa.
Hinta: 80€/kausi, MLL:n jäsenalennus -10 €/lapsi, jäsenalennuksen saa
aikuisen jäsenkortilla (alennusta ei lapsi- tai nuorisojäsenkortilla).
Kausi alkaa 29.8.

Lisäksi
Koululaisten iltapäivä- ja kesätoiminta, tukioppilastoiminta,
lastenhoitajatoiminta, läksykummi ja lukumummi ja -vaaritoiminta,
soitonopetus piano/harmonikka, tapahtumat, mm. Joulupuukeräys,
vähävaraisten lasten ja nuorten harrastustoiminnan tukeminen, MLL
Hämeen piirin perhekummitoiminta, monipuoliset vapaaehtoistoiminnan
mahdollisuudet ja verkostoyhteistyö -kysy lisää!

AJANKOHTAISTA TIETOA SAAT
SEURAAMALLA NETTI-/SOME-SIVUSTOJA.
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