JOULUJUHLAT
Koko perheen joulujuhlan ohjelman esittävät lapset sekä naisjaoston naiset, jotka hoitavat myös
kahvituksen ja mehun. Ohjelmia lapset alkavat harjoitella jo lokakuussa. Joulupukkikin on ehtinyt
joka vuosi paikalle ja jakanut lapsille pienet joulupussit. Juhlissa on palkittu seuran kilpailuihin
ahkerasti osallistuneet nuoret ja välillä vähän vanhemmatkin. Ennen joulujuhlan alkua on pidetty
myyjäisiä, joissa on ollut lasten ja naisten askarteluiltojen tuotoksia. Juhlassa on ollut väkeä läheltä
ja kaukaa, keskimäärin noin 100 henkilöä.
OSALLISTUMISET TAPAHTUMIIN
TUL:n liittojuhliin on seurasta osallistuttu joka kerta ensimmäisistä liittojuhlista alkaen osallistujien
määrän vaihdellessa kymmenestä sataan. Lisäksi seurasta on osallistuttu TUL:n järjestämiin
tapahtumiin. Seuran naiset ovat osallistuneet myös Tampereella pidettyyn Pirkan pyöräilyyn eli
”Likkojen polkaisuun” matkana on 70 kilometriä. Yhtenä vuotena seuran naiset erottuivat muista
yhtenäisellä asusteella, lehmä-paidalla, jota myös ahkerasti kuvattiin, vain maitohinkit puuttuivat
pyörän tarakalta. Seuran miehet ovat olleet mukana huoltojoukoissa. Muista tapah-tumista voidaan
mainita Pirkan hiihto, johon seurasta on osallistuttu säännöllisesti jo 37 vuoden ajan.
TALKOOTOIMINTA
Majan rakennukset ja ulkoilualueet; valaistutut ladut, pulkkamäet ja pururata pidetään kunnossa
talkoovoimin, kuten myös rakennusten kunnossapito, lämmitys, siivous ja vuokraus. Niin miehet,
naiset kuin lapsetkin osallistuvat toimintaan, jokainen omien kykyjensä ja taitojensa mukaan.
YHTEISTYÖ MUIDEN SEUROJEN KANSSA
Lattomeren koulun jääkiekko-kaukalon hoidosta vastataan yhdessä Lattomeren Laaka ry kanssa,
säätilan niin salliessa. Koulun jäällä on myös pidetty Laakan ja Toiveen väliset luutapallo-ottelut.
Koiviston Iskun kanssa on vuosittain paperinkeräys Lattomeren alueella. Lastenleiritoimintaa
Nakkilan Wisan kanssa kokeiltiin viime kesänä.
MATKAT JA LEIRIT
Kylpylässä on käyty Ikaalisissa ja Espoon Serenassa; Ylläksellä ja Levillä hiihtämässä useana
vuonna. Lisäksi lähes vuosittain on järjestetty retkiä eri puolille Suomea ja välillä maan rajojen
ulkopuolellekin.
Kullaan Tammen tilalla on pidetty usein eriaiheisia koko perheen leirejä, esim. olympialais- ja
luontoleirit. Leireillä on nautittu yhdessäolosta, saunomisesta, uimisesta ja onkimisesta.
Iltanuotioilla on kerrottu tarinoita sekä paistettu lettuja ja makkaroita. Luontopolun varrelle on
järjestetty eriaiheisia kysymyksiä ja tehtäviä, joihin lapset sekä aikuiset ovat osallistuneet
innokkaasti.
JUMPAT
Iso osa toimintaa on myös naisten pitämät jumppatunnit Lattomeren koululla. Lihaskuntojumppaa
erilaisin välinein tehostettuna on harrastettu kymmeniä vuosia, step aerobicia noin seitsemän vuotta
sekä rivitanssia syksystä 2003 alkaen. Rivitanssia on ehditty esittelemään myös TUL:n Sykettä
Syksynkuntotapahtumassa.

