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Hyvä jäsen, 

Olemme jälleen saaneet uusia jäseniä vuoden aikana joukkoomme, tervetuloa! Jäsenenä teet tärkeää työtä 
lapsiperheiden hyväksi maksaessasi jäsenmaksun ja saat itsellesi sekä valtakunnallisia että paikallisia etuja käyttöösi. 
Lue lisää mll.fi/jäsenedut. 

Kesällä tapasimme MLL puistotreffeillä sekä olimme mukana ensimmäistä kertaa järjestetyillä Ipana-festareilla. Hope 
ry:n kanssa jaoimme lapsiperheille tapahtumaan useita kymmeniä ilmaislippuja, joita yritykset olivat ostaneet 
lahjoitettaviksi, KIITOS!  Syksyn alussa olemme mukana Kuopio juhlii- tapahtuman Olonkorjuutorilla 
(kuopiofestivals.fi) sekä Makumestari-tapahtumassa (makumestari.net). 

Syksy on jo tuloillaan ja on aika tiedottaa syyskauden tapahtumistamme. Vuodesta toiseen suosittu muskarimme 
pyörähtää käyntiin viikolla 34 uuden opettajan johdolla (katso lisää kotisivuilta kohdasta muskarit)  Kevään ajan 
toiminut perhekahvila kauppakeskus Apajan tiloissa jatkaa toimintaansa kuin myös perhekahvilamme 
Saaristokaupungissa – iso kiitos kaikille vapaaehtoisille kahvilan vetäjille jotka mahdollistatte toiminnan!  

 Saaristokaupungin perhekahvila torstaisin klo 9.30-11.30 Martti Ahtisaaren koululla ja keskustan 
perhekahvila kauppakeskus Apajassa tiistaisin klo 9.30-12.00. Molemmissa perhekahviloissa on 
kahvittelua, kohtaamista ja yhdessäoloa sekä välillä erilaisia teemapäiviä. 

 Isä&lapsi -kerho 1. syyskuuta alkaen tiistaisin klo 18.00-19.00 Jynkän monitoimitalo Monarilla 
(Aittolammentie 11). Kerhoa suositellaan 3-5-vuotiaille. Kerho on MAKSUTON ja ilmoittautuminen 
tapahtuu paikan päällä. Luvassa liikunnallista touhua, pelejä, leikkejä ja hauskaa yhdessäoloa. Lähde 
mukaan! HUOM: Jos olet kiinnostunut auttamaan kerhon ohjaamisessa ota yhteyttä sähköpostitse 
kuopion.yhdistys@mll.fi 

 Syyskokouksen sekä perinteeksi muodostuneen jäsenillan ajankohta on sunnuntaina 1.11. jolloin 
aloitamme kokouksella klo 18 kauppakeskus Apajan tiloissamme. Tervetuloa tutustumaan ja nauttimaan 
pientä purtavaa seurassamme! 

 MLL:n valtakunnallinen jäsenkampanjavuosi jatkuu edelleen. Olisiko sinulla hyviä ideoita uusien 
jäsenien hankintaan tai lähtisitkö vaikkapa haastamaan jonkun lähipiiristäsi uudeksi jäseneksi? Lähetä 
ehdotuksesi sähköpostiin kuopion.yhdistys@mll.fi  

 Syysretki vie tänä vuonna taikametsäretkelle Metsäkartanolle Rautavaaraan. Retki on tarkoitettu 
kaikille Kuopion alueen perheille ja se toteutetaan la 10.10. Lisätietoa retkestä ja hinnasta löytyy 
piakkoin kotisivuiltamme sekä Facebookin kautta.  

 Lahjoita lapselle joulu – keräys yhteistyössä Lions Club Kuopio Canth:n kanssa toteutuu jälleen 
joulukuussa. Ilmoittaudu lahjansaajaksi yhdistyksemme kotisivuilla marraskuussa aukeavalla 
lomakkeella! Hakuaika 9.11.–6.12.2015. Voit myös ilmoittautua paketointitalkoisiin, jotka pidetään 
joulukuun alkupuolella. Tarkemmat tiedot löytyy syksyn aikana kotisivuiltamme sekä sähköpostin kautta 
tiedustellen.  

Lisätietoja tapahtumista saat Facebookista ’MLL Kuopion yhdistys’ sekä yhdistyksemme kotisivuilta 
http://kuopio.mll.fi/. Yhdistyksen hallitukseen saat yhteyden sähköpostilla kuopion.yhdistys@mll.fi  

Myös uusia vapaaehtoisia kaivataan yhdistyksen toimintaan! Voit ilmaista kiinnostuksesi osoitteessa 
http://kuopio.mll.fi/yhdistys/vapaaehtoiseksi/ 

Iloista syksyä toivottaen, 

MLL Kuopion yhdistyksen hallitus 
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