Hyvää alkanutta vuotta yhdistyksemme jäsen!
Vuosi 2021 on MLL Kuopion yhdistyksen 100v juhlavuosi! MLL Kuopion
yhdistys perustettiin 13.3.1921, eli heti seuraavana vuonna Mannerheimin
lastensuojeluliiton perustamisesta. Juhlan kunniaksi jäsenille on tulossa
mahtavia etuja ja kiva jäsentapahtuma. Nyt kannattaa siis kutsua
jäseneksi myös ystäväsi! Myös mukavaa toimintaa on luvassa!
Koronatilanne on tuonut meille haasteita toiminnan suunnittelussa. Toimimme THL:n ja AVI:n koronaohjeistusten mukaan ja
perumme toimintaa tarvittaessa.Yhdessä oleminen on turvallista, kun tulet paikalle vain terveenä, erityisesti aikuiset
muistavat turvavälit toisiinsa, muistetaan hyvä käsihygienia ja yskitään hihaan tai nenäliinaan.
Lisätietoa toiminnasta, yhdistyksen koronaohjeistus ja ajankohtaiset tiedotteet toiminnasta ja tapahtumista löydät
nettisivuiltamme: https://kuopio.mll.fi/. Kutsumme sinut seuraamaan meitä myös Facebookissa ja Instagramissa (mllkuopio).
Pyydämme sinua tarkistamaan, onko ilmoittamasi sähköpostiosoite ajan tasalla, erityisesti jos sinulta jäi syksyn 2020
jäsenkirje saamatta. Keväisin lähetämme jäsenkirjeen postitse, mutta syksyn ohjelmasta tiedotamme sähköpostitse, joten
sähköiset yhteystiedot olisi nyt tärkeää laittaa kuntoon. Jäsenkirjeen lisäksi voimme lähestyä jäseniä sähköpostilla
esimerkiksi uusista jäseneduista, jäsentapahtumista jne. Omat tietosi pääset tarkistamaan tai muuttamaan Oma MLL palvelussa osoitteessa https://www.mll.fi/tietoa-mllsta/jasenyys/muutokset-jasentietoihin/
Oma MLL-palvelusta löytyy myös sähköinen jäsenkorttisi!
Keskustan perhekahvilaan haetaan vetäjiä! Perhekahvilaa voi pitää 1 krt/kk tai harvemmin tiistaisin klo 9-12 Kuopion
Perheentalon tiloissa, Lapinlinnankatu 14. Ilmoittaudu ohjaajaksi, saat siihen perehdytyksen ja yhdistyksen hallituksen tuen.
Saaristokaupungin perhekahvila on koronarajoitusten vuoksi tauolla. Ilmoitamme nettisivuilla ja somekanavissamme, kun
pääsemme jatkamaan perhekahvilaa Pilke-päiväkoti Valon tiloissa.
Terhokerho lauantaisin 20.3, 10.4 ja 8.5 klo. 10-12 Jynkän Monarilla, Aittolammentie 11. Terhokerho on sukupolvien
kohtauspaikka, jonne voi tulla mukaan lapsiperheet, nuoret ja seniorit puuhailemaan yhdessä.
Puistoperhekahvilat kesällä 2021 yhteistyössä Savonia AMK Savolaisuus on makuasia-hankkeen kanssa. Lisätietoa
puistoperhekahviloista myöhemmin keväällä nettisivuillamme ja somekanavissamme.
Kevään 2021 tapahtumat:
LiikuntaLauantait ovat kaikille lapsiperheille avoimia ja maksuttomia. Lapset saavat liikkua vapaasti vanhempiensa valvonnassa.
Ei ennakkoilmoittautumista.
● 27.3. Klo 16-17 Olopuisto, Matkus
Yhdistyksen kevätkokous to 6.5. klo 18.30 Viestikatu 1-3. Tule paikalle vaikuttamaan yhdistyksen toimintaan ja herkuttelemaan!
Jäsentapahtuma la 22.5. Perhesuunnistustapahtuma. Kesto 2h. Aikataulu ja paikka tarkentuu myöhemmin ja siitä ilmoitetaan
nettisivuillamme ja somekanavissamme. Ilmoittautuminen alkaa 3.5.2021 nettisivullamme.
Kevään 2021 jäsenedut:
8-14.3.2021 Ramin konditoriassa (Puijonkatu 23, Kauppakeskus Sektori) kahvit/teet/mehut ja pullat ilmaiseksi jäsenperheelle
(max. 2 aikuista ja 4 lasta. 1 juoma ja pulla/henkilö ) jäsenkorttia näyttämällä. Riittää, että yhdeltä perheenjäseneltä löytyy
jäsenkortti.
15.3.2021 alkaen Puijo Peak tarjoaa MLL Kuopion yhdistyksen 100v juhlan kunniaksi Puijon Lumo-lumimaailman 5e/henkilö
(norm. 8e/hlö). Yhden perheenjäsenen jäsenyydellä myös perheenjäsenet saavat alennuksen jäsenkorttia näyttämällä.
Lisätietoja ja viikoittaiset aukioloajat löytyvät osoitteesta www.puijopeak.fi/aktiviteetit
Muskarit ovat tälle toimintakaudelle käynnistyneet ja muskariopena jatkaa musiikkipedagogi Riina. Nettisivuilta löydät lomakkeen,
jonka kautta voit antaa palautetta muskareihin liittyen myös nimettömästi.
Haluaisitko sinä tulla vaikuttamaan kuopiolaisten lapsiperheiden hyvinvointiin? Vapaaehtoisena voit osallistua tapahtumiin
omien aikataulujesi ja voimavarojesi mukaan. Vapaaehtoiseksi voi ryhtyä kaikenikäiset aikuiset. Perheelliset voivat vetää
tapahtumia myös omien lasten kanssa. Jos kiinnostuit vapaaehtoisena toimimisesta, laita meille sähköpostia osoitteeseen
kuopion.yhdistys@mll.fi. Myös toiveita ja palautetta toiminnan suhteen kuulemme mielellämme!
Tapaamisiin!
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