
Jäsenkirje syksy 2014 

 

 

Hyvä jäsen, 

MLL Kuopion yhdistys jatkaa toimintaansa aktiivisena ja uusia ideoita ja yhteistyötä kehitellen. Perhekeskus 

Tavallisen Toiminnan Talo sulki ovensa toukokuussa 2014 taloudellisista syistä mutta innokkaat vapaaehtoi-

set ja yhdistyksen hallitus ovat kääntäneet katseet jo tulevaan vuoteen ja uusiin mahdollisuuksiin. Tätä ovat 

tukeneet Kuopion kaupungilta saatu yleisavustus vuodelle 2014 sekä Säästöpankki Optialta saatu lahjoitus. 

Suuret kiitokset näistä! Yhdistyksen perinteiset toiminnat eli perhekahvilat, muskarit ja varavaari  -ja vara-

mummotoiminta jatkavat ja lisäksi uutena toimintana alkaa isä&lapsi-kerho. Alla tietoa syksyn toiminnoista. 

 Perhekahvila keskustassa Museokahvila Wanha Caféssa (Kirkkokatu 22) 21.8. alkaen torstaisin klo 
10.00-12.00. Lapsille tarjolla ilmaiset mehut ja keksit, aikuiset voivat ostaa kahvin ja pullan 4 euron 
tarjoushintaan! 

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

 Yhdistys on mukana Kuopio juhlii –tapahtumassa Olonkorjuutorilla lauantaina 30.8. klo 10.00-
14.00. Nähdään torilla!  

 Isä&lapsi-kerho käynnistyy tiistaina 26.8. alkaen klo 18.00-19.00 Jynkän monitoimitalo Monarilla 
(Aittolammentie 11). Kerhoa suositellaan 2-4-vuotiaille. Ilmoittautuminen on ensimmäisellä kerralla 
paikan päällä. Kerho on MAKSUTON. Luvassa liikunnallista touhua, pelejä, leikkejä ja hauskaa yh-
dessäoloa. Lähde mukaan tutustumaan! 

 Yhdistyksen syyskokous pidetään 1.12. klo 18.30. Syyskokouksen paikan ilmoitamme myöhemmin.  
Syyskokouksen jälkeen jäämme viettämään jäseniltaa hyvän seuran ja pienen tarjoilun äärellä. Tule 
mukaan vaikuttamaan yhdistyksen toimintaan ja kuulemaan, missä mennään! 

 Tänä vuonna on lasten oikeuksien sopimuksen 25. juhlavuosi. Vuoden teemana on ”Lapsella on oi-
keus leikkiin”.  Lasten oikeuksien päivää vietetään 22.11. klo 10.00-15.00 Matkuksessa. Tapahtuma 
toteutetaan yhteistyössä muiden yhdistysten ja toimijoiden kanssa. Luvassa monenlaista ohjelmaa 
lapsille ja lapsiperheille! 

 Lahjoita lapselle joulu- keräys marras-joulukuussa. 

 Kaikille lapsiperheille avoin retki Vanhamäen Hyvinvointikeskukseen Suonenjoelle maanantaina 
8.12.2014. Luvassa tonttuseikkailua ja jouluista touhua.  Yhdistys kustantaa bussikyydin Vanhamä-
elle sekä lasten ruokailut paikan päällä. Lisätietoja myöhemmin! 

 Muskarit ovat käynnistyneet viikolla 34. Muskareiden joulujuhlaa vietetään joulukuussa!  
 

HUOM! Lisätietoja syksyn tapahtumista uudelta MLL Kuopion yhdistyksen Facebook- sivulta sekä yhdistyk-

semme kotisivuilla http://kuopio.mll.fi/. MLL Kuopion yhdistyksen hallitukseen saat yhteyden sähköpostilla 

kuopion.yhdistys@mll.fi tai hallitus@tavallisentoiminnantalo.fi.  

 

Hyvää syksyä toivottaen, 

MLL Kuopion yhdistyksen hallitus 
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