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Hyvä jäsen, 

Kiitos, että olet mukana tukemassa toimintaamme kuopiolaisten lapsiperheiden hyväksi. Merkittävässä 

roolissa toimintaamme on vapaaehtoistyö, joten uudet ja vanhat yhdistysaktiivit ovat meille tärkeitä ja aina 

tervetulleita mukaan toimintaamme. Jos kiinnostuit vapaaehtoistyöstä, ota yhteyttä jäsen- ja vapaaehtois-

vastaavaamme Tiina Saksmaniin (hallitus@tavallisentoiminnantalo.fi). Otamme mielellämme vastaan kehi-

tys ja toimintaideoita! Syksyllä järjestämme monenlaista ohjelmaa ja haluamme kutsua sinut mukaan iloi-

seen joukkoomme! 

 Tavallisen Toiminnan Talon leikkihuone käytössä AINA aukioloaikoina ma-pe klo 9-16 ja la klo 10-14 

 Perhekahvilat Talolla tiistaisin klo 10-12, keskiviikkoisin 12-14 ja torstaisin 10-12. Perhekahviloissa 

on kahvittelua, keskustelua ja yhdessäoloa sekä välillä erilaisia teemapäiviä.  

 Snadiparkki Kalpan perjantain ja lauantain kotipelien aikaan Tavallisen Toiminnan Talolla 

 Jäsenten ja vapaaehtoisten ilta 3.10.2013 klo 18.00 eteenpäin Talolla. Tarjolla on pientä purtavaa ja 

avointa keskustelua. Lisäksi haluamme kiittää toiminnassamme mukana olleita vapaaehtoisia. 

 Lastenjuhlat Kuopion kaupungintalolla 19.10.2013 klo 10.00-13.00. Tapahtuma järjestetään  

yhteistyössä eri järjestöjen ja Kuopion kaupungin kanssa. 

 Kellonkääntökirppis 27.10.2013 klo 10.00-14.00 Talolla. Varaa pöytäsi ajoissa, MLL:n jäsenille 

 edullisempi hinta! 

 Tulossa lokakuussa Tanssitan vauvaa- ryhmä. Tanssitan Vauvaa on toiminnallinen ryhmä, jossa  

toiminnan muotona on tanssillinen liikunta. Ohjelma koostuu helpoista tanssillisista osioista sekä  

kevyistä lihasvoimaa parantavista sarjoista. 

 Yhdistyksen syyskokous 7.11.2013 klo 18.00 Talolla. Kaikki jäsenet ovat tervetulleita mukaan. 

 Isänpäiväjuhla 9.11.2013 Talolla. Kakkukahvit ja muskariesityksiä. 

 Lasten oikeuksien päivä 20.11.2013 Talolla. 

 Lahjoita lapselle joulu- keräys marras-joulukuussa. Keräys toteutetaan yhteistyössä Lions Club 

Kuopio Canthin kanssa ja lahjapaketit välitetään Kuopion seudun apua tarvitseville lapsiperheille. 

 Muskarien joulujuhlat Talolla 9-10.12.2013 

 

HUOM! Lisätietoja syksyn tapahtumista Tavallisen Toiminnan Talon Facebook- sivuilla sekä yhdistyksemme 

kotisivuilla. 

 

MLL Kuopion yhdistys toimii perhekeskus Tavallisen Toiminnan Talolla osoitteessa Kasarmikatu 1. Perhe-

keskusvastaava Arjan tavoittaa numerosta 044-7000090 ja sähköpostilla kuopion.yhdistys@mll.fi tai  

talo@tavallisentoiminnantalo.fi.  Päivitetyt kotisivumme ovat osoitteessa http://kuopio.mll.fi/, käy tutus-

tumassa! Tavallisen Toiminnan Talo löytyy myös Facebookista. Olet tervetullut tutustumaan myös uudistu-

neen hallituksemme kokouksiin Tavallisen Toiminnan Talolle! Hallitukselle voit laittaa viestiä osoitteeseen 

hallitus@tavallisentoiminnantalo.fi ja puheenjohtajalle puheenjohtaja@tavallisentoiminnantalo.fi. 

Iloista syksyn jatkoa! 

MLL:n Kuopion yhdistyksen hallitus 
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