Syysterveiset sinulle yhdistyksemme jäsen!
Yhdistyksemme tarjoaa syksyllä 2021 mukavaa toimintaa! Uudessa
Saaristokaupungin perhekahvilassamme ja Jynkän Terhokerhossamme
pääsee taas leikkimään, touhuamaan ja saa juttuseuraa. Kalenteriin kannattaa laittaa ylös 100v. MLL
Kuopion yhdistyksen ja 101v. MLL:n kunniaksi järjestettävät lastenjuhlat 3.10.2021 klo 14-16 Brahen
puistossa ja Kuopiolahden kentällä! Olet lämpimästi tervetullut mukaan juhlimaan!
Lisätietoa toiminnasta ja tapahtumista löydät nettisivuiltamme kuopio.mll.fi. Seuraa meitä myös
Facebookissa ja Instagramissa (mllkuopio).
Saaristokaupungin perhekahvila perjantaisin klo 9.30-11.30 Kuikkalammen nuorisotilassa,
Kaivannonlahdenkatu 27. Vapaata yhdessä olemista, jutustelua, kahvittelua ja leikkimistä.
Terhokerho lauantaisin 9.10., 13.11. ja 11.12 klo 10–12 Jynkän Monarilla, Aittolammentie 11. Leikkiä,
jutustelua, askartelua ja pelaamista salissa. Terhokerhoon ovat tervetulleita kaikki lapset ja lapsenmieliset!
Keskustan perhekahvilaan haetaan vetäjiä! Perhekahvilaa voi pitää 1 krt/kk tai harvemmin tiistaisin klo 912 Kuopion Perheentalon tiloissa, Lapinlinnankatu 14. Ilmoittaudu ohjaajaksi, saat siihen perehdytyksen ja
hallituksen tuen!
Syksyn 2021 tapahtumat:
Lastenjuhlat 3.10.2021 klo 14-16 Brahen puistossa ja Kuopiolahden kentällä. Luvassa lastenmusiikkia,
pomppulinnoja, parkouria, talutusratsastusta, kaverikoiria, mehua ja herkkuja sekä muuta mukavaa!
Tapahtuma on ilmainen. Katso lisätietoja nettisivuiltamme ja somekanavistamme!
Syyskokous tiistaina 30.11. klo 18.30 alkaen Kaffeteria Mummolassa (Puijonkatu 27). TULE MUKAAN!
Isänpäivätapahtuma tiistaina 9.11. klo 17-20 Motorsport Kuopiossa (Siikaranta 3a). Ilmoittautuminen alkaa
osoitteessa kuopio.mll.fi 25.10 ja päättyy 5.11 tai kun paikat on täytetty (max. 30 hlö). Isit pääsevät yli 7v
lastensa kanssa ajelemaan ajosimulaattoreilla ilmaiseksi.
Syksyn jäsenedut:
Jesper & Junior (Matkus), Motorsport Kuopio, Huippu Center, Kaffeteria Mummola ja Samruai Thaifood.
Katso tarkemmat tiedot jäseneduista: https://kuopio.mll.fi/jasenyys/
Muistathan, että käytössäsi on myös valtakunnalliset jäsenedut, jotka löydät osoitteesta
https://www.mll.fi/tietoa-mllsta/jasenyys/jasenedut/
Kaipaamme toimintaamme uusia vapaaehtoisia tapahtumien onnistumiseksi ja toiminnan jatkumiseksi
esimerkiksi perhekahvilaohjaajiksi, apukäsiksi tapahtumiin, LiikuntaLauantain vetäjiksi tai hallituksen
jäseniksi. Hallitus kokoontuu noin kerran kuussa ja hoidamme yhdistyksen asioita hyvällä yhteishengellä.
Hallitustyöskentelyssä pääset suoraan vaikuttamaan kuopiolaisten lapsiperheiden hyvinvointiin. Hallituksen
jäsenet vuodelle 2022 valitaan syyskokouksessa, tule mukaan kokoukseen kuulemaan lisää
hallitustyöskentelystä! 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 tai nykäise meitä hihasta tapahtumissamme. Myös
toiveita ja palautetta tapahtumien ja muun toiminnan suhteen kuulemme mielellämme!
Kiitos sinulle jäsen, että olet tukemassa tärkeää työtämme lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyväksi
myös seuraavalle sadalle vuodelle!
Tapaamisiin!
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