
 

Syysterveiset sinulle yhdistyksemme jäsen! 
 

Yhdistyksemme tarjoaa syksyllä 2020 mukavaa toimintaa hieman 
supistetusti ja koronaturvallisuus huomioon ottaen.  
 
Vuosi 2020 on MLL:n 100v juhlavuosi! Valitettavasti syksylle suunnittelemamme juhlat jouduimme 
koronaturvallisuuden vuoksi siirtämään ensi vuoteen. Seuraathan ilmoittelua somessa ja nettisivuillamme! 
 
Juhlavuoden teemana on mukaan kutsuminen. Kutsu siis jäseneksi myös ystäväsi! Pyydä uudeksi jäseneksi 
liittynyttä ystävääsi laittamaan meille liittymisensä jälkeen sähköpostilla osoitteeseen 
kuopion.yhdistys@mll.fi mukaan kutsujan, eli sinun, nimi ja osoite. Laitamme sinulle mukaan kutsumisesta 
kiitokseksi kahvilalahjakortin (sis. tee/kahvi+kakkupala sinulle ja ystävällesi). Kampanja voimassa vielä 
31.10.2020 asti.  
 
Toiminnassamme syksyllä on jäsenetupäivä, LiikuntaLauantait, keskustan perhekahvila Perheentalolla ja 
Terhokerho Jynkässä. Lisätietoa toiminnasta ja tapahtumista löydät nettisivuiltamme: 
https://kuopio.mll.fi/. Kutsumme sinua seuraamaan meitä myös Facebookissa ja Instagramissa (mllkuopio). 
 
Kaikissa toiminnoissamme keräämme osallistujalistan (aikuisen nimi ja puhelinnumero). Mikäli 
tapahtumassamme tai kerhossamme tulisi ilmi, että siellä on ollut koronaan sairastunut henkilö, pystymme 
ilmoittamaan korona-altistumisesta toimintaan osallistuneille viipymättä. Mikäli henkilö toimintaan 
osallistuminen jälkeen sairastuu koronaan, pyydämme häntä viipymättä ilmoittamaan meille osoitteeseen 
kuopion.yhdistys@mll.fi, jotta voimme informoida muita toimintaan osallistuneita. Osallistujien nimet ja 
yhteystiedot tulevat vain ohjaajalle ja ne hävitetään kahden viikon kuluttua tapahtumasta.  
Yhdessä oleminen on turvallista, kun 
- tulet paikalle vain terveenä 
- peset kätesi kerhoon tullessasi ja sieltä lähtiessäsi sekä aina tarvittaessa 
- yskit tai aivastat nenäliinaan tai hihaan 
- erityisesti aikuiset muistavat turvavälit toisiinsa 
 
Keskustan perhekahvila tiistaisin 22.9, 20.10, 17.11 ja 1.12 klo 9–12 Kuopion Perheentalo, Lapinlinnankatu 
14.  
Saaristokaupungin perhekahvila on tällä hetkellä tauolla. Odotamme Pilke-päiväkodin linjausta, milloin 
voisimme heidän tilojaan käyttää.  
Terhokerho lauantaisin 12.09, 10.10, 14.11, 12.12 klo 10–12 Jynkän Monarilla, Aittolammentie 11. 
 
Syksyn 2020 tapahtumat: 
LiikuntaLauantait ovat kaikille lapsiperheille avoimia ja maksuttomia. Lapset saavat liikkua vapaasti 
vanhempiensa valvonnassa. Liikuntapaikan välineet ovat yhteisessä käytössä ja vuoron lopuksi ne kerätään 
yhdessä takaisin varastoon. Ei ennakkoilmoittautumista. Koronaturvallisuuden vuoksi rajaamme 
osallistujamäärää, joka voi olla yhtä aikaa sisätiloissa. Varaudu siis siihen, että voitte joutua odottelemaan 
koulun pihassa vuoroanne. Toivomme, että perheet olisivat vain osan ajasta salissa ja antaisivat näin tilaa 
vuoroaan odotteleville.  

• 26.9 klo 15-16.30 Länsi-Puijon koulu 

• 24.10 klo 16-17.30 Hiltulanlahden koulu 

• 21.11 klo 16-17.30 Pirtin koulu 
Jäsenetupäivä 5.9.2020 klo. 10. Citygolfia Bellanpuistossa, Siikaranta 8. Perheet voivat pelata omaan 
tahtiinsa. Citygolfrata on varattu yhdistykselle klo. 10-11, mutta pelata saa pidempäänkin. 
Ilmoittautuminen alkaa 25.8 ja päättyy 3.9 tai paikkojen täytyttyä. Mukaan mahtuu 15 perhettä. 
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Syyskokous ja keväältä siirtynyt kevätkokous ke 25.11.2020 klo. 18.30 alkaen Kuopion Perheentalolla, 
Lapinlinnankatu 14. TULE MUKAAN! 
 
Marras-joulukuuksi olemme myös suunnitelleet alustavasti toimintaa. Seurailemme koronatilannetta ja 
ilmoittelemme tulevista tapahtumistamme nettisivuillamme ja somekanavissamme. 
 
Kaipaamme toimintaamme uusia vapaaehtoisia tapahtumien onnistumiseksi ja toiminnan jatkumiseksi! 
Kevät ja kesä toi yhdistyksemme hallituksen jäsenille monenlaisia muutoksia, joiden takia 
yhdistyksemme hallitus kaipaa kipeästi uusia hallituslaisia, jotta yhdistyksemme 99-vuotias taival ei 
katkeaisi. Hallitus kokoontuu noin kerran kuussa ja hoidamme yhdistyksen asioita hyvällä 
yhteishengellä. Hallitustyöskentelyssä pääset suoraan vaikuttamaan kuopiolaisten lapsiperheiden 
hyvinvointiin. Hallituksen jäsenet vuodelle 2021 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! Muistathan, että käytössäsi on myös valtakunnalliset jäsenedut, 
jotka löydät osoitteesta https://www.mll.fi/tietoa-mllsta/jasenyys/jasenedut/ 
 
 
Tapaamisiin! 
 
MLL Kuopion yhdistyksen hallitus 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.mll.fi/tietoa-mllsta/jasenyys/jasenedut/

