
Hei sinä MLL:n Kuusamon paikallisyhdistyksen jäsen!

Tänä vuonna olemme päässeet jo mukavasti tapaamaan teitä jäseniä. Tälle vuodelle on

suunnitteilla useampia kivoja tapahtumia. Seuraa tiedottelua sosiaalisessa mediassa sekä

paikallislehdissä!

Miksi on tärkeää maksaa jäsenmaksu? Sinun jäsenmaksusi ansiosta MLL voi pitää

perhekahviloita, joissa vanhemmat saavat vertaistukea arkeensa ja lapset leikkikavereita.

Jäsenten ansiosta MLL voi myös kouluttaa perhekummeja ja ystäviä maahanmuuttajaäideille

sekä ylläpitää joka päivä Lasten ja nuorten puhelinta.

Kuusamon paikallisyhdistyksen jäsenmaksu on 25 euroa vuodessa.

Kiitos jäsenyydestäsi, olet tärkeä!

AJANKOHTAISTA

Naperotori-kirppistapahtuma järjestetään lauantaina 7.5.2022 klo. 10-13 Kumppanuustalo

Nuotassa. Kahviossa myytävänä pientä naposteltavaa ja lapsille mukavaa puuhaa!

Pöytävuokra jäsenelle 5€ ja ei-jäsenelle 10€. Edustajat ovat myös tervetulleita, heille

pöytävuokra 15€. Maksu tapahtuu paikan päällä käteisellä, varaa oma myynti paikkasi

sähköpostitse mll.kuusamo@gmail.com.

TULE MUKAAN TOIMINTAAN!

Sinäkin voit toimia monilla tavoin perheiden puolesta ja löytää oman tapasi osallistua.

Vapaaehtoistyön kautta saat uuden harrastuksen ja pääset samalla auttamaan muita ihmisiä.

Vapaaehtoistyö on myös hyvä keino tutustua Kuusamon lapsiperheisiin. Lisäksi saat

monenlaista kokemusta ja halutessasi koulutusta.

Kiinnostaisiko sinua esimerkiksi liikuntakerhon tai perhekahvilan ohjaajana toimiminen?

Kylmiltään ei hommaan tarvitse ryhtyä, vaan opastamme tehtäviin. Tavoitteenamme on, että

vastuuta voidaan jakaa useamman ohjaajan kesken.

Haluatko kuulla lisää? Ota yhteyttä mll.kuusamo@gmail.com.

PERHEKAHVILA

Perhekahvila kokoontuu tiistaisin Kumppanuustalo Nuotassa, Perhepesän tiloissa klo.

9.30-11.30.

Iltaperhekahvila kokoontuu parillisen viikon maanantaina Kumppanuustalo Nuotassa,

Perhepesän tiloissa klo. 17-18.30.
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Perhekahvilassa pääset tapaamaan muita perheitä ja juomaan kupposen kuumaa. Jokaisella

kerralla on tarjolla myös pientä välipalaa niin aikuisille kuin lapsillekin. Vapaaehtoisella

kahvimaksulla. Toisinaan askartelemme, laulamme tai ulkoilemme. Usein toiminta rakentuu

vapaan leikin ympärille ja vertaistuelle kahvikupin äärellä.

Osoite on Apajatie 1, rakennus 3. Perhekahvilaan pääset, kun menet sisään Kumppanuustalo

Nuotan pääovesta, ja suoraan edessä on Perhepesän ovi. Naulakot sijaitsevat Perhepesän

sisällä. Jos tulet lastenrattaiden kanssa paikalle, niin pääovien jälkeen oikealta oven takaa

löydät vaunuparkin. Lämpimästi tervetuloa!

Etsinnässä on myös vapaaehtoisia perhekahvilaohjaajia. Ota yhteyttä sähköpostilla

mll.kuusamo@gmail.com tai vetäise perhekahvilaohjaajaa hihasta kahvilassa.

PERHELIIKKARI

Tule liikkumaan lapsen kanssa maksuttomaan perheliikkariin. Kerho pidetään Nilonkankaan

koulun liikuntasalissa torstaisin klo 17-18. Kerho on suunnattu alle kouluikäisille lapsille.

Lapset saavat vapaasti touhuta oman aikuisensa kanssa temppuratojen, pallojen,

hernepussien ja muiden hauskojen liikuntavälineiden parissa.

Osoite on Katekeetantie 3 H. Liikuntasaliin pääset koulualueen sisäpihalta ja ovessa lukee

korennot.

Jos olet kiinnostunut ohjaamaan perheliikuntaa, niin ole meihin yhteydessä sähköpostilla

mll.kuusamo@gmail.com.

LASTENTARVIKEVUOKRAAMO

Tämän vuoden alusta saakka uutena toimintana olemme käynnistäneet

lastentarvikevuokraamon. Vuokraamosta voit vuokrata turvaistuimia, turvakaukaloa,

syöttötuolia, matkasänkyä ja vaunuja.

Vuokraamoa ovat tukeneet rahalahjoituksin Kuusamon Osuuspankki sekä Kuusamon

Keskusapteekki. Myös yksityisiä lahjoituksia olemme saaneet. Suuren suuret kiitokset

lahjoittajille!

KANTOVÄLINELAINAAMO

Yhdistyksemme kantovälinevastaavana toimii Tuuli Viitala. Tuuli on kouluttautunut

kantovälinetukihenkilöksi. Lisäksi yhdistyksellämme on kantovälinelainaamo: kantovälineen

laina-aika on 2 viikkoa, hinta jäsenelle 5€ ja ei-jäsenelle 7€. Kantovälineen lainaaminen on

mainio tapa tutustua ergonomisiin kantovälineisiin!

JÄSENEDUT

Jäsenyydelläsi tuet tärkeää toimintaa lasten ja perheiden hyväksi. Voit liittää myös lapsesi ja

nuoresi jäseneksi. Alle 18-vuotiaiden jäsenyys on maksutonta, mutta tärkeää

yhdistyksellemme. Toiminnan ja tapahtumien suunnittelua helpottaa tieto siitä, minkä ikäisiä
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jäseniä yhdistyksessämme on. Hyvän mielen lisäksi hyödyt jäsenyydestäsi monin tavoin.

MLL:n jäsenkortilla saat monenlaisia valtakunnallisia etuja. Lisäksi saat kaksi kertaa vuodessa

ilmestyvän Lapselle-lehden kotiisi. MLL Kuusamon paikallisyhdistyksen järjestämät

tapahtumat ovat jäsenelle useimmiten joko ilmaisia tai edullisempia.

Valtakunnalliset jäsenedut löydät osoitteesta:

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

Kuusamon paikallisyhdistyksen jäsenetuna on tällä hetkellä 1€ alennus Kasvisravintola

Karpaloon!

Yrittäjä, haluatko tehdä yhteistyötä MLL Kuusamon paikallisyhdistyksen kanssa? Ota yhteyttä

mll.kuusamo@gmail.com.

KANNUSTAJAT

Tiesitkö, että voit kannustaa meidän yhdistystämme Koillismaan Osuuskaupan Kannustajat

2022 - ohjelmassa? Osuuskauppa maksaa yhdistyksille tukea sen perusteella, kuinka paljon

yhdistyksen kannustajat ovat tehneet bonusostoja. Tämä ei tietenkään vaikuta sinun saamasi

bonuksen määrään!

1. Kirjaudu omalle S-kanavalle. Sitä varten tarvitset S-tunnuksen. S-kanavalle pääsee

myös S-pankin kautta.

2. Mene valikossa kohtaan Osallistu ja vaikuta -> Liity kannustajaksi.

3. Valitse valikosta meidän yhdistyksemme ja ala kannustajaksi!

4. Klikkaa Päivitä tiedot - painiketta.

YHTEYSTIEDOT AJANTASALLE

Lähetämme sinulle jäsenkirjeen kaksi kertaa vuodessa sähköisesti. Mikäli

sähköpostiosoitteesi on muuttunut tai epäilet sen puuttuvan tiedoistasi kokonaan, päivitä

jäsentietosi Oma MLL -palvelussa tai suoraan osoitteessa:

https://www.mll.fi/tietoa-mllsta/jasenyys/muutokset-jasentietoihin/. Näin jäsenkirjeet

löytävät varmasti perille. Tarkista myös kotiosoitteesi, että mahdollinen kirjepostikin löytää

perille.

SEURAA TIEDOTUSTA!

Tutustu MLL Kuusamon verkkosivuihin osoitteessa mllkuusamo.yhdistysavain.fi

Facebookista löydät meidät sivuilta MLL Kuusamo. Perhekahvilassa on oma ryhmänsä MLL

Perhekahvila Kuusamo, jossa tiedotamme niin perhekahvilan ohjelmasta, kuin muusta

yhdistyksen toiminnasta.

Instagramista löydät meidät @mllkuusamo



OTA MEIHIN YHTEYTTÄ

Onko sinulla ideoita tai puuttuuko toiminnastamme jotakin? Otamme mielellämme vastaan

palautetta ja kehittämisideoita. Meihin voit olla yhteydessä sähköpostitse

mll.kuusamo@gmail.com.

Kiitos, että olet mukana tukemassa toimintaamme kuusamolaisten lapsiperheiden hyväksi.


