Arvoisa yhdistyksemme jäsen!

Syksy tuo tullessaan arkisen aherruksen sekä koulun ja päivähoidon touhukkaan arjen lapsiperheissä. Yhdistyksemme innokas hallitus on päässyt myös toiminnan ääreen ja suunnitellut monenlaista toimintaa lapsiperheiden iloksi. Yhdistyksen perinteiset toiminnat, kuten perhekahvila ja muskarit, ovat käynnistymässä ja
aina niin touhukas LiikuntaLauantai pyrkii tavoittamaan perheitä eri puolilta Kuopiota. Olisiko sinulla ajatuksia tulevista retkikohteista tai muusta toiminnasta, mitä toivoisit yhdistyksemme toteuttavan? Ole yhteydessä sähköpostitse, nettisivujen tai Facebookin kautta ja kerro rohkeasti ajatuksesi!
•

Keskustan perhekahvila tiistaisin klo 9-12 Kuopion Perheentalon tiloissa, HUOM! Perheentalon uusi osoite
Lapinlinnankatu 14. MLL Kuopion yhdistys paikalla noin kerran kuukaudessa. Saaristokaupungin perhekahvila
tiistaisin klo 9.15-10.45 Pilke päiväkoti Väläyksen tiloissa osoitteessa Retiisikatu 1. Olemme saaneet uusia innokkaita perhekahvilan vetäjiä mutta muistathan, että otamme aina ilolla vastaan uudet vapaaehtoiset!

•

LiikuntaLauantait jatkuvat kevään aikana eri puolilla Kuopiota. Luvassa vapaata liikkumista ja yhdessäoloa, ei
ohjattua toimintaa, lapset yhdessä aikuisten kanssa. Ilmoittautumista ei tarvita.
o
o
o

21.9.2019 klo 14.30-16.30 Jynkän koulun liikuntasali (Maitotie 2)
26.10.2019 klo 15.00-17.00 Kuopiohallin pomppualue (Opistotie 4)
▪ Klo 15-16 alle kouluikäiset ja klo 16-17 kouluikäiset
30.11.2019 klo 14.30-16.00 Snellmanin koulun liikuntasali (Maaherrankatu 13)

•

28.9.2019 klo 14.00 alkaen MLL jäsenetulauantai HopLopissa. Tapahtumaan ennakkoilmoittautuminen 1622.9.2019 välisenä aikana nettisivuillamme, sisäänpääsy ilmainen!

•

Syyslomaviikolla 15.10.2019 klo 16.15 alkaen nuoret pääsevät tutustumaan Virtuaalimaailma Warppiin.
Maksuton tapahtuma on tarkoitettu 12-17-vuotialle. Lisätietoa löydät myöhemmin nettisivuilta!

•

5.11.2019 klo 17.00-20.00 isät ja lapset pääsevät viettämään yhteistä aikaa Motorsport Kuopiossa ja testaamaan erilaisia simulaattoreita. Isänpäivätapahtumasta saat lisätietoa myöhemmin syksyllä nettisivuiltamme.

•

23.11.2019 klo 10.00-15.00 Lapsen oikeuksien päivä Matkuksessa, mukana eri toimijoita ja muskariopemme

•

Yhdistyksen syyskokous 26.11.2019. klo 18.30 alkaen Kuopion Perheentalolla (Lapinlinnankatu 14).

•

Joulun alla luvassa tonttuilua. Seuraa Facebookia ja nettisivuja, siellä infoamme lisää!

•

Muskarit ovat tälle toimintakaudelle käynnistyneet ja muskarin ohjaajana jatkaa musiikkipedagogi Hanna. Nettisivuilta löydät lomakkeen, minkä kautta voit antaa palautetta muskareihin liittyen myös nimettömästi.

Lisätietoja tapahtumista sekä yhteystiedot löydät yhdistyksen nettisivuilta kuopio.mll.fi tai Facebookista. E-mail kuo-

pion.yhdistys@mll.fi
Syksyn toimintoihin mukaan toivottaen, MLL Kuopion yhdistyksen hallitus

