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Intoa puhkuen uusiin seikkailuihin!
Syksyn myötä arki on taas täällä, samoin myös MLL Pakilan toiminta on palannut piristämään alueen lapsiperheiden arkea. Maunulan ja Pakilan perhekahvilat ovat palanneet kesätauoiltaan ja kutsuvat kaikkia alueen
vanhempia sekä lapsia mukaan tutustumaan toisiin alueen perheisiin vapaan leikin ja oleskelun merkeissä.
Muitakin kivoja juttuja on jo perhekahviloiden aamuihin aikataulutettu, muun muassa tuote-esittelyitä ja
vierailuja. Tervetuloa mukaan, seuraan mahtuu ja kahvipannu on aina kuumana – lue lisää perhekahviloiden
Facebook-ryhmästä!
Myös yhdistyksen järjestämät, supersuositut muskarit ovat palanneet piristämään arkea. Muskariryhmiä on
tarjolla vauvoista eskarilaisiin ja joissakin ryhmissä on vielä tilaa pikku musikanteille, joten vielä ehtii mukaan.
Musiikin iloa pirskahtelevan Tiina-open johdolla musiikin ilo varmasti tarttuu kaikkiin! Lisätietoa muskaritoiminnasta löytyy verkkosivuiltamme, pakila.mll.fi/muskarit.
Iltaperhekahvilatoiminta on aloittanut toimintansa yhteistyössä HNMKY:n kanssa. Perheperjantai kutsuu koko
perheen nauttimaan hyvästä seurasta ja lämpimästä ruoasta huokeaan hintaan (aikuinen 2e, lapsi 1e). Tervetuloa mukaan perjantai-iltaisin klo 17-19 HNMKY:n Pakilan toimintakeskukselle, osoitteeseen Palosuontie 4 B.
Suuren suosion saanut perhekahviloiden ja HNMKY:N yhteinen lastenvaate- ja tarvikekirpputori järjestetään
taas 24.9. Pöytämyynti on jo alkanut, mutta olet tervetullut mukaan kirppishumuun myös asiakkaana – kuka
tietää mitä löytöjä sieltä voikaan tehdä? Lisätietoja tapahtumasta ja ohjeet pöydän vuokraan löydät verkkosivuiltamme sekä Facebookin kautta.
MLL Pakila on juhlinut 90-vuotista taivaltaan koko vuoden ajan. Juhlavuosi huipentuu 9.10.2016 järjestettävään konserttiin, jossa esiintyy Aarne Alligaattori! Lippujen myynti alkaa pian perhekahviloiden ja muskareiden
kautta, lisätietoa tapahtumasta löydät Facebookista. Varaathan lippusi ajoissa, että pääset mukaan juhlimaan!
Kehitämme koko ajan toimintaamme eteenpäin sisältämään uusia lapsia, vanhempia ja perheitä yhdistäviä
toimintoja, jotta toimintamme jatkuu seuraavatkin 90 vuotta. Mitä sinä haluaisit tehdä? Muista kertoa siitä
meille – tai tule itse mukaan toteuttamaan ideaasi. Otamme kaikki innokkaat vapaaehtoiset avosylin vastaan, voit osallistua juuri niin paljon tai vähän kuin oma arki ja into antavat myöten. Voit ottaa yhteyttä kehen
tahansa hallituksen jäseneen – tai vaikkapa osallistua hallituksen kokoukseen! Kokouksien päivämäärät löydät
verkkosivuiltamme.
Lisätietoa menneestä ja tulevasta löydät yhdistyksen Facebook-ryhmästä (www.facebook.com/mllpakila) ja
www-sivuilta, pakila.mll.fi. Siellä on myös ajankohtainen tapahtumakalenteri, joka kokoaa yhteen kaiken toiminnastamme, esimerkiksi perhekahviloista, kokouksista ja perheperjantaista. Tule mukaan, ja tuo kaverisikin!
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