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Tervehdys sinulle yhdistyksemme jäsen! 

Kevään aurinko jo pilkistelee ja on aika tiedottaa kevään osalta yhdistyksemme toiminnasta. Syyskokouk-

sessa hallitus sai uuden puheenjohtajan ja kiitämme nykyistä varapuheenjohtaja Emiliaa työntäyteisistä 

kahdesta vuodesta puheenjohtajana! Joulun alla saimme auttaa lapsiperheitä Lahjoita lapselle joulu- kerä-

yksen kautta ja runsaista lahjoituksista käärimme yhteistyössä Majakan väen kanssa lähes 400 pakettia! 

Kiitos kaikille keräykseen osallistuneille.  

Kevään osalta toiminta jatkuu muskareiden, perhekahviloiden sekä isä-lapsikerhon osalta. Keskustan per-

hekahvila sai uuden tilan torin alta Apajan kauppakeskuksesta ja ensimmäisellä kerralla kävijöitä oli ollut jo 

lähes 70! Alla tarkemmat tiedot käynnissä olevasta toiminnasta sekä tulevista tapahtumista. 

 Saaristokaupungin perhekahvila torstaisin klo 9.30-11.30 Martti Ahtisaaren koululla ja keskustan 
perhekahvila kauppakeskus Apajassa, Anttilan päädyssä, tiistaisin klo 9.30-12.00. Molemmissa per-
hekahviloissa on kahvittelua, kohtaamista ja yhdessäoloa sekä välillä erilaisia teemapäiviä.  

 Sunnuntaisin 1.3. alkaen klo 15-17 Apajan tiloissamme starttaa uusi perheille suunnattu toiminta. 
Tule leikkimään ja viettämään aikaa tiloihimme. Ei kahvitarjoilua, mutta omat eväät saa olla muka-
na! 

 Isä&lapsi-kerho jatkaa tiistaisin klo 18.00-19.00 Jynkän monitoimitalo Monarilla (Aittolammentie 
11). Kerhoa suositellaan 2-4-vuotiaille. Kerho on MAKSUTON ja ilmoittautuminen tapahtuu paikan 
päällä. Luvassa liikunnallista touhua, pelejä, leikkejä ja hauskaa yhdessäoloa. Lähde mukaan tutus-
tumaan! 

 Yhdistyksen Apajan tilan avajaisia vietämme maanantaina 23.2 klo 14 -17. Ohjelmaa lapsille ja lap-
senmielisille, Tervetuloa! 

 Kevätkokouksen sekä perinteeksi muodostuneen jäsenillan ajankohta varmistuu maaliskuun alussa. 
Seuraa ilmoituksia facebookissa, nettisivuiltamme tai tiedustellen sähköpostin kautta! 

 Tänä vuonna on MLL:n valtakunnallinen jäsenkampanja vuosi. Olisiko sinulla hyviä ideoita uusien 
jäsenien hankintaan? Lähetä ehdotuksesi sähköpostiin kuopion.yhdistys@mll.fi 

 MLL:n valtakunnallinen Kevätilo keräys maalis-toukokuussa sekä Ilona- puistotapahtuma la 23.5. 
yhteistyössä kuopiolaisten vapaaehtoisjärjestöjen kanssa 

 Kevätretki Vehmasmäen Lastenteatteriin su 19.4.2015. Seuraa tiedotusta facebook-sivuiltamme ja 
käy tutustumassa http://www.vehmasmaennuorisoseura.fi/teatteritoiminta  

p.s. Vuonna 2014 perhekahviloissa ja isälapsi-kerhossa vieraili yhteensä yli tuhat vanhempaa lapsineen!  

HUOM! Lisätietoja tapahtumista facebookista MLL Kuopion yhdistys sekä yhdistyksemme kotisivuilta 

http://kuopio.mll.fi/. MLL Kuopion yhdistyksen hallitukseen saat yhteyden sähköpostilla kuopi-

on.yhdistys@mll.fi.  

 

Iloista kevättä toivottaen,  

MLL Kuopion yhdistyksen hallitus 

mailto:kuopion.yhdistys@mll.fi

