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Hyvä jäsen, 

Vuosi 2014 on pyörähtänyt vauhdilla käyntiin yhdistyksessämme ja Tavallisen Toiminnan Talolla perhekah-

vilat ja muskarit ovat täydessä tohinassa. Myös Saaristokaupungin perhekahvila on käynnistynyt jälleen 

Martti Ahtisaaren koululla, tervetuloa mukaan! Toimintaan mukaan kaivataan myös uusia kylämummoja ja 

-vaareja, ota yhteyttä hallitus@tavallisentoiminnantalo.fi. 

Yhdistyksemme elää taloudellisesti haastavia aikoja ja rahoituksen puuttumisen takia joudumme supista-

maan toimintojamme tulevan vuoden aikana. Mahdollisista muutoksista ilmoitamme hyvissä ajoin. Talou-

dellisesta tilanteesta huolimatta yhdistys jatkaa perheiden parissa tehtävää työtä ja uudet vapaaehtoiset 

ovat tervetulleita mukaan niin hallitukseen kuin muuhunkin vapaaehtoistoimintaan. Rapsakka pakkasilma ja 

yhteinen tekeminen pitävät mielen ja varpaatkin virkeänä kevätaurinkoa odotellessa!  

 Tavallisen Toiminnan Talon leikkihuone käytössä AINA aukioloaikoina ma-pe klo 9-16 

 Perhekahvilat Talolla tiistaisin klo 10-12, keskiviikkoisin klo 12-14 ja torstaisin klo 10-12 sekä 

Martti Ahtisaaren koululla torstaisin klo 9.30-11.30. Perhekahviloissa on kahvittelua, keskustelua ja 

yhdessäoloa sekä välillä erilaisia teemapäiviä. Ideoita ja ehdotuksia otetaan vastaan! 

 Muskarit käynnistyneet 13-14.1.2014! Muskarien kevätjuhlat toukokuussa, tarkemmat päivät var-

mistuvat myöhemmin.  

 Tanssitan vauvaa- ryhmä keskiviikkoisin klo 9.30-11.00 5.2.2014 alkaen. Tanssitan Vauvaa on toi-

minnallinen ryhmä, jossa toiminnan muotona on tanssillinen liikunta. Ohjelma koostuu helpoista 

tanssillisista osioista sekä kevyistä lihasvoimaa parantavista sarjoista. Mehut ja keksit! 

 Snadiparkki Kalpan perjantain ja lauantain kotipelien aikaan Tavallisen Toiminnan Talolla 

 Jäsenten ja vapaaehtoisten ilta 10.4.2014 klo 18.30 eteenpäin Talolla. Tarjolla on pientä purtavaa ja 

avointa keskustelua. Lisäksi haluamme kiittää toiminnassamme mukana olleita vapaaehtoisia. 

 Valtakunnallinen Kevätilo-keräys huhti-toukokuussa. Lisätietoa lähemmin! 

 Ilona-perhetapahtuma Hapelähteen puistossa toukokuussa. Tapahtuma toteutetaan yhteistyössä 

muiden perheiden kanssa työskentelevien yhdistysten kanssa. 

 Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidetään 24.4.2014 klo 18.00 Talolla. Kaikki jäsenet 

ovat tervetulleita mukaan. 

 

HUOM! Lisätietoja syksyn tapahtumista Tavallisen Toiminnan Talon Facebook- sivuilla sekä yhdistyksemme 

kotisivuilla. 

 

MLL Kuopion yhdistys toimii perhekeskus Tavallisen Toiminnan Talolla osoitteessa Kasarmikatu 1. Perhe-

keskusvastaava Arjan tavoittaa numerosta 044-7000090 ja sähköpostilla kuopion.yhdistys@mll.fi tai  

talo@tavallisentoiminnantalo.fi.   

 

Iloista kevättä toivottaen MLL:n Kuopion yhdistyksen hallitus 
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