Keväiset terveiset sinulle MLL Kuopion jäsen
Auringonvalo lisääntyy jo kovaa vauhtia ja samalla myös koronatilanne näyttää
valoisammalta. Kokoontumisrajoituksia on purettu ja iloksemme saamme
IdeaTeatterin Mysteeri Maatilalla -kiertueen vierailulle Kuopioon.
Onko sinullakin jo ikävä kulttuuritapahtumia? Tervetuloa nauttimaan esityksestä koko perheen voimin.
MLL Kuopion yhdistys järjestää monipuolista toimintaa kuopiolaisille perheille. Toiminnallamme haluamme tarjota
matalan kynnyksen kohtaamispaikkoja, joihin kuka tahansa on tervetullut.
MLL Kuopion yhdistyksen jäsenenä olet mukana tekemässä hyvää työtä lasten ja lapsiperheiden hyväksi.
Iso kiitos sinulle, kun olet mukana. Yhdessä olemme enemmän
Lisätietoja yhdistyksemme toiminnasta ja jäseneduista löydät
nettisivuiltamme https://kuopio.mll.fi/
Ajankohtaisista asioista tiedotamme myös somekanavissamme
Facebook: mll kuopion yhdistys ja Instagram: mllkuopio
Lähetämme jäsenkirjeitä myös sähköisesti.
Tarkistathan, että yhteystietosi ovat ajan tasalla.
Voit tarkistaa ja muuttaa jäsentietojasi, maksaa jäsenmaksusi
sekä tulostaa jäsenkorttisi Oma MLL -jäsenportaalissa.
Oma MLL löytyy osoitteesta https://mll.fi/omamll

Voimassa olevaa jäsenkorttia näyttämällä
saat jäsenetuja paikallisilta yrityksiltä
•
•
•
•
•
•
•

Jesper & Junior, Matkus
PuijoPeak
Puijon maja ja Tornikahvila
Motosport Kuopio
Huippu Center
Kaffeteria Mummola
Samruai Thai food & Take away

Yhdistyksen jatkuva toiminta:
Perhekahvilat:
• Saaristokaupungin perhekahvila:
perjantaisin klo 9.30–11.30 Kuikkalammen nuorisotilassa (huom! seuraavan kerran hiihtoloman jälkeen 18.3.)
• Matkuksen perhekahvila:
kerran kuussa, keskiviikkoisin klo 10–12 Matkuksen Mielitilassa
Kevään kokoontumiset: 16.3, 13.4. ja 11.5.
• Perheentalon perhekahvila:
tiistaisin klo 9–12
MLL Kuopion yhdistys mukana 15.3.
Isä&lapsikerho:
torstaisin klo 17–18.30 Matkuksen Mielitilassa
Terhokerho (yhdessä Jynkkä-Leväsen asukasyhdistyksen kanssa):
kerran kuussa, lauantaisin Jynkän Monarilla
Kevään kokoontumiset: 19.3., 9.4. ja 14.5.

Kevään muut tapahtumat:
26.3. klo 15 Mysteeri Maatilalla -kiertue, Kultturiareena 44
Liput MLL Kuopion jäsenille 10 € ja muille 15 €. Liput varataan ennakkoon http://www.ideaticket.fi
Jaamme 150 ensimmäiselle ennakkoon varanneelle lapsivieraalle tuotekassin.
2.5. klo 17 Äitienpäivätapahtuma, Perheentalo
Ohjelmassa äiti & lapsikuvaus, kahvi- ja mehutarjoilu ja yhdessäoloa. Ilmoittautuminen 19.4 alkaen nettisivujen kautta.
18.5. klo 18.30 Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous, Kaffeteria Mummola, Puijonkatu 27
21.5. Jäsenetupäivä, Kuopion Eläinpuisto
Ohjatut kierrokset klo 14 ja 15 (30–40 min). Ilmoittautuminen 2.5. alkaen nettisivujen kautta.
Tulethan paikalle vain terveenä. Pidäthän myös huolta turvaväleistä ja hyvästä käsihygieniasta.
Nähdään tapahtumissamme!
MLL Kuopion yhdistys

