
 

Hyvää alkanutta vuotta yhdistyksemme jäsen! 

Yhdistyksemme tarjoaa keväällä 2020 mukavaa toimintaa niin vauvoille, 
taaperoille, koululaisille, nuorille kuin lapsiperheiden vanhemmillekin! 
Myös seniorit on haluttu ottaa mukaan uuden Terhokerhomme myötä; vinkkaathan tästä myös lähipiirisi 
vanhemmalle väelle.  
Vuosi 2020 on MLL:n 100v juhlavuosi! Synttäreitä vietämme syksyllä. Juhlavuoden teemana on mukaan kutsuminen. 
Kutsu siis jäseneksi myös ystäväsi! Pyydä uudeksi jäseneksi liittynyttä ystävääsi laittamaan meille liittymisensä 
jälkeen sähköpostilla osoitteeseen kuopion.yhdistys@mll.fi mukaan kutsujan, eli sinun, nimi ja osoite. Laitamme 
sinulle mukaan kutsumisesta kiitokseksi kahvilalahjakortin (sis. tee/kahvi+kakkupala sinulle ja ystävällesi). Kampanja 
voimassa helmi-lokakuu 2020.  
Kutsumme perheesi mukaan tapahtumiimme; pistetään vauhtia koko perheen töppösiin LiikuntaLauantaissa, 
pistäytykää perhekahvilassa tai Terhokerhossa! Lisätietoa toiminnasta ja tapahtumista löydät nettisivuiltamme: 
https://kuopio.mll.fi/. Kutsumme sinua seuraamaan meitä myös Facebookissa ja Instagramissa (mllkuopio). 
 
Keskustan perhekahvila tiistaisin 18.2, 17.3, 28.4. ja 19.5. klo 9-12 Kuopion Perheentalon tiloissa, Lapinlinnankatu 14.  
Saaristokaupungin perhekahvila tiistaisin klo 9.15-10.45 Pilke päiväkoti Väläyksen tiloissa osoitteessa Retiisikatu 1. 
Meillä on ihania, innokkaita perhekahvilan vetäjiä. Otamme aina ilolla vastaan myös uudet vapaaehtoiset! 
Terhokerho lauantaisin 8.2, 14.3, 11.4, 9.5. klo. 10-12 Jynkän Monarilla, Aittolammentie 11. 
 
Kevään 2020 tapahtumat: 
LiikuntaLauantait ovat kaikille lapsiperheille avoimia ja maksuttomia. Lapset saavat liikkua vapaasti vanhempiensa 
valvonnassa. Liikuntapaikan välineet ovat yhteisessä käytössä ja vuoron lopuksi ne kerätään yhdessä takaisin 
varastoon. Ei ennakkoilmoittautumista. 

• 29.2. klo 15–17 Kuopio-halli. HUOM! klo. 15-15.30 vain alle 3v, 15.30 alkaen kaikki. 

• 28.3. klo. 15-16.30 Pirtin koulu. 

• 25.4. klo. 15-16.30 Ylä-Pyörön koulu.  

• 16.5. klo. 15-16.30 Länsi-Puijon koulu.  
Ke 4.3. klo. 16.30 Hyperhiihtoloman parkourtunti 10-15-vuotiaille. Ilmoittautuminen alkaa 17.2.2020 
nettisivullamme. 
Su 19.4 klo. 11-12.00 Jäsenetupäivä Trampoliiniareenalla. Ilmoittautuminen alkaa 5.4.2020 nettisivullamme. 
Vko 19. Äitienpäivätapahtuma. Pelkästään äideille. Päivä tarkentuu lähempänä. Ilmoittautuminen alkaa 24.4.2020 
nettisivullamme. 
ke 19.5.2020 klo. 18.30 alkaen kevätkokous Perheentalolla. Kutsumme kaikki jäsenemme mukaan juttelemaan 
kahvipöydän ääreen jäsenten toiveista ja ajatuksista sekä kuulemaan vapaaehtoistyömahdollisuuksista! 
Kevätretki kesäkuun alussa Maaningan Tuovilanlahdelle. Päivä tarkentuu lähempänä. Ilmoittautuminen alkaa 
22.5.2020 nettisivullamme. 

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

Kaipaamme toimintaamme uusia vapaaehtoisia tapahtumien onnistumiseksi ja toiminnan jatkumiseksi! Voit 
osallistua tapahtumiin omien aikataulujesi ja voimavarojesi mukaan, vaikka vain pari kertaa vuodessa. 
Vapaaehtoiseksi voi ryhtyä kaikenikäiset aikuiset. Perheelliset voivat vetää tapahtumia myös omien lasten kanssa. 
Jos kiinnostuit vapaaehtoisena toimimisesta, laita meille sähköpostia osoitteeseen kuopion.yhdistys@mll.fi tai 
nykäise meitä hihasta tapahtumissamme. Myös toiveita ja palautetta tapahtumien ja muun toiminnan suhteen 
kuulemme mielellämme! 
 
Tapaamisiin! 
 
MLL Kuopion yhdistyksen hallitus 
 


