Hyvää alkanutta vuotta yhdistyksemme jäsen!

Kipakka pakkanen nipistää varpaita ja sormia mutta päivät pitenevät ja kevättä kohden mennään. Yhdistyksen vilkas kevät erilaisena toimintoineen ja tapahtumineen odottaa juuri Sinua! Lähde rokkaamaan tai musisoimaan keikalle ja muskariin, nauti liikkumisen ilosta LiikuntaLauantaissa ja yhdessäolosta kevätretkellä!
Muistathan, että yhdistyksemme jäsenyys kannattaa 😊 (Psssst, keväällä jäsenet ilmaiseksi SuperCorneriin!)
•

Keskustan perhekahvila tiistaisin klo 9-12 Apajassa Kuopion Perheentalon tiloissa. MLL Kuopion yhdistys paikalla noin kerran kuukaudessa. Saaristokaupungin perhekahvila tiistaisin klo 9.15-10.45 Pilke päiväkoti Väläyksen tiloissa osoitteessa Retiisikatu 1. Uusia perhekahvilan vetäjiä kaivataan! Yhdistyksen hallitus on vapaaehtoisten apuna ja tukena. Koulutusta on myös tarjolla halukkaille. Kesällä perhekahviloita puistossa!

•

LiikuntaLauantait jatkuvat kevään aikana eri puolilla Kuopiota. Luvassa vapaata liikkumista ja yhdessäoloa, ei
ohjattua toimintaa, lapset yhdessä aikuisten kanssa. Ilmoittautumista ei tarvita.
o
o
o

2.2.2019 klo 15.00-17.00 Kuopiohallin pomppualue (Opistotie 4)
▪ Klo 15-16 alle kouluikäiset ja klo 16-17 kouluikäiset
23.3.2019 klo 10.00-11.30 Särkiniemen koulun liikuntasali (Lohkaretie 15)
4.5.2019 klo 14.30–16.00 Pohjantien koulun liikuntasali (Pohjankatu 2)

•

RÄYH!! Lauantaina 9.2.2019 klo 14.00 Siilinjärvellä rokataan Hevisauruksen kanssa (Ahmon koulu, Ahmontie 1). Liput 18e/kpl (sis.narikan), alle 2-vuotiaat ilmaiseksi. Lippuja voit ostaa Info Kirjakaupasta Siilinjärveltä,
K-Market Vuorelasta sekä Kellohuollosta Kuopiosta (keskiviikkoisin klo 9-17, Kauppakatu 56, käteismaksu).
Lippuja myydään myös LiikuntaLauantaissa Kuopiohallissa 2.2.2019. Ole nopea ja varmista paikkasi pian!!

•

7.4.2019 klo 10.00-14.00 yhdistys järjestää yhteistyössä Puijonsarven vanhempainyhdistyksen kanssa kirppiksen Puijonsarven koululla. Lisätietoja tapahtumasta löydät nettisivuiltamme myöhemmin keväällä!

•

13.4.2019 klo 10.00 MLL jäsentapahtuma SuperCornerissa. Tapahtumaan ennakkoilmoittautuminen, sisäänpääsy ilmainen! Ilmoittautumislomakkeen ja tarkemmat tiedot löydät kevään aikana nettisivuiltamme.

•

9.5.2019 klo 17.00-19.00 vietämme äitienpäivää Kuopion Perheentalolla Apajassa. Luvassa hemmottelua ja
unelmakartan tekoa. Ilta tarkoitettu äideille ja lapsille. Mukana myös Kuopion Ensikotiyhdistys.

•

Kevätretkelle lähdemme 18.5.2019, jolloin suuntana on Satumainen Muumi-jääveistosnäyttely Leppävirralla. Seuraa Facebookia ja nettisivuja, siellä infoamme retkestä tarkemmin. Jäsenille edullisempi hinta!!

•

Muskarit ovat tälle toimintakaudelle käynnistyneet ja muskarin ohjaajana toimii tänä keväänä Hanna.

•

Yhdistyksen kevätkokous 25.4.2019. klo 18.30 alkaen Hygge Brossa (Kauppakeskus Aapeli). Tule mukaan!

Kaikki toimintamme kaipaa uusia vapaaehtoisia, joten tervetuloa mukaan! Lisätietoja tapahtumista sekä yhteystiedot
löydät yhdistyksen nettisivuilta kuopio.mll.fi tai Facebookista. E-mail kuopion.yhdistys@mll.fi
Kevään toimintoihin mukaan toivottaen, MLL Kuopion yhdistyksen hallitus

