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MLL Kuusamon paikallisyhdistys

Kesäinen tervehdys sinulle MLL Kuusamon paikallisyhdistyksen jäsen! 
Ihanaa - vihdoin on kesä! Leikkipuistot, uimarannat, metsäretket, paljaat varpaat, ötökät,
kukkaset, lasten iholla aurinkorasvan ja hiekan tuoksu... Mikä on teidän perheen lempipuuhaa
kesällä? Oli se mitä tahansa telttailusta hiekkarantalöhöilyyn, tehdään kesästä oman perheen
näköinen! 

Kesällä helposti joustetaan arjen rutiineista: välipala haukataan liikenteessä ja lounaan tilalla
saattaa olla jäätelöpallo. Lapset eivät malta mennä nukkumaan, eivätkä kyllä aikuisetkaan kun
yötöntä yötä eletään. Otetaan niin rennosti kuin tämän hetkinen arki antaa periksi. Ihanaa, ja
toivottavasti aurinkoista kesää - olet tärkeä! 

Äitiysfysioterapeutti Henna tarjoaa 31.8.2021 saakka 5€ alennuksen äitiysfysioterapian 
 ensikäynnistä (75 min/norm. 70€) ja fysioterapeuttisesta jälkitarkastuksesta (90min/norm. 80€).
Lisätietoa saat osoitteesta www.naistenfysiolinja.fi sekä @naistenfysiolinja Instagramista tai
Facebookista. 
 

Rentouden tilan Mari tarjoaa 31.8.2021 saakka 5€ alennuksen hermoratahieronnasta (norm.
70€) ja 2€ alennuksen intialaisesta päähieronnasta (norm. 42€). Lisätietoa saat osoitteesta
vello.fi/rentoudentila/ sekä @rentoudentila Instagramista tai Facebookista. 

Tutustu MLL:n valtakunnallisiin etuihin ennen kesälomareissulle lähtöä tai kesän juhliin
valmistautuessa! Surffaa osoitteeseen: www.mll.fi/tietoa-mllsta/jasenyys/jasenedut/. Tarkista
myös MLL:n Pohjois-Pohjanmaan piirin edut osoitteesta: pohjois-
pohjanmaa.mll.fi/vapaaehtoistoiminta/liity-jaseneksi/.

Hyödynnä jäsenedut



 He uivat ja hyppivät niin kauan, että olivat jo aivan puhki ja näännyksissä, mutta siltikin se mukava vielä jatkui.
Sillä kun he eivät enää jaksaneet hyppiä, he päättivät kellua kuin lumpeet ja ihan vain nautiskella. Korvissa

kuului vain veden kohina ja se oli ihmeellistä ja ihanaa. Siellä he köllivät veden pinnalla koko sakki ja ajattelivat,
miten mukavaa oli, kun oli lämmin ja kesä. 

 

Hannele Lampela: Prinsessa Pikkiriikin kesä
 

MLL Kuusamon verkkosivut osoitteessa mllkuusamo.yhdistysavain.fi
Facebookista löydät meidät sivuilta MLL Kuusamo ja Instagramissa @mllkuusamo
Perhekahvilan oma Facebook-ryhmä: MLL Perhekahvila Kuusamo
Voit myös laittaa meille sähköpostia osoitteeseen mll.kuusamo@gmail.com

Ota yhteyttä

MLL Kuusamon paikallisyhdistyksen hallitus toivottaa leppoisaa kesää!

Merkitse jo kalenteriin koko Suomen lastenjuhlat 3.10.2021
MLL:n 100-vuotisjuhlinta huipentuu 3. lokakuuta 2021, jolloin lapset ja perheet on kutsuttu
ympäri Suomea järjestettäviin juhliin. Seuraa tiedotustamme, ilmapallot on jo tilattu!

 

Suuri maalaustapahtuma Kuusamon Myllyllä 10.7. klo 14-16
Suuri Maalaustapahtuma on koko perheen maalaustapahtuma, jota vietetään Suomen
kuvataiteen päivänä Helene Schjerfbeckin syntymäpäivän kunniaksi. Kaikille avoimen,
maksuttoman tilaisuuden järjestävät Taiteilijaseura Koillinen, Kuusamon Mylly, Kuusamon
Taidetuki sekä MLL Kuusamo. 

Maalausvälineet löytyvät paikan päältä mutta voit ottaa halutessasi myös omia tarvikkeita
mukaan. Aiempaa maalauskokemusta ei tarvita! Mahdollisuus maalata itsenäisesti tai osallistua
ohjattuun maalaustuokioon. Yhteisöllistä maalaamista luvassa sekä aikuisille että lapsille!

Tule silloin kun sinulle sopii ja vietä tapahtumassa haluamasi aika. Tarjolla kahvia ja mehua. 

Liity yhteiseen Whatsapp-ryhmään
MLL Kuusamolla on oma Whatsapp-ryhmä. Aikaisemmin ryhmässä on
ilmoiteltu lähinnä perhekahvilaan liittyvistä ajankohtaisista asioista. Nyt
samassa Whatsapp-ryhmässä voit kysellä myös leikkikenttäseuraa ja
ilmoittelemme siellä myös tulevista tapahtumista. 

Liity ryhmään lukemalla viereinen QR-koodi Whatsapp-sovelluksessa.
Vaihtoehtoisesti voit lähettää meille sähköpostia tai yksityiviestin
Instagramissa tai Facebookissa ja lisäämme sinut ryhmään. Huomaathan,
että ryhmään liittyessäsi, oma numerosi näkyy muille ryhmäläisille. 

Lainaa kantoväline kesän retkiin
Kantovälineen avulla metsät ja kapeatkin luontopolut ovat ulottuvillasi. Kauttamme toimii
kantovälinelainaamo. Laina-aika on kaksi viikkoa ja elokuun loppuun asti lainaus on jäsenille
maksutonta ja ei-jäsenille 5€ (norm. jäsenille 5€ ja ei-jäsenille 7€)! Lainaamoon on saapunut
vastikään uusia tuotteita, mm. taapero-Tula.  Saat meiltä myös opastuksen. Ota yhteyttä:
mll.kuusamo@gmail.com


