
 
 
Jäsenkirje syksy 2015 
 
Hyvä yhdistyksemme jäsen, 

 
Kiitos, että olet mukana yhdistyksessämme, tukemassa työtämme lasten ja 
perheiden parhaaksi! Toimintamme perustuu vapaaehtoistyöhön, joten uudet ja 
vanhat yhdistysaktiivit ovat meille kullanarvoisia. Jo yksin jäsenyys ja jäsenmaksun 
maksaminen on kannanotto lasten ja perheiden puolesta. 
 
Tässä kirjeessä muistutamme sinua tapahtumistamme ja toimintamuodoistamme. 
Otamme mielellämme vastaan toimintaehdotuksia ja -vinkkejä, joita voit tulla 
kertomaan myös paikan päälle kokouksiimme tai perhekahvilaan. Myös sähköpostiin 
tai nettisivujen palautelomakkeen kautta voi vinkkejä ja toiveita lähettää. 

 
Syyskokous keskiviikkona 18.11.2015 klo 18 Myllypirtillä, tervetuloa! 
Kokous on avoin kaikille MLL:n jäsenille. Siellä käsitellään sääntömääräiset asiat ja 
kuulet vuoden 2016 suunnitelmat. 
 
Isien ja lasten uinnit jatkuvat! 
Isien ja lasten uinnit jatkuvat syksyn ajan entistä tiuhempaan, nyt joka toinen 
sunnuntai. Yhdistykseemme kuuluvat isät pääsevä lapsineen ilmaiseksi uimaan 
esittämällä jäsenkorttinsa uimahallin kassalla. Loppuvuoden uintipäivät ovat 20.9., 
4.10., 18.10., 1.11., 15.11., 29.11., ja 13.12. 
 
Perhekahvilatoiminta 
Perhekahvila jatkaa viimevuotiseen tapaan 
 
Tyryn nuorisotila Tyrmässä (Roukontie 24) maanantaisin klo 10–12 
(Huom! Joka kuukauden viimeinen kerta pidetään maanantain sijaan torstaina Tyrmässä n. klo 
9.30–12.30 yhteistyössä kaupungin avoimen päiväkodin Muksulaakson kanssa) 

 
Sisäänkäynti Tyrmän tiloihin löytyy heti tien läheltä koripallokentän kupeesta.  
 



Kahvila on kaikille avoin ja uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton. Kahvilassa 
saat juttu- ja leikkiseuraa sekä vertaistukea arkeen. Kauden ohjelman näet 
kotisivultamme ja seuraamalla ilmoitteluamme Valkeakosken Sanomissa. Tule 
käymään ja tutustumaan, vaikka et pääsisikään paikalle säännöllisesti! 
 
Tänä syksynä perhekahvilatoiminnan jatkuminen on vaakalaudalla, sillä tällä 
hetkellä kukaan paikallisyhdistyksemme hallituksen jäsenistä ei pääse toimintaa 
pyörittämään. Tarvitsemme siis kipeästi vapaaehtoisten apua! Vapaaehtoisen 
tehtäviin kuuluu avata/sulkea kahvila sovittuina aikoina, keitellä kahvit ja huolehtia 
paikan siistimisestä kahvilan päätyttyä yhdessä kävijöiden kanssa. Oman 
innostuksen mukaan saa myös suunnitella ohjelmaa kahviloihin, yhdistyksen 
hallituksen tuella tietysti. Mukana voi olla täysin oman jaksamisen mukaan, 
vapaaehtoisena oleminen ei vaadi sitoutumista jokaviikkoisiin menoihin. 
Perhekahviloissa käyminen ja toiminnassa mukana oleminen on iloista yhdessäoloa 
ja uusiin ihmisiin tutustumista parhaimmillaan. Tule siis rohkeasti mukaan! 
 
Lastenvaatteiden ja -tarvikkeiden kevät- ja syyskirppikset 
MLL:n paikallisyhdistyksen keväisin ja syksyisin järjestettävä kirppari on jo 
vakiinnuttanut paikkansa Valkeakosken lapsiperheiden vuodenkierrossa. 
Tapahtumista on muodostunut koko perheen yhteisiä kierrätystapahtumia joissa 
viihdytään ja tavataan tuttuja. Tämän syksyn syyskirppari pidetään lauantaina 10.10. 
klo 10–13 Tietolan koululla, kannattaa varata oma myyntipaikka ajoissa! Myyjäksi 
voi ilmoittautua sähköpostiin mll.valkeakoski@gmail.com, myyntipaikan maksu (5€ 
MLL-jäsen/ 10€ ei jäsen) suoritetaan käteisellä paikan päällä. 
 
Muita toimintamuotojamme ovat: 

 Lastenhoitotoiminta: Koulutetun hoitajan voit tilata arkisin klo 8-12 puh. 044 
0303 301 tai netissä http://www.mll.fi/perheille/lastenhoito/. Hoitajia on 
parhaiten saatavilla illoiksi ja viikonlopuiksi. Toimintaa koordinoi MLL Hämeen 
piiri. Toiminnan edellytyksenä on kaupungin tuki, joka puolestaan on melko 
varmasti osaltaan riippuvainen palvelun käyttömääristä – muistakaa siis 
käyttää palvelua hyväksenne! 

 Terho-kerhot: MLL:n ja SPR:n yhteistyössä järjestämissä terhokerhoissa 
vietetään yhdessä mukavia hetkiä sukupolvien välisen vuorovaikutuksen 
merkeissä. Toivomme, että kerhoista saavat paljon irti niin pienimmät kuin 
vanhimmat kerhoilijat. Lisätietoja löydät mm. facebookista: 
https://www.facebook.com/TerhokerhoValkeakoski. Syksyn kerhopäivät ovat 
20.9.. 25.10., 15.11. sekä 13.12. 
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 Vauvalahja: Vauvalahjan toimituksessa on ollut ongelmia. Kunhan saamme 
ongelmat selvitettyä, lahjomme vanhaan tapaan kaikkia valkeakoskelaisia 
vauvoja pienellä muistamisella äitiysneuvolan kautta. 

 Tukioppilastoiminta sekä ”Kiva kaveri” -stipendien jakaminen 

 Puistotreffit toimivat perhekahvilatapaamisten korvikkeina kesäisin 

 Välinevuokrauksesta on luovuttu vähäisen kysynnän vuoksi sekä tavaroiden 
säilytysongelman takia. Sen sijaan olemme hankkineet yhdistykselle pienen, 
sisätiloihin näppärästi mahtuvan pomppulinnan, jota yhdistys vuokraa 
jäsenilleen kohtuuhintaan. 
 

Jäsenyys 
Olethan muistanut maksaa jäsenmaksusi ja huolehtia siitä, että jäsenrekisterissä 
olevat tietosi ovat ajan tasalla? Kaikkien tietojen muuttaminen käy kätevästi netissä 
paikallisyhdistyksemme kotisivuilla. Vuosijäsenyys on myös hyvä lahjaidea. 
Valtakunnalliset jäsenedut löydät Lapsemme-lehdestä ja MLL:n nettisivuilta 
osoitteesta www.mll.fi. 
 
Jäsenenä saat myös paikallisia etuja: 

- Cafe Sofia   
-10% kaikista kahvilaostoista 

- Kuva&Kehys Lahti  
Lapsikuvauksissa kaksi 20x25cm suurennosta kaupan päälle 

- KenkäS 
-10% kaikista lasten ja aikuisten kengistä 

- Valkeakosken uimahalli  
Joka toisena sunnuntaina yhdistykseemme kuuluvat isät lapsineen pääsevät 
ilmaiseksi uimaan 

 
Muistathan näyttää jäsenkorttisi ennen ostotapahtumaa. Jatkamme edelleen 
paikallisetujen keräämistä. Seuraa ilmoitteluamme. 
 
Tule mukaan toimintaan, jotta kaikki tämä hyvä ei lopu! 
Hallitukseen ovat tervetulleita myös uudet vahvistukset! Voimme lämpimästi 
suositella yhdistystoimintaa harrastuksena. Mainiosta samanhenkisestä seurasta on 
löytynyt monet hyvät ystävät, ja kerran kuukaudessa (ei kesä-heinäkuussa) 
pidettäviin kokouksiimme voi tarvittaessa ottaa lapsetkin mukaan; pikkuväkeä on 
yleensä leikittämässä MLL lastenhoitaja. Yhdessä hyvällä porukalla on mukava tehdä 
hyvää itselle ja toisille. Tule kuuntelemaan ja porukkaan tutustumaan 
syyskokoukseemme! 
 

http://www.mll.fi/


Jos olet kiinnostunut satunnaisemmasta vapaaehtoistyöstä lasten ja nuorten hyväksi, 
ilmoittaudu talkoorinkiin esim. kotisivujemme kautta. Otamme sinuun yhteyttä aina 
kulloisenkin tapahtuman suunnitteluvaiheessa ja kyselemme halukkuuttasi osallistua 
tapahtuman järjestelyihin. Ilmoittautuminen talkoorinkiin ei sido tai velvoita sinua 
osallistumaan toimintaan. Kaikki apu on tervetullutta! 
 
Yhdistyksemme hallituksen jäsenet vuonna 2015 
Puheenjohtaja  Tiina Åke 
Varapuheenjohtaja/tiedottaja Petra Kotro 
Sihteeri    Marika Nurminen 
Rahastonhoitaja  Päivi Ilola 
Jäsenvastaava  Johanna Hänninen 
Tapahtumavastaava  Salla Kautto  
Perhekahvilavastaava  Elina Paukkunen 
Käteiskassavastaava  Monja Tiensuu 
Hallituksen varajäsen  Katariina Kumlander 
Hallituksen varajäsen  Kaisa Mäkiselkä 
Hallituksen varajäsen  Sanna Väre 

 
Yhteystietomme ja kaikki ajankohtaiset asiat löydät kotisivuiltamme 
 
http://valkeakoski.mll.fi 
 
sekä Facebookista  
 
https://www.facebook.com/MLLValkeakoskenYhdistys 
 
käy kurkistamassa ja tykkäämässä! 

 
Syksyisin terveisin,  

 
Valkeakosken paikallisyhdistyksen hallitus 

 
PS. Jos haluat jatkossa kirjeen sähköisesti, ilmoita sähköpostiosoitteesi osoitteeseen 
mll.valkeakoski@gmail.com 
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