
MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO  Toimintakertomus 2016 
 
Valkeakosken paikallisyhdistys  14.3.2017 
 

 

1 YLEISTÄ   

Tärkein toimintamuotomme, perhekahvila, pyöri koko vuoden nuorisokeskus Pultissa 
keskiviikkoaamupäivisin klo 10-12. Syksystä alkaen kaupungin avoimet päiväkodit sulkivat 
ovensa, ja kaupungin varhaiskasvatus teki MLL:n kanssa yhteistyötä järjestämällä kerran 
kuussa ns. ”taaperoperhevalmennusta” eli tietoiskuja sekä keskustelua perhekahvilalla. 
Aiheena oli mm. lasten uni, ravitsemus ja terveys. Lisäksi Valkeakosken Sydänyhdistyksen 
naiset kokkasivat perhekahvilassa kerran kuussa ruokaa kahvilan kävijöille. Maksua naiset 
eivät toiminnastaan ottaneet, mutta tarvikekulut maksettiin yhdistyksen pussista. 

Yhteistyökumppaneina vuonna 2016 toimivat kaupungin varhaiskasvatuksen ja 
Sydänyhdistyksen lisäksi Valkeakosken kaupungin äitiysneuvola ja liikuntatoimi, Valkeakoski 
Opisto, SPR sekä yläkoulujen tukioppilaat. Tukioppilaita tuettiin rahallisesti kiitoksena avusta. 
Myös Kiva kaveri -stipendit jaettiin keväällä molemmille yläkouluille. Armo Ry:n kanssa 
aiemmin kaavailtu yhteistyö ei toteutunut. 

2 HALLITUS SEKÄ VASTUUALUEET  

Hallituksen puheenjohtajana sekä postin vastaanottajana on toiminut Tiina Åke.  

Muut hallituksen jäsenet olivat: 

Petra Kotro   varapuheenjohtaja, tiedottaja 
 Marika Nurminen  sihteeri 

Päivi Ilola   rahastonhoitaja 
Johanna Hänninen   jäsenvastaava   
Monja Tiensuu  käteiskassavastaava 
Ann-Mari Loppi  perhekahvilavastaava 
Salla Kautto   tapahtumavastaava 
Elina Paukkunen  varajäsen 
Katariina Kumlander  varajäsen 

  

 Kirjanpitäjänä toimi Valkeakosken Tili ja isännöinti Oy. 

3 KOKOUKSET  

Sääntömääräinen kevätkokous järjestettiin 27.4.2016 Myllypirtillä, Myllykatu 7. Syyskokous 
järjestettiin 28.11.2016 niin ikään Myllypirtillä. Sääntömääräisten kokousten lisäksi pidettiin 
hallituksen kokouksia 9 kappaletta. 

4 YHDISTYKSEN JÄSENET  

Paikallisyhdistyksellä oli toimintakauden lopussa jäseniä 181. Näistä aikuisjäseniä oli 137. 
Syksyllä postitettiin jäsenille jäsenkirje. Jäsenkirjeiden ja tiedotuksen osalta painopiste on 
netti- ja facebook-sivuilla. 

5 JÄSENMAKSU  

Vuoden 2016 jäsenmaksu oli 25 €.  
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6  VARAINHANKINTA  

Yhdistyksen varainhankinta vuonna 2016 tapahtui kirpputorien pöytävuokrauksella ja 
buffeteilla. Muuta tuottoa saatiin yhdistyksen omistamien osakkeiden tuottamilla osingoilla 
sekä lahjoituksina. 

Joulumessuilta (v. 2015) saatiin lahjoituksena 2500€ rahaa, joka lahjoitettiin 
lyhentämättömänä Valkeakosken nuorisotoimen käyttöön. Tällä eleellä halusimme 
osaltamme kompensoida olematonta nuorisotoimintaamme. 

7 TOIMINTA  

Perhekahvilan lisäksi yhdistys järjesti kaksi erillistä kirpputoria keväällä ja syksyllä Tietolan 
koulun tiloissa. Kirpputorit onnistuivat hyvin ja niiden ansiosta myös jäsenmäärää saatiin 
kasvatettua. 

Keväällä perhekahvilan päättäjäisissä pidettiin lastenkonsertti, kun Siinan taikaradio saapui 
paikalle viihdyttämään lapsia. Konsertti järjestettiin normaaliin perhekahvila-aikaan. 

Kesällä järjestimme perhekahvilan korvikkeena puistotreffejä, vapaamuotoisia 
kokoontumisia Siivolan puistossa perhekahvila-aikaan.  

Terhokerhoja pidettiin yhteistyössä SPR:n kanssa (ja pääosin SPR:n aktiivien vetäminä) kerran 
kuukaudessa sekä keväällä että syksyllä, yhteensä yhdeksän kertaa.  

Isien ja lasten uinnit jatkuivat siten, että syksyisin ja keväisin joka toisena sunnuntaina 
maksettiin jäseninä oleville isille ja hänen lapsilleen ilmainen uintikerta. Suurta suosiota 
uintietuus ei ole saavuttanut, mutta olemme silti kokeneet edun helppona ja hyvänä keinona 
kannustaa isiä MLL:n jäsenyyteen. 

Syksyn alussa osallistuimme Lystilauantaihin yhdessä kaupungin muiden varhaiskasvatuksen 
parissa toimivien tahojen/järjestöjen kanssa. 

Syyskuun alkupuolella järjestimme myös luennon yhteistyössä Valkeakoski Opiston kanssa. 
Luennoitsijaksi kutsuimme lastenpsykiatrian erikoislääkärin ja perheterapeutin Janna 
Rantalan. Luento tavoitti 43 kuulijaa. 

Kevään päättäjäisiksi järjestimme hallituslaisille ja perhekahvilan vapaaehtoisille tarkoitetun 
saunaillan Ruokon saunalla ja syyskauden päätteeksi puolestaan pidettiin pikkujoulut. 

Osallistuimme Hyvä Joulumieli -keräykseen toimittamalla 20 lahjakorttia edelleen 
seurakunnan kautta jaettavaksi vähävaraisille perheille. 


