
 
 

Jäsenkirje kevät 2017 

 

Hyvä yhdistyksemme jäsen, 

 

Tässä kevätkirjeessä kerromme uusista tuulista MLL Valkeakosken yhdistyksen toiminnassa, ja 

ennakkotietoa syksyn tapahtumista. 

 

Tulossa vielä keväällä 2017: 

 

Perhekahvilatoiminta jatkuu juhannukseen saakka! 

Kävijöiden toiveesta jatkamme perhekahvilan aukioloa aina juhannusviikolle saakka. Paikkana 

edelleen vanha tuttu Nuorisokeskus Pultti (Kanavanranta 3 B), aika keskiviikkoisin klo 10–12. 

Kesäkuun puolella mikäli säät ovat suotuisat, voimme hyödyntää myös kaunista kanavanrantaa ja 

viettää aikaa yhdessä ulkona lasten leikkiessä. Nuorisokeskuksen tilat ovat kuitenkin jatkuvasti 

käytettävissämme mukavuuksineen. 

 

Lisäksi perhekahvilassa vielä touko-kesäkuun aikana tulossa 

mm. 10.05.2017 Ruokakerta ja kerhokuvaus, 17.05.2017 

Perhekahvilan perinteinen muskarivierailu Valkeakosken 

Musiikkiopiston muskariin, ja 31.05.2017 Perhekahvilan 

kevätjuhla, jossa mukana lapsia viihdyttämässä erikoisvieras, 

taikuri Timo Tiikkainen, joka loihtii ilon kaikenikäisten lasten 

kasvoille. Katso lisätiedot nettisivuiltamme tai Facebookista!  

 

Kevään viimeinen perhekahvila kokoontuu 21.6.2017, jonka 

jälkeen pidämme kesätauon (heinä-elokuu) ja palaamme 

Pultille taas iloisissa tunnelmissa syyskuussa. 

 

Kahvila on kaikille avoin ja uskonnollisesti ja poliittisesti 

sitoutumaton. Kahvilassa saat juttu- ja leikkiseuraa sekä vertaistukea arkeen. Tule käymään ja 

tutustumaan, vaikka et pääsisikään paikalle säännöllisesti! Voit tulla myös vapaaehtoiseksi 

perhekahvilan kahvinkeittäjien rinkiin koska vain! Omalla osallistumisellasi voit varmistaa, että 

perhekahvila toimii jatkossakin Valkeakoskella. 



 

Puistotreffit perhekahvilan kesätauon ajan 

Heinä-elokuussa jatkamme perhekahvilan tauon ajan puistotreffejä, mutta nyt kaipaamme 

jäseniltämme ehdotuksia puistotreffien paikasta ja toiminnasta! Missä puistossa mieluiten 

kokoontuisit? Kaipaatko puistotreffeille ohjattua oheistoimintaa? Kerro meille oma mielipiteesi 

viestissä mll.valkeakoski@gmail.com tai Facebookissa 

https://www.facebook.com/MLLValkeakoskenYhdistys 

 

 

Tulossa syksyllä 2017: 

 

Jari Sinkkosen luento 10.10.2017 

Syksyllä jatkamme vuonna 2016 aloitettua lapsiperheille 

suunnattujen asiantuntijaluentojen järjestämistä. Tänä vuonna 

olemme kutsuneet vieraaksemme Valkeakoskelle 

valtakunnallisesti tunnetun lastenpsykiatri Jari Sinkkosen.  

 

Jari Sinkkonen esiintyy tiistaina 10.10.2017 Valkeakosken 

Tietotien lukion foorumilla klo 18 alkaen. Tilaisuus on maksuton 

ja sen järjestämisestä ja kustannuksista vastaa MLL Valkeakosken 

yhdistys. Seuraa ilmoitteluamme tapahtumasta! 

 

Muita asioita: 

 

Yhdistys kaipaa uusia jäseniä toiminnan tueksi! 

Kiitos, että juuri sinä olet mukana yhdistyksessämme, tukemassa työtämme lasten ja perheiden 

parhaaksi! Nyt kaipaamme myös uusia jäseniä yhdistykseen. Ovatko perheenjäsenesi jo yhdistyksen 

jäseniä? Jäsenyys on erinomainen lahjaidea vaikka kummille, mummille tai ystävälle. MLL:n jäsenet 

saavat paljon valtakunnallisia jäsenetuja, joista kerrotaan Lapsemme-lehdessä ja MLL:n nettisivuilla 

osoitteessa www.mll.fi. Jäsenyydellä tuet sekä paikallisyhdistyksen että valtakunnallisen 

kattojärjestön toimintaa, ja osoitat kannattavasi MLL:n arvoja.  Mutta ei siinä vielä kaikki! 

Paikallisyhdistyksen jäsenenä saat koko ajan kasvavan joukon paikallisia etuja. 

 

Uusina paikallisetuina ovat seuraavat paikalliset yritykset jäsentarjouksineen: 

 

 Cafè Mio, Sääksmäentie 1 

-10% alennusta vitriiniostoista 

 Kirsi Suova, fysioterapeutti ja pilatesohjaaja 

-10% alennusta kurssien hinnoista vuonna 2017. Lisätietoja http://kirsisuova.sivustot.fi  

 Valokuvaaja Petra Kotro 

-10% alennusta lapsi- ja perhekuvauksista. Lisätietoja kuvauspaketeista www.petrakotro.fi  
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Ja tietenkin vanhoina etuina edelleen voimassa: 

 Cafe Sofia, Koskikaran kauppakeskus  

-10% alennusta kaikista kahvilaostoista 

 Kuva&Kehys Lahti, Koskikaran kauppakeskus 

Lapsikuvauksissa kaksi 20x25cm suurennosta kaupan päälle 

 KenkäS, Koskikaran kauppakeskus 

-10% alennusta kaikista lasten ja aikuisten kengistä 

 Valkeakosken uimahalli  

Joka toisena sunnuntaina yhdistykseemme kuuluvat isät lapsineen pääsevät ilmaiseksi 

uimaan. Katso uintipäivät yhdistyksen verkkosivuilta! 

 Yhdistyksen suosituille lastenvaatteiden ja -tarvikkeiden kevät- ja syyskirppareille jäsenille 

myyntipaikat ilmaiseksi! 

 

Jatkamme edelleen paikallisetujen kasvattamista. Jos sinun yrityksesi haluaisi tarjota edun MLL:n 

jäsenille, ota yhteyttä mll.valkeakoski@gmail.com tai puheenjohtaja Tiina Åkeen. 

 

Kevätkokouksessa oli mainio tunnelma 

Yhdistyksen kevätkokous pidettiin Cafè Miossa 19.4.2017, ja hallituslaisten lisäksi paikalla oli 

ennätysmäärä yhdistyksen toiminnasta kiinnostuneita, sekä vierailijana MLL:n Hämeen piiristä 

koordinaattori Tia Kemppainen. Sääntömääräisten asioiden käsittelyn jälkeen keskustelimme 

hyvässä hengessä yhdistyksen toiminnan kehittämisestä, ja saimme valtavasti uusia ideoita! Kiitos 

mukana olleille! Seuraavan kerran järjestämme syyskokouksen yhteydessä avoimen jäsenillan, 

johon voivat tulla mukaan keskustelemaan sekä yhdistyksen jäsenet, että muut toiminnasta 

kiinnostuneet. Tiedotamme jäsenillasta syksyllä! 

 

 
Kevätkokouksen osanottajia iloisissa tunnelmissa. 
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Siirrymme kokonaan sähköisiin uutiskirjeiseen vuonna 2018 

Keräämme loppuvuoden 2017 aikana jäsenistöltämme sähköpostiosoitteita, jotta voimme lähettää 

teille jatkossa uutiskirjeen sähköisesti. Tämä säästää luontoa, mahdollistaa uutiskirjeiden 

lähettämisen useammin ja takaa, että niissä on varmasti ajankohtaista tietoa! Jos siis et ole vielä 

ilmoittanut sähköpostiosoitetta jäsenrekisteriimme (eli mikäli sait tämän uutiskirjeen 

paperipostina), ilmoita sähköpostiosoitteesi osoitteeseen mll.valkeakoski@gmail.com. 

 

Jos käytössäsi ei ole sähköpostiosoitetta, vaan haluat jatkossakin uutiskirjeemme paperipostina, 

voit ilmoittaa toiveestasi jäsenvastaava Suvi Riihelälle (puh. 040 575 1168). Näin pystymme 

varmistamaan, että meillä on ajantasaiset tiedot jäseniemme tarpeista, eikä kukaan jää ilman 

uutiskirjettä.  

 

Yhdistyksemme hallituksen jäsenet vuonna 2017 

Puheenjohtaja  Tiina Åke, puh. 040 758 3249 

Varapuheenjohtaja/tiedottaja Petra Kotro, puh. 044 325 5590 

Sihteeri    Marika Nurminen 

Rahastonhoitaja  Päivi Ilola 

Jäsenvastaava  Suvi Riihelä 

Perhekahvilavastaava  Ann-Mari Loppi 

Käteiskassavastaava  Monja Tiensuu 

Hallituksen varajäsen  Katariina Kumlander 

Hallituksen varajäsen  Johanna Hänninen 

Hallituksen varajäsen  Marjo Jalonen 

 

Yhteystietomme ja kaikki ajankohtaiset asiat löydät kotisivuiltamme 

http://valkeakoski.mll.fi 
 

sekä Facebookista  

https://www.facebook.com/MLLValkeakoskenYhdistys 

 

käy kurkistamassa ja tykkäämässä! 

 

Aurinkoisin kevätterveisin,  

 

Valkeakosken paikallisyhdistyksen hallitus 

file:///C:/Users/Minun/MLL/mll/jäsenkirjeet/mll.valkeakoski@gmail.com
http://valkeakoski.mll.fi/
https://www.facebook.com/MLLValkeakoskenYhdistys

