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Jäsenkirje syksy 2018 
 

Hyvä yhdistyksemme jäsen, 
 

Valkoista talvea odotellessa virittäydytään syksyisiin tunnelmiin asiantuntijaluentojen ja uuden, 

avoimen jäsenillan järjestämisellä! Syksyn uutiskirjeessä kerromme ajankohtaisista asioista 

syyskaudella MLL Valkeakosken yhdistyksen toiminnassa. 

 

Parisuhde ja vanhemmuus (ja seksi!) aiheena asiantuntijaluennolla 10.10.2018 

 

Seksin säpinää ja onnistuneen parisuhteen salaisuuksia valotetaan Valkeakoskella 10.10.2018. 

MLL Valkeakosken yhdistys järjestää kaikille avoimen, ilmaisen yleisöluennon aiheesta parisuhde ja 

vanhemmuus (ja seksi!). Tapahtumapaikkana on Valkeakosken Tietotien lukion foorum (os. 

Tietotie 3). Ovet avataan yleisölle klo 17, ja luennot pidetään klo 18-20 välisenä aikana. 

 

Luennoitsijoina toimivat valtakunnallisesti tunnetut Väestöliiton huippuasiantuntijat Heli 

Vaaranen ja Tarja Santalahti.  

Heli Vaaranen on Väestöliiton parisuhdetiimin esimies, 

sosiologi ja psykoterapeutti. Heli Vaarasen kiinnostuksen 

kohteita ovat parisuhdetutkimus ja pariterapiatutkimus, 

sekä ihmissuhdetyöstä nousevien, uusien käsitteiden 

luominen; mm. erokäytös, erorauha ja sinkun nolla-aika. 

Tarja Santalahti on Väestöliiton vastaava psykoterapeutti 

ja kliininen seksologi, joka on tehnyt terapiatyötä yli 30 

vuotta. Tarja Santalahden esitys antaa myönteisellä 

tavalla ajattelemisen aihetta seksuaalisuutta ja 

parisuhdetta kohtaan. 

Tapahtuman Facebook-sivu: www.facebook.com/events/230741970932127   

 

Ohjelma 

klo 17  ovet auki yleisölle 

klo 18-18.50  Heli Vaaranen: Pysykää rakastavaisina: onnistuneen parisuhteen, vanhemmuuden ja 

 vastuunjaon suurimmat salaisuudet 

klo 18.50-19.10 väliaika 

klo 19.10-20  Tarja Santalahti: Seksuaalisuuden suloa ja seksin säpinää lapsiperheen arjessa 

http://www.facebook.com/events/230741970932127
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Luentotapahtuman buffetissa myynnissä kahvi/tee ja suolaiset/makeat purtavat. Paikallisia 

parisuhdepalveluita tarjoavia toimijoita esittäytyy infopisteissä.  Valkeakosken kirjaston pop up -

kirjastossa kirjallisuutta aiheeseen liittyen. 

 

Kutsu avoimeen jäseniltaan ja syyskokoukseen 28.11.2018 – hemmottelua ja 

hyvinvointia! 
Uudenlainen, avoin jäsenilta pidetään keskiviikkona 28.11. klo 17.30 alkaen Ystävyyden talolla 

(osoite Pässinmäenkatu 1).  Tarjoamme osallistujille suolaista purtavaa ja kakkukahvit! 

Yhteistyökumppanimme esittelevät hyvinvointipalvelujaan ja tekevät pieniä hemmotteluhoitoja. 

Paikalla on MLL:n lastenhoitajia, joten mukaan voi ottaa myös perheen pienimmät. Jäsenillassa 

yhdistyksemme puheenjohtaja Petra Kotro kertoo lyhyesti yhdistystoiminnasta ja 

vapaaehtoistoimintaa esittelee Heidi Multanen. 

 

Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous pidetään illan päätteeksi klo 19 alkaen. Lisäksi illassa on 

mahdollista tutustua yhdistyksen hallitukseen ja lähteä vaikka itse mukaan toimintaan! 

Syyskokouksessa valitaan hallitus vuodelle 2019 ja hyväksytään tulevan vuoden 

toimintasuunnitelma ja talousarvio. 

 

Vanhempainkahvilat jatkuvat syksyllä 

Kaipaatko joskus tukea vanhemmuuteen? Et ole yksin, sillä moni ala- ja yläkoululaisten vanhempi 

painii samojen kysymysten äärellä. Tule käymään vanhempainkahvilassa, jossa saat vertaistukea 

samassa veneessä seilaavilta vanhemmilta, ja kasvatusalan ammattilaisilta. Vanhempainkahvilassa 

aiheista alustavat niin nuorisotyön, perhetyön, kuin terveydenhoitoalan ammattilaiset. 

Vanhempainkahvilat ovat osa Valkeakosken lapsiperheiden palvelujen kehittämishanketta (LAPE). 

Vanhempainkahvilan kokoontumiskerrat syksyllä 2018: 

11.9. klo 18-20 Nuorisokeskus Pultti, ”Lapsen ja nuoren seksuaalisuus ja seurustelusuhteet” 

10.10. klo 18-20 Tietotien lukio, ”Parisuhde ja vanhemmuus”-asiantuntijaluennot (ks. edellinen sivu) 

6.11. klo 18-20 Nuorisokeskus Pultti, ”Infoa vanhemmille pelaamisesta” 

4.12. klo 18-20 Nuorisokeskus Pultti, ”Yksinäisyys ja mielenterveys lapsen, nuoren ja perheen 

näkökulmasta” 

 

Perhekahvila jatkaa toimintaansa perhekeskuksessa keskiviikkoisin klo 10-12 

(os. Kangaskatu 1) 
Perhekahvila on sopeutunut hyvin Valkeakosken kaupungin perhekeskukseen. Syyskausi on alkanut 

15.8.2018 lähtien ja jatkuu aina joulutaukoon saakka. Syksyn ohjelma päivittyy kotisivuille 

https://valkeakoski.mll.fi/ ja Facebook-sivullemme www.facebook.com/MLLValkeakoskenYhdistys  

 

Tarvitsemme kipeästi uusia vapaaehtoisia perhekahvilan pyörittämiseen, että toimintaa voidaan 

jatkaa myös kevätkaudella. Vapaaehtoistyö perhekahvilassa sopii niin kotona lasten kanssa oleville 

vanhemmille, kuin vaikka jo työelämästä pois jättäytyneille vanhemmille henkilöille. 

https://valkeakoski.mll.fi/
http://www.facebook.com/MLLValkeakoskenYhdistys
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Perhekahvilaohjaajana voit tehdä vapaaehtoistyötä satunnaisesti tai halutessasi viikoittain. Mukaan 

lähteminen ei sido, mutta antaa paljon hyvää mieltä ja uusia tuttavuuksia. Ota yhteyttä laittamalla 

sähköpostia osoitteeseen mll.valkeakoski@gmail.com ja kysy lisätietoja. 

 

Terhokerho on tauolla syyskauden ajan 

SPR:n ja MLL:n yhteinen Terhokerho on lasten ja eri-ikäisten aikuisten yhteinen kohtaamispaikka, 

jossa leikitään ja vietetään kiireetöntä aikaa yhdessä. Valkeakosken Terhokerho pitää taukoa 

syyskauden ajan, ja jatkaa toimintaansa taas vuonna 2019. Seuraa Facebookissa niin kuulet 

uusimmat kuulumiset www.facebook.com/TerhokerhoValkeakoski  

 

Isien ja lasten ilmaiset uintipäivät jatkuvat Valkeakosken uimahallilla 
Tiesitkö, että jäsenistöömme kuuluvat isät pääsevät lapsineen ilmaiseksi uimaan Valkeakosken 

uimahalliin joka toinen sunnuntai? Syyskauden isien ja lasten uintipäivät ovat syksyllä 2018 

sunnuntaisin  19.8.,  2.9., 16.9.,  30.9., 14.10., 28.10.,  11.11., 25.11., 9.12. ja 23.12. 

Isät voivat liittyä jäseniksi helposti täyttämällä jäsenlomakkeen MLL:n sivuilla osoitteessa 

https://liityjaseneksi.mll.fi/ tai täyttämällä paperisen jäsenlomakkeen suoraan uimahallilla! 

Jäsenlomakkeita saa uimahallin tiskiltä. 

 

Jäsenedut vuonna 2018 

Olemme jälleen saaneet uusia jäsenetuja yhdistyksemme jäsenille paikallisilta yrittäjiltä! Hyvinvointi 

ja hemmotteluhoidot kuuluvat jokaiselle, ja nyt on mahdollista aloittaa kuntoilu Kuntokeskus 

Kanavassa edullisin MLL jäsenhinnoin. Oletko aina halunnut kokeilla rentouttavaa jalkahoitoa? Nyt 

kannattaa mennä hemmotteluhetkelle jalkahoitola Känsän Rosesiin, sillä yhdistyksemme jäsenet 

saavat Klassisen jalkahoidon etuhintaan 47€ (norm. hinta 52€). Hemmottelua ja palvelua saa myös 

Hiuskulma Deluxesta, joka tarjoaa jäsenistöllemme 15% alennuksen palvelujen hinnoista! Ks. kaikki 

jäsenedut alta. 

 

Kuntokeskus Kanava tarjoaa jäsenillemme ns. kymppikortin TUPLANA, 

eli saat 20 käyntikerran kortin jäsenhintaan 92€ (norm. hinta 10 

krt/92€). Kertakortti käy sekä kuntosalille että ryhmäliikuntatunneille. 

Kertakortti on voimassa 3 kk ajan, eikä sen ostaminen edellytä 

sitoutumista. Jos kuitenkin haluat liittyä Kuntokeskus Kanavan 

jäseneksi (12 kk tai 24 kk), MLL Valkeakosken yhdistyksen jäsenille 

liittymismaksu on ilmainen (norm. liittymismaksu 40€). Kuntokeskus 

Kanavan jäsenenä kuntoilet edullisemmilla kk-maksuilla. Lisätiedot www.kuntokeskuskanava.fi  

 

Kuntokeskus Kanavan Lantionpohja-kurssi (5 krt) maanantaisin 8.10.-5.11.2018 klo 17-18 MLL:n 

jäsenille jäsenhintaan 45€ (norm. hinta 49€). Ohjaajana fysioterapeutti Kati Rantamo. 

Ilmoittautumiset kurssille laura.hotari@innote.fi tai suoraan Kuntokeskus Kanavan vastaanottoon. 

mailto:mll.valkeakoski@gmail.com
http://www.facebook.com/TerhokerhoValkeakoski
https://liityjaseneksi.mll.fi/
http://www.kuntokeskuskanava.fi/
mailto:laura.hotari@innote.fi
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Jalkahoitola Känsän Roses tarjoaa Klassisen jalkahoidon jäsenhintaan 47€ 

(norm. 52€). Hemmottele jalkojasi! Lisätiedot www.kansanroses.fi/  

 

Kampaamo-Parturi Hiuskulma DeLuxe tarjoaa -15% alennuksen aikuis- 

ja nuorisojäsenille Hiuskulma DeLuxen palvelujen hinnoista, sekä -5% 

alennus lapsijäsenille. Hiuskulma DeLuxe on palveleva kampaamo-

parturi hyvällä sijainnilla keskustassa. Lisätiedot 

www.hiuskulmadeluxe.fi/ 

 

Kuva&Kehys Lahti tarjoaa lapsikuvauksissa kaksi 20x25cm suurennosta kaupan päälle. Liike sijaitsee 

kauppakeskus Koskikaran pohjakerroksessa. 

 

10% alennus viherkasveista Kukka-Kimppulasta. Asiantunteva ja palveleva kukkakauppasi 

Valkeakoskella! Lisätiedot www.kimppula.fi  

 

10% alennus Cafe Sofiasta. Kahvila sijaitsee kauppakeskus Koskikarassa osoitteessa Valtakatu 9-11, 

2. krs. Kahvilaan pääsee mukavasti hissillä tai liukuportailla myös lastenvaunujen kanssa. Kahvilasta 

löytyy lasten syöttötuoleja, sekä ystävällinen henkilökunta joka lämmittää tarvittaessa lapsen ruuan. 

 

Valokuvaaja Petra Kotro tarjoaa 10% alennuksen 

vastasyntyneen valokuvauksesta ja lapsi- ja perhekuvauksista. 

Katso lisätiedot ja hinnasto www.petrakotro.fi  

 

Kuva: Petra Kotro 

 

 

Fysioterapeutti, pilatesohjaaja Kirsi Suova tarjoaa 10% alennuksen Vatsalihasten 

erkauma/Lähiaikoina synnyttäneet -kurssin hinnasta. Lisätiedot ja kurssiaikataulut 

http://kirsisuova.sivustot.fi/ 

 

 

Syysterveisin,  

Valkeakosken paikallisyhdistyksen hallitus 

 
Tavoitat meidät yhdistyksen sähköpostiosoitteesta mll.valkeakoski@gmail.com 
Ajankohtaiset asiat löydät kotisivuiltamme http://valkeakoski.mll.fi 

sekä Facebookista https://www.facebook.com/MLLValkeakoskenYhdistys 

ja Instagramista @mllvalkeakoski www.instagram.com/mllvalkeakoski  

http://www.kansanroses.fi/
http://www.hiuskulmadeluxe.fi/
http://www.kimppula.fi/
http://www.petrakotro.fi/
http://kirsisuova.sivustot.fi/
mailto:mll.valkeakoski@gmail.com
http://valkeakoski.mll.fi/
https://www.facebook.com/MLLValkeakoskenYhdistys
http://www.instagram.com/mllvalkeakoski

