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Jäsenkirje kevät 2019 
 

Hyvä yhdistyksemme jäsen, 
 

Tänä keväänä pidetään hauskaa koko perheen voimin Sirkus Melskalan saapuessa Valkeakoskelle 

huhtikuussa! Kevään uutiskirjeessä kerromme ajankohtaisista asioista kevätkaudella MLL 

Valkeakosken yhdistyksen toiminnassa. 

 

 

Toiminta ja tapahtumat keväällä 2019 
 
Sirkus Melskala saapuu Valkeakoskelle 18.4. Luvassa mahtava 

koko perheen konsertti! 

 
TV:stä tutut lastensuosikit Tuomo Rannankari, Siina Hirvonen ja 

Jaakko Loukkola yhdistävät voimansa energisessä ja humoristisessa 

koko perheen musiikki-ilottelussa! Esityksessä kuullaan Tuomon 

rakastettuja kappaleita, sekä kaikille tuttuja lastenlauluja täysin 

uudenlaisella twistillä! Sirkus Melskala ja IdeaTeatteri yhteistyössä 

MLL Valkeakosken paikallisyhdistyksen kanssa tuo tänne pienen 

palan magiaa tuiki-tavalliseen torstai-iltaan. 

 

Aika: Torstai 18.4.2019 klo 18-19 

Paikka: Valkeakosken Tietotien lukio, Tietotie 3, 37630 Valkeakoski  

Järjestäjä: MLL Valkeakosken yhdistys 

Liput: 12 € / henkilö. 

Lippujen varaus: www.ideaticket.fi 

 

Esitys sopii kaikenikäisille. Alle 1-vuotiaat ilmaiseksi sylipaikalla. 

Varatut liput lunastetaan käteisellä tapahtuman lippukassalla 

viimeistään 30 min ennen esityksen alkua, tai varaus peruuntuu. Ovet 

aukeavat klo 16.30. Paikan päällä myös buffet, josta voit ostaa 

virvokkeita ja pientä syötävää pikkurahalla. Lapsille kasvomaalausta. 

Huom. lippujen lunastus ja buffet/kasvomaalaus vain käteisellä! 
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Perhekahvila Woimalassa (perhekeskus) keskiviikkoisin klo 10-12 (os. Kangaskatu 1) 

Perhekahvilan kevään ohjelman aktiviteetteineen löydät kotisivuiltamme heti etusivulta 

https://valkeakoski.mll.fi/ Kahvila on kaikille avoin ja uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton. 

Kahvilassa saat juttu- ja leikkiseuraa sekä vertaistukea arkeen. Tervetuloa perhekahvilaan! 

 

Perhekahvilaan tarvitaan uusia 

vapaaehtoisia! Voisitko Sinä toimia 

perhekahvilaohjaajana? 

Vapaaehtoistyö perhekahvilassa sopii 

niin kotona lasten kanssa oleville 

vanhemmille, kuin vaikka jo 

työelämästä pois jättäytyneille 

vanhemmille henkilöille. 

Perhekahvilaohjaajana voit tehdä 

vapaaehtoistyötä satunnaisesti tai 

viikoittain. Mukaan lähteminen antaa 

paljon hyvää mieltä. Ota yhteyttä laittamalla sähköpostia osoitteeseen mll.valkeakoski@gmail.com 

 

Terhokerhot jatkuvat uudessa paikassa 

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

jossa leikitään ja vietetään kiireetöntä aikaa yhdessä. Olet tervetullut yksin tai porukassa, koko 

perheen voimin tai vaikka naapurin kanssa! Terhokerho kokoontuu keväällä 2019 uudessa paikassa 

Lähitorilla, os. Seurahuoneenkatu 4. Seuraava kerhopäivä on sunnuntai 3.3. klo 14. Loput kevään 

kerhopäivät ilmoitetaan Facebookissa 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? Keväällä 2019 uintipäivät ovat sunnuntaisin 20.1., 3.2., 17.2., 

3.3., 17.3., 31.3., 14.4., 28.4., 12.5., ja 26.5. 

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. 

 

Kevätkokous 24.4.2019 

Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidetään keskiviikkona 24.4.2019 klo 18.00 

perhekeskuksessa Woimalassa, os. Kangaskatu 1. Kokouksessa hyväksytään vuoden 2018 

toimintakertomus ja tilinpäätös ja myönnetään vastuuvapaus edelliselle hallitukselle. Tilaisuus on 

jäsenistölle avoin. Kahvitarjoilu! Ilmoittaudu kokoukseen laittamalla sähköpostia 

mll.valkeakoski@gmail.com  

 

https://valkeakoski.mll.fi/
mailto:mll.valkeakoski@gmail.com
http://www.facebook.com/TerhokerhoValkeakoski
https://liityjaseneksi.mll.fi/
mailto:mll.valkeakoski@gmail.com
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Paikalliset jäsenetumme vuonna 2019 

Olemme jälleen saaneet uusia jäsenetuja yhdistyksemme jäsenille paikallisilta yrittäjiltä! Uusia 

yhteistyökumppaneitamme ovat Hyvinvointi & Hieronta Jonria sekä Gymi Valkeakoski.  

 

Hieronta ja Hyvinvointi Jonria tarjoaa MLL:n jäsenille 5 krt kortin 12 kk:n 

voimassaoloajalla (norm. 6 kk). Kortti sisältää 5% alennuksen 

normaalihinnoista. Palvelukuvaukset ja ajanvaraus www.jonria.com  

 

Gymi Valkeakoski tarjoaa 10% alennuksen kaikista lasten ja vanhempien 

yhteisten tuntien, kurssien tai workshopien normaalihinnoista. Katso 

tuntiaikataulut ja hinnat Gymin verkkosivuilta gymi.fi/tunnit/valkeakoski  

  

Kuntokeskus Kanava tarjoaa jäsenillemme ns. kymppikortin TUPLANA, eli 

saat 20 käyntikerran kortin jäsenhintaan 92€ (norm. hinta 10 krt/92€). 

Kertakortti käy kuntosalille ja ryhmäliikuntatunneille. Kortti on voimassa 

3 kk, ostaminen ei edellytä sitoutumista. Jos haluat liittyä Kuntokeskus 

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

liittymismaksu ilmainen (norm. 40€). www.kuntokeskuskanava.com  

 

 

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. Lisätiedot www.hiuskulmadeluxe.fi/ 

 

 

 10% alennus viherkasveista Kukka-Kimppulasta. Asiantunteva          

 kukkakauppasi Valkeakoskella! Lisätiedot www.kimppula.fi  

 

 

Valokuvaaja Petra Kotro tarjoaa 10% alennuksen vauva-, lapsi- ja 

perhekuvauksista. Katso lisätiedot ja hinnasto www.petrakotro.fi  

 

  

 Fysioterapeutti, pilatesohjaaja Kirsi Suova tarjoaa 10% alennuksen 

 Vatsalihasten erkauma/Lähiaikoina synnyttäneet -kurssin hinnasta. 

  Seuraava kurssi alkaa 5.3.2019. Lisätiedot ja kurssiaikataulut 

  http://kirsisuova.sivustot.fi/ 

http://www.jonria.com/
http://gymi.fi/tunnit/valkeakoski
http://www.kuntokeskuskanava.com/
http://www.kansanroses.fi/
http://www.hiuskulmadeluxe.fi/
http://www.kimppula.fi/
http://www.petrakotro.fi/
http://kirsisuova.sivustot.fi/
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Yhdistyksemme hallituksen jäsenet vuonna 2019 

 

Yhdistyksen hallitus on saanut uusia vahvistuksia. Perhekahvilavastaavana toimii Eeva Eliander. 

Marika Nurminen valittiin varapuheenjohtajaksi. Puheenjohtajana jatkaa Petra Kotro, ja sihteerinä 

Ann-Mari Loppi. 

 

MLL Valkeakosken yhdistyksen hallitus 2019: 

Puheenjohtaja   Petra Kotro, puh. 044 325 5590  

Varapuheenjohtaja   Marika Nurminen, puh. 040 7427300 

Sihteeri, tiedotusvastaava   Ann-Mari Loppi, puh. 040 188 3373 

Rahastonhoitaja   Päivi Ilola 

Jäsenvastaava   Tiina Åke 

Perhekahvilavastaava   Eeva Eliander 

Vapaaehtoistoiminnasta vastaava  Heidi Multanen 

Käteiskassavastaava    Monja Tiensuu  

Hallituksen varajäsen   Katariina Kumlander 

Hallituksen varajäsen   Jonna Metsäkylä 

Hallituksen varajäsen   Sari Mattila 

Hallituksen varajäsen   Sanna Määttänen 

 

 

Aurinkoista kevättä toivottaa  

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  

 

mailto:mll.valkeakoski@gmail.com
http://valkeakoski.mll.fi/
https://www.facebook.com/MLLValkeakoskenYhdistys
http://www.instagram.com/mllvalkeakoski

