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Jäsenkirje kevät 2018 
 

Hyvä yhdistyksemme jäsen, 
 

Kevättä odotellessa nautitaan valkeasta talven kauneudesta ja valmistaudutaan kesään pistämällä 

vanhat lastentarvikkeet kiertoon MLL kirppiksellä! Kevään uutiskirjeessä kerromme ajankohtaisista 

asioista kevätkaudella MLL Valkeakosken yhdistyksen toiminnassa. 

 

Perhekahvila on muuttanut uusiin tiloihin 

 

Perhekahvila perhekeskuksessa keskiviikkoisin klo 10-12 (os. Kangaskatu 1) 

Perhekahvila on saanut uudet tilat Valkeakosken kaupungin perhekeskuksesta. Rakennus on vanha 

Sorrilan päiväkoti, mikä tarkoittaa sitä, että tilat soveltuvat erityisen hyvin lapsiperheille 

suunnattuun toimintaan. Käytössämme on myös suuri aidattu piha-alue leikkivälineineen. Kevään 

ohjelman aktiviteetteineen löydät kotisivuiltamme heti etusivulta https://valkeakoski.mll.fi/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Perhekahvilan kevään kausi käynnistyi 17.1. 

jolloin paikalle avajaisiin saapui 60 kävijää! 

Kuva: Petra Kotro 

 

Voisitko toimia vapaaehtoisena perhekahvilaohjaajana? Vapaaehtoistyö perhekahvilassa sopii niin 

kotona lasten kanssa oleville vanhemmille, kuin vaikka jo työelämästä pois jättäytyneille 

vanhemmille henkilöille. 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 perhekahvilavastaavaltamme Heidi Multaselta. 

https://valkeakoski.mll.fi/
mailto:mll.valkeakoski@gmail.com
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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. 

 

Tapahtumia keväällä 2018 
 

Suuri lastentarvikkeiden ja -vaatteiden kevätkirppis lauantaina 17.3.2018 klo 10-13 

Kevätkirppis järjestetään uusissa tiloissa tällä kertaa Tietotien lukion forumilla, mikä mahdollistaa 

tapahtumaan osallistuvien myyjien määrän kasvattamisen, ja myös paljon oheisohjelmaa sekä 

vanhemmille että lapsille. Mukana menossa Valkeakosken VPK paloautoineen, Pop up -kirjasto, 

Gymi Valkeakosken parkour-harjoittelu, sekä tietenkin MLL:n pomppulinna ja kasvomaalaus sekä 

onginta. Buffetista saat parhaat herkut kirpparilla nautittavaksi tai kotiin vietäväksi! 

 

Myyntipaikat MLL Valkeakosken yhdistyksen jäsenille ilmaiseksi, muilta paikkamaksu 5€.  

Ilmoittaudu myyjäksi laittamalla sähköposti osoitteeseen mll.valkeakoski@gmail.com 

tai kotisivuiltamme ilmoittautumislomakkeella 

https://valkeakoski.mll.fi/tapahtumat/ilmoittautumislomake/  

 

Vauvakinoja Valkeakoskella 

Järjestämme kevään aikana mahdollisuuksien mukaan vauvaystävällisiä näytöksiä elokuvateatteri 

KinoSammossa koko perheelle sallituista (S) elokuvista. Vauvakinoon voit tulla vauvan tai pienen 

lapsen kanssa yhdessä. Näytöksen aikana salissa on hämärä valaistus ja äänentoisto on hieman 

normaalia pienempi. Varustamme paikalle vaipanvaihtopisteen. Tarjoamme jäsenillemme 2€ 

alennuksen elokuvalipuista. Vauvakinoista tiedotetaan kotisivuillamme sekä Facebookissa 

https://www.facebook.com/MLLValkeakoskenYhdistys/ sopivien elokuvien tullessa KinoSammon 

ohjelmistoon. Seuraa siis ilmoitteluamme! 

 

Vanhempainkahvilat starttaavat Valkeakoskella – vertaistukea vanhemmuuteen 

Kaipaatko joskus tukea vanhemmuuteen? Etkö aina pysy kärryillä lasten ja nuorten arjessa 

nykypäivän haasteissa? Et ole yksin, sillä moni muu 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 keväällä 2018: 

20.2. klo 18-20 DigiTalkia, media lasten ja nuorten arjessa, Nuorisokeskus Pultti 

20.3. klo 18-20 Erityisen kohtaaminen, Tyryn koulu, Roukontie 24 

24.4. klo 18-20 Murrosikä täynnä rajoja, Valkeakoski-opisto, Kauppilankatu 2 

 

 

mailto:mll.valkeakoski@gmail.com
https://valkeakoski.mll.fi/tapahtumat/ilmoittautumislomake/
https://www.facebook.com/MLLValkeakoskenYhdistys/
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Terhokerhot kerran kuukaudessa Nuorisokeskus Pultissa 

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! Terhokerhon löydät myös Facebookista 

www.facebook.com/TerhokerhoValkeakoski  

Kerhopäivät keväällä 2018: 

Su 25.2. klo 13.30-15 Asustemaalaus 

Su 11.3. klo 13.30-15 Pääsiäisaskartelu 

Su 22.4. klo 13.30-15 Roolileikit 

Su 27.5. klo 13.30-15 Muotinäytös ja keppihevoskoulu 

 

Isien ja lasten ilmaiset uintipäivät jatkuvat Valkeakosken uimahallilla 

Tiesitkö, että jäsenistöömme kuuluvat isät pääsevät lapsineen ilmaiseksi uimaan Valkeakosken 

uimahalliin joka toinen sunnuntai? Kevätkauden isien ja lasten uintipäivät ovat keväällä 2018 

sunnuntaisin  14.1., 28.1., 11.2., 25.2., 11.3., 25.3., 8.4., 22.4., 6.5., 20.5., ja 3.6. 

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. 

 

Kevätkokouksen päivämäärä ilmoitetaan nettisivuillamme myöhemmin 

Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidetään huhtikuussa. Tarkka ajankohta ja paikka 

ilmoitetaan kotisivuillamme myöhemmin kevään aikana.  Tilaisuus on jäsenistölle avoin. 

 

Muita asioita 

 

Tervehdys uudelta puheenjohtajalta 

Vuoden 2017 syyskokouksessa valittiin uudeksi 

puheenjohtajaksi Petra Kotro, joka on ollut mukana 

yhdistyksen hallituksessa kolme vuotta hoitaen sekä 

varapuheenjohtajan, että tiedotusvastaavan tehtäviä. 

Petra toimii puheenjohtajana ja tiedotusvastaavana 

kaksivuotiskauden tammikuusta 2018 alkaen. Muitakin 

muutoksia nähtiin hallituksen kokoonpanossa. Ann-Mari 

Loppi siirtyi perhekahvilavastaavasta sihteerin tehtäviin, 

ja perhekahvilan vapaaehtoisena aiemmin toiminut Heidi 

Multanen tuli uutena jäsenenä mukaan hallitukseen 

ottaen heti vastuulleen perhekahvila- ja 

vapaaehtoistoiminnan. Kaikki hallituksen jäsenet 

vuodelle 2018 näet jäsenkirjeen lopusta tai 

kotisivuiltamme. 

 

http://www.facebook.com/TerhokerhoValkeakoski
https://liityjaseneksi.mll.fi/
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Yhdistyksemme hallituksen jäsenet vuonna 2018 

Puheenjohtaja, tiedotusvastaava  Petra Kotro, puh. 044 325 5590  

Varapuheenjohtaja, käteiskassavastaava Monja Tiensuu  

Sihteeri     Ann-Mari Loppi, puh. 040 188 3373 

Rahastonhoitaja   Päivi Ilola 

Jäsenvastaava   Tiina Åke 

Perhekahvila- ja vapaaehtoistoiminnasta vastaava Heidi Multanen 

Hallituksen jäsen   Hanna Parkkali 

LAPE-vastaava   Katariina Kumlander 

Hallituksen varajäsen   Marika Nurminen 

Hallituksen varajäsen   Johanna Hänninen 

Hallituksen varajäsen   Suvi Riihelä 

 

Tavoitat yhdistyksen hallituksen jäsenet aina myös 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  

 

 

 

Aurinkoisin kevätterveisin,  

 

Valkeakosken paikallisyhdistyksen hallitus 

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

