
 
 

Jäsenkirje syksy 2017 

 

Hyvä yhdistyksemme jäsen, 

 

Syys- ja talvikausi on taas tulollaan! Syyskirjeessä kerromme ajankohtaisista asioista syyskaudella 

MLL Valkeakosken yhdistyksen toiminnassa. 

 

Tulossa syksyllä 2017: 

 

Perhekahvilatoiminta käynnistyy 6.9. 

Perhekahvilan syksy starttaa keskiviikkona 6.9. klo 10-12 Nuorisokeskus Pultissa suositulla 

Ruokapäivällä! Saatavilla on siis Sydänyhdistyksen naisten valmistama terveellinen ja herkullinen 

lounas pikkurahalla koko perheelle. Ruokamaksu on 3€/perhe. Ruokakerta pidetään kerran 

kuukaudessa perhekahvilassa. Muina kertoina saatavilla pientä purtavaa ja kahvia (1/€ perhe). 

 

Syksyn aikana järjestämme perhekahvilassa kävijöiden toiveiden mukaista ohjelmaa, jota 

suunnitellaan ensimmäisillä kokoontumiskerroilla. Tule siis mukaan kertomaan toiveesi kahvilan 

suhteen! Luvassa syksyn aikana on ainakin ensimmäistä kertaa järjestettävä perhekahvilan oma 

vilttikirppis, jossa aikuiset voivat ostaa, myydä ja vaihtaa tai antaa pois lastentarvikkeita ja -vaatteita, 

ja lapset voivat pitää omaa pientä lelukirppistään vaikka vaihtoperiaatteella. Lisätietoja ja tarkan 

ajankohdan löydät nettisivuiltamme ja Facebookista. Perhekahvilan syksyn päättävät tietysti iloiset 

pikkujoulut. Päivämäärä julkaistaan myöhemmin. 

 

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. 

 
Syksyn lastenvaate- ja -tarvikekirppis on peruttu tilanongelmien vuoksi 
Olemme perinteisesti järjestäneet lastenvaate- ja -tarvikekirpparin Tietolan koululla keväisin ja 

syksyisin, mutta tänä vuonna syyskirppari jää väliin tilaongelmien vuoksi. Panostamme siis isosti 

seuraavaan kevätkirppikseen, jonka ajankohta on maalis-huhtikuussa! 

 

 



Jari Sinkkosen luento 10.10.2017 

Valkeakosken MLL paikallisyhdistys tuo maankuulun lastenpsykiatrin Jari Sinkkosen Valkeakoskelle 

tiistaina 10.10.2017. Sinkkonen pitää kaikille AVOIMEN YLEISÖLUENNON aiheesta "Lapsen ja 

nuoren hyvän itsetunnon kehittyminen".  

 

Jari Sinkkonen on arvostettu lapsuuden asiantuntija ja loistava 

luennoitsija. Sinkkonen on lastenpsykiatrian erikoislääkäri, 

lääketieteen tohtori ja Pelastakaa Lapset ry:n ent. ylilääkäri. 

Hän on yksi Suomen kysytyimpiä luennoitsijoita. Jari on lasten 

ja nuorten psyykkisen kehityksen ja mielenterveyden 

huippuasiantuntija, ja on luennoinut eri aiheista lähes 1000 

kertaa monenlaisille yleisöille. Tätä tilaisuutta kuulla 

arvostettua asiantuntijaa ei kannata missata! Sinkkonen 

innostaa vanhempia puheenvuorollaan ja vastaa myös yleisön 

kysymyksiin. 

 

Luento alkaa klo 18 ja se pidetään Tietotien lukion foorumilla 

(osoite Tietotie 3). Pyydämme yleisöä saapumaan paikalle 

ajoissa klo 17 alkaen ruuhkien välttämiseksi. Voit ilmoittaa 

tapahtuman Facebook-sivulla osallistumisestasi, niin osaamme 

varautua väkimäärään ja voimme varmistaa, että kaikki 

halukkaat mahtuvat sisään! Löydät tapahtuman Facebookista Valkeakosken MLL:n sivuilta tai 

hakemalla ”Jari Sinkkonen Valkeakoskella” Facebookin hakukentästä. 

 

Paikalla on myös herkullinen buffet, jonka tarjonnasta voit nauttia pikkurahalla vaikka ennen 

luennon alkua! Buffet-myynnin tuotoilla tuetaan Roukon koulun oppilaiden stipendirahastoa ja 

välituntivälineiden hankintaa! Buffetin järjestää Roukon koulun vanhempainyhdistys RYTT. 

 

Nyt pulikoimaan! Isien ja lasten ilmaiset uintipäivät jatkuvat Valkeakosken uimahallilla 

Tiesitkö, että jäsenistöömme kuuluvat isät pääsevät lapsineen ilmaiseksi uimaan Valkeakosken 

uimahalliin joka toinen sunnuntai, aina parillisilla viikoilla? Syyskauden isien ja lasten uintipäivät 

ovat syksyllä 2017 ovat sunnuntaisin 27.8., 10.9., 24.9., 8.10., 22.10., 5.11., 19.11., 3.12., ja 17.12. 

Isät voi liittää jäseniksi helposti täyttämällä jäsenlomakkeen MLL:n sivuilla osoitteessa 

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

Jäsenlomakkeita saa uimahallin tiskiltä. 

 

Syyskokous pidetään 22.11.2017 

Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous on päätetty pidettäväksi keskiviikkona 22.11.2017 klo 19. 

Kokous pidetään Valkeakosken uimahallilla. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat ja 

valitaan yhdistyksen hallitus vuodelle 2018. Tilaisuus on avoin. 

 

https://liityjaseneksi.mll.fi/


Muita asioita: 

 

Olemme mukana Pirkanmaan LAPE-hankkeessa 

Valkeakosken MLL:n paikallisyhdistyksellä on edustus Valkeakosken kunnan Lapsi- ja 

perhepalveluiden muutosohjelma LAPE:n kehitystyöryhmässä. LAPE kuuluu hallituksen 

kärkihankkeisiin, ja sen tavoitteena ovat nykyistä lapsi- ja perhelähtöisemmät, vaikuttavammat, 

kustannustehokkaammat ja paremmin yhteen sovitetut palvelut lapsiperheille. 

 

Uusia jäseniä ja vapaaehtoisia toivotaan mukaan toimintaamme! 

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

parhaaksi! Voit auttaa yhdistyksen toiminnan kannattamisessa myös kertomalla jäsenyydestäsi 

lähipiirillesi, ja kannustamalla heitä liittymään jäseniksi. 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.  Paikallisyhdistyksen jäsenenä saat koko ajan kasvavan joukon paikallisia 

etuja.  

 

Etsimme myös uusia vapaaehtoisia osallistumana tapahtumiemme kuten kirppisten ja luentojen 

järjestämiseen, ja perhekahvilan pyörittämiseen. Vapaaehtoisena voi toimia täysin omien 

resurssiensa mukaan, eikä siinä sitouduta olemana jatkuvasti mukana toiminnassa. Lisäkädet ovat 

meille arvokkaita! Jos kiinnostuit, ota yhteyttä hallituksemme jäseniin tai laita viestiä vaikka 

Facebookissa tai sähköpostitse mll.valkeakoski@gmail.com. 

 

Paikalliset jäsenetumme: 

• 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 www.petrakotro.fi  

• 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. 

• Yhdistyksen suosituille lastenvaatteiden ja -tarvikkeiden kirppareille jäsenille myyntipaikat 

ilmaiseksi! 

 

 

http://www.mll.fi/
mailto:mll.valkeakoski@gmail.com
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Siirrymme kokonaan sähköisiin uutiskirjeisiin 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! 

 

Lämpimin syysterveisin,  

 

Valkeakosken paikallisyhdistyksen hallitus 
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