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Jäsenkirje   kevät   2021   
  

Hyvä   yhdistyksemme   jäsen,   
  

Meneillään  oleva  koronaepidemia  heijastuu  edelleen  kaikkien  meidän  arkeemme  –  myös  MLL:n             

toimintaan.   MLL:n  100-vuotisjuhlat  siirtyivät  vuodelle  2021  MLL:n  keskusjärjestön  ohjeistuksen           

mukaisesti.   Juhlavuosi  on  alkanut  poikkeusolosuhteissa.  Olemme  valtioneuvoston  suositusten          

mukaisesti  joutuneet  laittamaan  tauolle  yhdistyksen  lapsi-  ja  perhetoiminnan  koronaviruksen           

leviämisen  estämiseksi,  tällä  näkymin  ainakin  toukokuun  loppuun  saakka.   Poikkeusoloista            

huolimatta  tukea  ja  toimintaa  on  kuitenkin  kotijoukoille  saatavilla.  MLL:n  vinkit  ja  linkit  on  koottu                

yhteen   paikkaan   helposti   kaikkien   saataville     https://www.mll.fi/uutiset/mll-ja-koronavirus/      

  

Muistakaa  pitää  huolta  itsestänne  ja  perheenne  jaksamisesta.  Ilon  kautta  yhdessä  tehdyt  asiat              

hitsaavat  perheen  tiimiksi,  jonka  on  helpompi  selvitä  näistä  poikkeusoloista.  Nautitaan  saapuvasta             

kesästä   ja   toivottavasti   näemme   pian.     

  
  

Toimintaa   ja   tapahtumia   2021   

  

Sääntömääräinen   kevätkokous   2021   

  

Yhdistyksen  sääntömääräinen  kevätkokous  pidetään  keskiviikkona  26.5.2021  klo  18.  Kokouksen           

fyysisenä  kokoontumispaikkana  on  Hotelli  Waltikka,  neuvotteluhuone.  Pirkanmaan         

aluehallintaviraston  suosituksen  mukaisesti  kokoukseen  otetaan  paikan  päälle  maksimissaan  10           

osallistujaa.  Muille  osallistujille  on  tarjolla  etäosallistumismahdollisuus  Teams-yhteyden  kautta.          

Kokoukseen  voivat  osallistua  yhdistyksen  jäsenet.  Voimassa  oleva  poikkeuslaki  mahdollistaa  MLL:n            

yhdistysten  kokousten  pitämisen  ns.  hybridimallin  mukaisesti  eli  siihen  voi  osallistua  myös  etänä.              

Sitovat  ilmoittautumiset  kokoukseen  vaaditaan  sähköpostitse  osoitteeseen        

mll.valkeakoski@gmail.com  viimeistään  19.5.2021  mennessä.  Ilmoittautumisessa  tulee  mainita,         

osallistuuko  kokoukseen  etäyhteyden  kautta,  vai  haluaako  tulla  paikan  päälle  kokoukseen.  Mikäli             

henkilö  haluaa  osallistua  etäyhteydellä,  tai  fyysisen  kokouksen  osallistujamäärä  (10  hlö)  on  jo              

täynnä,  ilmoittautuneille  lähetetään  sähköpostiin  osallistumislinkki  ja  ohjeet  Teams-kokoukseen          

osallistumista   varten.   

  

  

https://www.mll.fi/uutiset/mll-ja-koronavirus/
https://www.mll.fi/uutiset/mll-ja-koronavirus/
mailto:mll.valkeakoski@gmail.com
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Lystilauantai   4.9.2021   

  

Jokavuotinen  Valkeakosken  kaupungin  ja  yhdistystoimijoiden  yhdessä  järjestämä  lastentapahtuma          

Lystilauantai  pyritään  taas  järjestämään  syyskuun  ensimmäisenä  viikonloppuna.  Lystilauantain          

ajankohta  4.9.2021  klo  9.30-12.00,  tapahtumapaikka  Apian  seikkailupuisto,  teemana  Satumaa.           

Huom.  tapahtuma  järjestetään  mahdolliset  koronarajoitukset  huomioon  ottaen.  Seuraa          

ajankohtaista  tiedotusta  tapahtumasta  Facebookissa  MLL:n  sivujen  ja  tapahtuman  oman  sivun            

kautta.   

  

Mysteeri   maatilalla   -lastennäytelmä   1.12.2021   
  

Ideateatterin  uutuusnäytelmä   Mysteeri  Maatilalla  saapuu  Valkeakoskelle  1.12.2021  klo  18:00 .           

Tuolloin  meillä  pitäisi  olla  jo  luva  tavata.   Piippolan  tilalla  tapahtuu  nimittäin  kummia.  Farmia               

vakaalla,  mutta  rakastavalla  otteella  hallinnoiva  Vaari  katoaa  samana  aamuna,  kun  pihan             

yksinoikeutettu  tähti,  Rokkikana  Moilanen  huomaa  uskollisen  saksofoninsa  hävinneen!  Onneksi           

maatilamajoituksessa  oleskeleva,  maailman  likinäköisin  ja  silmälasinsa  alati  hukkaava  salapoliisi  P.            

Salminen   tarttuu   toimeen   ja   lupaa   ratkaista   mysteerin   alta   aikayksikön!     

Näytelmässä   TV:n  lastenohjelmista  tutut      

lastensuosikit  Jaakko  Loukkola  ja  Isa-Eerika  Lehto        

tähdittävät  visuaalista  ilotulitusta  tarjoavaa  esitystä,       

jossa  yleisöllä  –  erityisesti  lapsilla  –  on  tärkeä  rooli           

lopputuloksen  kannalta!  Esityksessä  kuullaan  paljon       

uutta  lastenmusiikkia,  johon  lapset  pääsevät       

osallistumaan   livetilanteessa.   Tervetuloa!   

  

Aika:   Keskiviikkona   1.12.2021   klo   18:00   

  

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.     

  

http://www.ideaticket.fi/
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Perhekahvilan   toiminta   vuonna   2021   

  

Huom.   perhekahvila   on   suljettu   koronavirusepidemian   vuoksi   keväällä   2021!   

Perhekahvilan  toiminta  jatkuu  syksyllä.  Perhekahvila  pyritään  avaamaan  elo-syyskuussa  2021           

osoitteessa   Kangaskatu   1,   tuttuun   aukioloaikaan   keskiviikkoisin   klo   10-12.   

  

Kahvila  on  kaikille  avoin,  niin       

uskonnollisesti  kuin  poliittisesti     

sitoutumaton  kohtaamispaikka.    

Kahvilassa  saat  juttu-  ja  leikkiseuraa  sekä        

kaivattua  vertaistukea  arkeen.     

Päivitämme  kahvilan  ohjelmaa     

aktiviteetteineen  kotisivuillemme    

https://valkeakoski.mll.fi/  sekä    

Facebookiin  tuonnempana.  Tervetuloa     

mukaan  niin  uudet  kuin  vanhatkin  kävijät        

-   syksyllä   nähdään!   

  

Perhekahvila  toimii  täysin  vapaaehtoisvoimin.   Kysymys  kuuluukin:  “Voisitko  Sinä  toimia           

perhekahvilaohjaajana?”  Jos  koet  vapaaehtoistyön  kaupunkisi  lapsiperheiden  hyväksi  tärkeäksi  ja           

olet  kiinnostunut  osallistumaan  MLL:n  toimintaan  kysele  asiasta  tarkemmin  lähettämällä           

sähköpostia   mll.valkeakoski@gmail.com  Osallistua  voi  omien  voimavarojen  ja  aikataulujen          

mukaan.   

  

  

Perheuintipäivät   tauolla   kevätkauden   2021   

  

Perheuintipäivät   kerran   kuukaudessa   sunnuntaisin   jatkuvat   uimahallin   jälleen   auettua.   

Perheuintipäivänä  yhdistykseemme  kuuluvat  aikuiset  pääsevät  uimaan  lapsineen  Valkeakosken          

uimahallilla  MLL  jäsenkortilla  ilmaiseksi.   Liity  jäseneksi   osoitteessa   https://liityjaseneksi.mll.fi/           

Jäseneksi  voit  liittyä  myös  paikan  päällä.  Täytä  kassalta  saatu  jäsenlomake  suoraan  uimahallilla  ja               

saat   edun   heti!     

  

Paikalliset   jäsenetumme   vuonna   2021   
  

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

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

normaalihinnoista.  Ajanvarauksen  sekä  palvelukuvaukset  nähtävillä       

www.jonria.com     

  

https://valkeakoski.mll.fi/
mailto:mll.valkeakoski@gmail.com
https://liityjaseneksi.mll.fi/
http://www.jonria.com/
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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),  liittymismaksu  on            

MLL:n  Valkeakoskenyhdistyksen  jäsenille  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.   

Lisätiedot   ja   kurssiaikataulut   löydät    https://kirsisuova.com/   

  

  

Jesper  Junior  -lastenvaateliikkeet  tarjoavat  MLL:n  jäsenille  jäsenetuna  –          

10  %  alennuksen  normaalihintaisista  tuotteista.  Edun  saa  esittämällä          

voimassaolevan   MLL:n   jäsenkortin   kassalla.   

  

Instru  Optiikka  tarjoaa  MLL:n  jäsenille  jäsenetuna  –  30  %  alennusta            

normaalihintaisista  kehyksistä  ja  linsseistä  sekä  normaalihintaisista        

terveystuotteista.  Näöntarkastus  veloituksetta.  Etu  on  voimassa  kaikissa         

Instrumentarium,   Keops   ja   Nissen   myymälöissä.     

  

  

http://www.kuntokeskuskanava.com/
http://www.kansanroses.fi/
http://www.hiuskulmadeluxe.fi/
http://www.kimppula.fi/
http://www.petrakotro.fi/
https://kirsisuova.com/
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Yhdistyksemme   hallituksen   jäsenet   vuonna   2021   
  
  

  

  
  
  

Valkeakosken   paikallisyhdistyksen   hallitus   toivottaa   

Hyvää   alkavaa   kesää   kaikille   
  

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     

Tehtävä      Nimi   Puhelinnumero  

Puheenjohtaja      Petra   Kotro   044   3255590   

Varapuheenjohtaja      Sanna   Määttänen      

Sihteeri      Jonna   Metsäkylä       

Rahastonhoitaja      Päivi   Ilola       

Jäsenvastaava      Anna   Eteläaho       

Tiedotusvastaava      Ann-Mari   Loppi       

Perhekahvilavastaava      Maikki   Thomsson      

Käteiskassavastaava      Monja   Tiensuu       

Tapahtumavastaava      Ann-Mari   Loppi       

Hallituksen   jäsen      Eeva   Eliander       

Varajäsen      Johanna   Hänninen    

Varajäsen      
Katariina   

Kumlander   
    

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

