Yhdessä saa
enemmän aikaan

MLL Tikkakoski
Juhlavuosi
MLL:n Tikkakosken yhdistyksessä aherrettu jo
60 vuoden ajan lapsiperheiden hyväksi.
Toimimme Tikkakosken, Puuppolan, Kuikan ja
Nyrölän alueella.
Yhdistyksemme toiminnan keskeisenä sisältönä
on
lapsiperheille
suunnattu
toiminta,
vanhemmuuden tukeminen ja perheiden
hyvinvointi.

Meillä touhutaan – tule mukaan

Yhdistyksessä
seurataan
myös
tarkasti
Jyväskylän kaupungin päätöksentekoa etenkin
lapsia koskevissa asioissa. Painostamme
päättäjiä pitämään lapsiperheistä hyvää huolta
mm. laatimalla kannanottoja kaupungille.

Toimintaamme kuuluu muun muassa diskoja
koululaisille sekä tonttupolkuja ja luontoretkiä koko
perheelle. Lisäksi olemme järjestäneet myyjäisiä,
kirpputoreja,
luentoja,
ja
vaikkapa
lasten
konsertteja – tule sinäkin mukaan tekemään sellaista
toimintaa, joka sinua ja perhettäsi kiinnostaa!

Yhdessä saamme enemmän aikaan

Perhekahvilassa vanhemmat ja lapset tapaavat
toisiaan. Tarjolla on pientä purtavaa, vapaata leikkiä
lapsille, usein myös vierailijoita ja retkiä luontoon tai
muuta aktiviteettia. Voit tulla piipahtamaan tai
leikkimään pidemmäksi aikaa.

Teemme
yhteistyötä
esim.
erilaisten
tapahtumien merkeissä kaupungin kulttuuri- ja
nuorisotoimen sekä muiden alueella toimivien
vapaaehtoisjärjestöjen kanssa. Olemme myös
Kehittyvä Tikkakoski –yhdistyksen yhdistysjäsen.
Lisäksi toimimme yhteistyössä Tikkakosken
yhtenäiskoulun vanhempainyhdistyksen kanssa
ja tuemme vuosittain tukioppilastoimintaa.

MLL:n lastenhoitajia Tikkakosken alueelle välittää
Järvi-Suomen piiri: https://jarvi-suomenpiiri.mll.fi
Lisätietoa lastenhoitoavusta:
www.mll.fi/vanhemmille/lastenhoitovalityspisteet

Tule mukaan – liity jäseneksi
MLL:n vapaaehtoistoiminta on palkatonta,
osallistujien ehdoin tapahtuvaa työtä lasten,
nuorten ja lapsiperheiden hyväksi. MLL:ssa
vapaaehtoiset
saavat
toimintansa
tueksi
koulutusta ja ohjausta.

Hyödynnä paikalliset jäsenedut

Vapaaehtoisuus on parhaimmillaan antoisaa,
hauskaa ja palkitsevaa: näet työsi tulokset ja
nautit yhdessä tekemisestä. Saat uusia ystäviä ja
kokemuksia.

Hoitohuone Aurinkoinen / Mirka Pirttimäki
(sairaanhoitaja, vodder-lymfaterapeutti, koko
kehon vyöhyketerapeutti)
Kirkkokatu 1, 41160 TIKKAKOSKI
p. 040 9664957
www.hoitohuoneaurinkoinen.com
10% alennus normaalihintaisista hoidoista (ei
koske lahjakortteja, Kela-lähetteitä, sarjakortteja)

Saat sinulle sopivia tehtäviä, toiveesi ja
mahdollisuuksiesi mukaan. Pieniä tai isoja.
Pienilläkin teoilla on merkitystä.
Aika moni meihin jo luottaakin: yhdistyksen
jäsenmäärä on reilu 170.

Jäseneksi näppärästi netissä
Voit liittyä jäseneksi
www.mll.fi/liity-jaseneksi/ tai
ota yhteyttä jäsenvastaava Paula Jantuseen
(040-8290166 / jantunen.paula@gmail.com)
Jäsenmaksu on 25,00€ (v.2018).

MLL:n Tikkakosken jäsenenä tuet
työtämme paikallisten lapsiperheiden
hyväksi.

Tmi Mikko Pirttimäki (fysioterapeutti)
Kirkkokatu 11, 41160 TIKKAKOSKI
p. 044 0112007
5,00€ alennus normaalihintaisista hoidoista

Tikkakosken Kukkapalvelu Calla
Kirkkokatu 1, 41160 TIKKAKOSKI
p. 045 8533650
www.kukkapalvelucalla.fi
10% alennus normaalihintaisista kukista
Hoitola Elo / Tanja Peiponen (ihoterapeutti,
jalkahoidon at, maskeeraaja, visualisti)
Unskinkatu 8, 41160 TIKKAKOSKI
p. 045 1334092
www.hoitolaelo.fi
10% alennus normaalihintaisista hoidoista (ei
koske lahjakortteja)
Alennuksen saa näyttämällä voimassa olevan
jäsenkortin.
MLL:n yleiset jäsenedut:
www.mll.fi/jasenedut/
Järvi-Suomen piirin jäsenedut:
https://jarvi-suomenpiiri.mll.fi/tietoapiirista/jasenedut/

Yhdessä saamme enemmän aikaan lasten,
nuorten ja lapsiperheiden hyväksi

Ota meihin yhteyttä
Puheenjohtaja
Hanna Lindgren
040 5249081, h.l@netti.fi

Sihteeri
Emmi Nousiainen
050 5398 905, emmi.nousiainen@gmail.com
Jäsenvastaava
Paula Jantunen
040-8290166, jantunen.paula@gmail.com
Yhdistys netissä
https://tikkakoski.mll.fi/
MLL Tikkakoski (Facebook)
Tikkakosken Perhekahvila – MLL (Facebook)

Esitteen kuvat: MLL / Matti Matikainen

