Jäsentiedote 1/2018
Tässä tiedotteessa mm.:
•

• Tietoa kevään kerhotarjonnasta
Uuden seikkailujumpan ja lauantaiperhekahvilan esittely
• Vuoden 2018 hallituksen yhteystiedot

http://konala.mll.fi
https://www.facebook.com/MLLKonala/
https://holvi.com/shop/MLLKonala/

Hallituksen terveiset
Hyvää Uutta Vuotta 2018!
Alkanut vuosi on MLL Konalan
juhlavuosi, sillä tammikuussa
täytämme 20 vuotta. Tähän
juhlavuoteen tulee liittymään
monenlaista mukavaa ohjelmaa.
Varsinaiset syntymäpäiväjuhlat
järjestämme toukokuussa
kevätkirppiksemme yhteydessä.
Kerhot ja perhekahvilat aloittavat toimintansa pääsääntöisesti
viikolla 2 ja 3. Uusina toimintoina aloitamme tänä vuonna
seikkailujumpan ja lauantaiperhekahvilan. Lisätietoja kerhoista
tässä tiedotteessa ja nettisivuiltamme: http://konala.mll.fi
Kaikissa kerhoissamme on vielä tilaa niin entisille kuin uusillekin
harrastajille. Tervetuloa siis mukaan aloittamaan kokonaan uusi
harrastus tai jatkamaan vanhaa! Kerhoilmoittautumiset tehdään
verkkokaupassamme: https://holvi.com/shop/MLLKonala/
MLL Konalan jäsenten alekoodit verkkokauppaan löytyvät ko.
kerhojen nettisivuilta.
Seuraava jäsentiedotteemme ilmestyy viikolla 11/2018.

Kerhoja ja toimintaa ala-asteikäisille
Iltapäiväkerho ma 8.1.2018 alkaen
MLL Konala järjestää perusopetuslain mukaista Helsingin
kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialan rahoittamaa ja
valvomaa iltapäivätoimintaa. Koululaisten iltapäiväkerhossa
lapsista huolehtii kolme koulutettua ohjaajaa. Kerhossa lapsille
tarjotaan välipala, ohjattuja ja omaehtoisia ulkoilu-, leikki-,
askartelu- ja liikuntatuokioita sekä mahdollisuus läksyjen tekoon.
Kerho-ohjelma ja välipalalista ovat nähtävissä iltapäiväkerhon
nettisivulla: https://konala.mll.fi/koululaisten-iltapaivakerho/
Hakuaika iltapäiväkerhotoimintaan lukuvuodelle 2018 – 2019 on
24.1. – 27.4.2018. Kerromme lisää iltapäivätoiminnastamme
Konalan kouluun tulevien ekaluokkalaisten huoltajille
keskiviikkona 10.1. klo 18.30 järjestettävässä infotilaisuudessa.
Iltapäiväkerhossamme pidetään avoimet ovet keskiviikkona 24.1.
klo 8.00 – 10.00 ja 17.00 – 19.00. Tervetuloa tutustumaan ja
täyttämään hakulomake toimintaan!
Koululaisten liikuntakerho ti 16.1.2018 alkaen
Kerho pidetään tiistaisin Konalan koulun liikuntasalissa
klo 16.00 – 16.45. Kerho on osallistujille maksuton, eikä sinne
vaadita etukäteisilmoittautumista.
Happy Club -kerho ke 10.1.2018 alkaen
Konalan koulun 3.- 6. -luokkalaisille
tarkoitettu maksuton kerho kokoontuu
keskiviikkoisin klo 18.00 – 20.00 Konalan
koululla Nuorisoasiainkeskuksen
kerhotilassa.
Ensimmäisellä kerralla suunnitellaan
yhdessä kevään kerho-ohjelmaa.

Teatterikerho ma 15.1.2018 alkaen
Noin 9-12 -vuotiaille koululaisille suunnattu
teatterikerho toteutetaan yhdessä Teatteri Tuikkeen
kanssa. Kerho kokoontuu maanantaisin klo 18.00 –
19.30 Konalan koululla Nuorisoasiainkeskuksen
kerhotilassa.

Kerhoja ja toimintaa lapsille ja perheille
Kuvataidekerhot to 11.1.2018 alkaen
Kuvataidekerhot pidetään
torstaisin Konalan koululla
Nuorisoasiainkeskuksen
kerhotilassa klo 18.00 –
18.45 (3-6 -vuotiaat) ja
klo 19.00 – 20.00
(7-12 -vuotiaat).
Perheliikuntakerho ti 9.1.2018 alkaen
Perheliikuntakerho pidetään tiistaisin Konalan koulun
liikuntasalissa klo 18.00 – 18.45.
Kerho-ohjelma on nähtävillä perheliikuntakerhon
nettisivuilla.
https://konala.mll.fi/toiminta/perheliikuntakerho/
Seikkailujumppa ti 9.1.2018
alkaen *Uutta*
Seikkailujumppa on
4-6 -vuotiaiden oma
jumppa ja se kokoontuu
tiistaisin Konalan koulun
liikuntasalissa klo 18.45 19.30. Seikkailujumpassa
liikutaan vauhdikkaasti ja tutustutaan erilaisiin
liikuntavälineisiin. Musiikin ja liikuntaleikkien avulla
harjoitellaan yhdessä motorisia perustaitoja. Päälle
rennot jumppavaatteet ja mukaan juomapullo.
Ohjaajana toimii Anu Häyry. Lisätietoja kerhon
nettisivulta:
https://konala.mll.fi/toiminta/seikkailujumppa/
Tammi-maaliskuun seikkailujumpan ohjelma:
9.1.
Tutustumista
16.1.
Palloilua
23.1.
Tasapainoilua ja hernepussit
30.1.
Temppurata
6.2.
Hyppäämistä
13.2.
Jumppaa nallen kanssa (oma pehmo
mukaan)
20.2.
EI JUMPPAA - Talviloma
27.2.
Vanteet ja muodot
6.3.
Värijumppa
13.3.
Temppurata
20.3.
Eläinjumppa
27.3.
Höyhenjumppa
Perhekahvila ke 10.1.2018 alkaen
Perhekahvila aloittaa kevätkautensa klo 9.00 Konalan
koululla Nuorisoasiainkeskuksen kerhotilassa.
Ensimmäisellä kerralla suunnitellaan kevään ohjelmaa.

Lauantaiperhekahvila 13.1.2018 alkaen *Uutta*
Lauantaisin kokoontuu perhekahvila
klo 10.30 – 12.00 Konalan koululla
Nuorisoasiainkeskuksen kerhotilassa.
Lauantaikahvilassa nautitaan
mukavasta yhdessäolosta,
juttutuokioista, tavataan ystäviä ja
tutustutaan myös uusiin tuttavuuksiin.
Tarjolla on leipää, hedelmiä, kahvia,
teetä ja mehua. Hinta 2 euroa /
aikuinen, lapsilta ei maksua.

Henkilöesittely – MLL Konalan 2. liikuntakerhovastaava Marja Oksanen
MLL Konalan paikallisyhdistyksen vapaaehtoisten
esittelyssä on tällä kertaa uusi hallituksen jäsen ja
liikuntakerhovastaava Marja Oksanen.
”Olen Marja Oksanen, äiti ja kahden leikki-ikäisen
mummo. Konalassa olen asunut aina ja viihtynyt hyvin.”

Ensimmäisellä kerralla on vapaata ohjelmaa.
Muut lauantaikahvilakerrat tammi-maaliskuussa ovat: 20.1., 3.2.,
10.2., 17.2., 3.3., 10.3., 17.3. ja 24.3.
Perhekahviloiden ohjelmat päivitetään nettisivuillemme
tammikuun aikana.

Kerhoja nuorille ja aikuisille

Latinorytmix ti 9.1.2018 alkaen
Nuorille ja aikuisille tarkoitettu tanssillinen Latinorytmix pidetään
tiistaisin Konalan koulun liikuntasalissa klo 19.30 – 20.30.
Keskeneräisten kerho la 13.1.2018 klo 10.30 – 12.00
Jäikö askartelut, neule tai jokin muu käsityö vaiheeseen?
Tule viimeistelemään keskeneräiseksi jääneitä käsitöitä tai muita
askareita Konalan koulun Nuorisoasiainkeskuksen kerhotilaan.
Kerho kokoontuu noin kerran kuussa. Ota omat tarvikkeet
mukaan, tarjolla pientä purtavaa. Tervetuloa!

Sinäkö mukaan vapaaehtoiseksi?
Tarvitsemme lisää uusia aktiiveja mukaan toimintaan!
Järjestämme toimintaamme vapaaehtoisvoimin. Tällä hetkellä
etsimme erityisesti vapaaehtoisia jatkamaan Strömbergin
perhekahvilan toimintaa. Alueellemme kaivattaisiin myös
lukumummeja ja -vaareja. Vapaaehtoistyö MLL:ssa on mukavaa ja
antoisaa vastapainoa arkiselle aherrukselle.
Olisiko sinulla antaa hetki ajastasi ja samalla arvokas panoksesi
alueemme lapsiperheiden hyväksi?
Ilmoittaudu vapaaehtoiseksi oheisen linkin kautta
https://konala.mll.fi/yhdistys-ja-jasenyys/tule-vapaaehtoiseksi/
tai olemalla yhteydessä hallituksen jäseniin.

Miten päädyit mukaan MLL Konalan toimintaan?
”Olen työni kautta aina ollut tekemisissä lasten, nuorten
sekä perheiden kanssa ja kokenut, että lasten
hyvinvointi on tärkeässä osassa arvomaailmaani. MLL
Konalan yhdistys on tullut tutuksi aikoinaan jo omien
lasten käydessä koululaisten iltapäiväkerhoa.”
Terveiset muille?
”Yhdistyksen positiivinen ja lämminhenkinen ilmapiiri
tuo järjestettäviin tapahtumiin sekä kerhoihin kaiken
ikäisiä osallistujia. Yhdessä tekeminen innostaa ja tuo
mukanaan hyvää mieltä. On ilo olla aktiivisesti mukana
tämän yhdistyksen toiminnassa.”

Tuoreimmat tiedot tapahtumistamme:
https://konala.mll.fi/
https://www.facebook.com/MLLKonala/

MLL Konalan hallitus ja vastuualueet 2018
Anne Kallio, puheenjohtaja, iltapäivä- ja teatterikerhovastaava,
puh. 050 414 3633
Suvi Sutinen, sihteeri, henkilöstövastaava, puh. 050 411 6465
Maaret Häkkinen, lauantaiperhekahvilavastaava, kirppisvastaava,
puh. 050 370 3708
Salla Jarkkola, 3.-6. –kerhovastaava, salla.jarkkola@gmail.com
Virpi Lahdenmäki, rahastonhoitaja, kesäkerhovastaava,
puh. 040 741 5737
Outi Korpela, 2. iltapäiväkerhovastaava, puh. 050 389 3494
Marja Oksanen, 2. liikuntakerhovastaava, puh. 040 754 0024
Outi Pietarinen, kuvataide- ja liikuntakerhovastaava,
2. kesäkerhovastaava, puh. 044 321 2140
Kirsi Poola, 2. kirppisvastaava, puh. 040 823 4248
Tarja Punnonen, jäsen-, keräys- ja työsuojeluvastaava,
puh. 050 332 1013
Anu Kanerva, suojatiepäivystys- ja syystapahtumavastaava,
hallituksen varajäsen, puh. 050 377 0174
Eeva-Maria Laiho, hallituksen varajäsen, puh. 040 824 0353
Tuija Reunanen, hallituksen varajäsen
Suvi Tornieporth, perhekahvilavastaava, hallituksen varajäsen,
puh. 050 407 7810
Salla Uddfolk, hallituksen varajäsen, puh. 050 487 2839
Riikka Mäkelä, IP-vastuuohjaaja, turvatuotevuokraus,
ei hallituksessa, puh. 050 370 0228
Salla Toitturi, netti- ja tiedotusvastaava, ei hallituksessa,
salla.toitturi@kotikone.fi

