Jäsentiedote 2/2019
Tässä tiedotteessa mm.:
• Kutsu yhdistyksen kevätkokoukseen
• Haku Koululaisten iltapäiväkerhoon
• Koululaisten kesäkerho
• Kevätkirppis
• Uudet jäsenedut
http://konala.mll.fi
https://www.facebook.com/MLLKonala/
https://holvi.com/shop/MLLKonala/

Hyvät MLL Konalan jäsenet

Ilmoittautuminen kesäkerhoon 2019

Kevät lähestyy vauhdilla ja valoisa aika lisääntyy. Katse kääntyy
jo kesäsuunnitelmiin ja lomareissuihin. Olethan tietoinen
kaikista MLL:n tarjoamista valtakunnallisista jäseneduista
esim. vapaa-ajan ja matkailun osalta?

MLL Konala järjestää perinteisen koululaisten kesäkerhon
3.-20.6.2019. Kerhoon otetaan 26 (1.-6. -luokkalaista) lasta
ilmoittautumisjärjestyksessä Konalasta ja lähialueilta.
Kerho on auki maanantaista perjantaihin klo 8.30 – 16.00.
Lapsille tarjotaan kerhossa lounas ja välipala.

Ajankohtaista yhdistyksessä on edelleen muutto ja uusien
toimintatilojen löytäminen. Kesäkerhollemme löysimme
toimintatilat Ristipellontien liikuntakeskuksesta Taekwondoseuran tiloista. Syksystä 2019 lähtien koululaisten
iltapäiväkerho tulee toimimaan Konalan ala-asteen
väistötiloissa. Ilmaiset kerhomme perhekahvila ja Happy Club
3-6 -kerho saavat toimintatilan leikkipuisto Vähätuvasta ensi
syksynä. Suhtaudumme luottavaisin mielin tulevaan muuttoon
ja sen mukanaan tuomiin muutoksiin toiminnassamme.

Kerhopaikkana toimii Taekwondo-seuran tilat Ristipellontien
liikuntakeskuksessa, Ristipellontie 1 A.
Monipuolinen ohjelma sisältää mm. retkiä, liikuntaa eri
muodoissa sekä kädentaitoja.

Olemme mukana kauppakeskus Ristikossa Varaslähtö
Vappuun -tapahtumassa 27.4. ja järjestämme perinteisen
kevätkirppiksen toukokuussa leikkipuisto Vähätuvassa.
Nähdään siis siellä!
Kevätterveisin,
Anne Kallio
Puheenjohtaja
Seuraava jäsentiedotteemme ilmestyy viikolla 32/2019.

Ilmoittautuminen koululaisten iltapäiväkerhoon
MLL Konala järjestää perusopetuslain mukaista Helsingin
kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialan rahoittamaa
ja valvomaa iltapäivätoimintaa. Koululaisten iltapäiväkerhossa
lapsista huolehtii koulutetut ohjaajat. Kerhossa lapsille
tarjotaan välipala, ohjattuja ja omaehtoisia ulkoilu-, leikki-,
askartelu- ja liikuntatuokioita sekä mahdollisuus läksyjen
tekoon. Asiakasmaksut ovat 100 € / kk klo 16.00 asti ja 120 € /
kk klo 17.00 asti kestävässä toiminnassa.
Hakuaika iltapäiväkerhotoimintaan lukuvuodelle 2019 – 2020
on 18.3. – 18.4.2019. Hakulomakkeita toimintaan saa
hakuajan alettua IP-kerhosta, koululta sekä sähköisessä
muodossa Kaskon ja MLL Konalan nettisivuilta. Hakulomake
toimitetaan hakuaikana siihen toimintapaikkaan, johon
ensisijaisesti haetaan. Hallinnollinen päätös lapsen
ottamisesta iltapäivätoimintaan postitetaan huoltajille
28.6.2019 mennessä.

Kerhomaksu on 180 euroa MLL Konalan jäseniltä ja 215 euroa
ei-jäseniltä. Osallistuminen on mahdollista myös viikoittain,
jolloin viikkomaksu MLL Konalan jäsenille on 83 euroa ja eijäsenille 103 euroa.
Kerhoon ilmoittaudutaan verkkokaupassamme:
https://holvi.com/shop/MLLKonala/. MLL Konalan jäsenhinnan
saa verkkokaupassa aktivoitua koodeilla JASEN35 (kolmen
viikon kerho) ja JASEN20 (yksittäiset kerhoviikot).
Ilmoittautumisaika kerhoon päättyy 14.5.2019. Lisätietoa
kesäkerhosta ja ilmoittautumisesta nettisivuiltamme:
https://konala.mll.fi/toiminta/kesakerho/

Kevätkokous 16.4.2019
Tervetuloa MLL Konalan paikallisyhdistyksen sääntömääräiseen kevätkokoukseen tiistaina 16.4.2019 klo 18.00.
Kokouspaikka on Riihipellonkuja 2 C, kerhotila.
Asialistalla sääntömääräiset asiat.
Lastenhoito on järjestetty kokouspaikalla.

Lisätietoja iltapäiväkerhon nettisivulla:

https://konala.mll.fi/koululaisten-iltapaivakerho

Tervetuloa!
MLL Konalan hallitus

Liikuntakerhojen kevät
Haluatko tulla mukaan liikkumaan loppukevääksi?
Perheliikkariin ja latinorytmixiin mahtuu vielä. Jos kiinnostuit,
ole yhteydessä liikkarivastaava Outi Pietariseen.
Lisätietoa liikuntakerhoistamme nettisivuilta:
https://konala.mll.fi/toiminta/

Kevätkirpputori

Henkilöesittely – MLL Konalan tuleva tiedotusvastaava
Eija Hannila

MLL Konalan perinteinen kevätkirpputori järjestetään
sunnuntaina 19.5.2019 klo 10.00 – 13.00 Konalan Vähätuvan
leikkipuistossa osoitteessa Vähäntuvantie 4.

MLL Konalan hallitusesittelyssä on uusi hallituksen jäsen ja
tuleva tiedotusvastaavamme Eija Hannila.

Ohjelmassa on tuttuun tapaan ainakin kahvio ja arpajaiset.
Teemana tänä vuonna leikkimieliset yleisurheilulajit. Koko
perhe pääsee kokeilemaan ilmaiseksi, miten paperikeihäs
lentää tai miten pitkälle hyppy kulkee.

”Olen Eija, kuuden lapsen
kummitäti. Olemme asuneet
miehen ja koiran kanssa
Konalassa 5,5 vuotta.”

Myymään voi tulla joko valmiille pöytäpaikalle tai omalta
pöydältä. Valmiin myyntipaikan hinta on 10 euroa MLL
Konalan jäsenille ja 12 euroa ei-jäsenille. Omalta pöydältä tai
auton takakontista myytäessä hinnat ovat 8 euroa MLL
Konalan jäsenille ja 10 euroa ei jäsenille.

Miten päädyit mukaan MLL
Konalan toimintaan?

Pöytävarauksia voi tehdä 1.4. alkaen verkkokaupastamme:
https://holvi.com/shop/MLLKonala/
Tervetuloa myymään sinulle tarpeettomia (lasten)vaatteita ja
tavaroita sekä tekemään edullisia löytöjä! Myymättä jääneet
tavarat voi lahjoittaa Kinnas-projektin kautta Viron
vähävaraisille lapsiperheille.

”Etsin opiskeluuni liittyvää
harjoittelupaikkaa kotini
lähettyviltä Konalasta
alkuvuonna 2018. Sain koululta
vinkin MLL Konalan
iltapäiväkerhosta, joka soveltui
mainiosti harjoittelupaikaksi.
Harjoitteluaikana ilmaisin MLL Konalan hallituksen
puheenjohtajalle kiinnostukseni vapaaehtoistoiminnasta.
Syksyllä sainkin yhteydenoton vapaaehtoistyöhön liittyen ja
olin valmis hyppäämään mukaan tähän toimintaan.”
Terveiset muille?
”Olen aina pitänyt lapsista, mutta jännitin lähteä mukaan
toimintaan, sillä minulla ei ole omia lapsia. Minut otettiin
kuitenkin heti tosi hyvin vastaan. Kannustankin näin myös
lapsista pitäviä henkilöitä mukaan toimintaamme!”

Tervetuloa Lapset ensin -kerääjäksi!

Maksutonta kerhotoimintaa alakoululaisille
Koululaisten liikuntakerho
Lähinnä 1.-3.-luokkalaisille suunnattu kerho pidetään tiistaisin
Konalan koulun liikuntasalissa klo 17.00 – 17.45. Kerhoon ei
vaadita etukäteisilmoittautumista.
Happy Club -kerho
3.- 6.-luokkalaisille tarkoitettu kerho kokoontuu
keskiviikkoisin klo 18.00 – 20.00 Konalan koululla
Nuorisopalveluiden kerhotilassa.
Tarkempi ohjelma nettisivuilla.
https://konala.mll.fi/toiminta/happy_club_3-6-kerho/

Perhekahvila
Perhekahvilamme on sulkenut ovensa
tältä keväältä vapaaehtoisen palatessa
töihin.
MLL Konalan perhekahvila aukeaa taas
syksyllä 2019 Leikkipuisto Vähätuvan
tiloissa. Tarkempi ajankohta
ilmoitetaan myöhemmin.

Mannerheimin Lastensuojeluliitto järjestää Lapset ensin
-keräyksen 1.4.-15.5.2019. Lapset ensin -kampanja muistuttaa
siitä, että jokaisella lapsella on oikeus leikkiin, iloon ja turvaan.
MLL auttaa vanhempia kasvattamaan ja suojelemaan lapsia ja
iloitsemaan heistä.
Lapset ensin -keräyksellä hankitaan varoja MLL:n
paikallisyhdistysten ja piirien työhön lasten, nuorten ja
lapsiperheiden hyväksi. Paikallisyhdistyksemme hallitus on
päättänyt kohdentaa tämänvuotisen keräystuottomme
perhekahvila- ja Happy Club 3-6 -kerhotoimintaan.
Yhdistyksemme jäsenenä tarjoamme Sinulle mahdollisuutta
osallistua keräykseen talkoolaisena. Järjestämme muutamia
keräystapahtumia ja tarvitsemme lipaskerääjiä. Onko Sinun
mahdollista antaa ajastasi tunti, pari? Mikäli innostuit, ota
yhteyttä!
Saat lisätietoa keräysvastaavaltamme konalan.yhdistys@mll.fi.
Ilmoittaudu vapaaehtoiseksi oheisen linkin kautta
https://konala.mll.fi/yhdistys-ja-jasenyys/tulevapaaehtoiseksi/

Jäsenetuja *Uutta*

Kauppakeskus Ristikon hyvinvointipäivä

Yhteistyökumppanimme
HopLop tarjoaa MLL:n jäsenille
sisäänpääsymaksun arkisin
12 € / lapsi (max. 5 lasta).
Lipun hinta sisältää rajoituksettoman
yhtäjaksoisen leikkiajan. Valvojina toimivat aikuiset pääsevät
sisään veloituksetta. Etu ei ole voimassa koulujen loma-aikoina
eikä arkijuhlapyhinä.

MLL Konala oli mukana kauppakeskus Ristikon
hyvinvointipäivässä 9.3. järjestämällä temppuradan lapsille.
Temppuradalla oli erilaisia välineitä, joiden avulla oli
mahdollista tasapainoilla, temppuilla ja pallotella omaan
tahtiin. Yhteisillä hetkillä hypittiin hyppynarulla ja leikittiin
leikkivarjolla. Oli hienoa huomata miten temppuradan muoto
eli päivän kuluessa, kun iloiset ja innokkaat osallistujat
muokkasivat rataa omannäköisekseen!

HopLop-synttäreillä päivänsankari juhlii veloituksetta, kun
juhlavieraita on päivänsankarin lisäksi vähintään kuusi.
Molemmat edut ovat voimassa lähes kaikissa HopLoppuistoissa ja edut saa esittämällä voimassa olevan jäsenkortin.
https://www.hoplop.fi/
Tiedekeskus Heureka Vantaalla tarjoaa MLL:n
jäsenille 10 %:n alennuksen pääsylipuista.
Edun saa esittämällä voimassa olevan
jäsenkortin.
https://www.heureka.fi/

Muut valtakunnalliset jäsenedut löydät osoitteesta:
https://www.mll.fi/tietoa-mllsta/jasenyys/jasenedut/

Liikuntaretkeilyä iltapäiväkerhossa
Iltapäiväkerholaiset tekivät liikunnallisen retken Ristipellontie
1A:ssa sijaitsevaan Game of Skills -liikuntapaikkaan. Retki
toteutettiin kahdessa ryhmässä helmikuun alussa.
GOS-harjoittelu kehittää perusmotoriikkaa, parantaa
vartalonhallintaa, liikkuvuutta ja voimaa. Iltapäiväkerholaiset
osallistuivat ohjatulle tunnille. Alkuleikki perustui satuun,
jonka jäseninä lapset liikkuivat. Lasten mielestä se oli kivaa ja
vaati keskittymistä. Temppuradalla saattoi harjoittaa
monipuolisesti omia taitojaan. Trampoliini osoittautui kaikkein
suosituimmaksi välineeksi.

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

