Jäsentiedote 3/2018
Tässä tiedotteessa mm.:
• Syksyn kerhot
• Suojatiepäivystys
• Juhlavuoden kerhokassi
• Tietosuojakäytäntö

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

Hallituksen terveiset

Kuvataidekerhot to 16.8. alkaen

Mukavaa syksyn alkua! Ennätyksellisen lämmin kesä on
takanapäin, toivottavasti se sujui rentouttavissa merkeissä.
Koulut ovat alkaneet ja koululaisten iltapäiväkerhossakin on jo
aloitettu uusi toimintakausi. Suojatiepäivystys on menossa
koulun lähiristeyksissä vielä tulevalla viikolla. Muutkin
kerhomme käynnistyvät lähiviikkojen aikana. Kerhojemme
tarjonnasta saat lisää tietoa tässä jäsentiedotteessa. Olet
lämpimästi tervetullut mukaan harrastustoimintaamme!

Kuvataidekerhossa jokainen lapsi työskentelee omien
taitojensa mukaan. Piirustustekniikoiden oppimisen lisäksi itse
tekeminen, värikokemukset ja uuden kokeileminen ovat
kerhon keskiössä.
Kuvataidekerhot pidetään torstaisin Konalan koululla
Nuorisopalveluiden kerhotilassa, Riihipellonkuja 2C.
Klo 18.00-18.45 (3–6-vuotiaat) ja klo 19.00-20.00 (7–12vuotiaat). Ohjaajana Anna-Stiina Korhonen.

Seuraava jäsentiedotteemme ilmestyy viikolla 40/2018.
Lisätietoja: https://konala.mll.fi/toiminta/kuvataidekerho/

Suojatiepäivystys on käynnissä
Konalassa toteutetaan Suojatiepäivystys jo yhdeksännen
kerran 9.-17.8.2018. Vapaaehtoiset päivystäjät muistuttavat
autoilijoita pienten koululaisten liikkumisesta päivystämällä
kuudessa eri risteyksessä ala-asteen lähistöllä.
Suojatiepäivystäjät kiinnittävät tiellä liikkujien huomion
keltaisine liiveineen ja varmistavat lasten turvallisen kadun
ylityksen.
Yksi tämän vuoden ensimmäisistä päivystäjistä oli Seppo
Jarkkola. Hänen ensimmäinen lapsenlapsensa aloitti
koulutaipaleensa. Eläkkeellä oleva Seppo oli auttamassa
lastenlasten hoidossa Nilsiästä asti, ja osallistui ilman muuta
näin hyvään juttuun. Useampi ohikulkija tulikin jo ennen
vuoron alkua kiittämään suojatiepäivystyksestä.

Teatterikerhot ma 3.9. alkaen
*Uutta* ryhmä 5–7-vuotiaille
Teatterikerhossa opitaan teatterin tekemisen perustaitoja
leikin ja improvisaation avulla. Aikaisempaa kokemusta
teatterin tekemisestä ei tarvita; utelias mieli, kokeilunhalu ja
kiinnostus työskennellä eri-ikäisten kanssa riittää.
Teatterikerho pidetään
maanantaisin Konalan koululla
Nuorisopalveluiden kerhotilassa,
Riihipellonkuja 2C.
Klo 17.15-18.00 (5–7-vuotiaat).
Klo 18.15-19.45 (8–12-vuotiaat).
Kerho toteutetaan yhteistyössä
Teatteri Tuikkeen kanssa.
Lisätietoja: https://konala.mll.fi/toiminta/teatterikerho/

”Moni ekaluokkalainen kulki tänään vanhempiensa kanssa,
mutta ensi viikolla voi olla jo niitä yksin kulkijoitakin. Hyvä että
on muitakin aikuisia turvaamassa koulutietä.” Seppo totesi.
Tänä vuonna mukaan on lupautunut jo yli 40 vapaaehtoista.
Kiitos kaikille suojatiepäivystäjillemme jo nyt!
Mikäli haluat antaa puoli tuntia ajastasi ja osallistua
tempaukseen, mukaan mahtuu vielä! Sepon sanoin:
”Hommana ei ollut vaikeata hyvän asian puolesta. Olen
mukana ensi vuonnakin, mikäli vaan olen maisemissa.”
Ilmoittaudu lähettämällä sähköpostia suojatiepäivystysvastaavallemme Anulle: anukanerva@kolumbus.fi
Toivottavasti kaikki tiellä liikkujat muistavat myös
ensimmäisen kouluviikon jälkeen, että joka syksy liikenteessä
kulkee 500 000 peruskouluikäistä lasta. Ettei yksikään lapsi
jäisi auton alle koulutiellä!

Perhekahvilat käynnistyvät viikolla 35
Keskiviikon kahvila
aloittaa syyskauden 29.8.
klo 9.00-10.30.
Ensimmäisellä kerralla
kahvitellaan ja
suunnitellaan yhdessä
syksyn ohjelmaa.
Lauantaikahvila aloittaa
1.9. klo 10.00-11.30.
Siellä askarrellaan
avauskerralla
auringonkukkia.
Perhekahviloiden ohjelmat päivitetään nettisivuillemme
https://konala.mll.fi/perhekahvilat/

Liikuntakerhot ti 4.9. alkaen
Konalan ala-asteen jumppasalissa

MLL Konalan kesäkerhon kuulumiset
MLL Konalan 17. kesäkerho starttasi kesäkuussa heti koulujen
loputtua. Kerhossa kävi tänä kesänä yli 30 1.–6.-luokkalaista
lasta Konalasta ja lähialueilta.

Koululaisten liikuntakerho
Ala-asteikäisille suunnatussa kerhossa tutustutaan
monipuolisesti eri liikuntalajeihin. Kerho on kaikille avoin
taitotasosta riippumatta. Kerho kokoontuu tiistaisin
klo 17.00-17.45. Maksuton kerho ei vaadi
etukäteisilmoittautumista. Ohjaajana Laura Nokkala.

Kerhossa ulkoiltiin, liikuttiin, retkeiltiin, leikittiin ja askarreltiin
iltapäiväkerho-ohjaajiemme ja nuorten kesäkerhoapulaistemme valvonnassa ja ohjauksessa. Santtu Varma piti
kerholaisille tenniskerhoa ja kuvataidekerho-ohjaajamme
Anna-Stiina Korhonen ohjasi taidepajoja.

Perheliikunta
Perheliikunta on alle kouluikäisille
ja heidän vanhemmilleen
suunnattua ohjattua toimintaa.
Kerho kokoontuu tiistaisin
klo 18.00-18.45.
Ohjaajana Laura Nokkala.

Kesäkerhon aikana lapset kävivät tutustumassa Senaatintorin
kupeessa olevaan Lasten Kaupunkiin ja Luonnontieteelliseen
museoon. Lisäksi retkeiltiin Seurasaaressa ja käytiin
seikkailemassa HopLopissa.
Kesäkerho päättyi juhannukseen ja perinteisiin kerhon
päättäjäisiin, joiden jälkeen olikin mukava jäädä jatkamaan
kesäloman viettoa.

Seikkailujumppa
4–6-vuotiaiden oma jumppa
kokoontuu tiistaisin
klo 18.45-19.30. Seikkailujumpassa
liikutaan vauhdikkaasti ja
tutustutaan erilaisiin
liikuntavälineisiin. Ohjaajana Laura
Nokkala.
Latinorytmix
Nuorille ja aikuisille suunnatussa kerhossa nautitaan
liikkumisen ilosta tanssien ja latinorytmien tahdittamana.
Tunti koostuu helpoista askelsarjoista ja loppuvenyttelystä, eli
jumppa sopii kaikille ikään ja kuntoon katsomatta. Jumppa
kokoontuu tiistaisin klo 19.30-20.30. Ohjaajana Jenni
Kytöluoto.
Lisätietoja liikuntakerhoista nettisivuiltamme:
https://konala.mll.fi/toiminta/

MLL Konalan tietosuojakäytänteet
EU:n uusi tietosuoja-asetus (GDPR) astui voimaan 25.5.2018.
Olemme huomioineet tietosuoja-asetuksen toiminnassamme
ja varmistaneet, että toimintomme ovat asetusten mukaisia.
Tietosuojaselosteet löytyvät nettisivuiltamme kyseisen kerhon
tai toiminnan alta ja kootusti osoitteesta:
https://konala.mll.fi/yhdistys-ja-jasenyys/yhdistysdokumentit/
Lähtökohtaisesti keräämme vain kerhon tai tapahtuman
järjestämisen kannalta välttämättömiä tietoja, tietoihin
pääsevät vain ne henkilöt, jotka niitä toiminnan
järjestämisessä tarvitsevat ja tiedot hävitetään asianmukaisesti kerhokauden tai tapahtuman päätyttyä.
MLL:n jäsenrekisteriä ylläpitää MLL:n keskusjärjestö,
Mannerheimin Lastensuojeluliitto. Jäsenrekisterin
tietosuojaselosteen osoite on:
https://www.mll.fi/mannerheimin-lastensuojeluliitonjasenrekisterin-tietosuojaseloste/

MLL:sta tukea vanhemmuuteen sekä lasten ja nuorten
huoliin
MLL näkyy jäsenilleen paikallisyhdistysten toiminnan,
tapahtumien, kerhojen ja perhekahviloiden kautta. MLL on
kuitenkin paljon enemmän. MLL tarjoaa maksutonta
vertaistukea vanhemmille esimerkiksi Vanhempainnetin
kautta ja tarjoamalla nettisivuillaan konkreettisia ratkaisuja
arjen pulmiin eri ikäkausina.
Vanhempainnetin löydät osoitteesta:
https://www.mll.fi/vanhemmille/
Lapsille ja nuorille MLL tarjoaa maksuttoman Lasten ja nuorten
puhelimen, Nuortennetin ja chatin. Näissä lapsi tai nuori voi
kirjoittaa tai puhua huolistaan aikuiselle, jolla on aikaa
kuunnella. Nuortennetissä on lisäksi nuorten oma
keskustelupalsta.
Nuorille suunnatut sivut ovat osoitteessa:
https://www.mll.fi/nuorille/

Pilkkoset kumppanina varainkeruussa
Mannerheimin Lastensuojeluliiton arvojen mukaisesti MLL
Konala järjestää paikallista kerhotoimintaa ja tapahtumia,
joiden toteuttamista ohjaavat mm. ilo, lasten osallisuus ja
yhdenvertaisuus. Toiminnan mahdollistamiseksi järjestämme
esim. kevätkirppiksen, osallistumme vuotuiseen Lapset Ensin keräykseen ja myymme kannatustuotteita.
Pilkkoset Oy on tukenut MLL Konalan toimintaa lahjoittamalla
yhdistykselle 20-vuotisjuhlakassit tuotemyyntiin. Kassin
ulkoasun on suunnitellut MLL Konalan entinen puheenjohtaja
Pia Hietamies.
Kiitos sekä Pialle että Pilkkoset Oy:lle kassien suunnittelusta ja
toteutuksesta!
Juhlavuoden kerhokasseja on saatavilla rajoitettu määrä.
Tilaa omasi
https://holvi.com/shop/MLLKonala/section/tuotemyynti/

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

