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Puheenjohtajan terveiset

Kerhoja ja toimintaa lapsille ja perheille

Hyvät MLL Konalan jäsenet,

Kuvataidekerhot to 17.1.2019 alkaen
Kuvataidekerhot pidetään
torstaisin Konalan koululla
Nuorisopalveluiden
kerhotilassa klo 18.00 – 18.45
(3-6 -vuotiaat) ja klo 19.00 –
20.00 (7-12 -vuotiaat).
Ohjaajana Liisa Kuusela.

Vuosi 2019 tuo paikallisyhdistyksellemme tullessaan sellaisia
muutoksia, mitä emme ole aiemmin yhdistyksen historiassa
kokeneet. Joudumme luopumaan käyttämistämme Nuorisopalveluiden kerhotiloista. Konalan ala-asteen mennessä
remonttiin kesäkuussa 2019, Nuorisopalvelut lakkauttavat
toimitilansa Konalassa.
Muutos on aina kuitenkin positiivinen mahdollisuus miettiä
toimintaa ja identiteettiä uudelleen. Mitä me olemme aina
olleet? Mitkä asiat ovat meille kaikkein tärkeimpiä? Keitä
varten me täällä olemme?
Mannerheimin Lastensuojeluliitto syntyi vuonna 1920 lasten
olojen parantamiseksi. Sophie Mannerheim oli järjestön
kokoava voima. Tällä hetkellä MLL:n paikallisyhdistyksiä on
Suomessa 548 kpl. Näistä täällä Uudellamaalla toimii 94 kpl.
Yhdistyksissä toimii yli 15 000 aktiivista vapaaehtoista, jotka
tekevät vuosittain 300 000 tuntia vapaaehtoistyötä.
MLL Konalan paikallisyhdistyksessä tehtiin vuonna 2017
1960 vapaaehtoistyötuntia eli reilusti yli keskiarvon.
Kiitos kaikille, jotka tähän ovat vaikuttaneet!

Perheliikuntakerho ti 8.1.2019 alkaen
Perheliikuntakerho pidetään tiistaisin Konalan koulun
liikuntasalissa klo 18.00 – 18.45. Ohjaajana Elisa Voutilainen.
Seikkailujumppa ti 8.1.2019 alkaen
Seikkailujumppa on 4-6 -vuotiaiden oma jumppa. Se on
tiistaisin Konalan koulun liikuntasalissa klo 18.45 – 19.30.
Päälle rennot jumppavaatteet ja mukaan juomapullo.
Ohjaajana Elisa Voutilainen.
Perhekahvila ke 16.1.2019 alkaen
Perhekahvila aloittaa kevätkautensa klo
9.00 Konalan koululla Nuorisopalveluiden
kerhotilassa. Ensimmäisellä kerralla
suunnitellaan kevään ohjelmaa.

Meille tärkeintä on lapsiperheiden hyvinvointi ja hyvä arki.
Toimimme palveluntuottajana Helsingin kaupungin
kasvatuksen ja koulutuksen toimialan järjestämässä
iltapäiväkerhotoiminnassa. Tämän lisäksi olemme
järjestäneet vuosittain kesäkerhon, jotta pienten koululaisten
ei tarvitsisi olla niin kauan yksin kotona. Kesäkerhossa lapsille
järjestetään aktiivista tekemistä sekä lämmin ruoka.
Vapaamuotoista kohtaamista mahdollistavat maksuttomat
toimintamme, kuten esimerkiksi 3.–6.-luokkalaisille
suunnattu Happy Club -kerho ja perhekahvilamme.
Harrastustoiminnassa meidän järjestämissämme kerhoissa
tekemisen ilo ja matala kynnys tulla mukaan ovat
avaintekijöitä.
On tärkeää, että kohtaamispaikat ja lähiharrastusmahdollisuudet löytyvät läheltä. Pyrimme jatkamaan
toimintojamme syksyllä 2019 paikoissa, jotka ovat helposti
saavutettavissa. Iltapäiväkerhomme toimii koulun
väistötiloissa, ja muulle toiminnallemme etsitään tiloja
alueeltamme.
Hyvää alkanutta Vuotta 2019!
Ystävällisin terveisin
Anne Kallio
Puheenjohtaja

Kerhoja ja toimintaa ala-asteikäisille
Iltapäiväkerho ma 7.1.2019 alkaen
MLL Konala järjestää perusopetuslain mukaista iltapäivätoimintaa. Koululaisten iltapäiväkerhossa lapsista huolehtii
kolme koulutettua ohjaajaa. Kerhossa lapsille tarjotaan
välipala, ohjattuja ja omaehtoisia ulkoilu-, leikki-, askarteluja liikuntatuokioita sekä mahdollisuus läksyjen tekoon.
Kerromme lisää iltapäivätoiminnastamme Konalan kouluun
tulevien ekaluokkalaisten huoltajille lauantaina 12.1.2019
klo 10.00 järjestettävässä infotilaisuudessa.
Koululaisten liikuntakerho ti 8.1.2019 alkaen
Kerho pidetään tiistaisin
Konalan koulun
liikuntasalissa
klo 17.00 – 17.45. Kerho
on osallistujille maksuton,
eikä sinne vaadita
etukäteisilmoittautumista.
Ohjaajana Elisa Voutilainen.
Happy Club -kerho ke 16.1.2019 alkaen
Konalan koulun 3.- 6. -luokkalaisille tarkoitettu maksuton
kerho kokoontuu keskiviikkoisin klo 18.00 – 20.00 Konalan
koululla Nuorisopalveluiden kerhotilassa. Ohjaajana Ella
Hyvönen.

Liikuntaa nuorille ja aikuisille
Seuraava jäsentiedotteemme ilmestyy viikolla 11/2019.
Latinorytmix ti 8.1.2019 alkaen
Nuorille ja aikuisille tarkoitettu tanssillinen Latinorytmix
-jumppa tiistaisin Konalan koulun liikuntasalissa klo 19.30 –
20.30.

Iltapäiväkerho juhli yhdistyksen 20-vuotista taivalta

MLL Konala Adventtipolulla

Viime vuosi 2018 oli MLL Konalan 20. toimintavuosi.
Iltapäiväkerho on ollut osa toimintaa alusta asti. Marraskuun
alussa iltapäiväkerhon lapset pääsivät osalliseksi
juhlallisuuksista. Myös yhdistyksestä eläkkeelle pari vuotta
sitten jäänyt ohjaaja tuli katsomaan millainen meininki
iltapäiväkerhossa nykyisin on.

Yhdistys osallistui tänäkin
vuonna Konala-Seuran
organisoimalle
adventtipolulle. Luukku 8
avautui glögien ja piparien
muodossa lauantaina
aamupäivällä. Paikalla oli
lapsiperheitä, jotka jäivät
tilaan leikkimään ja
maalaamaan vesiväreillä.
Kiireetön, perhekahvilamainen yhdessäolo vallitsi tunnelmaa.
Glögikahvilassa oli innokkaita auttajia. Taisipa tiskivuoroista
tulla jossain vaiheessa jopa hieman riitaakin 😊 Lapset saivat
mukaansa yllätyspussin askarteluvälineitä sateisen iltapäivän
ajanvietteeksi.

Sirkuskoulu Sirius esiintyi IP:laisille. Taitavaa pariakrobatiaa
ihailtiin ja ihmeteltiin. Toinen esiintyjä oli treenannut sirkusta
kymmenisen vuotta ja toinenkin useamman vuoden.
Halloweenin lähistölle ajoittuneissa juhlissa nautittiin erilaisia
herkkuja. Pöydän kruunasi komea kurpitsakakku.
Disco sai suurimman osan lapsista liikkumaan musiikin
tahdissa. Erään vapaaehtoisen hallituslaisenkin tanssijalkaa
alkoi vipattaa suomalaiset räppibiisit...

Henkilöesittely – MLL Konalan nettivastaava Outi
Perhiö
MLL Konalan paikallisyhdistyksen vapaaehtoisten esittelyssä
on tällä kertaa uusi hallituksen jäsen ja nettivastaava Outi
Perhiö.
”Olen Outi, 3,5-vuotiaan pojan äiti.
Olemme asuneet Konalassa reilut
2 vuotta ja olemme viihtyneet alueella
todella hyvin!”

Syystapahtuma
Juhlavuoden Syystapahtuma järjestettiin marraskuun alussa
Ristipellontien uudella liikuntakeskuksella.
Yhdistys tarjosi
mahdollisuuden kaikille
kokeilla Taekwondoa,
Beach Volleyta sekä
temppuilua Game of
Skillsissä. Lisäksi oli
mahdollista käydä
seuraamassa
Cheerleading-ryhmien
harjoituksia.

Miten päädyit mukaan MLL Konalan
toimintaan?
”Muutimme Konalaan samoihin
aikoihin, kun palailin hoitovapaalta
töihin. Tästä johtuen en ehtinyt
istuskella alueen hiekkalaatikoilla ja
tutustua alueen muihin vanhempiin ja lapsiin. MLL:n
perheliikunnan kautta alueen vanhemmat ja lapset alkoivat
tulla tutuimmiksi ja samalla myös MLL:n toiminta. Kun minua
kysyttiin MLL Konalan toimintaan aktiivisemmin mukaan,
lähdin mielelläni mukaan vaikuttamaan alueen lapsiperheille
tarjottavaan toimintaan!”
Terveiset muille?
”Olen todella iloisesti yllättynyt, miten lämminhenkinen
vastaanotto MLL Konalan toiminnassa on aina ollut. Mukaan
toimintaan on ollut helppo lähteä, jopa kiireisen
perheenäidin. Tule sinäkin mukaan toimintaan ja tekemään
yhteistä hyvää alueen lapsiperheille!”

Paikalla oli mukavasti porukkaa. Uusia urheilulajeja kokeiltiin
ja joku taisi löytää itselleen uuden urheiluharrastuksen.

Jäsenetu *Uutta*
Yhteistyökumppanimme Marskin Muksut Second hand
-lastenvaate- ja tarvikeliike, Topeliuksenkatu 19, Töölö
20 % alennus ostoksista (edun saa näyttämällä
voimassaolevaa jäsenkorttia).
www.marskinmuksut.fi

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

MLL Konalan hallitus ja vastuualueet 2019
Anne Kallio, puheenjohtaja, henkilöstö- ja
perhekahvilavastaava,
puh. 050 414 3633
Kirsi Poola, sihteeri, puh. 040 823 4248
Eija Hannila, tiedotusvastaava, puh. 040 766 2646
Maaret Häkkinen, kirppisvastaava,
puh. 050 370 3708
Salla Jarkkola, 3.-6. –kerhovastaava,
salla.jarkkola@gmail.com
Virpi Lahdenmäki, rahastonhoitaja, puh. 040 741 5737
Marja Oksanen, iltapäiväkerhovastaava, puh. 040 754 0024
Outi Perhiö, nettivastaava, puh. 044 358 5841
Outi Pietarinen, kuvataide-, kesäkerho- ja
liikuntakerhovastaava, puh. 044 321 2140
Tarja Punnonen, jäsen-, keräys- ja työsuojeluvastaava,
puh. 050 332 1013
Anu Kanerva, suojatiepäivystysvastaava, hallituksen
varajäsen, puh. 050 377 0174
Outi Korpela, 2. iltapäiväkerhovastaava, hallituksen
varajäsen, puh. 050 389 3494
Eeva-Maria Laiho, hallituksen varajäsen, puh. 040 824 0353
Riikka Mäkelä, IP-vastuuohjaaja, turvatuotevuokraus,
ei hallituksessa, puh. 050 370 0228

