
 

 

 

 

 

 

 

 

Jäsentiedote 2/2018 
 

Tässä tiedotteessa mm.: 

• Kutsu yhdistyksen kevätkokoukseen  

• Koululaisten kesäkerho  

• Juhlakirppis 

• Kevään kerhokampanjat 

 

http://konala.mll.fi 

https://www.facebook.com/MLLKonala/ 

https://holvi.com/shop/MLLKonala/ 
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Hallituksen terveiset 
 
Aurinkoinen tervehdys MLL Konalasta. Keväthanget hohtavat, 
valon määrä lisääntyy ja kohti kesää ollaan menossa. Meillä 
yhdistyksessäkin valmistaudutaan jo loppukevääseen ja 
kesään. Juuri nyt meillä on työn alla Juhlakirppis ja kesäkerho. 
Näistä voit lukea lisää tästä jäsentiedotteesta. 
 
Kevätkampanjat ovat käynnistyneet seuraavissa kerhois-
samme: kuvataidekerho 7-12-vuotiaille, seikkailujumppa, 
perheliikunta sekä Latinorytmix. Tule mukaan jo tuttuun 
toimintaan tai kokeilemaan kokonaan uutta harrastusta!  
 
Seuraava jäsentiedotteemme ilmestyy viikolla 32/2018.  
 
 

Kevätkokous 11.4.2018  

 
Tervetuloa MLL Konalan paikallisyhdistyksen sääntö-
määräiseen kevätkokoukseen keskiviikkona 11.4.2018  
klo 18.00. Kokouspaikka on Riihipellonkuja 2 C, kerhotila. 
Asialistalla sääntömääräiset asiat. Lastenhoito on järjestetty 
kokouspaikalla.  
 
Tervetuloa!  
MLL Konalan hallitus 
 
 

Ilmoittautuminen kesäkerhoon 2018 
 
MLL Konala järjestää perinteisen koululaisten kesäkerhon 
4.-21.6.2018. Kerhoon otetaan 26 lasta ilmoittautumis-
järjestyksessä Konalasta ja lähialueilta. Kerho on auki 
maanantaista perjantaihin klo 8.30 – 16.00. Lapsille tarjotaan 
kerhossa lounas ja välipala. Kerholaisten ohjelmassa on tänä 
vuonna mm. retket Seurasaareen, Luukkiin, HopLopiin sekä 
Lasten kaupunkiin, taidepaja ja Santtu Varman tenniskerho.  
 

 
 
Kerhomaksu on 170 euroa MLL Konalan jäseniltä ja 205 euroa 
ei-jäseniltä. Osallistuminen on mahdollista myös viikoittain, 
jolloin viikkomaksu MLL Konalan jäsenille on 78 euroa ja ei-
jäsenille 98 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 13.5.2018. Lisätietoa 
kesäkerhosta ja ilmoittautumisesta nettisivuiltamme: 
https://konala.mll.fi/toiminta/kesakerho/ 

 Kevätkirpputori ja yhdistyksen 20-vuotissynttärit 
 
MLL Konalan perinteinen kevätkirpputori järjestetään 
sunnuntaina 21.5.2018 klo 10.00 – 14.00 Konalan Vähätuvan 
leikkipuistossa osoitteessa Vähäntuvantie 4.  
Kirppiksen yhteydessä juhlitaan yhdistyksen 20-vuotista 
taivalta. 
 
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. 
 
Perinteiseen tapaan kirppiksellä on kahvio ja ohjelmaa koko 
perheelle mm. perinneleikkejä, keppihevosten askartelua ja 
arpajaiset. Lisätietoja kirppiksestä päivitetään nettisivuillemme 
huhtikuun aikana.  
 
Pöytävarauksia voi tehdä 1.4. alkaen verkkokaupastamme: 
https://holvi.com/shop/MLLKonala/ 
 
Tervetuloa mukaan juhlimaan kanssamme ja nauttimaan 
synttärikahvit! 
 
 

Kuvataidekerhon kevätkampanja  
 

Kuvataidekerhon 7-12-vuotiaiden 
ryhmässä on alkanut kevätkampanja!  
 
Tarjoamme kuviskerhon koko 
loppukevään 50 % alennuksella. Saat 
alennukset aktivoitua verkkokaupassa 
koodeilla Kuvis70 (MLL Konalan 
jäsenille 45 euroa) tai Kuvis50 (ei-
jäsenille 57,50 euroa). 
 
 

 
Lisätietoa kuviskerhon nettisivuilta: 
https://konala.mll.fi/toiminta/kuvataidekerho/ 
 
 

Liikuntakerhojen kevätkampanjat  
 
4-6-vuotiaiden omassa 
seikkailujumpassa, perhe-
liikunnassa sekä aikuisille ja 
nuorille suunnatussa 
Latinorytmixissä on nyt 
kevätkampanjat!  
 
Tarjoamme 4 liikuntakertaa  
25 eurolla. Kampanjahintaiset 
kerhokerrat saa verkkokaupassa 
aktivoitua koodilla Kampanja18.  
 
Lisätietoa liikuntakerhoistamme 
nettisivuilta: 
https://konala.mll.fi/toiminta/ 
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Maksutonta kerhotoimintaa alakoululaisille 
 
Koululaisten liikuntakerho 
Lähinnä 1.-3.-luokkalaisille suunnattu kerho pidetään tiistaisin 
Konalan koulun liikuntasalissa klo 16.00 – 16.45. Kerhoon ei 
vaadita etukäteisilmoittautumista.  
 
Happy Club -kerho 
3.- 6.-luokkalaisille tarkoitettu kerho kokoontuu 
keskiviikkoisin klo 18.00 – 20.00 Konalan koululla 
Nuorisoasiainkeskuksen kerhotilassa. Keväällä kerhossa 
valmistetaan välipaloja joka toinen viikko ja muuten pelataan 
ja touhutaan yhdessä. Tarkempi ohjelma nettisivuilla. 
https://konala.mll.fi/toiminta/happy_club_3-6-kerho/ 
 
 

Perhekahviloiden loppukevään ohjelmaa 
 

 
 
Perhekahvila keskiviikkoisin klo 9.00 – 10.30   
 
7.3.   Pelataan yhdessä (pelejä myös taaperoille) 
14.3. Askarrellaan kierrätysmateriaaleista   
21.3. Vapaa ohjelma 
28.3. Pääsiäisaskartelua 
4.4.   Värileikkejä lapsille 
11.4. Vapaa ohjelma  
18.4. Perustetaan nukketeatteri  
          (askarrellaan ja leikitään) 
25.4. Vapaa ohjelma 
2.5.   Vapaa ohjelma 
9.5.   Äitienpäiväaskartelua 
16.5. Kevään viimeinen kahvila - nyyttärit  
 
Lauantaiperhekahvila on koko perheen kahvila 
  
Olemme pitäneet vuoden alusta alkaen uutta perhekahvilaa 
lauantaisin klo 10.30 – 12.00 Konalan ala-asteella 
Nuorisoasiankeskuksen kerhohuoneella, Riihipellonkuja 2 C. 
Kahvila on tarkoitettu koko perheen yhteiseksi lauantai-
tekemiseksi. 
 
Tähän mennessä kahvilassa on maalattu, piirretty, leivottu 
pikkuleipiä sekä nautittu intialaisesta päähieronnasta ja kivasta 
yhdessäolosta. Maaliskuun ohjelmassa on tulossa Nosh -tuote-
esittely ja pääsiäisaskartelua. Intialainen päähieronta saa myös 
jatkoa näillä kerroilla. Kevään viimeinen kahvilalauantai on 
28.4. 
 
Otamme mielellään vastaan ohjelmaideoita teiltä kahvilassa 
kävijöiltä. Niitä voi postittaa osoitteeseen 
konalan.yhdistys@mll.fi.   
 
Ollaan yhteydessä! 

Henkilöesittely – MLL Konalan Lauantaikahvila- ja 
kirppisvastaava Maaret Häkkinen 
 
MLL Konalan hallitusesittelyssä on hallituksen jäsen, 
lauantaikahvila- ja kirppisvastaavamme Maaret Häkkinen. 
 
 ”Olen Maaret, kahden tytön äiti. Olen asunut Konalassa 
kahdeksan vuotta ja viihdyn täällä perheeni kanssa mainiosti.” 
 

Miten päädyit mukaan MLL 
Konalan toimintaan? 
 
”Tulin mukaan MLL Konalan 
toimintaan hoitovapaani aikana. 
Ensin olin vapaaehtoisena erilaissa 
tapahtumissa. Yhdistyksen mukava 
ja lämminhenkinen joukko tempasi 
minut heti mukaansa. Innostuinkin 
aloittamaan keskiviikon 
perhekahvilassa toisena 
vastaavana. Töihin paluun jälkeen 
on ollut kivaa jatkaa                                                 
perhekahvilassa lauantaisin.” 

 
Terveiset muille? 
 
”Tässä joukossa on ilo olla mukana. Yhdessä voimme toimia 
alueen lasten ja perheiden hyväksi. Tule sinäkin reippaasti 
mukaan! Tällä porukalla on hyvä meininki.” 
 
 

Tervetuloa Lapset ensin -kerääjäksi! 

Mannerheimin Lastensuojeluliitto järjestää Lapset ensin  
-keräyksen 1.4.-15.5.2018. 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 
perhekahvilatoimintaan. 
 
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/tule-
vapaaehtoiseksi/ 
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Keskeneräisten kerho 

 
Keskiviikkona 28.3.2018 klo 18.00 – 19.30 
 
Jäikö pääsiäisaskartelut, neule tai jokin muu askare 
vaiheeseen?  
 
Tule viimeistelemään keskeneräiseksi jääneitä käsitöitä tai 
muita askareita Konalan koulun Nuorisoasiainkeskuksen 
kerhotilaan. Kerho kokoontuu noin kerran kuussa. Ota omat 
tarvikkeet mukaan, tarjolla hyvää seuraa ja pientä purtavaa.  
 
Tervetuloa! 
 
 

Osallistavaa toiminnan suunnittelua iltapäiväkerhossa 
 
Koululaisten Iltapäiväkerhossa lapset valitsivat keskuudestaan 
viisi lasta, joiden tehtävänä oli miettiä ystävänpäivädiskon 
järjestämistä. Osa sai tehtäväkseen kysyä muilta, mitä lempi-
musiikkia diskossa soitettaisiin ja toiset taas miettivät ideoita 
välipalalla tarjottaviksi herkuiksi. Yksi iltapäiväkerhon 
ohjaajista ohjasi ryhmän toimintaa. Kokemus oli mukava ja 
osallistavaa suunnittelua tullaan tekemään myös jatkossa 
iltapäiväkerhossa. 

 

 
 
 
Hakuaika koululaisten iltapäiväkerhotoimintaan 
lukuvuodelle 2018 – 2019 jatkuu aina 27.4.2018 asti.  
Lisätietoa: https://konala.mll.fi/koululaisten-iltapaivakerho/ 
 
 

Kevään muita tapahtumia MLL Konalassa 

 
Lauantaina 21.4.2018 olemme mukana Ristikossa Varaslähtö 
Vappuun -tapahtumassa. Silloin on mahdollisuus tulla 
askartelemaan kanssamme. 
 
 
 
 
Tuoreimmat tiedot tapahtumistamme: 
https://konala.mll.fi/ 
https://www.facebook.com/MLLKonala/ 
 

Avoimia kesätyöpaikkoja MLL Konalassa 
 
Haemme kahta apuohjaajaa koululaisten kesäkerhoon  
4.-21.6.2018. 
 
Apuohjaajat ovat mukana ideoimassa ja ohjaamassa lasten 
liikuntatuokioita, askartelua tai muuta päivän teeman 
mukaista ohjelmaa. Apuohjaajat osallistuvat myös retkille. 
Työaika on noin neljä tuntia / päivä, retkipäivinä noin kuusi 
tuntia. 
 
Hakijan tulee olla oikeutettu kesäseteliin. Kesäsetelin saavat 
Helsingin koulujen 9.-luokkalaiset. 
 
Hakuaika päättyy 8.4.2018. 

 
Lisätietoa ja hakuohjeet: 
http://kesaseteli2018.munstadi.fi/kesakerhon-apuohjaaja/ 
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