
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jäsentiedote 3/2019 

 

Tässä tiedotteessa mm.: 

• Syksyn kerhot  

• Koulutien turvaajat 

• Jäsenetu Varma tennis klubille 

 

 

http://konala.mll.fi 

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

https://holvi.com/shop/MLLKonala/ 

 



Hyvät MLL Konalan jäsenet  

 

Olen aina pitänyt syksystä, se on täynnä uusia alkuja. Mukavan 

kesän jälkeen kaivetaan kaapeista reppuja, sekä huomataan 

lapsen taas kasvaneen pituutta. Nähdään vanhoja kavereita ja 

vaihdetaan kesän kuulumiset. 

 

Iso joukko ekaluokkalaisia lähtee koulutielle. Tänä vuonna 

myös Konalan esikoululaiset menevät ala-asteen väistötiloihin. 

Paljon pieniä tielläliikkujia on siis Hilatien lähistöllä. Tästä 

muistutamme Koulutien turvaajat- kampanjalla suosituimpien 

koulureittien suojateillä. Tänä vuonna vapaaehtoiset 

päivystäjät herättävät autoilijoiden huomion jo kymmenettä 

kertaa Konalassa. Hienoa!   

 

MLL Konalan harrastekerhoista elo-syyskuussa starttaavat 

Kuvataidekerho Riukutie 10 kerhotilassa, sekä 3-6- 

luokkalaisille suunnattu ilmainen Happy Club Vähätuvantien 

leikkipuistossa. Lisäksi perhekahvilamme avautuu 

Vähätuvantien leikkipuistossa heti vapaaehtoisten löydyttyä. 

 

Ideointipöydällä on myös uusia avauksia kerhotoimintaan. Ota 

rohkeasti yhteyttä, mikäli sinulla olisi ajatus mukavasta 

lähiharrastusmahdollisuudesta jonka voisimme auttaa 

toteuttamaan. Ja seuraa ilmoitteluamme yhdistyksen netti- ja 

facebook sivuilla. 

 

Syksyisin terveisin, 

Anne Kallio 

Puheenjohtaja 

 

Seuraava jäsentiedotteemme ilmestyy viikolla 40/2019.  

 

 

Kouluteiden turvaajat liikkeellä 

 

Konalan ala-aste toimii tänä vuonna väistötiloissa Hilatiellä, 

mikä vaikuttaa myös koululaisten kulkemiin reitteihin. 

Konalassa toteutetaan kouluteiden turvaamista jo 

kymmenennen kerran 8.8-16.8.2019. Vapaaehtoiset 

päivystäjät muistuttavat autoilijoita pienten koululaisten 

liikkumisesta päivystämällä seitsemässä eri risteyksessä ala-

asteen lähistöllä. Suojatiepäivystäjät kiinnittävät tiellä 

liikkujien huomion keltaisine liiveineen ja varmistavat lasten 

turvallisen kadun ylityksen.  

 

 
   

Tänä vuonna mukaan on lupautunut jo yli 40 vapaaehtoista. 

Kiitos kaikille suojatiepäivystäjillemme jo nyt! 

 

Jos haluat antaa puoli tuntia ajastasi ja osallistua 

tempaukseen, mukaan mahtuu vielä! Ilmoittaudu lähettämällä  

 

 sähköpostia suojatiepäivystyksestä-vastaavalle 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 jatkuvat tiistaisin 

 

Perhekahvila toimii Vähätuvan 

leikkipuiston tiloissa 

osoitteessa Vähäntuvantie 4. 

Perhekahvila aukeaa 

tiistaiaamuisin klo 10-11.30. 

 

Vapaaehtoiseksi 

perhekahvilaan? Löytyisikö 

sinulta halua tehdä 

vapaaehtoistyötä 

lapsiperheiden hyväksi ja pari 

tuntia viikossa aikaa sille? 

Etsimme useampaa vapaaehtoista iloiseen joukkoomme. 

 

Perhekahvilan syyskauden aloitusajankohta ja ohjelmat 

päivitetään nettisivuillemme, tarkista nämä tiedot 

nettisivuiltamme https://konala.mll.fi/perhekahvilat/ 

 

 

MLL Konalan kesäkerhon kuulumiset 

 

MLL Konalan 18. kesäkerho starttasi kesäkuussa heti koulujen 

loputtua. Kerhossa kävi tänä kesänä yli 30 1.–6.-luokkalaista 

lasta Konalasta ja lähialueilta. 

 

Tämän vuoden kesäkerho 

järjestettiin Konalan koulun 

remontin vuoksi 

Ristipellontien 

urheilukeskuksessa. Joka 

viikolle ohjelmassa oli yksi 

retkipäivä, joitten kohteina oli 

tänä vuonna Emma- Espoon 

modernin taiteen museo, Villa 

Elfvik ja Mustasaari. Emmassa 

lapset pääsivät tekemään 

pienryhmissä lyhyitä 

animaatioita ohjatussa 

tuokiossa. Villa Elfvikissä ja 

Mustasaaressa nautittiin 

luonnossa liikkumisesta. 

 

Lapset pääsivät myös taiteilemaan taide-pajoissa, joita veti 

MLL Konalan kuviskerhojen ohjaaja Liisa Kuusela. Pääosassa 

tämän vuoden kesäkerhossa oli kuitenkin liikkuminen. 

Kerhossa oli ammattilaisten ohjaamia lajikokeiluja: 

taekwondoa, tennistä, sulkapalloa ja salibandyä. Lapset 

kehittelivät myös keskenään paljon liikuntaleikkejä ja pelejä 

liikuntahallin tiloissa ja myös ulkona.  

 

  

 



Kuvataidekerhot to 15.8. alkaen 

 

Kuvataidekerhossa jokainen lapsi työskentelee omien 

taitojensa mukaan. Piirustustekniikoiden oppimisen lisäksi itse 

tekeminen, värikokemukset ja uuden kokeileminen ovat 

kerhon keskiössä.  

 

Kuvataidekerhot pidetään torstaisin Riukutie 10:n kerhotilassa 

klo 17.30-18.15 (3–6-vuotiaat) ja klo 18.30-19.30 (7–12-

vuotiaat). Ohjaajana Liisa Kuusela. 

 

Lisätietoja: https://konala.mll.fi/toiminta/kuvataidekerho/. 

 

 

MLL Konalan iltapäiväkerholaiset retkellä 

 

Iltapäiväkerholaiset tekivät retken keväällä 2019 Tanssiteatteri 

Raatikkoon. Esityksessä oli tarinat alibaba, alladinin lamppu 

sekä lentävä matto. Bussi tuli hakemaan lapsia 

iltapäiväkerholta ja toi esityksen jälkeen takaisin. Esitys oli 

vuorovaikutteinen, eli lapset saivat osallistua esitykseen mm. 

aarteenetsijöinä, kamelinkyttyröinä ja lentää lentävällä 

matolla. Myöhemmin iltapäiväkerhossa lapset innostuivat itse 

esittämään näytelmää. 

 

 
 

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.  

 

Olisiko sinusta Vanhempainpuhelimen päivystäjäksi? MLL 

hakee vapaaehtoisia Vanhempainpuhelimen päivystäjiä, joilla 

on aikaa kuunnella vanhempia. Seuraavat päivystäjäkurssit 

alkavat Jyväskylässä 28.8. ja Oulussa 29.10. Haku kursseille on 

käynnissä.  

 

Lisätietoa: 

https://www.facebook.com/mannerheiminlastensuojeluliitto/ 

www.mll.fi.  

 

 

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/. 

 

 

Jäsenetu *uutta* 

 

Yhteistyökumppanuus MLL Konalan jäsenille Varma Tennis 

klubilta, Ruosilankuja 12, Konala. 

 

Tenniskoululaiselle ensimmäinen valmennustunti ilmaiseksi 

TAI Ensimmäinen tenniksen, sulkapallon tai salibandyn 

kenttävuoro ilmaiseksi. Kaikista kenttävuokrista -10% MLL 

Konalan jäsenille. Kysy myös tarjousta jäsenhintaisesta 

synttäripaketista! (sisältää kentän, välineet ja valmentajan). 

  

Katso lisätietoja ja varaa vuorosi osoitteesta: 

Jäsenetu on voimassa 7/2020 saakka (edun saa näyttämällä 

voimassaolevaa MLL Konalan jäsenkorttia).  

 

http://www.varmatennis.com/wordpress/. 

 

 
 

 

 

Valtakunnalliset MLL jäsenedut 

 

Yhteistyökumppaniltamme Jesper 

Junior-lastenvaateliikkeeltä 10 % 

alennus normaalihintaisista 

tuotteista. (Edun saa esittämällä 

jäsenkorttia kassalla). 

 

https://www.jesperjunior.fi/. 

 

 

 

 

 



 
 

Leikkien on suomalainen, kehittäviin leluihin ja opettavaisiin 

peleihin erikoistunut lelukauppa. Lelukaupasta löydät laajan 

valikoiman laadukkaita leluja ja pelejä erilaisten taitojen 

harjoitteluun sekä lahjaksi kaikenikäisille. 

Yhteistyökumppaniltamme saat 10 % alennuksen kaikista 

normaalihintaisista tuotteista.  

 

Alennuksen saa Tampereen lelukaupasta (edun saa esittämällä 

jäsenkorttia kassalla) tai verkkokaupasta osoitteesta Lekkien.fi 

koodilla ”MLLjäsenille” ja kirjoittamalla kommenttikenttään 

oman MLL-jäsennumeron.  

 

https://www.leikkien.fi/ 
 

Muut valtakunnalliset jäsenedut löydät osoitteesta: 

https://www.mll.fi/tietoa-mllsta/jasenyys/jasenedut/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 


