
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jäsentiedote 3/2020 
 

Tässä tiedotteessa mm.: 

• Syksyn kerhot  
• Koulutien turvaajat 

• Valtakunnallisia jäsenetuja 

 

 

http://konala.mll.fi 

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

https://holvi.com/shop/MLLKonala/ 
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Korona muuttaa suunnitelmia ja pakottaa miettimään 
uusia toimintatapoja 
 
Viime maaliskuussa Suomessa alkanut koronaepidemia ja sitä 
seuranneet rajoitustoimenpiteet aiheuttivat paljon harmaita 
hiuksia monille yhdistystoimijoille MLL Konalan 
paikallisyhdistys mukaan lukien. Koko kevään ajan yhdistystä 
pyöritettiin etäyhteyksien päästä. Kokoontumisrajoitusten 
takia kerhot keskeytettiin ja tapahtumat jouduttiin perumaan  
– järjestämättä jäi muun muassa suosittu 
kevätkirppistapahtumamme. Iltapäiväkerhossa tehtiin 
järjestelyjä, jotta iltapäivähoitoa tarvitsevien koululaisten ja 
iltapäiväkerho-ohjaajien turvallisuus korona-aikana pystyttiin 
turvaamaan.  
 
Meille MLL:ssä lapsien, nuorten ja perheiden tapaaminen on 
toiminnan ydin. Kun kasvokkain kohtaaminen ei yhtäkkiä ollut 
mahdollista, piti vaihtoehtoisia toteuttamistapoja 
yhteydenpidolle ja toiminnalle keksiä nopeasti. MLL 
perhekahvilat siirtyivät kokoontumaan virtuaalisesti, ja MLL:n 
jäsenille jäsenetuna tarjottu nettimuskaripalvelu paikkasi 
kivojen yhteistein muskarikokoontumisten peruuntumista. 
MLL Konalan iltapäiväkerhon ohjaajat kokosivat 
toimintavinkkejä ja ideoita kotona olevien lasten iloksi ja 
vinkkejä julkaistiin paikallisyhdistyksen Facebook-sivulla. 
Hilapellon metsikköön piilotetut pääsiäismunat ja 
pääsiäismunabongaus ideoitiin ilahduttamaan alueen 
lapsiperheiden pääsiäisajan ulkoilua, ja tapahtuma saikin 
alueen perheiltä hyvää palautetta.  
 
Osa näistä uusista virtuaalisista toimintamalleista ja 
toiminnoista jää luultavasti käyttöön koronan jälkeenkin 
perinteisen toiminnan rinnalle ja siten monipuolistaa 
osallistumisen tapoja. 
 
Me MLL Konalan vapaaehtoiset odotamme kuitenkin 
innostuneena syksyä ja sitä, että voimme jälleen kohdata 
jäseniä ja alueen lapsia, nuoria ja perheitä kasvokkain 
kerhoissa, kokoontumisissa ja tapahtumissa. Suunnitteilla on 
mm. MLL 100-vuotisjuhlatapahtuma, perheulkoliikuntaa ja 
kerhoja eri-ikäisille lapsille. Toivotaan siis, että tapaamme 
mukavan toiminnan merkeissä! 
 
Syksyisin terveisin, 
Krista Brandt 
jäsenvastaava 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seuraava jäsentiedotteemme ilmestyy viikolla 40/2020.  

  
Kouluteiden turvaajat liikkeellä 
 
Konalassa toteutetaan kouluteiden turvaamista jo 11. kerran 
13.8-21.8.2020 Konalan ala-asteen läheisyydessä. Konalan ala-
aste toimii myös tänä vuonna väistötiloissa Hilatiellä. 
Vapaaehtoiset päivystäjät muistuttavat autoilijoita pienten 
koululaisten liikkumisesta päivystämällä ala-asteen risteyksien 
lähistöllä. Suojatiepäivystäjät kiinnittävät tiellä liikkujien 
huomion heijastinliiveineen ja varmistavat lasten turvallisen 
kadun ylityksen.  
 
 

 
   
 
Tänä syksyn vapaaehtoisia koulutien turvaajien kaivataan 
vielä. Jos haluat antaa puolituntia ajastasi ja osallistua 
tempaukseen, mukaan mahtuu! Ilmoittaudu mukaan 
konala.mll.fi -sivustolta löytyvän linkin kautta! 
 
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! 
 
Kevät- ja syyskokous 
 
Koronaepidemiasta johtuneiden kokoontumisrajoitusten 
vuoksi, sääntömääräinen kevätkokous järjestetään 
syyskokouksen yhteydessä. Kevätkokous pidetään 28.10. klo 
18.00 alkaen. Syyskokous alkaa välittömästi kevätkokouksen 
päätyttyä. Sääntömääräiset kevät- ja syyskokous pidetään 
Seltterikuja 8:n kerhotilassa, osoitteessa Seltterikuja 8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laita päivämäärä muistiin! 
 
MLL Konala juhlii Mannerheimin lastensuojeluliiton 
100 -vuotisjuhlia sunnuntaina 4.10.2020. Seuraa 
ilmoitteluamme. 
 
 
 
 



 
Kuvataidekerhot to 3.9. 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). 
 

Tilanteen vaatima turvallisuus otetaan huomioon kerhossa. 
Ohjaajana kuvataidekerhossa toimii Liisa Kuusela. 
 
Lisätietoja: https://konala.mll.fi/toiminta/kuvataidekerho/ 
 
 
Syksyn uudet kerhot 
 
Kuntojumppa on arkiviikon reipas aloittaja! Tule mukaan 
tekemään helppoja lisäkuntoharjoitteita sekä nostattamaan 
kuntoa. Kuntojumppaan ovat tervetulleita kaiken ikäiset. Voit 
myös ottaa pienen lapsen mukaasi jumppaan. 
 
Kuntojumppa pidetään maanantaisin, 7.9. alkaen, klo 9.30-
10.15 Konalan asukastilassa, kauppakeskus Ristikossa. 
Kuntojumpan vetäjänä toimii Tommy Mikkonen. Tarvittaessa 
kuntojumppa siirretään ulkoliikunnaksi.  
 
 
Syksyllä starttaa Isä-lapsitoiminta Malminkartanossa, 
leikkipuisto Piian pihapiirissä, osoitteessa Arentikuja 5. Kerho 
aloittaa toimintansa keskiviikkona 9.9 klo 9.30-11.00. Toiminta 
tapahtuu ulkona, sateen sattuessa käytämme asukastila 
Rengin sisätiloja. 
 
Kerhon tavoitteena on tuoda alueen isiä ja lapsia yhteen ja 
luoda heille mahdollisuuksia yhteiseen tekemiseen. Toiminnan 
sisältö rakentuu kävijöiden toiveiden mukaisesti. Ryhmän 
vetäjänä toimii Tommy Mikkonen. 
 
 

 
 
 
 

 
Ulkoperheliikuntaa Hilapellon hiekkakentällä 
 
Ulkoperheliikunta on lapsille ja heidän vanhemmilleen 
suunnattua ohjattua toimintaa. Se on hauska tapa viettää 
perheen yhteistä aikaa. Tavoitteena tunneilla on iloinen mieli 
ja punaiset posket niin lapsilla kuin aikuisillakin! 
 

 
 
MLL Konalan ulkoperheliikuntakerhon toiminta jatkuu 
Hilapellon hiekkakentällä maanantaisin 24.8. alkaen klo 18.00-
18.45.  
 
Kerho on maksuton. Riittää, kun saavut ajoissa paikalle 
säänmukaisissa vaatteissa. Otamme huomioon tilanteen 
vaatimat turvavälit ja liikumme perhekunnittain. 
 
 
Henkilöesittely – MLL Konalan perheliikunnan vetäjä 
 

MLL Konalan paikallisyhdistyksen 
esittelyssä on tällä kertaa 
ulkoperheliikunnan vetäjä ja 
iltapäiväkerhon ohjaaja Tommy 
Mikkonen.   
 
” Olen Tommy Mikkonen, 33-
vuotias suomenruotsalainen 
liikunnanohjaaja, aviomies ja 
kahden lapsen isä 
Malminkartanosta.” 
 

 
Miten päädyit mukaan MLL Konalan toimintaan? 
”Keväällä 2019 soitin iltapäiväkerhoon ja sain sieltä töitä. 
Halusin työpaikan, joka on lähellä kotiani, mutta myös lähellä 
sydäntäni. Koin että MLL Konalassa voisin jakaa liikunnan iloa 
lapsille, aikuisille ja perheille.” 
 
Terveiset muille? 
”Odotan innolla saada liikkua teidän kanssanne ja pitää 
hauskaa. Uskon että olemme kuin iso perhe, joka pitää huolta 
toisistaan ja auttaa muita. Laitetaan viisaat päämme yhteen ja 
keksitään mitä kaikkea hauskaa voisimme tehdä. 
 
 
 

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


 
Valtakunnalliset MLL jäsenedut 
 
Yhteistyökumppanimme Omanimitarra.fi tarjoaa MLL:n 
jäsenille -15% alennuksen kaikista tuotteista. Edun voi 
lunastaa Omanimitarra.fi-verkkokaupassa koodilla MLL15 
 
https://www.omanimitarra.fi/ 
 

 
 
 
Kirpunkoti-verkkokaupasta löydät kotimaiset lasten julisteet, 
personoitavat syntymä-, nimi- ja harrastusjulisteet, 
kummitodistukset, kortit, vauvan virstanpylväskortit ja lisäksi 
ihanat vauvakirjat.  

Kirpunkoti tarjoaa MLL:n jäsenille – 10 % alennuksen kaikista 
verkkokaupan tuotteista. Edun saa kirjoittamalla MLL20 
verkkokaupan ostoskorin kuponkikoodi-kenttään. 
 
www.kirpunkoti.fi 
 
Kirpunkoti lahjoittaa jokaisesta verkkokaupassa myymästään 
Ainutlaatuinen-kirjasta 1 euron MLL:n työlle. 
 
 
 

 
Tue MLL Konalan kerhotoimintaa 
 
Järjestämme varainkeruukampanjan 12. – 31.8.2020. 
Ostamalla tuotteita tuet kerhotoimintaamme! 
 

 
 
Tilausohjeet: 
1. Valitse Pilkkoset-tuotteet https://pilkkoset.fi/tuotteet/ 
2. Lähetä tilauksesi osoitteeseen: konalan.yhdistys@mll.fi 
3. Maksa tilauksesi tilille: FI27 5789 2320 0779 87 / viite 1106 
viimeistään 31.8. HUOM! Vain maksetut tilaukset lähetetään 
eteenpäin! 
4. Toimitus viikolla 37. 
 
 
Tule mukaan ompelutalkoisiin! 
 
Konalan asukastila avautuu kauppakeskus Ristikon tiloissa. 
MLL Konala järjestää tilassa mm. hernepussien ompelutalkoot. 
Tule mukaan ompelemaan joko itselle tai lahjoitettavaksi.  
 
Lisätietoja: https://konala.mll.fi/tapahtumat/ 
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