
 

 

 

 

 
 

Jäsentiedote 4/2020 
 

Tässä tiedotteessa mm.: 

• Kokouskutsu  
• Kerhojen kuulumisia  

• Syystapahtuma 

 

http://konala.mll.fi 

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

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

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


 

Hyvät MLL Konalan jäsenet 
 
Mannerheimin lastensuojeluliitto on mukana luomassa 
kansallista lapsistrategiaa ja lapsivaikutusten arviointia Sosiaali-
ja terveysministeriön asettamassa työryhmässä. Koronakriisi 
uhkaa lisätä eriarvoisuutta lasten ja lapsiperheiden 
keskuudessa. On muistettava lapsiin kohdistuvat vaikutukset 
päätöksenteossa, sekä turvattava lasten ja nuorten hyvinvointi. 
Muun muassa mediataitojen kehittäminen ja turvallisuus on 
ensiarvoisen tärkeää digitalisoituvassa yhteiskunnassa. 
 
Mannerheimin lastensuojeluliiton tärkeä tehtävä on lasten 
tulevaisuuden uskon tukeminen. Olemme mukana tukemassa 
lasten luottamusta omiin kykyihinsä selvitä nyt ja 
tulevaisuudessa. Hyvä arki muodostaa pohjan jonka päälle 
rakentaa tulevaisuutta. 
 
MLL Konala jatkaa pitkäjänteistä työtään lapsiperheiden hyvän 
arjen eteen. Olet jäsenenä tervetullut yhdistyksen kevät- ja 
syyskokouksiin 28.10.2020 klo 18.00 alkaen. Tänä vuonna ne 
järjestetään poikkeuksellisesti samana päivänä, ensin 
kevätkokous, jonka loputtua jatkamme syyskokouksella. 
Pandemiatilanteesta johtuen olemme mahdollistaneet 
osallistumisen myös etäyhteyden välityksellä. 
 
 
Tervetuloa kokoukseen! 
 
 
Iloisin terveisin,  
Anne Kallio 
Puheenjohtaja 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seuraava jäsentiedotteemme ilmestyy viikolla 1/2021.  
Mikäli haluat tilata jäsentiedotteen suoraan sähköpostiisi, 
lähetä viesti osoitteeseen konalan.yhdistys@mll.fi 
 

 
 

 Kokouskutsu 
 
MLL:n Konalan paikallisyhdistys ry:n sääntömääräiset kevät- ja 
syyskokoukset pidetään 28.10.2020 klo 18.00, Seltterikuja 8 
kerhohuoneella. 
 
Koronaepidemiasta johtuneiden kokoontumisrajoitusten 
vuoksi keväältä siirtynyt kevätkokous alkaa klo 18.00. 
Syyskokous alkaa välittömästi kevätkokouksen päätyttyä. 
Kokouksissa käsitellään sääntömääräiset asiat. 
  
Tänä vuonna kokouksissa on myös 
etäosallistumismahdollisuus. Mikäli haluat osallistua 
kokoukseen etänä, laita viestiä konalan.yhdistys@mll.fi 
viimeistään 25.10, niin lähetämme sinulle osallistumislinkin. 
Tilaisuudessa on kahvitarjoilu. Tervetuloa!                                                                                            
 
MLL:n Konalan paikallisyhdistyksen hallitus 
 

MLL Konalan syystapahtuma 25.10.2020 
 
Tervetuloa MLL Konalan syystapahtumaan sunnuntaina 25.10 
kello 10-12 leikkipuisto Vähätuvan ulkoalueelle, osoitteeseen 
Vähäntuvantie 4. 

Ohjelmassa on koko perheelle 
kuvasuunnistusta leikkipuiston 
alueella. Löydätkö kaikki 
satuhahmot? 
 
Lapsille on jaossa Aku Ankka lehtiä.  
Kaikille kävijöille tarjoamme 
lämmintä mehua, kahvia ja teetä 
herkun kera! 

 
Seuraamme tiiviisti pandemiatilanteen kehittymistä, ja olemme 
varautuneet muokkaamaan suunnitelmia tilanteen niin 
vaatiessa 
 
 
Iltapäiväkerhon kuulumisia 
 
MLL Konalan iltapäiväkerho jatkoi toimintaansa Konalan ala-
asteen väistötiloissa. Elokuussa tutustuttiin toisiin, kerhon 
toimintaan sekä kerrattiin kerhon toimintaohjeita. 
Ensimmäinen kuukausi on mennyt pääosin ulkoillessa koulun 
ulkoilualueella sekä lähialueiden leikkipuistoissa. Onneksi säät 
ovat suosineet ulkoleikkejä! 
 

 
  
Alkusyksyn suosituimpiin leikkeihin on kuulunut purolla 
leikkiminen sekä koulun pihapiirissä järjestetty kuvasuunnistus. 
Sisällä lapset ovat askarrelleet mm. looms-koruja. Joka viikko 
on järjestetty saturentoutushetkiä. Levyraati sekä lasten 
toiveiden mukainen leffailtapäivä järjestettiin iltapäiväkerholla. 
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MLL:n 100-vuotissynttärit 
 
4.10.2020 on MLL:n 100-vuotissyntymäpäivä. 
Pandemiatilanteen vuoksi MLL on päättänyt siirtää kasvokkain 
järjestettävät juhlat vuodelle 2021. 
 

 
 
Juhlapäivän kunniaksi on kuitenkin tiedossa jotain kivaa: MLL 
tarjoaa yhteistyössä Konserttikeskuksen kanssa lapsiperheille 
iloisen lastenmusiikkikonsertin 4.10 klo 16.00. Verkossa 
järjestettävässä konsertissa esiintyy lastenmusiikkiyhtye 
Mirkka ja Luis. Konserttia pääset kuuntelemaan 
konserttikeskuksen Youtube-kanavalla. 
 
 
Isä-lapsi-kerho kokoontuu Malminkartanossa 
 
Syksyllä MLL Konala starttasi Isä-lapsitoiminnan 
Malminkartanossa, leikkipuisto Piian pihapiirissä, osoitteessa 
Arentikuja 5. Kerho kokoontuu keskiviikkoisin klo 9.30-11.00. 
 
Isä-lapsi-kerho on ollut kiva kokoontumispaikka iseille ja heidän 
lapsilleen. Isiä on ollut yhdestä viiteen lapsineen paikalla. Jopa 
Espoon puolelta on löydetty kerhoon. Leikkien ohessa, olemme 
jakaneet toisillemme viisauksia vanhemmuudesta. Ajatuksissa 
on syksylle leikin lomaan pitää leikkipuistojumppaa sekä leipoa 
tai kokata yhdessä. 
 

 
 
Toiminta tapahtuu ulkona, mutta sateen sattuessa käytämme 
asukastila Rengin sisätiloja. Kerhossa huomioidaan 
koronatilanteen vaatima turvallisuus. Kerho on maksuton. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Onnistunut suojatiepäivystys 
 
MLL Konala osallistui jo yhdettätoista kertaa MLL Uudenmaan 
piirin organisoimaan suojatiepäivystykseen 13.-21.8.2020 
välisenä aikana. Konalassa 27 vapaaehtoista päivysti kuudessa 
Konalan koulun lähistöllä olevassa risteyksessä kiinnittäen 
autoilijoiden huomiota pieniin koululaisiin ja varmistaen lasten 
turvallisen kadunylityksen. 
 
Saimme positiivista palautetta koululaisten vanhemmilta, 
koulun henkilökunnalta, ohikulkijoilta ja peukkuja näytettäviltä 
ohiajavilta autoilijoilta. 
 

 
 
Pidetään yhdessä huolta, että koululaisten koulumatkat ovat 
turvallisia jatkossakin, vuoden jokaisena koulupäivänä. 
 
Lämmin kiitos kaikille osallistuneille - ilman teitä 
suojatiepäivystys ei olisi ollut mahdollista! 
 
 
Valtakunnallinen MLL jäsenetu 
 
Sanoma Media Finland tarjoaa jatkuvana etuna MLL:n jäsenille 
normaalihintaisista 12 kk lehtitilauksista alennusta jopa -40 %. 
MLL:n jäsen voi myös tilata lehden lahjaksi. 
 
Lehtivaihtoehtoina on mm. Me Naiset, Luonto, Suuri Käsityö, 
Vauva, Meidän Perhe, Aku Ankka, Aku Ankka Juniori, Prinsessa 
ja Aku Ankka Klassikko. 
 

 
 
Tutustu tarjoukseen: https://tilaa.sanoma.fi/kumppani-
etu?aid=6DRKKKQ67RZ9 
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Syksyn ulkoperheliikuntakerho  
 
Ulkoperheliikuntakerho on lähtenyt vauhdikkaasti käyntiin. 
Perheitä on ollut kymmenisen lähes jokaisella kerralla. Ulkona 
touhuttavat leikit ovat erityisesti taaperoille sopivia leikkejä, 
mutta myös vanhemmat lapset ovat erittäin tervetulleita 
mukaan. 
 

 
 
Ulkoperheliikuntakerho kokoontuu maanantaisin klo 18.00-
18.45 Konalan ala-asteen väestötilan vieressä, Hilapellon 
hiekkakentällä. Kerho on maksuton. Tervetuloa mukaan! 
 
 
 

Monikulttuurinen perhekahvila Konalan asukastilassa 
 
MLL:n Uudenmaan piiri 
järjestää Monikulttuurisen 
perhekahvilan Konalan 
asukastilassa Kauppakeskus 
Ristikossa, osoitteessa 
Ajomiehentie 1, 2. kerros. 
Perhekahvila toimii torstaisin 
klo 10-12.  
 
Toiminnassa on huomioitu 
korona-ajan vaatimukset. 
 
Tervetuloa mukaan! 
 

 
 
 
 

 

 
 
   

 


