
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jäsentiedote 1/2021 
 

Tässä tiedotteessa mm.: 

• Yhdistyksen kuulumisia 
• Tietoa kevään kerhotarjonnasta 

• Vuoden 2021 hallituksen yhteystiedot 

 

 

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/


Yhdistyksen terveiset 

Hyvää alkanutta vuotta!  

Uusi vuosi alkaa poikkeusolosuhteiden jatkuessa, mikä 
vaikuttaa myös meidän toimintamme suunnitteluun ja 
toteuttamiseen. Haastavan vuoden jälkeen ihmisillä on 
tarve kasvokkain kohtaamiselle. Me MLL 
paikallisyhdistyksenä haluamme olla mahdollistamassa 
matalan kynnyksen kasvokkain kohtaamista heti kun se on 
turvallista.  

Jatkamme suosittua ulkoperheliikuntakerhoa myös 
keväällä 2021, ja pyrimme tilanteen salliessa järjestämään 
kuviskerhon. Happy Club-kerho jatkaa niin ikään tilanteen 
salliessa. Perinteinen kesäkerho järjestetään kesäkuun 
kolmella ensimmäisellä viikolla. Toivomme myös, että tänä 
vuonna pääsemme toteuttamaan kevätkirppiksen 
toukokuussa.  

Olisiko sinulla aikaa ja halua olla mukana 
toiminnassamme? Tiiviimmän hallitustyöskentelyn lisäksi 
MLL Konalan toimintaan voi tulla myös lyhyemmällä 
panoksella. Se voi liittyä esimerkiksi yksittäisen 
tapahtuman toteutukseen, varainhankintaan tai 
lajikokeilun mahdollistamiseen lapsille. Ota rohkeasti 
yhteyttä, niin katsotaan yhdessä sopiva tehtävä.  

Iloisin terveisin,  
Anne Kallio 
Puheenjohtaja  

Seuraava jäsentiedotteemme ilmestyy viikolla 11/2021.  
 
Syystapahtuma 
 

Vuoden 2020 
tavoitteena oli juhlistaa 
100v Mannerheimin 
lastensuojeluliittoa 
isoilla juhlilla. Tänä 
vuonna koronavirus 
aiheutti kuitenkin 
muutoksia alkuperäisiin 
suunnitelmiimme. 
Syystapahtumaa 
vietettiin kuitenkin tänä 
vuonna 25.10 
turvallisesti Vähätuvan 
leikkipuistossa. 
 

Perheet pääsivät seikkailemaan puiston alueella etsien 
piilotettuja satuhahmojen kuvia. Päivän aikana puistossa 
liikkui ilahduttava määrä innokkaita etsijöitä. Nokkelimmat 
löysivät kaikki 20 hahmoa. Perheen yhteistä aikaa, raikasta 
ulkoilua ja punaisia poskia. Näistä oli tämän vuoden 
tapahtumamme tehty. Toivottavasti pääsemme yhdessä 
juhlistamaan satavuotista Mannerheimin 
lastensuojeluliittoa ensi syksynä. 
 
 
 

 Paikallisuus on tärkeää harrastusta valitessa 
 
Teimme loka-marraskuun vaihteessa harrastuskerhokyselyn, 
johon saimme 31 vastausta. Kysely oli auki MLL Konalan 
verkkosivuilla. Vastaajista 22 kaipasi lapsille suunnattua 
toimintaa, 15 vastaajaa perheen yhteistä, 13 nuorille 
suunnattua ja 9 vastaajaa aikuisille suunnattua toimintaa. 
Paikallisuus, edullisuus ja ammattitaitoinen ohjaaja olivat 
vastaajille tärkeät kriteerit harrastusta valittaessa. 
 

 
 
Vapaan ideoinnin vastauksissa liikunta ja kädentaito-kerhot 
saivat kannatusta. Erilaiset lajikokeilut oli mainittu useassa 
vastauksessa. Toivottiinpa myös jotain uutta vanhojen kerhojen 
tilalle tai rinnalle.  
 
Kerhokyselyn tuloksia nostettiin esiin myös MLL Konalan 
Facebook-joulukalenterissa, jossa kommentoijat toivoivat 
eniten perheliikuntatoimintaa (7 mainintaa), sekä 
näytelmäkerhoa (6 mainintaa). 
 
 
Kerhoja ja toimintaa keväällä 2021 
 
Kevätkauden ulkoperheliikuntakerho jatkaa 
 
Leikitään ja liikutaan yhdessä koko 
perheen voimin. Pidetään hauska 
liikuntahetki säästä riippumatta. 
Uskallatko ryhtyä lohikäärmeeksi, 
tai vaikka luikerrella mustekalan 
ohi?  

 
Kevään ulkoperheliikuntakerho 
jatkuu maanantaisin klo 18-18.45 
Konalan ala-asteen väestötilan 
vieressä Hilapellon hiekkakentällä. 
Tommy Mikkonen toimii 
veloituksettomassa kerhossa 
vetäjänä. Aloitamme kerhon, kun 
pandemiatilanne sen sallii. 
 
Happy Club -kerho ala-asteikäisille 
 
Happy Club eli 3.-6. luokkalaisille suunnattu kerho kokoontuu 
keskiviikkoisin klo 17.00-18.30 Konalan ala-asteen väistötiloissa, 
osoitteessa Hilatie 1. Kerhon vetäjänä toimii Maria Ominu. 
Aloitamme kerhon, kun pandemiatilanne sen sallii.  
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Ulkoilua, pelejä ja leikkejä 
 
Iltapäiväkerholaiset ulkoilivat erityisen paljon syksyllä 
2020. Onneksi iltapäiväkerho sai olla auki koko 
syyskauden, jotta lapsille tärkeät leikit ja kaverit säilyivät. 

 
Iltapäiväkerhossa toteutettiin oma joulukalenteri lapsille. 
Jokainen sai vuorollaan luukusta jonkin pienen yllätyksen. 
Vuonna 2020 iltapäiväkerholaiset saivat omakseen myös 
MLL100v. Akun Ankan juhlapainoksen. 
 
 
Henkilöesittely – MLL Konalan 
iltapäiväkerhovastaava Suvi Sutinen 
 

MLL Konalan 
paikallisyhdistyksen 
vapaaehtoisten esittelyssä on 
tällä kertaa hallituksen 
jäseneksi palannut ja vuonna 
2021 iltapäiväkerhovastaavana 
toimiva Suvi Sutinen. 
 
”Olen Suvi, päiväkoti-ikäisen ja 
2. luokkalaisen äiti. Olemme 
asuneet Konalassa 6 vuotta ja 
viihtyneet oikein hyvin.” 

 
Miten päädyit mukaan MLL Konalan toimintaan? 
”Tulin ensimmäistä kertaa mukaan MLL:n toimintaan 
vetämään perhekerhoa, jossa silloin kävin esikoiseni 
kanssa. Olin mukana toiminnassa muutaman vuoden 
monenlaisissa tehtävissä. Nyt parin vuoden tauon jälkeen 
palaan mukaan porukkaan, kun vapaaehtoistyö sopii taas 
paremmin omaan arkeen. Toiminnassa minua motivoi 
paikallisuus ja palvelutarjonta - osallistumassa voin itse 
vaikuttaa asuinalueeni palveluihin.” 
 
Terveiset muille? 
”Toivon, että onnistumme järjestämään mukavaa ja 
mielenkiintoista toimintaa tulevana vuonna Konalan 
perheille. Jos vapaaehtoistoiminta kiinnostaa, niin 
kannattaa rohkeasti kysäistä miten voisi osallistua 
toimintaan vaikka pienelläkin tekemisellä. Helpoin tapa 
osallistua, on kertoa toiveita ja ideoita toiminnan 
kehittämiseksi sekä antaa palautetta nykyisestä 
toiminnasta.” 
 
 
 
 

Kuvataidekerho 
 
MLL Konalan kuvataidekerhot aloittavat torstaina 4.2.2021. 
Kerhot pidetään taloyhtiön kerhotilassa, Riukutie 10. Ryhmien 
toiminta-ajat ovat 7-12 vuotiaat klo 16-17 ja 3-6 vuotiaat klo 
17.30-18.15. Ohjaajana toimii Liisa Kuusela. 
 
Pandemiatilanteen tuomasta epävarmuudesta johtuen 
kerhoilmoittautumiset sähköpostilla 
outi.pietarinen(at)elisanet.fi 20.1. mennessä. Kerholaskut 
jaetaan ensimmäisellä kerhokerralla, kun kerhon toteutuminen 
on varmistunut. Kerhohinnat löytyvät osoitteesta 
https://konala.mll.fi/toiminta/kuvataidekerho/ 
 
Ilmoittautuminen kesäkerhoon 2021 
 
MLL Konala järjestää perinteisen koululaisten kesäkerhon 7.-
24.6.2021. Kerhoon otetaan 26 (1.-6. -luokkalaista) lasta 
ilmoittautumisjärjestyksessä Konalasta ja lähialueilta. Kerho on 
auki maanantaista perjantaihin klo 8.30 – 16.00. Lapsille 
tarjotaan kerhossa lounas ja välipala. Kerhopaikkana toimii 
Konalan ala-asteen tilat. 
 

Monipuolinen ohjelma sisältää mm. retkiä, liikuntaa eri 
muodoissa sekä kädentaitoja. Kerhomaksu on 190 euroa. 
Osallistuminen on mahdollista myös viikoittain, jolloin 
viikkomaksu on 83 euroa. 
 
Kerhoon ilmoittaudutaan verkkokaupassamme: 
https://holvi.com/shop/MLLKonala/. Ilmoittautumisaika 
kerhoon päättyy 14.5.2021. 
 
Lisätietoa kesäkerhosta ja ilmoittautumisesta nettisivuiltamme: 
https://konala.mll.fi/toiminta/kesakerho/ 
 
 
Tuoreimmat tiedot kerhoistamme ja tapahtumistamme: 
https://konala.mll.fi/ 
https://www.facebook.com/MLLKonala/ 
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MLL Konalan hallitus ja vastuualueet 2021 
 
Anne Kallio, puheenjohtaja, perhekahvilavastaava 
puh. 050 414 3633 
 
Maarit Häkkinen, sihteeri, henkilöstövastaava,  
puh. 050 370 3708 
 
Eija Hannila, tapahtumavastaava, rahastonhoitaja 
puh. 040 766 2646 
 
Suvi Sutinen, iltapäiväkerhovastaava, 
puh.050 411 6465 
 
Outi Perhiö, nettivastaava, tiedotusvastaava 
puh. 044 358 5841 
 
Outi Pietarinen, 2. iltapäiväkerhovastaava, kerhovastaava 
puh. 044 321 2140 
 
Kirsi Poola, kerhovastaava 
puh. 040 823 4248 
 
Hale Määttänen, kerhovastaava, 
puh. 044 593 4569 
 
Tarja Punnonen, keräys- ja työsuojeluvastaava, hallituksen 
varajäsen, puh.  050 332 1013 
 
Elena Furlotti, suojatiepäivystysvastaava 
puh. 050 323 6088 
 
Outi Korpela, 3. iltapäiväkerhovastaava, hallituksen 
varajäsen, puh. 050 389 3494 
 
Krista Brandt, jäsenvastaava 
puh. 050 381 0392 
 
Riikka Mäkelä, IP-vastuuohjaaja, ei hallituksessa 
puh. 050 370 0228 
 
 
MLL Valtakunnalliset jäsenedut 
 
Voimassa kaikille jäsenille ympäri Suomen, riippumatta 
paikallisyhdistyksen jäsenyydestä.  
 
Vaapero Lastentarvike 
 

Vaapero on kotimainen 
perheyritys, joka valmistaa 
imukorkkeja vauvojen 
sosepusseihin. Imukorkki auttaa 
pienokaistasi syömään 
sosepussista ihan itse – ilman 
sotkua.  
https://www.vaapero.fi/ 
 
 

 

Laadukasta iltapäivätoimintaa 
 
Helsingin kaupungin Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala 
teettää joka toinen vuosi asiakaskyselyn iltapäiväkerhon lasten 
vanhemmille. Osa kyselystä täytetään yhdessä lapsen kanssa. 
MLL Konalasta kyselyyn tuli 15 vastausta. Yleisarvosanaksi IP sai 
kouluarvosanoilla keskiarvon 9,3, kun kaikkien kaupungin 
iltapäiväkerhojen keskiarvo oli 8,6.  

 
Vastaajat olivat erityisen tyytyväisiä ohjaajien toimintaan, 
turvalliseen siirtymään koulusta iltapäiväkerhoon sekä 
yksilöllisten tarpeiden huomiointiin. Kehittämiskohteeksi nousi 
vanhempien mahdollisuus osallistua halutessaan 
iltapäivätoiminnan suunnitteluun, sekä mahdollisuus 
kerhotoimintaan iltapäivän aikana.  
 
 
Pimenevän illan metsäseikkailu 
 

Loka-marraskuun 
vaihteeseen MLL Konala 
ideoi heijastinradan, jolla 
haluttiin kannustaa 
perheitä ulos myös pimeän 
aikaan. Pimenevän illan 
metsäseikkailu järjestettiin 
30.10-1.11.2020 
Aittapuiston metsikköön. 
Heijastinradan 
toteuttamisen mahdollisti 
Lähitaksin, Taksi Haapajoen 
ja Helsingin Scania-
keskuksen antamat 
heijastinlahjoitukset. 
 

Heijastinrata otettiin vastaan innostuneesti ja koko viikonlopun 
ajan Aittalehdon metsäpolulla vilkkuivat taskulamput. 
Seikkailijat jakoivat myös tunnelmakuvia jaettavaksi MLL 
Konalan Facebook-sivuilla. Taskulamput jäivät osalla perheistä 
käyttöön piristämään pimeän ajan ulkoilua myös 
metsäseikkailun jälkeen. 
 
Heijastinradan purkamisen jälkeen lahjoituksena saadut 
heijastimet siirrettiin heijastinpuuhun. Aittapuistoon tehdystä 
heijastinpuusta ohikulkijat saivat ottaa käyttöönsä heijastimia 
turvaamaan pimeän ajan liikkumistaan. Heijastinpuun sijainti 
koululaisten koulumatkan varrella oli otollinen ja heijastimet 
saatiin nopeasti jaettua erityisesti koululaisille käyttöön. 

https://www.vaapero.fi/


Vaapero Lastentarvike tarjoaa 10 % alennuksen 
verkkokaupassaan kaikista normaalihintaisista tuotteista. 
Alennuksen saa syöttämällä koodin MLL2019 ’käytä 
kuponki’ kohtaan. 
 
Decola 
 
Decola on laajan valikoiman keittiövälineiden ja 
leivontatarvikkeiden verkkokauppa. Decola tarjoaa -15 % 
alennuksen MLL:n jäsenille kaikista tuotteista. 
 
Edun saa käyttöön syöttämällä koodin MLLALE 
verkkokaupan kampanjakoodi-kenttään. Jyväskylässä 
sijaitsevassa myymälässä ostettaessa alennuksen saa 
esittämällä voimassaolevan MLL:n jäsenkortin. 

 
 
 

 
https://www.decola.fi/ 
 
Katso muut valtakunnalliset jäsenedut: 
https://www.mll.fi/tietoa-mllsta/jasenyys/jasenedut/ 
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