
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jäsentiedote 2/2021 
 

Tässä tiedotteessa mm.: 

• Kutsu yhdistyksen kevätkokoukseen 
• Haku koululaisten iltapäiväkerhoon 

• Koululaisten kesäkerho 
• Kevään toimintaa 

 

http://konala.mll.fi 

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

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


Yhdistyksen terveiset 
 
Jo vuoden kestänyt koronapandemia ja sitä seuranneet 
rajoitustoimenpiteet ovat vaikuttaneet suuresti MLL Konalan 
kerhotoimintaan ja tapahtumiin. Perinteinen kevätkirppis ei 
toteutunut viime vuonna, eikä tänäkään keväänä kirppistä 
voida järjestää. Kaikille avoin perhekahvila ei ole voinut avata 
oviaan vuoteen, mutta onneksi mm. MLL:n Uudenmaan piiri 
on alkanut järjestämään etäperhekahviloita. Myös muut MLL 
Konalan kerhot ovat olleet tauolla tai toimineet 
epäsäännöllisesti koronarajoitukset huomioiden. 
 
Olemme kuitenkin halunneet järjestää yhteisöllisiä, mutta 
omatoimisia tapahtumia alueen lapsiperheille 
koronatilanteen vaatima turvallisuus huomioiden. 
 
Ystävänpäivää 14.2. 2021 juhlistettiin Konalan ala-asteen 
aitaan kiinnitettyjen ystävänpäiväkorttien välityksellä. 

 
Talven pakkaset mahdollistivat myös yhteisöllisen muuttuvan 
jäätaideteoksen Aittapuistossa. 

 
Viime keväänä pääsiäismunabongaus keräsi runsaasti 
osallistujia, joten tänäkin pääsiäisenä munia voi käydä 
bongailemassa Hilapellontien puiston ja Konalan ala-asteen 
väistötilojen lähiympäristöstä.  
 
Myös vappuviikonlopulle on tiedossa perheen yhteistä 
tekemistä fillareilla. Kevään kunniaksi viemme Konalan, 
Malminkartanon ja Pitäjänmäen puistoihin toimintarasteja, 
joista löytyy kivaa tekemistä kaikille. 
 
Tervetuloa kevään aikana MLL Konalan yhteisöllisiin, mutta 
omatoimisiin koronarajoitteet huomioiviin tapahtumiin! 
Toivottavasti pian voimme taas tavata kasvotusten. 
 
Kevätterveisin, 
MLL Konalan hallitus 
 
Seuraava jäsentiedotteemme ilmestyy viikolla 34/2021.  

 Ilmoittautuminen kesäkerhoon 2021 
 
MLL Konala järjestää perinteisen koululaisten kesäkerhon 
7-24.6.2021. Kerhoon otetaan 26 1.-6. -luokkalaista 
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 väestötilat, 
osoitteessa Hilatie 1. Monipuolinen ohjelma sisältää mm. 
askartelua, lautapelejä, kesäolympialaiset sekä leivontaa. 

 
Kerhomaksu on 190€ / 3 viikkoa. Osallistuminen on 
mahdollista myös viikoittain, jolloin viikkomaksu on 83€. 
 
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/ 
 
 
Ilmoittautuminen koululaisten iltapäiväkerhoon 
 
MLL Konala järjestää perusopetuslain mukaista Helsingin 
kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialan rahoittamaa 
ja valvomaa iltapäivätoimintaa. Koululaisten 
iltapäiväkerhossa lapsista huolehtii koulutetut ohjaajat. 
Kerhossa lapsille tarjotaan välipala, ohjattuja ja omaehtoisia 
ulkoilu-, leikki-, askartelu- ja liikuntatuokioita sekä 
mahdollisuus läksyjen tekoon. Asiakasmaksut ovat 100 €/kk 
klo 16.00 asti ja 120€/kk klo 17.00 asti kestävässä 
toiminnassa.  
 
Hakuaika iltapäiväkerhotoimintaan lukuvuodelle 2021 – 
2022 on 22.3. – 23.4.2021. Hakulomakkeita toimintaan saa 
hakuajan alettua IP-kerhosta, koululta sekä sähköisessä 
muodossa Kaskon ja MLL Konalan nettisivuilta. Hakulomake 
tulee toimittaa postitse tai turvasähköpostilla Helsingin 
kaupungille. Sen voi myös viedä klo 8.00- 16.00 välisenä 
aikana osoitteeseen: Töysänkatu 2 D, 00510 Helsinki. 
Koronaepidemiasta johtuen koululaisten iltapäivätoiminnan 
hakulomaketta ei voi palauttaa suoraan toimipaikkoihin.  
 
Hallinnollinen päätös lapsen ottamisesta iltapäivätoimintaan 
postitetaan huoltajille 1.7.2021 mennessä. 
 
Lisätietoja iltapäiväkerhon nettisivulla: 
https://konala.mll.fi/koululaisten-iltapaivakerho 
 

https://uudenmaanpiiri.mll.fi/perheille/etaperhekahvilat/
https://holvi.com/shop/MLLKonala/
https://konala.mll.fi/toiminta/kesakerho/
https://konala.mll.fi/koululaisten-iltapaivakerho


Kevätkokous 15.4.2021  
 
Tervetuloa MLL Konalan paikallisyhdistyksen sääntö-
määräiseen kevätkokoukseen torstaina 15.4.2021 klo 18.00. 
Kokouspaikkana toimii Seltterikuja 8:n kerhotila, osoitteessa 
Seltterikuja 8. 
 
Kevätkokoukseen on mahdollista osallistua myös etänä. Jos 
toivot etäosallistumismahdollisuutta, laita viestiä 
konalan.yhdistys@mll.fi torstaihin 8.4. mennessä. 
 
Asialistalla sääntömääräiset asiat.  
 
Tervetuloa! 
MLL Konalan hallitus 
 
Muuttuva jäätaideteos Aittapuistossa 
 
Monien alueiden jäälinnoista innoittuneena päätimme 
kokeilla talvipakkasilla yhteisöllisen jäätaideteoksen 
aloitusta. Taustalla oli ajatus, että taideteos oli koko ajan 
muuttuva ja samaan aikaan aina valmis. 

 
Eri väreillä värjättyjä jääpaloja tuotiin mukavasti paikalle, ja 
taideteos muutti muotoaan jokaisen kävijän myötä. Jonkin 
verran isompia jääpaloja rikottiin pienemmiksi. Harmi 
rikotuista paloista haihtui, kun huomattiin, että pienet palat 
oli otettu osaksi leikkejä Aittapuiston eri osissa. Taide päätyi 
mitä parhaimpaan käyttöön!  

Innolla odotamme seuraavaa lumista pakkastalvea, mitä 
voisimmekaan seuraavaksi jäästä toteuttaa.  

 
Kakkutukun herkkuja tilattavissa 
 
Kakkutukun herkkuja voi nyt tilata MLL Konalan kautta 5.-
21.3.2021 aikana. Tilaamalla tuet MLL Konalan toimintaa. 
Herkkumyynnillä kerättyjä varoja käytetään varmistamaan, 
että alueella voidaan järjestää edullista ja laadukasta kerho- 
ja muuta toimintaa lapsille ja lapsiperheille. 
 
Tee tilaus: https://www.kakkutukku.fi/Shop/MLL-
Konala/9175912 
 
 
 
 
 

Ystävänpäivä 14.12.2021 
 
Tänä vuonna ystävänpäivää juhlistettiin Konalan ala-asteen 
aitaan kiinnitettyjen ystävänpäiväkorttien välityksellä. 
Kauniita kortteja runoineen askartelivat iltapäiväkerholaiset.  
Kevyt pakkassää suosi ja kortit olivat ilahduttamassa niin 
oppilaita kuin ohikulkijoitakin usean päivän ajan. 

 
Henkilöesittely – MLL Konalan kerhovastaava Hale 
Määttänen 
 

MLL Konalan 
paikallisyhdistyksen 
vapaaehtoisten esittelyssä on 
tällä kertaa hallituksen jäsen 
ja vuonna 2021 
kerhovastaavana toimiva 
Hale Määttänen. 
 
”Nimeni on Hale, ja olen 10- 
ja 5-vuotiaiden lasten 
vanhempi. Perheemme on 
asunut Konalassa 9 vuotta ja 
pidämme seudusta kovasti.” 

 
Miten päädyit mukaan MLL Konalan toimintaan? 
Vuosien varrella olen käyttänyt useita MLL Konalan tarjoamia 
palveluita, perhekahvila oli hoitovapaalla tärkeä 
kohtaamispaikka, olemme olleet liikuntakerhoissa ja 
koululainen iltapäiväkerhossa, joten toiminta on tuttua. 
Lähdin mielelläni enemmän mukaan, kun siihen tarjoutui 
tilaisuus. Ennen lapsia olin mukana toisen järjestön 
vapaaehtoistyössä ja onkin mukava päästä taas mukaan 
työhön, jolla voi konkreettisesti vaikuttaa alueen palveluihin 
ja lapsiperheiden hyvinvointiin.” 
 
Terveiset muille? 
”Hienoa päästä mukaan MLL Konalaan, toivottavasti vuoden 
2021 myötä tilanne helpottuu ja pääsemme tarjoamaan 
alueen perheille mielekästä toimintaa. Toivottavasti vuosi 
tuo mukanaan paljon uusia jäseniä ja vapaaehtoisia.” 
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Pääsiäismunabongaus 2021 
 
MLL Konala toteutti huhtikuussa 2020 
pääsiäismunabongauksen, joka on ollut monen perheen 
mieleen. Tule tänäkin keväänä pääsiäisen aikaan perheesi 
kanssa etsimään lasten suunnittelemia ja tekemiä 
pääsiäismunia Hilapellontien puistoon ja Konalan ala-asteen 
väistötilojen lähiympäristöön (Hilatie 1). 

 
Mitä voi olla parempaa kuin 
ulkoilla kevätilmassa koko 
perheen voimin samalla etsien 
piilotettuja pääsiäismunia? 
Tiedotamme tarkemmin 
tapahtumasta meidän 
Facebook-sivuillamme 
maaliskuun lopussa. 
Muistetaan pitää turvavälit 
myös ulkoillessa. 

 
 
Vappuviikonlopun puistorastit 
 
Kevään kunniaksi hyppäämme pyörän kyytiin perheen tai 
kaverin kanssa ja suuntaamme alueen puistoihin. 
Vappuviikonloppuna laitamme eri puistoihin Konalaan, 
Malminkartanoon ja Pitäjänmäkeen toimintarasteja, joista 
löytyy kivaa tekemistä kaikille. Pakkaa siis reppuun hyvät 
eväät ja iloista retkimieltä ja lähde matkaan! 
 
Lisätietoa puistorasteista löytyy myöhemmin keväällä MLL 
Konalan nettisivuilta https://konala.mll.fi ja Facebookista! 

MLL Valtakunnalliset jäsenedut 
 
Voimassa kaikille jäsenille ympäri Suomen, riippumatta 
paikallisyhdistyksen jäsenyydestä.  
 
Shadeshares Muumi aurinkolasit 
Shadeshares tuottaa kotimaisesta puusta laadukkaita 
aurinkolaseja lapsille ja 
aikuisille ja tarjoaa 
verkkokaupassaan 
MLL:n jäsenille – 20 % 
alennuksen kaikista 
Muumi-aurinkolaseista. 
 
Lisäksi Shadeshares lahjoittaa myymiensä Muumi-
aurinkolasien tuotosta 10 % MLL:n Lasten ja nuorten 
puhelimelle.  
 
Alennuksen saa syöttämällä verkkokaupassa koodin: 
muumimll 
 
Katso muut valtakunnalliset jäsenedut: 
https://www.mll.fi/tietoa-mllsta/jasenyys/jasenedut/ 
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