
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jäsentiedote 3/2021 
Tässä tiedotteessa mm.: 

• Syksyn kerhot 
• Tue MLL Konalan toimintaa 

• BabyBag- lahjakassi vauvaperheille 

 

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/


Vapaaehtoistyö kerryttää osaamista! 
 
Uusi lukuvuosi alkaa tilanteessa, jossa itsestäänselviä 
ratkaisuja toiminnan järjestämiselle ei ole. Pandemian 
pitkittyminen on lisännyt kohtaamisvelkaa lapsille, nuorille ja 
lapsiperheille. Monilla lapsilla on jäänyt kokematta ikäkauteen 
liittyviä perinteitä, tai vanhemmilla toiminnan tuomaa 
vertaistukea.  
 
Me MLL Konalassa avaamme kerho- ja harrastustoimintaa 
terveysturvallisuusohjeet huomioon ottaen. Olemme 
rajoittaneet osallistujamääriä ja toiminnassamme 
huomioimme turvavälit. Suurimman osa toiminnoistamme 
järjestämme ulkotoimintana. Kannetaan yhdessä vastuuta, ja 
tullaan toimintaan vain terveinä.  
 
MLL Konalan vapaaehtoistyö on jatkunut pandemiasta ja 
kerhotauoista huolimatta. Yhdistys mm. hallinnoi 
vapaaehtoistyönä perusopetuslain mukaista koululaisten 
iltapäivätoimintaa. Toimimme palveluntuottajana Helsingin 
kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle. Tänä 
syksynä iltapäiväkerho on siirtynyt takaisin Konalan ala-
asteella kahden väistötiloissa vietetyn vuoden jälkeen. 
 
Vapaaehtoistyöhön voi hakeutua, vaikka ei olisi aiempaa 
kokemusta tai osaamista. Jotkut käyttävät vapaaehtoistyössä 
niitä samoja osaamisia ja taitoja, joita heille on kertynyt 
esimerkiksi ammattiosaamisen kautta. Toiset haluavat tehdä 
nimenomaan jotain muuta, kuin mitä päivätyössä. 
Vapaaehtoistyö voi olla myös paikka oppia ja kehittää 
osaamistaan.  
 
Olin itse tehnyt vapaaehtoistyötä vuosia, kun heräsin 
aiheeseen. Minulle läheinen ihminen totesi: ”Siis miten sinä 
tuostakin tiedät?”  Minulle oli kertynyt osaamista, minkä lähde 
oli tekemäni vapaaehtoistyö. Tämä oli tapahtunut osin 
tiedostamattani.  
 
MLL Konala on mukana Sitran osaaminen näkyviin- viikoilla. 
MLL Konalan vapaaehtoisten kesken järjestetään osaamisen 
teemasta erätauko-dialogi, jossa syvennytään siihen, millaista 
osaamista meillä on, ja mitä on kertynyt vapaaehtoistyössä. 
Erätauko-dialogissa pääpaino on yksilöiden kokemuksilla, 
tieto- ja asiantuntijapuheen sijaan.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Julkisessa keskustelussa on paljon vastakkainasettelua. 
Erätauko-säätiö haluaakin tehdä dialogisuudesta 
kansalaistaidon. Dialogisuuden avulla voidaan säilyttää 
keskusteluyhteys eri todellisuuksissa elävien ihmisten kanssa. 
Tässä on hyvä olla mukana. 
 
Iloisin syysterveisin, 
Anne Kallio, puheenjohtaja, MLL Konala 
 
Seuraava jäsentiedotteemme ilmestyy viikolla 42/2021.  

 Kouluteiden turvaajat liikkeellä 
 
Konalassa toteutettiin kouluteiden turvaamista jo 12. kerran  
11.8-20.8.2021 Konalan ala-asteen läheisyydessä. Tänä 
vuonna myös Pitäjänmäen puolella turvattiin risteyksessä. 
Vapaaehtoiset turvaajat muistuttivat autoilijoita pienten 
koululaisten liikkumisesta päivystämällä ala-asteen risteyksien 
lähistöllä. Koulutien turvaajat kiinnittivät tiellä liikkujien 
huomion keltaisine liiveineen ja varmistivat lasten turvallisen 
kadun ylityksen.  
 
Tänä vuonna mukana oli 25 vapaaehtoista. 
Iso kiitos kaikille koulutien turvaajille! 
 

 
 
 
Syksyn 2021 kerhotoiminta MLL Konala 
 
Pitkittynyt pandemiatilanne kuormittaa lapsiperheitä ja 
vertaiskohtaamisen tarve on suuri. Haluamme mahdollistaa 
lähellä tapahtuvaa harrastustoimintaa. Pidämme ryhmien 
koon rajoitettuna, ja samoina syyskauden ajan. Perheiden 
ryhmissä (ulkoperheliikuntakerho, isä-lapsitoiminta ulkona) 
suosittelemme maskin käyttöä ja suunnittelemme toimintaa 
turvavälit mahdollistaen.  
 
Kaikessa toiminnassamme noudatamme 
terveysturvallisuusohjeita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille 
suositellaan maskin käyttöä. Muutamme ohjeistusta, mikäli 
pandemiatilanne sitä vaatii. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uusi askartelukerho aloittaa Konalassa 
 
Askartelukerho on suunnattu kaikille askartelusta ja 
kädentaidoista kiinnostuneille lapsille. Askartelukerho 
kokoontuu torstaisin 9.9. alkaen Konalan ala-asteen 
iltapäiväkerhon tilassa, osoitteessa Riihipellonkuja 2.  
 

 
 
Kerhossa on kaksi ryhmää. 1-2 -luokkalaisten ryhmä 
kokoontuu klo 16.15-17.15 ja 3-6 -luokkalaisten ryhmä klo 
17.30-18.30. Molempien ryhmien koko on maksimissaan 10 
osallistujaa. Kerhon ohjaajana toimii Laura Hajdini. 
 
Askartelukerho maksaa 35€ MLL Konalan jäsenelle ja 50€ ei 
jäsenelle. Jäsenhinta edellyttää voimassa olevaa MLL Konalan 
paikallisyhdistyksen aikuis- tai nuorisojäsenyyttä. 
 
Lue lisää askartelukerhosta ja ilmoittaudu MLL Konalan 
nettisivuilla: konala.mll.fi/toiminta/askartelukerho/ 
 
Puistotreffit perheen pienimmille 
 
Puistotreffit Aittalehdon leikkipuistossa on MLL Konalan 
syksyn 2021 uutta toimintaa. Joka toinen keskiviikkoaamu klo 
9:30-10:30 kokoontuvilla puistotreffeillä kotona lasten kanssa 
olevilla vanhemmilla on mahdollisuus tavata muita aikuisia ja 
saada leikkiseuraa lapsille ulkoilun ajaksi. 
 
Puistotreffien ohjelma on vapaa ja paikalle voi tulla vai 
pistäytymään ja tutustumaan rennosti muihin perheisiin. 
Välillä puistotreffeillä voi olla järjestettyä ulkopuuhaa, johon 
voi halutessaan osallistua. Vanhemmille on tarjolla kahvia.  
 
Ensimmäiset puistotreffit pidetään 1.9.2021. 
 

 
 
 

Perinteinen Happy Club 3-6 -kerho jatkuu 
 
Happy Club 3-6 -kerho jatkaa syksyllä toimintaansa 
keskiviikkoisin 1.9. alkaen Konalan ala-asteen iltapäiväkerhon 
tiloissa, osoitteessa Riihipellonkuja 2. Kerhoon otetaan max. 
10 osallistujaa, ja ryhmä pysyy samana koko syksyn. 
Ilmoittautuminen tapahtuu ensimmäisellä kerralla ohjaajalle. 
Kerho on ilmainen. Lue lisää: 
konala.mll.fi/toiminta/happy_club_3-6-kerho/ 
 
Koululaisten liikuntakerho käynnistyy 
 
Koululaisten liikuntakerho kokoontuu tiistaisin, 7.9. alkaen, 
klo 16.00–17.00, Konalan ala-asteen pihalla, liikuntasalien 
ovien edessä. Toiminta alkaa alkusyksystä ulkona, ja 
mahdollisesti siirtyy koulun saliin loppusyksystä. Kerho on 
suunnattu ennen kaikkea 1.–3.-luokkalaisille. Liikuntakerhon 
tavoitteena on liikunnan ilo, kunnon kohotus ja hauska 
yhdessä olo.  
 

 
 
Kerhoon otetaan max. 12 osallistujaa, jotka pysyvät samana 
koko syksyn ajan. Ilmoittautuminen kerhoon tapahtuu 
ohjaajalle ensimmäisellä kerhokerralla, ja sen jälkeen, mikäli 
paikkoja riittää. Kerho on maksuton. 
 
Ulkoperheliikuntakerhosta iloa koko perheelle 
 
Ulkoperheliikuntakerho on hauska tapa viettää perheen 
yhteistä aikaa. Yhteiset liikuntatuokiot lisäävät perheen välistä 
vuorovaikutusta, parantavat terveyskuntoa ja lisäävät 
jaksamista arkeen. Perheliikunta on lapsille ja heidän 
vanhemmilleen suunnattua ohjattua toimintaa. 
 
 

 
 
Kerho kokoontuu 2.9. alkaen torstaisin 18:00-18:45 Konalan 
ala-asteen väestötilan vieressä, Hilapellon hiekkakentällä. 
Kerho on maksuton, eikä vaadi ilmoittautumista. Tervetuloa 
mukaan! 
 
 



Isä-lapsitoiminta Vähätuvan leikkipuistossa 
 
MLL Konalan Isä-lapsitoiminta jatkuu taas maanantaisin klo 
9:30-10:30 6.9.2021 alkaen uudessa puistossa, Leikkipuisto 
Vähätuvan pihapiirissä, osoitteessa Vähäntuvantie 4 a. 
 

 
 
Kerhon tavoitteena on tuoda alueen isiä ja lapsia yhteen ja 
luoda heille mahdollisuuksia yhteiseen tekemiseen. Toiminnan 
sisältö rakentuu kävijöiden toiveiden mukaisesti. Toiminta 
tapahtuu ulkona ja kerhossa huomioidaan koronatilanteen 
vaatima turvallisuus. Kerhoon otetaan max. 12 perhettä 
ilmoittautumisjärjestyksessä ja ryhmä pysyy samana koko 
syyskauden ajan.  
 
Ilmoittautuminen tapahtuu ohjaajalle, Tommy Mikkoselle, 
ensimmäisellä kerhokerralla, ja sen jälkeen, mikäli paikkoja 
riittää. Kerho on maksuton. Isät, tulkaa viettämään laatuaikaa 
lapsenne kanssa ja jakamaan sitä iloa toisten isien kanssa! 
 
 
Henkilöesittely – MLL Konalan askartelukerhon vetäjä 

 
MLL Konalan paikallisyhdistyksen 
esittelyssä tällä kertaa 
askartelukerhon vetäjä sekä 
iltapäiväkerhon ohjaaja Laura 
Hajdini. 
 
”Olen Laura Hajdini, 29-vuotias 
kosovolainen pirteä nuori nainen 
Helsingistä, joka rakastaa luovaa 
työskentelemistä askartelun ja 
muiden käsitöiden parissa. 
 

 
Miten päädyit mukaan MLL Konalan toimintaan? 
” Minulle lasten kanssa työskentely on aina ollut jotain mistä 
oikeasti pidän ja mitä haluan tehdä, joten MLL Konalan 
toimintaan mukaan hakeminen ei ollut minulle vaikea päätös. 
Minulle myös luova työskentely on aina ollut lähellä sydäntä ja 
on ihana päästä toteuttamaan omia ideoita ja luovuutta 
omassa työssä.” 
 
Terveiset muille? 
”Toivon että tulevasta vuodesta tulee positiivisesti 
tapahtumarikas kaikille. Odotan innolla takaisin työskentelyn 
pariin ryhtymistä, ja minulla on jo paljon uusia askarteluideoita 
mietittynä tulevalle vuodelle. Tehdään tästä yhdessä taas yksi 
positiivinen vuosi lisää ja pidetään hauskaa yhdessä!” 
 

Tue MLL Konalan toimintaa 
 
Keräämme varoja myymällä kotimaisia Pippa M. tuotteita. 
Niitä voi tilata MLL Konalan kautta 30.9.2021 asti. Tilaamalla 
tuet MLL Konalan toimintaa. Myynnillä kerättyjä varoja 
käytetään varmistamaan, että alueella voidaan järjestää 
edullista ja laadukasta kerhoja muuta toimintaa lapsille ja 
lapsiperheille. 
 

 
  
Tilata voi kahdella tapaa: 
 
1. Mene osoitteeseen https://pippam.fi  ja valitse tuotteet. 
Lähetä tilauksesi osoitteeseen konalan.yhdistys@mll.fi ja 
maksa tilauksesi ohjeiden mukaan. Vain maksetut tilaukset 
lähetetään eteenpäin. Toimitamme tilaukset viikoilla 40-41. 
Tuotto MLL Konalan hyväksi 30% tilauksen arvosta.  
 
2. Tee tilauksesi suoraan https://pippam.fi verkkokaupassa, ja 
valitse siellä verkkokaupan tukikenttään MLL Konalan yhdistys. 
Pippa M lähettää tilauksesi suoraan sinulle (huom! alle 20 kpl 
tilauksiin tulee toimituskulut päälle). Tuotto MLL Konalan 
hyväksi 25% tilauksen arvosta. 
 
 
BabyBag -lahjakassi alueen vauvaperheille 
 
MLL Konalan paikallisyhdistys jakaa toiminta-alueellaan 
BabyBageja tuleville tai tuoreille vauvaperheille. BabyBag -
lahjakassi sisältää etukortteja ja vastasyntyneiden vauvojen (0-
3 kuukautta) hoidossa tarvittavia tuotteita.  
 

Jos perheeseesi on tulossa 
perheenlisäystä tai olet 
vastasyntyneen tuore vanhempi, 
voit tilata lahjakassin 
nettisivuilta löytyvän lomakkeen 
kautta konala.mll.fi 
Voit myös vinkata lahjakassista 
tuntemallesi vauvaperheelle. 
 
Lahjakasseja ei postiteta, vaan 
niiden noudosta tai 
toimituksesta sovitaan erikseen. 
 

 

https://pippam.fi/
https://pippam.fi/


Valtakunnalliset MLL jäsenedut 
 
Yhteistyökumppaniltamme Jesper 
Junior-lastenvaateliikkeeltä 10 % 
alennus normaalihintaisista 
tuotteista. (Edun saa esittämällä 
jäsenkorttia kassalla). 
 
https://www.jesperjunior.fi/ 
 
 
Muut valtakunnalliset jäsenedut löydät osoitteesta: 
https://www.mll.fi/tietoa-mllsta/jasenyys/jasenedut/. 
 
 
 
 
 

Hyvä alku koulutielle 
 
Koulunalku on koko perheelle iloinen ja jännittävä tapahtuma. 
Lapsen elinpiiri laajenee, hän ryhtyy liikkumaan itsenäisemmin 
ja opettelee uusia taitoja, tapoja ja sääntöjä. Lapsuus ei 
kuitenkaan pääty koulun alkamiseen. Lapsen päivittäisestä 
hyvinvoinnista huolehtiminen on yhtä tärkeää kuin ennenkin. 
Riittävä uni, monipuolinen ruoka, liikunta ja kiireetön 
yhdessäolo perheen kanssa auttavat lasta kasvamaan ja 
voimaan hyvin. 
 
Mannerheimin lastensuojeluliiton nettisivuilta 
www.mll.fi/hyva-alku-koulutielle/ löytyy tietoa ja vinkkejä 
pienen koululaisen huoltajille koulun aloitukseen.  
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