Jäsenkirje 1/2018
Hyvä jäsen,

Talvinen tervehdys MLL Tapiolan yhdistyksestä! Tämä uutiskirje sisältää tiedot yhdistyksen tämän vuoden
hallituksesta sekä kevään toiminnasta. Toivomme, että löydät tästä itsellesi ja perheellesi sopivia toimintamuotoja.

Yhdistyksen hallitus 2018

Yhdistyksen uusi hallitus piti järjestäytymiskokouksensa tammikuussa. Vuonna 2018 hallituksessa toimivat
Teela Jokiranta (puheenjohtaja, valittu vuosille 2017 – 2018), Kristiina Paavola (varapuheenjohtaja), Iina
Leporanta-Varjus (rahastonhoitaja), Eva Tois (jäsenvastaava, jäsenedut), Anna Pajari (viestintäasiat), Riikka
Koskelainen (perhekahvilatoiminta), Leena Lano (kirpputorien talkooasiat), Anne-Mari Kuvaja (kirpputorien
myyjäasiat), Sanna Melkoniemi (tukioppilastoiminta, kirpputorien talousasiat), ja Laura Langohr.
Kaikissa yhdistyksen toimintaan liittyvissä asioissa voit olla yhteydessä yhdistyksen puheenjohtajaan, Teela
Jokirantaan (teela.jokiranta@gmail.com).

Perhekahvilat

Perhekahvilamme palvelevat keväällä tuttuun tapaan:
• Laajalahden perhekahvila ma klo 9:30 – 11:00 Laajalahden olohuoneessa
• Pohjois-Tapiolan perhekahvila ma klo 9:30 – 11:00 Tapiolan asukaspuistossa
• Mankkaan perhekahvila to klo 9:30 – 11:00 Mankkaan asukaspuistossa
Perhekahviloissa tarjolla aamiaista hintaan 1 eur /perhe.
Tarkempi aikataulu ja perhekahviloiden ohjelmat löytyvät nettisivuiltamme osoitteesta
https://tapiola.mll.fi/perhekahvilat/.

Kirpputorit su 11.3. ja su 22.4.

Perinteiset ja suositut kirpputorimme järjestetään tänä keväänä
• sunnuntaina 11.3. klo 10 – 12:30 Toppelundin koululla (Toppelundintie 15, 02170 Espoo) ja
• sunnuntaina 22.4. klo 10 – 12:30 Sepon koululla (Sepontie 4, 02130 Espoo).
Myynnissä on lastenvaatteita (56 – 170 cm), lastentarvikkeita, leluja, kirjoja sekä äitiysvaatteita. Tervetuloa
tekemään löytöjä!
Lisätietoja kirpputoreistamme nettisivuillamme osoitteessa https://tapiola.mll.fi/kirpputorit/

Myyjäksi kirpputorille
Haluatko tuoda tarpeettomaksi jääneet lastenvaatteet ja -tavarat myyntiin kirppiksellemme? Ilmoittaudu
myyjäksi nettisivujemme kautta ma 12.2. – pe 16.2.2018 osoitteessa https://tapiola.mll.fi/kirpputorit/.
Ilmoittautumislomake aukeaa heti klo 00:00, joten ole nopea! Etusijalle myyjäpaikoissa asetamme MLL Tapiolan
yhdistyksen jäsenet sekä vapaaehtoiset talkoojamme. Ilmoittautumislomakkeessa kysytään MLL-jäsennumerosi,
joten etsi tieto valmiiksi.
Mainoksia jakoon
Arvostamme suuresti, jos voisit tulostaa muutaman kappaleen kirppismainostamme (pdf) ja toimittaa sitä
esimerkiksi päiväkodin, kaupan tai leikkipuiston ilmoitustaululle. Mustavalkoinen tuloste käy hyvin. Kiitos paljon
avustasi! Mainos ladattavissa täällä: https://tapiola.mll.fi/@Bin/249660/kirppismainos_kevat_2018.pdf

Terhokerho

MLL:n ja SPR:n yhteisenä hankkeena toteutettava Terhokerho on kaikille avoin ja maksuton sukupolvien
kohtaamispaikka, jossa eri ikäiset voivat kohdata yhteisen tekemisen parissa. Terhokerhosta lisää osoitteessa
https://tapiola.mll.fi/terhokerho/.
Tapiolan Terhokerho vierailee keväällä Leppävaaran Elä ja asu -seniorikeskuksessa (Säterinkatu 3, Espoo) kerran
kuussa tiistaisin klo 15:30 - 17. Tammikuun kerho pidettiinkin jo, muut kevään kerhopäivät ovat ti 13.2., ti 3.3., ti
17.4., ja ti 15.5. Tervetuloa mukaan!
Etsimme myös Suur-Tapiolan alueelta Terhokerholle sopivia tiloja. Jos sinulla on ideoita tähän liittyen, tai haluat
tulla mukaan vetämään Terhokerhoa, ota yhteyttä nykyisiin vapaaehtoisiin osoitteessa
terhokerhotapiola@gmail.com.

Palautetta yhdistyksen toiminnasta

MLL Tapiolan paikallisyhdistys on toiminut vuodesta 1955 saakka. Toiminta-alueemme on Tapiola, Mankkaa,
Niittykumpu, Tontunmäki, Laajalahti, Otaniemi, Westend ja Haukilahti. Toimintamme kulmakiviä ovat
perhekahvilat, kirpputoritoiminta sekä yhteistyö alueen koulujen ja päiväkotien kanssa.
Haluamme tietää jäsentemme ajatuksia toiminnastamme sekä kuulla mahdollisia kehitysideoita. Toivomme, että
voisit käyttää pari minuuttia aikaasi antaaksesi meille palautetta. Tämä onnistuu helmikuun loppuun saakka
nettisivuillamme osoitteessa https://tapiola.mll.fi/ota-yhteytta/anna-palautetta/. Kiitos jo etukäteen!

Jäsenyys

Lähetämme tämän jäsenkirjeen jäsenillemme sekä isolle joukolle yhdistyksemme toiminnasta kiinnostuneita
henkilöitä. Jos et vielä ole yhdistyksemme jäsen, toivotamme sinut lämpimästi tervetulleeksi liittymään jäseneksi.
Meitä MLL:läisiä on tällä hetkellä Suur-Tapiolan alueella lähes 500.
Vuonna 2018 MLL Tapiolan jäsenmaksu on 23 € (MLL:n paikallisyhdistyksissä jäsenmaksut keskimäärin 25 €).
Vastineeksi saat Lapsemme-lehden ja runsaasti muita jäsenetuja. Jäsenet ovat mm. etusijalla, kun jaamme
myyjäpaikkoja kirpputoreillemme. Tarjoamme myös muita etuja, kuten erikoishintaisia pääsylippuja
kampanjaluonteisesti.

Tule mukaan

Etsimme alati lisää aktiiveja mukaan toimintaamme. Pyöritämme vapaaehtoisvoimin perhekahviloita, järjestämme
neljä kirpputoria vuodessa sekä muita tapahtumia ja tempauksia. Tämä ei olisi mahdollista ilman ihania
vapaaehtoisiamme. Kiitos teille jokaiselle!
Mikäli sinua kiinnostaa vapaaehtoistyö oman alueemme lasten, nuorten ja perheiden hyväksi, ole yhteydessä!

Iloisin terveisin

Teela Jokiranta, puheenjohtaja
MLL Tapiolan yhdistys ry.
http://tapiola.mll.fi/
http://www.facebook.com/groups/52994240807/

