Jäsenkirje 2/2018
Hyvä MLL Tapiolan jäsen,
Tässä kirjeessä on kutsu Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tapiolan jaoston kevätkokoukseen sekä tiedot kevään
muusta toiminnasta. Lähetämme tämän kirjeen jäsentemme lisäksi isolle joukolle yhdistyksemme toiminnasta
kiinnostuneita henkilöitä. Jos et vielä ole jäsen, toivotamme sinut lämpimästi tervetulleeksi liittymään!

Yhdistyksen kevätkokous
Tervetuloa yhdistyksemme sääntömääräiseen kevätkokoukseen maanantaina 7.5.2018 klo 18:30 Tapiolan
kirjaston Taidetilaan (Kulttuurikeskus, Kulttuuriaukio 2, Espoo). Kokouksessa käsitellään kevätkokouksen
sääntömääräiset asiat:
● Vuoden 2017 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen esittely
● Tilintarkastuskertomuksen esittely
● Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille
Kokouksessa jotain pientä naposteltavaa tarjolla, myös jäsenten lapset ovat tervetulleita mukaan. Tervetuloa!

Kevätkirpputori su 22.4.
Perinteisistä kevätkirpputoreistamme on tämän kevään osalta edessä vielä jälkimmäinen. Kirppis pidetään
sunnuntaina 22.4.2017 klo 10:00 – 12:30 Sepon koululla (Sepontie 4, Espoo). Myynnissä on lastenvaatteita (56 –
170 cm), lastentarvikkeita, äitiysvaatteita, leluja ja kirjoja. Tervetuloa tekemään löytöjä!
Lisätietoja kirpputoreistamme nettisivuillamme osoitteessa https://tapiola.mll.fi/kirpputorit/.

Luento: Tukien, turvaten
MLL Tapiolan yhdistys järjestää yhteistyössä Sepon koulun vanhempainyhdistyksen sekä Aarnivalkean koulun Tuki
ry:n kanssa luennon alakouluikäisten lasten seksuaalikasvatuksesta keskiviikkona 16.5.2018 klo 18 Sepon koululla
(Sepontie 4, 02130 Espoo). Tilaisuus on ilmainen. Tervetuloa!
Luento otsikolla ’Tukien, turvaten’ käsittelee alakouluikäisen lapsen seksuaalisuutta ja seksuaalikasvatusta, luento
on suunnattu erityisesti alakouluikäisten lasten vanhemmille, mutta sopii muillekin alakouluikäisiä kasvattaville.
Luennoitsija Anna-Riitta Kässi on auktorisoitu seksuaalikasvattaja, doula ja opettaja, jolla on useamman vuoden
kokemus eri-ikäisten lasten ja nuorten kanssa työskentelystä. Anna-Riitta on kokenut ja pidetty puhuja, joka on

kouluttanut seksuaalikasvatuksesta ammattilaisia ja luennoinut aiheesta lukuisille vanhemmille. Luennoisijasta
lisää osoitteessa viekku.fi/viekku/.

Perhekahvilat
MLL Tapiolan perhekahvilat palvelevat tuttuun tapaan kevätkaudella:
● 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
Suunnittelemme lisäksi monikulttuurista perhekahvilapäivää WeeGeen Helinä Rautavaara -museon kanssa, tästä
lisätietoja myöhemmin.
Tarkemmat aikataulut ja perhekahviloiden ohjelmat löytyvät nettisivuiltamme.

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.
Terhokerhoa on tämän kevään osalta jäljellä vielä kolme kertaa:
● Ti 17.4. 15:30 - 17:00 Leppävaaran Elä ja asu -seniorikeskuksessa (Säterinkatu 3, Espoo)
● Ti 8.5. 15:30 - 17:00 Folkhälsan-talolla (Tuulikuja 6 B, Espoo) (huom, tämä kerho on kaksikielinen)
● Ti 15.5. 15:30 - 17:00 Leppävaaran Elä ja asu -seniorikeskuksessa (Säterinkatu 3, Espoo)
Tule mukaan Terhokerhoon! Ja mikäli sinulla on ideoita kerhon toimintaan liittyen, tai haluat tulla mukaan kerhon
vetäjäksi, ota yhteyttä nykyisiin vapaaehtoisiin osoitteessa terhokerhotapiola@gmail.com.
Terhokerhosta lisää osoitteessa https://tapiola.mll.fi/terhokerho/.

Tervetuloa liittymään MLL Tapiolan paikallisyhdistykseen!
MLL Tapiolan jaosto on toiminut vuodesta 1955 lähtien. Toiminta-alueeseemme kuuluvat Tapiola, Mankkaa,
Niittykumpu, Laajalahti, Otaniemi, Tontunmäki, Westend ja Haukilahti. Tärkeimpiä toimintamuotojamme ovat
perhekahvilat, lastenvaatteiden ja lastentarvikkeiden kirpputorit, yhteistyö alueen koulujen ja päiväkotien kanssa,
erilaiset tilaisuudet ja tapahtumat, sekä yhteistyö Espoon kaupungin ja muiden yhteisöjen kanssa lapsiperheitä
koskevissa asioissa. Nämä toimintamuodot ovat valikoituneet meille siksi, että jäsenistö on niitä toivonut.
Alueemme lapsiperheiden arjen tuntemus sekä lasten, nuorten ja vanhempien kuuleminen on meille tärkeää.
Olemme lisäksi vuosittain mukana Hyvä joulumieli -keräyksessä, tuemme alueemme koulujen tukioppilastoimintaa
ja lahjoitamme stipendejä alueemme kouluille keväisin. Osallistumme myös lähialueiden humanitääriseen apuun
kirpputoritoiminnan kautta.

Tule sinäkin mukaan tukemaan MLL Tapiolan toimintaa! Arvomme kaikkien uusien 30.4.2018 mennessä Tapiolan
paikallisyhdistykseen liittyneiden kesken 50 euron arvoisen S-ryhmän lahjakortin. Ilmoitamme voittajalle asiasta
sähköpostitse liittymisen yhteydessä ilmoitettuun osoitteeseen toukokuun alkupuolella. Liity jäseneksi osoitteessa
https://liityjaseneksi.mll.fi/.
MLL:n jäsenyys on helppo tapa osoittaa, että olet pienen puolella. Se on kannanotto lasten ja perheiden puolesta.
MLL puolustaa lapsen oikeuksia, auttaa ja tukee perheitä arjessa, järjestää hauskaa tekemistä kaikenikäisille sekä
tarjoaa mielekästä vapaaehtoistyötä lasten ja perheiden kanssa. Jäsenenä olet mukana rakentamassa Suomea,
jossa lapsuutta arvostetaan ja lasten hyvinvointi on kaikkien yhteinen asia. Yhteiskunta, jossa lapset ja nuoret
voivat hyvin on hyvä kaikenikäisille. Vuonna 2020 Mannerheimin Lastensuojeluliitto täyttää 100 vuotta!
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 suosituille kirpputoreillemme. Tarjoamme myös muita etuja, kuten erikoishintaisia pääsylippuja
tapahtumiin kampanjaluonteisesti.

Kiinnostaako sinua vapaaehtoistyö?
Etsimme alati lisää vapaaehtoisia henkilöitä mukaan toimintaamme. Pyöritämme vapaaehtoisvoimin
perhekahviloita, järjestämme kirpputoreja ja muita tapahtumia. Tämä ei olisi mahdollista ilman ihania
vapaaehtoisia, kiitos teille! Otamme ilolla mukaan uusia innokkaita tekijöitä myös yhdistyksemme hallitukseen. Jos
sinua kiinnostaa toimiminen alueemme lasten ja lapsiperheiden hyväksi, ja voisit ajatella tekeväsi mielekästä
vapaaehtoistyötä mukavien ihmisten kanssa, tule mukaan kevätkokoukseen tai ota yhteyttä ja kysy lisää.

Kevätterveisin
Teela Jokiranta, puheenjohtaja
MLL Tapiolan hallitus
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