Uutiskirje 3/2018
Aurinkoinen tervehdys MLL Tapiolan yhdistyksestä!
Kevätkausi päättyy ja siirrymme kesälaitumille. Kuluneeseen kevääseen on mahtunut monenlaista toimintaa.
Pidimme perinteiset lastenvaate- ja lastentarvikekirpputorit Tapiolassa ja Haukilahdessa. Järjestimme luennon
alakouluikäisten lasten vanhemmille ja kasvattajille aiheesta seksuaalikasvatus yhteistyössä Sepon koulun
vanhempainyhdistyksen ja Aarnivalkean koulun Tuen kanssa. Kolme perhekahvilaamme (Laajalahti,
Pohjois-Tapiola ja Mankkaa) toimivat viikoittain maanantaisin ja torstaisin, ja Terhokerhomme kokoontui monta
kertaa sekä Tapiolan Folkhälsanilla että Leppävaaran Elä ja asu -seniorikeskuksessa. Lisäksi tuimme tärkeää Espoon
koulut kuntoon -kansalaisliikettä turvallisten ja terveellisten koulukiinteistöjen hyväksi.
Yhdistykseemme liittyi keväällä useita uusia jäseniä, tervetuloa kaikille! Kevätkokouksessa 7.5. suoritettiin arvonta
uusien jäsenten keskuudesta 50 eur arvoisesta S-ryhmän lahjakortista, ja onni suosi tällä kertaa Jenniferiä
Mankkaalta. Onnea Jenniferille!

Syksyn toiminnasta
Hyvä jäsen, mietityttääkö sinua jokin perheisiin tai meidän asuinalueeseemme liittyvä asia, johon toivoisit
yhdistyksemme panosta? Kerrothan siitä meille sähköpostitse (mll.tapiola@gmail.com). Alueemme lapsiperheiden
arjen tuntemus sekä lasten, nuorten ja vanhempien kuuleminen on meille tärkeää.
Tulemme järjestämään syksyllä jäsentapahtuman ja jos sinulla on ideoita myös tähän liittyen, otathan yhteyttä!
Syyskaudella jatkamme myös luentojen parissa tavoitteena järjestää luento jostain teini-ikäisten perheitä
koskettavasta aiheesta. Tulemme kysymään tähän aiheideoita facebookin kautta, ideoita voi lähettää myös
sähköpostitse yllä mainittuun osoitteeseen.
Kesälomakauden jälkeen tulemme jatkamaan myös tuttuun tapaan perhekahviloiden sekä Terhokerhon toimintaa,
mikäli vapaaehtoisia vetäjiä on riittävästi.

Kevään stipendit
MLL Tapiolan yhdistys jakaa lukuvuoden 2017-2018 päätteeksi jokaisen toiminta-alueemme alakoulun yhdelle 5.
luokkatason oppilaalle 20 € arvoisen stipendin. Toiminta-alueeseemme kuuluvat alakoulut Aarnivalkea,
Jousenkaari, Laajalahti, Mankkaanpuro, Niittykumpu, Sepon koulu, Taavinkylä, Toppelund, ja Westendinpuisto.

Alakoulut ovat saaneet valita keskuudestaan stipendiaatit Mannerheimin Lastensuojeluliiton arvojen mukaisesta
toiminnasta: reilu, hyvä, kiva ja muita auttava kaveri, toiset huomioon ottava, riitoja välttävä/ratkova oppilas.
Toivotamme onnea stipendiaateille ja kaikille oppilaille ansaittua kesälomaa!

Perhekahvilat
Laajalahden perhekahvila on jo kesätauolla, mutta vielä on mahdollista kokoontua aamiaisen merkeissä kahteen
muuhun perhekahvilaamme:
●
●

Pohjois-Tapiolan perhekahvilaan maanantaina 28.5. klo 9:30 – 11:00 Tapiolan asukaspuistossa.
Mankkaan perhekahvilassa torstaisin 14.6. saakka klo 9:30 – 11:00 Mankkaan asukaspuistossa.

Perhekahviloiden ohjelmat löytyvät nettisivuiltamme (https://tapiola.mll.fi/perhekahvilat/). Tervetuloa mukaan!
Perhekahviloihin kaivataan uusia vetäjiä
Kiitos tämän kevään perhekahvilavetäjille! Osa tämän kevään vetäjistä siirtyy kesän jälkeen takaisin työelämään,
joten kaipaamme mukaan uusia vapaaehtoisia. Jos käyt perhekahvilassa muutenkin, tule mukaan vetäjärinkiin!
Ota yhteyttä (https://tapiola.mll.fi/perhekahvilat/) ja varmistetaan yhdessä perhekahvilatoiminnan jatkuvuus!

Terhokerho
MLL:n ja SPR:n Terhokerho on kaikille avoin ja maksuton sukupolvien kohtaamispaikka. Kevätkauden viimeinen
Terhokerho pidetään keskiviikkona 13.6. klo 15:30 - 17:00 Leppävaaran Elä ja asu -seniorikeskuksessa (Säterinkatu
3, Espoo). Tervetuloa mukaan!
Ehkä huomasitkin, että meidän nykyisestä Terhokerho-vetäjästämme Tuomas Keski-Kuhasta oli mukava artikkeli
tuoreessa Lapsemme-lehdessä (https://www.mll.fi/lapsemme-lehti/leikkilahetti-haaveilee-lautapeli-illasta/), jossa
enemmän tietoa myös leikkilähetin koulutuksesta. Myös Terhokerhoon otetaan mukaan uusia vetäjiä! Ota
yhteyttä sähköpostitse terhokerhotapiola@gmail.com. Toiminnasta lisää osoitteessa
https://tapiola.mll.fi/terhokerho/.

MLL Tapiolan paikallisyhdistys
Vuodesta 1955 lähtien toimineen MLL Tapiolan toiminta-alueeseen kuuluvat Tapiola, Mankkaa, Niittykumpu,
Laajalahti, Otaniemi, Tontunmäki, Westend ja Haukilahti.
Tärkeimpiä toimintamuotojamme ovat perhekahvilat, lastenvaatteiden ja -tarvikkeiden kirpputorit, yhteistyö
alueen koulujen ja päiväkotien kanssa, erilaiset tilaisuudet ja tapahtumat, sekä yhteistyö Espoon kaupungin ja
muiden yhteisöjen kanssa lapsiperheitä koskevissa asioissa.

MLL Tapiolan jäsenmaksu on 23 € (paikallisyhdistyksissä keskimäärin 25 €). Vastineeksi saat Lapsemme-lehden ja
muita jäsenetuja. Jäsenet ovat mm. etusijalla, kun jaamme myyjäpaikkoja kirpputoreillemme. Tarjoamme myös
erikoishintaisia pääsylippuja kampanjaluonteisesti. Liity jäseneksi osoitteessa https://liityjaseneksi.mll.fi/

EU-alueen tietosuoja-asetus (GDPR)
Tänään 25.5.2018 voimaan astuva GDPR-asetus (General Data Protection Regulation) pätee koko EU-alueella. MLL
Tapiolan yhdistys on tarkistanut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät prosessinsa varmistaakseen, että kaikki
vaatimukset täyttyvät. Keräämme jäsentemme henkilötietoja vain niissä määrin, kuin tarvitsemme niitä
ylläpitääksemme ja hoitaaksemme tämän uutiskirjeen vastaanottajalistaa sekä tapahtumiin ilmoittautumista.
Valtakunnallisesti jäsenrekisterin rekisterinpitäjä on Mannerheimin Lastensuojeluliiton keskusjärjestö, joka kerää
ja hallinnoi jäsentietoja kaikista liittoon sekä siihen kuuluviin jaostoihin kuuluvista jäsenistä. MLL on huomioinut
EU tietosuoja-asetuksen noudattamisen toiminnassaan. Rekisterinpitäjänä MLL on vastuussa annetuista
henkilötiedoista ja niiden käsittelystä. Lisätietoja sähköpostitse (mll.tapiola@gmail.com).
Lähetämme tämän kirjeen jäsentemme lisäksi isolle joukolle yhdistyksemme toiminnasta kiinnostuneita henkilöitä.
Jos et vielä ole jäsen, toivotamme sinut lämpimästi tervetulleeksi liittymään! Mikäli et halua enää vastaanottaa
MLL Tapiolan uutiskirjeitä, ilmoitathan siitä meille sähköpostitse (mll.tapiola@gmail.com).
Toivotamme kaikille mukavaa ja lämmintä kesää!

Kesäisin terveisin
Teela Jokiranta, puheenjohtaja
MLL Tapiolan hallitus
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