Jäsenkirje 4/2018
Hyvä jäsen,

Tervehdys MLL Tapiolan yhdistyksestä! Tässä kirjeessä on kutsu sääntömääräiseen syyskokoukseen sekä ’Save the
date’ tämän vuoden jäsentapahtumaa koskien. Toivotamme sinulle ja perheellesi mukavaa syksyä! Muistathan
myös, että perinteisistä syyskirppareistamme jälkimmäinen on Sepon koululla su 28.10. Nähdään siellä!

Yhdistyksen syyskokous ja glögit ma 5.11.
Tervetuloa MLL Tapiolan yhdistyksen sääntömääräiseen syyskokoukseen maanantaina 5.11.2017 klo 18:00 Laajalahden kirjaston alakertaan (Kurkijoentie 24, Espoo). Toivotamme jäsenet lämpimästi tervetulleiksi! Kokouksessa
käsitellään sääntömääräiset asiat:
•
•
•
•

puheenjohtajan valinta kaudelle 2019-2020
hallituksen valinta vuodelle 2019
jäsenmaksu vuodelle 2019
talousarvion ja toimintasuunnitelman hyväksyntä vuodelle 2019

Syyskokouksen jälkeen n. klo 19 alkaen pidämme samassa tilassa vapaamuotoisen glögi-tilaisuuden alueemme
vapaaehtoisille. Yhdistyksemme toiminta, kirpputorit, perhekahvilat, Terhokerho, nämä eivät olisi mahdollisia ilman upeita vapaaehtoisia tekijöitä. Kiitos teille kaikille! Mukaan glögeille (sekä kokoukseen ennen sitä) ovat tervetulleita myös toiminnastamme kiinnostuneet henkilöt! Etsimme lisää aktiiveja mukaan toimintaamme varmistamaan vapaaehtoistyömme jatkuvuus alueemme lasten, nuorten ja perheiden hyväksi. Tervetuloa!

Save the Date: Jäsentapahtumana jouluaskartelu Lelumuseolla ma 3.12.
Laitathan jo nyt kalenteriin MLL Tapiolan jäsentapahtuman maanantaina 3.12.2018. Yhdistyksemme järjestää
yhteistyössä Lelumuseo Hevosenkengän kanssa jouluisen askartelutilaisuuden Lelumuseon tiloissa Weegeenäyttelykeskuksella (Ahertajantie 5, Espoo) maanantaina 3.12. klo 15 – 18. Tapahtuma on maksuton. Lähetämme
lisätietoja ja ilmoittautumisohjeet lähiaikoina, seuraathan sähköpostiasi sekä yhdistyksemme sivua Facebookissa
(https://www.facebook.com/mlltapiola/).

Perhekahvilat
MLL Tapiolan yhdistyksen perhekahvilat toimivat vapaaehtoisten kahvilavetäjien johdolla:
•
•
•

Laajalahdessa ma klo 9:30 – 11:00 Laajalahden olohuoneessa (Laajalahden kirjaston alakerta, Kurkijoentie 24, Espoo)
Pohjois-Tapiolassa ma klo 9:30 – 11:00 Tapiolan asukaspuistossa (Louhenkuja 4, Espoo)
Mankkaalla to klo 9:30 – 11:00 Mankkaan asukaspuistossa (Vanhan-Mankkaankuja 2C, Espoo)

Kaikissa perhekahviloissamme tarjolla aamiaista hintaan 1 eur / perhe. Tarkemmat aikataulut ja kaikkien perhekahviloidemme ohjelmat löytyvät nettisivuiltamme osoitteessa http://tapiola.mll.fi/perhekahvilat/. Tervetuloa!

Tapiolan Terhokerho
MLL:n ja SPR:n yhteisenä hankkeena toteutettava Terhokerho on kaikille avoin, maksuton sukupolvien kohtaamispaikka, jossa eri ikäiset voivat kohdata yhteisen tekemisen parissa. Mukaan voi tulla yksin tai yhdessä perheenjäsenen tai ystävän kanssa. Etukäteisilmoittaumista ei tarvita. Tänä syksynä meidän Terhokerho kokoontuu hoivakoti Villa Tapiolassa ja Leppävaaran seniorikeskuksella, näiden aikataulut sekä lisätietoja löydät nettisivuiltamme
(tapiola.mll.fi/terhokerho/). Jos sinulla on ideoita tai kysymyksiä liittyen Terhokerhoon, ota yhteyttä sähköpostitse
osoitteella terhokerhotapiola@gmail.com.

Tulisitko sinä mukaan MLL Tapiolan yhdistyksen aktiiviseen toimintaan?
Yhdistyksemme hallitukseen tarvitaan lisää vapaaehtoisia. Hallituslaiset ovat yhdistyksemme jäseniä, lapsiperheihmisiä, jotka ovat kiinnostuneet alueen lapsiperheitä tukevan toiminnan kehittämisestä ja jotka ovat valmiita
antamaan aikaansa muutaman tunnin silloin tällöin vapaaehtoistoimintaan. MLL Tapiolan yhdistyksen toimintamuotoja ovat perhekahvilat, lastenvaatteiden ja tarvikkeiden kirpputorit, tukioppilastoiminnan tukeminen, erilaiset tapahtumat, yhteistyö alueen koulujen ja päiväkotien sekä Espoon kaupungin ja muiden yhteisöjen kanssa
lapsiperheitä koskevissa asioissa. Yleensä meidän hallituksessa on tusinan verran porukkaa kerrallaan ja kullakin
vähän erilaiset vastuualueet. Pääperiaatteena on, että kun jokainen tekee vähäsen, ei yhdelle kasaannu liikaa.
Kokouksia on keskimäärin 4 - 6 vuodessa ja lisäksi talkootyöt kirpputoreilla. MLL-aktiivitoiminta tarjoaa hyvää kokemusta yhdistystoiminnasta, mielekkään harrastuksen mukavassa porukassa ja potentiaalisesti lisää uusia ystäviä
elämään. Yhdistys- ja vapaaehtoistoiminta on myös hyvä lisä ansioluettelossa. Tule mukaan varmistamaan vapaaehtoistyömme jatkuvuus alueemme lasten, nuorten ja perheiden hyväksi!
Lähetämme tämän kirjeen jäsenillemme ja isolle joukolle yhdistyksemme toiminnasta kiinnostuneita henkilöitä*.
Jos et vielä ole jäsen, toivotamme sinut lämpimästi tervetulleeksi liittymään! MLL:n jäsenenä olet mukana rakentamassa Suomea, jossa lapsuutta arvostetaan ja lasten hyvinvointi on yhteinen asia. Valtakunnallisesti Mannerheimin Lastensuojeluliiton jäseniä on lähes 90 000 ympäri Suomea, MLL Tapiolan jäseniä melkein 500.
Tämän uutiskirjeen lisäksi tiedotamme ajankohtaisista asioista nettisivuillamme (http://tapiola.mll.fi) sekä Facebooksivumme kautta (https://www.facebook.com/mlltapiola/). Erillinen FB-keskusteluryhmä tarjoaa mahdollisuuden keskustella lapsiperheille tärkeistä asioista (https://www.facebook.com/groups/52994240807/). Etsi meidät FB:ssä ja tule mukaan!

Terveisin
Teela Jokiranta, puheenjohtaja
MLL Tapiolan yhdistys ry.

* MLL Tapiolan tietosuojaseloste: https://tapiola.mll.fi/@Bin/256793/MLLTapiola_Tietosuojaseloste_20180827.pdf.
* Mikäli et halua enää vastaanottaa MLL Tapiolan uutiskirjeitä, ilmoitathan siitä meille sähköpostitse (mll.tapiola@gmail.com).

