Uutiskirje 2/2019
Hyvä MLL Tapiolan jäsen,
Tällä kirjeellä kutsumme sinut yhdistyksemme kevätkokoukseen, kerromme kevään kahdesta jäsentapahtumasta
sekä 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 Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tapiolan paikallisyhdistyksen sääntömääräiseen kevätkokoukseen
keskiviikkona 24.4.2019 klo 19 Laajalahden kirjaston alakertaan (Kurkijoentie 24, Espoo).
Kokouksessa käsitellään kevätkokouksen sääntömääräiset asiat:
•
•
•

Vuoden 2018 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen esittely
Vuoden 2018 tilintarkastuskertomuksen esittely
Vuoden 2018 tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille

Kokouksessa jotain pientä naposteltavaa tarjolla. Tervetuloa! Pidämme samassa tilassa ennen yhdistyksen kokousta
klo 18 hallituksen kokouksen, johon myös jäsenet ovat tervetulleita mukaan.

Jäsentapahtuma: 7 – 16-vuotiaat tramppa-puistoon maanantaina 13.5.
MLL Tapiola järjestää Esport Extremessä 7-16-vuotiaille nuorille tramppapuisto-tapahtuman maanantaina 13.5. klo
18 – 19:30. Esport Extreme sijaitsee Tapiolan urheilupuiston tuntumassa (Koivu-Mankkaan tie, Espoo).
Tapahtuman keston ajan (1,5 tuntia) on mahdollista nauttia aktiviteettiarenan liikunnallisista seikkailuista, hioa
hyppyjä trampoliineilla, testata taitoja Ninja Warrior -radalla, pelata uudenlaista polttopalloa tai kiipeillä yläilmoissa
köysiradalla (köysiradan pituusraja 155 cm).
Tapahtumaan ovat kaikki tervetulleita jäsenyydestä riippumatta. Tarjoamme lippuja alennetuin hinnoin: MLL:n
jäsenille hinta 5 eur per lippu, muille 10 eur per lippu (normaalisti liput Extremeen 1,5 tunnin ajalle 20 eur,
tapahtumalippuihin sisältyy myös sukat, jotka normaalisti 3 eur). Enintään 4 lasta per ilmoittautuminen. Mukaan voi
tarvittaessa tulla yksi aikuinen per seurue.
Ilmoittautuminen 1.5.2019 mennessä osoitteessa https://tapiola.mll.fi/tapahtumat/tramppapuisto-13-5/

Jäsentapahtuma: Alakouluikäiset sulkapalloa pelaamaan sunnuntaina 26.5.
MLL Tapiola järjestää yhteistyössä Tapion Sulka ry:n kanssa sunnuntaina 26.5.2019 klo 9:00 – 12:00 Leppävaaran
palloiluhallissa tapahtuman, jossa tutustutaan sulkapalloon. Sulkapallo on mukava kuntoilu- ja kilpaurheilulaji, jota
voi pelata hyvin monella tasolla. Yhteistyökumppanimme Tapion Sulka järjestää tapahtumaan mailat ja pallot sekä
suomenmestari-tasoista valmennusta; valmentajina Sonja Pekkola sekä Anna Paavola.
Tapion Sulka on seura, joka pyrkii tarjoamaan jokaiselle sulkapallosta kiinnostuneelle jotakin ikään ja taitotasoon
katsomatta. Tämä toukokuinen tapahtuma on tarkoitettu pääasiassa alakouluikäisille lapsille perheineen, mutta
myös esikouluikäiset voivat osallistua. Tapahtuman kesto per osallistuja/seurue on noin 1 – 1,5 tuntia. Voit
ilmoittautuessasi toivoa aloitusaikaa, pyrimme luomaan ilmoittautuneista sopivia ryhmiä ikäluokittain. Ilmoitamme
osallistujalle valikoituneen saapumisajan vahvistuksessa. Tapahtuma on osallistujille maksuton.
Ilmoittautuminen 15.5.2019 mennessä osoitteessa https://tapiola.mll.fi/tapahtumat/sulkis-su-26-5/.
Tapahtuma on avoin kaikille, niin jäsenille kuin muille sulkiksesta kiinnostuneille! Tervetuloa!

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

Lisäksi tänä keväänä on aloittanut uusi isäkahvila:
•

Isäkahvila – Dad cafe ti klo 10:00 – 12:00 Mankkaan asukaspuistossa

Tarkemmat aikataulut ja perhekahviloiden ohjelmat löytyvät nettisivuiltamme. Tervetuloa mukaan!
Kaikkiin perhekahviloihimme tarvitaan myös lisää vapaaehtoisia vetäjiä. Nykäisethän reippaasti kahvilassa nykyisiä
vetäjiä hihasta, jos haluat kuulla lisää ja voisit kuvitella hyppääväsi mukaan remmiin.

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. Tämän kevään osalta Terhokerhoa on
jäljellä vielä kolme kertaa:
•
•
•

TO 25.4.2019 klo 16:30 - 17:30, Dementiakoti Villa Tapiola, Suotorpantie 14, Espoo
TI 7.5.2019 klo 15:30 - 17:00, Leppävaaran Elä ja asu -seniorikeskus, Säterinkatu 3, Espoo
TO 16.5.2019 klo 16:30 - 17:30, Dementiakoti Villa Tapiola, Suotorpantie 14, Espoo

Tule mukaan Terhokerhoon! Ja mikäli sinulla on ideoita kerhon toimintaan liittyen, tai haluat tulla mukaan kerhon
vetäjäksi, ota yhteyttä nykyisiin vapaaehtoisiin (terhokerhotapiola@gmail.com). Terhokerhosta lisää osoitteessa
https://tapiola.mll.fi/terhokerho/.

Tervetuloa liittymään MLL Tapiolan paikallisyhdistykseen!
Meidän paikallisyhdistys on toiminut vuodesta 1955 alkaen. Toiminta-alueeseemme kuuluvat Tapiola, Mankkaa,
Niittykumpu, Laajalahti, Otaniemi, Tontunmäki, Westend ja Haukilahti. Trkeimpiä toimintamuotojamme ovat
perhekahvilat, neljästi vuodessa järjestettävät kirpputorit, yhteistyö alueen koulujen ja päiväkotien kanssa, erilaiset
tapahtumat, sekä yhteistyö Espoon kaupungin ja muiden yhteisöjen kanssa perheitä koskevissa asioissa.
Tule sinäkin mukaan tukemaan toimintaamme! MLL:n jäsenyys on helppo tapa osoittaa, että olet pienen puolella.
Se on kannanotto lasten ja perheiden puolesta. 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 2019 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.

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

Terveisin
Teela Jokiranta, viestintävastaava

MLL Tapiolan yhdistys
http://tapiola.mll.fi/
https://www.facebook.com/MLL-Tapiolan-yhdistys-574367399581266/

