Jäsenkirje 3/2019
Hyvä jäsen,
Marraskuinen tervehdys MLL Tapiolan yhdistyksestä! Tämä uutiskirje sisältää kutsun yhdistyksen sääntömääräiseen syyskokoukseen, kutsun kaikille avoimeen ja maksuttomaan jouluiseen tapahtumaan, sekä tietoa muusta loppuvuoden ohjelmasta. Hyvää loppuvuotta sinulle ja läheisillesi!

Yhdistyksen syyskokous ti 3.12.
Tervetuloa yhdistyksen sääntömääräiseen syyskokoukseen tiistaina 3.12.2019 klo 17:30 Tapiolan asukaspuiston sisätiloihin
(Louhenkuja 4, Espoo). Toivotamme kaikki jäsenet sekä jäsenyyttä miettivät tervetulleiksi kokoukseen! Syyskokouksessa
käydään läpi sääntömääräiset asiat: hallituksen jäsenet vuodelle 2020, toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2020,
sekä jäsenmaksun suuruus vuodelle 2020. Kokoukseen voi ottaa tarvittaessa lapsetkin mukaan. Pientä tarjoilua. Tervetuloa!

Kaikille avoin tapahtuma: Tonttupolku Villa Elfvikissä la 30.11.
MLL Tapiolan yhdistys järjestää kaikille avoimen ja maksuttoman jouluisen ulkotapahtuman yhteistyössä Ricasluonnon
kanssa lauantaina 30.11.2019 klo 15 – 18 Villa Elfvikin alueella.
Tunnelmallinen Tonttupolku sopii koko perheelle ja kaikenikäisille! Ulkotapahtumassa kierretään rasteja yhdessä perheen
tai ystävien kanssa. Reitin voi kulkea lastenrattailla sään salliessa. Tonttupolun pituus on arviolta yksi kilometri. Tonttupolun
lähtö on Villa Elfvikin luontotalon pääovien edestä (Villa Elfvik on tällöin kiinni) ja kynttilöin viitoitettu polku päättyy takaisin
pihapiiriin, Uikunpesälle, jossa tarjolla glögiä ja pipareita. Osallistujien tulee olla paikalla viimeistään klo 17, jotta ehtivät
kiertää polun ja nauttia sen jälkeen glögit. Ulkotapahtumaan on syytä pukeutua lämpimästi. Tonttulakit päähän ja tervetuloa!

Ilmoittautuminen tapahtumaan yhdistyksen Facebook-tapahtumassa:
https://www.facebook.com/events/563995674358876/
(ilmoittautuminen on suotavaa, jotta osaamme varata riittävästi glögiä ja pipareita)

Alueemme perhekahvilat & isäkahvila
MLL Tapiolan kahvilat palvelevat syksyllä tuttuun tapaan:
Laajalahden perhekahvila
ma klo 9:30 – 11:00 Laajalahden olohuoneessa (kirjaston alakerta)
Pohjois-Tapiolan perhekahvila
ma klo 9:30 – 11:00 Tapiolan asukaspuistossa (sisätilat)
Isäkahvila – Dad cafe
ti klo 9:30 – 11:30 Mankkaan asukaspuistossa (sisätilat)
Mankkaan perhekahvila
to klo 9:30 – 11:00 Mankkaan asukaspuistossa (sisätilat)
Perhekahviloissa yleensä tarjolla aamiaista vapaaehtoiseen hintaan 1 eur /perhe. Lisätietoja kaikista kahviloista nettisivuiltamme osoitteesta https://tapiola.mll.fi/perhekahvilat/. Kahvilavetäjät ilmoittavat tarkemmista ohjelmista, mahdollisista muutoksista ym. yhdistyksemme Facebook-sivulla. Käy likettämässä sivua ja pysyt kärryillä toiminnasta!
Perhekahviloihin tarvitaan lisää vapaaehtoisia kahvilavetäjiä mukaan! Kahviloissa käy säännöllisesti mukavasti alueen lapsiperheitä toisiaan tapaamassa. Kahvilat eivät vaan pysty toimimaan, ellei niissä ole joku avaamassa ovea ja keittämässä
kahvia
Tule sinä mukaan ja varmista näiden jatko. Ota yhteyttä tai vetäise nykyisiä kahvilavetäjiä hihasta ja kysy lisää!

Terhokerho
MLL:n ja SPR:n yhteisenä hankkeena perustettu Terhokerho on kaikille avoin ja maksuton sukupolvien kohtaamispaikka,
jossa eri ikäiset voivat kohdata yhteisen tekemisen parissa. Tapiolan Terhokerhoa järjestetään pääsääntöisesti Hoivakoti
Villa Tapiolassa. Terhokerhon vetäjät ilmoittelevat tapaamisista MLL Tapiolan FB-sivulla. Tervetuloa mukaan! Jos sinulla on
ideoita Terhokerhon toimintaan, tai haluat tulla mukaan vetäjäksi, ota yhteyttä nykyisiin vapaaehtoisiin osoitteessa terhokerhotapiola@gmail.com.

Suunnitelmia kevään toiminnasta
Muotoilemme paraikaa toimintasuunnitelmaa vuodelle 2020, joten nyt on oiva aika heittää ideoita mukaan! Suunnitelmissa
on keväälle mm. päiväkoti- ja alakouluikäisten lasten tapahtuma Leon Leikkimaassa. Jatkamme myös yhteistyötämme alueemme koulujen kanssa, tuemme tukioppilastoimintaa ja jaamme stipendejä. Mikäli sinulla on ideoita tai toiveita toimintamme osalta ensi vuodelle, otathan yhteyttä!

Liity yhdistykseen jäseneksi
Lähetämme tämän uutiskirjeen jäsenillemme ja yhdistyksemme toiminnasta kiinnostuneille. Jos et vielä ole jäsen, toivotamme sinut lämpimästi tervetulleeksi liittymään! MLL Tapiola on toiminut vuodesta 1955 saakka ja jäseniä meillä on lähes
500. Toiminta-alueeseemme kuuluvat Tapiola, Mankkaa, Niittykumpu, Tontunmäki, Laajalahti, Otaniemi, Westend ja Haukilahti. Toimintamme kulmakiviä ovat perhekahvilat, kirpputoritoiminta sekä yhteistyö alueen koulujen ja päiväkotien
kanssa. Mannerheimin Lastensuojeluliiton jäsenenä olet mukana rakentamassa Suomea, jossa lasten hyvinvointi on yhteinen asia. Valtakunnallisesti MLL:n jäseniä on lähes 90 000.
Vuonna 2019 MLL Tapiolan jäsenmaksu on 23 € (MLL-paikallisyhdistyksissä jäsenmaksut ovat keskimäärin 25 €). Vastineeksi
saat Lapsemme-lehden ja runsaasti muita jäsenetuja (https://www.mll.fi/tietoa-mllsta/jasenyys/jasenedut/). Jäsenet ovat
lisäksi etusijalla, kun jaamme myyjäpaikkoja täyden palvelun kirpputoreillemme. Tarjoamme myös muita etuja, kuten erikoishintaisia pääsylippuja kampanjaluonteisesti.

Etsimme lisää vapaaehtoisia mukaan toimintaamme!
Vapaaehtoistyön tekeminen voi olla muutaman tunnin talkookeikka mukavassa seurassa tai omaan ajankäyttöön sopivaksi
räätälöity harrastus. Tehtäviin on mahdollista saada tukea ja koulutusta yhdistyksemme kautta. Jo pienelläkin panoksella
voit olla avuksi! Vapaaehtoistoiminta löytää jatkuvasti uusia muotoja, ja myös MLL:lla on vapaaehtoistoiminnan muotoja,
joita yhdistyksemme piirissä ei tällä hetkellä ole. Auttaa voi monella tavalla, vaikka maalaamalla seinää, kunnostamalla
nukenrattaita, neulomalla pipoja, jakamalla mainoksia tai toimimalla vertaistukiryhmässä. Voisitko vetää Terhokerhoa tai
tulla kahvilaan avuksi? Kerro meille, mitä haluaisit tehdä, niin katsotaan yhdessä, voimmeko auttaa puitteiden järjestämisessä. Ota yhteyttä mll.tapiola@gmail.com

Mukaan yhdistyksen hallitukseen
MLL-paikallisyhdistyksen hallitustoiminta on helppo tapa päästä yhdistystoimintaan mukaan, sillä aikaisempaa kokemusta
ei tarvita. Hallitustoiminnan kautta on mahdollisuus saada uusia ihmisiä sosiaaliseen verkostoonsa ja päästä vaikuttamaan
yhdistyksen toimintaan. Lisäksi hallitustyö on mukava lisä myös ansioluetteloon. Paikallisyhdistyksen hallitus vastaa yhdistyksen toiminnan suunnittelusta. Hallitus kokoontuu tarpeen mukaan n. 4 - 8 kertaa vuodessa ja kokousten lisäksi yhdistyksen toimintaa valmistellaan ja organisoidaan tarpeen mukaan sähköisesti. Hallituslaiset osallistuvat talkoolaisina yhdistyksen tapahtumiin ja edustavat yhdistystä erilaisissa tilaisuuksissa. Pääsääntöisesti tilaisuuksiin on mahdollista ottaa tarvittaessa lapset mukaan. Hallituksen jäsenille on jaettu eri vastuualueita, kuten puheenjohtaja, rahastonhoitaja, sihteeri, perhekahvilavastaava, jäsenvastaava ja tiedotusvastaava. Vastuualueisiin liittyviin tehtäviin saattaa kuulua mm. tapahtumien
järjestämistä, aktiivista yhteydenpitoa oman vastuualueen yhteistyökumppaneihin, yhdistyksen www-sivujen ylläpitotehtäviä jne. Vapaaehtoistyötä tehdään kuitenkin oman ehtimisen ja jaksamisen mukaan. Hallituksen jäsenet valitaan yhdistyksen syyskokouksessa. Tule mukaan syyskokoukseen tiistaina 3.12. kuulemaan lisää!

Kiitos tästä vuodesta vapaaehtoisille!
Tänä vuonna olemme jälleen pyörittäneet vapaaehtoisvoimin kolmea perhekahvilaa sekä lisäksi isäkahvilaa, suuri kiitos
kaikille kahvilavetäjille! Organisoimme perinteen mukaan taas neljä täyden palvelun kirpputoria – lasten ja nuorten vaatteet
sekä tarvikkeet on saatu jälleen hienosti kiertoon. Kirpputoreilta yli jääneitä hyväkuntoisia vaatteita, kenkiä sekä leluja lahjoitettiin hyväntekeväisyyteen Pisara ry:n eteenpäin jakelemina. Järjestimme lisäksi keväällä lasten tramppapuisto-tapahtuman Esport Extremessä sekä sulkapallotapahtuman yhdessä Tapion Sulan kanssa. Mikään näistä ei olisi ollut mahdollista
ilman vapaaehtoisia. Me teemme tätä työtä yhdessä ja alueemme yhteisen hyvän eteen! Kiitos kaikille aikaansa antaneille!
Hyvää loppuvuotta kaikille toivottaen
Teela Jokiranta, viestintävastaava
MLL Tapiolan hallitus
MLL Tapiolan yhdistys ry | tapiola.mll.fi | facebook.com/MLLTapiola
Tämä uutiskirje lähetetään MLL Tapiolan paikallisyhdistyksen jäsenille sekä toiminnasta kiinnostuneille henkilöille. Mikäli et
halua enää vastaanottaa MLL Tapiolan uutiskirjeitä, ilmoitathan siitä meille sähköpostitse (mll.tapiola@gmail.com). MLL
Tapiolan tietosuojaseloste on luettavissa osoitteessa https://tapiola.mll.fi/@Bin/256793/MLLTapiola_Tietosuojaseloste_20180827.pdf

