
UUTISKIRJE 1/2021

Hei MLL Tapiolan ystävä,

Iloinen tervehdys MLL Tapiolan yhdistyksestä!
Tässä uutiskirjeessä haluamme kertoa teille suunnitelmistamme tälle
vuodelle. Alkanut vuosi näyttäytyy myös meidän toiminnassamme
erilaisena koronatilanteesta johtuen.

Lähetämme tämän kirjeen jäsentemme lisäksi isolle joukolle
yhdistyksemme toiminnasta kiinnostuneita henkilöitä. Jos et vielä ole
jäsen, toivotamme sinut lämpimästi tervetulleeksi liittymään!
https://www.mll.fi/tue-tyotamme/liity-jaseneksi/

Vuosi 2021 Tapiolassa

Tänä vuonna pyrimme tukemaan alueemme, Suur-Tapiolan, lapsiperheitä poikkeusoloista huolimatta. Jo tutuksi
tulleet toimintamuodot kuten kirpputorit, perhekahvilat ja terhokerho ovat toistaiseksi tauolla. Alla lisäinfoa
toiminnastamme. Mankkaalla aloitimme vaunulenkkiryhmän alueen pienlapsiperheiden ehdotuksesta.

Ilman vapaaehtoisia yhdistyksen toiminta ei pyörisi. Kiitämme kaikkia viime vuoden vapaaehtoisia, jotka jälleen
mahdollistivat yhden menestyksekkään kirpputorin ja kolmen suositun perhekahvilan toiminnan.

Onko sinulla ideoita miten voisimme tukea lapsiperheitä alueellamme?

Ota yhteyttä! Kaikki ideat ovat näissä poikkeusoloissakin erittäin tervetulleita!

Yhdistyksen hallitus 2021

Yhdistyksellemme on valittu uusi hallitus.

Kiitämme Krista Paavolaa, Anne-Mari Kuvajaa ja Leena Lanoa monivuotisesta vapaaehtoistyöstä yhdistyksen
hallituksessa ja toivotamme uudet hallituksen jäsenet tervetulleiksi.



● Puheenjohtaja: Jennifer Hartman
● Varapuheenjohtaja ja sihteeri: Aura Paloheimo
● Rahastonhoitaja: Iina Leporanta-Varjus
● Viestintävastaava: Kaisa Laukkanen
● Sidosryhmäyhteistyö: Annina Säilä & Jennifer Hartman
● Jäsenvastaava: Eva Tois
● Tukioppilasvastaava:Sanna Melkoniemi
● Kirpputorivastaava: Hanna-Leena Lampén
● Perhekahvilavastaava: Annina Säilä
● Mari Sievänen

Meidät tavoitat parhaiten sähköpostitse mll.tapiola@gmail.com

MLL täytti viime vuonna 100 vuotta - juhlitaan tänäkin vuonna!

Viime vuoden virallinen 100-vuotisjuhlia siirrettiin tälle vuodelle joten toivotaan, että loppuvuodesta tilanne on
sellainen, että juhliminen yhdessä on mahdollista.

Yhdistyksemme halusi kuitenkin tarjota 100-vuotisen MLL:n kunniaksi konsertteja kotisohvalle lapsien ja aikuisten
iloksi. Tässä vielä linkit konsertteihin, jotka ovat katsottavissa toukokuun 2021 loppuun saakka.

Lintu Sininen : https://youtu.be/GwIWLX1M65E
Höpinätötterö : https://youtu.be/S7tvkSsV8wY
Suomirokkikoulu.fi: https://youtu.be/0-Yaqrnvs64
Klasari-Klaara & Jazz-Piski: https://youtu.be/o26ySiUSGtk

Luento jäsenillemme 20.4.2021

Näinä poikkeuksellisina aikoina meitä kaikkia varmasti huolettaa lasten ja nuorten jaksaminen ja hyvinvointi.
Jäsenemme ovat lämpimästi tervetulleita verkkoluennolle huhtikuussa, jossa käsitellään nuoren tukemista arjessa.



Luento on suunnattu 12-19 vuotiaiden nuorten vanhemmille ja linkin luennolle lähetämme sähköpostitse
myöhemmin.

Nuoren psyykkisen hyvinvoinnin tukeminen arjessa
Luennoitsija: Nuorisopsykologi Viivi Kaivolainen
Kuva: Jani Laukkanen

“Webinaarin keskeisiä teemoja ovat nuoren psyykkinen hyvinvointi ja miten
vanhemmat voivat tukea sitä. Teemoissa huomioidaan ajankohtainen
poikkeustila, ja käsitellään sen vaikutusta nuorten mielenterveyteen, mutta
käsiteltävät asiat ovat myös sovellettavissa tavanomaiseen arkeen.”, kertoo
luennoitsija Viivi Kaivolainen.

Tiedotamme lisää luennosta Facebookin ja nettisivujemme kautta. Käy siis tykkäämässä!

Kirpputorit

Edellinen kirpputori järjestettiin maaliskuussa 2020 Tapiolan koululla, jonka jälkeen toiminta on ollut tältä osin
tauolla. MLL-kirpputorit ovat olleet erittäin suosittuja tapahtumia ja toivommekin, että pääsemme niitä jälleen
pian järjestämään. Pohdinnassa ovat myös mahdolliset turvalliset kirpputorimallit esimerkiksi ulkona
järjestettävien tilaisuuksien muodossa.

Perhekahvilat

Perhekahviloissamme, Mankkaalla, Pohjois-Tapiolassa ja Laajalahdessa, tutustut muihin, samassa
elämäntilanteessa oleviin vanhempiin ja lapset saavat ikäistään leikkiseuraa. Perhekahvilassa jutellaan ja
kahvitellaan ja leikitään lasten kanssa. Perhekahvilan toimintaa suunnitellaan yhdessä kävijöiden toiveiden
mukaisesti. Perhekahvilat syntyvät vanhempien omasta aloitteesta ja toimivat suurimmaksi osaksi
vapaaehtoisvoimin.
Kaikkiin perhekahviloihimme tarvitaan vapaaehtoisia vetäjiä. Jos sinua siis kiinnostaisi toimiminen perhekahvilassa,
niin ole rohkeasti yhteydessä yhdistykseemme. Ilmoittaudu nyt niin päästään heti avaamaan kahvilat kun tilanne
sallii!

Terhokerho

Terhokerho on MLL:n ja SPR:n yhteistyössä toteutettu sukupolvien kohtaamispaikka. Kun kerhojen toiminta
saadaan jälleen käynnistettyä, voimme vain kuvitella kuinka tämä ilahduttaa mummoja, pappoja, lapsia ja muita
toiminnassa mukana olevia.



Kiinnnostaako sinua vapaaehtoistyö? Haluatko olla tukemassa lapsen arkea?
Tervetuloa liittymään MLL Tapiolan paikallisyhdistykseen!

Paikallisyhdistyksemme on toiminut vuodesta 1955 alkaen. Toiminta-alueeseemme kuuluvat Tapiola, Mankkaa,
Niittykumpu, Laajalahti, Otaniemi, Tontunmäki, Westend ja Haukilahti. Tärkeimpiä 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.

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 2021 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.

Jokainen on myös tervetullut mukaan toimintaamme. Vapaaehtoisvoimin ja yhdessä tekemällä järjestämme
tapahtumia, kirpputoreja ja muuta toimintaa perheiden iloksi. Vapaaehtoiset vetäjät pyörittävät myös
perhekahviloitamme. Toimintamme ei olisi siis mahdollista ilman vapaaehtoisia, joten tule ihmeessä mukaan
joukkoomme! Liity jäseneksi

Mitä parhainta kevään odotusta,

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


