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Puheenjohtajalta
Hei kaikille ja rauhaisaa joulun odotusta!
MLL:n Palokan paikallisyhdistyksen toiminta tämän vuoden on ollut
melkoista myllerrystä. Koronan vaikutus on näkynyt ja vienyt
vapaaehtoisten voimavaroja. Joitain suunniteltuja tapahtumia on
jouduttu perumaan ja miettimään uusia tapoja toimia. Tutuista
toiminnoista muskarit ovat pyörineet onnistuneesti Sannin ja Ainon
vetäminä. Perhekahvila toimintaa päästiin jatkamaan syksystä
Touhulassa ja Mannisenmäessä. Savulahden päiväkotikoululla
aloitettiin myös perhekahvila. Perhekahviloihin etsitään
vapaaehtoisia ohjaajia, jotta toiminta voidaan pitää käynnissä.
Yhteistyö eri toimijoiden kanssa kuuluu tärkeänä osana yhdistyksen
toimintaa. Näin kehitämme toimintaa Palokan alueen lapsiperheiden
hyväksi. Esimerkkinä voisin nostaa kahvion järjestäminen Mimmit
konserttissa Jyväskylän kulttuuripalveluiden toimesta, Jamk
toimintaterapeuttiopiskelijoiden ohjaamat toiminnalliset ryhmät
perhekahviloissa marraskuussa.
Olimme tämän vuoden mukana HelpPari-pilottihankkeessa. Siinä
lukiolainen toimii yläkoululaisen tukena eli helppaajana. Hanke on
ollut erittäin antoisa MLL:n toiminnan kannalta nuorisotyön
kehittämisessä. Iso kiitos hankkeen onnistumisesta kuuluu Palokan
Lions Clubille, joka on rahoittanut nuorten aktiviteetteja ja toimintaa
hankkeessa.
Kannattaa seurailla yhdistyksemme nettisivuja sekä facebook-sivuja,
mihin päivittelemme ajankohtaista tietoa tulevista tapahtumista.
Toivottavasti näemme tulevassa yhdistyksen syyskokouksessa.
Pakkasterveisin,
Nina Lager
MLL Palokan paikallisyhdistyksen puheenjohtaja

Vapaaehtoistyöstä saa hyvän mielen, kun tekee
arvokasta ja tärkeää työtä oman alueen lasten ja
lapsiperheiden hyväksi.

Miten voi ryhtyä vapaaehtoiseksi?
Onko sinulla idea siitä, millaisia tapahtumia tai millaista toimintaa
haluaisit lähiympäristössäsi toteuttaa? Tule mukaan tekemään siitä
totta!
Vapaaehtoistyö on myös hyvä tapa tutustua oman alueen muihin
lapsiperheisiin. Jos haluat kokeilla vapaaehtoistyötä, helpoin tapa on
aloittaa talkooapulaisena yhdistyksen tapahtumassa. Voit myös
tarjota omaa osaamistasi yhdistyksen käyttöön. Esimerkiksi jos olet
viestintäalan ammattilainen, voisit auttaa yhdistystä nettisivujen
päivittämisessä. Mitä tutummaksi yhdistyksen muut vapaaehtoiset
käyvät, sitä helpompaa ja rennompaa on tehdä yhdessä töitä. Ole
yhteydessä oman alueen paikallisyhdistykseen ja kerro, miten sinä
voit olla avuksi.
Vinkkejä hyvistä sivustoista:

Hyvä Joulumieli -keräys ilahduttaa
kotimaan vähävaraisia lapsiperheitä jo
25. kerran
MLL:n ja SPR:n yhteinen Hyvä Joulumieli -keräys on jälleen
käynnissä. 1990-luvun laman aikana alkaneelle keräykselle on
edelleen tarvetta, sillä vähävaraisissa lapsiperheissä kasvaa
maassamme 121 000 lasta. Koronakriisi on vaikeuttanut niiden
perheiden tilannetta, joilla jo ennestään oli tiukkaa. Lisäksi
työttömyys,
lomautukset
ja
pienyrittäjien
yritystoiminnan
supistuminen ovat laajentaneet apua tarvitsevien perheiden
joukkoa.

Keräyksen tavoitteena on kerätä 2,5 miljoonaa euroa, joilla
voidaan jakaa 36 000 kappaletta 70 euron arvoisia
ruokalahjakortteja. Keräysaika on 19.11.-24.12.2021. Keräys
järjestetään yhdessä Ylen kanssa ja kauppakumppaneina ovat
Kesko, Lidl ja S-ryhmä. Lisätietoa keräyksestä ja lahjoitustavoista
osoitteessa hyvajoulumieli.fi

MLL:n verkk@reita haussa!
Oletko kiinnostunut vapaaehtoistyöstä, jossa pääset tekemään
toimittajan töitä, ideoimaan ja vaikuttamaan niin valtakunnalliseen
kuin paikalliseenkin toimintaan?
Mannerheimin Lastensuojeluliitto etsii 13-19-vuotiaita nuoria
ideoimaan MLL:n nuorisotyötä sekä toteuttamaan Nuortennetin
sisältöjä. Etsimme erityisesti nykyisiä tai entisiä tukioppilaita, isosia
ja muita muiden nuorten hyvinvoinnista kiinnostuneita nuoria.

Mannerheimin
Lastensuojeluliiton
Nuortennetti
(www.mll.fi/nuortennetti) on kaikille nuorille suunnattu sivusto.
Nuortennetistä löytyy aikuisten kirjoittamaa asiaa eri aiheista, mm.
kiusaamisesta,
seurustelusta,
nettiturvallisuudesta
ja
mielenterveydestä. Sivuilta löytyy asiaa myös kevyemmässä
muodossa, kuten idolikortteja ja erilaisia testejä. Lisäksi verkk@rit
ovat tuottaneet sivuille sisältöjä, muun muassa erinomaisia videoita.
Verkk@rit eli verkkotukarit eli verkkotukioppilaat
Verkk@rit saavat tehtäväänsä koulutuksen ja heidät haastatellaan
ennen toiminnan aloittamista. Verkk@rina toimiminen on
vapaaehtoistyötä. Siitä saa hyvän mielen lisäksi arvokasta
kokemusta ja työtodistuksen. Lue lisää verkk@ritoiminnasta:
www.mll.fi/nuortennetti > Verkk@rit

Hallituksen kokoonpano kaudella 2021
Puheenjohtaja: Nina Lager
Varapuheenjohtaja, perhekahvilavastaava: Kirsi Ojala
Sihteeri: Jenna Finsk
Rahastonhoitaja: Mirja Poikolainen
Somevastaavat: Sara-Ella Ojala, Jemina Oikari
Nuorisotoiminta, jäsenvastaava, keräysvastaava: Sanna Isberg
Varajäsen: Outi Niiranen
Varajäsen: Tanja Mustonen
Varajäsen: Saana Mäkiranta
Varajäsen: Mirva Mailas
Ota yhteyttä, anna palautetta, lähetä ideoita ja
toiveita!

https://palokka.mll.fi
mllpalokka@gmail.com
https://www.facebook.com/mllpalokka/

Perhekahviloiden
toiminnasta
tiedotetaan
verkkosivuilla, Facebookissa ja Instagramissa.

yhdistyksen

Keski-Suomen Osuuspankilta saatu “Teemme yhdessä hyvää” lahjoitus on mahdollistanut perhekahviloissa kävijöille maksuttomat
välipalatarjoilut.
Yhdistyksellämme on useita perhekahviloita:
Perhekahvila Touhula on kohtaamispaikka kaikille alle kouluikäisille
lapsille vanhempineen perjantaisin klo 9.30-11.30 Palokan
Nuorkkarin tiloissa, Raivaajantie 1, 2. kerros. Touhulaan ovat
erittäin tervetulleita myös odottavat ja alle 1-vuotiaiden lasten
perheet.
Mannisenmäen iltaperhekahvila torstaisin klo 17.30-19.30 Pilke
päiväkodin tiloissa Mannisenmäessä, Mannisenmäentie 2.
Savulahden iltaperhekahvila Savulahden päiväkotikoululla
tiistaisin klo 17.30-19.30. Savulahdentie 1, käynti H-ovi.
Mikäli haluat päästä vaikuttamaan alueen perhekahvilatoiminnan
suunnitteluun ja toteutukseen, niin ota yhteyttä. Haemme
vapaaehtoisia perhekahvila ohjaajia jatkuvasti, jotta toiminta
onnistuu. mllpalokka@gmail.com

Käsityöpiiri KÄTEVÄT
Käsityöpiiri Kätevät parillisten viikkojen keskiviikkoisin klo 18-20
Pappilanvuoren päiväkodissa, Koppelonpolku 2. Käsityöpiirissä
voit jatkaa omia keskeneräisiä käsitöitäsi, tai innostua kokeilemaan
jotain ihan uutta. Käsityöpiiri kokoontuu päiväkodin tiloissa, joten
tilaa riittää neulomisen ja virkkaamisen lisäksi vaikka kaavojen
piirtämiseen tai kankaiden leikkaamiseen. Myös lapset ovat
tervetulleita mukaan. Käsityöpiirissä on nyyttäriperiaatteella toimiva
tarjoilu.
Käsityöpiirin osallistujilla on myös oma wa-ryhmä, johon pääsee
liittymään ilmoittamalla kiinnostuksensa ja puhelinnumeronsa
yhdistyksen sähköpostiin mllpalokka@gmail.com
Etsimme innokkaita pienten vauvojen villasukkien neulojia, joita
toimitamme neuvolan kautta uusille tulokkaille Palokkaan. Otahan
rohkeasti yhteyttä mllpalokka@gmail.com ja ilmoittaudu mukaan
villasukkajengiin! Otamme myös vastaan lankalahjoituksia, joita
välitämme ilmoittautuneille neulojille.

MLL Palokan jäsenetuja
MLL Palokan paikallisyhdistyksen jäsenet saavat alennusta mm.
muskarimaksuista ja kirpputorin myyntipaikoista.

Yhdistyksen jäsenenä saat etuja näistä paikallisista liikkeistä:
Palokan Hiustupa
Mooseksentie 1. Alennus MLL Palokan yhdistyksen jäsenille 10 %.
Jesper JUNIOR Saarijärventie 50-52 (Palokan Citymarketin
talo). Lastenvaatekaupan mallistossa on mm.
Reiman, Legon ja Businon tuotemerkit.
Alennus MLL Palokan yhdistyksen jäsenille 10
%.
Jäsenkortin esittämällä saat alennusta myös
useista valtakunnallisista kohteista, mm. Sokos-hotellit, Scandichotellit, Viking Line, Ikaalisten matkatoimisto, Heureka, Ranuan
eläinpuisto.

Alennusta monista arjen tuotteista!
Lue lisää MLL:n valtakunnallisista jäseneduista osoitteessa:
https://www.mll.fi/tietoa-mllsta/jasenyys/jasenedut/

Tule mukaan
hyväksi!

vapaaehtoistyöhön

Palokan

perheiden

Palokan paikallisyhdistyksen toiminta pyörii vapaaehtoisten voimin.
Tehtäviä löytyy erikokoisia kunkin arkeen sopivaksi, ja pienikin
panos on arvokas. Olisiko jokin näistä sinulle mieluisa tapa
osallistua?
Perhekahvilan vetäjä huolehtii ovet auki ja kiinni sekä
kävijöiden kanssa kahvit pöytään. Yhdistys perehdyttää
tehtävään.
Hallituksen jäsen on mukana hallituksen kokouksissa noin
kerran kuukaudessa ja suunnittelee ja järjestää yhdistyksen
toimintaa muiden hallituslaisten kanssa.
Tapahtumien
kahvioon
kaipaamme
keittämään kahvia ja leipomaan.

lisäkäsiä

myymään,

Hallituksen uudet jäsenet valitaan syyskokouksessa 13.12.
Kurkkaa esityslista ja tule kyselemään lisää paikan päälle!

MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON PALOKAN
PAIKALLISYHDISTYS ry
YHDISTYKSEN SYYSKOKOUS 2021
Aika: Maanantai 13.12.2021 klo 18
Paikka: Pappilanvuoren päiväkoti, Koppelonpolku 2, Palokka

ESITYSLISTA
1. Kokouksen avaus
2. Läsnäolijoiden toteaminen
3. Kokousvirkailijoiden valitseminen: valitaan puheenjohtaja,
sihteeri, kaksi (2) p ytäki anta kasta aa kaksi
ääntenlaski aa
4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
5. Kokouksen esityslistan hyväksyminen
6. Toimintasuunnitelman vahvistaminen vuodelle 2022
7. Jäsenmaksun vahvistaminen vuodelle 2022
8. Talousarvion vahvistaminen vuodelle 2022
9. Valitaan seuraavalle hallituskaudelle hallituksen
puheenjohtaja
10. Valitaan vuodelle 2022 hallituksen jäsenet ja varajäsenet
11. Valitaan vuodelle 2022 kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja
kaksi varatoiminnantarkastajaa (2)
12. Muut asiat
13. Kokouksen päättäminen

