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Hei MLL Laaksolahden paikallisyhdistyksen jäsen, 

MLL täyttää tänä vuonna 100 vuotta, joten sekä valtakunnallisesti että paikallisesti me juhlistamme tätä juhlavuotta 

erilaisin tapahtumin ja tempauksin. Täällä meidän alueella MLL Laaksolahden paikallisyhdistys perustettiin 25 vuotta 

sitten kun ryhmä äitejä päätti Kuttulammen leikkipuistossa, että meidänkin alueelle halutaan MLL:n toimintaa 

lapsille ja lapsiperheille.   

Historiansa aikana MLL on ollut keskeisenä toimijana rakentamassa suomalaista hyvinvointivaltiota. Yhdistyksen 

lähtökohtana oli alusta asti, että kaikkia lapsia oli hoidettava hyvin ja että kaikilla lapsilla oli oikeus asiantuntevaan 

huoltoon. MLL:n historiaan kuuluvat vahvasti Sophie Mannerheim, veljensä Carl Gustaf Mannerheim sekä Arvo 

Ylppö. Alusta asti uskottiin kansalaisten yhteistyöhön, valistukseen ja lisääntyvän tiedon voimaan. MLL on pitänyt 

lapsista huolta 100 vuoden ajan. Neuvolat, keskoshuolto, lasten ja nuorten puhelin, yläkoulujen tukioppilastoiminta 

ja perhekahvilat - oman aikansa innovaatiot ovat nykypäivän itsestäänselvyyksiä, joita ilman Suomi näyttäisi hyvin 

toisenlaiselta.  

Tutustu MLL:n historiaan: https://www.mll.fi/tietoa-mllsta/historia/  

  

TI 10.3. vierailu eduskuntataloon | ilmoittaudu mukaan! 

MLL Laaksolahti järjestää vierailu- ja tutustumiskäynnin eduskuntataloon tiistaina 10.3.. Vierailun alkaa klo 18. 

Vierailijoiden tulee olla eduskuntatalolla klo 17.45. Vierailun emäntänä toimii kansanedustaja Mia Laiho (kok.). 

Aikuiset, lapset ja nuoret ovat tervetulleita mukaan. Alaikäiset aikuisen seurassa. Paikkoja rajallinen määrä. Vierailu 

on maksuton. 

Ilmoittautuminen viimeistään TI 3.3. MLL Laaksolahden kotisivuilla http://laaksolahti.mll.fi  

Toimitamme ilmoittautuneille vielä tarkemmat ohjeet.  

Mia Laiho on espoolainen kansanedustaja. Hänen useisiin luottamustehtäviin kuuluu mm. Lastenliiton hallituksen 

puheenjohtajuus. Mia on ollut MLL:n jäsen vuodesta 2000. Lisätietoja Mia Laihoista hänen kotisivuillaan: 

https://www.mialaiho.net/ 

MLL on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö. 

  

MLL kevättapahtuma LA 16.5. | tule mukaan suunnittelemaan KE 26.2. 

Järjestämme lauantaina 16.5. kevättapahtuman Viherlaakson asukaspuistossa. Haluaisitko vapaaehtoistoimijana 

mukaan suunnittelemaan tapahtumaa? Tervetuloa mukaan KE 26.2. klo 18-19 Laaksolahden kirjastolle. Tehdään 

yhdessä kiva lastentapahtuma! 

  

Nuorten käsityöpaja jatkuu torstaisin 16.4. asti 

Kovasti pidetty, kaikille nuorille avoin käsityöpaja jatkuu torstaisin 16.4. asti klo 15.30-16.30 Laaksolahden kirjastolla. 

Nuoret ovat tervetulleita mukaan neulomaan Laaksolahden Marttojen opastuksella esim. kaulaliinaa, sukat tai 

https://www.mll.fi/tietoa-mllsta/historia/
http://laaksolahti.mll.fi/
https://www.mialaiho.net/


lapaset.  Käsityöpaja on ilmainen, ei ilmoittautumista. Opastusta, langat ja puikot käsityöpajalta. Järjestäjinä 

Laaksolahden Martat, MLL ja kirjasto. 

  

Kevään MLL kirpputorit Espoossa 

SU 1.3. klo 10-12.30 Tapiolan koulu, Opintie 1 

SU 15.3. klo 10-13 Ruusutorpan koulu, Leppävaarankatu 12 

SU 22.3. klo 10-12.30 Nöykkiönlaakson koulu, Oxfotintie 6 

SU 29.3. klo 10-12.30 Toppelundin koulu, Toppelundintie 15 

Tarkemmat tapahtumatiedot tapahtumajärjestäjiltä Facebookissa tai paikallisyhdistysten kotisivuilta: MLL Tapiola, 

MLL Leppävaara, MLL Nöykkiö. 

  

Perhekahvilat alueellamme 

Alueellamme toimii kaksi perhekahvilaa:  

MA 9.30-11.30 MLL Perhekahvila Aurora, Lasten kulttuurikeskus Aurora, Järvenperäntie 1-3 

TO 9.30-11.00 MLL Perhekahvila Laaksolahti, Laaksolahden monitoimitalo, Lähdepurontie 2 

Perhekahvilat ovat avoimia kohtaamispaikkoja aikuisille ja lapsille. Tarjolla lapsille leikkiseuraa, aikuisille juttuseuraa. 

Piipahda katsomassa ja liity seuraan! Perhekahvilat toimivat vapaaehtoisvoimin, joten voit myös kertoa 

perhekahvilavetäjälle jos haluat auttaa esim. kahvin keitossa. Seuraa tarkemmat tiedot Facebookista: MLL 

Perhekahvila Aurora & MLL Perhekahvila Laaksolahti 

  

Poimintoja MLL:n sivuilta 

Mediataitoviikkoa vietettiin helmikuussa 

Lapsi tarvitsee mediankäytössään opastusta ja tukea, mutta myös paljon kuuntelua, läsnäoloa ja yhdessä tekemistä. 

Tutustu MLLn Lapset ja Media -sivuun, jossa paljon hyödyllistä tietoa lasten mediankäytöstä teemoittain ja 

ikäkausittain. 

https://www.mll.fi/vanhemmille/tietoa-lapsiperheen-elamasta/lapset-ja-media 

Kännykän kautta lapselle aukeaa aivan uusi nettimaailma. Keltanokka somessa -testin avulla voitte yhdessä lapsesi 

kanssa käydä läpi erilaisia tilanteita, joita lapsi voi kohdata somessa. Lukekaa tilanteet ja vastausvaihtoehdot yhdessä 

läpi. Valitkaa mielestänne sopivin vaihtoehto. Voitte yhdessä myös keskustella esimerkkitilanteista. 

https://empatiapakkaus.fi/testaus/  

Mitä on sopiva ruutuaika? Mistä löytää laadukkaat sisällöt? Miten mediat vaikuttavat lapsen kehitykseen ja 

hyvinvointiin? Aiheuttaako digi huolta, kahnausta, kiukkua ja kurjia fiiliksiä? 

Näihin ja muihin kysymyksiin saat näkökulmia tilaamalla MLLn Ruutujen lumo -uutiskirjeen. Uutiskirjeessä 

kuukausittain: 

-Ajankohtaisia mediakasvatuksen julkaisuja ja tapahtumia 

-Mediakasvatusaiheisia materiaaleja oppitunneille tai muihin mediakasvatushetkiin 

-Vinkkejä vanhemmille ja ammattikasvattajille 

Uutiskirje ilmestyy kuukausittain ja sen voi tilata osoitteesta: http://mll.fi/ruutujenlumo  

  

Nuorisoneuvola 

https://www.mll.fi/vanhemmille/tietoa-lapsiperheen-elamasta/lapset-ja-media
https://empatiapakkaus.fi/testaus/
http://mll.fi/ruutujenlumo


Mikä Nuorisoneuvola? Nuorisoneuvola on murrosikäisten vanhemmille suunnattu verkkosivusto Vanhempainnetissä. 

Nuorisoneuvola tarjoaa asiantuntijatietoa nuoren kehityksestä, vinkkejä ja käytännön työvälineitä parempaan 

vuorovaikutukseen nuoren kanssa sekä apua huoliin ja haasteisiin. Bonuksena tarjoamme chatin, jossa saa tukea 

ammattilaiselta joko yksin tai yhdessä nuoren kanssa. 

Lue lisää Nuorisoneuvolasta MLLn nettisivuilta: 

https://www.mll.fi/tiedotteet/mll-avaa-digitaalisen-nuorisoneuvolan-vanhemmille-murrosikaisten-vanhemmat-

tarvitsevat-enemman-tukea 

  

Muistathan myös nämä 

Vanhempainnetti - vanhempainnetistä löydät tietoa ja tukea lapsiperheen arkeen. 

https://www.mll.fi/vanhemmille/ 

  

Nuortennetti – tukea ja tekemistä, tietoa ja keskusteluja.  

https://www.nuortennetti.fi/  

  

MLL jäsenedut – MLL jäsenenä olet pienten puolella, mutta muistathan että saat myös erilaisia etuja, mm. 

Laaksolahden Kauneuden Taikahelmessä hoidot -15%, Duudsonit Activity Park alennus sisäänpääsystä, Sea Life 

sisäänpääsy alennettuun hintaan, vaihtuvia etuja Hop Lopissa, mm. Sellossa sijaitseva Jesper Junior 

lastenvaateliikkeestä -10% normaalihintaisista tuotteista, Sanoma Median lehdet alennettuun jopa -40% hintaan, 

VM-Carpet -15% tuotteista.  

https://laaksolahti.mll.fi/jaseninfo/ 

  

Kiitos, että olet jäsen! Olet lasten asialla. 

  

Kotisivut: http://laaksolahti.mll.fi    

Facebook: MLL Laaksolahti  

Sähköposti: Laaksolahti.MLL@gmail.com 

MLL Laaksolahden toimialueeseen kuuluu Laaksolahti lähiympäristöineen: Jupperi, Järvenperä, Karakallio, 

Laaksolahti, Leppäsilta, Lippajärvi, Lähderanta, Pihlajarinne, Rastaala, Rastaspuisto, Vanhakartano, Veini ja 

Viherlaakso. 

Yhteystiedot MLL jäsenrekisteri | MLL Laaksolahden paikallisyhdistys 

 

 

Jäsentiedote on lähetetty sähköpostilla niille jäsenille, joiden sähköpostitiedot ovat jäsenrekisterissä.  

Voit tarkistaa omat tietosi MLLn sivuilta: https://www.mll.fi/tietoa-mllsta/jasenyys/muutokset-jasentietoihin/ 
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