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ILOISTA 100-VUOTISJUHLAA!
Vuosi 2020 tuo mukanaan monenlaisia tapahtumia Mannerheimin
lastensuojeluliiton 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi. On hienoa, että olet mukana
tekemässä historiaa!
Osallistumme MLL:n juhlavuoden yhteisiin valtakunnallisiin tapahtumiin. Niistä
esimerkkinä villasukkailta 26.2.2020 Salpausselän puistossa sekä MLL:n 100 v
lastenjuhlat, jotka järjestetään koko Suomessa samanaikaisesti 4.10.2020.
Pidämme kiinni myös perinteiseksi muodostuneista omista tapahtumistamme.
Maaliskuussa kirpputorimme on uudessa paikassa Pihlajamäen koululla. Kevätrieha
puolestaan on tulossa jälleen toukokuun lopussa. Perhekahvilat pyörivät viikoittain
vapaaehtoisten vanhempien voimin.

MLL Pihlajamäen hallitus on järjestäytynyt vuodelle 2020.

Uuden hallituksen

kokoonpano ja pääsääntöiset vastuualueet:
Katri Tarkiainen ─ puheenjohtaja
Liisa Kuoppala ─ varapuheenjohtaja
Susanna Martikainen ─ sihteeri
Minna Viikari ─ rahastonhoitaja
Hanna Varis ─ jäsenvastaava
Samira Koistinen ─ somevastaava
Riikka Kupari ─ perhekahvilavastaava
Mira Heikkinen ─ keräysvastaava
Milja Koistinen ─ kerhovastaava

Hallituksen jäsenten lisäksi tapahtumia ja toimintaa ovat mahdollistamassa monet
vapaaehtoiset, yhteistyökumppanit, yhdistyksemme jäsenet sekä tietenkin myös alueen
asukkaat ja lapsiperheet, jotka osallistuvat yhteiseen tekemiseen.
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UUDET KOTISIVUT MLL Pihlajamäelle on julkaistu!
100-vuotiaan MLL:n kunniaksi olemme tehneet yhdistyksellemme uuden
ilmeen mukaiset sivut. Tervetuloa tutustumaan raikkaisiin sivuihimme
osoitteeseen https://pihlajamaki.mll.fi
Osallistu sivustolla olevaan kilpailuun helmikuun loppuun mennessä!

LASTENVAATTEIDEN JA -TARVIKKEIDEN KIRPPUTORI
järjestetään sunnuntaina 15.3.2020 klo 10-13. Pihlajamäen ala-asteella.
HUOM! Kirpputorilla uusi osoite!
Sekä myyjänumeroarvontaan sekä vapaaehtoiseksi voit ilmoittautua nettisivuillamme.
o Ilmoittautuminen myyjänumeron arvontaan on avoinna 31.1-23.2.2020
o Ilmoittautuminen vapaaehtoiseksi on avoinna 31.1-1.3.2020
Kirpputori järjestetään täysin vapaaehtoisvoimin. Vapaaehtoiset valmistelevat
myyntipaikan perjantain ja lauantain aikana, sunnuntaina myynnin päätyttyä mm.
lajitellaan myymättömät tuotteet ja siivotaan tilat. Vapaaehtoisia tarvitaan lisää. Tule
mukaan iloiseen ja rentoon porukkaan!
Jäsenenä olet etusijalla myyjänumeron arvonnassa. Lisäksi jäsenet saavat etuostooikeuden kirpputorille muita ostajia aiemmin, klo 9.45 alkaen.
Koko kirpputorin tuotto käytetään alueemme lasten ja perheiden tukemiseen. Tule
mukaan ostamaan ja myymään!

PERHEKAHVILAT
Tervetuloa mukaan kahvittelemaan ja verkostoitumaan muiden alueen lapsiperheiden kanssa!

· Leikkipuisto Maasälvässä maanantaisin klo 10 – 11.45
· Leikkipuisto Salpausselässä torstaisin klo 10 – 11.45
Lisätietoja puistojen ohjelmista löydät
https://pihlajamaki.mll.fi/perhekahvilat/
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VILLASUKKAILTA
MLL:n juhlavuonna neulotaan yhdessä! Tule mukaan neulomaan
villasukkia keskiviikkona 26.2.2020 klo 18 -19:30 leikkipuisto Salpausselässä. Neulotaan
villasukkia itselle tai lahjoitukseen, ota omat langat ja puikot mukaan.
o
o
o
o
o

Tilaisuus on maksuton ja kaikille avoin
MLL Pihlajamäki tarjoaa osallistujille iltakahvit
Ketjutikki mukana neuvomassa, myös lanka- ja tarvikemyyntiä
Arvomme kävijöiden kesken 2 kpl lankapaketteja, arvo yht. noin 20 euroa
Lisätietoa nettisivuilla

ISÄTOIMINTAA: GRANIITTI-ISÄT
Isäkahvila on auki joka keskiviikko klo 10-12 toimintakeskus Graniitissa, Graniittitie 9.
Kahvila on avoin ja maksuton ryhmä kaikille isille. Ohjelmassa kahvittelua, leikkiä, liikuntaa ja
keskustelua eri kielillä. Toiminnan järjestäjänä MLL:n Uudenmaan piiri. Lämpimästi tervetuloa!
Lisätiedot: petri.ohman@mll.fi, 044-7132 653
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LIITY MLL:n JÄSENEKSI
Ovatko alueen perheiden ja lasten asiat lähellä sydäntäsi?
Haluatko olla mukana vaikuttamassa ja tukemassa?
MLL:n jäsenenä olet osaltasi tukemassa lapsille ja perheille suunnattua
toimintaa ja palveluita. Jäsenten ansiosta MLL tarjoaa mm.
perhekummeja, tukioppilaita ja ylläpitää auttavia puhelimia sekä
kohtaamispaikkoja.
Pihlajamäessä MLL pitää yllä kahta perhekahvilaa, on mukana eri
tapahtumissa ja järjestää lastenvaatekirpputorin kaksi kertaa vuodessa.
Jäsenenä saat käyttöösi paikalliset ja valtakunnalliset jäsenedut.
https://www.mll.fi/tue-tyotamme/liity-jaseneksi/

MLL Pihlajamäen jäsenenä saat rahanarvoisia etuja paikallisilta yrityksiltä
sekä kaikki valtakunnalliset jäsenedut ovat käytössäsi.

Edut kirpputorille
o Yhdistyksemme jäsenet ovat ensisijalla kirpputorin myyjänumeron arvonnassa.
Jäsenillä on myös kirpputorille etuosto-oikeus klo 9:45!

Paikalliset yhteistyökumppanimme
o
o
o
o
o
o
o

Pelican Self Storage Viikki (-25% ensimmäisestä 4 kk varastovuokrasta sekä
- 15% pakkaustarvikkeista)
Ketjutikki (-10% normaalihintaisesta housun lyhennyksestä)
JPL Palvelut (-15% korjaustyön osuudesta)
Kukka Meripihka (-10% hinnoista)
Aurinkola (-5% hoidoista)
Konditoria Muruseni (-10% hinnoista)
Kuntosali Arctic Gym (kuukauden salikortti 35€, 10x kortti 49€)

MLL:n valtakunnallisia jäsenetuja on mm. Lapsemme-lehti 4 kertaa
vuodessa. Muut valtakunnalliset edut: https://www.mll.fi/tietoamllsta/jasenyys/jasenedut/
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TAPAHTUMAKALENTERI
· MLL:N JUHLAVUOSI 2020
· VILLASUKKA-NEULEILTA 26.2.2020
· LASTENVAATEKIRPPUTORI 14.-15.3.2020
· KEVÄTRIEHA 29.5.2020
· MLL 100 V LASTENJUHLAT 4.10.2020
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Tavoitat meidät:
Internet: http://pihlajamaki.mll.fi/

Sähköposti: mllpihlajamaki@gmail.com
pihlajamaen.yhdistys@mll.fi

Facebook:
Perhekahvila Salpausselkä: https://www.facebook.com/groups/469363359784207/
Perhekahvila Maasälpä: https://www.facebook.com/groups/157654190951094/
MLL Pihlajamäen yhdistys: http://www.facebook.com/MllPihlajamaenPaikallisyhdistys
MLL Pihlajamäen vapaaehtoiset: https://www.facebook.com/groups/223350148313207/
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