
 

Jäsenkirje 2 / 2018 

Oikein aurinkoista kevättä! 

Yhdistyksemme tarkoitus on toiminta-alueellamme Pihlaja-

mäessä, Pihlajistossa ja Viikinmäessä edistää lasten, nuorten ja 

lapsiperheiden perusturvallisuutta, hyvinvointia ja tervettä kehi-

tystä. Tämä tavoite ohjaa toimintaamme. 

Perhekahvilamme toimivat keskiviikkoisin Pihlajamäessä Maa-
sälvän tiloissa klo 10-12 ja torstaisin Pihlajiston Salpausselässä klo 
10.00-11.45.  

Lue seuraavilta sivuilta lisää tapahtumista, yhdistyksen 

toiminnasta ja eduista. Tule kevätkokoukseen ja mukaan 

mukavaan porukkaan. 

 

Minna Nykänen 

puheenjohtaja 

 

Tavoitat meidät: 

• netissä: http://pihlajamaki.mll.fi/ 

• Facebookissa: http://www.facebook.com/MllPihlajamaenPaikallisyhdistys 

• sähköpostitse: mllpihlajamaki@gmail.com  

• kaikissa yhdistyksen tapahtumissa 

 

 

 

Tapahtumia 

Perhekahvilat keskiviikkoisin ja 

torstaisin 

Lauantaina 12.5. 

valtakunnallinen Leikkipäivä 

Torstaina 17.5. klo 17:30 

Sääntömääräinen kevätkokous  

Lauantaina 26.5. Lionsien 

Pihlajamarkkinat klo 10-15 

Perjantaina 1.6. kello 10-14 

Kevätrieha Leikkipuisto 

Salpausselässä 

Sunnuntaina 14.10. Syksyn 

kirpparipäivä 

Lue lisää seuraavilta sivuilta  

 

 

 

mailto:mllpihalajamki@gmail.com


Kirppis ja Palmumarkkinat 

Kevään lastenvaate- ja tarvikekirpputori oli jälleen menestys. Kiitos kaikille vapaaehtoisille hyvästä työstä ja 

mukavasta tunnelmasta. Kiitos asiakkaille kannatuksesta. 

 

Pihlajiston ala-asteen Palmumarkkinoilla yhdistyksemme veti pääsiäisaskartelua: virpomisvitsojen 

koristelua ja pääsiäiskorttien luomista. Hauskaa oli niin isoilla kuin pienillä. 

Leikkipäivä lauantaina 12.5. 
 

Valtakunnallista Leikkipäivää vietetään lauantaina 12.5.2018. Leikkipäivä innostaa aikuisia ja lapsia ympäri 

Suomea viettämään kiireetöntä aikaa yhdessä leikkien. Seuraa https://www.leikkipäivä.fi/  

https://www.leikkipäivä.fi/


Sääntömääräinen kevätkokous torstaina 17.5. 

Sääntömääräinen kevätkokous pidetään torstaina 17.5. klo 17:30 leikkipuisto Salpausselässä. Kaikki 

kokoukset ovat kaikille avoimia.   

Yhdistyksen kevätkokouksessa 

✓ käsitellään edellisen toimintavuoden toimintakertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajien / 

toiminnantarkastajien antama lausunto 

✓ päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä 

✓ käsitellään muut asiat. 

Tule mukaan päättämään, mitä toimintaa haluat järjestää toiminta-alueellamme! Tervetuloa mukaan 

toimintaan myös lasten kanssa!  

Perhekahvilatoiminta 

Perhekahvilaan kokoontuvat vapaamuotoisesti 

leikkipuistoissa. Ohjelma suunnitellaan kävijöiden 

toiveiden mukaisesti, vapaata seurustelua 

unohtamatta. Myynnissä pientä syötävää 

omakustannehintaan.  

Perhekahvilamme toimivat  

• Keskiviikkoisin Maasälpä kello 10-12 

Facebook: https://www.facebook.com/groups/157654190951094/  

• Torstaisin Salpausselkä kello 10-11:45 

Seuraa ilmoittelua perhekahvilan Facebook-ryhmässä: 

https://www.facebook.com/groups/469363359784207/  

Kaipaamme uusia, vapaaehtoisia vetäjiä. Homma voi piristää viikkoasi, jos olet vanhempain- tai 

opintovapaalla tai työsi antaa vapauden olla perheen kanssa arkena aamupäivälläkin. Lelujen ja  astioiden 

siivoamisesta ovat kaikki kävijät yhdessä vastuussa.  

Voit laittaa kaikki ehdotuksesi sähköpostilla  mllpihlajamaki@gmail.com tai hihkua niitä Facebookissa.  

https://www.facebook.com/groups/157654190951094/
https://www.facebook.com/groups/469363359784207/
mailto:mllpihlajamaki@gmail.com


Kevätrieha 1.6.2018 klo 10-14 

Perjantaina 1.6. koulujen 
lopetuspäivänä vietämme kevätriehaa 
Leikkipuisto Salpausselässä Pihlajiston 
ala-asteen vieressä klo 10-14.   
 

Ohjelmassa 

❖ Rehndalin kiertävä 
kotieläinpiha klo 10-13  

❖ yhdistyksen vohvelikahvila 
(vohveli+kahvi/mehu 2 €) 

❖ vapaamuotoinen vilttikirppis 
❖ tuote-esittelyjä: ekopuoti 

Oranssi Orava, KotiMai, 
Leikkien, Me&I, Nosh, Perfect 
Home, Silverjungle, 
Tupperware 

❖ lauluja, leikkejä ja yllätyksiä 
 

Syksyn kirpparipäivä 14.10. 

Sunnuntaina 14.10. järjestetään tuttuun tapaan lastenvaate- ja -tarvikekirppis Pihlajiston ala-asteella. 
Vapaaehtoiset tulevat töihin jo lauantaina ja saavat etusijan kirpparinumeroon. Tarkempaa tietoa 
järjestelyistä syksyllä nettisivuillamme ja Facebookissa. 

Jäsenetuja 

Oman yhdistyksemme yhteistyökumppaneina jäsenetuja tarjoavat: 

• Kukkakauppa Meripihka, Meripihkatie 3, -10 % hinnoista.  

• Kuntosali Arctic Gym, Savikiekontie 4, kuukauden salikortti 35€ tai 10 kerran kortti 49€.  

• Aurinkola, Meripihkatie 3, -5% hoidoista.  

• Ketjutikki, korjaus- ja muutosompelua Pihlajamäessä, 10 % alennus normaalihintaisesta housun 
lyhennyksestä. 

Lisätietoja yhdistyksen sivulta: https://pihlajamaki.mll.fi/tietoa_yhdistyksesta/yhteistyokumppanit/  

Liiton kautta saamme Lapsemme-lehden ja lisäksi jäsenetuja tarjoavat mm. 

• Synsam- ja Instrumentarium-liikkeet 

• Jesper Junior -lastenvaateliikkeet 

• Lastentossut.fi-verkkokauppa (koodi MLL) 

• Tohvelisankari.fi-verkkokauppa (koodi MLL20) 

• Lillevilla.fi-verkkokauppa (koodi mlljäsen2017) 

• Oppi& Ilo-nettikauppa, tarvitaan koodi ja jäsennumero 

• Leikkien.fi-verkkolelukauppa 

• Sinooperi-liikkeet 

• Matkailuun ja vapaa-aikaan liittyviä alennuksia hotelleista, laivamatkoista autonvuokrista. 
Kaikki valtakunnallisen liiton jäsenedut ja niiden käyttöön tarvittavat koodit:  
https://www.mll.fi/tue-tyotamme/liity-jaseneksi/jasenedut/  
 

https://pihlajamaki.mll.fi/tietoa_yhdistyksesta/yhteistyokumppanit/
https://www.mll.fi/tue-tyotamme/liity-jaseneksi/jasenedut/

