
  

Jäsenkirje 1 / 2018 

Uusi vuosi ja toiminta jatkuu. Perhekahvilat leikkipuisto Maasälvässä ja Salpausselässä kokoontuvat vii-
koittain. Kevään kirppis on jo ovella: myyntipäivä on tänä vuonna 18.3. Lisätietoa tapahtumista tästä tie-
dotteesta ja nettisivuilta. 

MLL Pihlajamäen paikallisyhdistyksen jäsenmaksu on 25 euroa vuodessa. Jäsenet saavat etuja kerhomak-
suista, etuoikeuden kirppiksen myyjänumeroiden arvonnassa ja alennusta monista paikallisista yrityksistä. 
Jäsenyydelläsi tuet myös arvokasta työtä lapsiperheiden hyvinvoinnin tukemisessa ja asuinalueen 
kehittämisessä. Tarvitsemme kaiken aikaa aktiivisia jä-
seniä kaikenlaiseen toimintaan. Jos sinulla on muu-
tama tunti kuukaudessa mahdollisuus toimia muka-
vassa porukassa, tule mukaan.  

Ilmoita kiinnostuksesta Facebook-sivuilla tai sähkö-
postilla mllpihlajamaki@gmail.com. 

Seuraavilta sivuilta voi lukea lisää toiminnastamme, 
joka järjestetään vapaaehtoisvoimin. Pyrimme 
osallistumaan myös alueemme muihin tapahtumiin, 
joten seuraa nettisivujamme. 

  

Tavoitat meidät 

• netissä: http://pihlajamaki.mll.fi/ ja sähköpostitse: mllpihlajamaki@gmail.com 

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

MLL Perhekahvila/ leikkipuisto Salpausselkä 

MLL Perhekahvila/ leikkipuisto Maasälpä 

MLL Iltaperhekahvila/ leikkipuisto Maasälpä 

•  kaikissa yhdistyksen tapahtumissa 
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Kevään lastenvaatteiden ja -tarvikkeiden kirppis sunnuntaina 18.3. klo 10-13 

Perinteinen lastenvaatteiden ja -tarvikkeiden kirppis Pihlajiston ala-asteella (Pihlajistontie 1) on 

18.3.2018 klo 10 - 13. Vapaaehtoiset järjestäjät kokoontuvat jo lauantaina, seuraa Facebook-ilmoittelua.  

✓ Perille pääsee mukavasti bussilla numero 71 ja lähelle kaikilla Viikin kautta kulkevilla busseilla  sekä 
jokerilinjalla 550. 

✓ Lastenvaunut jätetään koulun ulkopuolelle. 
✓ Kahvilassa voit levähtää ja nauttia edullisesti herkkuja.  
✓ Ostokset voi maksaa vain käteisellä. Lähin Otto -automaatti sijaitsee Pihlajiston ostarilla, 

Salpausseläntie 11. 
 
Koko perhe mukaan! Tervetuloa 
 
Nettisivuilla: https://pihlajamaki.mll.fi/kirpputori/  
 
MLL Pakilan lastenvaate- ja tarvikekirppis on la 14.4. Helsingin NMKY:n toimintakeskuksella Palosuontie 4 B. 
 

Palmumarkkinat 25.3. Pihlajiston ala-asteella  
Pihlajiston ala-asteen vanhempainyhdistys järjestää Palmusunnuntaina perinteiset Palmumarkkinat, tänä 
vuonna ala-asteella, Pihlajistontie 1 kello 11-14.  Yhdistyksemme vetää suuren suosion saanutta 
pääsiäisaiheista askartelua.  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perhekahviloiden kevättä  

Perhekahvilat kokoontuvat viikoittain ja ohjelmaan voi tulla muutoksia. Kahvilaan voi kuka tahansa 

ehdottaa tai järjestää ohjelmaa. Tarjoiluista peritään omakustannushinta. Lelujen ja  astioiden siivoamisesta 

ovat kaikki kävijät yhdessä vastuussa. Vetäjät ovat vapaaehtoisia, eikä heille makseta palkkaa. Voit laittaa 

ehdotuksesi sähköpostilla  mllpihlajamaki@gmail.com tai hihkua niitä Facebookissa.  

Keskiviikkoisin Maasälpä kello 10-12 

Facebook: https://www.facebook.com/groups/157654190951094/  
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Torstaisin Salpausselkä kello 10-11:45 

Seuraa ilmoittelua perhekahvilan Facebook-ryhmässä: 

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

Kevätrieha perjantaina 1.6.2018 klo 10-14 

Yhdistyksemme järjestää koulujen ja perhekahvilan kevään loppuessa kevätriehan leikkipuisto 

Salpausselässä 1.6. Ohjelman suunnittelu on vielä kesken ja ehdotukset ovat tervetulleita. Vohvelikahvila, 

saippuakuplia, joku esiintyjä, laulua ja leikkiä. Koululaisetkin pääsevät mukaan, kun yleensä viimeinen 

koulupäivä on ohi kello 12. Lisätietoja nettisivuiltamme tai Facebookista. 

Yhdistyksen kevätkokous 17.5.2018 klo 17:30 

Yhdistyksen sääntömääräisen kevätkokouksen päiväksi on sovittu 17.5. alkaen kello 17:30 leikkipuisto 

Salpausselässä.  

Kevätkokouksessa käsitellään edellisen toimintavuoden toimintakertomus ja tilinpäätös sekä 

tilintarkastajien tai toiminnantarkastajien antama lausunto. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja 

vastuuvapauden myöntämisestä sekä valitaan edustajat piirin ja liiton kokouksiin. Lisäksi suunnitellaan 

tulevaa toimintaa, joten tule mukaan vaikuttamaan. 

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/  
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