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MLL Pihlajamäen paikallisyhdistys toimii aktiivisesti alueen
lapsiperheiden hyväksi

Yhdistyksemme tarkoitus on toiminta-alueellamme Pihlajamäessä, Pihlajistossa ja
Viikinmäessä edistää lasten, nuorten ja lapsiperheiden perusturvallisuutta, hyvinvointia ja
tervettä kehitystä. Tämä tavoite ohjaa toimintaamme.

MITÄ MEILLE KUULUU?
Kesä on kääntynyt syksyksi ja toimintamme on aktivoitunut jälleen.
Olemme olleet monessa jo mukana ja lisää tapahtumia on tulossa.
Hallituksen väki on vaihtunut ja uusia toimintamuotoja suunnitellaan
jatkuvasti.

Syyskuussa olimme mukana WeLovePihlis kyläjuhlassa 1.9.2018.
Pisteellämme vieraili paljon alueen lapsiperheitä ja olimmekin
järjestäneet kaikenikäisille suunnatun renkaanheittokilpailun. Pienet
palkinnot piristivät jokaista pientä kävijää. Esittelimme myös
toimintaamme, mainostimme tulevaa ja jaoimme esitteitä.

Olimme myös mukana PNV puistojuhlassa 16.9.2018. Siellä pidimme
syksyistä askartelupistettä, joka tavoitti monet pienet taiteilijat.

Koko Suomen kattavaa Vauvan päivää
vietetään pe 28.9. leikkipuistoissa. Osallistuimme teeman mukaisesti
päivään viemällä pienen sosemaistelupaketin Leikkipuisto
Maasälpään.

Syksyn pimeys tulee aina yllättäen. Näin jaoimmekin heijastimet
kaikille alueen koulujen 1-luokkalaisille (Viikinmäki, Pihlajisto,
Pihlajamäki). Olemme onnistuneet pitämään hyvää yhteistyötä
muutenkin alueen koululaisten kanssa. Olemme saaneet heitä
tapahtumiin myymään mm. makkaraa ja pitämään kahvilaa.

Tulevia tapahtumia olemme suunnitelleet ja ideoineet innolla.
Otamme myös teiltä jäseniltä ideoita ja vinkkejä vastaan.

Syksyn suosittu ja odotettu lastenvaatteiden ja tarvikkeiden kirpputoritapahtuma pidetään
jälleen su 14.10.2018. Lastenvaatteita löytyy koossa 50-170cm sekä lastenvaate- ja
äitiystarvikkeita, leluja ja pelejä unohtamatta. Tässä tapahtumassa viihtyy koko perhe.
Tapahtumassa on myös koululaisten pitämä kahvila ja makkaraa toki myös.
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Kirpputoritapahtuma pyöritetään täysin
vapaaehtoisvoimin ja tänä syksynä mukana on noin 38
vapaaehtoista. Myyjiä saimme tähän kirpputoriin noin 60.
Etusijalla ovat ensikertalaiset ja MLL Pihlajamäen jäsenet.
Maksamaton jäsenmaksu voi olla este myyntipaikan
saamiselle. Jäsenyys meillä siis kannattaa!
Tervetuloa tekemään hyviä löytöjä kirppikselle.

Seuraa kirpputorin tapahtumaa Facebookissa:
https://www.facebook.com/events/233013307561901/

Olemme mukana myös Marrasjuhlassa Pihlajamäen koululla su 18.11. Seuraa
ilmoitteluamme!

UUSI YHTEISTYÖKUMPPANI
Tuleva kirppistapahtuma toteutetaan yhteistyössä naapurimme Pelican Self Storage Viikin
kanssa. Heiltä saamme käyttöön varastotilan ja me tuomme heille näkyvyyttä tulevissa
tapahtumissa. He tulevat kulkemaan meidän yhdistyksen rinnalla tulevissa tapahtumissa.
Heiltä saimme myös jäsenille uuden tarjouksen, se löytyy liitteenä.

VAPAAEHTOISTYÖ JA JÄSENYYS KANNATTAA
Toimintaamme kaipaamme edelleen uusia vapaaehtoisia. Esim. perhekahviloihin kaipaamme
uusia, vapaaehtoisia vetäjiä. Voit toimia vapaaehtoisena myös yksittäisissä tapahtumissa tai
kirpputorilla. Voit ilmoittaa innokkuudestasi sähköpostilla tai kertoa siitä Facebookissa tai
kohdatessa.

MLL Pihlajamäen jäsenten jäsenedut tarjoavat paikalliset yritykset Kukkakauppa Meripihka,
Kuntosali Arctic Gym, Hyvinvointihoitola Aurinkola, korjaus- ja muutosompelua tarjoava
Ketjutikki sekä Pelicans Self Storage Viikki.

Käy tutustumassa paikallisyhdistyksen sekä MLL valtakunnallisiin jäsenetuihin:

https://pihlajamaki.mll.fi/tietoa_yhdistyksesta/yhteistyokumppanit/

https://www.mll.fi/tietoa-mllsta/jasenyys/jasenedut/

Liittymällä MLL Pihlajamäen paikallisyhdistyksen jäseneksi tuet osaltasi  alueen
lapsiperheiden hyvinvointia. Olemme mukana aktiivisesti alueen tapahtumissa, kerhoissa
ja perhekahviloissa.

https://www.mll.fi/tue-tyotamme/liity-jaseneksi/
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HALLITUKSEN VÄKI VAIHTUI & PUHEENJOHTAJAN MIETTEET
Keväällä 2018 osa Pihlajamäen paikallisyhdistyksen hallituksen jäsenistä vaihtui .
Pitkäaikainen puheenjohtaja Minna Nykänen antoi paikkansa Katri Tarkiaiselle. Ritva
Kykkäsen paikalle sihteeriksi ja tiedotusvastaavaksi tuli Susanna Martikainen. Hanna Hovén
siirsi kukkaron hallinnan uudelle rahastonhoitajalle Minna
Viikarille.

Hallitus on kokoontunut jo uudessa muodossaan parikin
kertaa. Uusia asioita opetellaan ja ihmetellään.
Osa hallituksen väestä kävi MLL:n järjestöristeilyllä hakemassa
uusia tuulia ja oppeja hallitustyöhön. Saimme lisää tietoa mm.
perhekahviloiden kehittämisestä, tiedottamisesta, graafisesta
ilmeestä sekä Mli:n sisäisen yhdistysnetin käytöstä.

Ohessa uuden ja innokkaan puheenjohtajan Katri Tarkiaisen
puheenvuoro ja terveiset:

Olen Katri Tarkiainen, päälle nelikymppinen äiti, vaimo ja yrittäjä. Nyt myös MLL
Pihlajamäen uusi hallituksen puheenjohtaja.

Pihlajamäkeen muutimme miehen kanssa 2011 rivitalo asunnon innoittamana.
Asuntoa etsiessä Pihlajamäen arkkitehtuuri kiinnitti huomiota ja luonnon läheisyys
sekä helpot liikenneyhteydet useaan suuntaan. Ensimmäiset vuodet Pihlajamäki oli
lähinnä nukkumispaikka, työ ja harrastukset veivät muulle. Vuonna 2014 syntyneen
tyttären kanssa aloin tutustua paremmin kotiseutuun. Hakeuduin muiden äitien
pariin leikkipuistoihin ja pian MLL: n perhekahvilasta tuli yksi viikon tärkeä
ohjelmanumero. Ja ei aikaakaan, kun aloitin vetäjänä Maasälvän perhekahvilassa.

Perhekahvilatoiminnan aikana MLL:n alueellinen toiminta alkoi kiinnostaa ja niin
keväällä 2016 tulin mukaan MLL:n hallitukseen. Ja nyt se on vienyt mukanaan ja
tuonut tullessaan uusia ystäviä ja uusia tehtäviä. Edellisen pitkäaikaisen
puheenjohtajan Minnan väistyessä hallituksessa tapahtui muitakin jäsenvaihdoksia.

Minulle MLL:n toiminta on monellakin tapaa tärkeää. Perhekahviloissa tapasin
alueen lapsiperheitä ja sain äideistä uusia ystäviä. Kirpputorivastaavana jaoimme
Minnan kanssa vastuuta suositun Lastenvaatekirppiksen järjestelyistä. Hoitovapaalla
ollessani se ole tärkeä hetki omaa aikaa ja aikuisten kanssa toimimista.

Työelämään palaaminen minulla tarkoitti oman yrityksen, Ketjutikin, perustamista
keväällä 2017. MLL:n toiminta tuo mukavan lisän elämään ja ennen kaikkea aikuista
seuraa. Yrittäjän elämä on välillä aika yksinäistä. On mukava tutustua alueen
ihmisiin ja olla osaltaan tekemässä Pihlajamäestä ja sen lähialueesta meille kaikille
entistä toimivampi asuinalue. Ketjutikki toimii ja tarjoaa korjaus- ja ompelupalveluita
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palveluitaan nimenomaan lähialueen asukkaille. MLL osaltaan tuo tärkeää toimintaa
lapsiperheille ja siten edesauttaa monen elämää.

Toivon mukavaa syksyä ja kivoja kohtaamisia MLL:n puolesta meille kaikille!

Katri T.

PERHEKAHVILAT
Perhekahvilat kokoontuvat vapaamuotoisesti
leikkipuistoissa.
Ohjelma suunnitellaan kävijöiden toiveiden mukaisesti,
vapaata seurustelua unohtamatta. Tarjolla on pientä
syötävää edullisesti. Kahviloihin on saatu myös uudet
vetäjät, käyhän moikkaamassa!

Leikkipuisto Maasälpä ke klo 10.00–12.00
Leikkipuisto Salpausselkä to klo 10.00–11.45

Perhekahviloiden syksyn ohjelmisto löytyy Facebookista ja
meidän nettisivuilta.

TULEVAT TAPAHTUMAT 2018
Perinteinen lastenvaatteiden- ja tarvikkeiden kirpputori
Suosittu kirpputoritapahtuma su 14.10.2018 klo 10-13 Pihlajiston ala-asteella.

Marrasjuhlat
Olemme mukana Marrasjuhlassa Pihlajamäen koululla su 18.11.2018. Seuraa ilmoittelua
lähemmin!

Mukavaa syksyn ja talven odotusta, nähdään pian!
MLL Pihlajamäen paikallisyhdistys
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TÄRKEÄT PÄIVÄMÄÄRÄT
Perhekahvila, Leikkipuisto Maasälpä ke klo 10.00-12.00

Perhekahvila,  Leikkipuisto Salpausselkä to klo 10.00-11.45

Suosittu kirpputori su 14.10.2018 klo 10-13, Pihlajiston ala-aste
Marrasjuhla su 18.11.2018

Tavoitat meidät:

Internet: http://pihlajamaki.mll.fi/ Sähköposti: mllpihlajamaki@gmail.com

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/



ASIAKASPALVELUMME ON AVOINNA ARKISIN KLO 10–18  

JA LAUANTAISIN KLO 10-15.  

TILAMME OVAT KAMERAVALVOTTUJA JA LÄMMITETTYJÄ. TILOISSA ON 

HUOPALATTIAT JA HYVÄ ILMANVAIHTO. KATETTU LASTAUSALUE TEKEE 

KUORMAN PURKAMISESTA MIELLYTTÄVÄMPÄÄ. 

 

Pelican Viikki tarjoaa MLL 

Pihlajamäen paikallisyhdistyksen 

jäsenille säilytystilaa 

tarjoushintaan! 

 
* TARJOAMME MYÖS -15% ALENNUKSEN 

PAKKAUSTARVIKKEISTAMME SEKÄ LAATIKOT ALKAEN 

15€/10KPL. 

OTA YHTEYTTÄ TAI TULE KÄYMÄÄN! 

PELICAN VIIKKI, PIHLAJISTONKUJA 4 

VIIKKI@PELICAN.FI / 0207 007 750 / WWW.PELICAN.FI 


