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Nyt tarvitaan sitkeyttä! 
  
 

Toivottavasti kesäsi oli mukava! Tänä kesänä monet perheet saivat nauttia pienistä 
asioista ja luonnon rauhasta niin täällä Helsingissä kuin kotimaan ihanissa 
matkakohteissa. 
 
Pihlajamäen MLL:n hallituksessa suunniteltiin jo kovasti syksyn tapahtumia, kun matto 
taas vedettiin alta. Koronaviruksen estämiseksi jouduimme jälleen tekemään 
peruutuksia. Tällä kertaa siihen onneksi oltiin jo henkisesti varauduttu. Erityisesti 
kismittää syksyn lastenvaatekirppiksen peruuntuminen, mutta varmasti jokainen 
ymmärtää, että sellaisessa tapahtumassa turvavälien noudattaminen olisi ollut 
mahdotonta.   
 

Jotain kivaa sentään on pystytty tekemään. Syyskuun alussa olimme Pihlajamäen 
kyläjuhlassa tarjoamassa lapsille kivan pallopelin hienoine palkintoineen.  
 
Alueemme ekaluokkalaiset saivat myös perinteeksi tulleet heijastimet. 
Niitä jaettiin tänä vuonna lähes 200 kpl. 
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Perhekahvilat käynnistyivät aluksi ulkoperhekahviloina. Sisätiloihin siirtymisen 
suunnittelu on menossa ja siitä tiedotetaan lisää aivan näinä päivinä. Loppusyksylle 
pyritään saamaan vielä ainakin koko perheen yhteistä joulunalusohjelmaa. Siitä 
tiedotamme viestintäkanavissamme. Jouluksi saamme myös jaettavaksi Hyvä joulumieli -
lahjakortteja apua tarvitseville lapsiperheille. 
 
Lokakuulle suunniteltu syksyn päätapahtuma eli MLL:n 100-vuotisjuhla siirrettiin ensi 
syksyyn. Hyvää kannattaa kuitenkin odottaa ja juhlan valmistelutkin on jo puoliksi tehty. 
 
Tänä syksynä olemme saaneet mukavasti lahjoituksia. Olemme jakaneet 
yhteistyökumppanimme Semperin smoothieita eri yhteyksissä. MLL on saanut 
juhlavuoden kunniaksi myös erikoiserän Aku Ankka -lehtiä, joita pääsemme jakamaan 
mm. kouluihin, leikkipuistoihin ja päiväkoteihin. 
 
 

 

MLL:n merkitys ei poikkeusaikana vähene. MLL:n lastensuojelutyöllä on pitkä 
historia mutta järjestö myös kehittyy ja elää ajan mukana.  

 

Kiitos, että olet mukana hyvällä asialla! 
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Kannattaa käydä MLL:n nettisivuilla https://www.mll.fi/ 
Siellä on paljon tietoa ja vinkkejä eri tilanteisiin. Monet tuntevat jo vanhempainnetin, 
mutta myös lasten kanssa työskenteleville ammattilaisille on oma sivustonsa  
https://www.mll.fi/ammattilaisille/. 
 

MLL:n toiminta ei rajoitu vain pikkulapsiin. Yksi MLL:n teemoista on 
yläkouluun siirtyvien lasten tukeminen, koska siinä elämänvaiheessa lapsen elämässä 
tapahtuu suuria muutoksia. Myös vanhempi tarvitsee yhtä lailla tukea teini-ikäisen 
vanhempana. Lue lisää aiheesta https://www.mll.fi/hyva-alku-ylakouluun/ 
 

 
 

Muistathan vielä:  
Syksyn tullen on mukava käyttää ja neuloa villasukkia. Jos neulominen kiinnostaa, tule 

mukaan MLL 100 -villasukkaryhmään tai lue lisää nettisivuilta 
https://www.facebook.com/groups/763433750768264/ 

https://pihlajamaki.mll.fi/alisivu2/mll-100-villasukka/ 
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TAPAHTUMAT 
             

KOKOUKSET 
Yhdistyksen kevätkokous saatiin pidettyä 18.8.2020 Salpausselän leikkipuistossa. 
Kokouksessa mm. todettiin, että yhdistyksen asiat ovat hyvällä tolalla.   

 
Sääntömääräinen syyskokous on suunniteltu pidettäväksi 4.12.2020. Tarkempi kutsu tulee 
myöhemmin. Syyskokouksessa valitaan mm. yhdistyksen hallitus. Tule mukaan hallitukseen 
ja osallistu kivaan vapaaehtoistyöhön! 
 

LASTENVAATEKIRPPUTORI  
Syksyn kirpputori on peruttu. Kevään 2021 osalta pidämme peukut pystyssä ja tiedotamme 
myöhemmin lisää. 
 

PERHEKAHVILAT 
Tervetuloa mukaan verkostoitumaan muiden alueen lapsiperheiden kanssa. Perhekahvilat toimivat 
aluksi ulkokahvilana, mutta kahvilat siirtyvät ilmojen kylmetessä sisätiloihin.  
Seuraamme jatkuvasti ohjeistuksia ja tiedotamme 
kävijöitä suunnitelmista.  
 
 

o Leikkipuisto Maasälvässä 
maanantaina klo 10-11.30   

o Leikkipuisto Salpausselässä 
torstaina klo 10-11.30  

 

 
Lisätietoja perhekahviloista: 
https://pihlajamaki.mll.fi/alisivu2/perhekahvilat/ 
 
Voit myös liittyä kahviloiden Facebook-ryhmiin.  
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LASTEN PIKKUJOULUT 
Pyrimme järjestämään jouluaiheisen tapahtuman alueen lapsille ja perheille edellisten 
vuosien malliin. Seuraamme tapahtumiin liittyviä valtakunnallisia ohjeita ja tiedotamme 
juhlien järjestämisestä lisää mm. kotisivuillamme https://pihlajamaki.mll.fi/ 

 

JÄSENEDUT 

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! 

Paikalliset yhteistyökumppanimme 
o Pelican Self Storage Viikki (-25% ensimmäisestä 4 kk varastovuokrasta sekä  

- 15% pakkaustarvikkeista) 
o Ketjutikki (-10% normaalihintaisesta housun lyhennyksestä) 
o JPL Palvelut (-15% korjaustyön osuudesta) 
o Kukka Meripihka (-10% hinnoista) 
o Aurinkola (-5% hoidoista) 
o Konditoria Muruseni (-10% hinnoista) 
o 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/tietoa-
mllsta/jasenyys/jasenedut/ 

 

 

 

 
 
 

Tavoitat meidät: 

Internet: http://pihlajamaki.mll.fi/ Sähköposti: 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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Mukavaa syksyn jatkoa kaikille jäsenille, alueen lapsiperheille  
ja yhteistyötahoille! 

 
~ MLL Pihlajamäen hallituksen tytöt 



  TYÖPAIKKAILMOITUS 

 

Sinustako Perhekahvilan ohjaaja? 
Kaipaatko arkiaamupäiviin tekemistä? Viihdytkö lasten ja lapsiperheiden 
parissa? Haluaisitko ohjata jumppaa, askartelua tai vaikka laululeikkejä 
lapsille? Kaupassa käynti ja kahvinkeitto sinulta varmasti onnistuu sekä 
osaat laittaa välipalatarpeet pöytään. Jos vastasit kyllä muutamaankin 
kysymykseen, voisit olla juuri etsimämme henkilö MLL:n perhekahvilan 
ohjaajaksi. 
 
MLL:n perhekahvila on perheiden ja vanhempien tärkeä 
kohtaamispaikka! 

 
Työaikasi ja työkaverisi 
MLL:n Perhekahvilat toimivat kerran viikossa, aamupäivisin klo 10-11.30. 
Leikkipuisto Maasälvässä maanantaisin ja Salpausselässä torstaisin. Voit 
olla mukana vain toisessa kahvilassa tai molemmissa, mikäli aikaa ja intoa 
riittää. Voit käydä kerran viikossa tai vaikkapa vain kerran kuussa. 
Tehtävässä et ole yksin, vaan pääset mukaan perhekahvilaohjaajien 
porukkaan. 
 
Perhekahvilan ohjaajan tehtävät 
Tärkein tehtäväsi on olla läsnä perhekahvilassa. Normaalioloissa Perhekahvilat järjestetään sisätiloissa ja 
paikalla on aina kahvitarjoilua ja mahdollisesti välillä jotain ohjelmaa. Nyt Korona-aikana kahvilat pidetään 
ulkona, emmekä valitettavasti voi järjestää tarjoilua, joten erilaiset toimintamuodot ovat iso osa 
perhekahvilaa. Perhekahvilat muotoutuvat aina ohjaajien ja kävijöiden näköiseksi, joten pääset itse 
vaikuttamaan, mitä kahvilassa tapahtuu. 
 
Koulutus ja perehdytys 
Mitään erityisosaamista sinulta ei vaadita, mutta voit hyvin hyödyntää omaa osaamistasi. Perhekahvilan 
ohjaajia koulutetaan säännöllisesti ja tuetaan MLL:n toimesta. Myös MLL Pihlajamäen paikallisyhdistyksen 
hallituksen väki ja perhekahvilavastaava on sinun apuna ja tukena -sekä tietysti muut kahvilan ohjaajat.  
 
Palkkio ja kiitos 
Rahallista palkkiota vapaaehtoistyöstä ei makseta. Mutta saat antamastasi ajasta paljon enemmän, 
sellaista, mitä rahalla ei voi mitata. Vapaaehtoisena pääset mukaan tekemään lasten ja lapsiperheiden 
arjesta parempaa, voit vaikuttaa, millainen lapsuus alueemme lapsilla on. MLL:n vapaaehtoisena pääset 
osaksi isoa perhettä, jonka toimintaa arvostetaan. 
 
Lisätietoja 
 
Jos innostuit asiasta tai kaipaat lisätietoa, voit koska tahansa tulla perhekahvilaan juttelemaan muiden 
ohjaajien kanssa maanantaisin ja torstaisin. Voit myös laittaa sähköpostia osoitteeseen 
pihlajamaen.yhdistys@mll.fi 
 
Laajempaa tietoa perhekahvilan toiminnasta löydät nettisivuillamme 
https://pihlajamaki.mll.fi/alisivu2/perhekahvilat/ ja www.mll.fi /perhekahvilat 

Olet lämpimästi tervetullut iloiseen joukkoomme! 
 


