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

TOIMELIAS MLL PIHLIS
Vuonna 2018 olimme monipuolisesti mukana alueen lapsiperheille
suunnatuissa tapahtumissa. Kohtasimme useita lapsiperheitä ja
alueemme toimijoita. Saimme myös toivottua näkyvyyttä
yhdistykselle.
Suositun lastenvaatekirpputorin järjestimme tuttuun tapaan
keväällä ja syksyllä. Alkuvuodesta olimme Palmumarkkinoilla
Pihlajiston koululla, pääsiäisaskartelun merkeissä. Kevätkausi
päätettiin Kevätriehaan, missä oli mm. vohvelikahvila,
kotieläinpiha, tuote-esittelijöitä ja paljon muuta. Syksyn alkuun
vierailimme WeLovePihlis kyläjuhlassa sekä PNV:n puistojuhlassa
askartelun ja renkaanheittokilpailun muodossa.
Kansainvälistä vauvan päivää vietettiin syyskuun lopulla. Tänä vuonna muistimme
Maasälvän leikkipuiston vauvoja pienellä sosepaketilla. Heijastimet lähtivät myös jakoon
alueen ekaluokkalaisille. Marrasjuhla järjestettiin Pihlajamäen ala-asteella, missä
vierailimme oman ständin kera. Olimme myös mukana rahoittamassa Parkour-radan
toteutumista. Pihlajamäen Nuorisotalon Puurojuhlaan tarjosimme joulupukin karkit. Vuosi
2018 päättyi pikkujouluihin Salpausselän leikkipuistossa. Jouluista musiikkia, joulupukki sekä
jouluiset tarjoilut olivat pienten mieleen.

KEVÄÄN 2019 KIRPPUTORI
Kevään suosittu ja odotettu lastenvaatteiden- ja tarvikkeiden
kirpputoritapahtuma pidetään jälleen su 17.3.2019. Lastenvaatteita, leluja, pelejä,
harrastusvälineitä, äitiystarvikkeita ja paljon muuta. Tapahtumassa
on myös koululaisten pitämä kahvila.

Kokeiluna korttimaksu & etuosto-oikeus MLL
Pihlajamäen jäsenille
Tapahtumassa kokeillaan nyt ensikertaa korttimaksu mahdollisuutta yhdellä kassalla. Pääasiallinen maksutapa on
kuitenkin entiseen malliin käteinen. Toisena uutuutena on
etuosto-oikeus MLL Pihlajamäen paikallisyhdistyksen jäsenille ja
kirpputorin ovi aukeaa heille klo 9:45. (Mukana tulee olla
jäsenkortti ja/tai jäsennumero).
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UKKK – usein kysytyt kysymykset kirppiksestä
Kirppistapahtuma on hyvin suosittu ja kerää paikalle väkeä läheltä ja kaukaa. Meillä on
muutamia ohjeistuksia ja toiveita sujuvan kirpputoritapahtuman toteutumiseen. Näihin
kysymyksiin & vastauksiin voit tutustua nettisivujen osoitteessa:

https://pihlajamaki.mll.fi/kirpputori/ukkk-usein-kysytytkysymykset-ki/

Yhteistyössä SPR ja Pelican
Kirpputorilla esittäytyy myös Punaisen Ristin Pohjois-Helsingin
osasto. Tapahtuman toisena tärkeänä yhteistyökumppanina on
Pelican Viikki.

Vapaaehtoiseksi kirpputorille?
Kirpputoritapahtuma pyöritetään täysin vapaaehtoisvoimin. Voit
ilmoittautua kirpputorin vapaaehtoiseksi nettilomakkeen kautta
3.3.2019 asti:
https://pihlajamaki.mll.fi/kirpputori/ilmoittaudu-vapaaehtoiseksi16-1/

Myyjäksi kirpputorille?
Myyjänumeroarvonta on avoinna 17.2.2019 asti:
https://pihlajamaki.mll.fi/kirpputori/osallistuminen-kirpputorin-myyja/
MLL Pihlajamäen jäsenet ovat etusijalla myyjänumeron arvonnassa.
Liity sinäkin ja pääset nauttimaan muistakin jäseneduista!

https://www.mll.fi/tue-tyotamme/liity-jaseneksi/

PERHEKAHVILAT TÄRKEÄ OSA TOIMINTAAMME
Perhekahvilat kokoontuvat vapaamuotoisesti leikkipuistoissa.
Puistoissa on tarjolla ohjelmaa, muiden lapsiperheiden seuraa sekä edulliset tarjoilut.
Perhekahviloiden ohjelmisto löytyy Facebookista ja nettisivuilta.

Olet lämpimästi tervetullut molempiin
perhekahviloihin!
Perhekahvila, Leikkipuisto Maasälpä
ke klo 10.00-12.00
Perhekahvila, Leikkipuisto Salpausselkä
to klo 10.00-11.45
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IDEOITA, AJATUKSIA, TOIVEITA?
Otamme ilolla vastaan ajatuksia ja toiveita toimintaamme liittyen. Mikäli sinulla herää
ideoita ja toiveita, otathan rohkeasti yhteyttä.
Meidän koko hallitusväen tavoitat parhaiten yhdistyksen
sähköpostin kautta!

KOKOUSKUTSU
Sääntömääräinen Kevätkokous pidetään tiistaina 21.5.2019 klo 17.30 LP Salpausselässä.
Kokouksemme ovat kaikille avoimia. Olet tervetullut vaikuttamaan MLL Pihlajamäen
paikallisyhdistyksen toimintaan ja tapaamaan hallituksen jäseniä.

~ MLL Pihlajamäen hallituksen väki toivottaa reipasta talven jatkoa!
P.S Muista hyödyntää paikalliset ja valtakunnalliset jäsenedut!
https://pihlajamaki.mll.fi/tietoa_yhdistyksesta/yhteistyokumppanit/
Lastenvaatekirpputori su 17.3.2019
klo 10-13 Pihlajiston ala-aste

Kevätkokous ti 21.5.2019
klo 17:30 Lp Salpausselkä

Kevätrieha pe 31.5.2019 Lp Maasälpä

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/
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Pelican Viikki tarjoaa MLL
Pihlajamäen paikallisyhdistyksen
jäsenille säilytystilaa
tarjoushintaan!
* TARJOAMME MYÖS -15% ALENNUKSEN
PAKKAUSTARVIKKEISTAMME SEKÄ LAATIKOT ALKAEN
15€/10KPL.
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.

OTA YHTEYTTÄ TAI TULE KÄYMÄÄN!
PELICAN VIIKKI, PIHLAJISTONKUJA 4
VIIKKI@PELICAN.FI / 0207 007 750 / WWW.PELICAN.FI

