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PIDETÄÄN HUOLTA TOISISTAMME!
Kevät antoi jo ensimmäisiä merkkejään, kun koronaviruksen myötä kaikki muuttui.
Maaliskuun puolivälissä Pihlajamäen MLL oli pystyttämässä ensimmäistä kertaa
lastenvaatekirpputoria Pihlajamäen alakoululle, kun maamme hallitukselta tuli määräys
perua kaikki isot yleisötapahtumat. Seuraavalla viikolla myös harrastusryhmät ja muut
kokoontumiset, kuten perhekahvilat, keskeytettiin.
Viimeisten viikkojen aikana on tullut useita uusia rajoituksia ja tapahtumien peruutuksia.
Tätä kirjoittaessa olemmekin olleet jo kokonaista viisi viikkoa pääasiassa kotioloihin
määrättyinä. Näyttää siltä, että tilanne jatkuu vielä ainakin kuukauden verran ja vielä
koko kesäkauden ajan tullaan ainakin isoimpien tapahtumien järjestämistä ja ulkomaille
matkustamista rajoittamaan.

Meillä Pihlajamäen MLL:ssä
suunnitellaan toiminnan jatkamista
heinäkuun alusta alkaen. Ensimmäiseksi
on tarkoitus pistää käyntiin kesäinen
perhekahvila Salpausselän
leikkipuistossa. Syyskauden toiminnasta
kerromme lisää tässä kirjeessä.
Syksyn päätapahtumaa MLL:n 100vuotisjuhlaa 4.10.2020 valmistellaan
myös parhaillaan. Kevään aikana
ratkeaa, järjestämmekö tuolloin oman
juhlan alueellamme vai saammeko
naapuriyhdistysten kanssa aikaan
isomman juhlan. Joka tapauksessa
juhlapäivästä on tulossa upea!

Koronan vuoksi me kaikki olemme
samassa veneessä: minimoimme kontaktit
muihin ihmisiin ja pyrimme pysymään
terveinä. Lapsiperheille tilanne on kuitenkin aiheuttanut uudenlaisia haasteita.
Helsinkiläisten koteja ei ole tyypillisesti mitoitettu siten, että koulunkäynti, etätyöt ja
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vapaa-ajan toiminnot voitaisiin hoitaa saman
katon alla. Toisaalta kotoilu on saanut
perheet jälleen leipomaan, tekemään
metsäretkiä, askartelemaan ja pelaaman
lautapelejä. Tulee oma lapsuus mieleen!

Digipalvelut ovat onneksi laajentuneet
nopeaa vauhtia. MLL tarjoaa mm. ilmaisen
nettimuskarin lapsiperheille. Lisäksi
nettisivuilla on tietoa siitä, kuinka
koronaviruksesta kerrotaan lapsen
kehitystasoa vastaavasti
Moni vanhempi kokee huolta
jaksamisestaan, talousasioista tai läheisen
hyvinvoinnista. Tässä tilanteessa on lupa olla
vaatimatta liikoja itseltään. Pyritään myös
olemaan henkisenä tukena toisillemme.

Apua on aina tarjolla. Myös MLL:llä on tarjolla apua vanhemmille esimerkiksi
vanhempainchatin muodossa. Lisäksi lapsille ja nuorille on keskustelupalsta ja auttava
puhelin.

APUA HUOLIIN:
Vanhempainnetti: www.mll.fi/vanhemmille
Lapsille ja nuorille: www.mll.fi/nuorille
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TAPAHTUMAT
MLL Pihlajamäen kotisivuille päivitämme tietoa tapahtumista sitä mukaa kuin
ne varmistuvat. Tervetuloa tutustumaan uudistuneisiin sivuihimme osoitteeseen
https://pihlajamaki.mll.fi

KEVÄTKOKOUS
Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous järjestetään poikkeuksellisesti vasta syksyllä.
Hallitus lähettää kutsun jäsenille seuraavassa jäsenkirjeessä.

LASTENVAATEKIRPPUTORI
Seuraavan kerran kirpputori järjestetään lokakuussa 2020. Paikkana on jälleen
Pihlajamäen alakoulu. Vapaaehtoisia tullaan taas kaipaamaan tapahtuman
onnistumiseksi. Kevään peruuntuneen kirpputorin myyjillä on etuoikeus päästä myyjiksi
syksyn tapahtumaan. Tiedotamme tapahtumasta alkusyksystä.

PERHEKAHVILAT
Tervetuloa mukaan kahvittelemaan ja verkostoitumaan muiden alueen lapsiperheiden kanssa
jälleen syykaudella. Tämän hetken suunnitelmien mukaan perhekahvilat alkavat.

· Leikkipuisto Maasälvässä elokuusta alkaen
· Leikkipuisto Salpausselässä torstaisin 2.7.2020 alkaen
Lisätietoja puistojen ohjelmista löydät https://pihlajamaki.mll.fi/perhekahvilat/

LAPSET ENSIN -KERÄYS
Lapset ensin -keräys MLL:n paikallisen toiminnan hyväksi on menossa 1.4.–15.5.2020.
Yhdistyksemme on mukana keräyksessä, ja sillä haluamme varmistaa toimintamme
jatkumisen myös koronakriisin mentyä ohitse. Lahjoittamalla Lapset ensin -keräykseen
tuet juuri meidän alueemme lapsiperheiden hyvinvoinnin eteen tehtävää työtä.
Keräämme varoja ensi syksyn järjestettäviin perhekahviloihin sekä MLL 100vuotisjuhliin.
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Tänä vuonna keräys järjestetään kokonaisuudessaan verkossa, yhdistyksemme
lahjoitussivun löydät täältä: https://lahjoita.mll.fi/pihlajamaki/

VILLASUKKARYHMÄ
Liity Facebookin ryhmään Villasukkaryhmä MLL 100. Neuleillat jatkuvat
mahdollisuuksien mukaan syksyllä.

NETTIMUSKARI
MLL tarjoaa jäsenilleen ilmaisen nettimuskarin. Sointupuun laululeikit sopivat vauvoista
leikki-ikäisiin.
Ohje: Mene sointupuu.fi sivustolle ja klikkaa Liity jäseneksi. Valitse sen jälkeen kuvake,
jossa lukee 3 kuukauden tilaus ja jonka alalaidassa lukee: Jos sinulla on MLL:n koodi,
valitse tämä. Seuraavaksi klikkaa otsikkoa: Onko sinulla kuponki? Paina tästä ja kirjoita
kuponkikoodi. Koodi on MLL2020. Täytä sitten omat yhteystietosi ja valitsemasi
salasana. Lopuksi klikkaa Maksa ja liity jäseneksi -kuvaketta. Laskussa tulisi lukea 0
euroa.
Iloisia leikkihetkiä!
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JÄSENEDUT
MLL Pihlajamäen jäsenenä saat rahanarvoisia etuja paikallisilta yrityksiltä

sekä kaikki valtakunnalliset jäsenedut ovat käytössäsi.

Edut lastenvaatekirpputorille
o Yhdistyksemme jäsenet ovat ensisijalla kirpputorin myyjänumeron arvonnassa.
Jäsenillä on myös kirpputorille etuosto-oikeus!

Paikalliset yhteistyökumppanimme
o
o
o
o
o
o
o

Pelican Self Storage Viikki (-25% ensimmäisestä 4 kk varastovuokrasta sekä
- 15% pakkaustarvikkeista)
Ketjutikki (-10% normaalihintaisesta housun lyhennyksestä)
JPL Palvelut (-15% korjaustyön osuudesta)
Kukka Meripihka (-10% hinnoista)
Aurinkola (-5% hoidoista)
Konditoria Muruseni (-10% hinnoista)
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/tietoamllsta/jasenyys/jasenedut/

Tavoitat meidät:
Internet: http://pihlajamaki.mll.fi/

Sähköposti: mllpihlajamaki@gmail.com
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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