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Hyvää Joulumieltä!
VUOSI 2019 oli jälleen täynnä tapahtumia ja kohtaamisia.
MLL Pihlajamäen väki on kulkenut ns. vuosikellon läpi ja jokavuotiset perinteiset
tapahtumat on pian hoidettu. Vuosi alkaa kevään kirpputorilla ja kesä otetaan vastaan
kevätriehassa. Syksyyn kuuluu Pihliksen kyläjuhlat ja PNV:n syystapahtuma. Syksyllä
pidämme toisen kirpputorin ja se on kautta historian ollut menestys. Joulua kohti
mentäessä olemme mukana Marrasjuhlassa, Nutan puurojuhlassa ja vuosi päättyy
pikkujouluihin. Mikäli emme itse pääse tapahtumiin, olemme muuten tukemassa
tapahtuman toteutumista.
Tapahtumissa ovat mukana hallituksemme jäsenet,
vapaaehtoiset, yhteistyökumppanit, muut järjestöt sekä
kaupungin toimijat.

MLL PIHLAJAMÄKI JAKAMASSA
JOULUMIELTÄ
MLL on yhdessä Punaisen Ristin ja Ylen kanssa mukana
Hyvä Joulumieli-keräyksessä. MLL Pihlajamäki jakaa myös ruokalahjakortteja
lapsiperheille yhdessä Helsingin kaupungin perhe- ja sosiaalipalveluiden kanssa.
Lahjakortin arvo on 70€.
Hyvä Joulumieli-keräys järjestetään tänä vuonna
23.kerran ja on 21.11-24.12.2019.
https://www.mll.fi/tue-tyotamme/lahjoita/hyva-joulumielikerays/

https://hyvajoulumieli.fi/

PIKKUJOULUT SU 8.12.2019
MLL järjestää pikkujoulut koko perheelle su 8.12.2019
klo 10-13 leikkipuisto Salpausselässä, mainos on liitteenä.
Seuraa tapahtumaa myös Facebookissa
https://www.facebook.com/events/476269409651549/
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PERHEKAHVILAT AVOINNA
·
·

Leikkipuisto Maasälvässä maanantaisin klo 10-11:45.
Huom! uusi viikonpäivä
Leikkipuisto Salpausselässä torstaisin klo 10-11:45.
Lisätietoja puistojen ohjelmista löydät
https://pihlajamaki.mll.fi/perhekahvilat/

LIITY MLL:n JÄSENEKSI

Ovatko alueen perheiden ja lasten asiat lähellä sydäntäsi?
Haluatko olla mukana vaikuttamassa ja tukemassa?
MLL:n jäsenenä olet osaltasi tukemassa lapsille ja perheille suunnattua
toimintaa ja palveluita. Jäsenten ansiosta MLL tarjoaa mm. perhekummeja,
tukioppilaita ja ylläpitää auttavia puhelimia sekä kohtaamispaikkoja.
Pihlajamäessä MLL pitää yllä kahta perhekahvilaa, on mukana eri
tapahtumissa ja järjestää lastenvaatekirpputorin kaksi kertaa vuodessa.
Jäsenenä saat käyttöösi paikalliset ja valtakunnalliset jäsenedut.
https://www.mll.fi/tue-tyotamme/liity-jaseneksi/

MLL valtakunnalliset ja Pihlajamäen paikalliset jäsenedut
https://pihlajamaki.mll.fi/tietoa_yhdistyksesta/yhteistyokumppanit/
https://www.mll.fi/tietoa-mllsta/jasenyys/jasenedut/

TAPAHTUMAKALENTERI
·
·
·
·
·
·

HYVÄ JOULUMIELI-KERÄYS 21.11-24.12.2019
LAPSEN OIKEUKSIEN PÄIVÄ 20.11.2019
SYYSKOKOUS 5.12.2019
PIKKUJOULUT SU 8.12.2019
MLL 100-JUHLAVUOSI 2020
LASTENVAATEKIRPPUTORI maaliskuu/2020
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KOKOUSKUTSU
Sääntömääräinen syyskokous pidetään torstaina 5.12.2019
klo 17.30 osoitteessa Salpausseläntie 3A, Hki. Sääntömääräiset kevät- ja
syyskokouksemme ovat kaikille avoimia.

Kiitos vapaaehtoisille, kiitos jäsenille,
kiitos yhteistyökumppaneille sekä kaikille
yhteistyötahoille/verkostoille!

Iloista Joulua ja Onnea vuodelle 2020,
joka on myös MLL:n 100-vuotisjuhlavuosi.
MLL Pihlajamäen hallituksen tonttutiimi:
Katri T, Susanna M, Minna V, Samira K,
Milja K, Mira H, Katri K-Ö, Liisa K ja Hanna V

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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PIKKUJOULUT

Joulukahvilassa
myynnissä glögiä
pipareita
joulutorttuja
suklaata

Koko perheen

PIKKUJOULUT
su 8.12.19 klo 10-13
Leikkipuisto Salpausselkä
Salpausseläntie 1

Pikkujoulut ovat
puiston sisätiloissa.
Lämpimästi tervetuloa!

Ohjelmassa
jouluaskartelua
pipareiden koristelua
Joulupukin vierailu klo 11
joululauluja

Tapahtumassa kortti- ja käteismaksu
https://www.facebook.com/events/476269409651549/

