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

KEVÄTKAUDEN PÄÄTÖSJUHLA:
kevätrieha pe 31.5.2019 klo 10-13,
Leikkipuisto Maasälpä
Leikkipuistokauden sekä perhekahviloiden
päätösjuhlaa vietetään pe 31.5.2019 klo 10-13.
Mukaan ovat lämpimästi tervetulleita alueen
lapsiperheet, päiväkodit ja koululaiset.
Huippusuosittu PellePändi esiintyy klo 10:30.
Tarjolla vohvelikahvila, makkaraa, onnenpyörä, vilttikirppis.
Tapahtumassa myös Glitter-tatuointeja sekä
esittelijöitä (Me&I ja Nosh). Varaathan käteistä mukaan.
https://www.facebook.com/events/291055408496589/

MEILLÄ JÄSENYYS KANNATTAA
-

Etusija MLL Pihliksen kirpputorin myyjänumeron arvonnassa ja etuosto-oikeus
kirppikselle!
Valtakunnalliset ja paikalliset jäsenedut jäsenille:

Pelican Viikki – apua varastointiin!
Pelicanin varasto hyvällä sijainnilla tarjoaa jäsenille -25% alennuksen 4kk
varastovuokrasta. Lisäksi 15% alennus pakkaustarvikkeista.
viikki@pelican.fi

JPL Palvelut – kodin remontti-, pintakäsittely- ja
asennustyöt
Paikallisen pienyrittäjän palvelut luotettavasti ja ammattitaidolla. Älä
arastele ottaa yhteyttä, mikäli Ikean palapelihylly ei nouse pystyyn omin
avuin tai seinäpinnat kaipaavat päivitystä.
MLL:n jäsenille 15 % alennus työn osuudesta.
https://www.facebook.com/JPL-Palvelut-402538717219615/
jplpalvelut@gmail.com
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MLL Pihlajamäen jäsenedut
https://pihlajamaki.mll.fi/tietoa_yhdistyksesta/yhteistyokumppanit/

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

Ketjutikki – ompelutyöt ammattitaidolla
Ketjutikki tekee vaatteiden korjaus- ja muutosompelua sekä erilaisia ompelu-, neule- ja
kirjontatöitä iloisella asenteella Pihliksen sydämessä.
MLL:n jäsenille 10 % alennus normaalihintaisesta housun lyhennyksestä.
http://www.ketjutikki.fi/

Kukka Meripihka – kukat jokaiseen tilaisuuteen
Monipuolinen kukkakauppa Pihliksen ostarilla. Täältä löydät kukat eri tilaisuuksiin 60-vuoden
ammattitaidolla.
MLL:n jäsenille 10 % alennus.
http://www.kukkameripihka.fi/

Aurinkola – vyöhyketerapiaa ja hierontaa
hyvinvoinnit palvelut jäsenille -10%yksittäisten hoitojen hinnasta, kun ostaessa mainitsee
"MLL Pihlis”. Käy kurkkaamassa kattavat internet-sivut ja lue lisätietoja hoidosta ja
palveluista: http://www.aurinkola.fi/

Kuntosali Arctic Gym – vielä ehdit kesäkuntoon!
Laadukas kuntosali palveluineen Kivikossa.
Yhdistyksen jäsenille kuukauden salikortti 35€ tai 10 kerran kortti 49€.
Puh. 050 331 0992, info@arcticgym.fi
https://www.arcticgym.fi/

PERHEKAHVILAT KESÄTAUOLLE &
KESÄKAHVILA SALPIKSESSA
Perhekahvilat kokoontuvat vielä toukokuun loppuun asti ja
jäävät tästä kesälomille. Salpausselän viimeinen kahvila
pidetään to 23.5 ja Maasälvän ke 29.5.2019

Leikkipuisto Salpausselässä on kesäkuun ajan
kesäkahvila torstaisin klo 10-12.
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LASTENVAATEKIRPPUTORI JÄLLEEN SYKSYLLÄ´19
Suosittu kevään lastenvaatekirpputori oli jälleen menestys. Kävijöitä tuli tasaisena virtana
koko kolmen tunnin ajan. Lelut, vaatteet ja kirjat vaihtoivat omistajaa. Tapahtumaa oli
järjestämässä noin 30 vapaaehtoistyöntekijää. Kokeilimme myös onnistuneesti jäsenten
etuosto-oikeutta klo 9:45 sekä korttimaksua yhdellä kassalla.
Mukana olivat myös Pelican ja Punainen Risti. Syksyllä nähdään taas!

LAPSET ENSIN- KERÄYS
MLL Pihlajamäen paikallisyhdistyksen keräyskohde on lelu/peli tai tarvikehankinta toimintaalueemme kahteen leikkipuistoon, Maasälpään ja Salpausselkään.
Keräykseen voit osallistua lahjoittamalla rahaa kerääjien keräyslippaaseen esimerkiksi
perhekahviloissa tai yhdistyksen virtuaalilippaaseen.

https://lahjoita.mll.fi/pihlajamaki/

KOKOUSKUTSU
Sääntömääräinen Kevätkokous pidetään tiistaina 21.5.2019 klo 17.30 LP Salpausselässä.
Kokouksessa käsitellään mm. tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto. Sääntömääräiset
Kevät- ja syyskokouksemme ovat kaikille avoimia. Olet tervetullut vaikuttamaan MLL
Pihlajamäen paikallisyhdistyksen toimintaan ja tapaamaan hallituksen jäseniä.

Olet lämpimästi tervetullut kevätriehaan, perhekahviloihin sekä
kesäkahvilaan J
~ MLL Pihlajamäen hallituksen väki

Kevätkokous ti 21.5.2019 klo 17:30 Lp Salpausselkä
Kevätrieha pe 31.5.2019 klo 10-13 Lp Maasälpä
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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/

https://lahjoita.mll.fi/pihlajamaki/
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Huom! Muutokset ohjelmaan ovat mahdollisia!

MLL Pihlajamäen

KEVÄTRIEHA
pe 31.5.2019 klo 10-13
Leikkipuisto Maasälpä
PellePändi klo 10:30 VohveliKahvila
OnnenPyörä VilttiKirppis Maggaraa
Glitter-Tatuointeja Esittelijät: mm. Nosh, Me&I
Varaathan mukaan pikkurahaa!

