Jäsenkirje 4 / 2020

Valoa ja lämmintä tunnelmaa!
Elämämme tähän mennessä poikkeuksellisin vuosi lähenee loppuaan. Tänä vuonna
olemme ymmärtäneet perheen merkityksen uudella tavalla, kun välimatka muihin
ihmisiin on kasvanut. Vaikka olemme väliaikaisesti joutuneet luopumaan matkustelusta
ja yleisötapahtumista, olemme kenties oppineet jotain elämän perusarvoista.
Turvallinen koti, terveys ja rakkaiden perheenjäsenten kanssa vietetty aika on
toivottavasti korvannut osan vuoden aikana kohdatuista pettymyksistä.
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Vaikka suurin osa suunnitelluista tapahtumista on jouduttu perumaan, Pihlajamäen MLL
pyrkii pitämään perhekahvilat toiminnassa turvallisuussäännösten edellyttämällä tavalla.
Varsinkin pikkulasten perheissä vuoden kestävä poikkeusaika on yllättävän pitkä, eikä aikaa
voi viettää vain oman perheen seurassa. Perhekahvilat mahdollistavat lasten ja vanhempien
tärkeitä kohtaamisia.
Perhekahviloiden ajankohtaiset aikataulut ja ohjeistukset löydät internet-sivuilta sekä
Facebookin perhekahviloiden sivuilta.

Lokakuun kohokohta oli MLL:n 100-vuotisjuhla, jota juhlimme perhekahviloissa.
Tälle vuodelle suunniteltu valtakunnallinen lastenjuhla siirtyi ensi vuoteen, joten tänä
vuonna juhlittiin vain pienimuotoisesti.

Perhekahvilat
o
o

Leikkipuisto Maasälvässä maanantaisin klo 10.00-11.30
Leikkipuisto Salpausselässä torstaisin klo 10.00-11.30

MLL Pihlajamäen perhekahviloissa leikkipuistojen sisätiloissa on rajattu kävijämäärälle. Voit
ilmoittautua ennakkoon sähköpostilla ja näin varmistaa sisäänpääsyn.
 https://pihlajamaki.mll.fi/alisivu2/perhekahvilat/
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Arvonta uusille MLL Pihlajamäen jäsenille
Loka-marraskuussa liittyneet jäsenet
osallistuvat leffalippuarvontaan!
Kerro kaverillesi myös!



https://pihlajamaki.mll.fi/alisivu2/kilpailu/
 https://www.mll.fi/tue-tyotamme/liity-jaseneksi/

Upea MLL 100 -juhlakoru on nyt mahdollista tilata Pihlajamäen yhdistyksen kautta.
SOFIA -koru on nimetty liiton perustajan Sophie Mannerheimin mukaan. Koru on hana
lahjaidea itselle tai läheiselle. Upea hopeinen riipus on saatavilla kahdessa koossa aikuiselle
tai lapselle.

Riipuksen hinta on lapselle 64 eur ja aikuiselle 69 eur. Hintaan lisätään mahdolliset
toimituskulut. Tilaamalla riipuksen MLL Pihlajamäen kautta, tuotto menee yhdistyksen
toiminnan tukemiseen. Otamme tilauksia vastaan sähköpostilla 15.11.2020
mennessä: pihlajamaen.yhdistys@mll.fi
 https://pihlajamaki.mll.fi/alisivu2/mll-100-juhlakoru/

Syyskokous
perjantaina 4.12.2020 klo 17.30
Salpausseläntie 3:n kerhohuoneessa
Kokous on kaikille avoin ja yhdistyksen jäsenillä on äänestysoikeus. Jos et ole
vielä aiemmin osallistunut kokoustamiseen, niin tule ihmeessä paikalle
tutustumaan porukkaan. Myös uusia ja innokkaita hallituksen jäseniä
kaivataan.
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Vuoden 2021 toiminta tarkentuu, kun vuodelle 2021 valittu hallitus kokoontuu
vuodenvaihteessa suunnittelemaan toimintaa. Lisää tietoa saat seuraavasta jäsenkirjeestä
tai seuraamalla nettisivujamme. Tiedotamme myös heti alkuvuodesta, voidaanko
perinteinen ja odotettu lastenvaatekirpputori järjestää maalis-huhtikuussa.

MLL Pihlajamäen jäsenenä saat rahanarvoisia etuja paikallisilta yrityksiltä
sekä kaikki valtakunnalliset jäsenedut ovat käytössäsi. Olemme nyt syksyn aikana
esitelleet jokaisen yhteistyökumppanin erikseen, käy kurkkaamassa ne MLL Pihliksen
some-sivuilta.

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 sekä
kankaiset kasvomaskit -15 % voimassa 30.11.2020

o

JPL Palvelut -15 % korjaustyön osuudesta

o

Kukka Meripihka -10 % hinnoista

o

Aurinkola - 10 % hoidoista

o

Konditoria Muruseni -15 % hinnoista

MLL:n valtakunnallisia jäsenetuja on mm. Lapsemme-lehti 4 kertaa
vuodessa.
 https://pihlajamaki.mll.fi/alisivu-3/jasenedut/
 https://www.mll.fi/tietoa-mllsta/jasenyys/jasenedut/
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https://pihlajamaki.mll.fi/alisivu2/joulukori-arvonta-jasenille/

Muista myös lapsen oikeuksien viikko 16.–22.11.2020!
Lapsen oikeuksien viikko on toiminnallinen teemaviikko, jonka tavoitteena on edistää YK:n
lapsen oikeuksien sopimuksen tunnettuutta erityisesti lasten ja nuorten parissa. Lue lisää
 https://www.lapsenoikeudet.fi/kampanja/lapsenoikeuksienviikko/

Hyvä Joulumieli -keräys on Suomen Punaisen Ristin ja Mannerheimin
Lastensuojeluliiton yhteinen keräys. Varoilla hankitaan ruokalahjakortteja vähävaraisille
lapsiperheille kotimaassa. Vuonna 2020 lahjakorttien arvo on 50 euroa. MLL Pihlajamäki on
myös mukana kampanjassa ja toimittaa lahjakortit kaupungin perhe- ja sosiaalipalveluiden
kautta jaettavaksi.
 https://hyvajoulumieli.fi/
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MUKAVAA JOULUN AIKAA
MLL PIHLAJAMÄESTÄ!
Hallituksen tontut:
Katri, Susanna, Liisa, Minna, Mira,
Hanna, Samira, Milja ja Riikka
 https://pihlajamaki.mll.fi

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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