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Keväinen tervehdys Mannerheimin Lastensuojeluliiton Muuramen paikallisyhdistyksen jäsen! Aurinko on jälleen 

löytänyt meidät ja mieli siintää jo tulevassa kesässä…  

Nautitaan kuitenkin vielä yhdessä tästä keväästäkin! Paikallisyhdistyksesi järjestää jo perinteeksi muodostuneen 

Vappupiknikin 1.5. klo 10-12 Jokilaakson leikkipuistossa. Vappupiknikiä alettiin järjestämään Muuramessa alun perin 

siitä syystä, että lapsiperheille ei ollut mitään omaa tapahtumaa omalla paikkakunnalla vapun aikaan. Halusimme 

luoda erittäin matalan kynnyksen tapahtuman, johon voisi poiketa vaikka olisi vain sattumalta liikkeellä samaan 

aikaan. Tapahtuma on siis maksuton ja sinne saa tulla omien eväiden kanssa niin halutessaan. Tarjoamme 

vapaaehtoisemme leipomia munkkeja sekä Ylä-Porkkalan tilan tarjoamaa Kotisimaa (rajoitettu määrä) sekä aina 

jotain pientä ohjelmaa. Tänä vuonna tapahtumassa on mukana Winsome Curlies tallin ponit. Kärryajelu/ratsastus 

MLL-kortillla ilmainen, muuten 2€/lapsi. Vappupiknikiä on pidetty niin auringonpaisteessa kuin vesisateessakin, 

mutta aina on ollut osallistujia! Hyvä mieli ja oikeanlainen varustus vain mukaan 😊 Tulkaahan tekin tänä vuonna 

paikalle! 

Toinen, upouusi, tapahtuma on keskiviikkona 15.5. järjestettävä Äitienpäivän kotailta koko perheelle. Kipinä syttyi 

suuren suosion saaneesta Isänpäivän kotaillasta! Äitien kunniaksi paistetaan tikkupullia ja touhutaan yhdessä koko 

perheenä Muuramen Harjun maisemissa. Tämä tapahtuma on myös maksuton ja pyrimme saamaan siitäkin 

perinteen. Lämpimästi tervetuloa testivieraiksi tälle ensimmäiselle kerralle! 

Näiden yllämainittujen tapahtumien lisäksi perhekahvila ja perheliikuntavuoro pyörii viikoittain. Perhekahvila 

keskiviikkoisin Nuorisoseuralla (Mikkolantie 6) klo 10-12 ja perheliikuntavuoro lauantaisin Rajalan liikuntasalissa 

(Mertamäentie 2) klo 15.30-17.00. Perheliikuntavuoro loppuu toukokuun ensimmäisellä viikolla (lauantaina 4.5. 

viimeinen vuoro). Ajankohtaista tietoa tapahtumistamme ja viikoittaisesta toiminnastamme saat Facebookista: MLL 

Muuramen paikallisyhdistys, MLL Muuramen perhekahvila ja MLL Muuramen perheliikunta. 

 

Myös tänä vuonna järjestämme Lapset ensin -keräyksen Muuramessa (keräys päättyy 15.5.2019), olet ehkä 

nähnytkin kaupassa nuoria tukioppilaita keräyslippaiden kanssa. Tänä vuonna keräyksen tuotto menee osin 

paikallisen toimintamme tukemiseen ja osin tukioppilaiden hyväksi. 

Meillä on Muuramessa hyvä, noin 10 hengen hallitus, jonka kanssa näitä tapahtumia suunnittelemme ja 

järjestämme. Osassa on mukana myös hallituksen ulkopuolisia vapaaehtoisia. Olisiko sinulla ja teidän perheellä aikaa 

osallistua toimintaamme? Voisimme joko suunnitella yhdessä tai sitten kutsua teidät toteutusvaiheeseen mukaan, 

oman mielenkiintonne mukaan! Syksystä on tulossa jälleen aktiivinen ja suunnitelmia lyödään lukkoon, olisikin 

huippua, jos saisimme muutamia käsipareja lisää vapaaehtoisrinkiin! Ilmoittautua voi monin eri tavoin: yhteydenotto 

facebookin, puhelimen tai sähköpostin kautta tai ihan kasvokkain vaikkapa näissä kevään tapahtumissamme. 

Mukaan saa tulla toki vain nauttimaankin, se on erittäin sallittua! 

Aurinkoa, leikkiä ja iloa, 

MLL Muuramen yhdistys 

mllmuurame@gmail.com 

Ps. Lähetämme jäsenkirjeen sähköpostin välityksellä kaikille teille, joiden sähköpostiosoite löytyy jäsenrekisteristä. 

Mikäli sait kirjeen postitse, niin käythän kurkkaamassa jäsentietosi osoitteessa www.mll.fi/tietoa-

mllsta/jasenyys/muutokset-jasentietoihin/. Tarkoituksemme on jatkossa tuottaa kirje ainoastaan sähköisessä 

muodossa ja julkaista se kotisivuillamme www.muurame.mll.fi. Kotisivuiltamme löydät myös nykyisen hallituksen 

kokoonpanon ja yhteystiedot. 

 

Olet myös tervetullut tutustumaan paikalliseen toimintaamme tulevaan sääntömääräiseen 

kevätkokoukseen to 25.4. klo 18.00 Rajalan päiväkodille, tarjoamme kahvit!  

http://www.mll.fi/tietoa-mllsta/jasenyys/muutokset-jasentietoihin/
http://www.mll.fi/tietoa-mllsta/jasenyys/muutokset-jasentietoihin/
http://www.muurame.mll.fi/


Jäsenetusi 2019 

Paikalliset jäsenedut 

Autopalvelu Markko 

Punasillantie 6, p.040 775 34 51, www.autopalvelumarkko.fi  

sijaisauto veloituksetta käyttöön 8h/100km, sekä 10-20% alennukset varaosista ja öljyistä. 

FysioMuurame 

Virastotie 7, p. 040 821 9951, www.fysiomuurame.fi/fi/  

5% alennus kaikista FysioMuuramen palveluista 

Vyöhyketerapia Sini Laukkanen 

Muuramentie 35 (Y4-talo), p. 0400 237 209, www.sinilaukkanen.fi  

10% alennus vauvaterapian normaalihinnasta 

Ykkösmauste Oy 

Harkkotie 2, 40250 Jyväskylä (Heinämäen teollisuusalue) 

ks. aukioloajat: www.ykkosmauste.fi  

15% alennus normaalihintaisista ykkösmausteista (vain Palokan myymälästä) 

Parturi-Kampaamo Hyvä Tuuli 

Kaarnikka 3, 40950 Muurame, p. 050 4131030, www.hyva-tuuli.fi  

10 % alennus hiusten pesusta ja leikkauksesta 

Lisäksi: 

Kirpputoripöydät jäsenhintaan 

Jäsenhinnat tapahtumissa 

 

Järvi-Suomen piirin jäsenedut: 

https://jarvi-suomenpiiri.mll.fi/tietoa-piirista/jasenedut/ 

 

Valtakunnalliset edut: 

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