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Hyvää alkanutta vuotta 2012!
Hei hyvät MLL Pukinmäki-Savelan jäsenet,
kiitos että olet paikallisyhdistyksemme jäsen. Jäsenmaksulla autat niin paikallisyhdistystä, Uudenmaan piiriä kuin
MLL:n keskusjärjestöä tekemään hienoa ja yhteiskunnallisesti vaikuttavaa työtä lasten, nuorten ja lapsiperheiden
hyväksi. Me täällä Pukinmäessä ja Savelassa teemme ruohonjuuritason työtä perhekahviloissa sekä osallistumme
alueen tapahtumiin. Uusia ideoita on tullut aivan valtavasti, ja kivoja uusia juttuja on jo alkanut ja tulossa lisää.
Me vapaaehtoiset toimijat olemme ihan tavallisia perheenäitejä ja -isiä. Tästä harrastuksesta saa hyvä mielen ja
mielekästä tekemistä koko perheen kanssa.
Vapaaehtoistyössä on voimaa! Tule kevätkokoukseen tutustumaan meihin ja toimintaamme!
Kevätterveisin,
Anne, puheenjohtaja

KUTSU KEVÄTKOKOUKSEEN
MLL Pukinmäki-Savelan paikallisyhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous järjestetään

ti 17.4.2012 klo 18 leikkipuisto Unikossa, Unikkotie 8.

Asialistalla on vuoden 2011 tilinpäätös ja toimintakertomus sekä keskustelua vuoden 2012
toiminnasta.
Kokouksen yhteydessä on koko perheelle tarkoitettu iltaperhekahvila, jossa lapset ja vanhemmat
voivat viettää aikaa yhdessä ja tutustua toisiin perheisiin. Tarjolla pientä purtavaa.

Tervetuloa!

TOIMINTAA 2012

Perhekahvilat
Alueemme perhekahviloissa toiminta on aktiivista. Suuri kiitos kaikille mukana oleville vapaaehtoisille!
Touhutorstaissa on kevätkaudella nautittu keittolounaista, kuultu tietoa kirjaston palveluista ja päivähoidon
tilanteesta alueellamme, iloittu temppuradasta ja laululeikeistä sekä tutustuttu tuote-esittelijöiden tarjontaan.
Pukinmäen nuorisotalo on kesän remontissa ja Touhutorstai siirtyy kesätauolle jo ennen vappua. Toukokuulle on
kuitenkin suunnitteilla tutustumisvierailu Suomenlinnan MLL-perhekahvilaan ma 7.5. – ilmoittaudu
Touhutorstaissa mukaan retkelle!
Iltaperhekahvila toimii kohtaamispaikkana niillekin lapsiperheille, jotka eivät ehdi perhekahviloihin päiväaikaan.
Vapaan leikin ja kahvittelun lisäksi iltaperhekahvilassa on kevätkaudella muun muassa leivottu pullaa koko
perheen voimin.
Savelan perhekahvilan kokoontumispäivä on vuoden alusta lähtien ollut kävijöiden toivomuksesta maanantai.
Savelan leikkipuisto on ollut helmikuusta lähtien ilman vakituista kaupungin työntekijää. Leikkipuiston kohtalo
huolestutti monia sen käyttäjiä. Hyvän yhteistyön ja rakentavan keskustelun jälkeen savelalaiset äidit Anna, Milla
ja Hanna saivat avaimen sisätiloihin ja ulkoleikkivarastoon, jotta perhekahvila saatiin pidettyä voimissaan.
Maaliskuun puolivälistä lähtien toisesta leikkipuistosta tulee työntekijä Savelaan aamupäiväksi, ainakin
maanantaisin, jatkossa ehkä myös toisena viikonpäivänä.
Tule mukaan perhekahviloihin – tarjolla on mukavaa yhdessäoloa ja mahdollisuus myös vapaaehtoistyöhön!

Touhutorstai
torstaisin klo 10−11.30
Pukinmäen nuorisotalolla
yhteistyössä HMNKY:n
kanssa.
Osallistuminen maksutonta,
kahvimaksu 1,50€.

Iltaperhekahvila
parillisina viikkoina tiistaisin
kello 17.30−19.00
toukokuun puoleenväliin
Pukinmäessä LP Unikossa
Osallistuminen maksutonta,
kahvimaksu 1,50€.

Savelan perhekahvila
maanantaisin klo 10−12
Savelan leikkipuistossa.
Osallistuminen maksutonta,
kahvimaksu 1,50€.

Pukinmäkipäivä
MLL Pukinmäki-Savela on perinteiseen tapaan mukana Pukinmäki-päivillä 26.−27.5.2012. Suunnitteilla on kivaa ja
erilaista ohjelmaa lapsiperheille. Toivottavasti suunnitelmamme toteutuvat. Tiedotamme asiasta internetsivuillamme sekä Facebooksissa Puksun Muksuissa.

Kevätilo-keräys
Kevätilo-keräys on MLL:n vuosittainen, koko liiton yhteinen keräys. Keräys starttaa jälleen 1.4.2012. Kuuden
viikon ajan paikallisyhdistykset ja piirit keräävät varoja omalle työlleen lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyväksi.
Kevätilon sanoma on Turvallinen lapsuus jokaiselle. Kevätilo-keräys muistuttaa siitä, että jokaisella lapsella on
oikeus leikkiin, iloon ja turvaan ja että MLL auttaa vanhempia kasvattamaan ja suojelemaan lapsia sekä
iloitsemaan heistä.
Lahjoituksista 75% menee paikallisyhdistyksen käyttöön ja 25% valtakunnalliseen työhön. Hallituksen päätöksellä
varat käytetään yhteisöllisyyden tukemiseen.
Jos haluat olla mukana keräyksessä, lähetä viestiä keräysvastaaville Sirpalle tai Päiville
mll.pukinmakisavela@gmail.com

Koko kaupunki kirppikseksi−tapahtuma
Lauantaina 12.5.2012 järjestetään ympäri Helsinkiä ”Siivouspäivä – Koko kaupunki kirppikseksi ”− tapahtuma.
Yhdistyksemme osallistuu tapahtumaan järjestämällä LP Unikossa puistokirppiksen. Kirppikselle tuodaan itse oma
myyntipaikka (esim. viltti tai pöytä), eikä kirpputorimyynti maksa mitään.
Jos haluat osallistua tapahtuman järjestelyihin, ota yhteyttä mll.pukinmakisavela@gmail.com tai p. 046 548 8091.

Viljelyprojekti
Yhdistys käynnistää pienen yhteisöllisen viljelyprojektin LP Unikossa kevään aikana. Tarkoitus on istuttaa
viljelysäkkeihin salaattia, yrttejä ja muita hyötykasveja yhdessä lasten kanssa. Tulossa on myös
tietoiskuja kaupunkiviljelystä ja ruoan kasvattamisesta itse.
Jos haluat mukaan viljelyprojektiin, ota yhteyttä mll.pukinmakisavela@gmail.com tai p. 046 548 8091.
Suojatiepäivystys 2012
Perinteiseen tapaan olemme turvaamassa pienten koululaisten koulumatkaa koulujen alkaessa. Tarvitsemme
vapaaehtoisia päivystäjiä ti−pe 14. −17.8.2012! Ota yhteyttä mll.pukinmakisavela@gmail.com

Uhmaikäisten lasten vanhempien vertaisryhmä
MLL Pukinmäki-Savela käynnistää vertaisryhmän uhmaikäisten lasten vanhemmille. Ryhmä aloittaa syksyllä ja
kokoontuu joka kolmas keskiviikko klo 18−19.30 leikkipuisto Unikossa. Tule mukaan jakamaan arjen iloja ja huolia
sekä voimaantumaan yhdessä. Ryhmää vetää MLL:n kouluttama vertaisryhmäohjaaja. Ilmoittautumiset ja
lisätiedot mll.pukinmakisavela@gmail.com ja p. 046 548 8091.

Lisätietoa MLL:n Uudenmaan piirin järjestämistä koulutuksista ja muista tapahtumista saat osoitteesta
http://uudenmaanpiiri.mll.fi/tapahtumakalenteri
Paikalliset ja valtakunnalliset jäsentarjoukset löydät internetistä osoitteesta
www.mll.fi ja www.mll.fi/pukinmaki

MENNEITÄ TAPAHTUMIA
Lapsenpäivä
Lapsen oikeuksien päivän juhlistamiseksi 19.11.2011 järjestettiin Lapsen päivän tapahtuma yhdessä HNMKY:n
kanssa Pukinmäen nuorisotalolla. Ohjelmassa oli mm. kirpputori lastenvaatteille ja -tarvikkeille, askartelua ja
kasvomaalauksia. Näiden lomassa saatiin nauttia Sinivuoren päiväkodin vanhempaintoimikunnan järjestämän
buffetin antimista.

Yhdistyksen pikkujoulu
13.12.2011 vietettiin yhdistyksen yhteistä pikkujoulujuhlaa leikkipuisto Unikossa. Joululaulujen ja -leikkien ja
piparinsyönnin lisäksi ehdittiin askarrellakin. Yhteisvoimin askarreltu iso joulukuusi vietiin vielä samana iltana
lauluesityksen kera ilahduttamaan Madetojan palvelukeskuksen väkeä!

Perhis
MLL Pukinmäki-Savela käynnisti 12 kerran PERHIS-perheliikuntakerhon helmikuussa. PERHIS on alle kouluikäisille
ja heidän vanhemmilleen tarkoitettu, koulutetun ohjaajan vetämä liikuntakerho. Ryhmä kokoontuu
sunnuntaiaamupäivisin toukokuun alkuun asti Pukinmäen nuorisotalolla.

Laskiaistapahtuma
MLL Pukinmäki-Savela oli mukana Pukinmäki-seuran järjestämässä laskiaisriehassa Pukinmäen Säveltäjänpuiston
ja leikkipuisto Unikon alueella 19.2.2012. Laskiaissunnuntaita vietettiin hyvässä tunnelmassa ja väkeä oli runsaasti
paikalla tuiskuisesta säästä huolimatta. Ohjelmassa oli mm. partiolaisten stigarata, mäenlaskua, talvivälineiden
kirppis ja arpajaiset. Paikalla oli myös hali- ja vetokoiria sekä Pukinmäen kisan perherastit. Vatsantäytteeksi oli
tarjolla Sinivuoren vanhempaintoimikuntalaisten grillaamaa makkara, kuumaa mehua ja partiolaisten paistamia
lettuja.

Muuta ajankohtaista
MLL Pukinmäki-Savelan kotisivut
Kotisivumme ovat uudistuneet, käy tutustumassa osoitteessa http://pukinmaki-savela.mll.fi. Lisäksi
tiedotamme ajankohtaisista lapsiperheiden tapahtumista Facebookissa ryhmässä Puksun Muksut.

Vireä Pukinmäki−hanke (VIPU)
Hankkeen tarkoituksena on lisätä pukinmäkeläisten viihtyvyyttä ja hyvinvointia vahvistamalla alueen
yhteisöllisyyttä. Tarkoitusta toteutetaan vahvistamalla Pukinmäen asukkaiden, alueella toimivien järjestöjen ja
kaupungin eri hallintokuntien viranomaisten keskinäistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä.
Kevät 2012 on hankkeen tiedonhankkimis- ja selvitysvaihetta. Hanketta johtaa neuvottelukunta, jossa on edustus
Helsingin kaupungin kirjastotoimesta, kulttuuritoimesta, liikuntavirastosta, nuorisoasiankeskuksen MalmiPukinmäki nuorisoyksiköstä, terveyskeskuksesta ja kouluterveydenhuollosta, Lähiöprojektista, Pukinmäen

peruskoulun vanhempainyhdistyksestä, Pukinmäen kirjastosta ja peruskoulusta sekä Pukinmäki-seurasta.
Hankekoordinaattorina toimii KM Ritva Kosonen, ritva.kosonen@hel.fi, p. 040 484 3435. Ritva ottaa mielellään
vastaan ideoita ja ajatuksia Pukinmäen kehittämiseksi. Lisätietoja: https://www.facebook.com/vipu2012/info

Pukinmäki−seura
Pukinmäki−seura on vapaaehtoisvoimin pukinmäkeläisten viihtyvyyttä ja yhteistä etua ajava
kaupunginosayhdistys, joka mm. hallinnoi Pukinmäen kartanoa ja Pukinmäen sekä Pakilan viljelypalstoja.
Jäseneksi voi liittyä täyttämällä liittymislomakkeen Pukinmäen kirjastossa.

Hallitus 2012 esittäytyy:
Anne Honkanen - puheenjohtaja
Anita Kaukokari-Pölkki - varapuheenjohtaja
Elsi Santala - sihteeri
Anu Hemmilä - rahastonhoitaja
Sirpa Kaarakainen - jäsenvastaava
Jenni Radun - hallituksen jäsen
Maarit Penttilä – hallituksen jäsen
sekä varajäsenet Anna Mikkola, Jaana Yli-Rahko, Tiina Kahila, Sanna Alver, Hanna Kaivola ja Päivi Suomi

Iloista kevättä ja kesänodotusta kaikille toivottaen MLL Pukinmäki-Savelan hallitus!
Kirjeen laativat Anne, Anna, Anita, Elsi ja Sirpa.

Kannatusjäsenemme vuonna 2012:

Yhteistyössä mukana:

PUKINMÄEN APTEEKKI

