
Kuka pääsee jäsenetuyritykseksi?
•	 Tarjoa vähintään 10 %:n alennus Suomen  

Monikkoperheet ry:n jäsenkortilla

•	 Jäsenetu voi olla alennus liikkeessä tai  
verkkokaupassa (alennuskoodi)

Miten monikkoperhe saa tietää  
antamastasi edusta?

•	 Ilmoittaudu mukaan  
toimisto@monikkoperheet.fi

•	 Jäsenperhe saa jäsenkortin (pdf-tiedosto)

•	 Perheen oma alueyhdistys ilmoittaa oman  
alueensa liikkeistä omissa viestikanavissaan 
(mm. tiedote, Facebook, Internetsivut)

•	 Suomen Monikkoperheet ry ylläpitää 
listaa kaikista alennusta antavista liikkeistä  
www.monikkoperheet.fi/jaseneksi/ 
jasenetuliikkeet/

Ovatko lapsiperheet asiakasryhmääsi? Haluatko tavoittaa yrityksesi ääreen perheet, 
joissa ostetaan paljon ja tehdään hankintoja yhtäaikaisesti usealle saman ikäiselle 
lapselle tai nuorelle? Tarjoa monikkoperheille keskitetysti ja helposti houkutteleva 
tarjous tuotteistasi. Tervetuloa jäsenetuyritykseksi!

Ota yhteyttä, niin kerromme lisää: 
Suomen Monikkoperheet ry
Ilmarisenkatu 17 A, 40100 Jyväskylä 
P. 050 4359 004
toimisto@monikkoperheet.fi
www.monikkoperheet.fiTW

Muita tapoja tehdä yhteistyötä:
Julkaisemme neljä kertaa vuodessa ilmestyvää 
Monikkoperheet-lehteä. Yrityksellä on mahdollisuus 
ostaa lehdestä mainospaikka.  
Lehdestä ja ilmoitusaineistosta lisää osoitteessa: 
www.monikkoperheet.fi/tieto/lehti/

Myös internetsivuillamme ja sosiaalisen median 
kanavissamme (FB, IG) voi mainostaa. Kysy lisää! 
 
Myös muu yhteistyö, esim. tapahtumissa, on  
mahdollista. Neuvottele lisää oman toimialueesi 
monikkoperheyhdistyksen kanssa. Lisätietoa  
alueyhdistysten toiminnasta: 
www.monikkoperheet.fi/toiminta/yhdistykset/ 

Mikä on Suomen Monikkoperheet ry? 
Kaksos-, kolmos- ja nelosperheiden valtakunnalli-
nen järjestö. Järjestöllä on 16 alueellista monikko-
perheyhdistystä ympäri Suomen. Alueyhdistyksissä 
on noin 1600 jäsenperhettä. Jäsenkorttia käyttää 
perheissä useimmiten kaksi vanhempaa. Vuosittain 
Suomeen tulee noin 600 uutta monikkoperhettä. 

Suomen Monikkoperheet ry
Valtakunnallinen Kaksosten päivä
 
@monikkoperheet

@monikkoperheet

TERVETULOA JÄSENETUYRITYKSEKSI



Alueelliset monikkoperheyhdistykset:
• Etelä-Karjalan Monikkoperheet ry (Lappeenranta) 

info.ekmonikot@gmail.com 
• Etelä-Pohjanmaan Monikkoperheet ry (Seinäjoki) 

epmonikkoperheet@gmail.com
• Helsingin Seudun Monikkoperheet ry  

jasenasiat@hmp.fi
• Hyvinkään Seudun Monikkoperheet ry  

hyvinkaanmonikot@gmail.com 
• Kaakon Monikkoperheet ry (Kotka) 

kaakonmonikkoperheetry@gmail.com
• Keski-Pohjanmaan Monikkoperheet ry (Kokkola) 

kpmonikkoperheet@gmail.com
• Keski-Suomen Monikkoperheet ry (Jyväskylä) 

ks.monikot@gmail.com
• Pirkanmaan Monikkoperheet ry (Tampere) 

pirkanmaan.monikkoperheet@gmail.com
• Pohjois-Karjalan Monikkoperheet ry (Joensuu) 

pkarjalanmonikkoperheet@gmail.com
• Pohjois-Suomen Monikkoperheet ry (Oulu) 

pohjoissuomenmonikkoperheet@gmail.com
• Porin Seudun Monikkoperheet ry 

porinseudunmonikkoperheet@gmail.com
• Päijät-Hämeen Monikkoperheet ry (Lahti) 

phmonikotry@gmail.com
• Rauman Seudun Monikkoperheet ry 

raumanmonikkoperheet@gmail.com
• Savon Monikkoperheet ry (Kuopio) 

savon.monikkoperheet.ry@gmail.com
• Turun Seudun Monikkoperheet ry 

turunseudunmonikkoperheet@gmail.com
• Vaasan Seudun Monikkoperheet ry  

vaasanseudunmonikkoperheet@gmail.com


