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Hyvä jäsen,

Kevät on tuonut tullessaan leskenlehdet sekä uusia toimintamuotoja yhdistyksellemme - Kylämummien ja –
vaarien toiminta laajenee ja syksyllä vietetään kouluissa kaveriviikkoa. Kevät tuo tullessaan myös
kevätkokouksen, jonka kutsun löydät kirjeen lopusta.  Seuraava jäsenkirjeemme ilmestyy kesän lopussa,
joten tässä sinulle tuhti annos tietoa yhdistyksemme ajankohtaisista asioista.

Lapsimessut 11-13.4. Helsingin Messukeskuksessa

Viime viikonloppuna yhdistyksemme teki ensimmäistä kertaa
yhteistyötä Kaupunkimarkkinoinnin kanssa. Kaupunkimarkkinointi
pyysi yhdistyksemme hallituksen jäseniä Porvoon Unelmien
kotikaupunki -messuosastolle esittelijöiksi kertomaan
lapsiperheiden näkökulmia Porvoosta. Messuilla mukana olivat
Marica Nikkanen, Hanna Karlsson ja Outi Lankia. Mukana olleet
kokivat, että tämä oli loistavaa ja innostavaa uuta yhteistyötä
kaupungin kanssa!

Porvoon osasto oli suosittu ja kaupungista välittyi positiivinen kuva messuvieraille. Messuosastolla syntynyt
lasten piirustusteos on nähtävillä kesäkuussa Taidetehtaalla. Porvoolaisen Teatteri Soittorasian Viiru ja
Pesonen olivat lapsien keskuudessa lyömätön vetonaula.

Yhdistyskysely

Helmikuisen yhdistyskyselymme tulokset antoivat hyvää palautetta toiminnastamme. Palautteen
perusteella saimme eväitä toimintamme sekä viestintämme kehittämiseen sekä lisäpuhtia
vapaaehtoistyöllemme. Kiitos kaikille kyselyyn osallistuneille! Risuja, ruusuja sekä toiveita voit lähettää
meille jatkossakin yhdistyksemme sähköpostiin uusiporvoo.mll@gmail.com.

Mielikuva yhdistyksestämme oli vastaajien mukaan mm. tällainen:

Kyselyn mukaan tiedottamisen
ensisijaiseksi kanavaksi nousivat
yhdistyksemme nettisivut.
Suunnitelmissamme onkin nettisivujen
parantaminen siten, että ne toimivat
jatkossa entistä parempana
tiedonlähteenä.
Perhekahvilatoimintamme sai kyselyssä
kiitoksia ja sen toimintaan on oltu
erittäin tyytyväisiä. Tärkeänä pidettiin
sitä, että yhdistyksemme ottaa kantaa ja
on aktiivinen Porvoon lapsi- ja
perhepoliittisissa kysymyksissä -



nostamme näkyviin ja tuomme kuuluviin lapsiperheiden arkea koskevat asiat. Yhdistystämme pidetään
vahvana sekä uskottavana kanavana näiden asioiden välittäjänä. Koetaan myös että, asiat saavat näin
asiaankuuluvaa näkyvyyttä.

Paneeli keskustelu, Päiväkotien ja koulujen kunto 11.3.

Panelisteina olivat:

Berndt Långvik, kaupunginhallituksen I varapuheenjohtaja,
Niklas Läckström, Vårberga skolan rehtori
Annika Malms-Tepponen, Tilapalvelujen toimitusjohtaja
Ville Siljamo, Toimitilajohto, isännöitsijä
Sanna Hänninen, Näsin päiväkodin vt. Johtaja
Karoliina Viitamäki, suunnittelija Ympäristöministeriö,
Hanna Telkki-Nykänen, iItäisen terveysaseman ylilääkäri

Tilaisuus keräsi suuren yleisön ja läsnä oli myös useita kaupunginvaltuutettuja. Keskustelu oli vilkasta ja
siinä käsiteltiin mm. kiinteistöjen peruskunnossapitoa, toimintatapoja ongelmatapauksissa,
terveysvaikutuksia, sisäilmaongelmien monimutkaisia syitä sekä ilmanvaihtoa.

Merkittäväksi puheenaiheeksi nousi kiinteistöjen liian matala siivoustaso. Kouluissa siivoustason kokivat
kehnoksi niin monet oppilaat, opettajat kuin iltakäyttäjätkin. Selvisi, että edellisen valtuuston aikana on
otettu käyttöön ns. harvennettu siivous ja tiukat aikamitoitukset. Tilaisuudessa todettiin, että yleistä
siivoustasoa tulee nostaa. Paljon keskustelua herätti myös koneellinen ilmanvaihto. Terveellistä ja raikasta
sisäilmaa ei edistä se, että ilmanvaihto on pois päältä iltaisin, viikonloppuisin sekä loma-aikoina. Tämä on
ollut toimintatapana Porvoossa jo vuosikausia.

Perhekahvilat keskusta & Tolkkinen

Keskustan perhekahvilassa on edetty pitkälle kevättä. Kausi on ollut vilkas, kävijämäärä on ollut jopa
huikeat 85 henkilöä per kerta. Olemme myös ilahtuneita siitä että olemme saaneet uusia kylämummeja
keskustan perhekahvilaan, heistä on meille ja kävijöille suuri ilo.

Tolkkisten perhekahvila on saanut sekin hienosti kävijöitä, 25-35 henkilöä per kerta ja myös Tolkkisiin
olemme saamassa kaksi kylämummia.

Kylämummit ja -vaarit

Maaliskuun lopussa järjestimme yhdessä Uudenmaan
piirin kanssa Kylämummien ja -vaarien rekrytointi- ja
koulutustilaisuuden. Kylämummit ja –vaarit ovat
vapaaehtoistyöstä kiinnostuneita aikuisia, jotka haluavat
antaa aikaansa lapsille. Kylämummina tai –vaarina
toimimiseen ei tarvita ammattiosaamista, oma
elämänkokemus riittää. Toimintaan mukaan lähtevä
toimii omilla ehdoillaan ja oman aikataulunsa mukaisesti.

Kylämummien ja –vaarien tarve Porvoossa on suuri. Oli ilo tavata tilaisuuksissamme jopa 15 lapsirakasta ja
toiminnastamme kiinnostunutta aikuista. Parhaillaan suunnittelemmekin Kylämummi ja –vaaritoiminnan
laajentamista päiväkoteihin, kouluihin, turvataloon sekä kirjastoon. Myös molemmat perhekahvilamme
ovat saaneet tai saamassa  toimintaansa mukaan uusia kylämummeja tai –vaareja. Toimintamme laajenee
uusiin toimipisteisiin osin jo kuluvan kevään aikana. Suunnitelmissamme on järjestää uusi



rekrytointikampanja sekä koulutus tulevana syksynä. Jos tunnet jonkun toiminnasta kiinnostuneen, pyydä
häntä ottamaan meihin yhteyttä. Mukaan pääsee myös ennen syksyn kampanjaa!

Kaveriviikko

Syksyisellä viikolla 40 vietetään yhteistyössä Porvoon, Askolan ja Pornaisten
MLL:n paikallisyhdistysten vetämänä kaveriviikkoa. Porvoossa kaveriviikko
suunnataan kaikille kouluille. Kaveriviikko on viikko, jolloin koulujen
toiminnassa nostetaan esille kaveruuteen liittyvät asiat. Kaveriviikon
tavoitteena on korostaa kaveruuden merkitystä ja ennaltaehkäistä lasten
yksinäisyyden tunnetta. Kaveriviikolla harjoitellaan kaveritaitoja ja
korostetaan ihmisten moninaisuuden arvostamista ja toisten huomioon
ottamista. Teema voidaan ottaa kouluissa esille esimerkiksi erilaisten
tehtävien, pelien ja leikkien kautta. Tavoitteena on, että suurella osalla
porvoolaisia koululaisia on viikon päätteeksi kaveripassi täynnä merkintöjä

osoittamassa aktiivisesta kaveritoiminnasta.

MLL Uusi Porvoo 5 vuotta

Yhdistyksemme 5-vuotis syntymäpäiviä
juhlistetaan 23.8 suurella Lasten Tori
tapahtumalla Porvoon torilla. Laita
päivämäärä jo nyt ylös! Vielä ehdit
mukaan myös tapahtuman
järjestämiseen - ota meihin yhteyttä
uusiporvoo.mll@gmail.com. Kaikkien ja
kaikenlainen panos on erittäin
tervetullutta!



Henkilöitä yhdistyksen toiminnan takana

Tällä palstalla esittelemme henkilöitä yhdistyksemme toiminnan takaa.

Olen Ulla-Mari Pasala, MLL:n Uuden Porvoon yhdistyksen hallituksen jäsen.
Olen hallituksen toinen kylämummi&vaari- ja perhekummivastaava.
Perheeseeni kuuluu kaksi lasta, aviomies ja kaksi kissaa.

Kuluvalta vuodelta odotan aktiivisuutta ja eri tahojen yhteistyötä
porvoolaisten lapsiperheiden arjen tukemiseksi. Yhdistyksemme aktiivisuus
näkyy jo nyt Porvoossa monenlaisina tapahtumina, tempauksina ja
kannanottoina. Tämä vuosi on jo tuonut ja tuo tullessaan valtavan paljon lisää
näkyvyyttä toiminnallemme. Yhteistyöllä pääsemme suuriin tuloksiin.

Viime vuoden kohokohtana oli päästä mukaan toimintaan. Aloitin MLL:n
hallituksen varajäsenenä viime vuonna ja se meni toimintaan ja toimijoihin
tutustuessa. Oli mahtavaa nähdä miten aktiivinen ja tehokas porukkaa MLL
Uusi Porvoo on - ja olla itse osa sitä!

Seuraavaksi aion toisen mummi,vaari&kummivastaavan Niinan kanssa kartoittaa uusia yhteistyömuotoja
vastuualueeseemme liittyen.

Mottonani on käyttäytyä muita kohtaan niin kuin haluaisin itseäni kohtaan käyttäydyttävän.

Minut saa hymyilemään elämän pienet ja suuret ilot.

Innostuin lähtemään mukaan MLL Uuden Porvoon toimintaan koska haluan vaikuttaa asioihin. Uusiin
ihmisiin tutustuminen oli myös yksi vaikuttava tekijä

Olen Jaana Valtonen. Ideoimme ja perustimme ystäväni Hennan kanssa MLL Uusi
Porvoon uuden perhekahvilan Tolkkisiin.

Kuluvalta vuodelta odotan perhekahvilan
kehitystä eteenpäin, muun muassa uusien vapaaehtoisten mukaantuloa, ja entistä
suunnitelmallisempaa toimintaa lapsiperheiden toiveiden mukaisesti. Odotan
myös ihanaa, lämmintä kesää ja kesäisessä Suomessa matkailua. Loppukesällä
elämme jännittäviä aikoja, kun kolmas lapsemme syntyy ja vauva-arki alkaa
jälleen :).

Viime vuoden kohokohtana minulle oli kerrostalossa eletyn vuoden jälkeen
päästä jälleen omakotitaloon asumaan, tonkia omaa pihaa ja suunnitella kodin

sisustusta.

Seuraavaksi aion jatkaa elämääni kuten ennenkin. Tapanani on ottaa naurunremakalla vastaan sen, mitä
elämä antaa. Edessä on toivottavasti vielä monia kotiäitiyden vuosia; nautin perheestäni, ystävien seurasta
saan lisää voimia kun sitä tarvitsen.

Mottonani on - minulla ei varsinaista mottoa ole, elämänohjeenani voisi olla: Nauti ja naura. Murheen
hetkellä ajattelen, että aina jollakin menee minua huonommin ja omat asiat eivät tunnu enää niin suurilta.

Minut saa hymyilemään oma perheeni, parhaat ystäväni ja vastasahatun puun tuoksu..

Innostuin lähtemään mukaan MLL Uuden Porvoon toimintaan, sillä uusi perhekahvila oli luonteva jatkumo
yhdistyksen kattavaan toimintaan. Meidät otettiin lämmöllä vastaan ja asiamme sai heti vastakaikua, pian
ensimmäisten puhelinkeskustelujen jälkeen vietimmekin uuden kahvilan avajaisia..



Olen Niina Hintsanen ja toimin yhdistyksemme tiedotusvastaavana sekä
toisena kylämummi&vaari- ja perhekummivastaavana. Olen suhteellisen tuore
porvoolainen ja kolmen lapsen äiti.

Kuluvalta vuodelta odotan lämpimiä mökin rakennuskelejä kesälle sekä hyvää
soutuaikaa kirkkovenejoukkueellemme Sulkavan Souduissa. Seuraan myös
innolla ja osin tippa linssissä lasteni tulevia etappeja - esikoisen ensimmäisiä
koulun kevätjuhlia, kuopuksen kävelemään oppimista sekä keskimmäisen
eskarin alkamista.

Viime vuoden kohokohtana oli kuopuksen syntyminen sekä esikoisen koulutien
aloitus.

Seuraavaksi aion mennä maistamaan lasten itse leipomaa suklaakakkua.

Mottonani on ajatella asioiden valoista puolta ja olla avoimin mielin uusille ajatuksille. Aina löytyy uutta
opittavaa ja mielekkäämpää on miettiä ratkaisuja ongelmissa piehtaroinnin sijaan.

Minut saa hymyilemään lasten riemu ja ilme kun he oppivat ja oivaltavat uusia asioita. Hymy nousee
korviin myös jos saan jonkun innostumaan jostakin. Kovasti tuppaa hymyilyttämään myös kun saan itse
käsillä tehdyn projektin valmiiksi – 15 vuoden jälkeen odotankin, että se mökki vielä joku vuosi valmistuisi

.

Innostuin lähtemään mukaan MLL Uuden Porvoon toimintaan – ensimmäinen syy oli tutustua muihin
äiteihin, sillä muuttaessamme Porvooseen olin päivät töissä enkä tavannut muita äitejä esim. puistoissa.
Ystäväverkostoni onkin laajentunut huomattavasti yhdistyksessä toimimisen myötä. Oltuani hetken
yhdistyksen toiminnassa mukana, oivalsin miten mahtava paikka tämä on tehdä ja vaikuttaa konkreettisesti
lasten ja lapsiperheiden asioihin. Erilaisten tapahtumien ja tilaisuuksien suunnittelu ja järjestäminen on
antoisaa ja innostavaa - voin päästää sisälläni asuvan puuhailijan toteuttamaan itseään täysillä.

Muuta ajankohtaista

Kiitokset kaikille myyjille ja asiakkaille 6.4 järjestetystä Lastentarvikekirpputorista! Syksyllä jälleen tavataan
samoissa merkeissä.

Viimeinen Yhdessä vanhempana –luento järjestetään 8.5 nuorisotila Zentrassa. Luentojen ajaksi on
järjestetty lastenhoito koulutettujen lastenhoitajiemme toimesta. Lastenhoitoa varten voi ilmoittautua
tuula.severikangas@mll.fi. Lastenhoito ja luento ovat maksuttomia. Kerro myös ystävällesi! Luennoille voit
tulla yksin tai puolison kanssa. Tervetuloa!

Yhdistyksemme on mukana tiistaina 13.5 Porvoon kaupungin ja Porvoon seurakuntien järjestämässä
perhetapahtumassa  Yhdessä – Tilsammans. Tapahtuma pidetään Kappalaisen talon pihapiirissä klo 9.30 -
12, Suomenkyläntie 3, vaaleanpunainen puutalo. Tilaisuudessa on paikalla eri toimijoita seurakunnista,
Porvoon kaupungista ja järjestöistä, jotka tukevat lapsiperheitä arjessa. Tervetuloa!



Koko Suomi leikkii on Suomen Kulttuurirahaston rahoittama ja
Mannerheimin Lastensuojeluliiton sekä Suomen Punaisen Ristin toteuttama
kolmivuotinen hanke. Hankkeen tavoitteena on innostaa suomalaisia
leikkimään yhdessä. Hanke tulee näkymään syksyn aikana
perhekahviloidemme toiminnassa. Lisää hankkeesta voit lukea
www.kokosuomileikkii.fi.

Olethan huomannut uuden jäsenetumme Lastentarvikekirpputori Natiaiseen? Myyntipöytä 20€/viikko
(norm. 28€). Lisätietoja löydät sivuiltamme.

Tarkemmin tietoa tulevista tapahtumistamme voit lukea kirjeen lopussa olevasta
tapahtumakalenteristamme. Kalenteri löytyy myös sivuiltamme: www.mlluusiporvoo.fi > Tapahtumat.

Aurinkoista kevättä toivottaen,

Outi Lankia ja Niina Hintsanen

puheenjohtaja & tiedotusvastaava
+ muu MLL Uusi Porvoon hallitus

uusiporvoo.mll@gmail.com
www.mlluusiporvoo.fi





MLL:n Uuden Porvoon paikallisyhdistyksen kevätkokous
ESITYSLISTA

Aika: 29.4.2014 klo 18
Paikka: Cafe Gabriole, katutaso, Piispankatu 30, Porvoo

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

3. Kokouksen päätösvaltaisuus ja laillisuus

4. Asialistan hyväksyminen

5. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

6. Vuoden 2013 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen sekä tilintarkastajien antama
lausunto.

7. Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle tilinpäätöksestä

8. Yhdistyksen uusien sääntöjen hyväksyminen,

MLL:n liittovaltuuston mallisäännöt

9. Yhdistyksen kevätkokouksen kannanotto

10. Muut asiat

11. Kokouksen päättäminen

Lämpimästi tervetuloa!

MLL:n Uuden Porvoon yhdistyksen hallituksen puolesta

Outi Lankia Marica Nikkanen
puheenjohtaja sihteeri


