Jäsenkirje 3/2014
Hyvä jäsen,
Intiaanikesä alkaa olla takana, ja yhdistyksemme näkökulmasta mielenkiintoinen ja aktiivinen syksy edessä.
Ensi viikon lauantaina, 23.8 juhlimme näyttävästi 5–vuotis syntymäpäiviämme valloittamalla Porvoon torin
lapsille. Toivotamme sinut tervetulleeksi juhlimaan kanssamme koko perheen voimin! Syyskuussa
käynnistämme Leikkitreffit porvoolaisille lapsiperheille sekä Kaveriviikon, jonka järjestämme yhteistyössä
Pornaisten ja Askolan paikallisyhdistysten kanssa. Uutena toimintamuotona aloitamme satutunnit Porvoon
Pääkirjaston kanssa. Lue lisää näistä sekä muista syksyn aktiviteeteista tästä kirjeestä.
MLL Uusi Porvoo 5 vuotta
Tervetuloa juhlistamaan 5-vuotis
syntymäpäiviämme Lasten Tori –
tapahtumaan 23.8!

Pihaleikkiseuraa puistoon tai pallokentälle - Leikkitreffit porvoolaisille lapsiperheille
Porvoon Leikkitreffit on matalan kynnyksen kohtaamispaikka paikallisille lapsiperheille pihaleikkien
muodossa. Leikkitreffien tarkoituksena on tarjota paikallisille lapsiperheille helppoja ja mutkattomia
kohtaamispaikkoja arjen keskelle. Leikkitreffien tavoitteena on lisätä lapsiperheiden kontaktiverkostoa
paikkakunnalla, sillä Porvoossa asuu paljon muualta muuttaneita perheitä. Leikkitreffit lisäävät osaltaan
yhteisöllisyyttä keskuudessamme.
Porvoon Leikkitreffit "joukkueeseen" voi liittyä kuka vain ja näin osallistua tai kutsua muita lapsiperheitä
yhteisiin Leikkitreffeihin ulkona, esim. paikalliseen puistoon, pallokentälle, suunnistamaan tms. aina silloin
kun perheen aikatauluun sopii. Leikkitreffejä voi sopia ja järjestää joko pitkälle eteenpäin tai jopa kuluvalle
viikolle. Tarkoituksena on, että Leikkitreffeihin osallistujat sopivat ja ehdottavat keskenään uusia
leikkitreffejä Nimenhuuto -palvelun välityksellä. Leikkitreffejä voi olla sekä säännöllisiä (esim. joka tiistai
Ruusupuistossa klo 18) tai kertaluontoisia. Leikkitreffejä voi sopia pitkälle eteenpäin tai jopa kuluvalle
viikolle. Leikkitreffit ovat kohtaamisia, joissa vanhemmat tai joku muu hoitaja on lapsen mukana.

Leikkitreffeillä ei ole ulkopuolisen tahon järjestämää ohjelmaa tai lastenhoitoa. Leikkitreffeillä
vanhemmat/lasten hoitajat voivat yhdessä sopia yhteisestä ohjelmasta, leikittämisestä tms.
Leikkitreffeihin voi osallistua silloin kun itselle parhaiten sopii. Voit osallistua Leikkitreffeille vaikka joka
viikko tai sitten kaksi kertaa vuodessa. Voit myös sopia ja ehdottaa uusia Leikkitreffejä koska vain
perheellesi sopii.
Leikkitreffit sovitaan Nimenhuuto –palvelussa. Pääset katsomaan sovittuja Leikkitreffejä menemällä
Nimenhuuto.com –sivustolle ja kirjoittamalla kohtaan Hae joukkueita tai seuroja Porvoon Leikkitreffit.
Valitse tämän jälkeen Tapahtumat. Voit osallistua tapahtumaan vaikka, et olisi kirjautunut palveluun.
Ilmoita osallistumisesi tällöin Ilmoita joukkueen ulkopuolinen pelaaja kohdassa esim. nimimerkilläsi. Näin
muut näkevät onko Leikkitreffeihin osallistumassa myös muita lapsiperheitä.
Voit myös kirjautua mukaan joukkueeseen Nimenhuuto.com sivustolla valitsemalla Kirjaudu jäsensivuille ja
Liity joukkueeseen. Kirjauduttuasi mukaan joukkueeseen, voit myös itse luoda uusia Leikkitreffi tapahtumia
ja näin kutsua muita lapsiperheitä leikkimään.
Liity jo nyt mukaan ja tule leikkimään yhdessä!

Satutunnit Porvoon pääkirjastossa
10.9 alkavat lasten satutunnit Porvoon Pääkirjastossa. Satutunnit
järjestetään yhteistyössä yhdistyksemme kanssa – satujen lukijoina ovat
yhdistyksemme Kylämummi ja –vaari. Satutunnit ovat jatkossa
keskiviikkoisin klo 10-10.30 ja ne pidetään vuoroviikoin suomeksi ja
vuoroviikoin ruotsiksi. 29.10 alkavalla viikolla vietetään Satuviikkoa, jolloin
erilisiä satutunteja ei ole. Satutunnit on tarkoitettu pääasiassa 3 vuotta
täyttäneille lapsille, mutta myös nuoremmat lapset jotka jaksavat jo
kuunnella satuja, ovat tervetulleita. Tervetuloa kuuntelemaan satuja ja
tapaamaan kylämummiamme ja –vaariamme!

Perhekahvilat keskusta & Tolkkinen avautuvat syyskuussa

Satutunnit Porvoon Pääkirjastossa
syksy 2014
Keskiviikkoisin klo 10-10.30
10.9
17.9
24.9
1.10
8.10
15.10
22.10
29.10
5.11
12.11
19.11
26.11
3.12

Suomeksi
Ruotsiksi
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Perhekahvilatoiminta käynnistyy kesätauon jälkeen. Keskustan perhekahvila avaa ovensa torstaina 4.9 klo
9.30-12 ja Tolkkisten perjantaina 5.9 klo 9.30-12. Tolkkisten perhekahvila on siirtynyt uusiin tiloihin tervetuloa tutustumaan uuteen ja tilavampaan perhekahvilaamme, August Eklöfintie 6. Huomaathan, että
Tolkkisten perhekahvilan päivä on muuttunut perjantaiksi. Lasten Tori tapahtumassamme 23.8 järjestämme
nimikilpailun Tolkkisten perhekahvilan rakennukselle. Luvassa on palkinto, joten tule paikalle ehdottamaan
omaa suosikkiasi! Perhekahviloiden syksyn ohjelmaa suunnitellaan parhaillaan, jonka jälkeen ne julkaistaan
sivuillamme.
Kaveriviikko
29.9-5.10 vietetään Porvoon kouluissa kaveriviikkoa. Kaveriviikko järjestetään
yhteistyössä Askolan ja Pornaisten paikallisyhdistysten kanssa. Kaveriviikon
tavoitteena on korostaa kaveruuden merkitystä ja ennaltaehkäistä lasten
yksinäisyyden tunnetta sekä koulukiusaamista. Kaveriviikolla harjoitellaan
kaveritaitoja ja korostetaan ihmisten moninaisuuden arvostamista ja toisten
huomioon ottamista. Lisää aiheesta voit lukea syyskuun aikana
nettisivuiltamme.

Suuri Lastentarvikekirpputori 5.10. klo 10-14
Suuri Lastentarvikekirpputori järjestetään S-Market Näsin
parkkihallissa sunnuntaina 5.10. Myyntipaikkojen varaus alkaa 25.8,
jolloin linkki lomakkeeseen julkaistaan sekä nettisivuillamme että
Facebookissa. Tätä aiemmin voit varata myyntipaikkasi Lasten Tori–
tapahtumassamme 23.8 yhdistyksemme pisteessä. Seuraa
tapahtumaan liittyvää tiedotusta nettisivuillamme sekä Facebookissa.
Tervetuloa myymään sekä tekemään löytöjä syksyn ja talven keleihin!
Muuta ajankohtaista
Porvoossa toimii tällä hetkellä alle 10 perhekummia. Uusien perhekummien tarve on
suuri. Perhekummit ovat vapaaehtoisia, jotka tukevat lapsiperheen hyvinvointia ja
vanhemmuutta sekä antavat voimia arkeen. Perhekummi ei ole lasten hoitaja eikä
kodinhoitaja. Hän osallistuu perheen arkeen, on läsnä kuuntelemassa ja keskustelemassa.
Perhekummin kanssa voi esimerkiksi käydä yhdessä vaunulenkillä, perhekahvilassa,
leikkipuistossa tai vaikka ruokakaupassa. Jos kiinnostuit toiminnasta tai tiedät jonkun perhekummiksi
sopivan, vinkkaa hänelle tulevasta koulutuksestamme. Seuraava Perhekummikoulutus järjestetään 13.9
alkaen. Lisätietoja löydät kirjeen lopussa olevasta esitteestä.
MLL:n suosittu lastenhoitokurssi järjestetään jälleen tänä syksynä. Ajankohtana on 9.9-2.12. Kurssi pidetään
Linnankosken lukion tiloissa tiistaisin klo 17.30-20.00. Kurssi-ilmoittautuminen kansalaisopistoon.
Lisätietoja kurssista löydät kirjeen lopussa olevasta esitteestä.
AnnArt tekee yhteistyötä MLL:n Uuden Porvoon paikallisyhdistyksen kanssa lapsiperheiden hyväksi.
Jäsenkortilla saat alennusta kuvauksista. Hemmottele itseäsi, perhettäsi tai anna vaikka lahjakortti
läheisillesi. Jäsenkorttiamme näyttämällä saat 10 % alennuksen Ilokuvaus-paketeista ja 5 % alennuksen
muista kuvauksista.
Suosittu Tanssitan vauvaa kurssi järjestetään myös tänä syksynä. Kurssi järjestetään torstaisin klo 9.4510.30 Zentrassa 23.10, 30.10, 6.11, 13.11, 20.11, 27.11, 4.12. Ilmoittautuminen alkaa syyskuussa ja siitä
ilmoitetaan nettisivuillamme sekä Facebookissa.
Seuraa tulevia tapahtumia tapahtumakalenteristamme www.mlluusiporvoo.fi > Tapahtumat.

Lämmintä syksyä toivottaen,
Outi Lankia ja Niina Hintsanen
puheenjohtaja & tiedotusvastaava
+ muu MLL Uusi Porvoon hallitus
uusiporvoo.mll@gmail.com
www.mlluusiporvoo.fi
Facebook-> MLL Uusi Porvoo

Tule tueksi lapsiperheen arkeen!

MLL:n Uudenmaan piiri järjestää
perhekummikoulutuksen Porvoossa

Omenamäen palvelutalossa, osoite Tulliportinkatu 4
Lauantaina 13.9.2014 klo 10-16
Keskiviikkona 17.9.2014 klo 17.30 -20
Lauantaina 27.9.2014 klo 10-16
Ryhdy MLL:n perhekummiksi – Sinua tarvitaan!
Kiinnostaako sinua vapaaehtoistyö lapsiperheiden parissa? Haluatko olla avuksapsiperheiden
arjessa? Mannerheimin lastensuojeluliiton Uudenmaan piiri kouluttaa perhekummeja.
Vapaaehtoiset perhekummit ovat luotettavia aikuisia, jotka haluavat antaa aikaansa ja kulkea
kappaleen matkaa perheen rinnalla. Perhekummi voi olla apuna arjen askareissa tai
keskustelukumppanina vanhemmalle. Tapaamisia on sopimuksen mukaisesti, keskimäärin kerran
kahdessa viikossa muutaman tunnin ajan. Perhekummikoulutuksen lisäksi saat ohjausta
vapaaehtoistyöhön. Perhekummina voit toimia joko Porvoossa tai Sipoossa.

Lisätietoja ja ilmoittautumiset 30.8. mennessä:
Jaana Dolk p.044 540 9988 tai jaana.dolk@mll.fi tai
http://uudenmaanpiiri.mll.fi/toiminta/perhekummitoiminta/hae-perhekummiksi/

