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Hyvä jäsen,

Kiitos teille kaikille, jotka osallistuitte syntymäpäiväjuhliimme 23.8! Syntymäpäivämme
olivat erittäin onnistuneet, toivottavasti tekin viihdyitte vieraanamme. Päivän aikana tuli
todettua, että kyllä Porvoosta löytyy yhteisöllisyyttä kun vedämme kaikki yhtä köyttä  .
Saman köyden vetämistä on jatkettu, minkä tuloksena syksymme on pullollaan
tapahtumaa ja aktiviteettia. Tässä tuorein tietopaketti luettavaksesi, ole hyvä!

Äitien käsityöilta 1.10 Tolkkisissa

Pidämme äitien ikioman käsityöillan keskiviikkona 1.10 klo 17 alkaen Tolkkisten perhekahvilan tiloissa
(August Eklöfintie 6). Voit tulla mukaan edistämään omaa työtäsi tai kudintasi. Voit myös osallistua yhteisiin
ompelutöihimme, joilla sisustamme perhekahvilaamme. Työn alla on mm. pehmokuutioiden
päällystämistä. Ota mukaan oma ompelukoneesi jos mahdollista. Tarjolla teetä ja kahvia.

Otamme mielellämme vastaan pilttipurkin kansia ja kankaita.

Tervetuloa!

Tällä viikolla vietetään Kaveriviikkoa Porvoon kouluissa

Ensimmäisen kerran vietettävä Kaveriviikko järjestetään yhteistyössä
MLL:n Uuden Porvoon, Askolan ja Pornaisten yhdistysten aloitteesta.
Kaveriviikkoa viettämään onkin kutsuttu kaikki Porvoon, Askolan ja
Pornaisten suomen- ja ruotsinkieliset peruskoulut, yhteensä 38 koulua
ja noin 350 luokkaa!

Kaveriviikolla nostetaan esille
kaveruutta ja siihen liittyviä taitoja.
Tavoitteena on korostaa kaveruuden
merkitystä ja ennaltaehkäistä
yksinäisyyttä. Viikolla harjoitellaan

kaveritaitoja ja korostetaan ihmisten moninaisuuden arvostamista ja
toisten huomioon ottamista. Koulut ovat suunnitelleet toimintaansa sopivia
aktiviteetteja,
esimerkiksi kaveritaitoihin liittyviä tehtäviä, pelejä ja leikkejä. Viikon
toteuttamisen tueksi on luokille toimitettu materiaalia. Kaveriviikkoon
osallistuvat oppilaat saavat käyttöönsä kaveripassin, johon kerätään
merkintöjä aktiivisesta kaveritoiminnasta. Viikon päätteeksi saavat
kaveriviikkoon osallistuneet luokat Diplomin hyvistä kaveritaidoista.



Suuri Lastentarvikekirpputori 5.10. klo 10-14

Suuri Lastentarvikekirpputori järjestetään S-Market Näsin
parkkihallissa sunnuntaina 5.10. Kaikki myyntipaikat ovat täynnä.
Tervetuloa myymään sekä tekemään löytöjä syksyn ja talven keleihin!

Leikkitreffeillä leikitään

Leikkitreffit ovat kokoontuneet jo neljä
kertaa. On treffattu puistossa, puhallettu saippuakuplia, jalkapalloiltu sekä
pelattu tervapataa. Lokakuussa treffataan mm. Kokonniemessä Metsässä
tallustaen.  Tervetuloa mukaan!

Leikkitreffit sovitaan Nimenhuuto –palvelussa. Pääset katsomaan sovittuja
Leikkitreffejä menemällä Nimenhuuto.com –sivustolle ja kirjoittamalla kohtaan

Hae joukkueita tai seuroja  Porvoon Leikkitreffit.

 Liity mukaan ja tule leikkimään yhdessä!

Luento ’Pojista miehiksi’ lauantaina 15.11

Tervetuloa kuuntelemaan luentoa ’Pojista miehiksi’ marraskuun 15. päivä klo 13-15 Linnankoskenlukion
auditorioon (Piispankatu 24-26). Nuorisopsykiatrian ylilääkäri Seppo Mäkinen puhuu erityisesti poikien
kasvatuksesta ja kasvamisesta.  Tule kuuntelemaan ja keskustelemaan. Luento on kaikille avoin ja
maksuton.

Retki Tampereen Kädentaidot –messuille sunnuntaina 16.11

Järjestämme sunnuntaina 16.11 retken Tampereen Kädentaidot -
messuille. Tervetuloa kanssamme viettämään päivää Euroopan
suurimmassa käsi- ja taideteollisuustapahtumaan! Retkeen sisältyy
bussikuljetus Porvoosta Tampereen messukeskukseen sekä
pääsylippu messuille.

Hinta 20 € / jäsen, 30 € / ei jäsen. Ilmoittaudu mukaan 31.10
mennessä. Mukaan mahtuu 50 henkilöä. Ilmoittautua voit
nettisivuiltamme www.mlluusiporvoo.fi  löytyvällä lomakkeella tai
soittamalla numeroon 050-5636 594.



Perhekahvilat keskusta & Tolkkinen avautuvat syyskuussa

Perhekahviloiden syksy on käynnistynyt. Kahviloiden ohjelmat löydät nettisivuiltamme. Keskustassa luvassa
on mm. vauvahierontaa ja ilmapallojumppaa 2.10 sekä valokuvaus 27.11. Tolkkisissa esimerkiksi
askarrellaan isäinpäivää varten 7.11 ja valokuvataan 28.11.

Keskustan perhekahvila on avoinna torstaisin klo 9.30-12 ja Tolkkisten perjantaisin klo 9.30-12.

Muuta ajankohtaista

Suosittu Tanssitan vauvaa kurssi järjestetään myös tänä syksynä. Kurssi järjestetään torstaisin klo 9.45-
10.30 Zentrassa 23.10, 30.10, 6.11, 13.11, 20.11, 27.11, 4.12. Voit ilmoittautua mukaan lähettämällä viestiä
uusiporvoo.mll@gmail.com.

Seuraa tulevia tapahtumia tapahtumakalenteristamme www.mlluusiporvoo.fi > Tapahtumat.

Värikästä 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




