
 

Jäsenkirje 2/2015 

 
Hyvä jäsen,  

 

Kevät on taittunut kesäksi ja puutarhakausi on parhaillaan. Kasvukauden ihmeitä voi seurata pitkin 

kesää Taidetehtaan pihalla. Ohikulkiessa juuri sinulla on lupa napata satoa mukaan MLL:n 

kasvatuslaatikosta tai heittäytyä mukaan puutarhanhoitoon!  

 

Yhdessä - Tillsammans -tapahtuma järjestettiin 12.5 Kappalaisen talon pihalla. Tapahtuma 

houkutteli paljon lapsia vanhempineen nauttimaan Porvoon kaupungin, seurakunnan ja eri 

yhdistysten järjestämistä puuhapisteistä. 

  

 

Uudet kotisivut 

Tervetuloa tutustumaan yhdistyksemme uusiin 

kotisivuihin! Sivuilta löydät ajankohtaista 

tietoa toiminnastamme sekä tulevista että 

menneistä tapahtumista. Sivujen kautta voit 

myös laittaa meille palautetta  “Tule mukaan 

vapaaehtoiseksi” -kohdasta. Jatkossa 

jäsenkirjeet löytyvät myös nettisivujen 

arkistosta. 

 

#URBCULT  

Olemme mukana Taidetehtaan #URBCULT 

kaupunkipuutarhan luomisessa.Pitkin kevättä 

ahkerat lapset ja aikuiset ovat kylväneet 

siemeniä, koristelleet kasvatuslaatikon sekä 

istuttaneet taimia. Kasvatuslaatikkomme 

tunnistat tutusta sinisestä MLL -logostamme. 

Tervetuloa seuraamaan kasvun ihmettä ja 

poimimaan satoa pitkin kesää. 

 

Kokonniemi kuntoon 

Porvoolaisille tutun maauimalan Kokonniemen kunnostaminen on tämän kesän suuria 

ponnistuksia, jossa myös yhdistyksemme on mukana. Kokonniemi kuntoon -projektin 

tarkoituksena on kerätä varoja maauimalan pukukoppien sekä leikkipaikan kunnostamiseen. 

Projektin varainkeräykseen liittyy myös hyväntekeväisyyskonsertti, joka järjestetään 29.8. 

Taidetehtaalla osana Moon River -festivaalia. Konserttitapahtumassa myös: 
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15.00 - 17.30 Satuhetkiä 

15.00 - 17.30 Myyjäiset lämpiössä 

16.00 - 16.45 Dallape -orkesteri esiintyy lapsille 

17.00 Huussi-huutokauppa (ulkona) 

19.00 - 20.00 Dallape -orkesteri esiintyy aikuisille, vieraina Merja Larivaara ja Kari-Pekka  

Toivonen 

  

Löydät nyt Porvoon Leikkitreffit Facebookista! 

Olemme siirtäneet Nimenhuudosta Leikkitreffit 

Facebookiin. Löydät ryhmän FB:sta hakusanalla 

Porvoon Leikkitreffit. Kuka tahansa voi luoda ryhmään 

uuden leikki- tai pelitapahtuman sekä liittyä toisten 

luomiin tapahtumiin. Helppoa seurata ja tulla mukaan 

toimintaan! Tervetuloa rohkeasti löytämään uutta 

leikki- ja peliseuraa kotikulmien lapsiperheistä!  

 

  

 

 

Perhekahvilat kesätauolla 

Tolkkisten ja Suomenkylän perhekahvilat ovat kesätauolla. Kiitos kuluneesta kevätkaudesta! 

Perhekahvilat avaavat ovensa jälleen Suomenkylässä torstaina 3.9 sekä Tolkkisissa 4.9. Saimme 

Porvoon kaupungin sosiaali- ja terveystoimelta myös avustuksen perhekahvilatoiminnan tueksi, 

joka varmistaa tärkeän työn jatkuvuuden.  

 

Kaveriviikko 2015 

Yhdistyksemme kutsuu jälleen kaikki Porvoon 

peruskoulut viettämään kaveriviikkoa syksyisellä 

viikolla 40. Viikon tavoitteena on nostaa esille 

kaveruus ja siihen liittyvät taidot koulujen 

toiminnassa. Tämän vuoden teemana on 

mediakasvatus. Lasten ja nuorten vuorovaikutus 

ja kaverisuhteet elävät ja kehittyvät myös eri 

medioiden kautta. Millä tavoin kaveritaidot 

näkyvät esimerkiksi sosiaalisessa mediassa? 

Tämän syksyn kaveriviikon tavoitteena on tarjota 

lapsille ja nuorille 

 

● positiivisia kohtaamisia arjessa toisten 

kanssa  

● tiedostamista omasta käyttäytymisestä somessa, netissä ym. 

● jaettuja elämyksiä ja ymmärrystä pelisäännöistä 

● mielipiteiden vaihtoa 

● oivalluksia siitä, kuinka kaveritaitoja käytetään kun toimitaan eri medioiden parissa. 
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Viikon 40 aikana järjestämme myös vanhemmille avoimen yleisöluennon rohkeudesta ottaa 

vastuuta lapsen vuorovaikutuksesta eri medioissa. Lisätietoja käytännönläheisestä luennosta 

löydät kesän jälkeen kotisivuiltamme. 

 

Siirrymme jäsenkirjeiden toimittamisessa ympäristöystävällisempään vaihtoehtoon! 

Tämä on viimeinen myös postitse toimitettava jäsenkirje. Jatkossa löydät jäsenkirjen yhdistyksen 

kotisivuilta.  

  

  

  

Aurinkoista kesää toivottaen, 

pj Outi Lankia,  

 

Niina Hintsanen ja Kaarina Leinonen 

tiedotusvastaavat 

 

sekä koko MLL Uusi Porvoon hallitus 

 

uusiporvoo.mll@gmail.com 

www.mlluusiporvoo.fi 

Facebook-> MLL Uusi Porvoo 
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http://www.mlluusiporvoo.fi/

