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	  	   	   Jäsenkirje	  3/2015	  

Hyvä	  jäsen,	  

Syyskausi	  on	  ollut	  toiminnan	  täyteinen.	  Yhdistyksen	  tapahtumat	  ovat	  vetäneet	  hienosti	  väkeä,	  kiitos	  siitä	  
kaikille	  kävijöille.	  Toimintamme	  on	  saanut	  myös	  positiivista	  huomiota	  eri	  medioissa	  radioita,	  lehtiä	  ja	  
verkkomediaa	  myöten,	  mikä	  on	  hienoa	  sillä	  näkyvyys	  mahdollistaa	  toiminnan	  jatkuvuuden.	  Matkaamme	  
kohti	  joulua	  erilaisten	  tapahtumien	  ja	  seikkailujen	  muodossa.	  Muistathan,	  että	  olet	  aina	  tervetullut	  mukaan	  
toimintaamme.	  Esimerkiksi	  liittymällä	  jäseneksi	  tuet	  helposti	  toimintaamme	  porvoolaisten	  lapsiperheiden	  
hyväksi.	  

Perhepäivä	  24.10.2015	  

	  

	  

	  

Retki	  Tampereen	  Kädentaidot	  –messuille	  sunnuntaina	  15.11	  

J	  

	  

 
	  

	  

	  

	  

	  

	  

Perhepäivä	  on	  yhdistyksemme	  tarjoama	  ilmainen	  tapahtuma	  
lapsille	  ja	  aikuisille,	  jonne	  kaikki	  porvoolaiset	  ovat	  tervetulleita.	  
Lauantaina	  24.10.	  klo	  10	  –	  14	  Suomenkylän	  Teatteritalossa	  
(Malmintie	  2)	  on	  luvassa	  ohjelmaa	  ja	  yhdessä	  tekemistä:	  

o 10.00	  Teatterin	  taika	  –työpajat	  
o 12.00	  SAFARI	  –näytelmä	  Teatterilaiva	  -‐	  Teaterbåt	  	  
o 13.30	  Teatterin	  taika	  –työpajat	  
o ”Peikonretki”	  ulkoseikkailua	  
o Lelujenvaihtopiste	  
o Ilmainen	  arvonta.	  	  	  
o Kahviossa	  tarjolla	  makkaraa	  lettujen	  kera.	  	  

Järjestämme	  sunnuntaina	  15.11	  retken	  Tampereen	  
Kädentaidot	  -‐messuille.	  Kyseessä	  on	  Euroopan	  suurin	  käsi-‐	  ja	  
taideteollisuustapahtuma,	  joka	  tuo	  marraskuun	  pimeyteen	  
pitkään	  kaivattua	  valoa.	  Retkeen	  sisältyy	  bussikuljetus	  
Porvoosta	  sekä	  pääsylippu	  messuille.	  	  

Hinta	  20	  €	  jäsen,	  30	  €	  ei	  jäsen.	  	  
Ilmoittaudu	  mukaan	  4.11.	  mennessä	  nettisivuiltamme	  	  
	  http://uusiporvoo.mll.fi/	  	  löytyvällä	  lomakkeella	  tai	  soittamalla	  
numeroon	  050-‐5636	  594.	  
Mukaan	  mahtuu	  50	  henkilöä.	  
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Tule	  liikkumaan	  yhdessä	  vauvasi	  kanssa!	  

	  

 
Haetaan	  työntekijöitä	  turvapaikanhakijoiden	  asumisyksikköön	  

Mannerheimin	  Lastensuojeluliiton	  Uudenmaan	  piiri	  perustaa	  alaikäisten	  turvapaikanhakijoiden	  yksikön	  
Sipooseen.	  40	  –paikkainen	  tukiasumisyksikkö	  on	  tarkoitettu	  yksin	  maahan	  tulleille	  alaikäisille	  
turvapaikanhakijoille.	  Asumisyksikköön	  haetaan	  parhaillaan	  työntekijöitä.	  Lisätietoja:	  

http://uudenmaanpiiri.mll.fi/?x103997=711924	  

	  

Suuri	  lastentarvikekirppis	  järjestettiin	  jo	  9.	  Kerran!	  

Kiitos	  kaikille	  kirpputorimme	  myyjille	  ja	  asiakkaille	  
onnistuneesta	  suurtapahtumasta!	  Paikalla	  oli	  tänä	  
vuonna	  entistä	  enemmän	  asiakkaita	  ja	  tyytyväisiä	  
myyjiä	  koko	  Uudeltamaalta.	  Kirppiksen	  suosio	  onkin	  
kasvanut	  vuosi	  vuodelta!	  Sujuvasta	  liikenteestä	  ja	  
koko	  tapahtuman	  turvallisuudesta	  vastasivat	  
tuttuun	  tapaan	  sopimuspalokunnat	  ja	  tänä	  vuonna	  
L&T	  sponsoroi	  myös	  bajamajat.	  
Ensi	  keväänä	  kirpputori	  järjestetään	  10.	  kerran!	  
Yhdistys	  suunnitteleekin	  jo	  juhlakirppistä	  innolla	  ja	  
luvassa	  on	  entistä	  huikeampi	  Suuri	  
lastentarvikekirppis!	  

	  

Satutunnit	  Pääkirjastossa	  	  

Satuja	  on	  jälleen	  luettu	  tänä	  syksynä	  Porvoon	  pääkirjastossa.	  
Satutunnit	  ovat	  3-‐6	  -‐vuotiaille	  ja	  niitä	  luetaan	  lastenosaston	  
satuhuoneessa	  keskiviikkoisin	  klo	  10-‐10.30.	  Satujen	  lukijoina	  ovat	  
kylämummimme	  sekä	  -‐vaarimme.	  Satuja	  luetaan	  vuoroviikoin	  
suomeksi	  sekä	  ruotsiksi.	  	  Tervetuloa	  satujen	  maailmaan!	  

	  

	  

Tanssitan	  vauvaa	  -‐ryhmä	  	  aloittaa	  Tolkkisten	  
perhekahvilassa	  talvella	  2016.	  	  

12.1.	  –	  16.2.2016	  joka	  tiistai	  klo	  9.30	  –	  10.30	  on	  
luvassa	  vanhemman	  ja	  vauvan	  yhteinen	  liikuntatuokio.	  
Tanssitan	  vauvaa	  on	  myös	  kiva	  tapa	  tavata	  muita	  isiä	  ja	  
äitejä,	  joilla	  on	  pieniä	  lapsia.	  

Ryhmään	  voit	  osallistua,	  kun	  vauvasi	  on	  täyttänyt	  noin	  
kolme	  kuukautta,	  mutta	  on	  vielä	  alle	  1-‐vuotias.	  
Vetäjänä	  toimii	  MLL:n	  kouluttama	  ryhmäohjaaja.	  

Osallistumismaksut	  

35	  €	  jäsen	  	  	  

45	  €	  ei-‐jäsen	  

Ilmoittautumiset	  ja	  lisätiedot	  

uusiporvoo.mll(at)gmail.com	  

	  

Satutunnit	  

Suomeksi	  

4.11.	  &	  18.11.	  

På	  svenska	  

21.10,	  11.11.	  &	  25.11.	  
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#kaveriviikko	  &	  #kompisveckan	  

Koulut	  osallistuivat	  tänä	  vuonna	  innokkaasti	  mukaan	  Kaveriviikolle.	  Monipuolisesti	  laajentunut	  Kaveriviikko	  
sai	  tänä	  vuonna	  mukaan	  myös	  eskarit	  sekä	  Porvoon	  pääkirjaston,	  jossa	  pehmoeläimetkin	  jakoivat	  tietoa	  
kaveritaitojen	  tärkeydestä.	  Mediakasvatus	  teemaan	  liittynyt	  Kaveriviikon	  luento	  Rohkeasti	  someen	  lasten	  
kanssa	  keräsi	  yleisöä	  pohtimaan	  vanhempien	  roolia	  lasten	  mediataitojen	  mahdollistajana.	  Kaveriviikon	  
suojelija,	  kansanedustaja	  Jani	  Toivola	  nosti	  omassa	  puheenvuorossaan	  esiin	  kohtaamisen	  merkityksen	  
lasten	  arjessa.	  Millainen	  rooli	  vanhemmilla	  on	  vuorovaikutuksen	  tukemisessa?	  	  Toivolan	  mukaan	  on	  tärkeää	  
kohdata	  rohkeasti	  omia	  ennakkoluuloja	  ja	  tiedostaa,	  millaista	  vuorovaikutuksen	  mallia	  vanhempana	  antaa	  
todellisuudessa	  lapsille.	  Toivola	  jakoi	  tarinoita	  myös	  puhumattomuuden	  kulttuurista	  sekä	  unelmien	  
tavoittelusta.	  Suomen	  ekonomiliiton	  somesta	  vastaava	  Marianne	  Falck-‐Hvilstafeldt	  kertoi	  
puheenvuorossaan	  tietoa	  vanhemmuudesta	  ja	  sosiaalisesta	  mediasta.	  Voit	  katsoa	  koko	  luennon	  
nettisivuiltamme	  :	  http://uusiporvoo.mll.fi/mukana-‐koulussa/kaveriviikko/	  

	  

	  
	  
	  

Perhekahvilat	  Suomenkylä	  &	  Tolkkinen	  

Perhekahvilamme	  ovat	  olleet	  avoinna	  jälleen	  Suomenkylän	  Teatteritalolla	  sekä	  Tolkkisissa.	  Tolkkisissa	  on	  
ollut	  kävijäennätys	  tänä	  syksynä	  yli	  40	  vakikävijää!	  Suomenkylän	  perhekahvilassa	  on	  tänä	  syksynä	  joka	  
viikko	  vaihtotori,	  jossa	  on	  vaihdettu	  lastenvaatteita,	  leluja	  ja	  kirjoja.	  Aiemmin	  syksyllä	  on	  jo	  ollut	  muskaria,	  
vaate-‐esittely	  ja	  jatkossa	  on	  luvassa	  myös	  askartelua	  ja	  hierontaa!	  Suomenkylän	  perhekahvila	  on	  avoinna	  
torstaisin	  klo	  9.30-‐12	  ja	  Tolkkisten	  perjantaisin	  klo	  9.30-‐12.	  Kahviloiden	  ohjelmat	  löydät	  nettisivuiltamme.	  	  

Aurinkoista	  syksyä	  toivottaen,	   	   	  

Outi	  Lankia,	  Niina	  Hintsanen	  ja	  Kaarina	  Leinonen	  
puheenjohtaja	  &	  tiedotusvastaavat	  

sekä	  koko	  MLL	  Uusi	  Porvoon	  hallitus	  

	   	  

	  

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

FB:	  MLL	  Uusi	  Porvoo	  

	  


