Jäsenkirje 1/2016
Hyvä jäsen,
Talvinen tervehdys sinulle MLL Uuden Porvoon jäsen. Yhdistyksen vuosi on käynnistynyt vilkkaasti.
Perhekahvilat ja satutunnit ovat ovat aloittaneet joulutauon jälkeen toimintansa ja yhdistys jätti
kunnallisaloitteen. Saimme Porvoon Zontilta upean lahjoituksen Perhekummityöhön ja Perhekahviloiden
kevätretkiin. Suuri Kiitos!
Vuoden 2016 hallitukseen saimme mukaan useita uusia kasvoja, tervetuloa hallitustyöskentelyyn!
Valtava kiitos kaikille, jotka olitte mukana vuoden 2015 hallituksessa. Yhdistyksen toiminta perustuu
vapaaehtoisten toimintaan hallituksessa, perhekahviloissa eri tapahtumissa jne. Mutta yhtälailla kaikki
jäsenemme ovat meille tärkeitä ja se, että voimme mahdollistaa iloa ja tukea porvoolaisten
lapsiperheiden arkeen.
Huhtikuussa järjestämme jo 10. kerran suuren Lastentarvikekirppiksen. Jos haluat liittyä kirppiksen
vapaaehtoisten järjestäjien joukkoon, olet lämpimästi tervetullut! Voit ottaaa yhtyttä yhdistyksen
sähköpostiosoitteeseen 
uusiporvoo.mll@gmail.com

Kunnallisaloite
Yhdistyksemme on antanut 15.1.2016 kunnallisaloitteen, jossa ehdotetaan tuntiperusteista laskutusta
päivähoito‐oikeuden rajaamisen sijaan. Varhaiskasvatuksen maksu‐uudistus on parhaillaan
valmisteltavana Porvoon kaupungin sivistystoimessa. Yhdistyksemme esittää, että subjektiivisen
päivähoito‐oikeuden rajaamisen sijaan Porvoon kaupunki ottaa käyttöön tuntiperusteisen laskutuksen
Liperin kunnan mallin mukaisesti. Tuntiperusteinen laskutus tuo säästöjä kaupungille ja huomioi
erilaisten lapsiperheiden erilaiset tarpeet. Voit lukea aloitteen kokonaisuudessaan sivuiltamme kohdasta
Yhdistys ja Jäsenyys > 
Aloitteet ja kannanotot
.

Zonta‐naisten lahjoitus Perhekummityöhön ja Perhekahviloiden kevätretkeen
Mannerheimin Lastensuojeluliiton (MLL) Uusi Porvoon yhdistys sai 760 euron lahjoituksen Porvoon
Zontilta, jotka valitsivat vuoden 2015 naistenpäiväkeräyksen lahjoituksen saajaksi MLL:n
perhekummitoiminnan. Summasta 560 euroa käytetään perhekummitoimintaan Porvoossa ja 200 euroa
vapaaehtoisvoimin toimivien perhekahviloiden kevätretkeen.
Zontat ovat kansainvälinen naisten järjestö, joka työskentelee naisten oikeuksien puolesta ja naisten
aseman vahvistamiseksi.
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Ritva Rautiola (oik.) lahjoitti Zontien puolesta shekin
MLL uusi Porvoo yhdistyksen puheenjohtajalle Outi
Lankialle. Mukana myös perhekummi Kristina Pertt.
Mikä on perhekummi?
Perhekummit ovat vapaaehtoisia, jotka tukevat
lapsiperheen hyvinvointia ja vanhemmuutta. Kummit
tarjoavat tukea lapsiperheiden arkeen sekä antavat
voimia ja jaksamista.
Perhekummi ja perhe tapaavat tavallisesti kerran
viikossa tai joka toinen viikko muutaman tunnin ajan.
Perhekummin rooli on olla läsnä kuuntelemalla ja
keskustelemalla.
Kristina Pertt kertoo, että hän on ollut kummina jo neljälle perheelle. Kummiperheet ovat olleet tavallisia
lapsiperheitä, joiden äidillä on ollut ruuhkaa kotona. Joskus vain tarvitaan ylimääräistä käsiparia tai
kuuntelijaa. Lähiverkoston puute vaivaa monia nuoria perheitä.
– Kerran istuimme vain lattialla ja selvitelimme pyykkikasoja ja etsimme niitä kadonneita sukkapareja,
kertoo Kristiina Pertt.
– Saan kuunnella pianoläksyjä, rakentaa legoilla ja olla vain aikuinen lapsille. Olen henkilö, joka ei moiti,
ei neuvo. Äideille olen usein kuuntelijana.

10. kerran Suuri Lastentarvikekirpputori 17.4
Sunnuntaina 17.4 klo 10.14 järjestetään Suuri Lastentarvikekirpputori jo kymmenennen kerran
yhteistyössä S‐Market Näsin kanssa. Paikalle on tulossa lähes 200 myyjää. Juhlistamme 10. kirppistä
tarjoamalla lapsille ohjelmaa kirppiksen lomassa. Seuraa ohjelmaa tarkemmin FB‐sivuiltamme.
Tervetuloa koko perheen voimin tekemään löytöjä sekä nauttimaan ohjelmastamme!

Yhdistyksemme hallitus 2016
Syyskokouksessamme valittu hallitus toimintavuodelle 2016.
Puheenjohtaja
Outi Lankia
Varapuheenjohtaja
Hanna Karlsson
Sihteeri
Marja‐Liisa Mikkola
Talousvastaava
Petra Backman
Tiedotusvastaava
Kaarina Leinonen ja Niina Hintsanen
Perhekahvilavastaava Jaana Valtonen
Jäsenvastaava
Kati Kohonen
Muut hallituksen jäsenet:

Hallituksen varajäsenet:

Marica Nikkanen
Henna Häkki
Mia Stengård

Minna Vilkko
Petra Lietosaari
Noora Leivo
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Linda Kataja
Auni Tamminen

Perhekahvilat Suomenkylä & Tolkkinen
Perhekahviloiden kevät kausi on käynnistynyt. Lapsia ja vanhempia ilahduttamassa ovat ihanat
kylämummimme sekä ‐vaarimme. Kahviloissamme on vaihtelevasti järjestettyä ohjelmaa, pääasiana on
vapaamuotoinen leikki, yhdessä oleminen sekä herskyvä nauru. Keväälle on suunnitteilla
perhekahviloiden yhteinen kevätretki. Seuraa tarkemmin FB‐sivultamme!
Suomenkylä:
Teatteritalo, Malmintie 2, torstaisin klo 9.30‐12
Tolkkinen
: August Eklöfintie 6, perjantaisin klo 9.30‐12

Tanssitan vauvaa 1.3. alk.
Tanssitan vauvaa ‐ kurssi alkaa tiistaina 1.3.2016 Tolkkisten
perhekahvilassa.
Ilmoittautua voit osoitteeseen: uusiporvoo.mll(at)
gmail.com
Ryhmään mahtuu 10 vauvaa yhdessä vanhempansa kanssa.

Satutunnit Pääkirjastossa
Satuja luetaan jälleen 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!

Lumista talvea toivottaen,
Outi Lankia, Niina Hintsanen ja Kaarina Leinonen
puheenjohtaja & tiedotusvastaavat
sekä koko MLL Uusi Porvoon hallitus
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