Jäsenkirje 2/2016
Hyvä jäsen,
Syksy on saapunut ja on aika innostua uusista kuvioista! MLL Uusi Porvoo jatkaa tutun touhukkaalla
linjalla. Keskitämme tiedotustamme erityisesti Facebookin sivullemme, josta löydät ajankohtaista tietoa
sekä syventäviä artikkeleita lapsiperheiden arkeen. Jäsenkirjeestä löydät yleisesti tiedot tämän
syyskauden tapahtumistamme.

Leiriavustukset
Tänä kesänä halusimme olla käytännössä mukana lapsiperheiden
arjessa. Kun rahat ovat tiukalla, voivat säästöt näkyä myös lasten
harrastuksissa. Siksi MLL Uusi Porvoo halusi antaa tänä kesänä
mahdollisimman monelle lapselle mahdollisuuden ainutlaatuisiin
kesämuistoihin. Olemme tukeneet yhteensä 13 porvoolaisen lapsen
osallistumista leireille tai muuhun kesätoimintaan. Kesätoiminnan
tukemiseen käytimme yhteensä noin 500 euroa. Lapset osallistuivat
esimerkiksi kaupungin ja seurakuntien järjestämille leireille ja saivat
maksuihin apua yhdistykseltä.

Satutunnit käynnistyvät jälleen
Lasten satutunnit alkavat Porvoon Pääkirjastossa jälleen tämän viikon
keskiviikkona 21.9! Satuja luetaan vuoroviikoin suomeksi ja ruotsiksi
kylämummimme ja vaarimme toimesta.

Suuri lastentarvikekirpputori 2.10.
Tervetuloa koko perheen voimin tekemään löytöjä Suurelle lastentarvikekirppikselle
sunnuntaina 2.10.2016 klo 1013, Aleksanterinkaari 1.
Tuttuun tapaan kirppis järjestetään Smarket Näsin parkkihallissa, jossa noin 200 myyjää täyttävät hallin
lastentarvikkeiden kierrätyksellä ja mahtavalla fiiliksellä.MLL:n kahviosta saa suosittuja donitseja ja
turvallisuuden varmistaa tuttuun tapaan Wessön, HinthaaraBoen ja Porvoon sopimuspalokunnat.
Kaikki myyntipaikat on varattu. Peruutuspaikkoja voi ilmoittautua jonottamaan seuraavasta linkistä
avautuvalla lomakkeella.
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScseP8NB50HTDw947bQQKmN4BrIDcCZ0B1qj8dl2jTwDGz2
Tg/viewform?c=0&w=1

Perhepäivä 29.10. klo 1014
Miltä kuulostaisi viettää koko perheen kanssa ilmaista hupipäivää
Suomenkylän Teatteritalolla? MLL Uusi Porvoo tarjoaa tuttuun tapaan
Perhepäivän, jolloin lapset ja aikuiset pääsevät ohjelman täyteiseen
seikkailuun Teatteritalossa (Malmintie 2). Ohjelmassa on luvassa mm.
Työpajoja sekä teatteriesitys. Maksuton tapahtuma on avoin kaikille
porvoolaisille lapsiperheille.

Jäsenten Kakkubufée 12.11.

Kutsumme Sinut ja perheesi Zentran nuorisotilaan (Mannerheiminkatu 20)
lauantaina 12.11. klo 1416

nauttimaan Petris Chokolate Roomin ihanista kakuista Kakkubuféen merkeissä. Lapsille on luvassa
mukavaa puuhaa herkuttelun lomassa. Merkitse aika jo nyt kalenteriisi, varsinaisen kutsun saat
lähempänä tapahtumaa. Lisätietoja tapahtumasta marraskuun lähestyessä FBsivuiltamme.

Perhekahvilat Suomenkylä & Tolkkinen
Perhekahviloiden syyskausi on käynnistynyt. Syksy on tuonut pieniä muutoksia Suomenkylän
perhekahvilaan. Perhekahvila toteutetaan yhdessä Teatteri Soittorasian ja TeatteriTalon kulttuuriyhdistys
ry:n kanssa. Syyskuussa on luvassa Teatterimuskaria ja Perheteatteria! Syyskuun aikana suunnitellaan
yhdessä tulevaa ohjelmaa ja kokoontumisia.
Erityisesti Suomenkylän Perhekahvilaan etsitään uusia vapaaehtoisia rinkiin pyörittämään kahvilaa.
Tolkkisten perhekahvila jatkaa tuttuun tapaan aktiivista ja ohjelmallista toimintaa aina perjantaisin.
Suomenkylä: Teatteritalo, Malmintie 2, keskiviikkoisin syyskuussa 7.928.9. klo 9.3011.30. Tiedotamme
mahdollisesta jatkosta myöhemmin.
Tolkkinen: August Eklöfintie 6, perjantaisin klo 9.3012. Syyskauden viimeinen kerta 9.12.

Pirteää syksyä toivottaen,
Outi Lankia, Niina Hintsanen ja Kaarina Leinonen
puheenjohtaja & tiedotusvastaavatsekä koko MLL Uusi
Porvoon hallitus
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