
 

 Jäsenkirje 1/2017 

  

Hyvä jäsen,  

Kevätaurinko jo lämmittää mukavasti. Tänäkin keväänä MLL Uusi Porvoo järjestää monenlaista toimintaa 

porvoolaisille lapsiperheille. Luvassa on muun muassa vertaistukea tarjoava Jututtamo sekä loppukesän 

yhteinen Suomi100-vuoteen liittyvä piknik. Koko kevään yhdistyksessämme on tapahtunut hurjasti: 

perinteisen kirppiksen lisäksi järjestimme kunnallisvaalipaneelin yhteistyössä Porvoon 

vanhempainyhdistysten ry, Föräldraföreningar i Borgå rf. Lasten leiriavustukset ovat parhaillaan jaossa, 

joista löydät lisätietoa uusiporvoo.mll.fi 

#täällätapahtuu Osallistu kilpailuun ja voita lastenhoitaja! 

Olemme ottaneet käyttöön koko kevään ajaksi #täällätapahtuu, jonka avulla on helppo seurata, mitä 
kaikkea yhdistyksen aktiiviset tekijät puuhaavat. Mitä jos osallistuisit toimintaamme laittamalla kuvan 
vaikkapa perhekahvilasta? Tai kun bongaat arjen hauskan hetken? Jaa kuvasi MLL Uusi Porvoon FB-sivuilla 
ja liitä mukaan #täällätapahtuu sekä #mlluusiporvoo.  Olet mukana arvonnassa!  

Palkintoina parhaimmille otoksille jaamme vapaata! Voittaja saa käyttöönsä 3h MLL:n lastenhoitajan. 

Kulttuuria kevääseen, lähde Teatteriin! 

Tarjoamme jäsenillemme keväisen teatterielämyksen Grandissa lauantaina 6.5. Lähtekää koko perheen 
voimin nauttimaan teatterista. Vaihtoehtona on kaksi esitystä: 

Klo 14.00 Sammon Ryöstö - suurproduktio, rooleissa Teatterimuskarilaiset, Satuteatterilaiset, 
Teatterikerholaiset sekä Porvoon Tanssiopiston tanssijat 

Klo 18.00 Täti Monikan Kevätsiivous 

Lisätietoja esityksistä http://teatterisoittorasia.com/arkisto/esitykset/  

Jäsenenämme saat lipun 5 €/kpl (norm. 10-12€/kpl). Voit varata lippuja täyttämällä lomakkeen: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeMgxec-DfF6oGK5MA6PiZ9K3ASR4GWzY2IzVnsvNTwLQRUng
/viewform?c=0&w=1 
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Liput maksetaan yhdistyksemme tilille 3.5 mennessä ja ne saa lunastaa Grandista 6.5 ennen näytösten 
alkua. 

Lippuja on rajoitetusti, joten toimithan pian! 

Tukea kesän leireihin! 

Haluamme olla mukana luomassa upeita kesämuistoja porvoolaisille lapsille. Siksi yhdistyksemme on 
päättänyt sijoittaa varoja leiriavustuksiin. Leiriavustukset myönnetään hakemisjärjestyksessä ja kriteerinä 
on, että leirin tulee olla järjestetty Porvoossa. Tänä kesänä 2017 jokaisella porvoolaisella lapsella on siis 
mahdollisuus hakea avustusta kesäleirille osallistumiseensa. MLL Uusi Porvoo tukee leirimaksussa max 40€/ 
lapsi. Avustusta voi hakea enintään kahdelle lapselle perhettä kohden. Leiri tulee ensin maksaa itse ja lasku 
sekä maksukuitti tulee toimittaa MLL Uusi Porvoolle. 

Ilmoittautumislomakkeen löydät www-sivuiltamme. 

Perhekahvilatoimintaa kesäkuussa! 

Suomenkylän perhekahvilan toiminta jatkuu myös kesäkaudella. Perhekahvila on avoin kaikille ja 
liikkuminen tapahtuu helposti hyvien kevyen liikenteen väylien avulla, omalla autolla tai Porvoon liikenteen 
paikallisbussilla. Tarjolla on lounas päivittäin, 2€/perhe. Luvassa on kiireetöntä yhdessäoloa, leikkiä sekä 
maksutonta Teatterimuskari toimintaa, draamaseikkailuja ulkoleikkejä, lelunvaihtoa jne. Myös kesälomaa 
viettävät koululaiset ovat tervetulleita viettämään aamupäivää perhekahvilaan! 

Suomenkylän perhekahvila Teatteritalolla (Malmintie 2) 5-16.6 arkisin klo 9.30-12.00. Tervetuloa! 

Sinustako kylämummi tai -vaari?  

Kylämummit- ja vaarit ovat luotettavia vapaaehtoistyöstä kiinnostuneita aikuisia, jotka haluavat antaa 
aikaansa lapsille. He voivat vierailla päiväkodeissa, perhekahviloissa tai vaikkapa lukea lapsille satuja 
kirjaston satutunneilla. Pääset tutustumaan nykyisten kylämummien- ja vaarien toimintaan esimerkiksi 
vierailemalla Tolkkisten perhekahvilassa perjantaisin klo 9.30-12, August Eklöfintie 6. Jos haluat mukaan 
toimintaan, laita meille sähköpostia uusiporvoo.mll@gmail.com tai kerro kiinnostuksestasi perhekahvilassa. 

Kasvata omat porkkanat Perheiden Puutarhassa 

Koko perheen puutarhakerho toimii Gammelbackan palsta-alueella Niittytien varrella. Järjestävänä tahona 
toimii Porvoon Siirtolapuutarhayhdistys, MLL Uusi porvoo ja Porvoon suomalainen seurakunta. Kesän 
mittaan kasvatetaan monenlaisia kasviksia, yrttejä ja marjoja. Satoa päästään korjaamaan pitkin kesää ja 
viljelykausi huipentuu yhteiseen sadonkorjuujuhlaan. Puutarhuri ja lastenohjaaja ovat mukana ohjaamassa 
toimintaa. Kerhomaksu 40e/perhe. Lisätietoa FB:Perheiden Puutarha, perheiden.puutarha@gmail.com tai 
Seppo Kinnunen puh. 050 367 3444. 

Olemme mukana myös Lapset ensin -keräyksessä 

Mannerheimin Lastensuojeluliitto järjestää Lapset ensin-keräyksen 1.4. - 15.5.2017. Kampanja muistuttaa 
siitä, että jokaisella lapsella on oikeus leikkiin, iloon ja turvaan. Lapset ensin-keräyksellä hankitaan varoja 
MLL:n paikallisyhdistysten ja piirien työhön lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyväksi. MLL Uusi Porvoo on 
päättänyt kohdentaa tämänvuotisen keräystuoton perhekahviloiden toimintaan. 

Jos haluat osallistua keräykseen lipaskerääjänä tai tekemällä lahjoituksen, ota yhteyttä!  

Tule sinäkin tekemään Suomi 100 juhlavuodesta 
huikea - Syödään yhdessä 
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MLL Uusi Porvoo, Porvoon vanhempainyhdistykset ja Porvoon seudun 4H kutsuvat jäsenensä viettämään 
maailman suurimpia kyläjuhlia! Runeberginpuistossa lauantaina 26.8. klo. 12.00-14.00.  

Koska jokainen tuo mukanaan oman viltin ja lounastarvikkeet, ei tapahtumaan tarvitse ilmoittautua 
etukäteen. Vallataan puisto luvan kanssa piknikille. Lapsille on luvassa yllätyksiä. 

 

Touhukasta  kevättä toivottaen,  

Niina Hintsanen, Minna Vilkko ja Kaarina Leinonen 

PJ & tiedotus sekä koko MLL Uusi Porvoon hallitus 
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