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MLL Uusi Porvoo oli mukana 
Maailman suurimmissa 
kyläjuhlissa 26.8. Runebergin 
puistossa. 

 

Hei mahtavaa, että olet meidän jäsen!  

Syksyn myötä arki ja harrastukset rytmittävät monen perheen arkea.  MLL Uusi Porvoo 
tarjoaa monenlaista toimintaa perheille. Esimerkiksi jo perinteiseksi muodostunut Suuri 
Lastentarvikekirppis on yksi niistä. Tapahtumat eivät kuitenkaan synny itsestään ja 
tarvitsemme mukaan uusia toimijoita. Tule sinäkin tekijäksi! 

MLL Uuden Porvoon perhekahvilat alkavat syyskuussa ja jatkuvat koko syksyn 

Perhekahvilatoiminnassa kohtaavat äidit ja isät lapsineen sekä kylämummot- ja vaarit. 
Yhteinen kahvihetki rikastuttaa monella tavalla kotona lastaan hoitavan vanhemman arkea.  

Olisiko sinulla mahdollisuus toimia perhekahvilaohjaajana?  Jos kiinnostuit, ota 
yhteyttä perhekahvilavastaava Pentti Kinosmaahan puh. 0405573223. 

Suomenkylän perhekahvila aukeaa 13.9. ja siellä kokoonnutaan joka keskiviikko klo 9.30-12 
Teatteri Soittorasian tiloissa, Malmintie 2. Tarjolla on lounas (keitto- tai laatikkoruoka) 
hintaan 2e/perhe. Tolkkisten perhekahvila käynnistyy 15.9., jonka jälkeen siellä tavataan 
aina perjantaisin  klo 9.30-12 osoitteessa August Eklöfintie 6. Tolkkisisten perhekahvilassa 
on mukana myös MLL:n kylämummeja.  

Syksyn lastentarvikekirppis su 1.10. Klo 10-13 

Lokakuun ensimmäisenä täyttyy Näsin S-Marketin parkkihalli jälleen kerran. Paikalla on 160 
myyjää,  joten käytetyt lastenvaatteet ja tarvikkeet vaihtavat varmasti vilkkaasti omistajia. 
Tule tekemään löytöjä, nauttimaan markkinatunnelmasta ja kahvilan antimista. Kaikki 
myyntipaikat on jo varattu. Pääset mukaan osallistumaan kirppisjärjestelyihin laittamalla 



sähköpostia uusiporvoo.mll@gmail.com tai olemalla yhteydessä pj Niina Hintsaseen puh. 
040 3446873. 

Suojatiepäivystys ma 2.10. 

Suojatiepäivystyksessä kiinnitetään huomiota lasten liikenneturvallisuuteen etenkin 
koulumatkan aikana. Aamulla monilla on kiire töihin samaan aikaan kun pienet koululaiset 
ovat liikkeellä. Vapaaehtoiset päivystäjät partioivat aamulla koulujen lähistöillä. MLL Uusi 
Porvoo ja POFF järjestävät yhteistyössä koulujen läheisyydessä syyspimeiden tultua 
suojatiepäivystystä ja jakavat heijastimia valtakunnallisen heijastinpäivän kunniaksi. 
Tarvitsemme vielä vapaaehtoisia koulujen läheisille suojateille päivystämään. Puoli tuntia 
riittää, joten olisiko tässä juuri sinulle sopiva vapaaehtoinen ilon hetki? Laita meille 
sähköpostia, jos tulet avuksi: uusiporvoo.mll@gmail.com  

MLL Uusi Porvoo kasvaa perheiden mukana - nyt kehitämme toimintaamme! 

Nyt on aika kääntää katse tekemisessä tulevaisuuteen!  
Mitä MLL Uusi Porvoo on vuoden päästä? Entä viiden vuoden päästä?  
Kerro meille, millaisena sinä näet meidät ja mitä toivot tulevaisuudessa toiminnaltamme. 
 
Toteutamme jatkossakin talkoohengessä mahtavia juttuja porvoolaisille lapsiperheille ja 
siihen tarvitsemme jokaista jäsentämme. Voit olla mukana vaikka vain yhdessä 
tapahtumassa auttamassa kirppiksellä tai kerran keittämässä kahvit perhekahvilassa. 
Sitoutumisaktiivisuus on jokaisen oma valinta ja vapaaehtoistyö antaa aina paljon enemmän 
kuin ottaa.  
 
Tarvitsemme tällä hetkellä tekijöitä ja toteuttajia jatkamaan upeaa toimintaamme. Pienet 
hetket ja osallistumiset ovat juuri niitä seikkoja, jotka luovat toimivan yhdistyksen. Meillä MLL 
Uusi Porvoossa on hyvät resurssit ja pitkän linjan toimintamallit sekä puitteet, jotka 
mahdollistavat melkein minkä tahansa tekemisen. Mutta mitä se semmoinen tekeminen 
olisi? Kerro meille kyselyn avulla 
 
31.10.2017 mennessä. 
 
Kyselyyn pääset tästä: 
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffdnKAH_iFsfVA-cukxvSF0xAesoxl3cD86Wj2v
S72upF6Ow/viewform?usp=sf_link 
 
Seuraava hallituksen kokous on 27.9.2017 ja syyskokous ma 4.12.2017 

Mitäs jos tulisit suunnittelemaan meidän toimintaa? Mihin tahansa kokoukseen voi aina tulla 
mukaan. Tai tule mukaan syyskokoukseen 4.12. Klo 18.00. Meidän hallituksen kokoukset 
ovat kaikille avoimia ja syyskokouksessa on mahdollisuus päästä vaikuttamaan ensi vuoden 
toimintaan. Voit myös tulla paikan päälle fiilistelemään ja katsomaan, miltä meno näyttää. 
Lisätietoa tulevasta kokouksesta löydät fb- ja nettisivuiltamme. Tervetuloa! 

MLL: n Uudenmaan piiri tarjoaa perheille apua arkeen Porvoossa: 

mailto:uusiporvoo.mll@gmail.com
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffdnKAH_iFsfVA-cukxvSF0xAesoxl3cD86Wj2vS72upF6Ow/viewform?usp=sf_link
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Lyhytaikaista lastenhoitoapua kotiin kaikkina vuorokauden aikoina. Lastenhoitoapua voit 
käyttää omien tarpeittesi mukaan esimerkiksi kun lapsi sairastuu tai vanhemmat haluavat 
hetken hengähtää, harrastaa tai viettää kahdenkeskistä aikaa. Perhe maksaa käteisellä 
lastenhoitajalle palkkana 8,20 e/tunti. Lisätietoa 
http://uudenmaanpiiri.mll.fi/toiminta/tilapainen-lastenhoitoapu/ tai puhelimitse palvelemme 
ma-pe klo 8.00-12.00. Välityspisteen puhelinnumero on 044 0303 301. 

Perhekummit ovat koulutettuja vapaaehtoisia, jotka haluavat olla mukana tukemassa 
lapsiperheiden arkea. Oman perhekummin voivat saada lapsiperheet ja lasta odottavat 
perheet, jotka kokevat tarvitsevansa tukea elämäänsä. Lisätietoa http://olettarkea.fi/. 

Seuraava koulutus vapaaehtoisille perhekummeille Porvoossa 28.10.- 8.11.2017. Lisätietoja 
Jaana Dolk jaana.dolk@mll.fi, p. 044 540 9988 

Ystäväksi maahanmuuttajaäidille -toiminnassa tavoitteena on edistää 
maahanmuuttajaäitien kotoutumista ja kielenoppimista. Ystäväksi maahanmuuttajaäidille 
-toiminnassa etsitään suomea puhuvia naisia ystäviksi maahan muuttaneille äideille. 
Lisätietoa http://olettarkea.fi/ 
 

 

Tunnelmallista syksyä toivottaen,  

Niina Hintsanen, Minna Vilkko ja Kaarina Leinonen 
puheenjohtaja & tiedotusvastaavat  

sekä koko MLL Uusi Porvoon hallitus 
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