
 Jäsenkirje 1/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mll Uusi Porvoon vuosi alkoi mukavasti 
retkellä Talvisirkus Play-näytökseen 
Kaapelitehtaalle 13.1. Retkellä oli 
mukana kaksi bussilastillista porvoolaisia 
lapsiperheitä.  

 

 

Hei mahtavaa, että olet meidän jäsen!  

Uusi vuosi onkin jo hyvässä vauhdissa ja kevättä kohti mennään vauhdilla näin 
maaliskuussa! Jo perinteiseksi muodostunut Suuri Lastentarvikekirppis järjestetään jälleen 
huhtikuussa talkoolaisten voimin. Toteutamme jatkossakin talkoohengessä mahtavia juttuja 
porvoolaisille perheille, siihen tarvitsemme jokaista jäsentämme. Voit olla mukana vaikka 
vain yhdessä tapahtumassa auttamassa. Sitoutumisaktiivisuus on jokaisen oma valinta ja 
vapaaehtoistyö antaa aina paljon enemmän kuin ottaa. Tule sinäkin tekijäksi! 

Kevään lastentarvikekirppis su 8.4. Klo 10-13 

Jälleen kerran täyttyy Näsin S-Marketin parkkihalli kirppishulinasta. Paikalla on 160 myyjää, 
joten käytetyt lastenvaatteet ja tarvikkeet vaihtavat varmasti vilkkaasti omistajia. Tule 
tekemään löytöjä, nauttimaan markkinatunnelmasta ja kahvilan antimista. Myyntipaikkojen 
varaaminen alkoi 26.2. Nyt myyntipaikat on jo kaikki varattu mutta varasijalle voit ilmoittautua 

 



linkistä:  http://bit.ly/2G9wvXr Ilmoitamme mikäli saat peruutuspaikan. Emme ota yhteyttä 
mikäli myyntipaikkaa ei vapaudu. Paikat jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä. 

Tanssitan vauvaa-kurssi alkaa pian! 

Tanssitan vauvaa-kurssilla ryhmän tavoitteena on tukea vanhemman ja vauvan 
vuorovaikutusta ja hyvää oloa. Tunnit koostuvat tanssillisesta osuudesta helppoine 
askelsarjoineen sekä kevyistä lihasvoimaa parantavista sarjoista. Ryhmässä edetään 
vauvan ehdoilla. Tanssi kehittää vauvaa kokonaisvaltaisesti ja antaa aististimulaatiota sekä 
hyvän olon tunteita yhdessä vanhemman kanssa. Ryhmään voit osallistua kun vauvasi on 
täyttänyt noin kolme kuukautta, mutta on alle 1-vuotias. Vetäjänä toimii MLL:n kouluttama 
Tanssitan vauvaa-ohjaaja, liikunnanohjaaja Mia Stengård. Kevään 2018 kurssipäivät ovat 
tiistaisin 3.4., 10.4., 17.4. ja 24.4. sekä keskiviikkoisin 2.5. ja 9.5. klo 10-11 Nuorisotila 
Zentrassa. Hinta on Mll Uusi Porvoon jäsenille 25e ja muille 35e. Hintaa sisältyy pieni 
välipala. Ilmoittautumiset ja lisätiedot uusiporvoo.mll@gmail.com. 

 

Kevätkokous 16.5. klo 18 

Tule mukaan joukkoomme suunnittelemaan ja toteuttamaan omannäköistä toimintaa 
porvoolaisille perheille! Voit aloittaa tulemalla mukaan kokouksiimme. Seuraa 
yhdistyksemme FB- ja instatilejä. Kokouksen paikka tarkentuu siellä lähempänä toukokuuta. 
FB:ssä ja instassa löydymme nimellä MLL Uusi Porvoo  #mlluusiporvoo. 

 

MLL: n Uudenmaan piiri tarjoaa perheille apua arkeen Porvoossa: 

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/perheille/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/. 

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/ 
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Aurinkoista kevättä toivottaen,
 

Kati Kohonen, Minna Vilkko ja Ulla-Mari Pasala 
puheenjohtaja & tiedotusvastaavat  

sekä koko MLL Uusi Porvoon hallitus 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


