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Taloset kevät
IHANA LÄMPÖ HELLII MEITÄ,
AURINGON VALO TUO ENERGIAA JA
SAA MIELEN JAKSAMAAN. RONALD
McDONALD TALON PIHALLA KUKKIVAT
OMENA- JA LUUMUPUUT SEKÄ KESÄN
KUKKASET. RUOHO KASVAA. TAIVAS
ON SININEN JA VAIN MUUTAMA
POUTAPILVI NÄKYVISSÄ. LINTUJEN
KEPEÄ LIVERRYS SAA OLON
RENTOUTUMAAN.

TALOSSA TAPAHTUU
Ronald McDonald Talo on monelle perheelle se toinen
koti lähellä sairaalaa, tuttu ja turvallinen paikka.
Perheiden hyvinvoinnin ja hyvien yöunien takaamiseksi
uusimme kaikki asukashuoneiden tyynyt ja peitot kesän
aikana. Saamme myös pian uudet päiväpeitteet kaikkiin
huoneisiin, jotka tuovat viihtyvyyttä ja kodikkuutta
entisestään.
Martela suunnitteli uuden ilmeen ja toimistokalusteiden kokonaisuuden Talon toimistoomme ja lahjoitti
meille uudet tuolit ja pöydät. Olemme iloisia ja kiitollisia uusista ergonomisista työpisteistämme. Perheet
tulevat ilmoittautumaan toimistoon, joten se on tärkeä
kohtauspaikka myös perheiden kanssa.
Talon perinteiset pihatalkoot pidettiin jälleen
huhtikuun lopulla. Pihamaalla ahkeroi runsaasti talkooväkeä ja Unileverin tarjoaman keiton tarjoilusta vastasi
osaava vapaaehtoistemme tiimi. Aamun sateen jälkeen
saimme upean aurinkoisen iltapäivän elikäs aivan
loistavan talkookelin. Iso kiitos kaikille mukana olleille!

RONALD McDONALD TALO
Oksakoskenpolku 6,
00250 Helsinki
Puh. 09-47801600
Fax. 09-47801601
www.rml.fi
www.facebook.com/
RonaldMcDonaldLastentalosaatio

KESÄKUU 2018, TALOSET UUTISKIRJE

TAPAHTUMAT
Ystävänpäivänä vietettiin sydämellistä iltaa Talolla
yhdessä asukkaiden, vapaaehtoisten ja tempauksen
toteuttajien kanssa. Paikalla oli mm. Jokeri-pelaajia,
musiikista vastasi ihastuttava Annika Eklund.
Sydänilmapallot ilahduttivat pieniä ja isompiakin
asukkaita ja herkulliset tarjottavat tekivät hyvin
kauppansa.
Toukokuussa vietimme iltaa Hyvinvoinnin parissa
Allergiatalolla. Kaksi upeaa luennoitsijaa, Karita
Aaltonen ja Miia Huitti kertoivat omakohtaisten
tarinoidensa kautta rohkeudesta, mielen voimasta ja
oivalluksista hyvinvoivan elämän puolesta.
Kuusamon Juuston kanssa toteutettiin kesäkuun alussa
hyväntekeväisyyspyöräilytapahtuma säätiön hyväksi.
Tempauksessa Kuusamon Juuston toimitusjohtaja
kirittäjineen pyöräili Helsingistä Kuusamoon ja samalla
lahjoittivat kertyneistä kilometreistä 1 €/km säätiölle,
yhteensä huikeat 2679€.
Perinteinen RML Golf pelataan tänä vuonna 22. kertaa
Pickala Golfissa 28.8. Toivottavasti mahdollisimman
moni on mukana hyväntuulisessa golfpäivässä tärkeällä
asialla – osallistua voi joukkueella tai väylänäkyvyydellä
päivään. Haastamalla mukaan uuden joukkueen yritys
saa väylänäkyvyyden ilmaiseksi. Ilmoittautuminen on
käynnissä, joten varmistathan osallistumisesi pian!

AJANKOHTAISTA
Uuden Lastensairaalan projektipäällikkö, tiedottaja ja
hoidonvaraajat vierailivat Talolla kevään aikana.
Ideoimme yhdessä mm. RML:n näkyvyyttä sairaalassa.
Mekin odotamme innolla Uuden Lastensairaalan
avautumista syyskuussa!
EU:n yleinen tietosuoja-asetus tuli sovellettavaksi 25.5.
ja mekin olemme tehneet tarvittavia päivityksiä asian
suhteen. Olemme kiitollisia asianajotoimisto Dittmar &
Indreniukselle ajasta ja kullanarvoisista neuvoista (pro
bono).
Bosch lahjoittaa 28. toukokuuta – 17. kesäkuuta
jokaisesta saamastaan tuotearviosta 5 euroa RML:lle.
Jos siis hankit Boschin tuotteen tänä kesänä niin käy
jättämässä tuotearvio heidän kotisivuillaan.

"Siellä perhe,
missä sydän"

Kesäisin terveisin,
Johanna, Leena ja Katariina
Osoitelähde: Ronald McDonald Lastentalosäätiön sidosryhmärekisteri,
Ronald McDonald Lastentalosäätiö, Oksakoskenpolku 6, 00250 Helsinki.
Voit koska tahansa peruuttaa uutiskirjeen tilauksen laittamalla s-postia
rmt@rml.fi

