Taloset uutiskirje
Kevät 2017

Kevätaurinko lämmittää jo ihanasti, ainakin ikkunan takaa. Mieli täyttyy valosta, kun katselee ulos ja näkee jälleen
luonnon heräävän talven jäljiltä. Mekin täällä Ronald McDonald Talolla valmistaudumme kevään tuloon muun
muassa perinteisin pihatalkoin.

Elämää Talolla
Elämä Ronald McDonald Talolla pyörii tuttuun tapaan. Perheiden viihtyvyys parani entisestään, kun Somic Oy
lahjoitti jokaiseen Taloon joulun alla uudet tietokoneet – iso kiitos hienosta yhteistyöstä! Olemme myös viimein
saaneet parannuksia Talolle johtavalle tielle. Sitä on levennetty, tien varren parkkialuetta rajattu ja puita katkottu
tieosuudelta – kiitos tästä kuuluu Staralle. Keittiöihin hankimme vuoden alussa uudet liedet, joten ruoanlaitto
sujuu entistä tehokkaammin, kiitos Powerin.

Kvistien tarina
Siivousliike Hakkarainen & Kvistin perheyritys on huolehtinut Talon siistiydestä
alusta alkaen. Koko perhe on ollut mukana Talon askareissa ‐ nyt yritystä
pyörittää pääsääntöisesti isä ja tytär.
Arki ei pyörisi Talolla ilman Kvistejä, sillä he tekevät niin paljon muutakin yleisten
tilojen siivouksen lisäksi. Välillä on huoneiden/kylpyhuoneiden suursiivouksia,
ikkunoiden pesua, lattioiden vahausta, tarvittaessa he noutavat pyykkimme,
vievät polkupyöriä huoltoon ja hankkivat pihagrilliin uuden kaasupullon. Kvistit
ovat myös monelle asukkaalle tuttu kokoonpano vuosien varrelta – aina heiltä
löytyy aikaa, halua kuunnella, tukea, leikkiä.
KIITOS – olette tärkeä osa meitä! <3

Ajankohtaista
Ronald McDonald Talo täytti kunnioittavat 15 vuotta 14.3.2017. Juhlistimme vuosipäivää Talon asukkaiden kanssa
säätiön perustajan, McDonald’sin, tarjoamalla aamiaisella. Tähän mennessä meillä on ollut ilo majoittaa jo yli 6 500
perhettä ja matkaa jatkuu.
Perinteiset pihatalkoot järjestämme tuttuun tapaan huhtikuun lopulla, torstaina 20.4. Toivomme jälleen monen
olevan innokkaana haravan varressa – ilahdutetaan yhdessä asukasperheitä ja laitetaan piha‐alue kuntoon talven
jäljiltä.
Tässä vaiheessa kannattaa jo merkitä kalentereihin tämän vuoden RML:n hyväntekeväisyysgolfin ajankohta. RML
Golf 2017 pelataan Pickala Golfissa ke 30.8. Tästä kerromme lisää kevään aikana – mukana voitte olla tuttuun
tapaan pelijoukkueella ja/tai väylänäkyvyydellä sekä haastaa muita yrityksiä/omia yhteistyötahoja mukaan.
Tässä kohtaa toivotamme kaikille iloa ja valoa kevääseen – muistattehan käydä RML:n Facebook‐sivuilla,
tuoreimmat postaukset päivittyvät myös uudistetuille kotisivuillemme (www.rml.fi), josta ne voi käydä myös
kätevästi lukemassa.
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