Kesäkuu 2014
Te r v e h d y s
Ro n a l d M c D o n a l d Ta l o l t a
Kesä on täällä ja se näkyy Ronald McDonald
Talollakin perheiden pienten iloisena vilskeenä
pihamaalla. Varsinkin kesäaikaan on koko perheen
mahdollista paremmin viettää aikaa yhdessä, kun
kesälomat hemmottelevat koululaisia.
Toukokuun käyttöasteemme oli jälleen yli 94 %,
joten Talon jokainen huone on lähestulkoon joka yö
täynnä elämää.
Toivotamme teille kaikille oikein hyvää kesää täältä
Talolta!

Johanna & Leena
Ta l o l l a t a p a h t u u
Olemme kevään aikana saaneet nauttia ihanien
vapaaehtoisten uskomattoman hienosta panoksesta
Ronald McDonald Talon perheiden hyväksi.
Muutaman Hgin McDonald’s-ravintolan nuoret
työntekijät keräsivät keskuudestaan reippaan joukon
ja tulivat puuhastelemaan Talon puutarhaan ja
leipomaan Talon asukkaiden iloksi.
Pitkäaikainen
tukijamme
Accenture
keräsi
johtoryhmästään ja Corporate Citizenship –
tiimistään iloisen joukon ja valmistivat Talon kaikille
asukkaille maukkaan pastaillallisen.
Uusimpana tuttavuutena meillä oli ilo toivottaa Cisco
Systems Finlandilta joukko innokkaita nuoria miehiä
Talolle. Kaikki Talon polkupyörät tulivat huolletuiksi
reippaiden kavereiden toimesta.

Ajankohtaista
Ronald McDonald Lastentalosäätiön perinteinen
hyväntekeväisyysgolf pelataan tänä vuonna Talissa
4.9. Tämä on yksi tärkeimmistä säätiön
varainkeruumuodoista, jolla yritykset voivat tukea
Ronald McDonald Talon perheitä.

Tule sinäkin mukaan hyvän asian puolesta – lue lisää
golfista www.rml.fi tai facebook-sivuiltamme ja
ilmoittaudu mukaan.
Toinen merkittävä varainkeruumuoto on säätiön
lippaat mm. kaikissa McDonald’s-ravintoloissa. Jos
olet kiinnostunut hankkimaan oman lippaan
vaikkapa yrityksesi aula- taikka taukotiloihin, otathan
meihin yhteyttä. Toimitamme lippaan perille asti tai
sellaisen
voi
käydä
noutamassa
Ronald McDonald Talolta.

Kesän korvalla
Mikä voisi olla rentouttavampaa kuin kuunnella
kesäiltana lintujen laulua ja upottaa samalla varpaita
kosteaan, vasta leikattuun ruohikkoon. Tuntea
sieraimissaan nurmen tuoksu ja ihollaan taakse
jääneen päivän auringon säteet.
Jos vaikeanakin päivänä perheillemme tuo edes
hetkellistä helpotusta nämä kesäiset tuntemukset
Ronald McDonald Talon pihapiirissä, olemme taas
askeleen lähempänä tavoitettamme. Tarjota
kodinomaista
majoitusta
vaikeassa
elämäntilanteessa.

Minna, Talon vapaaehtoinen

