
 Katso viesti selaimessa

   

 Piiriviesti 7/2018 syyskuu 2018 

  

 Syksyinen tervehdys!  

 

Iloisia uutisia Etelä-Karjalasta. Kuten kartasta näkyy, alamme toteuttaa lastenhoito- ja
tukihenkilötoimintoja kuntakumppanuus-sopimuksen puitteissa myös Taipalsaarella.
Taipalsaarella käynnistyi tällä viikolla myös ensimmäinen heppakaverisuhde. Yhteistyötä
viritellään lisäksi Kouvolan raviradan kanssa. Haminan Kumppanuustalo Hilman tiloissa
puolestaan aloittaa uusi lapsiperheiden toivoma ammatillisesti ohjattu kohtaamispaikka.
Toiminta käynnistyy 4.10. klo 15-17 yhteistyössä seurakunnan ja varhaiskasvatuksen kanssa.
Lisäksi olemme vauhdittamassa jäsenhankintaa sekä rekrytoimassa uusia vapaaehtoisia
huomisessa Valojen Yö -tapahtumassa yhdessä Haminan paikallisyhdistyksen kanssa. Tirikan
päiväkodilla (Armilankatu 33A, Lappeenranta) puolestaan järjestetään valtakunnallisena
Vauvan päivänä 29.9. monenlaista ohjelmaa odottaville ja synnyttäneille äideille.

Terveisin
Kymen piirin toimiston poppoo

 

 Järjestötoiminta  

 Järjestöristeily 21.-23.9.2018  

https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/ac/aHR0cHM6Ly9tbGwta3ltZW4tcGlpcmkuY3JlYW1haWxlci5maS9lbWFpbC81Yjg2NTc3MzZiNzRj/MTM5MzU1NTM2fDIyODA5Nnw0MDMxNnwzNDQ-
https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/ac/aHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL2V2ZW50cy80MjI0MzUxOTgyODM2MzAvcGVybWFsaW5rLzQyMjcxMjg0MTU4OTE5OS8-/MTM5MzU1NTM2fDIyODA5Nnw0MDMxNnwzNDQ-


Piiri on järjestämässä yhteiskyydityksen reitille Kouvola-Kotka-Helsinki. Piirin alueelta risteilylle
ilmoittautui 48 henkeä. Lähtö Kouvolan matkakeskukselta klo 11, Keltakankaan ABC:llä klo
11:25, Sutelan rampilla klo 11:55 ja Katajanokan Terminaalilla klo 13.30. Menopaluu matka
bussilla kustantaa 20€ per nenä (pelkkä paluumatka 10€). Ilmoittautuminen satamassa alkaa
perjantaina kello 14.00 ja ensimmäiset ohjelmaosuudet viimeistään kello 16.00.
Ajantasaisimmat tiedot järjestöristeilystä löytyy yhdistysnetistä.

  

 

Vuoden Teko

MLL:n Kymen piiri palkitsee vuosittain
henkilön tai yhteisön merkittävästä teosta
lasten ja lapsiperheiden hyväksi. Lähetä
ehdotuksesi palkittavasta 22.10. mennessä
osoitteeseen kymen.piiri@mll.fi

 

Syyskokous

Piirin syyskokous järjestetään lauantaina
17.11. klo 14-16 Haminan kumppanuustalo
Hilmassa (Kadettikoulunkatu 3).
Tilaisuudessa kahvitarjoilu. Kokouksessa
käsitellään sääntömääräisten asioiden lisäksi
piirin nimenmuutos. Ilmoittautumiset ja tiedot
mahdollisista ruoka-aineallergioista 9.11.
mennessä: joonas.kojo@mll.fi

 

 

Leikkilähettikoulutus

Oletko kiinnostunut leikistä ja sen
merkityksestä? Oletko kiinnostunut siitä,
miten voit tukea sukupolvien kohtaamista
leikin avulla? Tule Leikkilähetiksi!
Koulutuksessa 10.11. klo 9-15:30 Sokos
Hotel Lappeella saat tietoa leikin
merkityksestä lapsen kehitykselle ja siitä,
miten aikuisena voit tukea lapsen leikkiä.
Koulutus sopii kaikille, jotka haluavat edistää
leikkiä ja kiireetöntä yhdessäoloa. Koulutus
on maksuton ja tarjoamme lounaan. Liitteenä
PDF-mainos Ilmoittautuminen 31.10.
mennessä tästä. Lisätietoja Marjaana
Peronmaa, marjaana.peronmaa@mll.fi, p.
050 3588 394

 

Järjestökoulutus

24.11. Lappeenrannassa pidettävä
järjestökoulutus, jossa asiaa muun
muassa  yhdistyksen taloudenhoidosta, EU
tietosuoja-asetuksen vaikutuksista
yhdistysten toimintaan sekä jäsenhuollon
hyvistä käytännöistä. Lisätietoja luvassa pian!
Ilmoittautua voi jo nyt joonas.kojo@mll.fi  

 Perhekeskustoiminta  

https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/ac/aHR0cHM6Ly9tbGwta3ltZW4tcGlpcmkuY3JlYW1haWxlci5maS9hc3NldHMvdXBsb2Fkcy9kZjA2NTQ4ZGE1N2Q3MTY2ZjRmN2ZmMGFkYWU3NmFiMmVhMGEyMDk2L3NoYXJlZC9pbWFnZXMvYnVzc2l0LmpwZw--/MTM5MzU1NTM2fDIyODA5Nnw0MDMxNnwzNDQ-
https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/ac/aHR0cDovL3loZGlzdHlzbmV0dGkubWxsLmZpL2FqYW5rb2h0YWlzdGEvdXV0aXNldC9qYXJqZXN0b3Jpc3RlaWx5LTIxLTIzOTIwMTg-/MTM5MzU1NTM2fDIyODA5Nnw0MDMxNnwzNDQ-
https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/ac/aHR0cHM6Ly9tbGwta3ltZW4tcGlpcmkuY3JlYW1haWxlci5maS9hc3NldHMvdXBsb2Fkcy9kZjA2NTQ4ZGE1N2Q3MTY2ZjRmN2ZmMGFkYWU3NmFiMmVhMGEyMDk2L3NoYXJlZC9pbWFnZXMvbGVpa2tpbGFoZXR0aS1tYWlub3MtYTQtbGFwcGVlbnJhbnRhLnBkZg--/MTM5MzU1NTM2fDIyODA5Nnw0MDMxNnwzNDQ-
https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/ac/aHR0cHM6Ly93d3cubHl5dGkuZmkvcmVnL0xlaWtraWxhaGV0dGlrb3VsdXR1c18wMDk0/MTM5MzU1NTM2fDIyODA5Nnw0MDMxNnwzNDQ-


 

Eroauttamistyö & perheiden kohtaamispaikkatoiminta

Eroryhmä lapsille kokoontuu kuusi kertaa klo 17-19 MLL:n Kymen piirin toimistolla, Kouvolassa.
Ryhmä on tarkoitettu 8-10 -vuotiaille lapsille ja siellä käsitellään vanhempien eroa lapsille
ominaisin keinoin; leikkien, liikkuen ja luovien menetelmiä käyttäen. Tunteet ja niiden kanssa
työskentely ovat olennainen osa ryhmän toimintaa. Lapsille tarjotaan ryhmässä välipala.
Ryhmään on jatkuva haku, ryhmä käynnistyy neljällä ilmoittautuneella, maksimimäärä on
kahdeksan lasta. Liitteenä lasten erovertaisryhmän mainos. Lisätietoa ja ilmoittautumiset
mennessä satu.lukka@mll.fi p. 050 5139553.

Eroauttamistyön- ja kohtaamispaikkatoiminnan kehittämishanke on käynnistämässä eronneille
vanhemmille erovertaisryhmää. Ryhmä käynnistyy 5-6 ilmoittautuneella vanhemmalla.
Ryhmässä käsitellään keskustellen eron tuomia tunteita ja käytännön selviytymiskeinoja.
Liitteenä mainos jaettavaksi. Jos kiinnostuit, ota yhteys satu.lukka@mll.fi, p.050 5139 553

ERO - koko perheen tunteet pelissä -seminaarissa 22.11. klo 12-16 Kouvola-talon
(Varuskuntakatu 11) Honka-salissa esiintyvät muun muassa perhe- ja parisuhdeterapeutti, Supli
ry:n toiminnanjohtaja Kirsi Heikinheimo, perhepsykoterapeutti Maiju Niemelä sekä Miessakit
ry:n erotyöntekijä Tomi-Pekka Liias. Tilaisuus on kaikille avoin ja ilmainen. Liitteenä seminaarin
mainos. Facebookiin luotu tapahtuma markkinointia varten. Ilmoittaudu mukaan 14.11.
mennessä satu.lukka@mll.fi

 

 Tukihenkilötoiminta  

 

MLL:n tukihenkilötoimintaan kuuluvat STEA:n rahoittamat kaveri-, perhekummi- ja ystäväksi
maahanmuuttajaäidille -toiminnat. Tulevat tukihenkilötoiminnan koulutukset järjestetään 26.9.
Luumäellä, 9.10. Kouvolassa ja 6.11. Lappeenrannassa. Koulutuksista luotu tapahtumat
facebookiin markkinointia varten. Jaattehan myös verkostoissanne liitteenä olevaa
yhteisjulistetta syksyn koulutuksista.

 

 Lue lisää tukihenkilötoiminnasta  

 Lastenhoitotoiminta  

 

Seuraava lastenhoitokurssi järjestetään 31.10.2018-20.3.2019 Kotkan Opistolla.
Osallistumismaksu 74€. Kurssilla opitaan perustaitoja lasten hoito- ja leikkitilanteisiin ja
huolehtimaan lapsen turvallisuudesta, hoidosta ja viihtyvyydestä vanhempien antamien
ohjeiden mukaan. Kurssi antaa valmiuksia toimia MLL:n lastenhoitotoiminnassa lapsiperheiden
apuna lyhytaikaisissa lastenhoito- tehtävissä lapsen kotiympäristössä. Alaikäraja 15 vuotta.
MLL:n lastenhoitotoiminnan hoitajaksi pääsyn alaikäraja on 16 vuotta. Liitteenä jpg-muotoinen
mainos jaettavaksi, facebookiin luotu myös tapahtuma markkinointia varten. Lisätietoa ja
ilmoittautumiset https://www.opistopalvelut.fi/kotka/search.php?l=fi&search=lastenhoito 

Hoitajien tilauksen voi tehdä: soittamalla hoitajavälitykseen p. 044 030 3301, arkisin klo 8-12 tai
internetistä: https://lastenhoito.mll.fi/client

 

 Nuorisotoiminta  

 Mie Kuulun! -hanke (2017-2019)  

https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/ac/aHR0cHM6Ly9tbGwta3ltZW4tcGlpcmkuY3JlYW1haWxlci5maS9hc3NldHMvdXBsb2Fkcy9kZjA2NTQ4ZGE1N2Q3MTY2ZjRmN2ZmMGFkYWU3NmFiMmVhMGEyMDk2L3NoYXJlZC9pbWFnZXMvbGFzdGVuLWVyb3J5aG1hbi1lc2l0ZS1qYXRrZXR0dS1oYWt1YWlrYS5wZGY-/MTM5MzU1NTM2fDIyODA5Nnw0MDMxNnwzNDQ-
https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/ac/aHR0cHM6Ly9tbGwta3ltZW4tcGlpcmkuY3JlYW1haWxlci5maS9hc3NldHMvdXBsb2Fkcy9kZjA2NTQ4ZGE1N2Q3MTY2ZjRmN2ZmMGFkYWU3NmFiMmVhMGEyMDk2L3NoYXJlZC9pbWFnZXMvZXJvbi1lZGVzc2EtaWxsYXQtYTQucG5n/MTM5MzU1NTM2fDIyODA5Nnw0MDMxNnwzNDQ-
https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/ac/aHR0cHM6Ly9tbGwta3ltZW4tcGlpcmkuY3JlYW1haWxlci5maS9hc3NldHMvdXBsb2Fkcy9kZjA2NTQ4ZGE1N2Q3MTY2ZjRmN2ZmMGFkYWU3NmFiMmVhMGEyMDk2L3NoYXJlZC9pbWFnZXMvZXJvc2VtaW5hYXJpLnBkZg--/MTM5MzU1NTM2fDIyODA5Nnw0MDMxNnwzNDQ-
https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/ac/aHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL2V2ZW50cy8yMTA1NDUyMTYzMzkzODIv/MTM5MzU1NTM2fDIyODA5Nnw0MDMxNnwzNDQ-
https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/ac/aHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL2V2ZW50cy8xODEyOTI5MTI1NzgzNzkv/MTM5MzU1NTM2fDIyODA5Nnw0MDMxNnwzNDQ-
https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/ac/aHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL2V2ZW50cy8zODU3MTAyMjg2MDMxNDEv/MTM5MzU1NTM2fDIyODA5Nnw0MDMxNnwzNDQ-
https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/ac/aHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL2V2ZW50cy8xMjE2MzIxNTIwNDMxNDAv/MTM5MzU1NTM2fDIyODA5Nnw0MDMxNnwzNDQ-
https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/ac/aHR0cHM6Ly9tbGwta3ltZW4tcGlpcmkuY3JlYW1haWxlci5maS9hc3NldHMvdXBsb2Fkcy9kZjA2NTQ4ZGE1N2Q3MTY2ZjRmN2ZmMGFkYWU3NmFiMmVhMGEyMDk2L3NoYXJlZC9pbWFnZXMvdHVsZW11a2Fhbi10dWtpaGVua2lsb2p1bGlzdGUtcGFpbm9rZWxwLnBkZg--/MTM5MzU1NTM2fDIyODA5Nnw0MDMxNnwzNDQ-
https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/ac/aHR0cHM6Ly9tbGwta3ltZW4tcGlpcmkuY3JlYW1haWxlci5maS9hcnRpY2xlLzU2OWY4ZGMyNzYyZWYvNWI4NjU3NzM2Yjc0Yw--/MTM5MzU1NTM2fDIyODA5Nnw0MDMxNnwzNDQ-
https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/ac/aHR0cHM6Ly9tbGwta3ltZW4tcGlpcmkuY3JlYW1haWxlci5maS9hc3NldHMvdXBsb2Fkcy9kZjA2NTQ4ZGE1N2Q3MTY2ZjRmN2ZmMGFkYWU3NmFiMmVhMGEyMDk2L3NoYXJlZC9pbWFnZXMva290a2EtbGgta3Vyc3NpMjAxOC5qcGc-/MTM5MzU1NTM2fDIyODA5Nnw0MDMxNnwzNDQ-
https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/ac/aHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL2V2ZW50cy8xMTE3Nzk0NTI4Mzg1MTk2Lw--/MTM5MzU1NTM2fDIyODA5Nnw0MDMxNnwzNDQ-
https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/ac/aHR0cHM6Ly93d3cub3Bpc3RvcGFsdmVsdXQuZmkva290a2Evc2VhcmNoLnBocD9sPWZpJnNlYXJjaD1sYXN0ZW5ob2l0bw--/MTM5MzU1NTM2fDIyODA5Nnw0MDMxNnwzNDQ-
https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/ac/aHR0cHM6Ly9sYXN0ZW5ob2l0by5tbGwuZmkvY2xpZW50/MTM5MzU1NTM2fDIyODA5Nnw0MDMxNnwzNDQ-


Mie kuulun-hanke etenee, ja ensimmäiset yhdistyksien ja nuorten kanssa toteutetut tapaamiset
ovat olleet onnistuneita, innostavia ja tulevaisuuteen katsovia. Yhteistyön muotoja on jo
löydetty!

 

Kuule, Näe, Kohtaa miut 4.0

Tervetuloa Kouvolan kaupungin nuorisopalvelujen, Ohjaamon ja Mannerheimin
lastensuojeluliitto Kymen piirin järjestämään maksuttomaan (lounas omakustanteinen)
ammattilaisseminaariin nuorten parissa toimiville. Kouvolatalon Simelius-salissa 7.11. klo
8:15-15:30 esiintyvät psykologi, psykoterapeutti (YET) Tiina Röning, yhteisötaiteilija,
psykoterapeutti Ursula Hallas Space! -projektista sekä teatteri- ja draamaohjaaja Piia Kleimola.
Ilmoittautuminen 24.10. mennessä tästä. Lisätietoa: Taina Salomäki, etunimi.sukunimi@mll.fi,
p. 040 1587122 tai Sanna Heimonen, etunimi.sukunimi@kouvola.fi, p. 020 615 1252

 

 

Verkkokurssi nuorisotoiminnan kehittämiseen

Haluaisitteko yhdistyksessänne toimia nuorten kanssa, mutta ette oikein tiedä mitä tehdä tai
miten pääsisi alkuun? Vai kaipaako nuorisotoimintanne uusia ideoita? MLL:n keskusjärjestö
järjestää yhdessä piirien kanssa kaikille yhdistystoimijoille suunnatun nuorisotoiminnan
verkkokurssin 23.10.-5.12. Kurssi pidetään vuorovaikutteisella Moodle-alustalla ja siihen
sisältyy kaksi myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana pidettävää Skype-tapaamista. Kurssilla
tutustutaan MLL:n nuorisotoiminnan toimintamalleihin ja pohditaan oman yhdistyksen
nuorisotoiminnan mahdollisuuksia. Osallistuja saa kurssilta tietoa ja käytännön ideoita.
Koulutuksen tavoitteena on innostaa ja antaa valmiuksia kehittää omaa toimintaa. Samalla
pääset jakamaan ajatuksia muiden nuorisotoiminnasta kiinnostuneiden MLL-toimijoiden
kanssa. Lue lisää. Ilmoittaudu mukaan 10.10. mennessä tästä!

 

      

 

MLL:n Kymen piiri
Hallituskatu 5 (2. kerros) 
45100 Kouvola 
p. 010 422 8122
kymen.piiri@mll.fi

 

Linkit
Päivitä yhteystiedot
Kerro kaverille

http://kymenpiiri.mll.fi

 

Osoitelähde: MLL:n Yhdistysnetin yhdistystiedot.
Jos et halua meiltä enempää postia, poistu postituslistalta.

https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/ac/aHR0cHM6Ly93d3cud2Vicm9wb2xzdXJ2ZXlzLmNvbS9TLzZGRjBGNDMwMENFREJBMjQucGFy/MTM5MzU1NTM2fDIyODA5Nnw0MDMxNnwzNDQ-
https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/ac/aHR0cHM6Ly9tbGwta3ltZW4tcGlpcmkuY3JlYW1haWxlci5maS9hYy9hSFIwY0RvdkwzbG9aR2x6ZEhsemJtVjBkR2t1Yld4c0xtWnBMMkZxWVc1cmIyaDBZV2x6ZEdFdmRYVjBhWE5sZEM5dGJHeHVMVzUxYjNKcGMyOTBiMmx0YVc1dVlXNHRkbVZ5YTJ0dmEzVnljM05wTFd0aGVXNXVhWE4wZVhrLS9OREUwTmpRMk9URjhNakk1T0RBeWZESTJORFF5ZkRFeE1BLS0-/MTM5MzU1NTM2fDIyODA5Nnw0MDMxNnwzNDQ-
https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/ac/aHR0cHM6Ly9mb3Jtcy5vZmZpY2UuY29tL1BhZ2VzL1Jlc3BvbnNlUGFnZS5hc3B4P2lkPTFBSnF4eWE3YlVhTGp4TmUxcG4wQjhQa3B4SjA0UU5Ma1IwSkotamJ0T05VUWs5RU4weFpRMUk0VjBJMFNGRldOa1F6U1RVMVdFMU9NUzR1/MTM5MzU1NTM2fDIyODA5Nnw0MDMxNnwzNDQ-
https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/ac/aHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL21sbGt5bWVucGlpcmkvP3JlZj1obA--/MTM5MzU1NTM2fDIyODA5Nnw0MDMxNnwzNDQ-
https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/ac/aHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vY2hhbm5lbC9VQ2ZiVlBJVG5PbGpnUWEwQ3g2cXh2c1E-/MTM5MzU1NTM2fDIyODA5Nnw0MDMxNnwzNDQ-
https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/ac/aHR0cDovL3loZGVzc2F2YWh2YWtzaS5ibG9nc3BvdC5maS8-/MTM5MzU1NTM2fDIyODA5Nnw0MDMxNnwzNDQ-
https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/ac/aHR0cHM6Ly93d3cuaW5zdGFncmFtLmNvbS9tbGxfa3ltZW5waWlyaS8-/MTM5MzU1NTM2fDIyODA5Nnw0MDMxNnwzNDQ-
https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/ac/aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9NTExfS3ltZW5waWlyaQ--/MTM5MzU1NTM2fDIyODA5Nnw0MDMxNnwzNDQ-
mailto:kymen.piiri@mll.fi
https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/ac/aHR0cHM6Ly9tbGwta3ltZW4tcGlpcmkuY3JlYW1haWxlci5maS9hZG1pbi90aGVtZXMvc2hvdy81MGNmMDAwNTljNjgy/MTM5MzU1NTM2fDIyODA5Nnw0MDMxNnwzNDQ-
https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/ac/aHR0cHM6Ly9tbGwta3ltZW4tcGlpcmkuY3JlYW1haWxlci5maS91c2VyLXNldHRpbmdzLzU3YjJlNjMwMzk2MGIvZDU3OTU0NTQ1OGE1MTA1YmM4NTkxMmY3OTY1NDEwYzg-/MTM5MzU1NTM2fDIyODA5Nnw0MDMxNnwzNDQ-
https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/ac/aHR0cHM6Ly9tbGwta3ltZW4tcGlpcmkuY3JlYW1haWxlci5maS9mb3J3YXJkLXRvLWEtZnJpZW5kLzViODY1NzczNmI3NGM-/MTM5MzU1NTM2fDIyODA5Nnw0MDMxNnwzNDQ-
https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/ac/aHR0cDovL2t5bWVucGlpcmkubWxsLmZpLw--/MTM5MzU1NTM2fDIyODA5Nnw0MDMxNnwzNDQ-
https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/ac/aHR0cHM6Ly9tbGwta3ltZW4tcGlpcmkuY3JlYW1haWxlci5maS91bnN1YnNjcmliZS81N2IyZTYzMDM5NjBiLzViODY1NzczNmI3NGM-/MTM5MzU1NTM2fDIyODA5Nnw0MDMxNnwzNDQ-

