Katso viesti selaimessa

Syksyinen tervehdys!
Huikea MLL:n järjestöristeily on takana. Mielettömiä kohtaamisia, uusia oppeja, iloa ja naurua ja mitä heittäytymistä MLL-tanssiiin! Kuvassa morsio täysin yllätettynä Valkealan huippujengin
kanssa. Yhteiset kohtaamiset ovat äärinmäisen tärkeistä erityisesti nyt, kun toimintaympäristö
on ennennäkemättömän myllerryksen kourissa. Olen kuitenkin rauhallisin mielin, sillä
alueellamme työ järjestöjen ja maakunnan välisen yhteistyö- ja järjestörahoitusmallin
rakentamiseksi on hyvässä vauhdissa. Kiitos nohevien järjestöagenttiemme. Myös
piiritoimistolla on tapahtunut muutoksia - järjestökoordinaattori Joonas lähtee kohti uusia
haasteita ja hänen työtehtäviään tulee jatkossa hoitamaan järjestöassistentti Justus ja
koordinaattori Elisa. Tarkemmasta työnjaosta kerromme syyskokouksessa 17.11
toimintasuunnitelman yhteydessä ja seuraavassa piiriviestissä. Syyskokouksessa on tarkoitus
myös täydentää piirihallitusta kahdella uudella jäsenellä - tule kokoukseen ja vaikuta! Vuoden
Teko -tunnustuksen saaja päätetään piirihallituksessa marraskuun alussa - vielä ehdit lähettää
oman ehdotuksesi 22.10. mennessä osoitteeseen kymen.piiri(at)mll.fi.
Ja vielä tulevasta vaalivuodesta. Liittohallitus hyväksyi 27.9 MLL:n eduskuntavaaliohjelma, joka
muodostaa MLL:n eduskuntavaali- ja hallitusohjelmavaikuttamisen perustan.
Terveisin
Kikka & Kymen piirin toimiston poppoo

Järjestötoiminta
Vuoden Teko

Syyskokous

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

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: teija.honni@mll.fi

Leikkilähettikoulutus

Järjestökoulutus

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

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 maiju.vesa@mll.fi

Muistakaa tilata Hyvä Joulumieli -lahjakortit 15.10. mennessä!
Hyvä Joulumieli -korttien tilaus ja jakoprosessi uudistettiin tälle syksylle. Muistattehan tehdä
tilauksen lahjakorteista alueellenne ajoissa. MLL:n ja SPR:n paikallisyhdistykset ja osastot
kartoittavat apua tarvitsevien perheiden määrän yhteistyössä paikallisen neuvolan,
sosiaalitoimiston tai seurakunnan jne. kanssa. Toisin kuin aikaisempina vuosina, tänä vuonna
kortit tilataan suoraan SPR.n keskustoimiston kautta. Jokainen yhdistys kartoittaa korttien
tarpeen paikkakunnalla yhteistyössä paikallisten SPR-toimijoiden kanssa (mikäli heitä on) ja
tilaavat sovitusti kortit joko suoraan yhteistyökumppanin osoitteeseen tai yhdistykselle, mikäli
yhdistys haluaa toimittaa kortteja myös itse eteenpäin. Postituksesta yhteistyökumppanille on
sovittava etukäteen kumppanin kanssa ja tilauslomakkeeseen on kirjattava toimitusosoite.
Tilaukset tulee tehdä viimeistään 15.10.2018. Linkki tilauslomakkeeseen.

Perhekeskustoiminta
Eroauttamistyö & perheiden kohtaamispaikkatoiminta
Eron edessä -illat ovat ammattilaisten pitämiä avoimia, maksuttomia, infoluonteisia
tilaisuuksia, joissa puhutaan lapsiperheiden eroihin liittyvistä asioista. Illat ovat suunnattu
erityisesti eroa pohtiville ja eronneille vanhemmille ja muille perheen läheisille, mutta soveltuvat
hyvin myös ammattilaisille ja opiskelijoille. Tilaisuuteen voi osallistua anonyymisti. 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
Yhden kriisi, kahden kauppa, kolmannen kasvuympäristö -yleisötilaisuus 26.11.
Lappeenrannan kaupungintalolla. Ammattilaisille tarkoitetut luennot klo 12:30-16.
Luennoitsijoina mm. parisuhdekouluttaja ja tietokirjailija Marianna Stolbow. Saliin mahtuu noin
600 osallistujaa. Ilmoittautumiset ammattilaisten luennoille 15.11. mennessä nettilinkin kautta.
Samana päivänä järjestetään myös avoin vanhempainilta aiheesta kiinnostuneille klo 17:3019:00. Tilaisuudessa käsiteltäviä aiheita: yksilön ja parisuhteen kriisi (identiteetti ja kaavat),
eropäätös ja sen seuraukset sekä lasten tukeminen. Liitteenä mainos PDF-muodossa.

Tukihenkilötoiminta
MLL:n tukihenkilötoimintaan kuuluvat STEA:n rahoittamat kaveri-, perhekummi- ja ystäväksi
maahanmuuttajaäidille -toiminnat. Tulevat tukihenkilötoiminnan koulutus järjestetään 6.11.
Lappeenrannassa. Koulutuksesta luotu tapahtuma 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
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

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.

