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Aurinkoa ja iloa!
Kesä on jo oven takana, ja pian on aika hengähtää. Tästä viestistä pääset kurkkaamaan
loppukevään, ja hieman syksynkin suunnitelmiin - yhtenä kohokohtana on tietysti MLL:n
järjestöristely! Joten jos et ole vielä ilmoittautunut, tee se pian. Laiva täyttyy huimaa vauhtia. Ja
onhan meillä mm. Tykkimäkipäiväkin vielä edessä. Yhdessä pääsemme kohti
jäsentavoitettamme!
Kesänodotusterveisin,
Christa Carpelan eli Kikka

Järjestötoiminta
Järjestöristeily 21.-23.9.2018
MLL:n Järjestöristeily on koko MLL-väen osaamisen ja kokemuksen jakamisen sekä iloisen
yhdessäolon viikonloppu. Risteilyn ohjelmakokonaisuus tulee olemaan mielenkiintoinen ja
monipuolinen. Risteilylle olette tervetulleita niin te vapaaehtoiset kuin ammatillista työtä tekevät.
Ilmoittautuminen risteilylle alkoi torstaina 3.5. ja tällä hetkellä (9.5.) paikkoja on vapaana
satakunta. Vaikka paikat loppuisivat, on keskusjärjestöltä kannustettu ilmoittautumaan myös
varasijoille. Tämä siksi, että useampi yhdistys on varannut könttänä suuremman määrän
hyttejä/paikkoja kuin todellisuudessa tulee toteutumaan, eli paikkoja tulee näiltä yhdistyksiltä
todennäköisesti vapautumaan.
MLL:n Kymen piiri on järjestämässä yhteiskyydityksen reiteille Kouvola-Helsinki sekä ImatraKotka-Helsinki. Alla kuva alustavasta suunnitelmasta. Lisätietoa bussikyydityksestä luvassa
vielä ennen kesälomia.

Perhekeskustoiminta
Eroauttamistyö & perheiden kohtaamispaikkatoiminta
Perheiden kohtaamispaikkatoiminta on palvelu lapsiperheille: erillään lapsesta asuva vanhempi
tai muu lapselle läheinen henkilö voi tavata lasta kodinomaisessa ympäristössä, ei valvotusti.
Toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen ja on maksutonta. Toiminnan mahdollistavat MLL:n
koulutetut vapaaehtoiset. Kohtaamispaikoissa käynnistetään tarpeen mukaan erilaisia
vertaisryhmiä esimerkiksi eroperheen lapsille ja nuorille.
Vapaaehtoisten koulutus 14.-24.5. klo 17-20:15 Kouvolan piiritoimistolla (Hallituskatu 5).
Koulutuksen jälkeen on valmis toimimaan vapaaehtoisena Kouvolan alueen
kohtaamispaikkatoiminnassa. Vapaaehtoisille tarjotaan tukea, ohjausta, vertaistukea,
koulutusta ja virkistystoimintaa vapaaehtoisuuden tueksi. Koulutusmainos ja lisätietoa sen
sisällöstä liitteenä. Lisätietoja ja ilmoittautumiset: koordinaattori Satu Lukka, 050 5139 553,
satu.lukka@mll.fi
Vapaaehtoisten koulutus 5.-12.6. klo 17-20:15 Lappeenrannan Tirikan kohtaamispaikalla
(Armilankatu 33 A). Koulutuksen jälkeen on valmis toimimaan vapaaehtoisena Lappeenrannan
alueen kohtaamispaikkatoiminnassa. Vapaaehtoisille tarjotaan tukea, ohjausta, vertaistukea,
koulutusta ja virkistystoimintaa vapaaehtoisuuden tueksi. Koulutusmainos ja lisätietoa sen
sisällöstä liitteenä. Lisätietoja ja ilmoittautumiset: koordinaattori Marjaana Peronmaa, 050
3588394, marjaana.peronmaa@mll.fi

Tukihenkilötoiminta
MLL:n tukihenkilötoimintaan kuuluvat STEA:n rahoittamat kaveri-, perhekummi- ja ystäväksi
maahanmuuttajaäidille -toiminnat. Tulevat tukihenkilötoiminnan koulutukset järjestetään
kesäkuussa Kouvolassa ja syyskuussa Etelä-Karjalassa. Liitteenä Kouvolan koulutuksen
kaveri-, perhekummi- ja ystäväksi maahanmuuttajaäidille -mainokset sekä linkki facebook tapahtumaan.

Lue lisää tukihenkilötoiminnasta

Lastenhoitotoiminta
Seuraavasta lastenhoitokurssi käynnistyy syksyllä Imatralla yhteistyössä Imatran Opiston
kanssa. Osallistumismaksu 65€. 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. Lisätietoa ja
ilmoittautumiset taina.salomaki@mll.fi p. 040 158 7122
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)
Mie kuulun-hanke etenee, ja ensimmäiset yhdistyksien ja nuorten kanssa toteutetut tapaamiset
ovat olleet onnistuneita, innostavia ja tulevaisuuteen katsovia. Yhteistyön muotoja on jo
löydetty!

Osallistavat menetelmät - mitä on osallisuus?
Osallistavat menetelmät - mitä osallisuus on -koulutuspäivän sisältöpohjana on tunne ja
vuorovaikutustaidot, ryhmäytyminen ja ryhmätaidot sekä arjen improvisaatio ja kuuntelemisen
tärkeys. Näitä sisältöjä käsitellään toiminnallisin menetelmin ja osallistavin työtavoin.
Koulutuspäivä soveltuu kaikille, jotka ovat kiinnostuneita osallistavista menetelmistä ja
toiminnallisista työtavoista, kuten esimerkiksi opettajat, varhaiskasvattajat, nuoriso-ohjaajat
sekä kaikki erilaisten ryhmien kanssa toimijat.
Suuren suosion saaneet koulutukset järjestetään jälleen syksyllä; 4.9. Kouvolan Taideruukilla
ja 6.9. Kotkan Yhteisötalo Messillä. Koulutuksen hinta 85€ sisältää ruoan ja kahvin sekä
materiaalit. Koulutuksen vetää MLL:n Kymen piirin kouluttaja, teatteriopettaja Piia Kleimola.
Ilmoittautuminen ja tiedot mahdollisista ruoka-aineallergioista 31.8. mennessä:
joonas.kojo(at)mll.fi

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.

