Katso viesti selaimessa

Piiriviesti 6/2019

elokuu 2019

Tervehdys!
Toivottavasti kesä oli teille kaikille rentouttava, ja voimia on varastossa syksyn vauhtia varten.
Piiritoimiston syksyn suunnitelmista ja uusista tuulista voit lukea tästä viestistä. MLL100
juhlallisuuksiin ja uuteen MLL:n Kaakkois-Suomen piiri ry -nimeen valmistautumisen lisäksi
syksyä värittää muun muassa järjestö- ja perhekeskusyhteistyön kehittäminen. Molempien
maakuntien LAPE-akatemioissa MLL on vahvasti mukana kouluttamassa johtavia virkamiehiä
ja päättäjiä lapsivaikutusten arvioinnista – arviointi on saatava osaksi päätöksentekoa!
Kymenlaakson maakunnallisen järjestötyöryhmän rupeama kulminoituu järjestörakenneesityksen julkistamiseen 15.10. Esityksen tavoitteena on piirtää kuva vahvasta ja selkeästä
järjestörakennekokonaisuudesta, jossa järjestöt ovat sisällä palvelupoluissa ja
toimintaedellytykset kansalaistoimintaan, järjestölähtöiseen auttamistyöhön ja palvelutoimintaan
mahdollistuvat. Samaa prosessia käynnistetään myös Etelä-Karjalassa syksyn aikana. Syksy
tuo myös piirin syyskokouksen ajankohtaiseksi! Varaathan kalenteristasi lauantain 23.11
iltapäivän. Kokous pidetään Imatralla, aika ja tarkempi paikka ilmoitetaan pian.
Ja kesäkuussahan (13.-14.6.2020) on juhlavuoden Liittokokous Helsingissä!
Tapaamisiin! Terveisin Kikka ja piirin väki
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Ajankohtaista
Piirin uusi työntekijä
Oon Saara Leiri, Mikkelistä Oulun kautta
Kymenlaaksoon ja Kotkaan päätynyt
suurperheen äiti. Työkseni oon tehnyt
terveysvalvontaa, kunnes eroauttamisen

vapaaehtoistyö ja sen myötä sosiaaliala alkoi
tuntua omalta jutulta. Sosionomiopinnot
XAMK:issa ovat nyt loppusuoralla. Työ MLL
Kymen piirissä tukihenkilötoiminnassa ja
eroauttamisen hankkeessa on ihan
mahtavan kiva mahdollisuus päästä
tekemään tätä enemmän oman näköistä
työtä ihmisten parissa.

Kymen piirin puhelinnumero poistuu käytöstä
Kymen piirin piiripuhelin on jäänyt eläkkeelle.
Tulevaisuudessa yhteydenpito onnistuu suoraa työntekijöidemme kanssa puhelimitse tai
sähköpostilla.

Kymen piirin henkilökunnan yhteystiedot

Tukihenkilötoiminnan kuulumiset
Syksy on tuonut iloisia tuulia ja muutoksia MLL Kymen piirin tukihenkilötoiminnan työntekijöihin.
Elisa Sandström-Hovi on aloittanut ystäväksi maahanmuuttajaäidille – toiminnan
koordinaattorina Kymenlaaksossa. Lisäksi hän ohjaa lukumummi ja -vaari -toimintaa koko piirin
alueella. Sanna Kytö ohjaa edelleen perhekummi- ja kaveritoimintaa Kymenlaaksossa ja Julia
Lyytinen jatkaa Etelä-Karjalassa. Lisäksi olemme saaneet eteläiseen Kymenlaaksoon
vahvistuksen Saara Leiristä. Virpi Meriläinen siirtyy kehittämispäälliköksi tukihenkilötoimintaan
ja eroauttamistyöhön.

Perhesatamatoiminta
Perhesatamatoiminta pyörii jälleen täydellä
teholla Kouvolassa ja Lappeenrannassa.

Uusiakin perheitä mahtuu mukaan, tietoa saa
levittää tarvitseville.
Perhesatamat ovat maksuttomia
kohtaamispaikkoja eronneille lapsiperheille.
Ne soveltuvat eron jälkeisiin tilanteisiin,
joissa esim. asumisjärjestelyt ovat vielä
epäselvät, toinen vanhempi asuu kaukana tai
tarvitsee tukea ja ohjausta lapsen hoidossa.
Perhesatamatoiminta ei ole lakisääteistä
valvottua tai tuettua tapaamistoimintaa.

Hyvä Joulumieli -kampanja 2019
Vielä on kesää jäljellä, mutta pukki ovelle kohta kolkuttaa ja jouluasiat alkavat mielessä
kutkuttelemaan.
Hyvä Joulumieli -kampanjan 2019 alkuun on vielä tovi, mutta tässä kohtaa voi aloittaa
yhteistyökumppaneiden kartoitusta.
Tästä lisää tuonnenpana, mutta laittakaa tämä jo korvan taakse.

MLL 100 vuotta
MLL täyttää ensi vuonna 100 vuotta.
Haastamme paikallisyhdistykset järjestämään lapsille ja heidän perheilleen tapahtuman tai
tempauksen 4.10.2020.
Laita kalenteriin päivämäärä jo nyt ylös, ja mietintämyssyyn hautomaan mitä hauskaa voitte
tehdä alueellanne.
Piiri on vahvasti mukana MLL 100 tohinoissa. Käynnistämme suunnittelutyöryhmän, johon
kutsun teitä paikallisyhdistyksiä osallistumaan vaikka Skypen välityksellä. Ensimmäinen
tapaaminen on maanantaina 2.9.2019 klo 16.30-18.30 MLL Kymen piirin toimistolla
Kouvolassa, Hallituskatu 5, 2.krs. Kaikki innolla mukaan suunnittelemaan riemukasta MLL 100
juhlavuotta ja miten se näkyy meidän piirissä!
Ilmoita osallistumisesta minulle, Maiju Vesa maiju.vesa@mll.fi, p. 050 302 0269

Vuoden teko 2019
Taas on aika ehdottaa Kymen piirin Vuoden teko -palkinnon saajia. Mannerheimin
Lastensuojeluliiton Kymen piiri palkitsee vuosittain henkilön tai yhteisön Vuoden Teko palkinnolla kiitoksena työstä lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyväksi.
Ehdotukset voitte lähettää 28.10. mennessä Kymen piiri ry:n toiminnanjohtajalle:

Christa Carpelan
christa.carpelan@mll.fi

Liittohallituksen jäsenvalinnat
Nyt teillä on mahdollisuus ehdottaa liittohallituksen jäseniä vuosille 2020-2022 ja
varapuheenjohtajia vuodelle 2020
Lue lisää jäsenvalinnoista ja -ehdotuksista:

Yhdistysnetistä

Järjestöristeily
Astu laivaan ja lähde järjestöseikkailulle Tukholmaan Silja Serenaden kyydissä 11.-13.10.2019.
Tänä vuonna risteily on suunnattu teille yhdistysväen luottamus- ja vastuuhenkilöille.
Tarjolla työpajoja, iloista MLL väkeä, hyvää ruokaa, shoppailua ja tietysti muutama meistä
ihanista piirin toimistolaisista.
Tule mukaan!
Lisätietoja sekä ilmoittautumislinkin risteilylle löydät:

Yhdistysnetistä
Huomaathan, että ilmoittautuminen järjestöristeilylle sulkeutuu jo 28.8.

Ajankohtaiset koulutukset
Tukihenkilötoiminnan sekä lukumummi ja -vaari -toiminnan koulutukset:
Ruokolahti 4.9.
Luumäki 11.9.
Pyhtää 18.9.
Hamina 25.9.
Imatra 9.10.
Kouvola 5.11.
Lappeenranta 7.11.

Etkö pääse koulutukseen? Kysy perehdytysmahdollisuudesta!

Ohjaajakoulutus

Kymen piiriltä on mahdollisuus ostaa syksyn 2019 aikana osaava ja osallistava ohjaaja –
koulutusta hintaan 120€. Ohjaajakoulutus on lasten ja nuorten ohjaajille suunnattu
kokonaisuus, joka sisältää teoria- ja käytännön opetusta. Koulutus antaa tietoja ja taitoja
osaavaan ja osallistavaan ohjaamiseen. Koulutusta voi tarjota esim. paikallisille urheiluseuroille
ja kouluille.
Lisätietoja Taina Salomäeltä, p. 040 158 7122.

Muita koulutuksia ja tilaisuuksia

MLL ja MLL:n tutkimussäätiö järjestävät:
Varhaiskasvatus lapsen kokemuksena -seminaari 1.10. Helsingissä.
Ohjelma ja ilmoittautuminen:
http://www.mlltutkimussaatio.fi/varhaiskasvatus-lapsen-kokemuksena-seminaari/

MLL ja Folkhälsan järjestävät:
Lapset, perheet ja mentalisaatio -seminaari 4.10. Helsingissä.
Seminaari tarjoaa tietoa mentalisaatiosta ja mentalisaatioperusteisesta työotteesta.
Seminaari on suunnattu lapsia ja perheitä työssään kohtaaville sosiaali-, terveys- ja
kasvatusalan ammattilaisille.
Ohjelma ja ilmoittautuminen:
https://www.mll.fi/lapset-perheet-ja-mentalisaatio-seminaari-4-10-2019/

Huomioittehan perehdyttämismahdollisuuden?
Jos yhdistyksillä on tarve tai toive jollekin koulutukselle, olkaa rohkeasti
yhteydessä! Tukihenkilö-, lukumummi ja -vaari sekä
perheluotsitoimintoihimme pääsee mukaan myös perehdytyksen kautta
ympäri vuoden!
Tervetuloa mukaan koulutuksiin!

Etelä-Karjalan tapahtumia
MLL Kymen piiri osallistuu jälleen erilaisiin
tapahtumiin, mukana oltiin 17.8.
Kansalaistoiminnan Fiestassa. Alla lisää
tulevista tapahtumista!

Sataman valot 31.8.
"Lappeenrannan kaupungin 370vuotisjuhlaviikko avataan koko perheen
Sataman valot -tapahtumassa lauantaina
31.8.2019 klo 16–23.
Tapahtuman teemana on tänä vuonna Meijän
kylä ja juhlavalot."

Vauvan päivä 27. - 28.9.
Vauvan päivää juhlistetaan viemällä pienet paketit 27.9. syntyville vauvoille sekä järjestämällä
Vauvan päivä messut 28.9. klo 9:00-12:00 Tirikan päiväkodin salissa. Mukana on paljon
näytteilleasettajia sekä mielenkiintoista ohjelmaa pikkulapsivaihetta eläville perheille.
Tervetuloa mukaan!

Kymenlaakson tapahtumia
Syksyllä on erilaisia tapahtumia, joissa olemme piirinä mukana.
Saatoitkin nähdä meitä lauantaina 24.8. Maailma Kymissä tapahtumassa Karhulan torin ja
seurakuntakeskuksen ympäristössä.
Seuraavan kerran meidät löytää:

Valojen yö 13.9.
"Kaupunkifestivaali Valojen yö valtaa Haminan valolla ja ilolla perjantaina 13.9."
Haminassa meidät voi tavata kello 17:30 alkaen.

Tervetuloa mukaan tai moikkaamaan!

Muista myös keskusjärjestön tapahtumakalenteri!

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.

