
 Katso viesti selaimessa

   

 Piiriviesti 6/2018 elokuu 2018 

  

 Syysterveiset!  

 

Syksy on tapahtumia ja koulutuksia täynnä. Alla tuhti tietopaketti piirin toiminnoista ja
yhdistysten ajankohtaisista asioista. Merkitkää jo kalentereihin 17.11. Haminassa järjestettävä
piirin syyskokous sekä 24.11. Lappeenrannassa pidettävä järjestökoulutus, jossa asiaa muun
muassa  yhdistyksen taloudenhoidosta, EU tietosuoja-asetuksen GDPR:n vaikutuksista
yhdistysten toimintaan sekä jäsenhuollon hyvistä käytännöistä. Muistakaa myös kilpailu, jossa
eniten leikkejä Leikkipankkiin ilmoittanut yhdistys voi voittaa 200 euron arvoisen stipendin leikin
edistämiseen yhdistyksessä.

Terveisin
Kymen piirin toimiston poppoo

 

 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
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monipuolinen. Risteilylle olette tervetulleita niin te vapaaehtoiset kuin ammatillista työtä tekevät.
MLL:n Kymen piiri on järjestämässä yhteiskyydityksen reitille Kouvola-Kotka-Helsinki. Piirin
alueelta risteilylle ilmoittautuneita tällä hetkellä (23.8.) vajaa 50. Lappeenrannan suunnasta
tulossa sen verran vähän porukkaa, että melkein tyhjän bussin ajaminen ei ole järkevää - siksi
suunnitelmien muutos. Alla kuva suunnitelmasta; lähtö Kouvolan matkakeskukselta klo 11,
Keltakankaan ABC:llä noin klo 11:20, Sutelan rampilla klo 12 ja Katajanokan Terminaalilla klo
13.30. Menopaluu matka bussilla kustantaa 20€ per nenä. Näillä näkymin ilmoittautuminen
satamassa alkaa perjantaina kello 14.00 ja ensimmäiset ohjelmaosuudet viimeistään kello
16.00. Ajantasaisimmat tiedot järjestöristeilystä löytyy yhdistysnetistä.

  

 Perhekeskustoiminta  

 

Perhekahvilaohjaajien verkkokurssi syyskuussa

MLL:n Kymen piiri järjestää perhekahvilaohjaajien verkkokurssin 5.9.-14.10., joka on suunnattu
erityisesti uusille perhekahvilaohjaajille. Kurssi sopii kertauksena myös pidempään toimineille
perhekahvilaohjaajille sekä yhdistyksen hallituksen perhekahvilavastaaville. Tavoitteena on,
että osallistuja tulee tietoiseksi perhekahvilaohjaajan roolista ja MLL:n perhekahvilan
toimintaperiaatteista. Kurssilta saa tietoa , käytännön ideoita sekä vertaistukea, mitä kautta
ohjaaja vahvistaa ohjaustaitojaan ja saa varmuutta perhekahvilan ohjaukseen ja kävijöiden
kanssa toimimiseen.

Moodle-verkkokurssi sisältää itsenäistä MLL:n materiaaleihin tutustumista, yhteisiin
keskusteluihin osallistumista, kuvatehtävän sekä oman oppimisen arvioinnin. Lisätietoja:
maiju.vesa@mll.fi tai p. 050 302 0269 ja ilmoittautumiset 31.8. mennessä justus.salmi@mll.fi

 

 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 13.-20.9. klo 17-20:15 Kouvolan piiritoimistolla (Hallituskatu 5) sekä
4.-11.10. klo 17-20:15 Lappeenrannan Tirikan kohtaamispaikalla (Armilankatu 33 A).
Koulutuksen jälkeen on valmis toimimaan vapaaehtoisena Kouvolan alueen
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kohtaamispaikkatoiminnassa. Vapaaehtoisille tarjotaan tukea, ohjausta, vertaistukea,
koulutusta ja virkistystoimintaa vapaaehtoisuuden tueksi. Liitteenä Kouvolan ja Lappeenrannan
koulutusten mainokset. Kouvolan ja Lappeenrannan koulutuksista luotu myös facebook-
tapahtumat markkinointia varten. Lisätietoja ja ilmoittautumiset Kouvolan koulutuksesta:
koordinaattori Satu Lukka, 050 5139 553, satu.lukka@mll.fi ja Lappeenrannan koulutuksesta
koordinaattori Marjaana Peronmaa, 050 3588394, marjaana.peronmaa@mll.fi

Eroryhmä lapsille kokoontuu kuusi kertaa 26.9.-7.11. 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.
Ryhmä käynnistyy neljällä ilmoittautuneella, maksimimäärä on kahdeksan lasta. Liitteenä lasten
erovertaisryhmän mainos. Lisätietoa ja ilmoittautumiset 17.9. mennessä satu.lukka@mll.fi p.
050 5139553.

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 1.9.
Kotkassa, 5.9. Imatralla, 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. Facebookiin luotu
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)  
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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

MLL:n nuorisotoiminnan verkkokurssi tulee jälleen! Olisitko kiinnostunut osallistumaan? Ilmoita
kiinnostuksestasi jättämällä yhteystietosi oheiseen lomakkeeseen. Keskusjärjestö säilyttää
tietojasi vain syksyn 2018 verkkokurssin ajan. Onko teidän paikallisyhdistyksessänne toimintaa
nuorille? Kiinnostaisiko teitä aloittaa nuorisotoiminta? Perustaa peräti oma verkk@riryhmä tai
tehdä jotain pienimuotoisempaa alueenne nuorten kanssa tai heidän hyväkseen? Mitä toiminta
voisi olla ja miten sen saisi käyntiin? Osallistu kaikille MLL:n yhdistystoimijoille suunnatulle
verkkokurssille syksyllä 2018, 23.10.-5.12.2018. Kurssin laajuus on noin 30 tuntia, voit kuitenkin
osallistua siihen oman tarpeesi mukaan.

 

 

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
(fb-tapahtuma) ja 6.9. Kotkan Yhteisötalo Messillä (fb-tapahtuma). 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

 

 
 

https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/ac/aHR0cHM6Ly93d3cud2Vicm9wb2xzdXJ2ZXlzLmNvbS9TLzZGRjBGNDMwMENFREJBMjQucGFy/MTM5MzU1NTM2fDIyMzg3NXw0MDMxNnwzNDQ-
https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/ac/aHR0cHM6Ly9tbGwta3ltZW4tcGlpcmkuY3JlYW1haWxlci5maS9hYy9hSFIwY0hNNkx5OW1iM0p0Y3k1dlptWnBZMlV1WTI5dEwxQmhaMlZ6TDFKbGMzQnZibk5sVUdGblpTNWhjM0I0UDJsa1BURkJTbkY0ZVdFM1lsVmhUR3A0VG1VeGNHNHdRamhRYTNCNFNqQTBVVTVNYTFJd1Nrb3RhbUowVDA1VlRWVXhUVkl3YzNkU1JFNURUVVJuZUUxclRrMVRWR1JQVGxab1NGVkZaRlpPUXpSMS9OamN3TWpnek5EZDhNakU0TkRBeGZESTBORFl4ZkRFeE1BLS0-/MTM5MzU1NTM2fDIyMzg3NXw0MDMxNnwzNDQ-
https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/ac/aHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL2V2ZW50cy8xNDM4MTk2NTk3ODkyNTkv/MTM5MzU1NTM2fDIyMzg3NXw0MDMxNnwzNDQ-
https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/ac/aHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL2V2ZW50cy80Mjk4NzgyOTc0NTEwMjgv/MTM5MzU1NTM2fDIyMzg3NXw0MDMxNnwzNDQ-


      

 

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.
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