Jäsenkirje 2/2021
Jouluinen tervehdys, sinä MLL Kuusamon jäsen!
Joulukuu on jo pitkällä, eikä tätä vuotta ole enää paljoa jäljellä. Vuosi 2021 oli edeltäjänsä tavoin
jotenkin tosi pitkä (ja samalla kuitenkin niin nopeasti ohi!) ja kaikki varmasti odottivat toiveikkaina,
milloin arki palaisi normaaliksi. Perhekahvilan merkitys kasvoi ja onneksi saimmekin syyspuolella
perhekahvilaa ainakin välillä pidettyä auki.
Joulu on jo niin lähellä, että odotus alkaa muuttua pieneksi joulujännitykseksi. Meidän
perheessämme odotetaan myös joululomaa ja sen myötä rauhoittumista ja arkihuolista irrottamista.
Ja tietysti mummolan jouluruokia! Joulua voi viettää monella tapaa ja kaikki on yhtä hyviä.
Toivotan sinulle ja perheellesi mukavaa joulun aikaa. Pidetään toisistamme huolta!
Olet tärkeä.
Tuuli Viitala, yhdistyksen puheenjohtaja
Hyvä joulumieli -lahjakortit
Hyvä Joulumieli -lahjakortit jaetaan Suomessa asuville lapsiperheille, joilla on vaikea tilanne
esimerkiksi työttömyyden, sairauden, ylivelkaantumisen, perheen pienituloisuuden tai jonkin
kriisitilanteen vuoksi.
Tänä vuonna 55 lahjakorttia jaettiin Kuusamossa lastenneuvolan kautta. Tavoitteena on löytää
juuri ne perheet, jotka apua eniten tarvitsevat. Lahjakorttia ei voi hakea.
Vauvalahjat 2022
Yhdistys antaa kaikille vuonna 2022 syntyville kuusamolaisille vauvoille lahjan. Lahjat jaetaan
Kuusamon lastenneuvolan kautta.
Hallitus 2022
MLL Kuusamon paikallisyhdistyksen syyskokous järjestettiin 10.12.2021. Nina Kylli valittiin
yhdistyksen puheenjohtajaksi. Hallituksen jäseninä jatkavat Tuuli Viitala, Niina Pitkänen, Tuija
Teliö, Saana Väisänen ja Rosa Palmgren. Uusiksi hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin Jenni
Sokka, Elisa Nissinen ja Rauna Kämäräinen.
Kiitämme hallituksemme pitkäaikaisinta jäsentä Päivi Saarelaa hänen vuosien saatossa
tekemästään arvokkaasta työstä meidän paikallisyhdistyksessä. Onnea ja iloa jatkoon! Suuri kiitos
hallituksessa mukana olosta myös Salla Pulkkaselle ja Linda Sainiolle, olette tärkeitä!
Perhekahvila ja perheliikunta
MLL Kuusamon vapaaehtoisten vetämä Perhekahvila jää joulutauolle. Perhekahvilaa on pidetty
tiistaisin uusissa hienoissa PerhePesän tiloissa Kumppanuustalolla. Uutena toimintana on aloitettu
joka toinen maanantai pidettävä iltaperhekahvila. Perhekahviloita jatketaan viikolla 2. Perheliikunta
on ollut tauolla syksyn vetäjän puuttuessa. Toivottavasti perheliikuntaa päästään jatkamaan
keväällä.
Kantovälinelainaamo ja lastentarvikelainaamo
Yhdistyksellä on kantovälinelainaamo: kantovälineen laina-aika on 2 viikkoa ja hinta jäsenelle 5€ ja
ei-jäsenelle 7€. Lainaus voidaan toteuttaa ilman kontakteja. Kantovälineen lainaaminen on mainio
tapa tutustua ergonomisiin kantovälineisiin!

Lisäksi olemme aloittelemassa paljon kyseltyä lastentarvikkeiden vuokrausta! Tällä hetkellä
vuokrattavissa on matkasänky ja syöttötuoli (5 €/päivä ja 15 €/viikko. Jäsenille 5 €/pv ja 10 €/vko)
ja hankintalistalla on mm. turvaistuin ja turvavyöistuin.
Koillismaan Osuuskaupan Kannustajat 2022 – ohjelma
MLL Kuusamo on valittu Koillismaan Osuuskaupan Kannustettaviin! Meidän kannustajaksi voit
ryhtyä helposti omalla S-kanavalla kohdassa Osallistu ja vaikuta -> Liity kannustajaksi. Kiitos
Koillismaan Osuuskaupalle tästä hienosta ohjelmasta!
Tule mukaan toimintaan!
Sinäkin voit toimia monilla tavoin perheiden puolesta ja löytää oman tapasi osallistua.
Vapaaehtoistoiminnan kautta saat uuden harrastuksen ja pääset samalla auttamaan muita ihmisiä.
Toiminta on myös hyvä keino tutustua Kuusamon lapsiperheisiin!
Haluatko kuulla lisää? Ota yhteyttä mll.kuusamo@gmail.com
Seuraa tiedotusta:
 MLL Kuusamon verkkosivut osoitteessa mllkuusamo.yhdistysavain.fi.
 Facebookista löydät meidät sivuilta MLL Kuusamo ja Instagramissa @mllkuusamo.
 Perhekahvilan oma Facebook-ryhmä MLL Perhekahvila Kuusamo.
Ota meihin yhteyttä!
Onko sinulla ideoita ensi vuodelle? Puuttuuko toiminnastamme jotakin? Otamme mielellämme
vastaan palautetta ja kehittämisideoita. Ota meihin yhteyttä sähköpostitse
mll.kuusamo@gmail.com.
Hyvää Joulua ja onnellista uutta vuotta 2022 toivottaa MLL Kuusamon paikallisyhdistyksen hallitus
Iloisesti, iloisesti
alkaa tontun joulupesti.
Kantapäissä siivet kilkkaa,
nyt me juostaan kiireen vilkkaa.
Tontuntöitä joulun alla:
toiveita on tulvimalla,
lumipilveen hukkuu katu,
joulu tulee niin kuin satu.
– Tittamari Marttinen –

