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Avoin päiväkoti – MLL:n Nurmeksen yhdistyksen Perhekahvila kylässä
Pikku-Kaarlen päiväkoti, Kaarlonkatu 10, Nurmes, 21.9.2018
Mahdollisen uuden MLL:n Nurmeksen yhdistyksen työn tueksi kerättiin kommentteja avoimella päiväkodilla
olleilta vanhemmilta. Pohjana olivat MLL:n yleiset työn tavoitteet ja arvot (avoimuus, ilo, kumppanuus, osallisuus, arjen arvostus).
Vastauksissa tuli ajatuksia, ideoita ja palautetta myös muille toimijoille.
Paikalla oli 19 aikuista ja 28 lasta.
1 Toimintatoiveita
-

Pihlajapuun retket
Paikallisten yritysten hyödyntäminen retkissä
Bomba
Retket: makkaranpaisto, mäenlasku periaatteella kaikki mukaan
Luennot: ajankohtaisia luentoja, mm. vanhemmuuteen, terveyden edistämiseen liittyen: nuuska, terveelliset välipalat, ystävyyssuhteet
erilaiset tapahtumat: kirpparit, Pomppulinnapäivä yms.
Lasten konsertit ja erilaiset puuhapäivät
Kerhoja kylille
Sotkamon liikuntapalveluista mallia Nurmekseen
jumppa jatkossakin, useammin
eläimet: Pikkukili, läheiset maatilat, ruokkiminen mieluista
Toimintaa klo 16 jälkeen
Seikkailutapahtuma

2 Lasten, nuorten ja vanhemmuuden tuki
-

Mummotoimintaa: ystävälliset aikuiset lasten ja nuorten tukena
yhteistyö avoimen päiväkodin kanssa, hyvät tilat
matalakynnys tulla ja tutustua
harrastusta, tekemistä alle 5-vuotiaille
kylpylään toimintaa
Perhekahvila Ainolan aulaan, Kyrölän aulaan
lapsi menee hoitoon, miten kohdata muutos?
vanhemman harrastamisen tukeminen, hoitoapua iltapäivällä ja illalla
avoin päiväkoti tervetullut
hoitopaikka, hoitoapu, että voi käydä asioilla
kun on vahva verkosto (mummot, ukit, tutut) ei ole kaivannut tukea
käytännön vinkkejä arkeen
o ruoka
o hävikin vähentäminen
o jämien hyödyntäminen -> reseptejä
o iän eri vaiheet, oman lapsen kohtaaminen uhmassa

3 Vaikuttaminen perheiden hyväksi
-

Mielipiteitä julki, MLL voisi tuoda päätöksenteon tueksi omia arvoja, näkemyksiä ja kokemuksia päättäjien/kaupungin virkamiesten tietoon

nurmes.fi

Lapsiperheiden
vastauksia
21.9.2018

-

-

2 (2)

yhteistyö kaupungin kanssa
virkistystä perheille, konsertit puuhapäivät, retki Angry Birds –puistoon tms.
Hoitopaikat, yhteistyö eri kuntien välillä – lapset hoitoon työmatkan varrelle / työskentely kuntaan
tekstiviestipalsta tehokkain väylä vaikuttaa
kaupungin kuulemistilaisuudet kankeita, johtavatko mihinkään?
kaupunki kysynyt avoimen päiväkodin suunnitteluvaiheessa toiveita
toive, että kaupunki hoitaisi uimarannat ja leikkipuistot hyvin
o rikkinäisiä leluja
o hiekat kunnolla hiekkalaatikkoon (nyt äidit siistineet hiekkalaatikot ja alueet kuorman tulon jälkeen)
o kaukaloiden purkamisen muistaminen, jotta kesällä voi pelata jalkapalloa
o Karikon ranta kuntoon
lastenhoitoapua, nuorille työkokemusta
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