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Vaiku�aminen on kaikkien asia!

 

 

 

 

 

 

MLL:n visiona on, e�ä Suomi on lapsiystävällinen yhteiskunta, jossa lapsen etu asetetaan etusijalle ja
jossa lapset ja nuoret voivat hyvin. Vaiku�aminen on MLL:n perustoimintaa lapsen parhaaksi. Se on
meidän kaikkien asia. Vain vaiku�amalla asioihin voidaan muu�aa ja kehi�ää lasten ja perheiden
hyvinvoin�a ja ympäristöä.

Nyt eduskuntavaalien kynnyksellä vaiku�aminen on erityisen tärkeää! Tukea vaiku�amistyöllenne saa�e
piiriltä tai esim. MLL:n Eduskuntavaalit-alasivulta www.mll.fi/eduskuntavaalit, josta löytyy MLL.n
eduskuntavaaliohjelma. Lasten ja nuorten kansanedustajan huoneentaulun voi ehdokas käydä
allekirjoi�amassa osoi�eessa: www.alli.fi/huoneentaulu

Vaalivuoden lisäksi meillä on erityinen jäsenvuosi. Haastammekin teidät kaikki mukaan talkoisiin
kasva�amaan MLL:n toimijajoukkoa ja jäsenmäärää- tukemaan sitä upeaa työtä lapsiperheiden
hyvinvoinnin eteen, mitä me kaikki teemme! Tulemme enemmän kuin mielellämme vierailemaan
hallituksenne kokouksiin ja suunni�elemaan yhdessä kuinka jäsenhankintaa ja -huoltoa toteutetaan
juuri teidän alueellanne! Olkaahan Kikkaan yhteydessä, niin sovitaan tapaaminen!:
christa.carpelan@mll.fi

Ja älkäähän ohi�ako MLL:n järjestöristeilyä 25.-27.9. Matkanvalmisteluista tulee tarkempaa infoa
keskusjärjestöltä suunni�elija Virpi Markkaselta. Sen verran jo kuitenkin �edämme, e�ä: 

•Järjestöristeily 2015 järjestetään Viking Linen m / s Mariellalla rei�llä Helsinki – Tukholma – Helsinki 
•Yhteistä MLL-ohjelmaa pe klo 15.30 alkaen
•Luentojen lisäksi työpajoja mm. MLL:n uudesta vanhempainryhmästä, leikistä, vapaaehtoisten
johtamisesta ja vaiku�amisesta!
•Mukavaa yhdessäoloa, verkostoitumista, herkullista ruokaa ja �laisuus päästä Tukholmaan!
•Ilmoi�autuminen alkaa huh�kuussa Yhdistysne�ssä
•Hinta 80 e / henkilö
•Hinta sisältää risteilyn lisäksi majoituksen 2 hengen hy�ssä, 2 buffet-illallista ruokajuomineen ja 2
meriaamiaista sekä ohjelman!

  Ensiesi�elyssä:
perhekeskustoiminnan
koordinaa�ori
Sanna Kytö.

-

 Hei Kaikille!

Olen Sanna Kytö ja asun
Kouvolassa.
Pohjakoulutukseltani olen
lähihoitaja ja olen toiminut
lastenhoitajana
päiväkodissa ja
 työkokemusta löytyy
vanhusten hoitotyöstä.
 Minulla on kolme ihanaa
lasta, jotka ovat tällä
hetkellä kaikki päiväko�-
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Tapaamisiin! T. Christa eli Kikka

JÄRJESTÖTYÖ

Kaikkien toimijoiden yhteiset täyskäsi- koulutuspäivät ovat klo 10-15:  

7.3 Lappeenrannassa, hotelli Lappee - mukaan saa tulla vielä ilman ilmoi�autumistakin!
28.3 Kouvolassa, hotelli Vaakunassa

Yhteisessä aamupäivässä pureudumme jäsenhankintaan. Tämän jälkeen järjestämme työpajoja
kysynnän mukaan lii�yen vaiku�amis- ja kuntayhteistyöhön, nuorisotoimintaan sekä
hallitustyöskentelyyn. Täyskäsipäivissä mukana piiriväen lisäksi keskusjärjestöstä perhekeskustoiminnan
suunni�elija Mia Viljanen, nuorisotyön suunni�elija Terhi Rapeli ja järjestöpäällikkö Arja-Liisa Mauno.  

Täyskäsipäivissä tapaamme koko hallituksen voimin, eikö niin? Näin voi�e jakaa joukkonne eri pajoihin ja
saa�e mahdollisimman paljon ir� päivästä.

Jäsenhankinta -kampanja

Kuten jo maini�u, erityisenä painopisteenä on tänä vuonna MLL-toimijajoukon kasva�aminen ja
jäsenhankinta. MLL on upea järjestö, johon haluamme kutsua mukaan uusia ystäviä.  Jäsenet tuovat
järjestölle myös painoarvoa vaiku�amistyöhön. Jäsenmäärä vies�i sitä, e�ä lasten hyvinvoin� ja oikeudet
ovat yhteiskunnallises� tärkeitä asioita. Kampanjan kulusta lisää seuraavassa piirivies�ssä.

Yhteys�etojen päivitys

Keskustoimisto on pyytänyt teitä päivi�ämään vastuuhenkilöiden yhteys�edot. Päivi�äkää ne myös
piiritoimistoon, jo�a pos�mme tulisi oikeille henkilöille.

Toimintakertomus ja �linpäätös piiritoimistoon

Lähetä�ehän kevätkokouksen jälkeen toimintakertomuksenne ja �linpäätöksenne (tuloslaskelma ja tase)
Liisalle

Lisä�etoja: järjestökoordinaa�ori Liisa Hasanen, p. 0400 873 603, liisa.hasanen@mll.fi

PERHEKESKUSTOIMINTA

Perhekummitoiminta

Perhekummikoulutuksia järjestetään tänä vuonna neljällä paikkakunnalla: Kouvolassa, Kotkassa,
Lappeenrannassa ja Imatralla. Keväällä koulutuksia pidetään Kouvolassa ja Kotkassa.

Perhekummikoulutusten aikataulut ja paikkakunnat 2015:

Kotkan pääkirjasto opintolukusali, Kirkkokatu 24, 48100 Kotka.
21.3. klo 9.30-14.30
31.3. klo 16.30-20.00
7.4. klo 16.30-20.00

Lisä�etoja Sanna Kytö p. 040 749 9697 tai sanna.kyto@mll.fi
Ilmoi�autumiset koulutukseen viimeistään 13.3. mennessä Liisa Hasaselle p. 0400 873 603 tai
liisa.hasanen@mll.fi

Kouvola MLL:n Kymen piiri, Käsityöläiskatu 4 3 krs., 45100 Kouvola
18.4. klo 9.00-15.00
22.4. klo 16.30-20.00
29.4. klo 16.30-20.00

Lisä�etoja Sanna Kytö p. 040 749 9697  tai sanna.kyto@mll.fi
Ilmoi�autumiset koulutukseen viimeistään 31.3. mennessä Liisa Hasaselle p. 0400 873 603 tai
liisa.hasanen@mll.fi

Lappeenrannan ja Imatran koulutukset pidetään syksyllä 2015. Tästä ilmoitamme myöhemmin.

Tule ystäväksi maahanmuu�ajaäidille!

ikäisiä.  Ensi elokuussa arki
muu�uu, kun esikoinen
aloi�aa koulutaipaleen.

V.2013 aloi�n hoitovapaalla
ollessani Sosionomin
opinnot.  Suori�n
opintoihin lii�yvän
syventävän
harjoi�elujakson MLL:n
Kymen piirillä tammi-
helmikuussa 2015. Aloi�n
työsuhteen Kymen piirissä
he� maaliskuusta ja toimin
perhekeskustoiminnan
koordinaa�orina. Vastaan
lastenhoitotoiminnan
ohjauksesta ja
perhekummitoiminnasta.
Lisäksi työhön sisältyy myös
tukioppilastoiminnan
välitystä. Sosionomin
tutkinnon saan
toukokuussa 2015 johon
sisältyy
Lastentarhanope�ajan
kelpoisuus.          

Linkit

Kerro kaverille
Liity Facebookissa

Päivitä yhteys�etosi

Ovatko yhteys�etosi
muu�uneet?

Päivitä �edot

Yhteys�edot

MLL:n Kymen piiri

Käsityöläiskatu 4, 3. krs.
45100 Kouvola
p. 010 422 8122
kymen.piiri@mll.fi

h�p://kymenpiiri.mll.fi

Tapahtumat:

Täyskäsipäivät: 
7.3 Lappeenranta
28.3 Kouvola

Perhekummikoulutus
-Kotka: 21.3, 31.3, 7.4.
Ilmoi�autuminen 5.3
mennessä.

-Kouvola: 18.4, 22.4, 29.4.
Ilmoi�autuminen 31.3
mennessä.
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Kymen piiri on vajaan vuoden aikana koulu�anut yli 40 suomalaista naista ystäväksi
maahanmuu�ajaäidille. Ystävyyssuhteita on solmi�u jo yli 30 ja parasta aikaa näitä solmitaan lisää.
Maahanmuu�aneet naiset ovat kotoisin ympäri maailmaa, esimerkiksi Kiinasta, Afganistanista,
E�opiasta, Ruandasta, Venäjältä, Syyriasta ja Turkista.

Toiminnassa mukana olevat maahanmuu�ajaäidit ovat onnellisia saadessaan suomalaisen ystävän.
Ystävätoiminnan tarkoituksena on tukea maahanmuu�ajaäidin kotoutumista, kielenoppimista ja
tutustu�aa heidät suomalaiseen yhteiskuntaan ja kul�uuriin. Haemme ystäviksi tavallisia, luote�avia,
suomea puhuvia naisia. Vastavuoroises� saat oppia uusia asioita uusista kul�uureista.

Jos haluat mukaan toimintaan, tule perehdytyskoulutukseen Kotkaan lauantaina 21.3. klo 9:30 – 14:30
Kotkan pääkirjastoon, Kirkkokatu 24. Ilmoi�autumiset 13.3. mennessä ja lisä�edot: Koordinaa�ori Virpi
Meriläinen, p. 040 589 5584, virpi.merilainen@mll.fi

Koko Suomi leikkii

Tule Mukaan Leikin Iloon!

Terhokerho on kaikenikäisten yhteinen kohtaamispaikka, jossa leikitään, pelataan, tarinoidaan,
askarrellaan, lauletaan tai ollaan vaan yhdessä – ilman kiire�ä. Terhokerhon toiminta suunnitellaan
yhdessä osallistujien kanssa. Kerhon vapaaehtoisohjaajana sinulta ei vaadita erityistaitoja, sillä leikkiä voi
hyvin monella tavalla. Rii�ää, e�ä sinulla on aikaa ja viihdyt eri-ikäisten ihmisten seurassa.

Kymen piirin Terhokerhot löydät piirin ne�sivuilta sekä osoi�eesta www.kokosuomileikkii.fi Alueesi
Leikkilähe�nä toimii Kleimolan Piia, puh. 040 1587122 tai piia.kleimola@mll.fi
h�p://kymenpiiri.mll.fi/koko-suomi-leikkii/. Leikkilähe� Piia Kleimola, puh. 040 1587122,
piia.kleimola@mll.fi

Lastenhoitotoiminnan terveiset

Sanna Kytö aloi� MLL:n Kymen piirinperhekeskustoiminnan koordinaa�orina ja vastaa nyt
lastenhoitotoiminnan ohjauksesta. Lastenhoitokurssi järjestetään keväällä Kouvolan kansalaisopistolla
17.3–23.5.2015. Ilmoi�autumiset 10.3 mennessä. Innokkaita kurssilaisia on jo ilmoi�autunut mukaan.
Lappeenrannan kurssin ajankohta selviää kun kunta pää�ää jatkaako se lastenhoitoavun tarjoamista
asukkailleen.

Pienryhmät:

Imatra, Kirjasto, cafe-paussi
13.4.2015 klo: 16–17.30
20.5.2015 Klo: 16–17.30

Lappeenranta, Tirikan päiväko�
23.4.2015 klo:16–17.30
27.5.2015 Klo: 16–17.30

Kotka, Kotkan kaupunginkirjasto
8.4.2015 klo: 16–17.15

Kouvola, piiritoimisto
12.3.2015 Klo: 16–17.30                                                                                             
20.4:2015 Klo: 16- 17.15  ja mahdollisuus osallistua  klo: 17.30–19 Lapsi ja media koulutukseen Kouvolan
kirjastossa.

VERTAISRYHMÄTOIMINTA

Teemme yhteistyötä Kouvolan kaupungin perhevapaalta työelämään vertaisryhmätoiminnan kanssa.
Tänä keväänä alkaa uusi ryhmä Kuusankoskella. Syksyllä 2015 käynnistyy toinen ryhmä johon olemme
suunnitelleet iseille oman ryhmän, jonka vetovastuu on MLL Kymen piirillä. Tästä lähempänä. Mitä on
Perhevapaalta työelämään vertaisryhmätoiminta?

Perhevapaalta työelämään palaaville tarjotaan mahdollisuu�a osallistua vertaisryhmätoimintaan, jolla
tuetaan siirtymän yli�ämistä vahvistamalla valmistautuneisuu�a työhön paluuseen. Työn ja perheen
yhteen sovi�amiseen toiminnassa hyödynnetään Työterveyslaitoksen kehi�ämää Työuran uurtaja® -
ryhmämenetelmää.

Perhevapaalta työelämään – ryhmään aihe piirejä ovat mm. työhön paluuseen tai työpaikan hakemiseen
suuntautuminen, muutos�lanteiden hallinta työelämässä, oma hyvinvoin� ja siitä huoleh�minen, työn ja
perheen yhteensovi�aminen, tukiverkostojen merkitys ja lapsen päivähoidon järjestäminen.

Perhevapaalta työelämään
vertaisryhmä
-Kouvola: 11.3, 13.3, 18.3,
20.3.

Lastenhoitokurssit:
-Kouvola: 17.3. – 23.5.
Ilmoi�autuminen 2.3
mennessä.

Ystäväksi
maahanmuu�ajaäidille -
koulutus:
-Kotka: 21.3.

Lapset ja media – Tukea
digiajan kasva�ajalle illat:
-Kouvola: 20.4
-Lappeenranta: 23.4
-Kotka: 19.5

-MLL -järjestöristeily: 
 25.-27.9.

 

 
 

 
 

  
 
 

mailto:piia.kleimola@mll.fi


Seuraava ryhmä kokoontuu Kuusankoskella KSAOn �loissa keskiviikkoisin ja perjantaisin 11.3., 13.3., 18.3.
ja 20.3.2015 klo 9-12.30. Lastenhoito järjestetään (KSAOn opiskelijat)

Lisä�etoja antavat Päivi Hasu p. 020 615 7869 paivi.hasu@kouvola.fi sekä Kaisa Ke�unen p. 020 615
6248 kaisa.ke�unen@kouvola.fi Ilmoi�autumiset syksyn ryhmiin 27.5.2015 mennessä.

NUORISOTOIMINTA JA TUKIOPPILASTOIMINTA

Koulurauha

Koulurauhan suunni�eluleiri pide�in tammikuussa Anjalan nuorisokeskuksessa. Nuoret olivat innokkaita
ja ahkeria. Poliisi vieraili leirillä ja oli täysillä mukana suunni�elemassa koulurauhabiisiä,
julistustapahtumaa, tapahtumakalenteria sekä julistusteks�ä. Lopputerveiset kuvan kera oli Yhdessä
vahvaksi!

Suomen Vanhempainlii�o järjestää vanhempainyhdistyksille koulutuksen la 14.3.2015 Kouvolassa
Hotelli Vaakunassa. Olemme iltapäivällä koulutuksessa mukana koulurauha osuudella ajatuksena, miten
oma vanhempainyhdistys voi olla tukemassa koulun koulurauhatyötä? Lisä�etoja Maijulta,
maiju.vesa@mll.fi, p. 050 302 0269.

Mediakasvatus

Lapset ja media – Tukea digiajan kasva�ajalle illat:

20.4.2015 klo 17.30-19 Kouvolan pääkirjaston auditorio, Salpausselänkatu 33, Kouvola
23.4.2015 klo 17.30-19 Lappeenranta, Iso apu – palvelukeskus, Kauppakatu 63, Lappeenranta
19.5.2015 klo 17.30-19 Kotkan pääkirjaston auditorio, Kirkkokatu 24, Kotka

Lapsi ja media – Tukea digiajan kasva�ajalle koulutuksen päämääränä on vahvistaa vanhempien ja lasten
kanssa toimivien amma�laisten mediakasvatus�etoisuu�a ja valmiuksia. Koulutuksessa korostetaan
aikuisen vastuuta mediakasva�ajana ja lapsen oikeu�a mediakasvatukseen. Koulutukseen osallistuvat
saavat ajankohtaista �etoa lasten kuvaohjelmien katselusta, ne�nkäytöstä, digitaalisesta pelaamisesta ja
älypuhelinten käytöstä. Illassa tarkastellaan, miten mediakasvatus nivoutuu lapsiperheen arjessa osaksi
kaikkea kasvatusta.

Tavoi�eena on:

Osallistujat tuntevat vastuun lasten digitaalisen mediankäytön ohjaamisesta ja tukemisesta ja
ymmärtävät, e�ä lapsella on oikeus mediakasvatukseen.

Osallistujat saavat �etoa lapsen mediasuhteen muodostumiseen vaiku�avista tekijöistä ja käsi�ävät
oman toimintansa vaikutukset lapsen mediasuhteen kehi�ymisessä.

Osallistujat saavat konkree�sta tukea ja keinoja lapsen median käytön ohjaamiseen.

Ilmoi�autuminen Liisa Hasanen, liisa.hasanen@mll.fi. isä�etoja Maiju Vesalta p. 050 302 0269 tai
maiju.vesa@mll.fi

Nuorisotoiminta

Inksan Verkk@rit järjestävät käsikirjoituskilpailun.

Kirjoita tarina - yhdessä vahvaksi

Tarinat osallistuvat lyhytelokuvan käsikirjoituskilpailuun. Voi�ajatarina palkitaan 50€ s�pendillä ja
kirjoi�aja saa halutessaan mahdollisuuden osallistua lyhytelokuvan toteutukseen. Toimita tarinasi
viimeistään 31.3.2015 joko sähköpos�lla osoi�eeseen mll.inkeroinen@gmail.com tai suljetussa
kirjekuoressa oman koulusi Tukioppilaille.Liitä tarinan mukaan nimesi ja puhelinnumerosi sekä
sähköpos�osoite.

mailto:paivi.hasu@kouvola.fi
mailto:kaisa.kettunen@kouvola.fi
mailto:maiju.vesa@mll.fi
mailto:liisa.hasanen@mll.fi
mailto:maiju.vesa@mll.fi


Tarinan maksimipituus on 10 A4 liuskaa.

Kilpailun järjestää MLL Inkeroisten Verkk@ri-nuoret

Lisä�etoja osoi�eesta:
h�p://inkeroinen.mll.fi/

Lisä�etoja Maiju Vesalta p. 050 302 0269 tai maiju.vesa@mll.fi

YHDISTYSTEN TERVEISIÄ

MLL:n Anjalan yhdistyksen TALVIKIRPPIS Kouvola-talolla vielä 7. ja 14.3 klo 10.00-14.00!
 

Laita Kikalle infoa yhdistystenne tapahtumista: christa.carpelan@mll.fi

PIIRITOIMISTON YHTEYSTIEDOT

Christa Carpelan

toiminnanjohtaja
p. 050 406 3763
christa.carpelan@mll.fi
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Liisa Hasanen

järjestökoordinaa�ori
p. 0400 873 603
liisa.hasanen@mll.fi

Vapaaehtoistoiminnan amma�llinen ohjaus
Jäsen- ja järjestötyön tuki
Tapahtumat ja keräykset

Virpi Meriläinen

koordinaa�ori
-Ystäväksi maahanmuu�ajaäidille -hanke (2014-2016)
p. 040 589 5584
virpi.merilainen@mll.fi

Piia Kleimola

leikkilähe�
Koko Suomi leikkii -hanke (2014-2016)
p. 040 158 7122
piia.kleimola@mll.fi



Heidi Perämäki

perhepalveluohjaaja
p. 040 728 0288
heidi.peramaki@mll.fi

Kymen alueen amma�lliset perhepalvelut
Lapsiperheiden ko�palvelu
Vammaisen- ja pitkäaikaissairaan lapsen hoito
Perhetyö
Lasten- ja nuorten tukihenkilötyö

Sami Laakkonen

perhepalvelupäällikkö
p. 040 728 0288
sami.laakkonen@mll.fi

Kymen alueen amma�lliset perhepalvelut
Lapsiperheiden ko�palvelu
Vammaisen- ja pitkäaikaissairaan lapsen hoito
Perhetyö
Lasten- ja nuorten tukihenkilötyö

Maiju Vesa

perhekeskustoiminnan koordinaa�ori
p. 050 302 0269
maiju.vesa@mll.fi

Vapaaehtoisen perhekeskustoiminnan amma�llinen ohjaus
Yhdistysten nuorisotoiminnan tukeminen ja tukioppilastoiminta
Koulurauha -ohjelma
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Tammikuu 2015

Sait vies�n, koska olet MLL:n jäsen.
Jos et halua meiltä enempää pos�a, poistu listalta.
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