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tammikuu 2017

Hyvää juhlavuotta!
Vuosi 2017 on todellinen juhlavuosi! Suomi täyttää 100v., useat alueemme yhdistykset 95v., ja
piirikin jo 55v. Valtakunnallisesti MLL juhlistaa Suomi100v. kolmella teemalla: leikillä,
ystävyydellä ja satavuotiaan Suomen lasten ajatuksilla. Nämä ovat teemoja, joita jokainen
yhdistys voi tuoda esille omissa toiminnoissaan ja tapahtumissa! Toivottavasti saamme
piiriviestin kautta jaettavaksi teidän juhlavuoden humua meille kaikille.
Piirin syntymäpäiviä juhlistetaan vuoden aikana eri puolilla piirin aluetta. Ainakin
kevätkokouksen yhteydessä Imatralla 8.4, Kuusankoskella 6.5, Kotkan Meripäivillä 10.-12.7, ja
lappeenrannassa syksyllä nuorisoseminaarin yhteydessä. Näistä lisää myöhemmin.
Tämä vuosi on juhlavuosi myös siltä osin, että MLL:n Kymen piiri on solminut
kuntakumppanuussopimukset ennaltaiehkäisevän perhekeskustoiminnan toteuttamisesta
konkarikumppaneiden Kotkan ja Kouvolan lisäksi myös Pyhtään, Haminan ja Imatran kanssa!
Lappeenrannan vastauksen saamme toivottavasti viimeistään maaliskuussa. Tämä on erittäin
upeaa, erityisesti juuri nyt, kun sote-ja alueuudistus on startannut todenteolla, ja kolmannen
sektorin rooli ja sijainti hakevat paikkaa. Allekirjoittanaut istuu maakunnallisissa työryhmissä
MLL:oa edustamassa, ja näistä tuon terveisiä. Tällä hetkellä maakunnissa täydennetään
hankehakemuksia liittyen lape-kärkihankkeeseen, ja sitten jäämme odottamaan ministeriön
päätöksiä. MUTTA. Nyt jos kokaan tarvitsemme yhteen hiileen puhaltamista. Olkaa aktiivia
paikallisesti kuntien omissa lape -työryhmissä! Maiju tulee ottamaan asian tiimoilta yhteyttä
helmikuun aikana. Tukea vaikuttamistyöhönne löydätte yhdistysnetistä.

Kuntasopimukset mahdollistavat sen, että pystymme täydentämään kuntien palveluita mm.
MLL:n tukihenkilötoiminnan eri muodoilla (perhekummi, kaveri- ja ystäväksi
maahanmuuttajaäidille -toiminta), sekä sen, että koordinaattori Maiju Vesa pystyy keskittymään
täysillä yhdistysten perhekeskustoiminnan tukemiseen. Eli jatkossa Maijuun yhteys, kun
kaipaatte toimintaanne tukea/apua/vinkkejä jne.
Iloa tuo myös se, että saamme vihdoin resurssia myös yhdistysten nuorisotoiminnan
kehittämiseen! MLL:n Kymen piiri on saanut STEA:lta (ent. RAY) avustusehdotuksen vuosille
2017-2019 toteuttaa Mie Kuulun! –hankkeen, jonka tavoitteena on osallistaa ja aktivoida 13-15vuotiaita nuoria vapaaehtoistyöhön. Hankkeen sloganina on turhautuminen toiminnaksi! Tästä
lisää seuraavassa piiriviestissä. Hanke starttaa 1.3.2017
Ja viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä. Suunnatonta iloa allekirjoittaneelle tuo toukokuussa
putkahtava juhlavauva. Sen ajan järjestelyistä lisää tuonnempana. Mutta nyt vuosi 2016
purkkiin ja eikun juhlavuotta suunnittelemaan!
Tapaamisiin piirin kevätkokouksessa ja MLL:n liittokokouksessa 10.-11.6 Kuopiossa! Ainakin
Scandic Kuopio on täynnä, joten toimi pian, jos et ole jo huonetta Kuopiosta vielä
varannut!
T. Kikka
Christa Carpelan
toiminnanjohtaja
MLL Kymen piiri ry

Järjestötoiminta
Tilastot ajan tasalle tammikuun loppuun mennessä!
Vuosi on vaihtunut ja nyt on viimeistään aika päivittää vuoden 2016 tilastot ajan tasalle.
Huolehdithan, että yhdistyksesi tilastokohteet ja vuositaulukko ovat valmiina tammikuun 2017
loppuun mennessä. Lue lisää

Seudulliset järjestökoulutukset

Kevätkokous

MLL Kymen piiri järjestää tänä keväänä
seudulliset järjestökoulutukset

MLL:n Kymen piirin sääntömääräinen
kevätkokous pidetään lauantaina 8.4. klo
13.00 alkaen (lounas klo 12.00) Holiday Club
Saimaalla osoitteessa Rauhanrinne 1, 55320
Lappeenranta. Ennen kokousta mahdollista
osallistua aktiviteetteihin, esim. kylpylä ja
saunamaailma tai keilaus. Kutsu ja asialista
luvassa myöhemmin.

11.3. Hamina
18.3. Kouvola
25.3. Etelä-Karjala
Tarkemmat tiedot luvassa pian!
Ilmoittautumiset joonas.kojo@mll.fi

Tee yhdistyksen vakuutusilmoitus
vuodelle 2017
Ota lasten ja vapaaehtoisten
tapaturmavakuutus sekä vapaaehtoisten
vastuuvakuutus yhdistykselle vuodelle 2017.

Ilmoittautumiset joonas.kojo@mll.fi

Lapset ensin -keräys lähestyy
MLL:n perinteinen Kevätilo -keräys on saanut
uuden nimen. Toteutamme tänä keväänä
MLL-historian ensimmäisen Lapset ensin keräyksen. Kevätilosta tutuksi jo tulleet

Mannerheimin Lastensuojeluliiton
keskusjärjestöllä on voimassa oleva
vakuutussopimus LähiTapiolan kanssa.
Tämän sopimuksen kautta myös
paikallisyhdistykset voivat vakuuttaa
toimintaansa osallistuvat alle 20-vuotiaat
lapset ja nuoret sekä vapaaehtoiset. Täytä
vastuuvakuutuslomake Yhdistysnetissä,
lomakkeen tietojen pohjalta keskustoimisto
lähettää yhdistyksille vakuutusmaksu laskun
alkuvuodesta.

keräystavat ja -aika säilyvät. Mikä juuri nyt on
tärkeää? Laittaa keräys kevään
toimintakalenteriinne ja miettiä, mikä on
keräyskohteenne. Siitä on hyvä lähteä.
Keskusjärjestö tulee lähettämään keräystä
koskevan Lapset ensin -uutiskirjeen
helmikuun lopussa.

Perhekahvilaohjaajien verkkokurssi
maaliskuussa

Aika päivittää yhdistyksen
luottamushenkilöt ja vuoden 2017
jäsenmaksu

MLL:n Kymen piiri järjestää
perehdytyskoulutuksena 20.3.-23.4.
verkkokurssin, 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.
Ilmoittautumiset 13.3. mennessä:
maiju.vesa@mll.fi tai p. 050 302 0269

Viimeistään nyt on ajankohtaista päivittää
yhdistyksen kaikki luottamushenkilötiedot ja
kuluvan vuoden jäsenmaksu Yhdistysnetissä.
Jos puheenjohtaja vaihtui syyskokouksessa,
käy lisäämässä uusi puheenjohtaja
luottamushenkilöksi, että hän saa tarvittavat
käyttöoikeudet. Muista päivittää myös muut
luottamushenkilöt. Uusi puheenjohtaja voi
käydä päivittämässä luottamushenkilöt ensi
vuoden alussa, kun hallituksen
järjestäytymiskokous on pidetty. Muista myös
nimenkirjoittajien muutosilmoitus PRH:een.
Tulosta myös jäsenlistat tilinpäätöstä varten.
Keskusjärjestö ei enää lähetä
vuodenvaihteen jäsenlistoja tai
maksuntarkkailulistoja paperisena. Hae siis
viime vuoden jäsenraportti Yhdistysnetistä.
Raportin voi tulostaa yhdistyksen
puheenjohtaja, sihteeri, jäsenvastaava tai
rahastonhoitaja Lue lisää

Perhekeskustoiminta
Työnkuvani painottuu tänä vuonna perhekeskustoimintaan ja
vastuualueeni on koko Kymen piirin yhdistykset. Innosta puhkuen odotan
näkeväni teidät, jo tutuiksi tulleet kuin minulle uudet yhdistyksen
vapaaehtoiset kuin myös perhekavilaohjaajat. Kutsunkin itseni teille
kylään! Haluan tänä vuonna tavata teidät kaikki ja mikä olisi parempi
paikka kohdata teidät kuin yhdistyksenne hallituksen kokoukset,
perhekavilat tai muut teille tärkeät tapahtumat. Ollaan kuulolla. Maiju Vesa
p. 050 302 0269, maiju.vesa@mll.fi

Tukihenkilötoiminta
MLL:n tukihenkilötoimintaan kuuluvat kaveritoiminta sekä STEA:n (entinen RAY) rahoittamat
perhekummi- ja ystäväksi maahanmuuttajaäidille -toiminnat. Seuraavat perhekummi- ja

ystäväkoulutukset alkavat 11.2. klo 9-15:00 Kouvolan Upseerikerholla (Upseeritie 5).
Perhekummikoulutus jatkuu 16. ja 20.2. klo 17-20:00. Katso lisätietoja alta!

Lue lisää tukihenkilötoiminnasta

Lastenhoitotoiminta
Hoitajien tilauksen voi tehdä: soittamalla hoitajavälitykseen p. 044 030 3301, arkisin klo 8-12 tai
internetistä: https://lastenhoito.mll.fi/client

Koko Suomi leikkii -hanke (2014-2016)
Hanke loppuu mutta leikki jatkuu!

Suomen Kulttuurirahaston, MLL:n ja SPR:n
yhteinen, valtakunnallinen, kolmevuotinen
hanke ’Koko Suomi leikkii’ on nyt päättynyt.
Tavoite oli vuosien 2014-2016 aikana saada
sukupolvia yhdistävää Terhokerhotoimintaa
kaikkiin Suomen kuntiin (297). Ja melkoisen
hienosti tavoitteeseen päästiinkin. Nyt on
aika Kiittää Teitä alueiden toimijoita.
Kiitos vapaaehtoisille MLL:n
paikallisyhdistyksissä! Teitä on melkoinen
joukko. Arvostan toimintaanne yhteisen hyvän eteen kovasti! Kiitos kaikille viidellekymmenelle
alueen Terhokerholle! Toivoisin, että Terhokerhot ovat sinnikkäitä ja jatkavat myös hankekauden
jälkeenkin. Ja vaikkei kerho joka viikko toimisikaan, on hetkellisyydelläkin iso merkitys. Kiitos
alueen oppilaitokset! Tulevat hoito- ja hoiva-alan ammattilaiset eivät saa unohtaa leikin hyvää
tekevää merkitystä. Yhteinen, kiireetön vuorovaikutus ja sen mukanaan tuoma ilo ovat mitä
parasta mielenterveystyötä. Leikki on kaiken luovuuden ja tunne- sekä vuorovaikutustaitojen
perusta, avain tunteiden ja käyttäytymisen hallintaan. Emme lopeta leikkimistä sen johdosta,
että vanhenemme - vanhenemme, koska lopetamme leikkimisen.
Ja vaikka hanke päättyy – leikki ei lopu! Verkkosivuilta www.terhokerho.fi löytyy paljon tukea ja
materiaaleja toiminnan tueksi. Aineistot löytyvät jatkossa myös Yhdistysnetistä. Terhokerhot
jatkuvat nyt osana MLL:n yhdistysten ja SPR:n osastojen perustoimintoja. Piirit tukevat ja
ohjaavat yhdistysten ja osastojen vapaaehtoistoimintaa. MLL keskusjärjestöön palkataan
vapaaehtoisten leikkilähettien koulutuksista vastaava työntekijä.
Koko Suomi leikkii -hanke järjesti viime syksynä ensimmäistä kertaa valtakunnallisen
Leikkipäivä-tempauksen. Helsingissä järjestetyn päätapahtuman lisäksi Terhokerhoissa ympäri
Suomea vietettiin kymmeniä iloisia Leikkipäivä-tapahtumia. Tänä vuonna Leikkipäivää vietetään
13.5.2017. Leikkipäivää voi juhlistaa haluamallaan tavalla. Osoitteesta www.leikkipäivä.fi löytyy
vinkkejä Leikkipäivä-tapahtuman järjestämiseen ja muutenkin Terhokerhojen toimintaan.
Piia Kleimola Ex-leikkilähetti, teatteri- ja draamaopettaja

Lue lisää

Nuoriso- ja tukioppilastoiminta
Tukioppilasohjaajien peruskoulutus
MLL järjestää 25.-26.4. tukioppilasohjaajien peruskoulutuksen Helsingissä.
Tukioppilasohjaajien peruskoulutuksessa saat loistavia eväitä tukioppilasohjaajana
toimimiseen. Koulutuksessa saa mm. valmiuksia toiminnallisten menetelmien käyttöön sekä
suuntaviivoja tukioppilastoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen.
Hinta on 70€/koulu sis. ohjelma, ruokailut ja tukioppilastoiminnan oppaat 1-2 osallistujalle
(samasta koulusta voi osallistua samalla hinnalla useampi henkilö). Majoittuminen on 30
€/osallistuja.Tukioppilasohjaajien peruskoulutukset on suunnattu tukioppilastoiminnan parissa
työskenteleville opettajille, kuraattoreille ja koulun henkilökunnalle. Lisätiedot ja ilmoittautumiset
7.4. mennessä

Onko tukioppilailla idea, mutta rahoitus puuttuu?

Mannerheimin Lastensuojeluliitto myöntää Itse tehty -projektirahaa tukioppilasryhmille sekä
MLL:n paikallisyhdistyksissä toimiville nuorisoryhmille. Itse tehty -rahaa myönnetään talvella
2016-2017 erityisesti vihapuheen ehkäisyyn liittyviin projekteihin. Taustaa: eivihapuheelle.fi .
Kampanjamateriaalia vihapuheeseen liittyvien tapahtumien ja koulutusten suunnitteluun löydät
täältä: Mikä ihmeen vihapuhe? Miten vastaan vihapuheeseen?. Ohjeet Itse tehty -rahan
hakuun. Hae itse tehty -rahaa.

Yhteistyökumppaneiden tapahtumat
Tervetuloa Osallisuusseminaariin
maanantaina 13.2.2017 klo 13-16
Kumppanuustalo Viikarin kokoustila
Ulapassa (Mariankatu 24, Kotka)
Seminaari on suunnattu kaikille lasten ja
nuorten osallisuudesta ja kokemusasiantuntijuudesta kiinnostuneille. Iltapäivän aikana käydään
läpi mitä osallisuus ja kokemusasiantuntijuus tarkoittavat, kuullaan hyviä kokemuksia
osallisuustoiminnasta ja ideoidaan millaista toimintaa Etelä-Kymenlaakson alueella voitaisiin
käynnistää. Tavoitteena on, että kaikki asiasta innostuvat lähtevät seminaarista kotiin
konkreettisen suunnitelman kanssa. Lupaamme tukea käytännön toiminnan käynnistämisessä
tarjoamalla asiantuntija-apua myös jatkossa.
Lastensuojelun Keskusliitto järjestää 6.-7.6.2017 Kotkassa Lasten suojelun kesäpäivät ja
tilaisuuteen tulee liittymään Nuorten päivä. Osallisuus-seminaari liittyy tähän kokonaisuuteen.
Ilmoittaudu vaikka heti (mutta viimeistään 3.2.): https://www.lyyti.fi/reg/osallisuusseminaari
Lisätiedot: Sonja Perttula, sonja.perttula@lskl.fi, 040 662 5105

Yhteystiedot

Christa Carpelan

Joonas Kojo

Toiminnanjohtaja
p. 050 406 3763
etunimi.sukunimi(at)mll.fi

Järjestökoordinaattori
p. 040 750 4112
etunimi.sukunimi(at)mll.fi

Virpi Meriläinen

Sanna Kytö

Koordinaattori,
Tukihenkilötoiminta
p. 040 589 5584
etunimi.sukunimi(at)mll.fi

Koordinaattori,
Tukihenkilötoiminta
p. 040 749 9697
etunimi.sukunimi(at)mll.fi

Maiju Vesa

Piia Kleimola

Koordinaattori,
Perhekeskus- ja nuorisotoiminta
p. 050 302 0269
etunimi.sukunimi(at)mll.fi

Leikkilähetti
Mie Kuulun! -hanke (2017-2019)
p. 040 158 7122
etunimi.sukunimi(at)mll.fi

Pauliina Paakala

Sanna Vähäsarja

Perhepalvelupäällikkö
Ammatilliset perhepalvelut
p. 040 728 0288
etunimi.sukunimi(at)mll.fi

Lastenhoitotoiminnan ohjaaja
p. 0400 873 603
etunimi.sukunimi(at)mll.fi

MLL:n Kymen piiri
Käsityöläiskatu 4 (3. 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.

