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MLL 100 -kevättä kohti!

Vuoden alussa todentui Kymenlaaksossa pitkäjänteisesti tehty työ järjestöjen
toimintaedellytysten parantamiseksi. Jatkossa maakunnallisesti toimivat sosiaali- ja terveysalan
järjestöt sopivat avustusperusteisen yhteistyön aloittamisesta Kymsoten kanssa, ja paikallisesti
toimivat järjestöt hakevat avustukset kunnista, kuten ennenkin. Tämä jako selkeyttää, ja lisää
ymmärrystä meidän liittoyhteisömme rakenteesta. Myös Eksoten kanssa keskustelua on käyty.
Pidämme teidän ajantasalla, miten Etelä-Karjalassa edetään. Lisätietoja: soteagentit.fi

Ja muistuttelen vielä ennen virallisten kutsujen lähtemistä piirin kevätkokouksesta, joka
pidetään lauantaina 25.4 klo 10 Kymen Paviljongissa (os. Helsingintie 408, 45740 Kouvola).
Buffet-lounas tarjolla kokouksen päätteeksi. Tervetuloa!

Myös ilmoittautuminen MLL 100 -juhlavuoden liittokokoukseen on alkanut! Lisätietoja täältä.

Ja toivotaan tosiaan, että tapahtumat saadaan pidettyä suunnitellusti. Mutta nyt kun korona
jyllää, pitää todella käyttää harkintaa erilaisten tapahtumien toteuttamisessa. Isoja
yleisötapahtumia ei ainakaan suositella nyt pidettäväksi. Seurataan kaikki myös tarkasti THL:n
ohjeistuksia, ja toimitaan niiden mukaan. Yhdistysnettiin on myös koottu ajankohtaista infoa.

Hyvää juhlavuoden suunnittelua joka tapauksessa :) Kohtaamisiin!

T. Kikka ja piirin väki
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Keskusjärjestö järjestää yhdistyshallinnon chat -kokeilua

Maalis-toukokuun välisenä aikana on Yhdistysnetissä avoinna, 2-3 viikon välein, chat-palvelua.
Teemallisesti palvelu keskittyy yhdistystyöhön ja -hallintoon. Voit tulla omaan tahtiin kysymään
ja keskustelemaan yhdistyshallintoon liittyvistä asioista mm. mietityttääkö jokin
kokouskäytännöissä, päätöksenteossa, vastuissa, toiminnan suunnittelussa.

Chatit järjestetään seuraavina torstai-päivinä: 19.3., 2.4., 16.4., 7.5. ja 28.5. klo 14-15.30.
Kokeilun pohjalta keskusjärjestö kehittää palvelua, toimijoiden tarpeita ja toiveita huomioiden.
Tavoitteena on, että siitä tulee yksi yhteinen yhdistysarjen tukityökalu. Chattiin pääset
yhdistysnetistä. Tervetuloa chattäilemään!

 

 

Muistathan hakea ansiomerkit ajoissa!

On hyvä huomioida ansioituneita vapaaehtoisia MLL:n ansiomerkillä. Ansiomerkin
luovuttaminen on arvokas tapa kiittää niitä, joiden työpanoksen katsotaan tukeneen
järjestömme toimintaa. Huomaathan, että ansiomerkkiesitysten tulee olla liitossa 17.3.
mennessä.

 

 

Lapset ensin -keräys

Lapset ensin -keräys järjestetään jälleen 1.4.20 alkaen. Piiri tulee järjestämään Kauppakeskus
Veturiin Kouvolassa tempauksen kyseisenä päivänä. Tiedossa jotain jännää, jotain uutta, jotain
pehmeää, jotain huisin hauskaa. Ole kuulolla! Lisätietoja keräyksestä saat yhdistysnetistä.

 

 

Seututapaamiset ovat tulevaisuuspajoja!

Sinä paikallisyhdistyksen hallituksessa vaikuttava jäsen. Tule tulevaisuudenpajaan
vaikuttamaan MLL:n kolmivuotissuunnitelmiin. Haluamme kuulla juuri sinua ja sinun ajatuksia
siitä mihin suuntaan MLL:n laivaa pitäisi ohjata. Seututapaamiset ovat:
ma 30.3. klo 17-19 piiritoimisto, Hallituskatu 5, Kouvola
ti 31.3. klo 17-19 aluetoimisto, Koulukatu 49 lh2, Lappeenranta
Imatra ja Kotka ilmoitetaan kun pito paikka varmistuu.

Ilmoittautumiset viimeistään pe 27.3. mennessä miisa.tanska@mll.fi. Muista kertoa
mahdollinen erityisruokavaliosi.
Tarjolla myös pientä evästä.

Perhekahvilaohjaajien vertaistapaaminen on myös tulevaisuuspaja:
20.4. klo 17-19 piiritoimisto, Hallituskatu 5, Kouvola
Muut vartaistapaamiset ilmoitetaan myöhemmin.
Ilmoittautumiset viimeistään pe 17.4. mennessä miisa.tanska@mll.fi.

 

 

Taloushallinnon kuulumisia

Verohallitus on päivittänyt ohjeen vapaaehtoistoiminnan palkkioiden käsittelystä. Löydätte sen
täältä:

 

 vero.fi  

 
Ohjeessa on selkeästi käsitelty mm. kiitoksiin ja muistamisiin liittyvien asioiden verokohtelua.
Kannattaa käydä tutustumassa!

 

https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/48059/yleishy�dyllisten-yhteis�jen-ja-julkisyhteis�jen-vapaaehtoistoiminnan-ennakkoperint�kysymykset3/


 

Piirin kevätkokous

Kevätkokous järjestetään 25.4.2020 klo 10.00 – 12.00 Kymen Paviljonki, Helsingintie 408,
45740 Kouvola

Sääntömääräisten asioiden lisäksi vahvistetaan tarkennetut toimintasuunnitelma ja talousarvio
vuodelle 2020.

 

 

Perhesuhteiden tuki

STEA:n rahoittama Yhes vahvemmaks -hanke käynnistyi maaliskuussa. Hankkeen painopiste
on vanhemmuuden ja parisuhteen tukemisessa sekä lasten mukanaan tuomassa ilossa.
Toiminnassamme aloittavat Saara Leiri Kotkan perhesuhteiden tuen koordinaattorina ja Noora
Kovanen Imatralla. Hanketta toteutetaan rinnakkaishankkeena eroauttamis- ja
kohtaamispaikkatoiminnan hankkeen kanssa ja koordinaattoreina jatkavat Kouvolassa Satu
Lukka ja Lappeenrannassa Marjaana Peronmaa. Jatkossa vanhemmuuden tuen toimia ja
perhesatamatoimintaa toteutetaan koko piirin alueella. Imatralla uusia perhesatamia
perustetaan Rajapatsaan päiväkodin Kissankulmaan ja Imatran Prisman Perhesatama
Sateenkaareen. Perheluotsikoulutus järjestetään 2.4. ja 8.4. Lisätietoja Noora Kovanen p.050
4662642 noora.kovanen@mll.fi

Vanhempien erovertaisryhmiä järjestetään kysynnän mukaan. Jos kaipaatte ryhmää
alueellenne, ottakaa yhteyttä!

Kymenlaakson eroauttamistyön vapaaehtoisten eli perheluotsien vertaistuki-iltaa vietetään
tiistaina 17.3 Anjalan nuorisokeskuksen tiloissa.

Käy tutustumassa eroauttamistyön uusiin sivuihin, sieltä löydät myös päivitetyt esitteet kaikista
toiminnoista. https://kaakkois-suomenpiiri.mll.fi/perheille/perheen-auttaminen-erotilanteessa/

 

 

Perhesuhteiden tuen koulutukset

Lappeenrannassa järjestetään ”Parisuhde Puntarissa”-iltoja 11.3. klo 17.30 Kirkkokatu 6,
”Parisuhde kriisiytyy ajoittain- suhteen uhka vai mahdollisuus?” Perheasiain
neuvottelukeskuksen johtavan perheneuvojan Pirkko Variksen alustamana ja 25.3. klo 17.30
Kirkkokatu 6 ”Lapsi ja riitelevät vanhemmat – mitä parisuhdekriisi perheessä merkitsee
lapsille?” E-K Perhetyönkehittämisyhdistyksen psykologi Tuija Vanhasen alustamana.

Kulttuuritila Nuijamiehessä 27.3. klo 12.00-15.00 on tarjolla tietoa Myönteisestä tunnistamisesta
Pelastakaa Lapset ry:n hankesuunnittelija Reetta Kalliomeren kouluttamana. Tiedustelut ja
ilmoittautumiset Marjaanalle, marjaana.peronmaa@mll.fi

Lastenpsykiatrian erikoislääkäri Jari Sinkkonen luennoi Haminassa RUK:n maneesissa 24.3 klo
18.00 alkaen aiheesta ”Mitä lapsi ja nuori tarvitsee hyvään kasvuun”. Perhesuhteiden tuen
tiimiläisiä on paikalla esittelemässä piirin toimintoja.

Kouvolan kaupunki, KymSote, Kymenlaakson kesäyliopisto ja MLL:n Kaakkois-Suomen piiri
järjestävät yhteistyössä maksuttoman koulutuksen. Supernanny Pia Penttala kouluttaa lasten ja
nuorten kanssa työskenteleviä teemoista, kuinka kohdata haastava ja aggressiivinen lapsi sekä
kuinka tukea haasteellisen lapsen vanhemmuutta.

Samansisältöinen koulutus järjestetään ammattilaisille kahtena eri ajankohtana, klo 12.30-14.30
tai klo 15.00-17.00. Vanhemmille suunnattu iltatilaisuus on klo 18.00-20.00. Koulutuspaikka on
Kuusankoskitalon Kuusaa-Sali ositteessa kymenlaaksonkatu 1, 45700 Kuusankoski.
Ilmoittautumiset koulutukseen Kymenlaakson kesäyliopiston sivujen kautta:

klo 12.30-14.30 tilaisuus   

https://www.kymenlaaksonkesayliopisto.fi/koulutukset/event/258

klo 15.00-17.00 tilaisuus

https://www.kymenlaaksonkesayliopisto.fi/koulutukset/event/259

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https:%2F%2Fmll-kymen-piiri.creamailer.fi%2Fac%2FaHR0cHM6Ly9ldXIwMy5zYWZlbGlua3MucHJvdGVjdGlvbi5vdXRsb29rLmNvbS8~dXJsPWh0dHBzJTNBJTJGJTJGbWxsLWt5bWVuLXBpaXJpLmNyZWFtYWlsZXIuZmklMkZhYyUyRmFIUjBjSE02THk5cllXRnJhMjlwY3kxemRXOXRaVzV3YVdseWFTNXRiR3d1Wm1rdmNHVnlhR1ZwYkd4bEwzQmxjbWhsWlc0dFlYVjBkR0Z0YVc1bGJpMWxjbTkwYVd4aGJuUmxaWE56WVM4LSUyRk1UVTBOams0TlRBemZETXhNRFl5T1h3eE1qQTVOako4TXpRMCZkYXRhPTAxJTdDMDElN0NtYXJqYWFuYS5wZXJvbm1hYSU0MG1sbC5maSU3QzFhZWNmZWMwYmU0MDRjMTczYTg3MDhkN2E1N2E2OGExJTdDYzc2YTAyZDRiYjI2NDY2ZDhiOGYxMzVlZDY5OWY0MDclN0MwJnNkYXRhPWJKbEY5dVI3bmZIU3lzTlVkbVhDSGFSS2haVVhiWiUyQlRWb3hGRGxVaDhZdyUzRCZyZXNlcnZlZD0w%2FMTUzNzU4NDgwfDMxNzk1OXw0MDMxNnwzNDQ-&data=01%7C01%7Cmiisa.tanska%40mll.fi%7C0d5be00991cc4d7b657b08d7c100e47d%7Cc76a02d4bb26466d8b8f135ed699f407%7C0&sdata=72bNUVtOR03pMGZkqKkTV%2Fxu4JqCjSJgX7jn4S%2F3L9I%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https:%2F%2Fmll-kymen-piiri.creamailer.fi%2Fac%2FaHR0cHM6Ly9ldXIwMy5zYWZlbGlua3MucHJvdGVjdGlvbi5vdXRsb29rLmNvbS8~dXJsPWh0dHAlM0ElMkYlMkZyLmx5eXRpLmNvbSUyRmxuayUyRkVBQUFBS3hTYTVRQUFBQUFBQUFBQUZ0N1VSSUFBUC1MWjRNQUFBQUFBQVZ2bFFCZVYyeWFnU0JRTmVaR1NXZWxHal9HMGZEbmZRQUZOblElMkYxJTJGdEUzd25DUTM5bmplTEdYeFlSanlRZyUyRmFIUjBjSE02THk5M2QzY3VhM2x0Wlc1c1lXRnJjMjl1YTJWellYbHNhVzl3YVhOMGJ5NW1hUzlyYjNWc2RYUjFhM05sZEM5bGRtVnVkQzh5TlRnJmRhdGE9MDElN0MwMSU3Q3NhdHUubHVra2ElNDBtbGwuZmklN0M4YWUxMTBmNTE1ZDc0Y2RmYzQwMTA4ZDdiYjU4ZTk0YyU3Q2M3NmEwMmQ0YmIyNjQ2NmQ4YjhmMTM1ZWQ2OTlmNDA3JTdDMCZzZGF0YT1YQUhHb0NxeEhZRkdyUlF0JTJCWFZyT3lsdDZaNnlDQnRYWTZ1T0NzbjFEYWMlM0QmcmVzZXJ2ZWQ9MA--%2FMTUzNzU4NDgwfDMxNzk1OXw0MDMxNnwzNDQ-&data=01%7C01%7Cmiisa.tanska%40mll.fi%7C0d5be00991cc4d7b657b08d7c100e47d%7Cc76a02d4bb26466d8b8f135ed699f407%7C0&sdata=ikH4qyq%2BxTEDuZESrTtmdkgwR1thEo076b1IHSGcGIQ%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https:%2F%2Fmll-kymen-piiri.creamailer.fi%2Fac%2FaHR0cHM6Ly9ldXIwMy5zYWZlbGlua3MucHJvdGVjdGlvbi5vdXRsb29rLmNvbS8~dXJsPWh0dHAlM0ElMkYlMkZyLmx5eXRpLmNvbSUyRmxuayUyRkVBQUFBS3hTYTVRQUFBQUFBQUFBQUZ0N1VSSUFBUC1MWjRNQUFBQUFBQVZ2bFFCZVYyeWFnU0JRTmVaR1NXZWxHal9HMGZEbmZRQUZOblElMkYyJTJGVUY1Sk5lZnQ2Yjc0SzlmbnFMbG9GUSUyRmFIUjBjSE02THk5M2QzY3VhM2x0Wlc1c1lXRnJjMjl1YTJWellYbHNhVzl3YVhOMGJ5NW1hUzlyYjNWc2RYUjFhM05sZEM5bGRtVnVkQzh5TlRrJmRhdGE9MDElN0MwMSU3Q3NhdHUubHVra2ElNDBtbGwuZmklN0M4YWUxMTBmNTE1ZDc0Y2RmYzQwMTA4ZDdiYjU4ZTk0YyU3Q2M3NmEwMmQ0YmIyNjQ2NmQ4YjhmMTM1ZWQ2OTlmNDA3JTdDMCZzZGF0YT1BV2VLaWJMRWtMb3NvYiUyQjNhdDFUJTJCZlZqakxVaEpNb1k2b3pUVXBaeTFHNCUzRCZyZXNlcnZlZD0w%2FMTUzNzU4NDgwfDMxNzk1OXw0MDMxNnwzNDQ-&data=01%7C01%7Cmiisa.tanska%40mll.fi%7C0d5be00991cc4d7b657b08d7c100e47d%7Cc76a02d4bb26466d8b8f135ed699f407%7C0&sdata=CB3FhbaKJihbjU2aS0XUKmokjXSeGPg7alp%2Fus8V5E8%3D&reserved=0


 

 

Perheitä voi ohjata mukaan
heppakaveritoimintaan Kouvolan alueella.

Heppakaveritoiminnassa lapsi saa aikuisen
kaverin hevostallilta. Kaverin kanssa
toimitaan talliympäristössä hevosjuttujen
parissa. Yhteinen tekeminen voi olla
esimerkiksi hevosten hoitamista, tavallisten
tallitöiden tekemistä ja mahdollisesti
ratsastamista. Heppakaveritoiminta on
suunnattu lapsiperheille, joilla ei ole
taloudellisesti mahdollisuutta harrastaa
hevosten parissa, lapsi tai nuori kokee
yksinäisyyttä tai hänellä voi olla haasteita
sosiaalisessa kanssakäymisessä.

Lisätietoja sanna.kyto@mll.fi p.040 7499697

Maaliskuussa markkinoidaan ystäväksi
maahanmuuttajaäidille toimintaa ja
juhlitaan rasismin vastaista viikkoa

Valtakunnallista rasisminvastaista viikkoa
vietetään viikolla 12. YK:n rasisminvastainen
päivä on samalla viikolla, 21.3.
Rasisminvastainen viikko haastaa kaikki
mukaan kampanjaan. Paikallisyhdistys voi osallistua esimerkiksi järjestämällä
perhekahvilassaan tai paikkakunnallaan rasisminvastaisen tempauksen. MLL Kaakkois-
Suomen piiri osallistuu rasisminvastaisiin tapahtumiin Kouvolassa ja Lappeenrannassa.
Kouvolan tapahtumista on juliste piiriviestin liitteenä.

Lisää ideoita ja ohjeita sekä materiaaleja voi käydä kurkkaamassa SPR:n sivuilta:
https://www.eirasismille.fi/asennetalkoot

Rasisminvastaisella viikolla markkinoimme vahvasti myös ystäväksi maahanmuuttajaäidille
toimintaamme. Markkinointi näkyy silloin vahvasti somekanavisamme. Päivityksiä ja
markkinointeja saa mielellään jakaa ja kiinnostuneet voi ohjata ystäväksi maahanmuuttajaäidille
koordinaattoreille Elisalle ja Heinille.

Elisa Sandström-Hovi
Kymenlaakso
040 750 4112
elisa.sandstrom-hovi@mll.fi

Heini Penttilä
Etelä-Karjala
040 087 3603
heini.penttila@mll.fi

 

Iltatilaisuuden tiedot (ei vaadi ilmoittautumista)

https://www.kymenlaaksonkesayliopisto.fi/koulutukset/event/261

 Tukihenkilötoiminta  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https:%2F%2Fmll-kymen-piiri.creamailer.fi%2Fac%2FaHR0cHM6Ly9ldXIwMy5zYWZlbGlua3MucHJvdGVjdGlvbi5vdXRsb29rLmNvbS8~dXJsPWh0dHAlM0ElMkYlMkZyLmx5eXRpLmNvbSUyRmxuayUyRkVBQUFBS3hTYTVRQUFBQUFBQUFBQUZ0N1VSSUFBUC1MWjRNQUFBQUFBQVZ2bFFCZVYyeWFnU0JRTmVaR1NXZWxHal9HMGZEbmZRQUZOblElMkYzJTJGSGczYlZhVld3NDhCdzRfRXZHZkpldyUyRmFIUjBjSE02THk5M2QzY3VhM2x0Wlc1c1lXRnJjMjl1YTJWellYbHNhVzl3YVhOMGJ5NW1hUzlyYjNWc2RYUjFhM05sZEM5bGRtVnVkQzh5TmpFJmRhdGE9MDElN0MwMSU3Q3NhdHUubHVra2ElNDBtbGwuZmklN0M4YWUxMTBmNTE1ZDc0Y2RmYzQwMTA4ZDdiYjU4ZTk0YyU3Q2M3NmEwMmQ0YmIyNjQ2NmQ4YjhmMTM1ZWQ2OTlmNDA3JTdDMCZzZGF0YT16eHVSSFRMRlNNcE50MjBlTWdkaEkxdnNHUW5UQXdXcDJUYnhxTzB0THNVJTNEJnJlc2VydmVkPTA-%2FMTUzNzU4NDgwfDMxNzk1OXw0MDMxNnwzNDQ-&data=01%7C01%7Cmiisa.tanska%40mll.fi%7C0d5be00991cc4d7b657b08d7c100e47d%7Cc76a02d4bb26466d8b8f135ed699f407%7C0&sdata=%2BdjgzKV72cx9WeC4xur6gs3WS%2BLKaz%2BSmqJy6aslAB4%3D&reserved=0
https://www.eirasismille.fi/asennetalkoot


 
 

Tervehdys!

Nimeni on Henna Karhu. Olen aloittanut 1.2.
MLL:n Kaakkois-Suomen piirin työntekijänä.
Toimin mummi- ja vaaritoiminnan
koordinaattorina koko piirin alueella sekä
MLL:n Lappeenrannan yhdistyksen
järjestösihteerinä. Työpisteeni sijaitsee
Lappeenrannassa.

Työn ohessa suoritan sosionomiopintoja LAB
ammattikorkeakoulussa (entinen Saimaan
amk). Aiemmalta koulutukseltani olen
lähihoitaja ja työkokemusta sosiaali- ja
terveysalalta on kertynyt mm.
varhaiskasvatuksesta, päihde- ja
mielenterveystyöstä sekä vanhustyöstä.

Vapaa-aikaani vietän 2-vuotiaan poikani ja avomieheni kanssa puuhaillessa ja elämää
ihmetellessä. Pidän matkustamisesta ja seikkailusta, niin ulkomailla kuin kotimaassa.
Luonnossa liikkuminen ja pidemmät vaellukset rinkka selässä, pulahdus järveen ja nuotiolla
valmistettu ruoka on ihan parasta. Myös lukeminen ja uuden oppiminen on kivaa puuhaa.

Innolla ja jännityksellä aloitan uudessa työssä. Ihmisten kanssa työskentely, erityisesti lasten,
nuorten ja perheiden hyvinvoinnin tukeminen ja edistäminen on lähellä sydäntäni. Toivottavasti
tavataan ja tehdään hyviä juttuja yhdessä!

Terkuin Henna

 

Hei!

Nimeni on Miisa Tanska ja olen aloittanut työt
virallisesti 1.3. STEA:n Paikka auki -
työntekijänä ja työpisteeni sijaitsee
piiritoimistolla, Kouvolassa. Vastuutehtäviini
kuuluvat viestintä, keräykset, markkinointi
sekä erilaisten tapahtumien suunnittelu ja
järjestäminen. Olen myös vastuussa
nettisivujemme ylläpidosta ja toimin
sosiaalisen median vastuuhenkilönä.

 

 

Uusien työntekijöiden esittelyt

Mannerheimin lastensuojeluliiton Kaakkois-Suomen piiri on saanut uusia
työntekijöitä! Tässä heidän terveisensä:

 



 

 Koulutuksia minulta löytyy kolme. Olen
opiskellut Kouvolan seudun
ammattiopistossa ohjaustoiminnan
artesaaniksi. Tämän jälkeen kävin
yrittäjyyskoulutuksen, minkä jälkeen lähdin
opiskelemaan koulunkäynnin- sekä aamu- ja
iltapäivätoiminnan ohjaajaksi Valkealan
opistolle. Opiskelujen ohella olen työskennellyt MLL:n lastenhoitajana, Unisatamassa.

Intoa puhkuen olen työt aloittanut MLL:n Kaakkois-Suomen piirin työntekijänä ja odotan innolla
mitä se tuokaan vielä tullessaan!

Terveisin, Miisa Tanska

 

 Rasismin vastainen viikko  

 

 
Tapahtumat

Keväällä on tulossa erilaisia tapahtumia, joissa olemme piirinä mukana!

 



 
Etelä-Karjala

14.3. klo 12.00 - 15.00 MLL Kaakkois-Suomen piiri on mukana Imatran ABC:n Lasten
peukutuspäivässä, tervetuloa tapaamaan meitä lasten toimintapisteelle!

 

 

Kymenlaakso

13.3 klo 9.30 - 11.00 Haminassa on vauvatapaaminen, jossa perhesuhteiden tuen tiimiläiset
esittelevät piirin toimintaa.

Paikka auki -infotilaisuus Kouvolassa 31.3.2020

Kouvolan Porukkatalolla järjestetään 31.3.2020 Paikka auki -infotilaisuus, jossa kerrotaan
avustusohjelman mahdollisuuksista, kevään 2020 hakuprosessista sekä kuullaan Paikka auki -
avustusta saaneen järjestön kokemuksia.

Paikka auki on sosiaali- ja terveysministeriön (STM) avustusohjelma vuosille 2018-2021. Sen
tarkoituksena on edista ̈a ̈ vaikeasti tyo ̈llistyvien henkilo ̈iden tyo ̈llistymista ̈ tarjoamalla tyo ̈paikkoja
sosiaali- ja terveysalan ja ̈rjesto ̈issa ̈. Sosiaali- ja terveysjärjestöt voivat hakea Paikka auki -
ohjelmasta avustusta nuoren työelämän ulkopuolella olevan tai osatyökykyisen henkilön
palkkaamiseksi vuodelle 2021 huhtikuussa avautuvassa STEAn haussa. Paikka auki -
koordinaatiohanketta toteuttaa Nuorten Ystävät ry.

Lisätietoa Paikka auki -avustusohjelmasta: www.paikka-auki.fi; FB, IG, Twitter: @paikkaauki

Tilaisuuden järjestää Paikka auki -koordinaatiohanke yhteistyössä Järjestö 2.0 / Kymen-
Karjalan sosiaali- ja terveysturva ry:n kanssa.

Lisätietoa ja ilmoittautumiset 23.3. mennessä: https://www.paikka-auki.fi/infotilaisuus-kouvola/

Tervetuloa mukaan!

 

      

 

MLL:n Kaakkois-Suomen piiri
Hallituskatu 5 (2. kerros)
45100 Kouvola
kaakkois-suomenpiiri@mll.fi

 

Linkit
Päivitä yhteystiedot
Kerro kaverille

https://kaakkois-suomenpiiri.mll.fi/

 

Osoitelähde: MLL:n Yhdistysnetin yhdistystiedot.
Jos et halua meiltä enempää postia, poistu postituslistalta.

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.paikka-auki.fi%2F&data=01%7C01%7Cchrista.carpelan%40mll.fi%7Cd1f475fc84754e509e0d08d7adf2baa7%7Cc76a02d4bb26466d8b8f135ed699f407%7C0&sdata=Ggk8iSAGq26vQyStbmbOR%2BfLXCfiW%2FC2L6818MGz9Hc%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.paikka-auki.fi%2Finfotilaisuus-kouvola%2F&data=01%7C01%7Cchrista.carpelan%40mll.fi%7Cd1f475fc84754e509e0d08d7adf2baa7%7Cc76a02d4bb26466d8b8f135ed699f407%7C0&sdata=OBXUFaJOlmAzzM418FsupXEUhdrccFoBtE%2FFm2qRxGg%3D&reserved=0
mailto:kaakkois-suomenpiiri@mll.fi
https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/admin/themes/show/50cf00059c682
https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/user-settings/no-user
https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/forward-to-a-friend/5e5cefdebd769
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