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Vapaaehtoistyön ja varhaisen tuen
vahvistamisen lisäksi MLL:n tärkeänä
tehtävänä on vaikuttamistyö.
Lapsivaikutusten arvioinnin juurruttaminen
osaksi päätöksenteko prosessia on
vaikuttamistyön keskiössä. MLL:n johtava
asiantuntija Esa Iivonen saapuu kaupungin
kutsusta Kouvolaan 5.4. Tilaisuus on avoin
kaikille, joten laittakaahan kutsua jakoon
verkostoistanne. Yhteistyöllä saamme asioita
etenemään. Muistetaan toistaa jokaisessa
käänteessä, että lasten kannalta hyvät
päätökset ovat myös taloudellisesti
kestävämpiä, sillä hyvinvoinnin ja terveyden perusta muodostuu lapsuudessa.

ps. Kevätkokous järjestetään Luumäellä Sadun Makioilla 21.4! Laittakaahan jo nyt kalenteriin.

Mukavaa keväänjatkoa, ja tapaamisiin!
Yhteistyöterveisin
Christa Carpelan eli Kikka

 

   

 Piiriviesti 2/2018 maaliskuu 2018 

 Kevätpöhinää rinnassa!  

 

Aurinko lämmittää tällä hetkellä oikein mukavasti, ja valoinen tunnelma on myös piiritoimistolla.
Olemme saaneet upeita uusia työntekijöitä vahvistamaan Kymen piirin työtä alueemme
lapsiperheiden hyväksi. Erityisen iloiseksi minut tekee se, että pitkäjänteinen työ palkitaan, ja
saimme Etelä-Karjalaan avattua oman toimipisteen. Pikku-Tirikan toimistolta käsin työskentelee
nyt kaksi koordinaattoria! Kunnilta olemme myös saaneet vahvistetut kumppanuusopimukset
vuodelle 2018. Hyvässä yhteistyössä jatkamme Kouvolan, Kotkan, Haminan, Pyhtään,
Lappeenrannan ja Imatran kanssa. Uutena yhteistyökuntana aloittaa Luumäki! On upeaa
päästä levittämään MLL:n varhaisen tuen palveluita yhä laajemmalle.

 

 Järjestötoiminta  

 Tietosuojalainsäädäntö uudistuu

EU:n yhteinen tietosuoja-asetus (GDPR)
korvaa kansallisen lainsäädännön
siirtymäajan päättyessä 25.5.2018. Tämä tuo
muutoksia myös yhdistysten toimintatapoihin.
Yhdistysnettiin on avattu sivu, jolle
päivitetään jatkuvasti uutta yhdistyksiä
koskevaa tietoa - mitä muutos tarkoittaa,

 Pankkien käteisen rahan vastaanotto
vaikeutunut

Monet pankit ovat tiukentaneet yhdistyksien
käteisen rahan vastaanottamista. Joissakin
pankeissa sitä ei oteta enää vastaan
ollenkaan muutoin kuin talletusautomaattien
kautta. Nyt on hyvä aika tarkistaa oman
pankinne käytänteet ja hankkia tarvittaessa
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mihin asioihin jatkossa on syytä erityisesti
kiinnittää huomiota, miten tulee toimia, tms.
Lue lisää

esimerkiksi talletuskortti yhdistykselle, jos
pankillanne on sellainen tarjolla.

 

Lapset ensin -keräys

Lapset ensin - keräys tulee jälleen.
Yhdistysnetin tieto- ja aineistopankkiin on nyt
päivitetty materiaalia ja
verkkolomaketilausten tekemistä varten on
avattu. Uutuutena tänä keväänä on jokaiselle
yhdistykselle tarjolla oleva
verkkolahjoitussivu, jonka kautta verkossa
maksaminen on helppoa. Linkkiä oman
yhdistyksen verkkolahjoitussivulle on myös
helppo levittää somessa ja laittaa se
yhdistyksen kotisivuille ja muuhunkin
keräyksestä kertovaan materiaaliin.
Yhdistyksen oman verkkolahjoitussivun voi
tilata samalla lomakkeella kuin muunkin
keräysmateriaalin. Lue lisää yhdistysnetistä.

 

Skype for business ja sähköposti

Vuoden 2018 alusta alkaen MLL:n
keskusjärjestö tarjoaa kaikille yhdistyksille ja
piireille yhden mll.fi -sähköpostiosoitteen ja
Skype for business -sovelluksen maksutta.
Yhtenäiset, mll.fi -päätteiset
sähköpostiosoitteet tukevat yhteisöllisyyttä ja
parantavat tavoitettavuutta.
Sähköpostiosoitteen pitää olla yhdistyksen tai
piirin nimellä (esim. helsingin.yhdistys@mll.fi)
- ei yksittäisen henkilön nimellä.
Sähköpostiosoitteet ja Skype for business -
sovellukset tilataan Jukka Leppälältä,
jukka.leppala@mll.fi. Lue lisää
yhdistysnetistä

 

 

Ilmoita Leikkipäivä-tapahtumasi!

Valtakunnallista Leikkipäivää vietetään 12.5,
mutta Leikkipäivä-tapahtumia saa ruveta
järjestämään vaikka heti! Leikkipäivä-
tapahtumien ilmoittautumislomake avataan
sivulle: www.leikkipäivä.fi. Ilmoittakaa
tapahtumanne niin nähdään missä kaikkialla
Suomi leikkii! Samalle saatte
tempauksellenne ilmaista näkyvyyttä.
Kaikkien Leikkipäivä-tapahtumansa
ilmoittaneiden kesken arvotaan 3 kpl 50
euron leikkituotepakettia. Arvonta suoritetaan
valtakunnallisen Leikkipäivän jälkeen.

 

Kalenteroi syyskuun Järjestöristeily!

MLL:n Järjestöristeily kannattaa jo nyt
merkitä kalenteriisi. Se toteutuu
21.-23.9.2018. Risteily on koko MLL-väen
osaamisen ja kokemuksen jakamisen sekä
iloisen yhdessäolon viikonloppu. Risteilylle
olette tervetulleita niin te vapaaehtoiset kuin
ammatillista työtä tekevät.

Risteilyn ohjelmakokonaisuus tulee olemaan
mielenkiintoinen ja monipuolinen.
Risteilypaketilla tulee olemaan kaksi hintaa,
hyttiluokasta riippuen. Keskusjärjestö
lähettää yhdistyksille erillisen
risteilytiedotteen huhtikuussa, jolloin myös
ilmoittautuminen alkaa.

 

 Perhekeskustoiminta  

 

Eroauttamistyö & perheiden kohtaamispaikkatoiminta käynnistyy
Kouvolassa ja Lappeenrannassa

Perheiden kohtaamispaikkatoiminta on palvelu lapsiperheille: erillään lapsesta asuva vanhempi
tai muu lapselle läheinen henkilö voi tavata lasta kodinomaisessa ympäristössä, ei valvotusti.
Toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen ja on maksutonta. Toiminnan mahdollistavat MLL:n
koulutetut vapaaehtoiset. Kohtaamispaikoissa käynnistetään tarpeen mukaan erilaisia
vertaisryhmiä esimerkiksi eroperheen lapsille ja nuorille.

 

 Tervehdys!  
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 Olen Satu Lukka Kuusankoskelta ja aloitin
muutama päivä sitten Mannerheimin
Lastensuojeluliiton Kymen piirissä
eroauttamistyön ja
kohtaamispaikkatoiminnan
kehittämishankkeen koordinaattorina
Kouvolassa. Hankkeessa tuetaan
monipuolisesti eronneita tai eroaikeissa
olevia perheitä ja nostetaan esiin lapsen
asemaa erotilanteessa. Koulutukseltani olen
sosionomi (AMK) ja terveydenhoitaja,
aiemmin olen työskennellyt erilaisissa
sosiaali-, terveys- kasvatus- ja opetusalan
työtehtävissä.

Perheeseeni kuuluu aviomies ja neljä
aikuista lasta. Vapaa-aikani vietän pääasiassa kotona puutarhatöitä tehden tai kotia
remontoidessa. Huonekalujen ja esineiden entisöinti/tuunaus on minulle mieleistä tekemistä.
Lueskelen paljon sekä tieto- että kaunokirjallisuutta. Lenkkeilen sekä teen luontoretkiä ystävieni
tai perheeni kanssa.

Olen tosi iloinen päästessäni työskentelemään MLL:n Kymen piirissä ja tekemään arvokasta
työtä lapsiperheiden tukemiseksi. Omien lasten ollessa pieniä perheemme käytti MLL:n eri
palveluja ja ne auttoivat arjessa selviytymisessä. Nyt minulla on mahdollisuus vuorostaan olla
avuksi perheille hankkeen kautta, luodaan yhdessä lapsiystävällistä arkea!

 

 

  

 

Mun nimi on Julia Auvinen ja mä olen
Mannerheimin Lastensuojeluliiton (MLL)
Kymen piirin uusi koordinaattori Etelä-
Karjalan alueella. Työhöni kuuluu
perhekummi-, ystäväksi
maahanmuuttajaäidille- sekä kaveritoiminta.
Ilolla ja innolla liityn remmiin ja tutustun
vapaaehtoisiin tukihenkilöihin sekä lapsiin,
nuoriin ja perheisiin. Mä lähdin vuonna 2015
vapaaehtoisena mukaan MLL järjestämään
kaveritoiminnan koulutukseen ja sain oman
lapsikaverin keväällä 2016. Opiskelin silloin
vielä sosionomiksi (amk) ja sain opintojeni
kautta tiedon alkavasta kaverikoulutuksesta.
Vapaaehtoistyö MLL:ssa on ollut huippujuttu
ja tuonut mulle itselleni valtavasti hyvää
mieltä. Lähde säkin mukaan johonkin MLL:n
sulle sopivaan vapaaehtoistyöhön tekemään
hyvää ja edistämään lapsiperheiden
hyvinvointia!

 

 Tukihenkilötoiminta  

 

MLL:n tukihenkilötoimintaan kuuluvat STEA:n rahoittamat kaveri-, perhekummi- ja ystäväksi
maahanmuuttajaäidille -toiminnat. Tulevat tukihenkilötoiminnan koulutukset järjestetään
kesäkuussa Kouvolassa ja syyskuussa Etelä-Karjalassa. Lisäksi tukihenkilöiden
perehdystyskoulutus 4. huhtikuuta Lappeenrannassa.

 

 Moikka!  



 

  

 

Mie oon Taina, ja aloittanut nuoriso- ja lastenhoitotoiminnan
koordinaattorina 5.3. Kymen piirin alueella. Piian siirtyessä
toisiin tehtäviin vastaan ensisijaisesti Mie kuulun-
nuorisohankkeesta. Työhuone sijaitsee Kouvolassa, mutta
olen tottunut liikkumaan, ja varmasti teen sitä jatkossa koko
piirin alueella. Koulutukseltani olen yhteisöpedagogi (AMK)
ja odotan innolla yhteistyötä erilaisten ihmisten kanssa.
Luotan siihen että tekemällä ja yhdessä innostumalla
saamme paljon aikaiseksi! Olen toiminut MLL:n
paikallisyhdistyksen aktiivina yli kymmenen vuotta sitten, ja
nyt onkin mukava ns. palata takaisin juurilleen.

Perheeseeni kuuluu puoliso, kaksi teini-ikäistä lasta ja
tanskalais-ruotsalainen pihakoira Martti. Vapaa-aikaa vietän
mm. hevosten parissa ja luonnossa liikkuen.

Toivottavasti tavataan ja tullaan tutuiksi!

 

 Lue lisää tukihenkilötoiminnasta  

 Lastenhoitotoiminta  

 

Seuraavasta lastenhoitokurssi 8. toukokuuta alkaen Kouvolassa. Kurssilla opitaan
perustaitoja lasten hoito- ja leikkitilanteisiin ja huolehtimaan lapsen turvallisuudesta, hoidosta ja
viihtyvyydestä vanhempien antamien ohjeiden mukaan. Kurssi antaa valmiuksia toimia MLL:n
lastenhoitotoiminnassa lapsiperheiden apuna lyhytaikaisissa lastenhoito- tehtävissä lapsen
kotiympäristössä. Alaikäraja 15 vuotta. MLL:n lastenhoitotoiminnan hoitajaksi pääsyn alaikäraja
on 16 vuotta. Lisätietoa antaa nuoriso- ja lastenhoitotoiminnan koordinaattori Taina Salomäki
taina.salomaki@mll.fi p. 040 158 7122

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

 

 Mie Kuulun! -hanke (2017-2019)  

 Heips!  

 

Osallistavat menetelmät - mitä on osallisuus?

Osallistavat menetelmät - mitä osallisuus on -koulutuspäivän sisältöpohjana on tunne ja
vuorovaikutustaidot, ryhmäytyminen ja ryhmätaidot sekä arjen improvisaatio ja kuuntelemisen
tärkeys. Näitä sisältöjä käsitellään toiminnallisin menetelmin ja osallistavin työtavoin.
Koulutuspäivä soveltuu kaikille, jotka ovat kiinnostuneita osallistavista menetelmistä ja
toiminnallisista työtavoista, kuten esimerkiksi opettajat, varhaiskasvattajat, nuoriso-ohjaajat
sekä kaikki erilaisten ryhmien kanssa toimijat.

Koulutuksen hinta 85€ sisältää ruoan ja kahvin sekä materiaalit. Kouluttajana MLL:n Kymen
piirin nuorisokoordinaattori, teatteriopettaja Piia Kleimola. Ilmoittautuminen ja tiedot
mahdollisista ruoka-aineallergioista 16.3. mennessä: joonas.kojo(at)mll.fi
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MLL:n Kymen piiri
Hallituskatu 5 (2. 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.
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