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MLL:n Kymen piirin nuoret sävelsivät kappaleen
aidosta ystävyydestä somen täyttämässä
maailmassa
Suodattamatta tässä on Kymen piirin Mie kuulun – nuorisohankkeen
ensimmäinen musiikkivideo. Biisin esittäjät Anduena Canhasi ja Olivia
Carpelan ovat säveltäneet ja sovittaneet kappaleen. Tekstin on kirjoittanut
Karolina Eklund-Vuorela Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan nuorten omien
tekstien pohjalta.
Musiikkovideo ja kappele saivat mediahuomiota kun Kouvolan Sanomat kirjoitti jutun tytöistä
2.5. Voit bongata lahjaakkat tytöt esiintymässä MLL Kymen piirin kevään ja kesän
tapahtumissa.Kappaleen musiikkivideo on katsottavissa videopalvelu YouTubessa MLL Kymen
piirin sivuilta. Videota saa jakaa ja käyttää aineistona koulutuksissa tai tapahtumissa.
Musiikkivideo toimii hyvin mediakasvatuksessa kouluissa, koska se käsittelee nykypäivän
somemaailmaa ja siitä tulevia paineita nuorien omasta näkökulmasta.
https://youtu.be/2XEEmCQgOzA
Ihanaa ystävyyden täyteistä kevättä, tavataan eri tapahtumissa ja koulutuksissa, joista tässä
viestissä infoa.

Aurinkoisin terveisin Kikka ja piirin väki

Lue lisää videosta
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Omat tarinat esiin!
- Nyt tehdään videoita
yhdistysten
jäsenyydestä
MLL Kymen piiri haastaa
yhdistyksen mukaan videoiden
tekoon. Tarkoitus on tehdä
somevideoita jäsenyydestä vuoden
2019 aikana. Yhdistyksen jäsenen
tarina kiinnostaa ja houkuttelee
uusia mukaan toimintaan. Samalla
juhlitaan MLL 100 vuotista taivalta.
Jokaisella jäsenellä ja yhdistys-vaikuttajalla on oma tarinansa. Henkilökohtaisuus kiinnostaa ja
innostaa uusia ihmisiä mukaan. Videot toteutetaan viimeistään syksyllä 2019 ja julkaistaan
yhdistysten sosiaalisessa mediassa. MLL Kymen piiri tekee videoista koosteen joka julkaistaan
juhlavuonna 2020.
Jokainen yhdistys valitsee joukostaan videovastaavan, joka ottaa yhteyttä koordinaattori
Elisa Sandström-Hoviin kevään aikana. Hän koordinoi videokampanjaa ja auttaa
teknisissä haasteissa.
Soita Elisalle niin hän innostaa ja sinut mukaan! Alla painike jonka kautta pääsette
lataamaan ohjeistuksen videoiden tekoon sekä lupalaput kuvien tai videon ottamiseen.
Elisa Sandström-Hovi
elisa.sandstrom-hovi@mll.fi
p.0407504112

Lataa jäsenvideo aineisto

Lataa kuvausluvat

Vuoden 2019 järjestökoulutusmateriaalit ladattavissa
Yhdistyksille on luotu paketti menneiden kahden järjestökoulutusten dioista. Paketissa on
paljon ajankohtaista ja tärkeää tietoa vuoden 2019 viestintäsuunnitelmasta, Olettärkeä.fisivustosta, vapaaehtoisten rekrytoinnista ja MLL:n osaamismerkeistä. Tutustukaa aineistoon ja
poimikaa vinkkejä ja ohjeita omaan käyttöönne.
Paketin on koonut koordinaattori Elisa Sandström-Hovi ja hänelle voi myös esittää kysymyksiä
materiaalista.
Elisa Sandström-Hovi
p. 040 750 4112
elisa.sandstrom-hovi@mll.fi

Lataa järjestökoulutus aineisto

Ajankohtaista
Leikkipäivää juhlitaan 11.5
Lapset ensin -keräys jatkuu 15.5 asti
Ehdota vuoden isää 28.5 mennessä
Järjestökoulutuspaketti ladattavissa
Jäsenvideokilpailu 2019 alkaa (ohjeet ladattavissa)
Yhdistyksille automaattisesti Y-tunnus 1.7 paikallisyhdistyksille

Ajankohtaiset koulutukset
Tukihenkilötoiminnan koulutukset
Perhekummi-, kaveri- ja ystäväksi maahanmuuttajaäidille -koulutukset:
Etelä-Karjalassa
Luumäki 11.9.
Imatra 9.10. (jatkopäivät 16.10. ja 17.10.)
Lappeenranta 7.11.
Kymenlaaksossa
Pyhtää 18.9.
Hamina 25.9.
Kouvola 5.11. (jatkopäivät 13.11. ja 14.11.)
Toimintaan pääsee myös perehdytyksen kautta olemalla yhteydessä koordinaattoreihin Juliaan,
Sannaan tai Virpiin.

Lue lisää perhekummitoiminnasta

Lue lisää ystäväksi maahanmuuttajaäidille toiminnasta

Lue lisää kaveritoiminnasta

Eroauttamis- ja kohtaamispaikkatoiminnan koulutukset
Perheluotsikoulutus:
Lappeenranta 26.8. (jatkopäivät 29.8. ja 2.9.)
Heli Pruukin luento:
Lappeenranta 23.9. ”Ei lapsia keskelle! Miten tukea vanhemmuutta erokriisissä ja eron
jälkeen?”
Avoin vanhempainilta:
Lappeenranta 23.9. ”Miten tukea lasta perheen erotilanteessa?”
Lisätietoja:
Marjaana Peronmaa
p.050 538 8394
marjaana.peronmaa@mll.fi

Eron jälkeinen vaino -koulutus
Aika: Keskiviikko 8.5.19 klo 12-16
Paikka: Kulttuuritalo Nuijamies, Valtakatu 39, 53100 Lappeenranta
Ohjelma:
• vaino ilmiönä ja vainon muodot
• tunnistamisen haasteita
• vaino perhesuhteissa
Kouluttajina toimivat psykologi Pia Marttala tukikeskus Varjosta ja ohjaajat Minna Goman ja
Noora Lindroos VIOLA ry:stä.
Tilaisuus on maksuton.
Ilmoittautuminen 6.5.2019 mennessä: toimisto@ek-perhetyo.fi tai 044 777 5355

MLL:n vapaaehtoisten Skypevalmennukset 2019
MLL:n keskusjärjestö järjestää kuukausittain
MLL:n paikallisyhdistysten vapaaehtoisille
tarkoitettuja teemallisia Skype-valmennuksia.
Valmennuksia toteutetaan pääsääntöisesti
kerran kuukaudessa ja yleensä sunnuntai-

iltaisin. Osallistua voi mistä päin Suomea
tahansa, kunhan verkkoyhteys toimii.
Vuonna 2019 järjestetään lisäksi
valmennuksia seuraavasti:
25.8.2019 klo 17-19: OK Sivis -koulutusten
tukimuodot tutuksi
8.9.2019 klo 17-19: Vapaaehtoisten
rekrytointi / vapaaehtoispaikkojen näkyväksi
tekeminen.
22.9.2019 klo 17-19: Viestintää vaikuttavasti ja vastuullisesti (some/verkko ym.)
17.11.2019 klo 17-19: Taloudenhoito ja toiminnantarkastus, varainhankinta
Lisätietoja:
Arja-Liisa Mauno, järjestöpäällikkö,
p. 040 584 5176
Heidi Kukkola, järjestötyön koordinaattori
p. 075 324 5553

Huomioittehan perehdyttämismahdollisuuden?
Jos yhdistyksillä on tarve tai toive jollekin koulutukselle, olkaa rohkeasti
yhteydessä! Tukihenkilö, lukumummi ja -vaari sekä
perheluotsitoimintoihimme pääsee mukaan myös perehdytyksen kautta
ympäri vuoden!
Tervetuloa mukaan koulutuksiin!

Etelä-Karjalan tapahtumia
Toimistolla avoimet ovet
huhtikuussa
Lappeenrannan toimipisteellä oli
paikallisyhdistysten avoimet ovet 17.4.
Kiitos osallistujille palautteesta ja
toimintaideoista. Huomioimme ne toimintaa
suunnitellessamme.

Lapsiperhejärjestöjen
tapaamisessa suunniteltiin
yhteistyötä

29.3. oli ensimmäinen Etelä-Karjalan alueen
lapsiperhejärjestöjen tapaaminen.
Koollekutsujana toimi järjestö 2.0.
Tiiviimmälle yhteistyölle on noussut tarve
Etelä-Karjalan alueella. Ensimmäisessä
tapaamisessa mietittiin, mitä toiveita ja
ajatuksia järjestöillä on yhteistyöhön liittyen.
Seuraava tapaaminen on 10.5. klo 10.
Paikka ei ole vielä tarkentunut. Vaikka et
pääsisi paikalle tapaamisiin, meidän
kauttamme voi lähettää viestiä.
Lapsiperhetoimijat ovat tervetulleita
tapaamisiin ja voitte välittää tätä myös
omissa verkostoissanne kiinnostuneille.

Etelä-Karjalan tulevia tapahtumia
Leikkipäivän tapahtuma Marian
aukiolla Lappeenrannassa
Leikkipäivää juhlitaan Spring Partyssä 11.5. Keväinen karnevaali kutsuu koko perheen
pitämään hauskaa keskelle kaupunkia! Mukana paljon eri toimijoita ja mukavaa tekemistä
perheille. MLL:n Kymen piirin kanssa leikkimässä on myös MLL:n Lappeenrannan yhdistys.

Yhteisöllisyyspäivän tapahtuma Imatralla
14.5. järjestetyn tapahtuman järjestäjinä toimii Imatran ammattiin opiskelevat ry. Tapahtuman
avulla halutaan tuoda nuorille tietoa Imatran seudun järjestöjen toiminnasta sekä siitä, mitä
kaikkea Imatralla voi kesällä tehdä.

Spring Party ohjelma

Leikkipäivä

Kymenlaakson tapahtumia
Kouvolassa Leikkipäivää juhlitaan osallistumalla keskustassa
järjestettävään Lasten lauantai tapahtumaan
Tule leikkimään perinneleikkejä, juttelemaan kanssamme ja hakemaan pirteä MLL ilmapallo
11.5. järjestettävään Lasten lauantaihin.
Jaakon puistossa esiintyvät klo 17.15 MLL:n Kymen piirin nuorisotyön lahjakkaat tytöt Anduena
Canhasi ja Olivia Carpelan säveltämällään kappaleella Suodattamatta tässä.

Viranomaiset torilla –Kotkan torilla 9.5. klo 13-18
MLL Kymen piiri on mukana Kotkan viranomaiset torilla tapahtumassa. Klo 15 esiintyvät Olivia
Carpelan ja Anduena Canhasi.

Jyrkilä Oy kuljettaa torille ilmaiseksi Länsi-Kotkasta ja Karhulasta. Tuu tapaamaan ja
turisemaan.

Kohtaamisia Kotkassa, Katariinan puistossa 19.5. klo 12-15
Päivä on täynnä kohtaamisia, välittämistä, tutustumista ja yhteisiä hetkiä keväisessä
meripuistossa. Katariinassa kohtasi viime keväänä yli 3000 lämmintä sydäntä ihanan
keväisessä säässä!

Hyvän mielen puistotapahtuma
Sunnuntaina 2.6. klo 11-15 Jaakonpuistossa. Puistot kuuluvat meille kaikille! Tule ottamaan
omasi haltuun ja avaamaan kesäkausi 2019.

Lisätietoja Leikkipäivästä

Lisätietoja viranomaiset Korkassa tapahtumassa

Lisätietoja Hyvän mielen puistotapahtumasta

Uutisia
Valtakunnallista Leikkipäivää juhlitaan Lasten lauantaina
Koko edellinen viikko on jo leikin juhlaa ja kannustamme kaikkia kouluja omien
leikkitempausten järjestämiseen viikolla 19. Leikkitempaus voi olla vaikkapa välitunnilla vedetty
koko koulun yhteisleikki, liikuntatunnin viettäminen pihapelejä pelaten tai koko koulupäivän
viettäminen leikkiteemalla, jolloin leikkejä voi limittää tuntien lomaan aiheen mukaan. Vain
mielikuvitus rajana! Vinkkejä leikkeihin löytyy esim. sivulta www.leikkipankki.fi.

Hyödynnä Leikkipäivän viestinnässä tiedotepohjaa
Onko yhdistyksenne järjestämässä Leikkipäivä-tapahtumaa? Jos kyllä, niin ota
viestinnän tueksi uunituore paikallismedian tavoittamiseen tarkoitettu tiedotepohja.

Leikkipankki

Tutustu aineistoon

MLL sai lahjoituksena tabletteja
Tiina Vienanlinna Mannerheimin Lastensuojeluliitosta vastaanotti ICT Suomi ry:n MLL:lle
tekemän upean tablettilahjoituksen.

Lahjoitetut 54 tablettitietokonetta jaettiin lahjoittajan toiveiden mukaisesti MLL:n piirien
tukihenkilötoiminnan kautta ympäri Suomea noin 7-vuotiaille lapsille, joiden perheillä ei jostain
syystä ole mahdollisuutta hankkia lapsille omaa tablettia.
Lahjoituksellaan ICT Suomi ry halusi mm. ehkäistä sitä, että lapset eivät jää paitsi nykypäivässä
tarvittavista tärkeistä taidoista. Lämmin kiitos ICT Suomi ry lahjoituksestanne!

Lue lisää

Ehdota Vuoden isää 25.8. mennessä!
Sosiaali- ja terveysministeri sekä perhe- ja peruspalveluministeri jakavat vuorovuosin Vuoden
Isä -palkinnon isille, jotka ovat edistäneet esimerkillään ja toiminnallaan isyyden merkityksen
tunnistamista sekä lisänneet näin sen arvostusta. Palkinnolla halutaan vaikuttaa siihen, että
aktiivinen isyys saisi enemmän jalansijaa yleisessä ajattelutavassa.
Ketä MLL:n yhdistyksenne haluaisi ehdottaa Vuoden isä -palkinnon saajaksi?
Ehdotus tehdään täyttämällä lomake (liitteenä) ja sen kaikki kohdat perustelujen kera. Lomake
lähetetään sähköpostitse 25.8.2019 mennessä MLL:n keskusjärjestöön perhekeskustoiminnan
päällikölle, tarja.satuli-kukkonen@mll.fi. Tarvittaessa lisätietoja p. 040 524 0888.

Lue lisää

MLL päivittää tyyliään, nyt sinä voit vaikuttaa.
Vuonna 2020 MLL täyttää sata vuottaa! MLL:n ilmeen päivittämisestä. Päivitämme ilmeen, jotta
juhlavuonna käytössä on nykyhetkessä toimiva, kaikille sopiva työkalupakki siitä, miltä yhteinen
MLL:mme näyttää. Pidämme sen, mikä on tunnistettavaa ja toimivaa; MLL:n logon, värit ja
fontit. Päivitämme esimerkiksi esite- ja julkaisupohjia ja somepohjia ja tuomme MLL:n
ilmeeseen taas jonkinlaisen lapsihahmon.
Nyt tarvitsemme apuasi. Miten MLL:n ilme toimii yhdistyksen arjessa? Mitä kaipaat lisää, mikä
on hyvää? Vastaa lyhyeen kyselyyn, jonka täyttäminen vie 3-4 minuuttia ja auta meitä
tekemään ilmeeseen yhdistyksiä palvelevia parannuksia. Vastausaikaa on 18.4. saakka.

Lue lisää ja vaikuta

Vielä ehdit houkutella uusia jäseniä mukaan –huhti-toukokuussa
liittyneet osallistuvat Ruotsin risteilyn arvontaan
MLL:n keskusjärjestö arpoo huhti- ja toukokuussa liittyvien jäsenten kesken 2 Viking Linen
lahjakorttia, joka oikeuttaa neljän hengen risteilyyn Tukholmaan A-luokan ikkunahytissä lähes
milloin vain, myös viikonloppuina. Vain osa kovinta kesälomasesonkia on suljettu lahjakortin
ulkopuolelle.

Somekuvasarja jäsenkampanjointiin löydät:

http://yhdistysnetti.mll.fi/ajankohtaista/uutiset/somekuvasarja-jasenkampanjointiin

Lue lisää ja vaikuta

Lukumummi ja -vaaritoiminta
leviää Kymen piirin alueella
Keväällä 2019 Lukumummi ja vaaritoimintaan on kouluttetu 15 uutta
vapaehtoista. Kymenlaakson alueelle
kahdeksan ja Taipalsaarelle 7 vapaaehtoista.
Koulutuksia jatketaan syksyllä 2019 sekä
Kymenlaaksossa että Etelä-Karjalan alueilla.
Tarkemmat aikataulut koulutuksille
julkaistaan seuraavassa piiriviestissä.
Lukumummi- ja vaaritoiminnan tarkoituksena
on tarjota lapsille lisää lukukokemuksia sekä
innostaa heitä lukemisen pariin yhteisten
lukutuokioiden avulla. Toiminta on suunnattu 2.-6.-luokkalaisille lapsille, jotka jo hallitsevat
lukemisen alkeet. Lukumummi tai lukuvaarina voi vaikuttaa lapsen lukemaan oppimiseen.
Lukumummi ja -vaaritoimintaa MLL Kymen piirissä koordinoi Elisa Sandström-Hovi.
Kysy lisää:
Elisa Sandström-Hovi
elisa.sandstrom-hovi@mll.fi
p.0407504112

Lue lisää

Muistutus tulorekisteristä yhdistysten puheenjohtajille
Yhdistyksiltä on tullut jonkin verran kyselyjä tulorekisteriin liittyen. Tulorekisteriin ilmoitetaan
kaikki yhdistyksen maksamat palkat, palkkiot, matkakustannusten korvaukset sekä
kulukorvaukset joista ei ole erillistä laskua (esim. sovittu 100 €/v puhelinkuluista). Yhdistyksen
nimenkirjoittaja (puheenjohtaja) voi tehdä ilmoituksen suoraan omaveroon tai valtuuttaa jonkun
muun tekemään ilmoituksen yhdistyksen puolesta. Ohjeet valtuuttamisesta löytyy osoitteesta
yritys.tunnistus.fi. Tutustu ohjeeseen huolellisesti ennen valtuutuksen tekoa.
Lisätietoja ja kyselyt:
Teija Honni
talousvastaava
p. 040 566 2166

MLL:n Kymen piiri

Linkit

Hallituskatu 5 (2. kerros)
45100 Kouvola
p. 010 422 8122
kymen.piiri@mll.fi

Päivitä yhteystiedot
Kerro kaverille
http://kymenpiiri.mll.fi

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

