Eikö vies näy oikein? Klikkaa tästä.

Kesäkuu 2015

Kesä on täällä!
Vaikka kesäsäätä vielä odotellaan, on aika ansaitun hengähdystauon. Toimisto on pääsääntöises
hiljaiselolla heinäkuun, tosin Koulurauhan valmistelu jatkuu kuumeises koh h -hetkeä. Rimpauta
kuitenkin ennen kuin tulet kolku elemaan Käsityöläiskadulle, p. 010 422 8122. Elokuun vies ssä
kerromme lisää syksyn suunnitelmista!

Lastenhoitotoiminnan välitys kiinni
Kesällä välitys on tauolla 4.7.–26.7.2015. Tuona aikana ei käsitellä uusia lauksia eikä vastata viesteihin.
Tilaukset kyseiselle ajalle järjestetään etukäteen kesä-heinäkuun vaihteessa.

Ystäväksi maahanmuu ajaäidille -toiminnan terveiset
Kymen piirin Ystäväksi maahanmuu ajaäidille – hankkeessa (2014–2016) on tämän kevään aikana
koulute u 22 vapaaehtoista suomalaista naista maahanmuu ajaäi en ystäviksi. Koulutukset ovat olleet
Kymenlaakson alueella. Syksyllä järjestämme perehdytyskoulutuksen Etelä-Karjalan alueella lauantaina
12.9. Paikka tarkentuu myöhemmin.
Ystävätoiminnan tarkoituksena on tukea maahanmuu ajaäi en 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.
Lisä edot: Koordinaa ori Virpi Meriläinen, p. 040 589 5584, virpi.merilainen@mll.ﬁ

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

YHDISTYSTEN TERVEISIÄ
Kouvolan paikallisyhdistys on käynnistänyt perhekahvilan Kouvolan keskustassa, Voimatea erin loissa
(ent. Kino-Kouvola). Kävijät ovat löytäneet perhekahvilan hienos , ja toiveesta perhekahvila on auki myös
kesällä! Lisä etoja aukioloajoista löydät täältä: h p://kouvola.mll.ﬁ/perhekahvila/

Ja nyt: AURINKOISTA, LÄMMINTÄ JA RENTOUTTAVAA KESÄÄ!
Tuuli hiuksia hyväilee,
kesän lämpö syleilee.
Suu hiljaa hymyilee,
se mansikoita maistelee.
Kesä on tullut, edämme sen,
kun jalalle lentää perhonen

PIIRITOIMISTON YHTEYSTIEDOT

Christa Carpelan
toiminnanjohtaja
p. 050 406 3763
christa.carpelan@mll.ﬁ

Liisa Hasanen
järjestökoordinaa ori
p. 0400 873 603
liisa.hasanen@mll.ﬁ
Vapaaehtoistoiminnan amma llinen ohjaus
Jäsen- ja järjestötyön tuki
Tapahtumat ja keräykset

Sanna Kytö
perhekeskustoiminnan koordinaa ori
p. 040 749 96 97
sanna.kyto@mll.ﬁ
Vapaaehtoistoiminnan amma llinen ohjaus
Perhekummitoiminta
Lastenhoitotoiminta
Nuorisotoiminnan koulutukset (Kymi + Uusimaa).

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

Pauliina Paakala
perhepalveluohjaaja
p. 040 728 0288
pauliina.paakala@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
Tammikuu 2015
Sait vies n, koska olet MLL:n jäsen.
Jos et halua meiltä enempää pos a, poistu listalta.

