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25. Koulurauha on juliste�u!

 

 

 

 

 

 

 

MLL:n Kymen piirillä oli ilo ja kunnia toteu�aa valtakunnallinen Koulurauhan julistus 19.8.15, joka räjäy�
käyn�in Koulurauha -ohjelman lukuvuodelle 2015-2016!

Koulurauha -ohjelma on Mannerheimin Lastensuojeluliiton, poliisin, Opetushallituksen, Folkhälsanin ja
Suomen Vanhempainliiton yhteinen ohjelma, jonka tavoi�eena on kouluyhteisön hyvinvoinnin ja
turvallisuuden edistäminen. Ohjelman keskeisiä periaa�eita ovat osallisuus, yhteisöllisyys ja yhdessä
tekeminen – ilon ja innon tuominen koulutyöhön. Koulurauha lukuvuoden 2015 – 2016 suojelijoina ovat
kansainväliset sometähdet Lassi Hurskainen ja Sara Forsberg (Smokahontas, Smo, SAARA).

Koulurauhan julistus

Julistusjuhla oli upea nuorten suunni�elema kokonaisuus, jossa mm. ensi-esite�in STOP koulurauhabiisi
(Hanna Pakarinen feat. Lc Nick & Obi ja Via Carpelan), lue�in koulurauhanjulistus ja Tasavallan
Presiden�n tervehdys sekä luovute�in Koulurauhatäh� seuraavalle työryhmälle Seinäjoelle (kunhan Lassi
oli ensin tähden taivaalta hakenut:) Juhlan pää� nuoret villinnyt huikea Kasmir. Tapahtumassa juhli
reilut 2000 Kouvolan ala- ja yläkoulun oppilasta ja ope�ajaa, kutsuvierasta sekä median edustajaa.
Iloitsemme hurjas� myös siitä, e�ä vaikka turvallisuussuunnitelmat ja muut reunaehdot rajoi�vat
osallistujämäärää, pystyimme ensimmäistä kertaa koskaan viemään Koulurauhan myös stadioinilta joka
ko�in ja kouluun. Upeaa on ollut kuulla kuinka tätä mahdollisuu�a oli myös hyödynne�y! Julistus löytyy
myös jälkitallenteena tästä. Huomioi�ehan, e�ä alussa on slideshow, jonka jälkeen alkaa tapahtua. Tästä
näet lyhyen koosteen Kymintehtaan uu�sluokan tekemän hienon koosteen tapahtumasta.

Koulurauhaa rakennetaan läpi lukuvuoden

Kouvolassa oppilaat ovat halunneet korostaa yhdessä tekemisen merkitystä teemalla ”Yhdessä vahvaksi”.
Teeman avulla halutaan herä�ää keskustelua siitä, miten toisten huomioimista ja yhdessä toimimista voisi
koulutyössä tukea. Myönteisen ilmapiirin rakentaminen on koko yhteisön yhteinen asia. Erityises�
työryhmän oppilaat ovat halunneet tuoda esiin oppilaiden ja ope�ajien välisen vuorovaikutuksen
merkitystä. Ei riitä, e�ä vain oppilaiden keskuuteen rakennetaan hyvää yhteishenkeä. Myös oppilaiden ja
ope�ajien välinen vuorovaikutus vaiku�aa siihen, millainen ilmapiiri koulussa on.

Koulukiusaamisen vähentämisessä keskeistä on kiusaamisen vastaisten asenteiden tukeminen ja
myönteisen, kaikkia kunnioi�avan ilmapiirin edistäminen. Kiusaamisen vastaisten asenteiden luomisessa
huomiota tulee kiinni�ää koululaisten kasvuympäristöihin kokonaisvaltaises�. Koulurauha ohjelman
avulla halutaan muistu�aa, e�ä kiusaamisesta on tärkeä puhua myös kodeissa. Lapset ja vanhemmat
voivat yhdessä keskustella, miltä tuntuu oppilaista jota kiusataan tai jätetään ryhmän ulkopuolelle ja
mie�ä, mitä itse voi tehdä epäkunnioi�avaa käy�äytymistä kohdatessa.

Kouvolan työryhmä on tehnyt Koulurauhan toimintaoppaan lukuvuodelle 2015 - 2016, joka tukee
koulujen koulurauhatyön suunni�elua ja toteutusta. Toimintaopas sisältää ideoita ja toimintamalleja
yhteisöllisyyden ja hyvän yhteishengen edistämiseksi.

STOP koulukiusaamiselle musiikkivideo ja tanssikoreografia

           

Esi�elyssä
perhepalvelupäällikkö
Pauliina Paakala

”Koulutukseltani olen
teks�iliartesaani ja
sosionomi (AMK). Lisäksi
olen opiskellut kaikkea kivaa,
kuten musiikkitea�eria,
talouskoulua, virike-
toiminnanohjausta, sisäisen
auditoijan koulutus (lii�yen
laadunhallintaan
vammaispalveluissa) sekä
toiminut imetystukiäi�nä,
SETA ry:n koulu�ajana, AIDS-
tukikeskuksen päivystäjänä
 jne."

"Työtä olen tehnyt
kehitysvammaistenohjaajana
ja -hoitajana
Rinneko�sää�össä vajaan
10-vuo�a,  Länsi-Vantaan
lastensuojelussa
perhetyöntekijänä pari
vuo�a. Kotkaan muu�mme
2010 ja täällä tein eripituisia
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Koulurauhan tueksi MLL:n Kymen piiri toteu� STOP koulukiusaamiselle biisin ja videon sekä biisiin tehdyn
tanssin opetusvideon. Biisi ja tanssikoreografia syntyi yhdessä lasten ja nuorten kanssa. STOP
koulukiusaamiselle biisi/video soveltuu hyvin käyte�äväksi esim. oppitunneilla, aamunavauksissa,
tukioppilastoiminnassa, vanhempainilloissa. STOP tanssin opetusvideo soveltuu hyvin esim.
liikuntatunneille, välitun�toimintaan tai muihin tapahtumiin. Alla linkki biisiin, koreogfafiaan sekä näin se
teh�in – STOP koulukiusaamiselle musiikkivideo, jossa pääsee kurkistamaan mitä musiikkivideo syntyy.

STOP -haaste!

Näy sosiaalisessa mediassa ja osallistu haasteeseen ja haasta muutkin sanomaan STOP
koulukiusaaamiselle!

Tapaamisiin! T. Christa eli Kikka

Katso kuvia Koulurauhan julistus�laisuudesta, kiitos�laisuudesta sekä hyväntekeväisyysillasta täältä.

Katso musiikkivideo, making of -video, STOP koulukiusaamiselle -haaste sekä -tanssi alla olevista linkeistä

JÄRJESTÖTOIMINTA

Kutsu meidät kylään!

Kesän jälkeen jatkamme yhdistystapaamiskierrosta, jossa jäsenhankintakampanjan lisäksi pohdimme
perhekeskustoiminnan eli kunnan lapsiperheiden palveluita täydentävien varhaisen tuen sisällön
painopisteitä vielä tarkemmin - Liisan ja Kikan lisäksi  Virpi ja Sanna jalkautuvat kertomaan  piirin
perhekummi- ja ystäväksi maahanmuu�ajaäidille toiminnoista. Ole yhteydessä Liisaan - me tulemme
luoksenne!

Järjestöristeily 25-27.9.2015

Kymen piirin alueelta on lähdössä risteilylle upea 71 henkilön joukko. Mukaan läh�jät ovatkin saaneet
vahvistuksen ohjelmasta ja kuljetuksista. Meille tulee mukava matka ja saadaan varmaan paljon uusia
ideoita toimintaamme.

Syksyn seututapaamiset

Tervetuloa Haminaan kumppanuustalo Hilmaan 8.10. klo 17.30 -19.00, jolloin Haminan Terhokerho
kokoontuu aiheenaan KANTELETTAREN TUULETUSTA; loruilua, runoilua ja pitelemätöntä tarinan iskentää.
Tilaisuuden jälkeen klo 19.00 - 20.00 kokoonnumme yhdistysasioissa.

Lappeenrannan seututapaaminen pidetään 14.10. Paikka vahvistetaan myöhemmin.

Kouvolan seututapaaminen järjestetään Satupäivän yhteydessä 18.10. Kouvolan Voimatea�erissa.
Lisä�etoja päivästä luvassa myöhemmin.

Syyskokous

MLL:n Kymen piirin syyskokous pidetään 10.11. Kouvolan Kuule, Näe, Kohtaa miut -seminaarin jälkeen.
Paikka vahvistetaan myöhemmin. 

Jäsenhankinta -kampanja

Piirin jäsenhankintakilpailu jatkuu vielä. Voi�aja on yhdistys, joka hankkii
eniten jäseniä suhteessa alueensa asukaslukuun. Kilpailu jatkuu lokakuun
loppuun as� ja siinä huomioidaan uudet jäsenet vuoden alusta alkaen.

Tästä pääset taulukkoon, josta näet tämän hetkisen �lanteen.

Voi�ajayhdistyksen jokainen hallituksen jäsen saa palkinnoksi MLL:n olkalaukun. Palkinto jaetaan piirin
syyskokouksessa marraskuussa.

Lisä�etoja: Liisa Hasanen, p. 0400 873 603, liisa.hasanen@mll.fi

Valtakunnalisesta jäsenkampanjasta saat puolestasi �etoa täältä.

keikkoja lastentarhan-
ope�ajana, lastenhoitajana,
koulunkäyn�avustajana ja
henkilökohtaisena
kouluavustajana."

"Aloi�n MLL:n
perhetyöntekijänä Kotkassa
viime syksynä. Kun Heidi ja
Sami pää�vät siirtyä muihin
tehtäviin minua kysy�in
tekemään tätä työtä, jota nyt
si�en teen."

Syksyisin terveisin

Pauliina Paakala

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

Tapahtumat:

MLL -järjestöristeily: 
25.-27.9.2015

Haluatko toimia lasten
hoitajana?
Lastenhoitotoiminnan kurssi
pidetään 10.9.-7.11.2015
Joutsenon opistolla.

Ilmoi�autumisaikaa on jatke�u
10.9. as�. Ota yhtey�ä: p. 040
749 9697, sanna.kyto@mll.fi

Perhekummikoulutus
järjestetään 12.9.-30.9.2015
Joutsenon opistolla.

Lisä�edot: perhekeskustoiminnan
koordinaa�ori Sanna Kytö, p. 040
749 9697, sanna.kyto@mll.fi

Ystäväksi maahanmuu�ajaäidille
-toiminnan perehdytyskoulutus
järjestetään vapaaehtoisille la
12.9. klo 10-15 Joutsenon
opistolla. Tervetuloa kaikki
asiasta kiinnostuneet mukaan
mielenkiintoiseen toimintaan!
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Yhteys�edot

Kun perhekeskukset käynnistyvät, päivi�äkää paikka, aukioloaika sekä
perhekahvilaohjaajan ja yhdistyksen yhteys�edot.

Tämä pos� tulee jokaiselle hallituksen jäsenelle ja on tärkeää, e�ä myös
mahdolliset muutokset hallituksessa ovat ajan tasalla.

Vuoden teko 2015

Piiri palkitsee vuosi�ain henkilön tai yhteisön merki�ävästä teosta lasten
hyväksi. Palkinto jaetaan syyskokouksessa 10.11. Lähe�äkää toiveenne
palki�avasta 30.10. mennessä Liisalle.

Hyvä joulumieli kampanja 2015

Tänä vuonna jaamme Kymen piirin alueella 500 kpl 70 euron ruokalahjakor�a.
Liisa kerää �edot yhdistyksenne kor�tarpeesta lokakuussa, mu�a voi�e jo nyt mie�ä, mihin ja paljonko
kor�eja tarvitse�e. Lahjakor�eja jakaa myös SPR usein teidän kanssa samalla alueella, joten pitäkää
yhtey�ä SPR:n toimijoihin, e�ei kor�eja menisi useita samoihin perheisiin.

PERHEKESKUSTOIMINTA

Perhekummitoiminta

MLL koulu�aa vapaaehtoisia perhekummeja alle kouluikäisten lasten perheisiin. Perhekummi voi
olla avuksi perheessä, esimerkiksi jos perheellä ei ole sukulaisia tai ystäviä samalla paikkakunnalla, perhe
kaipaa vahvistusta vanhemmuuteen tai vanhemmat kokevat itsensä yksinäisiksi. 

Perhekummi keskustelee, kuuntelee ja on mukana perheen tavallisissa puuhissa. Perhekummin
tehtävänä on kulkea perheen rinnalla mukana arjessa, olema�a kuitenkaan lastenhoitaja, kodinhoitaja,
terapeu� tai muu amma�lainen. Syksyn 2015 perhekummiverstaat pidetään:

Kouvolassa 2.11.2015 klo 16 - 18:00 (MLL Kymen piiritoimisto)
Lappeenrannassa 11.11.2015 klo 17:30 - 19:30 (Tirikan päiväko�)
Imatralla 3.12.2015 klo 17 - 19:00 (Imatran kaupungin kirjasto)
Kotkassa 8.12.2015 klo 16:30 - 18:30 (Kotkan kaupungin kirjasto, Einon kammari)

Perhekummikoulutus järjestetään 12.9.-30.9.2015 Joutsenon opistolla. Ilmoi�autumiset ja
lisä�edot: perhekeskustoiminnan koordinaa�ori Sanna Kytö, p. 040 749 9697, sanna.kyto@mll.fi

Lastenhoitotoiminta

MLL:n lastenhoitotoiminta väli�ää lyhytaikaista lastenhoitoapua perheille kaikkina vuorokauden aikoina.
Lastenhoitotoiminnan pienryhmiä järjestetään syksyn aikana:

Lappeenrannassa 11.11.2015 klo 16 - 17:30 (Tirikan päiväko�, Armilankatu 33 A)
Imatralla 3.12.2015 klo 16 - 17:30 (Imatran kirjasto, Virastokatu 1)
Kotkassa 8.12.2015 klo 15 - 16:30 (Kotkan kaupungin kirjasto, Kirkkokatu 24)
Kouvolassa 16.12.2015 klo 16 - 17:30 (MLL Kymen piiritoimisto, Käsityöläiskatu 4)

Haluatko toimia lasten hoitajana? Lastenhoitotoiminnan kurssi pidetään 1.9.-7.11.2015 Joutsenon
opistolla. Ilmoi�autumisaikaa on jatke�u 10.9. as�. Ota yhtey�ä! sanna.kyto@mll.fi p. 040 749 9697

Ystäväksi maahanmuu�ajaäidille - hanke (2014 – 2016) 

Ystäväksi maahanmuu�ajaäidille -toiminnan tarkoituksena on tukea maahanmuu�ajaäi�en kotoutumista
ja suomen kielen oppimista, laajentaa sosiaalisia verkostoja sekä vähentää ennakkoluuloja. Toiminnan
kau�a maahanmuu�ajaäidit saavat ystäväkseen suomenkielisen naisen, jonka kanssa voi harjoitella
suomen kielen puhumista sekä tutustua suomalaiseen yhteiskuntaan ja suomalaisiin tapoihin. Suomea
puhuva vapaaehtoinen pääsee puolestaan tutustumaan uusiin kul�uureihin ja niiden tapoihin.

Vapaaehtoisille järjestetään Ystäväksi maahanmuu�ajaäidille -toiminnan perehdytyskoulutus la 12.9. klo
10-15 Joutsenon opistolla. Tervetuloa kaikki asiasta kiinnostuneet mukaan mielenkiintoiseen toimintaan!
Ilmoi�autumiset Virpille; puh. 040 589 5584, virpi.merilainen@mll.fi

Koko Suomi leikkii

Koko Suomi leikkii – hanke jatkaa porsku�amistaan ympäri Suomen maata! Terhokerhoja toimii jo reilus�
yli 200, joista Kymen piirin alueella noin 20. Oman alueesi Terhokerhon löydät osoi�eesta

Lisä�edot ja ilmoi�autumiset:
Virpi Meriläinen p. 040 589
5584, virpi.merilainen@mll.fi

Seututapaamiset

Haminassa 8.10.2015
Lappeenrannassa 14.10.2015
Kouvolassa 18.10.2015

Kuule, Näe, Kohtaa miut-
seminaari Lappeenrannassa
3.11.2015

Lisä�edot ja ilmoi�autumiset:
Joonas Kojo joonas.kojo@mll.fi

Lisäksi olemme yhteistyössä
järjestämässä:

Kuule, Näe, Kohtaa miut-
seminaaria Kouvolassa
10.11.2015
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www.terhokerho.fi  Koko Suomi leikkii – hankkeen taustallahan on Suomen Kul�uurirahasto, joka yhdessä
MLL:n ja SPR:n kanssa haluaa nostaa leikin ja sukupolvien sillan rakentamisen tärkey�ä!

Terhokerhot ovat maksu�omia ja avoimia kohtaamispaikkoja, joissa lapset ja eri-ikäiset aikuiset vie�ävät
kiireetöntä aikaa yhdessä. Mukaan toivotaan etenkin koululaiset yhdessä isovanhempien kanssa!
Seuraavaksi suunnitellaan Luumäelle parhaiten sopiva Terhokerho. Suunni�elutyöpajaan ovat kaikki
kiinnostuneet tervetulleita. Työpaja on Jurvalan Toukolassa (Suoan�lan�e 2) �istaina 15.9.2015 klo 18-
19.30.

Terhokerho-yhteyshenkilöille, kerholaisille ja kaikille asiasta kiinnostuneille on tulossa Ystäväksi
maahanmuu�ajaäidille –projek�n ja Koko Suomi leikkii –hankkeen yhteinen koulutuspäivä lauantaina
3.10. klo 12-15 Kouvolassa. Laita jo ajankohta kalenteriin, koulutuksen sisällöstä tarkemmin seuraavassa
piirivies�ssä. 

Lisä�etoja:

Piia Kleimola, Leikkilähe�, Kymen piiri ja Etelä-Savo, Koko Suomi leikkii – hanke, piia.kleimola@mll.fi, p.
040 1587122, www.kokosuomileikkii.fi

NUORISOTOIMINTA JA TUKIOPPILASTOIMINTA

Kuule, Näe, Kohtaa miut -seminaarit nuorten parissa toimiville

MLL:n Kymen piiri järjestää Kuule, Näe, kohtaa miut -seminaarin nuorten parissa toimiville
Lappeenrannassa 3.11.2015. Tilaisuus pidetään Etelä-Karjalan keskussairaalan auditoriossa klo 8.30 -
16.00. Tilaisuudessa luennoivat muun muassa psykoterapeu� Kari Muhonen Etelä-Karjalan sosiaali- ja
terveyspiiristä, tv:stäkin tu�u seksuaali- ja psykoterapeu� Maaret Kallio sekä Mannerheimin
Lastensuojeluliiton au�avien puhelinten päällikkö Tatjana Pajamäki. Seminaarin pääsymaksu on 40€, mikä
sisältää aamukahvin ja sämpylän. Lisä�edot ja ilmoi�autumiset: joonas.kojo@mll.fi

Kouvolan Kuule, Näe, Kohtaa miut -seminaari järjestetään yhteistyössä Kouvolan Ohjaamo -hankkeen
kanssa viikkoa myöhemmin 10.11. Kuusankoski-talolla klo 8.30 - 16.00. Lisä�etoja tapahtumasta luvassa
myöhemmin syksyn kuluessa.

Mediakasvatus

Saimme nuorisotyöhön koulu�ajavahvistusta, kun Piia Kleimola ja Sanna Kytö Kymenlaaksosta sekä Seija
Mäntyranta Etelä-Karjalan alueelta osallistuivat MLL:n  nuorisotoiminnan koulu�ajakoulutukseen. Seija
Mäntyranta pitää 6 mediakasvatusaiheista koulutusta tukioppilaille sekä tukioppilasohjaajille syksyn 2015
aikana.

Kouluille on tarjo�u mahdollisuu�a �lata MLL:n Kymen piiriltä koulutuksia seuraavista aiheista:

Minä ja media
Kunnioi�ava kohtaaminen
Media ja oma hyvinvoin�
Mediakäy�äjän kansalaiskasvatus

Lisä�etoja: www.mll.fi/kasva�ajille/mediakasvatus tai Sanna Kytö, sanna.kyto@mll.fi, p. 040 749 9697

Apua tukioppilaiden koulutukseen

Kouluille on tarjoa�u mahdollisuu�a �lata MLL:ta apua tukioppilaiden koulutukseen. Tukioppilaiden
peruskoulutuksessa käydään tukioppilastoiminnan perusteita ja käytäntöjä toiminnallises� ja hauskas�
läpi. Tukioppilaat saavat hyvät valmiudet tehtäväänsä sekä yksilöinä e�ä ryhmänä. 

Lisä�etoja: www.mll.fi/kasva�ajille/koulutuspalvelut tai Sanna Kytö, sanna.kyto@mll.fi, p. 040 749 9697

YHDISTYSTEN TERVEISIÄ

Valkealan yhdistys järjestää lastenvaa�eiden ja -tarvikkeiden syyskirppiksen lauantaina 5.9.2015 klo 11-14
Valkealatalolla. Pöytävaraukset: jonna.kansikas@pp.inet.fi

https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/ac/aHR0cDovL3d3dy50ZXJob2tlcmhvLmZp/MTM5MzU1NTM2fDYwODgyfDQwMzE2fDM0NA--
mailto:piia.kleimola@mll.fi
https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/ac/aHR0cDovL3d3dy5rb2tvc3VvbWlsZWlra2lpLmZp/MTM5MzU1NTM2fDYwODgyfDQwMzE2fDM0NA--
mailto:joonas.kojo@mll.fi
https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/ac/aHR0cDovL3d3dy5tbGwuZmkva2FzdmF0dGFqaWxsZS9tZWRpYWthc3ZhdHVz/MTM5MzU1NTM2fDYwODgyfDQwMzE2fDM0NA--
mailto:sanna.kyto@mll.fi
https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/ac/aHR0cDovL3d3dy5tbGwuZmkva2FzdmF0dGFqaWxsZS9rb3VsdXR1c3BhbHZlbHV0/MTM5MzU1NTM2fDYwODgyfDQwMzE2fDM0NA--
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Tilli Toukka -ohjaajakoulutus Kouvolassa 16.9.2015 

Tilli Toukka vahvistaa lapsen perusturvallisuuden tunne�a. Vanhempien ero tai parisuhdekriisi
huolestu�aa lasta. Vanhempien tunteiden käydessä kuumina jää lapsi helpos� yksin omien tunteidensa
kanssa. Tilli Toukka -vertaisryhmissä lapsen tunteita käsitellään leikin ja taiteen keinoin. Vertaisryhmä
au�aa lasta vaikeassa �lanteessa. Tilli Toukka on vertaisryhmämalli 4-6 -vuo�aille lapsille, joiden
vanhemmat ovat eronneet tai eroamassa. Ohjaajakoulutuksessa saat pätevyyden ohjata Tilli Toukka -
ryhmiä. Tilli Toukka -ohjaajakoulutuksessa käsi�elemme mallin peruspilarit, ryhmäkertojen kulun ja
kokeilemme toiminnallisia menetelmiä käytännössä. Osallistu koulutukseen ja saat lisää keinoja au�aa
lasta sekä pätevyyden ohjata Tilli Toukka -ryhmiä.

Kehi�ämämme malli ja toiminnalliset menetelmät sopivat muidenkin kuin erokriisien käsi�elyyn. Niistä
voit saada monenlaisia työkaluja omaan työhösi lasten kanssa, olitpa si�en vapaaehtoinen tai
amma�lainen.

Järjestämme Tilli Toukka -ohjaajakoulutuksen keskiviikkona 16.9.2015 klo 8.30-16 Voimatea�erin �loissa
(Keskikatu 12, Kouvola). Ilmoi�audu koulutukseen Isa Mäkelälle joko sähköpos�tse isa.makela@mll-
kouvola.fi tai puhelimitse 040 5937931.

Koulutus on osallistujille maksuton ja se täytetään ilmoi�autumisjärjestyksessä. Koulutukseen sisältyy Tilli
Toukka -ohjaajanmateriaali, koulutuspäivän aikana on tarjolla aamu- ja iltapäiväkahvi.

Laita Kikalle infoa yhdistystenne tapahtumista: christa.carpelan@mll.fi

PIIRITOIMISTON YHTEYSTIEDOT

Christa Carpelan

toiminnanjohtaja
p. 050 406 3763
christa.carpelan@mll.fi
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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 9697
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.
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