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Terveiset Kikalta!

Viikko sitten tiistaina 16.5. saapui maailmaan
reipas poika (4285g ja 57cm). Kaikki mennyt
hienosti, liittokokouksessa nähdään!

T. Kikka

Christa Carpelan
toiminnanjohtaja
MLL Kymen piiri ry

 

   

 Piiriviesti 4/2017 toukokuu 2017 

 

Lapsi- ja perhepalvelujen (LAPE) muutosohjelma hankkeet ovat käynnistyneet Kymen piirin
alueella. Alueeseemme kuuluvat Etelä-Karjala ja Kymenlaakso.

Etelä-Karjalan Lape -hanke on valinnut kehittämisen kokonaisuudeksi toimintakulttuurin
muutoksen, perhekeskustoimintamallin, varhaiskasvatuksen ja koulun lapsen hyvinvoinnin
tukena sekä erityis- ja vaativimman tason palveluiden kehittämisen. Ensimmäiset ydinryhmät
sekä näiden kehittämiskokonaisuuksien alaryhmät ovat kokoontuneet toukokuun aikana. Itse
olen mukana perhekeskustoiminnan ydinryhmässä sekä perhekeskustoimintamallin
kehittämisen ja pilotointi -alaryhmässä. Ryhmiin osallistuminen on ollut erittäin antoisaa ja on
ollut hienoa päästä mukaan kehittämään alueen lasten ja perheiden palveluja Lape tavoitteiden
mukaisesti.

Kymenlaaksossa valittiin kaksi kehittämiskokonaisuutta: perhekeskustoimintamallin
kehittäminen sekä erityis- ja vaativimman tason palveluiden kehittäminen. Nämäkin työryhmät
käynnistyvät kesäkuun aikana. Lapesta enemmän tuennempana.

Kesämieliterkuin Maiju

 

https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/ac/aHR0cHM6Ly9tbGwta3ltZW4tcGlpcmkuY3JlYW1haWxlci5maS9lbWFpbC81OTAwOGQ5OGJmNzk2/MTM5MzU1NTM2fDE0NjI2Mnw0MDMxNnwzNDQ-


 Järjestötoiminta  

 

Liittokokous 10.-11.6.2017
Kuopiossa

MLL:n liittokokous lähestyy. Se järjestetään
joka kolmas vuosi ja tänä vuonna pidämme
kokouksen Kuopiossa 10.-11. kesäkuuta.
Liittokokouksessa käsitellään liiton sääntöjen
mukaiset asiat, valitaan liitolle puheenjohtaja
ja muut keskeiset luottamushenkilöt sekä
päätetään kolmivuotissuunnitelmasta vuosille
2018-2020. Yhdistyksille on lähetetty viikolla
20 liittokokouksen valtakirja.

Liittokokous myös Facebook-tapahtumana!
Kokousviikonloppuun liittyy iloista
yhdessäoloa ja paljon kiinnostavaa ohjelmaa.
Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu mukaan
24.5.2017 mennessä

 

Lapset ensin -keräys

Kiitos kaikille keräykseen osallistuneille
yhdistyksille ja piireille! Keräysaika päättyi
15.5. Mahdolliset yrityslahjoitukset
ilmoitetaan niitä saaneille yhdistykseille
kesäkuussa. Muistakaa toimittaa
keräysselvityslomakkeet
lippanavauslomakkeiden kera 4.6. mennessä
keskustoimistolle. Lue lisää HUOM. selvitys
on tehtävä vaikka keräysttulos olisi 0 euroa.

 

 

Ehdota kunniamerkkiä ansioituneelle
vapaaehtoiselle!

Jokainen päivä on leikkipäivä, mutta 13.5.
leikitään kaikki porukalla. www.leikkipäivä.fi -
sivuilta löytyy ideoita, inspiraatiota ja ohjeita
tapahtumien jYhdistys voi tehdä
kunniamerkkiehdotuksen ansioituneelle
MLL:n toimijalle itsenäisyyspäivänä
jaettavasta kunniamerkistä. Ehdotukset
toimitetaan keskusjärjestöön 9.6.2017
mennessä. Suomalainen kunniamerkki on
arvookas ja ikimuistoinen tunnustus
vapaaehtoistyöstä.  Lue lisää

 

Terhokerhon vapaaehtoisille ja
leikkiläheteille vertaistapaamisia

Kevään viimeisinä viikkoina pääsevät
leikkilähetit ja Terhokerhon vapaaehtoiset
vertaistapaamisiin Turussa 18.5. ja Porissa
31.5. Vertaistapaamisessa vaihdetaan
kuulumisia, jutellaan kerhojen sisällöistä ja
ideoidaan tulevan vuoden toimintaa.
Leikkilähettien koulutus järjestetään Oulussa
18.5. Olisiko teidän yhdistyksessänne nyt
syksyllä aika aloittaa Terhokerho? Tai
haluaisitteko startata toiminnan uudestaan?
Lue lisää ja ota yhteyttä.

 

 

Jäsenmaksujen karhulaskutus

Keskusjärjestö lähettää jäsenmaksunsa
maksamattomille touko-kesäkuun vaihteessa.
Yhdistysten oma karhu laskutus tulee tehdä
vasta syyskauden alussa.

 

Ilmoita yhdistyksen tiedot
Yhdistysnetin Someseinälle

Mikäli yhdistyksellänne on Facebook-sivu tai
Twitter-tili, ilmoittakaa tiedot meille niin
lisäämme ne Yhdistysnetin Someseinälle.
Ilmoita yhdistyksen tiedot

 

 Perhekeskustoiminta  

 Tukihenkilötoiminta  

 MLL:n tukihenkilötoimintaan kuuluvat kaveritoiminta sekä STEA:n (entinen RAY) rahoittamat
perhekummi- ja ystäväksi maahanmuuttajaäidille -toiminnat. Seuraavat koulutukset alkavat
syksyllä 16.9. Lappeenrannassa Sokos Hotel Lappeessa (ilmoittautumiset 8.9. mennessä).

 

https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/ac/aHR0cHM6Ly9tbGwta3ltZW4tcGlpcmkuY3JlYW1haWxlci5maS9hYy9hSFIwY0hNNkx5OTNkM2N1Wm1GalpXSnZiMnN1WTI5dEwyVjJaVzUwY3k4NE1qazJNVEl3TWpBMU1qSTVNekF2L05ERTBOalEyT1RGOE1UUTNPVEV6ZkRJMk5EUXlmREV4TUEtLQ--/MTM5MzU1NTM2fDE0NjI2Mnw0MDMxNnwzNDQ-
https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/ac/aHR0cHM6Ly9tbGwta3ltZW4tcGlpcmkuY3JlYW1haWxlci5maS9hYy9hSFIwY0RvdkwzbG9aR2x6ZEhsemJtVjBkR2t1Yld4c0xtWnBMM1poY0dGaFpXaDBiMmx6Wlc0dGEyRnVZWFpoTDNScFpYUnZjR0Z1YTJ0cEwyeHBhWFIwYjJ0dmEyOTFjeTB4TUMweE1UWXlNREUzTFd0MWIzQnBiejkxZEcxZmMyOTFjbU5sUFdOeVpXRnRZV2xzWlhJbWRYUnRYMjFsWkdsMWJUMWxiV0ZwYkNaMWRHMWZZMkZ0Y0dGcFoyNDlXV2hrYVhOMGVYTjBhV1ZrYjNSbEt6SWxNa1l5TURFMkpuVjBiVjlqYjI1MFpXNTBQU1UxUW1WdFlXbHNKVFZFL05ERTBOalEyT1RGOE1UUTNPVEV6ZkRJMk5EUXlmREV4TUEtLQ--/MTM5MzU1NTM2fDE0NjI2Mnw0MDMxNnwzNDQ-
https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/ac/aHR0cHM6Ly9tbGwta3ltZW4tcGlpcmkuY3JlYW1haWxlci5maS9hYy9hSFIwY0RvdkwzbG9aR2x6ZEhsemJtVjBkR2t1Yld4c0xtWnBMM1poY0dGaFpXaDBiMmx6Wlc0dGEyRnVZWFpoTDNScFpYUnZjR0Z1YTJ0cEwzWmhjbUZwYm1oaGJtdHBiblJoTDJ4aGNITmxkQzFsYm5OcGJpMXJaWEpoZVhNfmRYUnRYM052ZFhKalpUMWpjbVZoYldGcGJHVnlKblYwYlY5dFpXUnBkVzA5WlcxaGFXd21kWFJ0WDJOaGJYQmhhV2R1UFZsb1pHbHpkSGx6ZEdsbFpHOTBaU3N5SlRKR01qQXhOaVoxZEcxZlkyOXVkR1Z1ZEQwbE5VSmxiV0ZwYkNVMVJBLS0vTkRFME5qUTJPVEY4TVRRM09URXpmREkyTkRReWZERXhNQS0t/MTM5MzU1NTM2fDE0NjI2Mnw0MDMxNnwzNDQ-
https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/ac/aHR0cHM6Ly9tbGwta3ltZW4tcGlpcmkuY3JlYW1haWxlci5maS9hYy9hSFIwY0RvdkwzZDNkeTVzWldscmEybHd3NlJwZHNPa0xtWnAvTkRFME5qUTJPVEY4TVRNM056STBmREkyTkRReWZERXhNQS0t/MTM5MzU1NTM2fDE0NjI2Mnw0MDMxNnwzNDQ-
https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/ac/aHR0cHM6Ly9tbGwta3ltZW4tcGlpcmkuY3JlYW1haWxlci5maS9hYy9hSFIwY0RvdkwzbG9aR2x6ZEhsemJtVjBkR2t1Yld4c0xtWnBMM1poY0dGaFpXaDBiMmx6Wlc0dGEyRnVZWFpoTDNScFpYUnZjR0Z1YTJ0cEwyaGhiR3hwZEhWcmMyVnVMWFJsYUhSaGRtRjBMMjFwZEdGc2FYUXRhbUV0WVc1emFXOXRaWEpyYVhRdmFYUnpaVzVoYVhONWVYTndZV2wyWVc0fmRYUnRYM052ZFhKalpUMWpjbVZoYldGcGJHVnlKblYwYlY5dFpXUnBkVzA5WlcxaGFXd21kWFJ0WDJOaGJYQmhhV2R1UFZsb1pHbHpkSGx6ZEdsbFpHOTBaU3N5SlRKR01qQXhOaVoxZEcxZlkyOXVkR1Z1ZEQwbE5VSmxiV0ZwYkNVMVJBLS0vTkRFME5qUTJPVEY4TVRRM09URXpmREkyTkRReWZERXhNQS0t/MTM5MzU1NTM2fDE0NjI2Mnw0MDMxNnwzNDQ-
https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/ac/aHR0cHM6Ly9tbGwta3ltZW4tcGlpcmkuY3JlYW1haWxlci5maS9hYy9hSFIwY0RvdkwzbG9aR2x6ZEhsemJtVjBkR2t1Yld4c0xtWnBMMkZxWVc1cmIyaDBZV2x6ZEdFdmRYVjBhWE5sZEM5MFpYSm9iMnRsY21odmJpMTJZWEJoWVdWb2RHOXBjMmxzYkdVdGFtRXRiR1ZwYTJ0cGJHRm9aWFJsYVd4c1pTMTJaWEowWVdsemRHRndZV0Z0YVhOcFlTMTJhV1ZzWVMxMFlXNWhQM1YwYlY5emIzVnlZMlU5WTNKbFlXMWhhV3hsY2laMWRHMWZiV1ZrYVhWdFBXVnRZV2xzSm5WMGJWOWpZVzF3WVdsbmJqMVphR1JwYzNSNWMzUnBaV1J2ZEdVck1pVXlSakl3TVRZbWRYUnRYMk52Ym5SbGJuUTlKVFZDWlcxaGFXd2xOVVEtL05ERTBOalEyT1RGOE1UUTNPVEV6ZkRJMk5EUXlmREV4TUEtLQ--/MTM5MzU1NTM2fDE0NjI2Mnw0MDMxNnwzNDQ-
https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/ac/aHR0cHM6Ly9tbGwta3ltZW4tcGlpcmkuY3JlYW1haWxlci5maS9hYy9hSFIwY0RvdkwzbG9aR2x6ZEhsemJtVjBkR2t1Yld4c0xtWnBMM1poY0dGaFpXaDBiMmx6Wlc0dGEyRnVZWFpoTDNOdmJXVnpaV2x1WVQ5MWRHMWZjMjkxY21ObFBXTnlaV0Z0WVdsc1pYSW1kWFJ0WDIxbFpHbDFiVDFsYldGcGJDWjFkRzFmWTJGdGNHRnBaMjQ5V1doa2FYTjBlWE4wYVdWa2IzUmxLeklsTWtZeU1ERTJKblYwYlY5amIyNTBaVzUwUFNVMVFtVnRZV2xzSlRWRS9OREUwTmpRMk9URjhNVFEzT1RFemZESTJORFF5ZkRFeE1BLS0-/MTM5MzU1NTM2fDE0NjI2Mnw0MDMxNnwzNDQ-
https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/ac/aHR0cHM6Ly9tbGwta3ltZW4tcGlpcmkuY3JlYW1haWxlci5maS9hYy9hSFIwY0RvdkwzbG9aR2x6ZEhsemJtVjBkR2t1Yld4c0xtWnBMMmxzYlc5cGRHRXRlV2hrYVhOMGVYTXRkR0ZwTFhCcGFYSnBMWGxvWkdsemRIbHpibVYwYVc0dGMyOXRaWE5sYVc1aGJHeGxQM1YwYlY5emIzVnlZMlU5WTNKbFlXMWhhV3hsY2laMWRHMWZiV1ZrYVhWdFBXVnRZV2xzSm5WMGJWOWpZVzF3WVdsbmJqMVphR1JwYzNSNWMzUnBaV1J2ZEdVck1pVXlSakl3TVRZbWRYUnRYMk52Ym5SbGJuUTlKVFZDWlcxaGFXd2xOVVEtL05ERTBOalEyT1RGOE1UUTNPVEV6ZkRJMk5EUXlmREV4TUEtLQ--/MTM5MzU1NTM2fDE0NjI2Mnw0MDMxNnwzNDQ-


Lisäksi tulemme järjestämään kaveri-, perhekummi- ja ystäväperehdytyksen lauantaina 14.10.
Haminassa.

Tulostettavat kaveri-, perhekummi- ja ystäväkoulutusmainokset voi kuitenkin pistää jo jakoon
niin kauppojen ilmoitustauluille kuin sosiaaliseen mediaan.

  

 Lue lisää tukihenkilötoiminnasta  

 Lastenhoitotoiminta  

 

Seuraavat lastenhoitokurssit tullaan järjestämään syksyllä 4.9. alkaen Kotkan opistolla.
Ilmoittautuminen viimeistään elokuussa Kotkan opiston verkkosivuilla. Lisätietoja luvassa
aikataulun tarkentuessa. Tulostettavan lastenhoitokurssin mainoksen voi kuitenkin pistää jo
jakoon niin kauppojen ilmoitustauluille kuin sosiaaliseen mediaan.

Hoitajien tilauksen voi tehdä: soittamalla hoitajavälitykseen p. 044 030 3301, arkisin klo 8-12 tai
internetistä: https://lastenhoito.mll.fi/client. Hoitajavälitys on suljettu kesällä 1.7.-23.7.

 

 Mie Kuulun! -hanke (2017-2019)  

 

Moro! Mie Kuulun! -nuorisohanke on alkanut vauhdikkasti. Koordinaattori Piia Kleimola kiertää
kevään aikana Kymen piirin alueen yläkouluilla. Alkusyksystä Piia tulee vierailemaan
yhdistyksissä ja suunnittelemaan oppilailta kuultujen mielipiteiden perusteella, saataisiinko
teidän alueella käyntiin uusi nuorten vertaistoiminta. Piian menoa voit seurata Instagramissa
hashtagilla #miekuulun ja lisätietoja löytyy verkkosivuilta http://kymenpiiri.mll.fi/nuorille/

 

 
 

https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/ac/aHR0cHM6Ly9tbGwta3ltZW4tcGlpcmkuY3JlYW1haWxlci5maS9hc3NldHMvdXBsb2Fkcy9kZjA2NTQ4ZGE1N2Q3MTY2ZjRmN2ZmMGFkYWU3NmFiMmVhMGEyMDk2L3NoYXJlZC9pbWFnZXMvdmFwYWFlaHRvaXNrb3VsdXR1cy1rb3RrYTEuanBn/MTM5MzU1NTM2fDE0NjI2Mnw0MDMxNnwzNDQ-
https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/ac/aHR0cHM6Ly9tbGwta3ltZW4tcGlpcmkuY3JlYW1haWxlci5maS9hc3NldHMvdXBsb2Fkcy9kZjA2NTQ4ZGE1N2Q3MTY2ZjRmN2ZmMGFkYWU3NmFiMmVhMGEyMDk2L3NoYXJlZC9pbWFnZXMva2F2ZXJpanVsaXN0ZS5qcGc-/MTM5MzU1NTM2fDE0NjI2Mnw0MDMxNnwzNDQ-
https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/ac/aHR0cHM6Ly9tbGwta3ltZW4tcGlpcmkuY3JlYW1haWxlci5maS9hc3NldHMvdXBsb2Fkcy9kZjA2NTQ4ZGE1N2Q3MTY2ZjRmN2ZmMGFkYWU3NmFiMmVhMGEyMDk2L3NoYXJlZC9pbWFnZXMvcGVyaGVrdW1taWp1bGlzdGUuanBn/MTM5MzU1NTM2fDE0NjI2Mnw0MDMxNnwzNDQ-
https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/ac/aHR0cHM6Ly9tbGwta3ltZW4tcGlpcmkuY3JlYW1haWxlci5maS9hc3NldHMvdXBsb2Fkcy9kZjA2NTQ4ZGE1N2Q3MTY2ZjRmN2ZmMGFkYWU3NmFiMmVhMGEyMDk2L3NoYXJlZC9pbWFnZXMveXN0YXZhanVsaXN0ZS5qcGc-/MTM5MzU1NTM2fDE0NjI2Mnw0MDMxNnwzNDQ-
https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/ac/aHR0cHM6Ly9tbGwta3ltZW4tcGlpcmkuY3JlYW1haWxlci5maS9hcnRpY2xlLzU2OWY4ZGMyNzYyZWYvNTkwMDhkOThiZjc5Ng--/MTM5MzU1NTM2fDE0NjI2Mnw0MDMxNnwzNDQ-
https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/ac/aHR0cHM6Ly9tbGwta3ltZW4tcGlpcmkuY3JlYW1haWxlci5maS9hc3NldHMvdXBsb2Fkcy9kZjA2NTQ4ZGE1N2Q3MTY2ZjRmN2ZmMGFkYWU3NmFiMmVhMGEyMDk2L3NoYXJlZC9pbWFnZXMvbGFzdGVuaG9pdG9qdWxpc3RlLmpwZw--/MTM5MzU1NTM2fDE0NjI2Mnw0MDMxNnwzNDQ-
https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/ac/aHR0cHM6Ly9sYXN0ZW5ob2l0by5tbGwuZmkvY2xpZW50/MTM5MzU1NTM2fDE0NjI2Mnw0MDMxNnwzNDQ-
https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/ac/aHR0cDovL2t5bWVucGlpcmkubWxsLmZpL251b3JpbGxlLw--/MTM5MzU1NTM2fDE0NjI2Mnw0MDMxNnwzNDQ-


 Nuoriso- ja tukioppilastoiminta  

 

Tukioppilasohjaajien
peruskoulutus

MLL järjestää 4.-5.10. tukioppilasohjaajien
peruskoulutuksen Vantaalla. Koulutuksessa
saat loistavia eväitä tukioppilasohjaajana
toimimiseen ja mm. valmiuksia toiminnallisten
menetelmien käyttöön sekä suuntaviivoja
tukioppilastoiminnan suunnitteluun ja
kehittämiseen. Tukioppilasohjaajien
peruskoulutukset on suunnattu
tukioppilastoiminnan parissa työskenteleville
opettajille, kuraattoreille ja koulun
henkilökunnalle. Koulutukseen
ilmoittautuminen on jo avattu. Lisätietoja
myöhemmin

 

Onko tukioppilailla idea, mutta
rahoitus puuttuu?

Mannerheimin Lastensuojeluliitto myöntää
Itse tehty -projektirahaa tukioppilasryhmille
sekä MLL:n paikallisyhdistyksissä toimiville
nuorisoryhmille. Itse tehty -rahaa
myönnetään talvella 2016-2017 erityisesti
vihapuheen ehkäisyyn liittyviin projekteihin.
Taustaa: eivihapuheelle.fi .
Kampanjamateriaalia vihapuheeseen
liittyvien tapahtumien ja koulutusten
suunnitteluun löydät täältä:  Mikä ihmeen
vihapuhe? Miten vastaan vihapuheeseen?.
Ohjeet Itse tehty -rahan hakuun. Hae itse
tehty -rahaa.

 

 

Hyvä alku koulutielle

MLL:n Kymen piiri julistaa koulurauhan
lukuvuodelle 2017-2018 11.8. Haminan
Vehkalahden koululla pidettävässä Hyvä alku
koulutielle -tapahtumassa. Tapahtumassa
esiintymässä myös taikuri Janne Mustonen.

 

Syksyn nuorisoseminaarit

MLL:n Kymen piiri järjestää yhdessä
Ohjaamoiden kanssa nuorisoseminaarit
Imatralla, Kotkassa, Kouvolassa ja
Lappeenrannassa tulevana syksynä.
Ensimmäinen seminaareista tullaan
järjestämään 19.10. Kouvolassa, jolloin
lavalle astuvat psykiatri, psykoterapeutti ja
tietokirjailija Ben Furman, MLL:n auttavien
puhelimien päällikkö Tatjana Pajamäki ja
psykologi Tiina Röning.

 

 Nuorisotoiminnan verkkokoulutus 2.10-30.11.2017

Haluaisitteko yhdistyksessänne toimia nuorten kanssa, mutta ette oikein tiedä mitä tehdä tai
miten pääsisi alkuun? Vai kaipaako nuorisotoimintanne uusia ideoita? Verkkokurssilla
tutustutaan MLL:n nuorisotoiminnan toimintamalleihin ja pohditaan oman yhdistyksen
nuorisotoiminnan mahdollisuuksia. Osallistuja saa kurssilta tietoa ja käytännön ideoita.
Koulutuksen tavoitteena on innostaa ja antaa valmiuksia kehittää omaa toimintaa.
Verkkokurssilla opiskelu tapahtuu MLL:n Yhdistysnetissä, eli edellytyksenä on internetyhteys

 

https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/ac/aHR0cHM6Ly9rb3JlLm1sbC5maS9tbGxrb3Rpc2l2dXQvaWxtb2l0dGF1dHVtaXNsb21ha2UuYXNweD9pZD0zMDcw/MTM5MzU1NTM2fDE0NjI2Mnw0MDMxNnwzNDQ-
https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/ac/aHR0cHM6Ly9tbGwta3ltZW4tcGlpcmkuY3JlYW1haWxlci5maS9hYy9hSFIwY0RvdkwyVnBkbWxvWVhCMWFHVmxiR3hsTG1acEx3LS0vTkRJNE5ETTJOamg4TVRJNE16STRmRFUzTUh3eE1UQS0-/MTM5MzU1NTM2fDE0NjI2Mnw0MDMxNnwzNDQ-
https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/ac/aHR0cHM6Ly9tbGwta3ltZW4tcGlpcmkuY3JlYW1haWxlci5maS9hYy9hSFIwY0RvdkwyVnBkbWxvWVhCMWFHVmxiR3hsTG1acEwyWnBiR1Z6TDJOaGRHVm5iM0o1TDIxaGRHVnlhV0ZoYkdsMExXMXBhMkV2L05ESTRORE0yTmpoOE1USTRNekk0ZkRVM01Id3hNVEEt/MTM5MzU1NTM2fDE0NjI2Mnw0MDMxNnwzNDQ-
https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/ac/aHR0cHM6Ly9tbGwta3ltZW4tcGlpcmkuY3JlYW1haWxlci5maS9hYy9hSFIwY0RvdkwyVnBkbWxvWVhCMWFHVmxiR3hsTG1acEwyWnBiR1Z6TDJOaGRHVm5iM0o1TDIxaGRHVnlhV0ZoYkdsMExYQjFkWFIxYmk4LS9OREk0TkRNMk5qaDhNVEk0TXpJNGZEVTNNSHd4TVRBLQ--/MTM5MzU1NTM2fDE0NjI2Mnw0MDMxNnwzNDQ-
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sekä ennalta sovituissa kolmessa skype-tapaamisissa edellytyksenä on, että voi vastaanottaa
ja lähettää ääntä (mikrofoni). Myös useimpiin puhelimiin saa Skype-sovelluksen, jolla voi
osallistua. Lue lisää ja ilmoittaudu 30.9.2017 mennessä
https://link.webropolsurveys.com/S/28F811D348B81E48

KOULUTTAJA JA TIEDUSTELUT: Reetta Pauni, (reetta.pauni(a)mll.fi) suunnittelija, digitaalinen
nuorisotyö, MLL keskusjärjestö

 Yhteistyökumppaneiden tapahtumat ja tiedotteet  

 

Hiiop! yhdistyksille, jotka tarvitsevat tekijöitä vapaaehtoistyöhön

OP avasi vuoden vaihteessa uuden vapaaehtoistyön välityskanavan verkossa. Hiiop100.fi on
osa OPn lahjaa satavuotiaalle Suomelle. Se on tarkoitettu kaikille suomalaisille -
vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneille ja sitä järjestäville. Maksuttoman, kaikille avoimen
sivuston tavoitteena on madaltaa kynnystä tehdä vapaaehtoistyötä, www.hiiop100.fi sivustolla
voi ilmoittaa vapaaehtoistehtävän, jota on järjestämässä sekä etsiä vapaaehtoistehtävää
teeman, paikan ja ajankohdan mukaan.

Voit ilmoittaa Hiiop100.fi-sivustolla vapaaehtoistehtävän, jota olette
yhdistyksessä/vapaaehtoisjärjestössä järjestämässä, etsiä vapaaehtoisia sekä koota
ilmoittautumiset vapaaehtoistehtävään ja pitää yhteyttä vapaaehtoisiin. Vapaaehtoistehtävän
ilmoittaminen sivustolle on helppoa. Katso ohjeet tästä.

Haluaisitko tarjota OPlaisille päivää vapaaehtoisena? Sivusto on osa OPn lahjaa satavuotiaalle
Suomelle. OP käyttää sivustoa myös henkilöstönsä vapaaehtoispäivien organisointiin ja
OPlaiset etsivät vapaaehtoismahdollisuuksia Hiiop100.fi-sivun kautta. OP Etelä-Karjalassa
Hiiop100-vapaaehtoistyön yhteyshenkilönä toimii viestintäpäällikkö Anna-Leena Kaarna, jolta
saat tarvittaessa lisätietoja, puh. 010 258 5812 tai anna-leena.kaarna(at)op.fi.

 

   

 Lasten suojelun kesäpäivät

Lasten suojelun kesäpäivät järjestetään 6–
7.6.2017 Kotkan Merikeskus Vellamossa
(Tornatorintie 99, 48100 Kotka).Tämän
vuoden teemana kesäpäivillä on yhteistyö
muuttuvassa toimintaympäristössä. Päivien
pääluennoissa pohditaan laajasti
ajankohtaisia perhe- ja lapsipoliittisia
kysymyksiä ja alaseminaareissa syvennytään
käytäntöihin. Päivillä keskustellaan muun
muassa lapsi- ja perhepalveluiden
muutosohjelmasta, lapsivaikutusten
arvioinnista, Hackney-mallista,
perhekeskustoiminnasta sekä sosiaalisen

 Valtakunnalliset
lastensuojelupäivät

53. Valtakunnallisilla lastensuojelupäivillä
26.-27.9.2017 pohditaan ylisukupolvista
hyvinvointia. Finlandia-talolla pidettävien
Lastensuojelupäivien aikana kuullaan
kiinnostavia näkökulmia suomalaisen
lapsuuden ja hyvinvoinnin rakentumisen
historiasta ja nykytilasta, sekä suunnataan
katse kohti tulevaisuuden lapsuutta ja
kestävää hyvinvointia. Päivillä puhutaan
ylisukupolvisen hyvinvoinnin lisäksi lapsen
kehityksestä, dialogisesta johtamisesta,

 

https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/ac/aHR0cHM6Ly9tbGwta3ltZW4tcGlpcmkuY3JlYW1haWxlci5maS9hYy9hSFIwY0hNNkx5OXRZVzV1WlhKb1pXbHRhVzR0YkdGemRHVnVjM1Z2YW1Wc2RXeHBhWFIwYnk1amNtVmhiV0ZwYkdWeUxtWnBMMkZ6YzJWMGN5OTFjR3h2WVdSekx6WmlPV0V4TnpFek5UUXlZakE0TmpkbU16bGpaalZsTkdOaE9EWTFaamhpTUdVek9HTTJOelF2YzJoaGNtVmtMMmx0WVdkbGN5OXVkVzl5YVhOdmRHOXBiV2x1Ym1GdUxYWmxjbXRyYjJ0dmRXeDFkSFZ6TFRJd01UY3VjR1JtL05ERTRORGs0TURoOE1UUTROemd4ZkRRek4zd3hNVEEt/MTM5MzU1NTM2fDE0NjI2Mnw0MDMxNnwzNDQ-
https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/ac/aHR0cHM6Ly9saW5rLndlYnJvcG9sc3VydmV5cy5jb20vUy8yOEY4MTFEMzQ4QjgxRTQ4/MTM5MzU1NTM2fDE0NjI2Mnw0MDMxNnwzNDQ-
https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/ac/aHR0cHM6Ly93d3cuaGlpb3AxMDAuZmkv/MTM5MzU1NTM2fDE0NjI2Mnw0MDMxNnwzNDQ-
https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/ac/aHR0cDovL3d3dy5oaWlvcDEwMC5maS8-/MTM5MzU1NTM2fDE0NjI2Mnw0MDMxNnwzNDQ-
https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/ac/aHR0cDovL3d3dy50b2ltZWtzaS5maS9maWxlcy95aGRpc3R5c2luZm8vb2hqZV9oaWlvcDEwMC5maV9rYXl0dG9vbl95aGRpc3R5a3NldDIucGRm/MTM5MzU1NTM2fDE0NjI2Mnw0MDMxNnwzNDQ-
https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/ac/aHR0cHM6Ly93d3cubGFzdGVuc3VvamVsdXBhaXZhdC5maS8-/MTM5MzU1NTM2fDE0NjI2Mnw0MDMxNnwzNDQ-


median roolista lastensuojelussa.
Kesäpäivien mielenkiintoinen ohjelma on nyt
julkaistu - tutustu ohjelmaan ja puhujiin.  

Vaihtoehtoisiin alaseminaareihin sekä
vierailukohteisiin paikkoja on rajattu määrä,
joten varmista paikkasi mahdollisimman pian.
Osallistumisen koulutuspäiville tarjoamme
tuttuun edulliseen hintaamme 150€ + alv 24
% /2 päivää. Osallistumismaksu sisältää
lounas- ja kahvitarjoilun sekä osallistumisen
Kotkan kaupungin vastaanotolle tiistaina 6.6.
klo 18–19.30.

Lasten suojelun kesäpäivät on
Lastensuojelun Keskusliiton järjestämä
kaksipäiväinen koulutustapahtuma. Päivät on
tarkoitettu lasten suojelun ammattilaisille,
asiantuntijoille ja opiskelijoille sekä kaikille
lasten ja nuorten kanssa työskenteleville.
Ilmoittaudu N-Y-T!

osallisuudesta sekä trauman ja häpeän
kohtaamisesta.

Mukana ohjelmassa on monia mahtavia
puhujia, kuten Tommi Laitio, Kaari Utrio, Juho
Saari, Mika Aaltonen, Elina Hirvonen ja
Linnea Karlsson. Tämä vuosi on myös
erityinen juhlavuosi, sillä 100-vuotiaan
Suomen lisäksi juhlistamme
lastensuojelupäivien iltajuhlassa 80-vuotiaan
Lastensuojelun Keskusliiton taivalta.

Voit tutustua lastensuojelupäivien ohjelmaan
ja puhujiin tarkemmin Lastensuojelun
Keskusliiton verkkosivuilla. Yhteisten
pääsalipuheenvuorojen lisäksi voit valita
suosikkisi kahdestakymmenestä
mielenkiintoisesta alaseminaarista ja
tutustumiskohteesta. Ilmoittaudu pian ja
varmista paikkasi alan merkittävimmässä
tapahtumassa. Samalla pääset
hyödyntämään ennakkoilmoittautujan edun.

 Yhteystiedot  

   

 

Christa Carpelan

Toiminnanjohtaja
p. 050 406 3763
etunimi.sukunimi(at)mll.fi

 

Joonas Kojo

Järjestökoordinaattori
p. 040 750 4112
etunimi.sukunimi(at)mll.fi

 

   

 

Virpi Meriläinen

Koordinaattori,
Tukihenkilötoiminta
p. 040 589 5584
etunimi.sukunimi(at)mll.fi

 

Sanna Kytö

Koordinaattori,
Tukihenkilötoiminta
p. 040 749 9697
etunimi.sukunimi(at)mll.fi
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Maiju Vesa

Koordinaattori,
Perhekeskus- ja nuorisotoiminta
p. 050 302 0269
etunimi.sukunimi(at)mll.fi

 

Piia Kleimola

Koordinaattori
Mie Kuulun! -hanke (2017-2019)
p. 040 158 7122
etunimi.sukunimi(at)mll.fi

 

   

 

Pauliina Paakala

Perhepalvelupäällikkö
Ammatilliset perhepalvelut
p. 040 728 0288
etunimi.sukunimi(at)mll.fi

 

Sanna Vähäsarja

Koordinaattori
Kaveri- ja lastenhoitotoiminta
p. 0400 873 603
etunimi.sukunimi(at)mll.fi

 

  

 

Teija Honni

Talousvastaava
taloushallinnon palvelut
p. 050 520 4574
teija.honni(at)mll.fi

 

     

 

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