
 Katso viesti selaimessa

   

 Piiriviesti 3/2017 huhtikuu 2017 

 Kohtaamisia!

Aivan ihania kohtaamisia on ollut teidän MLL -toimijoiden kanssa, niin seututapaamisissa,
yhdistyskäynneillä, kuin piirin kevätkokouksessa Holiday Club Saimaalla toissa lauantaina! Oli
upeaa skoolata 65 -vuotiaalle piirille niin monen teidän kanssanne.Ja vielä on liittokokouskin
tulossa kesäkuussa. Muistathan ilmoittautua pian! Alla aiheesta lisäinfoa. Ja sitä ennen
juhlistamme piiriä myös Kouvolassa. 5.5. vietämme avoimia ovia uudella piiritoimistolla klo 10-
14 (os. Hallituskatu 5, 45100 Kouvola) ja 6.5 lasten tapahtuman merkeissä
Kuusankoskella.Tapahtuma järjestetään yhteistyössä MLL:n Kouvolan paikallisyhdistyksen
kanssa.

Ja tietysti oman hulinansa, mutta mukavan sellaisen, keväälle on tuonut molempien
maakuntien LAPE -hankkeiden käynnistymiset. MLL on vahvasti mukana kummassakin
hankkeessa. Erityisen iloiseksi tekee se, että pystymme hankkeen nimissä vahvistamaan edes
hetkeksi Etelä-Karjalan vahvuuttamme! Tavoite, ja tarkoitus nimittäin on saada syksyksi 2017 ja
kevääksi 2018 palkattua oma koordinaattori Etelä-Karjalalan alueelle. Tästä lisää, kun asia
etenee. Tässä rakennemuutoksessa jos missä tarvitsemme yhteen hiileen puhaltamista, me
(MLL) ja muut järjestöt. Järjestöjen yhteistyön, ja roolin, vahvistamiseksi, sekä integroimiseksi
osaksi rakennemuutosta olemme useamman järjestön kanssa hakeneet STEA:n (ex RAY)
Suomi 100-avustusohjelmasta järjestö 2.0 avustusta. Kesällä olemme tästä viisaampia.

Ja lopuksi yksi pyyntö. Levittäkää sanaa lastenhoitotoiminnasta! Se, jos mikä on nyt kriitttisen
tarkastelun alla. Tiedämme, että tarvetta on, mutta sen löytämiseksi tarvitsemme kaikkien
meidän panosta. Ja vielä tiedoksi, että olemme kollega piirien kanssa kehittämässä palvelua
nykyaikaismmaksi, digitalosaation ´hengessä. Sanna Vähäsarja on teihin asian tiimoilta
yhteydessä vielä ennen kesää.

Kiitos!

T. Kikka

Christa Carpelan
toiminnanjohtaja

 

https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/ac/aHR0cHM6Ly9tbGwta3ltZW4tcGlpcmkuY3JlYW1haWxlci5maS9lbWFpbC81OGRlNGRhOTY4MWQz/MTM5MzU1NTM2fDE0MTQ0MHw0MDMxNnwzNDQ-


MLL Kymen piiri ry

 Järjestötoiminta  

 

Liittokokous 10.-11.6.2017
Kuopiossa

MLL:n liittokokous lähestyy. Se järjestetään
joka kolmas vuosi ja tänä vuonna
kokoustamme Kuopiossa 10.-11. kesäkuuta.
Liittokokouksessa käsitellään liiton sääntöjen
mukaiset asiat, valitaan liitolle puheenjohtaja
ja muut keskeiset luottamushenkilöt sekä
päätetään kolmivuotissuunnitelmasta vuosille
2018-2020.

Kokousviikonloppuun liittyy iloista
yhdessäoloa ja paljon kiinnostavaa ohjelmaa.
Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu mukaan
Piiritoimiston väki on suunnitellut varaavansa
junasta MLL -vaunun, ja siksi tarvitsisimme
pikapikaa tietoa, jos samalla junalla mielitte
tulla! Aikomus on lähteä Kouvolasta
perjantaina 9.6. klo 15:48. Olehan
yhteydessä Joonakseen tai Maijuun!

 

Lapset ensin -keräys 15.5.2017
saakka

Lapset ensin keräys on käynnistynyt hienosti
ja yhdistykset ovat hienosti mukana!
Keräämään ehtii vielä mainiosti: tilaa
keräyslupatarrat ja muu aineisto
Yhdistysnetistä. Muistakaa myös yhteistyö
Lidl kauppaketjun kanssa. Huhtikuussa
Lapset ensin -kerääjät voivat mennä
keräämään Lidl kauppojen edustalle erikseen
lupaa kysymättä. Keräyslupa on sovittu
kauppaketjutasolla yhteisesti.

 

 

Toukokuu ja valtakunnallinen
Leikkipäivä ovat kohta täällä!

Jokainen päivä on leikkipäivä, mutta 13.5.
leikitään kaikki porukalla. www.leikkipäivä.fi -
sivuilta löytyy ideoita, inspiraatiota ja ohjeita
tapahtumien järjestämiseen. Ja hei: nyt
sivuille voi käydä ilmoittamassa myös oman
Leikkipäivä-tapahtumansa! Ilmoittamalla
tapahtumastanne, saatte sille näkyvyyttä ja
samalla tuette Leikkipäivää. Muistakaa, että
Leikkipäivän tempaus voi olla kaikkea vartin
leikkihetkestä koko päivän tapahtumaan.
Kaikki leikki on yhtä tärkeää. Annetaan tilaa
ja aikaa leikille!

 

Perhekahvilavierailut

Tänä keväänä on tarkoitus tehdä lasten
ravinto aiheisia perhekahvilavierailuja.
Teema-aiheisen vierailu voi olla luentomainen
tai tapaamisen aikana voidaan kokkailla
yhdessä vauvoille soseruokia, joita lopuksi
maistelemme yhdessä. Teema-aiheisen
vierailun kouluttajana toimii Kymenlaakson
Marttojen Seija Mauno, mukana myös Maiju
Vesa Kymen piiriltä. Jos kiinnostuit, ole
yhteydessä Maijuun maiju.vesa@mll.fi p. 050
302 0269 ja katsotaan teille sopiva aika
vierailulle.

 

 Perhekeskustoiminta  

 Tukihenkilötoiminta  

 

MLL:n tukihenkilötoimintaan kuuluvat kaveritoiminta sekä STEA:n (entinen RAY) rahoittamat
perhekummi- ja ystäväksi maahanmuuttajaäidille -toiminnat. Seuraavat koulutukset alkavat
syksyllä Lappeenrannassa. Lisätietoja luvassa pian!

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

 

https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/ac/aHR0cHM6Ly9tbGwta3ltZW4tcGlpcmkuY3JlYW1haWxlci5maS9hYy9hSFIwY0RvdkwzbG9aR2x6ZEhsemJtVjBkR2t1Yld4c0xtWnBMM1poY0dGaFpXaDBiMmx6Wlc0dGEyRnVZWFpoTDNScFpYUnZjR0Z1YTJ0cEwyeHBhWFIwYjJ0dmEyOTFjeTB4TUMweE1UWXlNREUzTFd0MWIzQnBiejkxZEcxZmMyOTFjbU5sUFdOeVpXRnRZV2xzWlhJbWRYUnRYMjFsWkdsMWJUMWxiV0ZwYkNaMWRHMWZZMkZ0Y0dGcFoyNDlXV2hrYVhOMGVYTjBhV1ZrYjNSbEt6SWxNa1l5TURFMkpuVjBiVjlqYjI1MFpXNTBQU1UxUW1WdFlXbHNKVFZFL05ERTBOalEyT1RGOE1UTTNOekkwZkRJMk5EUXlmREV4TUEtLQ--/MTM5MzU1NTM2fDE0MTQ0MHw0MDMxNnwzNDQ-
https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/ac/aHR0cHM6Ly9tbGwta3ltZW4tcGlpcmkuY3JlYW1haWxlci5maS9hYy9hSFIwY0RvdkwzbG9aR2x6ZEhsemJtVjBkR2t1Yld4c0xtWnBMMnhoY0hObGRDMWxibk5wYmkxclpYSmhlV3R6Wlc0dGJXRjBaWEpwWVdGc2FXVnVMWFJwYkdGMWMyeHZiV0ZyWlQ5MWRHMWZjMjkxY21ObFBXTnlaV0Z0WVdsc1pYSW1kWFJ0WDIxbFpHbDFiVDFsYldGcGJDWjFkRzFmWTJGdGNHRnBaMjQ5V1doa2FYTjBlWE4wYVdWa2IzUmxLeklsTWtZeU1ERTJKblYwYlY5amIyNTBaVzUwUFNVMVFtVnRZV2xzSlRWRS9OREUwTmpRMk9URjhNVE0zTnpJMGZESTJORFF5ZkRFeE1BLS0-/MTM5MzU1NTM2fDE0MTQ0MHw0MDMxNnwzNDQ-
https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/ac/aHR0cHM6Ly9tbGwta3ltZW4tcGlpcmkuY3JlYW1haWxlci5maS9hYy9hSFIwY0RvdkwzZDNkeTVzWldscmEybHd3NlJwZHNPa0xtWnAvTkRFME5qUTJPVEY4TVRNM056STBmREkyTkRReWZERXhNQS0t/MTM5MzU1NTM2fDE0MTQ0MHw0MDMxNnwzNDQ-
https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/ac/aHR0cHM6Ly9tbGwta3ltZW4tcGlpcmkuY3JlYW1haWxlci5maS9hc3NldHMvdXBsb2Fkcy9kZjA2NTQ4ZGE1N2Q3MTY2ZjRmN2ZmMGFkYWU3NmFiMmVhMGEyMDk2L3NoYXJlZC9pbWFnZXMva2F2ZXJpanVsaXN0ZS5qcGc-/MTM5MzU1NTM2fDE0MTQ0MHw0MDMxNnwzNDQ-
https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/ac/aHR0cHM6Ly9tbGwta3ltZW4tcGlpcmkuY3JlYW1haWxlci5maS9hc3NldHMvdXBsb2Fkcy9kZjA2NTQ4ZGE1N2Q3MTY2ZjRmN2ZmMGFkYWU3NmFiMmVhMGEyMDk2L3NoYXJlZC9pbWFnZXMvcGVyaGVrdW1taWp1bGlzdGUuanBn/MTM5MzU1NTM2fDE0MTQ0MHw0MDMxNnwzNDQ-
https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/ac/aHR0cHM6Ly9tbGwta3ltZW4tcGlpcmkuY3JlYW1haWxlci5maS9hc3NldHMvdXBsb2Fkcy9kZjA2NTQ4ZGE1N2Q3MTY2ZjRmN2ZmMGFkYWU3NmFiMmVhMGEyMDk2L3NoYXJlZC9pbWFnZXMveXN0YXZhanVsaXN0ZS5qcGc-/MTM5MzU1NTM2fDE0MTQ0MHw0MDMxNnwzNDQ-


  

 Lue lisää tukihenkilötoiminnasta  

 Lastenhoitotoiminta  

 

Seuraavat lastenhoitokurssit tullaan järjestämään syksyllä Kotkassa. 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

 

 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/

 

  

 Nuoriso- ja tukioppilastoiminta  

   

https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/ac/aHR0cHM6Ly9tbGwta3ltZW4tcGlpcmkuY3JlYW1haWxlci5maS9hc3NldHMvdXBsb2Fkcy9kZjA2NTQ4ZGE1N2Q3MTY2ZjRmN2ZmMGFkYWU3NmFiMmVhMGEyMDk2L3NoYXJlZC9pbWFnZXMvdmFwYWFlaHRvaXNrb3VsdXR1cy1rb3RrYTEuanBn/MTM5MzU1NTM2fDE0MTQ0MHw0MDMxNnwzNDQ-
https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/ac/aHR0cHM6Ly9tbGwta3ltZW4tcGlpcmkuY3JlYW1haWxlci5maS9hcnRpY2xlLzU2OWY4ZGMyNzYyZWYvNThkZTRkYTk2ODFkMw--/MTM5MzU1NTM2fDE0MTQ0MHw0MDMxNnwzNDQ-
https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/ac/aHR0cHM6Ly9tbGwta3ltZW4tcGlpcmkuY3JlYW1haWxlci5maS9hc3NldHMvdXBsb2Fkcy9kZjA2NTQ4ZGE1N2Q3MTY2ZjRmN2ZmMGFkYWU3NmFiMmVhMGEyMDk2L3NoYXJlZC9pbWFnZXMvbGFzdGVuaG9pdG9qdWxpc3RlLmpwZw--/MTM5MzU1NTM2fDE0MTQ0MHw0MDMxNnwzNDQ-
https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/ac/aHR0cHM6Ly9sYXN0ZW5ob2l0by5tbGwuZmkvY2xpZW50/MTM5MzU1NTM2fDE0MTQ0MHw0MDMxNnwzNDQ-
https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/ac/aHR0cDovL2t5bWVucGlpcmkubWxsLmZpL251b3JpbGxlLw--/MTM5MzU1NTM2fDE0MTQ0MHw0MDMxNnwzNDQ-


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.

 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

 Valtakunnalliset
lastensuojelupäivät

53. Valtakunnallisilla lastensuojelupäivillä
26.-27.9.2017 pohditaan ylisukupolvista
hyvinvointia. Finlandia-talolla pidettävien

 

https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/ac/aHR0cHM6Ly9rb3JlLm1sbC5maS9tbGxrb3Rpc2l2dXQvaWxtb2l0dGF1dHVtaXNsb21ha2UuYXNweD9pZD0zMDcw/MTM5MzU1NTM2fDE0MTQ0MHw0MDMxNnwzNDQ-
https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/ac/aHR0cHM6Ly9tbGwta3ltZW4tcGlpcmkuY3JlYW1haWxlci5maS9hYy9hSFIwY0RvdkwyVnBkbWxvWVhCMWFHVmxiR3hsTG1acEx3LS0vTkRJNE5ETTJOamg4TVRJNE16STRmRFUzTUh3eE1UQS0-/MTM5MzU1NTM2fDE0MTQ0MHw0MDMxNnwzNDQ-
https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/ac/aHR0cHM6Ly9tbGwta3ltZW4tcGlpcmkuY3JlYW1haWxlci5maS9hYy9hSFIwY0RvdkwyVnBkbWxvWVhCMWFHVmxiR3hsTG1acEwyWnBiR1Z6TDJOaGRHVm5iM0o1TDIxaGRHVnlhV0ZoYkdsMExXMXBhMkV2L05ESTRORE0yTmpoOE1USTRNekk0ZkRVM01Id3hNVEEt/MTM5MzU1NTM2fDE0MTQ0MHw0MDMxNnwzNDQ-
https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/ac/aHR0cHM6Ly9tbGwta3ltZW4tcGlpcmkuY3JlYW1haWxlci5maS9hYy9hSFIwY0RvdkwyVnBkbWxvWVhCMWFHVmxiR3hsTG1acEwyWnBiR1Z6TDJOaGRHVm5iM0o1TDIxaGRHVnlhV0ZoYkdsMExYQjFkWFIxYmk4LS9OREk0TkRNMk5qaDhNVEk0TXpJNGZEVTNNSHd4TVRBLQ--/MTM5MzU1NTM2fDE0MTQ0MHw0MDMxNnwzNDQ-
https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/ac/aHR0cHM6Ly9tbGwta3ltZW4tcGlpcmkuY3JlYW1haWxlci5maS9hYy9hSFIwY0RvdkwzZDNkeTV0Ykd3dVpta3ZiblZ2Y25SbGJtNWxkSFJwTDNSMWEyRnlhWFF2YVhSelpTMTBaV2gwZVMxeVlXaGhMdy0tL05ESTRORE0yTmpoOE1USTRNekk0ZkRVM01Id3hNVEEt/MTM5MzU1NTM2fDE0MTQ0MHw0MDMxNnwzNDQ-
https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/ac/aHR0cHM6Ly9tbGwta3ltZW4tcGlpcmkuY3JlYW1haWxlci5maS9hYy9hSFIwY0hNNkx5OTNkM2N1ZDJWaWNtOXdiMnh6ZFhKMlpYbHpMbU52YlM5QmJuTjNaWEl2VTNWeWRtVjVVR0Z5ZEdsamFYQmhkR2x2Ymk1aGMzQjRQMU5FU1VROVJtbHVPREkyTkRFNUpsTkpSRDFrWW1FM01HWXhaQzAyWkRNd0xUUTRORGt0T1RJeE15MWxOMlk1T1RobE1UVTBNak1tWkhrOU1UTXhNamd3TVRRM053LS0vTkRJNE5ETTJOamg4TVRJNE16STRmRFUzTUh3eE1UQS0-/MTM5MzU1NTM2fDE0MTQ0MHw0MDMxNnwzNDQ-
https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/ac/aHR0cHM6Ly93d3cuaGlpb3AxMDAuZmkv/MTM5MzU1NTM2fDE0MTQ0MHw0MDMxNnwzNDQ-
https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/ac/aHR0cDovL3d3dy5oaWlvcDEwMC5maS8-/MTM5MzU1NTM2fDE0MTQ0MHw0MDMxNnwzNDQ-
https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/ac/aHR0cDovL3d3dy50b2ltZWtzaS5maS9maWxlcy95aGRpc3R5c2luZm8vb2hqZV9oaWlvcDEwMC5maV9rYXl0dG9vbl95aGRpc3R5a3NldDIucGRm/MTM5MzU1NTM2fDE0MTQ0MHw0MDMxNnwzNDQ-
https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/ac/aHR0cHM6Ly93d3cubGFzdGVuc3VvamVsdXBhaXZhdC5maS8-/MTM5MzU1NTM2fDE0MTQ0MHw0MDMxNnwzNDQ-


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
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!

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,
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
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 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

 

   

 

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

 

     

https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/ac/aHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL21sbGt5bWVucGlpcmkvP3JlZj1obA--/MTM5MzU1NTM2fDE0MTQ0MHw0MDMxNnwzNDQ-
https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/ac/aHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vY2hhbm5lbC9VQ2ZiVlBJVG5PbGpnUWEwQ3g2cXh2c1E-/MTM5MzU1NTM2fDE0MTQ0MHw0MDMxNnwzNDQ-
https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/ac/aHR0cDovL3loZGVzc2F2YWh2YWtzaS5ibG9nc3BvdC5maS8-/MTM5MzU1NTM2fDE0MTQ0MHw0MDMxNnwzNDQ-
https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/ac/aHR0cHM6Ly93d3cuaW5zdGFncmFtLmNvbS9tbGxfa3ltZW5waWlyaS8-/MTM5MzU1NTM2fDE0MTQ0MHw0MDMxNnwzNDQ-


 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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