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Hyvää syksynalkua!
Varma syksyn merkki on Hyvä alku koulutielle -tapahtuma, joka järjestettiin tänä vuonna
Imatran Kosken koululla 23.8. Tunnelmia näkee yllä olevasta kuvasta. Tapahtumassa katsottiin
STOP koulukiusaamiselle musiikkivideo ja allekirjoittanut tanssitutti väkeä. STOP
koulukiusaamiselle kampanja jatkuu muutenkin vahvasti syksyn aikana – jokaiseen piirin
alueen yläkouluun on lähdössä kampanjapaketti, johon pääsette tutustumaan tästä. Eilen
julistettiin myös valtakunnallinen Koulurauha Seinäjoella. Oppilaiden suunnitteleman
tapahtuman ohjelmassa oli koulurauhan julistus, oppilaiden musiikkiesitys, Duudsonit sekä
pääesiintyjänä Benjamin. Seinäjoen koulurauhatyöryhmän oppilaat ovat valinneet lukuvuoden
teemaksi "Jokainen on arvokas".
Toinen erityisen ajankohtainen asia juuri nyt on lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma, joka
on yksi hallituksen kärkihankkeista. Muutosohjelma liittyy tiiviisti sote-uudistukseen ja
alueuudistukseen. Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman tavoitteena ovat nykyistä lapsija perhelähtöisemmät, vaikuttavammat, kustannustehokkaammat ja paremmin yhteen sovitetut
palvelut, tarkoituksena vahvistaa peruspalveluja ja siirtää painopistettä ehkäiseviin palveluihin
ja varhaiseen tukeen.

Lue lisää

Järjestötoiminta
Jäsenhankinta

Tänä syksynä kaikki 11.9. mennessä jäseniksi liittyneet ovat myös mukana 20 Viking Linen
risteilylahjakortin arvonnassa (lue lisää). Muistakaa hyödyntää myös piirin yhteisiä jäsenetuja.

Ånni -hanke

Syksyn seututapaamiset

MLL Kymen piiri on mukana Ånni hankkeessa 2016-2017. Ånni -hanke on
seitsemän koulutyötä tekevän järjestön
yhteishanke, jonka tavoitteena on luoda ikäja kulttuurisensitiivinen, osallisuutta edistävä
ehkäisevän päihdetyön malli vanhempien ja
ammattikasvattajien työn tueksi.

Keskiviikkona 7.9. Haminan kumppanuustalo
Hilman salissa, Teollisuuskatu 8 klo 18-20
(kahvitarjoilu klo 17:30 alkaen)

Hankkeessa on kehitetty Juteltaisko? oppituntimalli 5–6. luokkalaisille sekä Ånniohjaajien vetämiä keskustelutuokioita 10-13
vuotiaiden lasten kasvattajille -malli.

Torstaina 29.9. Lappeenrannassa, paikka
ilmoitetaan myöhemmin klo 18-20
(kahvitarjoilu klo 17:30 alkaen)

Syyskokous

Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö

MLL:n Kymen piirin sääntömääräinen
syyskokous pidetään 12.11. klo 12.00 alkaen
Pyhtäällä Sirius Sport Resortilla
osoitteessa Kotitie 10, 49270 Pyhtää. Kutsu
ja asialista luvassa myöhemmin.

Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö EKSP on
myöntänyt 3000 euron apurahan
Mannerheimin Lastensuojeluliiton Kymen
piirin kaveri-tukihenkilötoimintaan sekä Kuule,
Näe, Kohtaa miut 2.0 -seminaarin
toteuttamiseen

Tiistaina 13.9. Kouvolan piiritoimistolla,
Käsityöläiskatu 4 klo 18-20 (kahvitarjoilu klo
17:30 alkaen)

Perhekahvilaohjaajien verkkokurssi 14.9.-23.10.
MLL:n Kymen piiri järjestää perehdytyskoulutuksena verkkokurssin, joka on suunnattu
erityisesti uusille perhekahvilaohjaajille. Kurssi sopii kertauksena myös pidempään toimineille
perhekahvilaohjaajille sekä yhdistyksen hallituksen perhekahvilavastaaville. Tavoitteena on,
että osallistuja tulee tietoiseksi perhekahvilaohjaajan roolista ja MLL:n perhekahvilan
toimintaperiaatteista. Kurssilta saa tietoa , käytännön ideoita sekä vertaistukea, mitä kautta
ohjaaja vahvistaa ohjaustaitojaan ja saa varmuutta perhekahvilan ohjaukseen ja kävijöiden
kanssa toimimiseen.
Moodle-verkkokurssi sisältää itsenäistä MLL:n materiaaleihin tutustumista, yhteisiin
keskusteluihin osallistumista, kuvatehtävän sekä oman oppimisen arvioinnin. Ilmoittautumiset
7.9. mennessä maiju.vesa@mll.fi tai p. 050 302 0269

Perhekeskustoiminta
Tukihenkilötoiminta
MLL:n tukihenkilötoimintaan kuuluvat RAY:n rahoittamat perhekummi- ja ystäväksi
maahanmuuttajaäidille -toiminnat sekä tänä vuonna Kouvolassa ja Lappeenrannassa
pilotoitava kaveritoiminta. Seuraavat perhekummi- ja ystäväkoulutukset alkavat 10.9. klo 915:00 Lappeenrannan Scandic Patriassa (Kauppakatu 21, 53100 Lappeenranta).
Perhekummikoulutus jatkuu 21-22.9. klo 17-20:00. Seuraava kaveritoiminnan koulutus
järjestetään 17.9. Lappeenrannassa. Katso lisätietoja alta!

Lue lisää tukihenkilötoiminnasta

Lastenhoitotoiminta
Moikka!
"Olen Sanna Vähäsarja ja liittynyt hetki sitten MLL:n Kymen piirin remmiin
mukaan lastenhoitotoiminnan ohjaajaksi. Opiskelen myös sosionomiksi
Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa"

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

Koko Suomi leikkii -hanke (2014-2016)
Kalenteri esiin ja muistiin tämän vuoden
huikein tapahtuma, Leikkipäivä 13.10.!
Riemukas ja kaikille avoin tapahtuma tempaa
kaikenikäiset mukaan leikin pyörteisiin.
Samana päivänä järjestetään myös Koko
Suomi leikkii -seminaari, jonka teemoina ovat
leikki ja sukupolvien kohtaaminen.
Tervetuloa! Lue lisää

Voitko olla?
Olisitko Sinä oman yhteisösi Leikkilähetti? Tarkoitettu kaikille leikistä kiinnostuneille! Lapset
mukaan! Tule viettämään hauskan hullu kaksituntinen leikin merkeissä! Illan sisällön ydinsanat;
kuuntele, arvosta, heittäydy, tartu hetkeen ja muista mummo! Ota mukaan yksinäinen
pehmolelu (ei pakko)
ma 3.10. klo 18-20 Kotka
ma 10.10. klo 18-20 Lappeenranta
Tarkat paikat varmistuvat myöhemmin. Tulossa myös muille paikkakunnille. Vapaa pääsy.
Mehutarjoilu. Ilmoittautumiset Leikkilähetti Piia Kleimola, puh. 0401587122,
piia.kleimola@mll.fi www.kokosuomileikkii.fi

Nuoriso- ja tukioppilastoiminta
Tukioppilasohjaajien
peruskoulutus

Tukioppilasohjaajien
täydennyskoulutus

Tukioppilasohjaajien peruskoulutuksessa
tutustumme tukioppilastoiminnan tärkeisiin
toimintaperiaatteisiin, arvoihin ja tavoitteisiin.
Koulutuksesta saa valmiudet toiminnallisten
menetelmien käyttöön nuorten kanssa sekä
oman tukioppilasryhmän ohjaamiseen ja
kouluttamiseen.
Tukioppilasohjaajien peruskoulutus
Helsingissä 20.-21.9. klo 9-15:30 Sokos
Hotel Pasilassa.

Tukioppilastoiminta yhdistää -koulutuksessa
katsotaan tuttuja asioita uudesta
näkökulmasta; kuinka hyödyntää
tukioppilastoiminnan keinoja ja kehittää niitä
edelleen kulttuurien väliseen kohtaamiseen?
Tukioppilastoiminta yhdistää täydennyskoulutus Helsingissä 11.10. Sokos
Hotel Presidentissä.

Lue lisää

Lue lisää

Oppilaiden osallisuus kiusaamisen vastaisessa työssä
Kansainvälinen konferenssi 11.11. Scandic Park Helsingissä (Mannerheimintie 46).
Tapahtumassa esitellään innovatiivisia ohjelmia ja hyviä käytäntöjä, joilla kehitetään koulun
toimintakulttuuria ja vahvistetaan nuorten omaa toimintaa kiusaamisen ja yksinäisyyden

ehkäisemiseksi kouluissa. Tapahtuma kokoaa asiantuntijoita ja kouluhyvinvoinnin edistäjiä eri
Euroopan maista. Osallistuminen (sisältää kahvi- ja lounastarjoilun) on maksutonta
tukioppilastoiminnan ohjaajille sekä KiVa-tiimien ja oppilashuoltoryhmien jäsenille (muille 65
euroa). Lisätietoja ja ilmoittautumiset: www.mll.fi/kouluille

Lue lisää

Yhdistysten ja yhteistyökumppaneiden tapahtumat
Vuoden vapaaehtoinen
Vuoden vapaaehtoinen -kampanja on käynnissä! Jätä ehdotuksesi palkittavasta henkilöstä 15.9
mennessä tästä! Kampanja on hyvä tilaisuus tehdä omaa vapaaehtoistoimintaa näkyväksi kaikki ehdolla olevat henkilöt esitellään Kansalaisareenan internet-sivuilla lokakuussa ja
paikallislehdet innostuvat usein tekemään ehdokkaista lehtijuttuja. Kampanjan edelliset voittajat
taustayhteisöineen ovat saaneet myös valtakunnallista näkyvyyttä.

Valovoimainen vapaaehtoinen -juhla ja Kiitosgaala
Valovoimainen vapaaehtoinen -juhla pidetään tänä vuonna torstaina 10.11. Kouvola-talon
Simelius-salissa klo 15:00 alkaen. Juhlan jälkeen Kouvolan sosiaali- ja terveysjärjestöjen
yhteistyöverkosto Voimarinki palkitsee ansiokkaita vapaaehtoistoimijoita Kiitosgaalassa ja
pyytääkin nyt sosiaali- ja terveysalan yhdistyksiä toimittamaan 13.10. mennessä esityksiä
palkittavista jäsenistään. Yhdistys voi esittää palkittavaksi korkeintaan 3 jäsentään.
Palkitsemisesitykseen tulee liittää lyhyet perustelut palkinnon myöntämisestä (korkeintaan viisi
asiaa), millaisen huomionosoituksen yhdistys luovuttaa (esim. ansiomerkki, kunniajäsenyys,
tunnustus) ja kuka/ketkä palkinnon luovuttavat. Lisäksi tulee ilmoittaa yhdistyksen
yhteyshenkilön sekä palkinnon luovuttajan yhteystiedot (nimi ja puhelin). Esitykset palkittavista
lähetetään sähköpostitse osoitteeseen voimarinki@gmail.com

Yhteystiedot

Christa Carpelan

Joonas Kojo

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

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

Virpi Meriläinen

Sanna Kytö

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

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

Maiju Vesa

Piia Kleimola

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

Leikkilähetti
Koko Suomi leikkii -hanke (2014-2016)
p. 040 158 7122
etunimi.sukunimi(at)mll.fi

Pauliina Paakala

Sanna Vähäsarja

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

Lastenhoitotoiminnan ohjaaja
p. 0400 873 603
etunimi.sukunimi(at)mll.fi

MLL:n Kymen piiri
Käsityöläiskatu 4 (3. kerros)
45100 Kouvola
p. 010 422 8122
kymen.piiri@mll.fi

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

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

