Katso viesti selaimessa

Piiriviesti 6/2017

elokuu 2017

Paluu sorvin ääreen!
Aurinkoinen tervehdys,
näin ne koululaiset heittivät reput selkäänsä ja astelivat koulutielle, samoin täällä piiritoimistolla
on reput täynnä syksyn suunnitelmia. Niistä pysytte kärryillä lukemalla näitä piiriviestejä ja
seuraamalla piirin face ja www -sivuja. Ja näin kesän jälkeen jatkuu myös täysillä työskentely
kuntakumppanuuksien ja Lape/Sote -asioiden parissa. Vaikka ei kesällä täysin laakereilla ole
levätty; iloisia uutisia on kerrottavana! Yhteistyössä Kymi-Karjalan Sosiaali- ja terveysturva ry.n
ja Kymenlaakson Ensi- ja turvakotyhdistyksen kanssa laadittu järjestö 2.0 hanke-hakemus tuli
valituksi niin Kymenlaakson, kuin Etelä-Karjalan osalta! Näitä siis STEA myönsi yhden per
maakunta :) Jes. Kymenlaakson järjestöagenttina aloittaa MLL:n Anjalan paikallisyhdistyksen
jäsen Henna Hovi, ja Etelä-Karjalassa Marjukka Ervalius. Agentit toimivat viranomaistyön ja
järjestökentän välillä, tarkoituksenaan vahvistaa järjestöjen roolia ja toimijaverkoston
muodostumista sote- ja maakuntauudistuksessa sekä toimia maakuntien ja kuntien
hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön tukena. Ja valittu on myös meidän oma "agentti" Eteläkarjalaan, MLL:n perhekeskustoiminnan koordinaattorina aloittaa elokuun lopulla Marjukka
Peromaa. Näin saamme kuin saammekin vihdoin vahvistettua Etelä-Karjalan resursseja!
Palaamisiin, Kikka
Christa Carpelan
toiminnanjohtaja
MLL Kymen piiri ry

Järjestötoiminta
Syksyn seututapaamiset
Syksyn seututapaamisten aiheena tulee
olemaan Voimavaroja vapaaehtoistyöhön
improvisaation ja teatterin keinoin.

Improvisaatio on väline, joka sopii minkä
tahansa ryhmän vuorovaikutus- ja ilmaisutaitojen kehittämiseen. Ei ole oikeaa eikä
väärää, ei ole pakkoa. Tervetuloa mukaan
pitämään hauskaa!
6.9. Imatra, Kulttuuritalo Virta/ Imatran
teatteri (Kallenkuja 3) klo 17-20, ilm. ti 29.8.
mennessä maiju.vesa@mll.fi
20.9. Hamina klo 17-20 (paikka ilmoitetaan
myöhemmin), ilm. 12.9. mennessä
maiju.vesa@mll.fi
1.11. Kouvola, Tykkimäen Sauna
(Lautarontie 3) klo 17-19, jonka jälkeen 19-21
mahdollisuus tutustua lempeisiin löylyihin ja
pulahtaa raikkaaseen "avantoon"
ilm. 24.10. mennessä maiju.vesa@mll.fi

Perhekeskustoiminta
Hei! Olen Marjaana Peronmaa
Lappeenrannasta ja peruskoulutukseltani
lastentarhanopettaja. Työurani aikana olen
työskennellyt sekä varhaiskasvatuksessa
päiväkodin opettajana että lastensuojelua
tarjoavassa sijaishuoltoyksikössä
lähiesimiehenä, johon työhön olen
pätevöitynyt mm. lastensuojelu-,
perheterapia- ja johtamiskoulutusten myötä.
Työurani perheiden arkisten ja vaativienkin
tilanteiden äärellä sekä henkilöhistoriani
suurperheen ja suuren suvun jäsenenä lapsena ja vanhempana - ovat vaikuttaneet
siihen, että näen perheen tukemisen
merkityksen erittäin tärkeänä. Perheiden
auttaminen eri tavoin, vertaistuki sekä
läheisverkostojen rakentaminen ovat
mielestäni ensisijaisia ja niiden merkitystä ei
voi liikaa korostaa.
Toiveeni on ollut päästä työskentelemään perheen varhaisen tuen palvelujen pariin ja MLL on
tehnyt tätä työtä pitkäjänteisesti ja ansiokkaasti. Odotan innolla alkavaa yhteistyötä yhdistysten
ja kuntien sekä muiden yhteistyötahojen kanssa ja toivon pystyväni olemaan avuksi eri
tilanteissa ja kehittämään parhaani mukaan tätä tärkeää työtä.
Aurinkoista syksyä toivottaen ja yhteistyötä odottaen
Marjaana

Tukihenkilötoiminta
MLL:n tukihenkilötoimintaan kuuluvat kaveritoiminta sekä STEA:n (entinen RAY) rahoittamat
perhekummi- ja ystäväksi maahanmuuttajaäidille -toiminnat. Seuraavat koulutukset alkavat
Lappeenrannassa 16. syyskuuta. Kaveri- ja perhekummikoulutukset ovat kolmipäiväisiä ja
jatkuvat 20.-21. syyskuuta. Sitovat ilmoittautumiset pyydetään 8.9. mennessä. Liitteenä jpgmuodossa olevat kaveri-, perhekummi- ja ystäväkoulutusmainokset joko tulostettavaksi
kauppojen ilmoitustauluille tai jakoon sosiaaliseen mediaan.
Lisäksi tulemme järjestämään yksipäiväisen tukihenkilöiden perehdytyskoulutuksen
Haminassa 14. lokakuuta. Sitovat ilmoittautumiset pyydetään 6.10. mennessä. Julisteet
Haminan kaveri-, perhekummi- ja ystäväperehdytyksestä tästä.

Lue lisää tukihenkilötoiminnasta

Lastenhoitotoiminta
Seuraava lastenhoitokurssi tullaan järjestämään 4.9. alkaen Kotkan opistolla. Kurssilla
opitaan perustaitoja lasten hoito- ja leikkitilanteisiin ja huolehtimaan lapsen turvallisuudesta,
hoidosta ja viihtyvyydestä vanhempien antamien ohjeiden mukaan. Kurssi antaa valmiuksia
toimia MLL:n lastenhoitotoiminnassa lapsiperheiden apuna lyhytaikaisissa lastenhoitotehtävissä lapsen kotiympäristössä. Alaikäraja 15 vuotta. MLL:n lastenhoitotoiminnan hoitajaksi
pääsyn alaikäraja on 16 vuotta.
Kurssi käsittää yhteensä 60 tuntia – lähiopetusta 36h maanantaisin 4.9.-6.11. klo 16.10-18.40
sekä lauantaisin 25.11. ja 2.12. klo 10-15, harjoittelu lapsiperheessä 6h ja ennakkotehtävät 18h
(jaetaan kurssilla). Kurssille osallistumismaksu 74€.
Sitovat ilmoittautumiset viimeistään elokuussa Kotkan opiston sivuilla osoitteessa
https://www.opistopalvelut.fi/kotka/. Liitteenä jpg-muotoinen lastenhoitokurssin mainos joko
tulostettavaksi kauppojen ilmoitustauluille tai jakoon 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)

Mie Kuulun! -nuorisohanke käynnistyi kevään aikana Koordinaattori Piia Kleimolan
kouluvierailuilla. Piia vieraili 20 eri Kymen piirin alueella olevassa yläkoulussa ja piti lähinnä
seiskaluokkalaisille ja tukareille oppitunteja, joissa toiminnallisin menetelmin käytiin läpi mm.
ryhmädynamiikkaa ja kuuntelun tärkeyttä.
Nyt syyskaudella Piia jatkaa kouluvierailuja ja samalla kuulee teitä yhdistyksiä; millaisia toiveita
tai tarpeita teillä on nuorisotoiminnan suuntaan. Jossain vaiheessa syksyä voitaisiin katsoa,
osuuko nuorten ja yhdistysten toiveet yksiin ja mitä näistä toiveista voisi seurata, esim.
saataisiinko teidän alueella käyntiin uusi nuorten vertaistoiminta.
Pyytäisin Teitä yhdistysväkeä täyttämään oheisen kyselyn! Aikaa ei mene kauaa eikä ole väliä
kuka yhdistyksestä sen täyttää, samasta yhdistyksestä voi tulla useitakin vastauksia. Kysely on
avoinna elokuun loppuun asti. Tässä linkki: http://tiny.cc/mllpaikallisyhdistykset Kiitos!
Mie kuulun -hanketta voi seurata Instagramissa hashtagilla #miekuulun ja lisätietoja löytyy
verkkosivuilta http://kymenpiiri.mll.fi/nuorille/

Nuoriso- ja tukioppilastoiminta
Kuule, Näe, Kohtaa miut 3.0 nuorisoseminaarit
MLL:n Kymen piiri tulee syksyn 2017 aikana järjestämään yhdessä Ohjaamoiden kanssa
nuorisoseminaarit Imatralla, Kotkassa, Kouvolassa ja Lappeenrannassa. Ensimmäisenä
vuorossa on Kouvolassa, jossa nuorisoseminaari tullaan järjestämään 19. lokakuuta. Tuolloin
lavalle astuvat psykiatrian erikoislääkäri, psykoterapeutti ja tietokirjailija Ben Furman, MLL:n
auttavien puhelin- ja nettipalveluiden päällikkö Tatjana Pajamäki sekä psykologi ja
psykoterapeutti (VET) Tiina Röning. Lisätietoja ja ilmoittautuminen 12.10. mennessä tästä

Tukioppilasohjaajien
peruskoulutus

Tukioppilasohjaajien
jatkokoulutus

MLL järjestää 4.-5.10. tukioppilasohjaajien
peruskoulutuksen Vantaalla. Koulutuksessa
saat valmiuksia toiminnallisten menetelmien
käyttöön sekä suuntaviivoja
tukioppilastoiminnan suunnitteluun ja
kehittämiseen. Hinta on 70 €/koulu, sis.
ohjelman, ruokailut ja tukioppilastoiminnan
oppaat 1-2 osallistujalle (samasta koulusta
voi osallistua samalla hinnalla useampi

MLL järjestää Tukioppilastoiminta yhdistää tukioppilasohjaajien jatkokoulutuksen 9.11.
Kouvolassa. Koulutuksessa osallistujat
pääsevät kokeilemaan draamallisia
menetelmiä rasismin tunnistamisessa ja
siihen puuttumisessa. Painopisteenä ovat
arkipäiväiset vuorovaikutustilanteet
esimerkiksi koulussa tai sosiaalisessa
mediassa. Koulutuksessa katsotaan tuttuja

henkilö). Majoittuminen on 30 €/osallistuja.
Tukioppilasohjaajien peruskoulutukset on
suunnattu tukioppilastoiminnan parissa
työskenteleville opettajille, kuraattoreille ja
koulun henkilökunnalle. Lisätiedot ja
ilmoittautuminen 15.9. mennessä tästä
linkistä.

asioita uudesta näkökulmasta; kuinka
hyödyntää tukioppilastoiminnan keinoja ja
kehittää niitä edelleen kulttuurien väliseen
kohtaamisessa? Koulutus on suunnattu
tukioppilasohjaajien lisäksi kaikille koulussa
ja nuorten parissa työskenteleville aikuisille.
Lisätiedot ja ilmoittautuminen tästä linkistä.

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
sekä ennalta sovituissa kolmessa skype-tapaamisissa edellytyksenä on, että voi vastaanottaa
ja lähettää ääntä (mikrofoni). Myös useimpiin puhelimiin saa Skype-sovelluksen, jolla voi
osallistua.
Kouluttaja ja tiedustelut: Reetta Pauni, (reetta.pauni(a)mll.fi) suunnittelija, digitaalinen
nuorisotyö, MLL keskusjärjestö Lue lisää ja ilmoittaudu 30.9.2017 mennessä
https://link.webropolsurveys.com/S/28F811D348B81E48

Yhteistyökumppaneiden tapahtumat ja tiedotteet

Iloitsemme itsenäisyydestä - Kettumäen kansanpuiston Suomi100 tapahtuma 26.-27.8.
Kaksipäiväinen yhdessä tekemisen juhla kokoaa kaikenikäiset kansalaiset iloitsemaan 100vuotiaasta Suomesta, sen kulttuurista ja luonnosta. Tapahtumapaikkana on Kettumäen
kansanpuisto. Lauantain ohjelmassa on tarjolla suomalaista ruokaa, musiikkiesityksiä ja
luonnossa liikkumista perinneleikkineen ja iltasuunnistuksineen. Sunnuntai omistetaan lapsille
ja nuorille. Silloin juhlitaan myös 95-vuotiasta MLL Kuusankosken paikallisyhdistystä iloisella
koko perheen tapahtumalla. Katso tästä lauantain ja sunnuntain ohjelma kokonaisuudessaan.

Yhteystiedot

Christa Carpelan

Joonas Kojo

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

Järjestökoordinaattori
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
p. 040 749 9697
etunimi.sukunimi(at)mll.fi

Maiju Vesa

Piia Kleimola

Koordinaattori,
Perhekeskustoiminta
ånni -hanke (2016-2017)
p. 050 302 0269
etunimi.sukunimi(at)mll.fi

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

Pauliina Paakala

Sanna Vähäsarja

Perhepalvelupäällikkö
Ammatilliset perhepalvelut

Koordinaattori
Kaveri- ja lastenhoitotoiminta

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

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

Teija Honni

Marjaana Peronmaa

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

Koordinaattori
Perhekeskustoiminta
etunimi.sukunimi(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

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

