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 Syksyinen tervehdys!

Syksy on juuri nyt kauneimmillaan, ja kiireimmillään, uuden
toimintavuoden suunni�eluineen ja syyskokouksineen. Paljon
on myös muita tapahtumia ennen kuin hiljennymme joulun
vie�oon,  piirin tapahtumista kerromme tarkemmin tässä
vies�ssä.

Virtaa syksyyn on tuonut kohtaamiset teidän kanssanne -
erityises� legendaarinen järjestöristeily  on jäänyt meidän
piirin väen mieleen. Kiitos kaikille mukana olleille! Myös
hyvässä hengessä käydyt kuntaneuvo�elut Kouvolan, Kotkan,
Lappeenrannan, Imatran ja uutena Haminan kanssa antavat
valtavas� puh�a. Toivo�avas� loppu vuonna saapuvat vies�t
ovat myönteisiä! Laitamme teille he� �etoa kun viestejä
saamme.

Toivo�avas� tapaamme taas pian esimerkiksi piirin
syyskokouksessa!

ps. Tässä vielä linkki STOP -koulukiusaamiselle musiikkivideoon,
jonka toteu�mme Koulurauhan julistuksen tueksi. Sanat eivät
riitä kertomaan kuinka onnellisia olemme saamistamme
viesteistä, videoista ja kommenteista. Ollaan Yhdessä vahvoja!

Järjestötoiminta

Kutsu meidät kylään!

Jatkamme yhdistystapaamiskierrosta, jossa jäsenhankinta-
kampanjan lisäksi pohdimme perhekeskustoiminnan eli kunnan
lapsiperheiden palveluita täydentävien varhaisen tuen sisällön

  Esi�elyssä
vies�ntäassisten�
Joonas Kojo

Olen johdon assisten�työn
ja kielten tradenomi
Kouvolasta. Opinnoissani
olen suuntautunut yritys- ja
yhteisövies�ntään.

Aloi�n työt MLL:n Kymen
piirillä 17.8. juuri
Koulurauhan julistuksen
alla. Aiemmin olen
työskennellyt kaupan alan
asiakaspalvelu- ja
myyn�työtehtävissä sekä
vies�ntäharjoi�elijana
Kaakkois-Suomen ELY-
keskuksessa.
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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!

Syyskokous

MLL:n Kymen piirin sääntömääräinen  syyskokous pidetään
10.11. klo 17.00 Kouvolan Kuule, Näe, Kohtaa miut -seminaarin
jälkeen Kuusankoskitalon Pilkanmaa-kabine�ssa
(Kymenlaaksonkatu 1, 45700 Kuusankoski).

Lähetä ilmoi�autumisesi kokoukseen 5.11. mennessä Liisalle.

Kokouskutsu lii�eenä

Jäsenedut

Piiri on hankkinut kaikille paikallisyhdistysten jäsenille yhteisiä
jäsenetuja Orilammen Lomakeskukselta sekä Kotkassa ja
Kouvolassa toimivalta Vadelmatarhalta

paikallisyhdistysten jäsenille Orilammen
majoituspaketeista -15 % alennus
paikallisyhdistysten jäsenille Vadelmatarhan
itsepalvelupaikan o�aneille 4 extrapäivää kaupan
päälle. Lisäksi kahvion tuo�eista, �lavuokrista ja
lastenkutsuista sekä Kotkan ekologisista
kampaamopalveluista -15%

Lisäksi paikallisyhdistykset voivat viedä kirpputoreiltaan
ylijääneitä ja lahjoitukseksi saatuja vaa�eita Vadelmatarhan
täyspalveluun ja saada kaupaksi menevien tuo�eiden
myynnistä 50 prosen�a.

Etsimme ak�ivises� uusia yhteistyötahoja ja jäsenetuja
paikallisyhdistysten hyödynne�äviksi. Onko sinulla hyvä idea
koko piirin jäseneduksi? Ota yhtey�ä!

Jäsenhankinta -kampanja

Ole�e hankkineet tänä vuonna 21.10.2015 mennessä yhteensä
276 jäsentä. Se on hyvä luku siispä jatketaan samaan malliin!

Piirin jäsenhankintakilpailun on voi�anut Joutsenon yhdistys
46 uudella jäsenellä. Kakkoseksi tuli Karhulan yhdistys 45
jäsenellä ja kolmanneksi Lemi 20 jäsenellä. Suuret onni�eut
mahtavasta työstä!

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  �etoa täältä.

Vuoden teko 2015

Piiri palkitsee vuosi�ain henkilön tai yhteisön merki�ävästä
teosta lasten hyväksi. Kenet haluaisi�e palkita? Lähe�äkää

Olen poissaolevana kirjoilla
Jyväskylän yliopiston
yhteiskunta�eteellisessä
�edekunnassa.
Yhteiskuntapoli�ikan ja
sosiaalityön opintojen
aloi�aminen sai kuitenkin
jäädä, kun työllistyin
MLL:lle.

Työpaikan löysin monen
mutkan kau�a hae�uani
vastaaviin tehtäviin
Varsinais-Suomen piirille.
Työpaikka löytyikin lopulta
aivan ko�konnuilta.

Syksyinen terveisin

Joonas Kojo

Linkit

Kerro kaverille
Liity Facebookissa

Päivitä yhteys�etosi

Ovatko yhteys�etosi
muu�uneet?

Päivitä �edot
 

Tapahtumat

Kuule, Näe, Kohtaa miut-
seminaari nuorten parissa
toimiville

Lappeenranta 3.11.
Kouvola 10.11.

Syyskokous Kouvolassa
nuorisoseminaarin jälkeen
10.11. Kuusankoskitalon
Pilkanmaa-kabine�ssa
(Kymenlaaksonkatu 1,
45700 Kuusankoski) klo
17.00

Kiitosgaala 2015 �istaina
17.11. klo 14.30 alkaen
Kouvola-talon Simelius-
salissa

Kaveritoiminnan koulutus
alkaa Lappeenrannassa
Koulutuspäivät järjestetään
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ehdotuksenne palki�avista 30.10. mennessä Liisalle. Palkinto
jaetaan syyskokouksessa 10.11. 

Kouvolan Kiitosgaala 2015

Kiitosgaala 2015 lähestyy kovaa vauh�a. Kiitosgaala pidetään
�istaina 17.11. klo 14.30 alkaen Kouvola-talon Simelius-salissa.
Kiitosgaalan alussa Kouvolan kaupunki palkitsee Valovoimaisen
Vapaaehtoisen, minkä jälkeen järjestöt palkitsevat sosiaali- ja
terveysjärjestöjen vapaaehtoisia.

Järjestöt voivat esi�ää palki�avaksi korkeintaan
kolmea jäsentään. Vies�in tulee lii�ää lyhyet perustelut
palkinnon myöntämisestä, tarkemmat �edot
huomionosoituksesta - ansiomerkki, kunniajäsenyys vai
tunnustus sekä palkinnon luovu�ajan �edot. Järjestöiltä
pyydetään esityksiä palki�avista jäsenistä 30.10. mennessä
osoi�eeseen voimarinki@gmail.com

Hyvä joulumieli kampanja 2015

Tänä vuonna jaamme Kymen piirin alueella 500 kpl 70 euron
ruokalahjakor�a. Kor�en �laukset on vastaanote�u ja Liisa
lähe�ää kor�t yhdistyksenne vastuuhenkilölle kirja�una
kirjeenä viikolla 45.

Aamupuuro

Piirin perinteinen aamupuuro�laisuus yhteistyökumppaneille
on perjantaina 4.12 klo 9.00-12.00. piiritoimistolla
(Käsityöläiskatu 4, 45100 Kouvola). Tule tapaamaan piirin
työntekikjöitä ja yhteistyökumppaneita. Tervetuloa!

Perhekeskustoiminta

Lasten hoitajien ja tukihenkilöiden virkistyspäivät

25.11. Kotkan keilahalli
1.12. Kouvolan keilahalli
9.12. Lappeenrannan keilahalli

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.

Perhekummitoimintaa on esitelty tämän syksyn aikana
Kouvolan, Valkealan, Anjalankosken ja Korian vauva-vanhempi
ryhmissä. Kouvolassa on perhekummeja tällä hetkellä vapaana
ja Kouvolan alueelta etsitään kummiperheitä. Kotkassa
toimintaa esitellään Länsi-Kotkan neuvolassa 16.11.2015.

28.11. ja 12.12. Etelä-
Karjalan keskussairaalalla.

Lasten hoitajien ja
perhekummien
virkistyspäivät
Kotka 25.11.2015
Lappeenranta 9.12.2015
Kouvola

Lisäksi piiri on mukana:

Kouvolan Ohjaamon Pop
Up -tapahtumat

28.10. Voikkaan olohuone
klo 14 eteenpäin

12.11. Elimäen lukio
klo11-13

23.11. Valkealan lukio
klo 11-12.30

Ruu�Expo Helsingissä 5.11.
kokoaa tuhansia nuoria
yhteiseen vaiku�amis-
tapahtumaan kohtaamaan
virkamiehiä, pää�äjiä,
järjestöjä ja polii�kkoja.

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

Christa Carpelan

toiminnanjohtaja
p. 050 406 3763
christa.carpelan@mll.fi
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Syksyn 2015 perhekummiverstaat pidetään:

Kouvolassa 2.11.2015 klo 16:30 - 18:30 (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 Lappeenrannassa
28.11.-12.12.2015. Ilmoi�autumiset ja lisä�edot:
perhekeskustoiminnan koordinaa�ori Sanna Kytö,
p. 040 749 9697, sanna.kyto@mll.fi

Kaveritoiminta

Kymen piirin alueella pilotoidaan kaveritoimintaa tämän syksyn
aikana Lappeenrannassa. MLL:n kaveritoiminta on piirin
organisoimaa, amma�llises� ohja�ua vapaaehtoistoimintaa.
Toiminnan tavoi�eena on tarjota lapselle tai nuorelle
turvallinen ja luo�amuksellinen suhde, ehkäistä ongelmien
kasautumista sekä yksinäisyy�ä ja syrjäytymistä lapsen tai
nuoren sosiaalisia taitoja ja itsetuntoa vahvistamalla
Toiminnalla tuetaan lapsen tai nuoren sosiaalisen verkoston
laajentamista ja itsenäistymistä. Tukisuhteen lähtökohtana on
vapaaehtoinen ja tasavertainen kumppanuus. Aikuista kaveria
tarvitaan esimerkiksi silloin, jos lapsi tai nuori kokee itsensä
yksinäiseksi, vapaa-ajalla ei ole mielekästä tekemistä tai koulu
ei suju toivotus�. Kaveri tapaa lasta tai nuorta keskimäärin pari
kertaa kuukaudessa. Yhdessä tehdään niitä asioita, jotka
molemmista tuntuvat mukavilta: jutellaan, pelataan
lautapelejä, käydään elokuvissa tai vaikka lenkillä.

Kaveritoiminnasta kiinnostuneet vapaaehtoiset haastatellaan ja
he osallistuvat tukihenkilöiden peruskoulutukseen (20 h). 
Peruskoulutuksen lisäksi tukihenkilöt saavat säännöllises�
ohjausta.  Perhe (lapsi tai nuori) voi hakeutua kaveritoiminnan
pariin itse tai amma�laisen ohjaamana.

Koulutus alkaa 28.11.-12.12.2015

Lisä�etoja Maiju Vesa p. 050 302 0269 maiju.vesa@mll.fi

Lastenhoitotoiminta

MLL:n lastenhoitotoiminta väli�ää lyhytaikaista
lastenhoitoapua perheille kaikkina vuorokauden aikoina.
Lastenhoitokurssi Lappeenrannassa on vielä käynnissä ja
pää�yy 7.11 2015. Kurssilla on 6 osallistujaa. Lisäksi toimintaan
on saatu mukaan uusia hoitajia suoraan perehdytyksen kau�a.

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, Einon kammari, Kirkkokatu 24)

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 ja
Uusimaa)
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Kouvolassa 16.12.2015 klo 16 - 17:30 (MLL Kymen
piiritoimisto, Käsityöläiskatu 4)

Haluatko toimia lasten hoitajana? Keväällä 2016
lastenhoitokurssi järjestetään Kotkan alueella yhteistyössä
Kotkan opiston kanssa. Kurssin ajankohdasta �edotetaan
myöhemmin. Lisä�etoja: sanna.kyto@mll.fi p. 040 749 9697

Ystäväksi maahanmuu�ajaäidille - hanke
(2014 – 2016)

Ystävä-toiminnan tarkoituksena on tukea
maahanmuu�ajaäi�en kotoutumista, kielenoppimista ja
tutustu�aa heidät suomalaiseen yhteiskuntaan ja kul�uuriin.
Vapaaehtoisina ystävinä toimivat tavalliset, luote�avat,
suomea puhuvat naiset.

Vapaaehtoisten ystävien perehdytyskoulutuksissa on ollut nyt
syksyllä ennätysmäärä osallistujia. Joutsenon koulutukseen
osallistui 15 ja Kouvolan koulutukseen 10 uu�a vapaaehtoista
ystävää. Tällä hetkellä koko Kymen piirin alueella on ystäväksi
maahanmuu�ajaäidille – toiminnassa 41 ystävyyssuhde�a.
Lappeenrannassa on 16, Kotkassa 7 ja Kouvolassa 21
ystäväparia. Mahtavaa!

Uusia ystävyyssuhteita on solmi�u paljon. Tämän vuoden
aikana on perä� 35 maahanmuu�ajaäi�ä saanut suomalaisen
ystävän. Hienoa, e�ä MLL voi omalta osaltaan olla au�amassa
maahanmuu�ajien Suomeen sopeutumisessa. Tästä kiitos
kaikille vapaaehtoisille!

Lisä�edot: Koordinaa�ori Virpi Meriläinen, p. 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 240, joista
Kymen piirin alueella noin 25. Oman alueesi Terhokerhon
löydät osoi�eesta 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!

Tänä syksynä Koko Suomi leikkii -hankkeen yhteydessä
toteutetaan yhteisötaideteos Leikki 2.0. Lisä�etoja projek�sta:
www.leikkikaksipistenolla.fi

Leikkilähe� Piia Kleimola vierailee Etelä-Karjalan alueella
maakunnallisten Metkat- lastenkul�uuriviikkojen aikana
viikoilla 46 ja 47. Tarkempi ohjelma pian täältä!
Lisä�etoja:www.lastenmetku.fi 

Lisä�etoja:

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

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
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Nuoriso- 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. 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.
Tilaisuus on saavu�anut suuren suosion, toimi nopeas� jos
haluat vielä mukaan! (ohjelma syyskokous-kohdassa)

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

Lapsi ja media – Tukea digiajan kasva�ajalle

Koulutuksen päämääränä on vahvistaa vanhempien ja lasten
kanssa toimivien amma�laisten mediakasvatus�etoisuu�a ja
valmiuksia. Koulutuksessa korostetaan aikuisen vastuuta
mediakasva�ajana ja lapsen oikeu�a mediakasvatukseen.

Koulutukset muodostuvat vanhempainilloista tai
amma�kasva�ajien koulu�amisesta. Koulutuksia on tarjo�u

perhepalvelupäällikkö
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

Yhdistysten terveisiä

Klikkaa kuva isommaksi
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Lappeenrannan, Kouvolan, Kotkan sekä Imatran alueelle.
Koulu�ajana toimii Petra Vesuri.

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

Päivi�elystä päivi�ämiseen - Tukea digiajan kasva�ajalle

Koulutuksen tarkoituksena on lisätä vanhempien
mediakasvatus�etoisuu�a ja -valmiuksia sekä tarjota
amma�kasva�ajille valmiuksia tukea vanhempia lasten
mediankäytön ohjaamisessa ja mediahai�ojen ehkäisyssä.
Koulutus  kohdistuu alle 8-vuo�aiden lasten vanhempiin sekä
amma�kasva�ajiin, jotka työskentelevät varhaiskasvatuksen ja
alkuopetuksen parissa.

23.11. Vanhempainilta, Uus-Lavolan päiväko�,
Lappeenranta
14.12. Amma�kasva�ajien koulutus, Lappeenranta

Myönteisen ne�kul�uurin edistäminen koulussa

Koulutus on suunna�u tukioppilaille ja tukioppilasohjaajille,
mu�a koulutusmallia voidaan soveltaa myös muille nuorten
kanssa työskenteleville ja nuortenryhmille. Koulutuksen avulla
mediakasvatus voidaan yhdistää osaksi koulujen
tukioppilastoimintaa sekä kehi�ää piirien ja koulujen
yhteistyötä oppilaiden hyvinvoinnin tukemisessa. Tukioppilaat
saavat koulutuksessa työkaluja kehi�ää myönteisen
ne�kul�uurin edistämistä tukioppilastoiminnassa.
Tukioppilasohjaajat saavat �etoa mediakasvatuksesta sekä
nuorten mediamaailmasta sekä ymmärtävät vertaisten
merkityksen valistustyössä. Koulutuksen avulla he pystyvät
tukemaan tukioppilaita tehtävässään. Koulutus on kestoltaan
puolen päivän mi�ainen. Koulutus sisältää alustuksia, yhteisiä
keskusteluita, ryhmätöitä sekä uuden ideoimista ja
suunni�elua. Koulutuksessa valmistellaan kummitun� ja
laaditaan suunnitelma myönteisen ne�kul�uurin
edistämiseksi. Tavoi�eena on, e�ä ymmärrys vastuullisen,
�edostavan ja osallistuvan ne�käy�äytymisen tärkeydestä
osana kouluhyvinvoin�työtä lisääntyy.

2.11. Kimpisen koulu, Lappeenranta

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

Amma�lliset perhepalvelut

Kymen piirin tarjoamiin amma�llisiin perhepalveluihin kuuluvat
lapsiperheiden ko�palvelu, vammaisen ja pitkäaikaissairaan
lapsen hoito, perhetyö sekä lasten ja nuorten amma�llinen
tukihenkilötyö. Tässä piirivies�ssä esi�elemme niistä
tarkemmin lapsiperheiden ko�palvelun.

https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/ac/aHR0cDovL3d3dy5tbGwuZmkva2FzdmF0dGFqaWxsZS9tZWRpYWthc3ZhdHVz/MTM5MzU1NTM2fDcyNTk1fDQwMzE2fDM0NA--
mailto:sanna.kyto@mll.fi
https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/ac/aHR0cDovL3d3dy5tbGwuZmkva2FzdmF0dGFqaWxsZS9rb3VsdXR1c3BhbHZlbHV0/MTM5MzU1NTM2fDcyNTk1fDQwMzE2fDM0NA--
mailto:sanna.kyto@mll.fi


Lapsiperheiden ko�palvelu tukee lapsiperheitä kuormi�avassa
elämän�lanteessa tarjoamalla konkree�sta, oikea-aikaista
apua ja tukea perheen tarpeen mukaan.  Tavoi�eena on
tunnistaa, ehkäistä ja helpo�aa lasten, nuorten ja perheiden
pulmia mahdollisimman varhain, edistää perheen arjessa
selviytymistä sekä lapsen hyvää kasvua ja kehitystä

Lapsiperheiden ko�palvelu on lakisääteistä toimintaa jota
kunta on velvoite�u tarjoamaan alentuneen toimintakyvyn,
perhe�lanteen, rasi�uneisuuden, sairauden, synnytyksen
vamman tai muun vastaavanalaisen  syyn perusteella.

Lapsiperheiden ko�palvelu tarkoi�aa �lapäistä, ennakoitavissa
olevaa avun tarjoamista perheiden arjessa selviytymiseen ja
vanhemmuuden tukemiseen. Päivi�äisiä työtehtäviä voivat olla
esimerkiksi lasten hoitaminen, leikki ja ulkoilu, ruoka-ja
vaatehuolto sekä muut kodin päivi�äiset toimet.

MLL:n Kymen piiri ry:n amma�lliset perhepalvelut tuo�avat
lapsiperheiden ko�palvelua Kotkan ja Kouvolan alueilla kunnan
myöntämien palveluseteleiden pui�eissa.  Palvelusetelin
myöntämisen kriteerit ovat raskauteen ja/ tai vauvan hoitoon
lii�yvä avun tarve, monikkoperheiden avun tarve, monilapsisen
perheen avun tarve, vanhemman akuu� fyysinen sairaus tai
tapaturma tai tarve ohjata perhe�ä muiden perhe�ä tukevien
palvelujen piiriin.

Tällä hetkellä meillä on valmiuksia tuo�aa palvelua enemmän
kuin sille on kysyntää. Moni perhe ei edes �edä lapsiperheiden
ko�palvelun saatavuudesta tai mahdollisuudesta saada apua
hankalassa �lanteessa. Käytännössä palvelusetelein voi saada
esimerkiksi �lanteessa jossa vanhempi menee itse tai vie
lapsen lääkäriin. Tällöin ko�palvelutyöntekijä tulee ko�in ja
pitää huolta perheen muista lapsista.

Reipasta syksyä, ollaan yhteydessä!

 

Sait vies�n, koska olet MLL:n jäsen.
 


