Katso viesti selaimessa

Piiriviesti 9/2018

marraskuu 2018

Lapsirakasta marraskuuta!
Lapsen oikeuksien sopimus hyväksyttiin
YK:n yleiskokouksessa 20.11.1989. Se on
maailman laajimmin voimaan saatettu
ihmisoikeussopimus. Suomessa sopimus tuli
voimaan kesällä 1991. On kuitenkin
muistettava, että lapsen oikeuksien sopimus
ei toteudu itsestään. Sopimuksessa turvattuja
oikeuksia on toteutettava joka päivä kaikissa lasten kasvuympäristöissä ja heihin vaikuttavassa
päätöksenteossa. Lapsen oikeuksien sopimus muodostaa perustan kestävälle ja
johdonmukaiselle lapsi- ja perhepolitiikalle.
Keskeinen lapsioikeudellinen periaate on lapsen edun ensisijaisuus. Se tarkoittaa sitä, että
kussakin tilanteessa tulee löytää lasten kannalta paras mahdollinen ratkaisu. Lapsivaikutusten
arviointi on väline lasten etujen selvittämiseen, ja lasten ja nuorten kuuleminen on tärkeä osa
lapsivaikutusten arviointia. Me MLL:laiset kohtaamme lapsia ja perheitä heidän arjessaan kohdataan, kysytään ja viedään viestiä päättäjille!
Terveiset vielä piirin syyskokouksesta, joka pidettiin historiallisissa maisemissa entisen
varuskuntakerhon tiloissa Haminassa. Sääntömääräisten asioiden lisäksi jäsenistöä

keskustelutti piirin nimi. Kymen piiri on kun nimetty entisen läänijaon mukaan, mikä ei palvele
enää nykyhetkeä. Palaamme asiaan, ja pidämme teidät kaikki ajantasalla keskusteluista.
Lisäksi haluamme lämpimästi toivottaa tervetulleeksi piirihallitukseen valitus Kouvolan
paikallisyhdistyksen puheenjohtajan Heikki Spoofin!
Ollaan yhteydessä :)
Christa ja piirin väki

MLL Kymen piirin toiminnanjohtaja
maakunnallisena järjestöryhmän puheenjohtajaksi
Maakunnallinen järjestötyöryhmä aloitti toimintansa 6.11.2018. Työryhmä
valmistelee järjestörakenteiden kokonaisuutta Kymenlaaksossa. Kokonaisuus
pitää sisällään esityksen kuntien, kuntayhtymän ja maakunnan
avustuskäytännöille, yhteistyövastuiden määrittelyn sekä
yhteistyörakenteiden mallintamisen.
Työryhmän tavoitteena on suunnitella toimiva järjestökokonaisuus Kymenlaaksoon. Työryhmä
aikoo myös määritellä hyte- ja sote-palveluiden vastuualueita. Työryhmä on saanut virallisen
mandaatin toiminnalleen Kymenlaakson sote-projektiryhmältä, poliittiselta ohjausryhmältä ja
VATElta.
Työryhmän tarkoitus, tehtävät ja tavoitteet
Järjestörakennekokonaisuuden valmistelu Kymenlaaksossa
Yhteenveto kuntien avustuskäytännöistä ja rakenne-esitys rahoituksille vai päättäjille
joita ovat kunnat, kuntayhtymä ja maakunta.
Määrittely yhteistyössä sote-järjestöjen kanssa kuuluvatko järjestöjen toiminta ja palvelut
hyte-toimintaan vai sote-palveluihin ja kuka ottaa niistä vastuun. Jakautuuko vastuu
kunnan, kuntayhtymän vai maakunnan yhteistyövastuulle.
Yhteistyömalli järjestöjen, kuntien, kuntayhtymän ja maakunnan väliselle toiminnalle.
Lue koko tiedote täältä:
http://kymenpiiri.mll.fi/?x103997=709164
Lisätietoja maakunnallisesta järjestötyöryhmästä antaa: Työryhmän sihteeri: Henna Hovi,
järjestöagentti, Kymen-Karjalan sosiaali- ja terveysturva ry henna.hovi@kykasote.fi, p.
0505673610 Työryhmän puheenjohtaja: Christa Carpelan, MLL Kymen piirin toiminnanjohtaja
christa.carpelan@mll.fi, p. 0504063763

Uusi koordinnaattori liittyi tiimiin lokakuussa
Hei,
Olen Elisa Sandström-Hovi. Aloitin MLL Kymen Piirissä

lokakuun puolessa välissä Joonas Kojon siirryttyä toiseen
työpaikaan. Työnkuvaani kuuluvat piirin viestintä sekä
perhekahviloiden koordinointi, ylisukupolvinen toiminta,
jäsenhankinta ja yhdistysten tukeminen. Työhuoneeni
sijaitsee Kouvolan toimistolla (Hallituskatu 5).
Yhteystietoni ovat:
Elisa Sandström-Hovi
Mannerheimin Lastensuojeluliiton
Kymen piiri ry
Koordinaattori
+358 40 750 4112
elisa.sandstrom-hovi@mll.fi
Hallituskatu 5
45100 Kouvola

Lastenhoitotoiminnan
välitysjärjestelmä uudistuu
3.12. Tämän jälkeen myös
perheiden on
rekisteröidyttävä palvelun
käyttäjäksi uudestaan.
MLL:n lastenhoitotoiminnassa
kehitetään uutta varausjärjestelmää
syksyn 2018 aikana. Espoo,
Hyvinkää, Järvenpää, Kauniainen,
Kerava, Mäntsälä, Pornainen ja
Tuusula ovat olleet mukana
järjestelmän pilotti vaiheessa
testaamassa järjestelmää.
Pilottivaiheen jälkeen kaikki perheet
rekisteröityvät asiakkaaksi uuteen
varausjärjestelmään vanhassa tutussa
osoitteessa https://lastenhoito.mll.fi/ tai
soittamalla välitykseen arkisin klo 8-12 p. 044 030 3301. Vanhan järjestelmän tunnukset
lakkaavat toimimasta, kun uusi järjestelmä otetaan käyttöön. Tiedotamme aikataulusta
tarkemmin syksyn aikana.
Uusi nykyaikaisempi varausjärjestelmä mahdollistaa MLL:n hoitajan etsimisen iltaisin ja
viikonloppuisin, sillä perheet pääsevät tarjoamaan töitä suoraan hoitajille. MLL:n
lastenhoitovälitys palvelee edelleen perheitä arkisin klo 8-12, ja tilauksen voi halutessaan jättää
välityksen käsiteltäväksi joko nettijärjestelmästä tai soittamalla. Uusi järjestelmä toimii myös
mobiilisti.
Lisätietoja järjestelmästä ja muutoksista:
https://kymenpiiri.mll.fi/?x103997=712830

Mannerheimin
Lastensuojeluliiton
Kymen piirin Vuoden teko
2018 palkinnot jaettiin
syyskokouksessa
Mannerheimin Lastensuojeluliiton Kymen piiri
palkitsee vuosittain henkilön tai yhteisön
Vuoden Teko -palkinnolla kiitoksena työstä
lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyväksi.
Tänä vuonna piiri palkitsi Ella Luukan, Marja
Stridin ja Sirkka Liljanderin. Palkinnot
jaettiin Kymen piirin syyskokouksessa
Kotkassa 15.11.2018.
Kuvassa vas: MLL:n Kymen piirihallituksen varapuheenjohtaja Minna Kakkonen, Kotkan
yhdistyksen Ella Luukka, MLL Kymen piirin toiminnanjohtaja Christa Carpelan.
Lue lisää:
http://kymenpiiri.mll.fi/?x103997=712223

MLL Kymen piiri juhlii
Lapsen oikeuksien viikkoa
näkyvästi
Lapsen oikeuksien viikko on toiminnallinen
teemaviikko. Viikkoa vietetään tänä vuonna
19.–23.11.2018 ja sen teemana on
osallisuus. MLL Kymen piiri on osallistanut
some tykkääjiään mukaan juhlimaan viikkoa
ja samalla levittänyt teitoutta lasten
oikeuksista.

Valokuvakilpailu vko 46-47
MLL Kymen piiri osallistuu Lasten
oikeuksien viikkoon
valokuvakilpailulla, johon kaikki FBsivumme tykkääjätja Instagram seuraajamme voivat osallistua.
Käy katsomassa kuvia FB:sta ja Instagramistamme:
https://web.facebook.com/mllkymenpiiri ja https://www.instagram.com/mll_kymenpiiri/

Tuo lapsesi töiihin päivä 23.11
MLL Kymen piiri aikoo osallistu Lapsi mukaan töihin -päivään lapsen oikeuksien viikon
perjantaina 23.11.2018 klo 12.00 alkaen Kouvolan toimistolla!
Lasten on tärkeää päästä näkemään ja kokemaan, missä heille tärkeät aikuiset tekevät työtä ja
mitä työn teko on. Myös työpaikkojen on hyvä nähdä työntekijöidensä lapsia. Tällä sivustolla
voit ilmoittaa työyhteisösi mukaan päivän viettoon ja haastaa myös muita tekemään samoin.
Lapsille järjestetään askartelua ja herkuttelua ja tutustumista toimiston työtiloihin.
Tervetuloa mukaan!

Lastenoikeusienpäivää juhlittiin kauppakeskus IsoKristiinassa 17.11.2018.
Toimipisteitä järjestivät
Parasta lapsille ry
Pelastakaa Lapset ry
Martat
MLL Kymenpiiri
Etelä-Karjalan Perhetyön Kehittämisyhdistys ry
Mukana myös SaiPa
Lapsen oikeuksien viikon järjestää Lapsen oikeuksien viestinnän yhteistyöverkosto, johon MLL
kuuluu.
Lisätietoja:
www.lapsenoikeudet.fi

Hyvä Joulumieli -alkaa
Keräys alkaa torstaina 22.11.2018 ja jatkuu
24.12.2018 saakka. Avajaispäivänä 22.11.
Ylen aamu-tv lähettää ohjelman Helsingin
päärautatieasemalta ja tilaisuudessa esiintyy
oopperalaulaja Waltteri Torikka. Yle kertoo
Hyvä Joulumieli -keräyksestä lähetyksissään
päivittäin jouluaattoon asti.
Listietoja:
hyvajoulumieli.fi

Lahjoita hyvää joulumieltä

Vapaaehtoinen,
olet meille tärkeä!
Kiitos Sinulle MLL:n vapaaehtoinen – teet
merkityksellistä työtä lasten ja perheiden
hyväksi!
MLL:lle on tärkeää, että koet tehtäväsi
mielekkääsi ja saat riittävästi tukea ja
koulutusta vapaaehtoisena toimimiseen.
Siksi haluamme kuulla ajatuksiasi,
mielipiteitäsi ja toiveitasi MLL:n
vapaaehtoisena toimimiseen liittyen.
Vastaa kyselyyn 30.11. mennessä. Vastaaminen kestää n. 15 minuuttia.
Kiitos ajastasi ja ajatuksistasi!
Lisätietoja kyselystä: Liisa Ylikojola, liisa.ylikojola@mll.fi tai 050 570 1760

Vastaa kyselyyn tästä

Nyt jos koskaan on hyvä aika
hankkia uusia jäseniä!
Muistattehan, että joulukuussa liittyvien ei
tarvitse maksaa kuluvan vuoden
jäsenmaksua! Tätä kannattaa nyt käyttää
kannustimena uusia jäseniä rekrytoitaessa.
He saavat jäsenmaksulaskun vasta ensi
vuoden päälaskutuksessa.

Ole lasten asialla
https://liityjaseneksi.mll.fi/

Koulurauha 2018—2019

Videokilpailu vaikuttamisesta!

Koulurauha-ohjelman lukuvuoden 2018-2019 teemana on vaikuttaminen. Osallistukaa
kilpailuun ja tehkää video vaikuttamisesta! Voitte voittaa 300 euroa koko luokan yhteishenkeä
edistävään tekemiseen.
Kilpailussa on kaksi sarjaa: 1) alakoulut 2) yläkoulut ja toinen aste. Kilpailuaikaa marraskuun
loppuun asti. Tutustu kilpailuohjeisiin tarkemmin Koulurauhan sivuilla:
www.mll.fi/koulurauha/

Taidepajassa maalattiin
voimauttavia lintuja
MLL Kymen piiri järjesti 15.11.2018
voimauttavan maalauspajan
maahanmuuttajaäideille ja heidän
lapsilleen Kotkassa. Osallistujat
maalasivat oman voimauttavan
lintunsa ja opettelivat samalla
nimeämään värejä suomeksi.
Maalauspaja järjestettiin Länsi Kotkan
kohtaamispaikassa MLL perhekahvilassa
yhteistyössä Kotkan kaupungin
perhepalvuluiden kanssa. Kerhoiltoja
maahanmuuttajaäideille on järjestetty
Kotkassa jo parin vuoden ajan. Ryhmän
tavoitteena on tarjota maahanmuuttajille
kokemusta osallistumisesta ryhmätoimintaan.
Toiminnallisen tekemisen kautta vanhemmuuden vahvistaminen ja äiti/lapsi suhteen sekä
yhdessä tekemisen vahvistaminen. Lisäksi ryhmä tarjoaa mahdollisuuden verkostoitumiseen ja
vertaistukeen. Ryhmän pidemmän tähtäimen suunnitelmana on kotouttaa
maahanmuuttajanaiset Suomeen ja Kotkaan.
Mukana kerhoja järjestämässä tänä vuonna ovat: Kotkan maahanmuuttajapalvelut,
Mannerheimin lastensuojeluliiton Kymen piiri, Kotka perhetyö, Kotkan maahanmuuttopalvelut,
Kotkan perhekeskus.

AJANKOHTAISET KOULUTUKSET JA
TAPAHTUMAT

Tulorekisteri tulee!
1.1.2019 voimaan tuleva, verottajan ylläpitämä kansallinen tulorekisteri muuttaa
yleishyödyllisten yhdistysten toimintaansa osallistuville maksamien korvausten,
palkkojen ja palkkioiden ilmoittamiskäytäntöjä.

Tulorekisteriin ilmoitettavia tietoja ovat tehdystä työstä maksetut palkat, luontoisedut, palkkiot,
työkorvaukset sekä muut ansiotulot. Myös verovapaat ja veronalaiset kustannusten
korvaukset on ilmoitettava. Yhdistyksen tulee huolehtia siitä, että ilmoituksia hoitavalle
henkilölle on määritelty tarvittavat valtuutukset yhdistyksen hallituksen toimesta.
Maksutiedot on ilmoitettava tulorekisteriin jokaisen maksutapahtuman jälkeen, viiden
kalenteripäivän kuluessa.
Vuosi-ilmoitus annetaan viimeisen kerran vuodelta 2018. Jatkossa maksut ilmoitetaan ainoastaan
tulorekisteriin.
Lisätietoa tulorekisteriuudistuksesta löydät Yhdistysnetistä sekä verohallinnon sivuilta. Vero.fisivuilta löytyy myös uudistukseen liittyvää verkkokoulutusmateriaalia.

MLL:n keskusjärjestö järjestää myös kaksi teemaan liittyvää Skypevalmennusta. Ensimmäinen niistä on joulukuussa, keskiviikkona, 12.12. klo
18.00 – 19.00. Toinen kylpy pidetään tammikuussa, sunnuntaina 20.1. klo
12.00 - 14.00. Asiantuntijavalmentajana toimii MLL:n keskusjärjestön
järjestösihteeri Satu Tolppanen.
Ilmoittaudu mukaan keskusjärjestön Skybe-valmennukseen tästä:
https://www.lyyti.fi/reg/Skypekylpy__Tulorekisteri_tulee_mita_pitaa_tietaa_3799
-----------------------------------------------------------------------------------------------Piirin järjestämät seututapaamisissa käsitellään myös tulorekisteri asiaa
24.11 Lappeenrannassa, 10.12. Kouvolassa, 16.1. Kotkassa ja 17.11 Imatralla.
Lisätietoja antaa:
Teija Honni
talousvastaava
Mannerheimin Lastensuojeluliiton Kymen piiri ry
Hallituskatu 5, (2 krs.) 45100 Kouvola
p. 040 566 2166
teija.honni@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.

