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Joulutervehdys!

Lasten oikeuksien juhlavuosi alkaa lähestymään loppuaan, vaikkakin työ pienten puolesta
jatkuu! Ja itse asiassa juhlavuodetkin – Suomi täyttää 100 vuotta ja piiri 55 vuotta! Ensi vuonna
starttaa käyntiin myös lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma, joka on yksi hallituksen
kärkihankkeista. MLL on mukana ohjelman ohjausryhmässä, teemakohtaisissa työryhmissä ja
useissa ohjelman alueellisissa ja kuntakohtaisissa työryhmissä, myös meidän Kymen piirin
alueella. Ohjelman tavoitteena ovat nykyistä lapsi- ja perhelähtöisemmät, vaikuttavammat,
kustannustehokkaammat ja paremmin yhteen sovitetut palvelut.

Painopisteen siirtäminen ehkäiseviin palveluihin ja varhaiseen tukeen on nyt jos koskaan
onnistuttava, sillä lasten ja nuorten palveluihin ja perheiden sosiaaliturvaan kohdistuvat
leikkaukset ovat jatkuneet kuluvalla hallituskaudella, ja lasten- ja nuorten hyvinvointi on
aiempaa eriytyneempää. Vaikka valtaosa lapsista ja nuorista voi hyvin, aiempaa suuremmalle
määrällä lapsia ja nuoria kasautuu erilaisia ongelmia. Kohtaamisen ja palvelujen
yhteensovittamisen parantaminen ovat olennaisia kehittäessä palveluja ja niiden vaikuttavuutta.

Kerromme heti vuoden alussa toiminnastamme tarkemmin, heti kuin rahoitukset ja resurssit
ovat selvinneet. Mutta nyt, oikein ihanaa ja rauhallista joulun aikaa teille kaikille! Ja kiitos.
T. Kikka

 

 Järjestötoiminta  

 Yhdistyksen luottamushenkilötiedot - päivitys Yhdistysnetissä  

https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/ac/aHR0cHM6Ly9tbGwta3ltZW4tcGlpcmkuY3JlYW1haWxlci5maS9lbWFpbC81ODQ3ZmQyZTY2OTk3/MTM5MzU1NTM2fDEyNTAwNXw0MDMxNnwzNDQ-


Jos yhdistyksenne syyskokous on valinnut yhdistyksellenne uuden puheenjohtajan vuoden
2017 alusta, tulee nykyisen puheenjohtajan tai sihteerin lisätä hänet luottamushenkilöksi, jotta
uusi puheenjohtaja saa tarvittavat käyttöoikeudet päivittääkseen mm. kaikki
luottamushenkilötiedot tammikuun järjestäytymiskokouksen jälkeen.

Uudet luottamushenkilöt tulee lisätä ennen, kuin pois jääneiden tehtävät päätetään.
Luottamustehtävän päättäminen poistaa mm. oikeudet yhdistystietojen päivittämiseen.

 

Tulosta jäsenlistat tilinpäätöstä
varten

Keskusjärjestö ei lähetä vuodenvaihteen
jäsenlistoja tai maksuntarkkailulistoja
paperisena. Kuluvan vuoden jäsenraportti
tulostetaan Yhdistysnetistä vuodenvaihteen
jälkeen. Jäsenraportin voivat tulostaa
yhdistyksen puheenjohtaja, sihteeri,
jäsenvastaava tai rahastonhoitaja.

 

Ilmoita jäsenmaksu Yhdistysnetissä

Yhdistyksen syyskokous päättää vuoden
2017 jäsenmaksun suuruuden.
Puheenjohtajan tai sihteerin tehtävänä on
päivittää jäsenmaksutieto Yhdistysnetissä
kohdassa yhdistystiedot. Tieto on päivitettävä
vaikka jäsenmaksu pysyy entisellään.
Jäsenmaksu ilmoitetaan lisäämällä vuosiluku
ja kokonaisjäsenmaksu.

 

 

Lasten ja vapaaehtoisten tapaturmavakuutus sekä vapaaehtoisten
vastuuvakuutus

Mannerheimin Lastensuojeluliiton keskusjärjestöllä on voimassa oleva vakuutussopimus
LähiTapiolan kanssa. Tämän sopimuksen kautta myös paikallisyhdistykset voivat vakuuttaa
toimintaansa osallistuvat alle 18-vuotiaat lapset ja nuoret sekä vapaaehtoiset. Vuotta 2017
koskeva vakuutus otetaan täyttämällä Yhdistysnetissä oleva vakuutusilmoitus. Uutta
vakuutuskautta koskeva lomake avataan 19.12.2016.

 

 

Lapsivaikutusten arviointiin on
valmistunut ohjeistus

Ohjeistuksen, jonka tarkoituksena on tukea
MLL:n yhdistyksiä ja piirejä arvioimaan
toimintansa lapsivaikutuksia.
Lapsivaikutusten arviointi on osa yhdistyksen
tai piirin toiminnan kehittämistä. Lisäksi
ohjeistuksen tarkoituksena on tukea
yhdistysten ja piirien vaikuttamistyötä ja
edistää lapsivaikutusten arviointia kunnissa ja
tulevissa maakunnissa. Lisätietoja: johtava
asiantuntija Esa Iivonen, p. 075 324 5521,
esa.iivonen(at)mll.fi

 

Tilastointi tammikuun loppuu
mennessä

Keskusjärjestö tarvitsee tilastot vuoden 2016
toiminnasta tammikuun loppuun mennessä.
Jos tarvitset apua yhdistysnetin sähköisessä
tilastoinnissa, ota yhtyettä joonas.kojo@mll.fi
p. 0407504112. Tilastointiin on tulossa
muutoksia eikä kaikki toiminnot ole vielä
käytössä. Muutokset eivät ehdi tämän
vuoden tilastointiin. Tämä on vielä
harjoitteluvuosi. Perinteisestihän on
tärkeimpänä ollut tilastoida tehdyt
vapaaehtoistunnit ja kohdatuttujen määrä.

 

 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
Kouvolassa 11.2.2017. Muita tiedossa olevia koulutuksia ovat perhekummi- ja
ystäväkoulutukset Kotkassa toukokuussa ja Lappeenrannassa syksyllä 2017. Seuraava
kaveritoiminnan koulutus tullaan järjestämään keväällä. Katso lisätietoja alta!

 

https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/ac/aHR0cHM6Ly9tbGwta3ltZW4tcGlpcmkuY3JlYW1haWxlci5maS9hYy9hSFIwY0RvdkwzbG9aR2x6ZEhsemJtVjBkR2t1Yld4c0xtWnBMM1poY0dGaFpXaDBiMmx6Wlc0dGEyRnVZWFpoTDNScFpYUnZjR0Z1YTJ0cEwzWmhhV3QxZEhSaGJXbHVaVzR2YkdGd2MybDJZV2xyZFhSMWMzUmxiaTFoY25acGIybHVkR2t.ZFhSdFgzTnZkWEpqWlQxamNtVmhiV0ZwYkdWeUpuVjBiVjl0WldScGRXMDlaVzFoYVd3bWRYUnRYMk5oYlhCaGFXZHVQVmxvWkdsemRIbHpkR2xsWkc5MFpTc3lKVEpHTWpBeE5pWjFkRzFmWTI5dWRHVnVkRDBsTlVKbGJXRnBiQ1UxUkEtLS9OREUwTmpRMk9URjhNVEl6T0RVMmZESTJORFF5ZkRFeE1BLS0-/MTM5MzU1NTM2fDEyNTAwNXw0MDMxNnwzNDQ-
https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/ac/aHR0cHM6Ly9tbGwta3ltZW4tcGlpcmkuY3JlYW1haWxlci5maS9hYy9hSFIwY0RvdkwzbG9aR2x6ZEhsemJtVjBkR2t1Yld4c0xtWnBMM1poY0dGaFpXaDBiMmx6Wlc0dGEyRnVZWFpoTDNScFpYUnZjR0Z1YTJ0cEwzWmhhV3QxZEhSaGJXbHVaVzR2YkdGd2MybDJZV2xyZFhSMWMzUmxiaTFoY25acGIybHVkR2t.ZFhSdFgzTnZkWEpqWlQxamNtVmhiV0ZwYkdWeUpuVjBiVjl0WldScGRXMDlaVzFoYVd3bWRYUnRYMk5oYlhCaGFXZHVQVmxvWkdsemRIbHpkR2xsWkc5MFpTc3lKVEpHTWpBeE5pWjFkRzFmWTI5dWRHVnVkRDBsTlVKbGJXRnBiQ1UxUkEtLS9OREUwTmpRMk9URjhNVEl6T0RVMmZESTJORFF5ZkRFeE1BLS0-/MTM5MzU1NTM2fDEyNTAwNXw0MDMxNnwzNDQ-
https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/ac/aHR0cHM6Ly9tbGwta3ltZW4tcGlpcmkuY3JlYW1haWxlci5maS9hYy9hSFIwY0RvdkwzbG9aR2x6ZEhsemJtVjBkR2t1Yld4c0xtWnBMM1poY0dGaFpXaDBiMmx6Wlc0dGEyRnVZWFpoTDNScFpYUnZjR0Z1YTJ0cEwzWmhhV3QxZEhSaGJXbHVaVzR2YkdGd2MybDJZV2xyZFhSMWMzUmxiaTFoY25acGIybHVkR2t.ZFhSdFgzTnZkWEpqWlQxamNtVmhiV0ZwYkdWeUpuVjBiVjl0WldScGRXMDlaVzFoYVd3bWRYUnRYMk5oYlhCaGFXZHVQVmxvWkdsemRIbHpkR2xsWkc5MFpTc3lKVEpHTWpBeE5pWjFkRzFmWTI5dWRHVnVkRDBsTlVKbGJXRnBiQ1UxUkEtLS9OREUwTmpRMk9URjhNVEl6T0RVMmZESTJORFF5ZkRFeE1BLS0-/MTM5MzU1NTM2fDEyNTAwNXw0MDMxNnwzNDQ-


 

  

 

Impedanz Tuning päräytti kaveritoiminnan
puolesta

Impedanz Tuning ry lahjoitti vuoden 2016
Kouvola Night Cruising -tapahtuman tuoton –
yhteensä 5832 euroa MLL:n Kymen piirin
kaveritoimintaan. Shekki luovutettiin 2.12.
piiritoimistolla aamupuurotilaisuuden
yhteydessä. Paikalle saapui puheenjohtaja
Jani Jokela ja 7 muuta yhdistysläistä
Impedanz Tuning ry:stä. Lue lisää

 

 

  

 

Leikki ja ilo jatkuvat Terhokerhoissa

Eräs huikea vapaaehtoistyön tavoite
saavutettiin ennen vuoden loppua, kun Koko
Suomi leikkii -hanke tavoitti viimeisenkin
Manner-Suomen kunnan. Terhokerhoja
perustettiin vajaassa kolmessa vuodessa
kaikkiaan 321! Koko Suomi leikkii -hanke
päättyy, mutta leikki jatkuu ensi vuonna
Leikkipäivä-ohjelman merkeissä. Hankkeessa syntyi malli sukupolvia yhdistävästä
kerhotoiminnasta, joka tarjoaa vapaaehtoistehtäviä matalalla kynnyksellä. Lue lisää

Koko Suomi leikkii -hankkeen aikana on perustettu yli 300 Terhokerhoa eri puolille Suomea.
Jokainen Suomen kunta on saanut tutustua sukupolvien välisen leikin tuomaan iloon. Ensi
vuoden alusta alkaen Terhokerhot toimivat osana MLL:n yhdistysten ja SPR:n osastojen
perustoimintoja. Lue lisää

 

 Lue lisää tukihenkilötoiminnasta  

 

Lastenhoitotoiminta

Mannerheimin Lastensuojeluliiton (MLL) kouluttama luotettava hoitaja huolehtii lapsen
turvallisuudesta, hoidosta ja viihtymisestä vanhempien ohjeiden mukaan. Perhe voi tilata
lastenhoitoapua mille vuorokaudenajalle tahansa esimerkiksi, kun lapsi, vanhemmat tai
vakituinen hoitaja sairastuvat, vanhemmat ovat työmatkalla, kokouksessa, opiskelemassa tai
vanhemmat haluavat hetken hengähtää, harrastaa tai viettää aikaa yhdessä.

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

Seuraavat lastenhoitotoiminnan koulutukset tullaan järjestämään 14.3.-13.5. Kouvolan
kansalaisopistolla ja Kotkassa syksyllä 2017. Lisätietoja ja ilmoittautumiset:
sanna.vahasarja@mll.fi p. 0400 873 603

 

 Koko Suomi leikkii -hanke (2014-2016)  

 Nuoriso- ja tukioppilastoiminta  

https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/ac/aHR0cHM6Ly9tbGwta3ltZW4tcGlpcmkuY3JlYW1haWxlci5maS9hcnRpY2xlLzU4NDgwY2I3NmI2MWUvNTg0N2ZkMmU2Njk5Nw--/MTM5MzU1NTM2fDEyNTAwNXw0MDMxNnwzNDQ-
https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/ac/aHR0cHM6Ly9tbGwta3ltZW4tcGlpcmkuY3JlYW1haWxlci5maS9hYy9hSFIwY0RvdkwzbG9aR2x6ZEhsemJtVjBkR2t1Yld4c0xtWnBMMkZxWVc1cmIyaDBZV2x6ZEdFdmRYVjBhWE5sZEM5aGFtRnVhMjlvZEdGemFYUmhMV3BoY21wbGMzUnZjM05oTFhCaFlYTnBhSFJsWlhKcGJpMTBaWEoyWldselpYUX5kWFJ0WDNOdmRYSmpaVDFqY21WaGJXRnBiR1Z5Sm5WMGJWOXRaV1JwZFcwOVpXMWhhV3dtZFhSdFgyTmhiWEJoYVdkdVBWbG9aR2x6ZEhsemRHbGxaRzkwWlNzeUpUSkdNakF4TmlaMWRHMWZZMjl1ZEdWdWREMGxOVUpsYldGcGJDVTFSQS0tL05ERTBOalEyT1RGOE1USXpPRFUyZkRJMk5EUXlmREV4TUEtLQ--/MTM5MzU1NTM2fDEyNTAwNXw0MDMxNnwzNDQ-
https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/ac/aHR0cHM6Ly9tbGwta3ltZW4tcGlpcmkuY3JlYW1haWxlci5maS9hYy9hSFIwY0RvdkwzbG9aR2x6ZEhsemJtVjBkR2t1Yld4c0xtWnBMMkZxWVc1cmIyaDBZV2x6ZEdFdmRYVjBhWE5sZEM5c1pXbHJhMmt0YW1FdGFXeHZMV3BoZEd0MWRtRjBMWFJsY21odmEyVnlhRzlwYzNOaFAzVjBiVjl6YjNWeVkyVTlZM0psWVcxaGFXeGxjaVoxZEcxZmJXVmthWFZ0UFdWdFlXbHNKblYwYlY5allXMXdZV2xuYmoxWmFHUnBjM1I1YzNScFpXUnZkR1VyTWlVeVJqSXdNVFltZFhSdFgyTnZiblJsYm5ROUpUVkNaVzFoYVd3bE5VUS0vTkRFME5qUTJPVEY4TVRJek9EVTJmREkyTkRReWZERXhNQS0t/MTM5MzU1NTM2fDEyNTAwNXw0MDMxNnwzNDQ-
https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/ac/aHR0cHM6Ly9tbGwta3ltZW4tcGlpcmkuY3JlYW1haWxlci5maS9hcnRpY2xlLzU2OWY4ZGMyNzYyZWYvNTg0N2ZkMmU2Njk5Nw--/MTM5MzU1NTM2fDEyNTAwNXw0MDMxNnwzNDQ-
https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/ac/aHR0cHM6Ly9sYXN0ZW5ob2l0by5tbGwuZmkvY2xpZW50/MTM5MzU1NTM2fDEyNTAwNXw0MDMxNnwzNDQ-


 

  

 

Kuule, Näe, Kohtaa miut 2 - seminaari
nuorten parissa toimiville järjestettiin 22.11.
Kuusankoskitalolla yhteistyössä Kouvolan
Ohjaamo-hankkeen kanssa. Seminaarissa
esiintyivät psykoterapeutti VET ja
psykoterapiakouluttaja Kari Muhonen
aiheenaan Fiilispohjalta valintoihin -
haasteiden kirjo, mikä on "normaali", miten
säilyttää kosketus terveeseen ytimeen sekä
lastenpsykiatri, asiantuntijalääkäri ja
kouluttaja Raisa Cacciatore aiheenaan
Mieletön fiilis - mitä nuori tarvitsee mielen
hyvinvointiin? Miten opettaisit elämänhallintaa, tunnetaitoja ja itsetuntoa?

 

 

Sinustako MLL:n nuorisotyön
kouluttaja

MLL:n nuorisotyön kouluttajana olet mukana
tärkeässä työssä tukemassa ja
kouluttamassa alakoulujen ja yläkoulujen
oppilaita sekä kouluissa toimivia opettajia,
tukioppilasohjaajia, tukioppilaita sekä
vanhempia erilaisista aiheista.
Kouluttajaverkostoon päästäksesi sinun on
suoritettava mm. peruskoulutuksen sisältävä
kouluttajapolku. Kouluttajapolun aikana
sinulle tulevat tutuksi kouluttajuuteen liittyvät
käytännön asiat sekä koulutusten sisällöt.

 

Tukioppilaskouluttajien
peruskoulutus

10.-12.2.2017 Helsingissä, Sokos Hotel
Presidentissä. Koulutuksen pääkouluttajina
toimivat Tiina Honkonen ja Liisa Kilpiäinen.
Viikonlopun aikana saat peruskoulutuksen
MLL:n kouluttajana toimimiseen,
pedagogisiin taustoihin sekä erilaisiin
harjoituksiin ja käytäntöihin. Viikonlopussa
käsitellään muun muassa kouluttajan
vuorovaikutustaitoja, erilaisia oppimistyylejä
sekä MLL:n näkökulmaa nuorten
mediankäyttöön.

 

 Lue lisää kouluttajapolusta ja peruskoulutuksesta  

 Kuule, Näe, Kohtaa miut 2.0.  

 Yhteystiedot  

   

 

Christa Carpelan

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

 

Joonas Kojo

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

 

   

https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/ac/aHR0cHM6Ly9tbGwta3ltZW4tcGlpcmkuY3JlYW1haWxlci5maS9hc3NldHMvdXBsb2Fkcy9kZjA2NTQ4ZGE1N2Q3MTY2ZjRmN2ZmMGFkYWU3NmFiMmVhMGEyMDk2L3NoYXJlZC9pbWFnZXMva2lyamUta291bHV0dGFqaWxsZS1tYXJyYXNrdXUtMjAxNi5wZGY-/MTM5MzU1NTM2fDEyNTAwNXw0MDMxNnwzNDQ-


 

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

Leikkilähetti
Koko Suomi leikkii -hanke (2014-2016)
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

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

 

https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/ac/aHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL21sbGt5bWVucGlpcmkvP3JlZj1obA--/MTM5MzU1NTM2fDEyNTAwNXw0MDMxNnwzNDQ-
https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/ac/aHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vY2hhbm5lbC9VQ2ZiVlBJVG5PbGpnUWEwQ3g2cXh2c1E-/MTM5MzU1NTM2fDEyNTAwNXw0MDMxNnwzNDQ-
https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/ac/aHR0cDovL3loZGVzc2F2YWh2YWtzaS5ibG9nc3BvdC5maS8-/MTM5MzU1NTM2fDEyNTAwNXw0MDMxNnwzNDQ-
mailto:kymen.piiri@mll.fi
https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/ac/aHR0cHM6Ly9tbGwta3ltZW4tcGlpcmkuY3JlYW1haWxlci5maS9hZG1pbi90aGVtZXMvc2hvdy81MGNmMDAwNTljNjgy/MTM5MzU1NTM2fDEyNTAwNXw0MDMxNnwzNDQ-
https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/ac/aHR0cHM6Ly9tbGwta3ltZW4tcGlpcmkuY3JlYW1haWxlci5maS91c2VyLXNldHRpbmdzLzU3YjJlNjMwMzk2MGIvZDU3OTU0NTQ1OGE1MTA1YmM4NTkxMmY3OTY1NDEwYzg-/MTM5MzU1NTM2fDEyNTAwNXw0MDMxNnwzNDQ-
https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/ac/aHR0cHM6Ly9tbGwta3ltZW4tcGlpcmkuY3JlYW1haWxlci5maS9mb3J3YXJkLXRvLWEtZnJpZW5kLzU4NDdmZDJlNjY5OTc-/MTM5MzU1NTM2fDEyNTAwNXw0MDMxNnwzNDQ-
https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/ac/aHR0cDovL2t5bWVucGlpcmkubWxsLmZpLw--/MTM5MzU1NTM2fDEyNTAwNXw0MDMxNnwzNDQ-


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

mailto:joonas.kojo@mll.fi

