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Syksyinen tervehdys!
Syksy on tapahtumia täynnä. On yhdistysväelle tarkoitettuja seututapaamisia ja syyskokous
18.11. Anjalassa, jäsenhankintaa sekä uusien vapaaehtoisten rekrytoimista yleisötapahtumissa
(kuva Sataman Valoista Lappeenrannasta) ja tukihenkilökoulutusta 14.10. Haminassa,
nuorisoseminaaria 19.10. Kouvolassa jne. Muun muassa kaikista näistä tietoa alla.
Elokuun alussa polkaistiin käyntiin MLL Kymen piirin puheenjohtajaverkosto, jolle luotiin oma
ryhmä facebookiin. Olemme lähettäneet kutsun ryhmään niille yhdistysten puheenjohtajille,
jotka olemme facebookista löytäneet. Ilmoitattehan, mikäli yhdistyksenne
puheenjohtaja/varapuheenjohtaja/muu hallituksen jäsen ei ole saanut vielä kutsua ryhmään.
Ryhmän tarkoituksena on koota puheenjohtajat yhteen, jakaa onnistumisia, iloja ja suruja,
infota uusista kuulumisista sekä tukea teitä mieltä askarruttavissa asioissa.
Etelä-Karjalan perhepalveluissa järjestetään Tarinaviikot, joiden tarkoituksena on vahvistaa
kumppanuutta ja perheiden osallisuutta perhepalveluissa. Tarinaviikoilla kerätään vanhempien
kokemuksia siitä, tukevatko palvelut heidän vanhemmuuttaan arjessa. Tarinat kootaan ja niitä
hyödynnetään arjen työssä ja perhekeskustoimintamallin kehittämisessä. MLL:n pekekoordinaattori tulee vierailemaan sekä kokoamaan tarinoita ja kommentteja perheiltä
perhekahviloissa Tarinaviikkojen aikana syys-lokakuussa.
Kymen piirin ja keskusjärjestön yhteinen Osallisuutta oppimassa -projekti on käynnistymässä
todenteolla ja ensimmäiset koulutuspäivät on sovittu Kotkaan täksi syksyksi 23. marraskuuta ja
ensi kevääksi 15. helmikuuta. Lisäksi osallistujille tullaan järjestämään Oppilaiden osallisuus
koulun hyvinvointityössä -seminaari huhtikuussa 2018. Koulutuspäivät ovat kuuden tunnin
mittaisia ja avoimia kaikille osallisuusryhmiä, kuten oppilaskunta-, kummi- ja tukioppilas- tai
välituntitoimintaa ohjaaville opettajille, myös muille kuin kotkalaisille. Tavoitteena on tukea
kouluja osallisuutta edistävän toimintakulttuurin rakentamisessa sekä edistää oppilaiden ja
henkilökunnan yhteistyötä kiusaamisen ehkäisemisessä. Mukaan toivotaan työpari per koulu.
Levittäkää siis sanaa koulutuksesta alueenne kouluille ilmoittautumislinkin kera.
Terveisin
MLL Kymen piirin väki

Järjestötoiminta
Syyskokous

Vuoden Teko 2017

MLL Kymen piirin sääntömääräinen
syyskokous pidetään lauantaina 18.11. klo
13-15 Anjalassa, Mari's Coffeen yläkerrassa.
Ilmoittautumiset 30.10. mennessä
osoitteeseen joonas.kojo@mll.fi

MLL:n Kymen piiri palkitsee vuosittain
henkilön tai yhteisön merkittävästä teosta
lasten ja lapsiperheiden hyväksi. Lähetä
ehdotuksesi palkittavasta 13.10. mennessä
osoitteeseen kymen.piiri@mll.fi

Kokouskutsu
Asialista
Valtakirja
Äänimäärät
Mikäli haluat tutustua toimintasuunnitelmaan
ja talousarvioon etukäteen, ota yhtyettä
joonas.kojo@mll.fi

Syksyn seututapaamiset

500 euron NIVEA-stipendejä jaossa

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!

NIVEA ja MLL haluavat tarjota perheille iloa
arkeen, yhdessä tekemisen mahdollisuuksia
ja hauskoja yhdessäolon hetkiä. NIVEA tukee
MLL:a 500 euron stipendeillä. Stipendit on
tarkoitettu perhetapahtumien järjestämiseen
eri puolilla Suomea.

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
Imatran ja Haminan seututapaamisista tietoa
luvassa myöhemmin

Onko teidän yhdistyksellänne toiveissa
järjestää tänä syksynä kaikille avoin, koko
perheen tapahtuma – retki, juhla, teatteri- tai
musiikkiesitys – johon kaikenikäiset
paikkakuntalaiset voisivat tulla juhlimaan
yhdessä oloa ja nauttimaan yhteisestä
ajasta?
Tarttukaa tilaisuuteen ja hakekaa
yhdistyksellenne 500 euron stipendiä!
Hakulomake ja stipendiohjelman säännöt
löytyvät Yhdistysnetistä. Hakuaikaa on
torstaihin 21.9. asti. Lue lisää

Vauva-päivä
VauvaSuomi on luonut uuden merkkipäivän vauvoille. Me
Mannerheimin lastensuojeluliiton Kymen piirissä
haluamme osallistua vauvojen muistamiseen ja
päätimme antaa syntymäpäivälahjan Eksoten alueella
29.9. syntyville vauvoille. Saimme yhteistyökumppaneiksi
KappAhlin ja Yliopiston apteekin Lappeenrannasta, he
haluavat myös osaltaan muistaa satavuotiaan Suomen
tuoreita kansalaisia. Omalta osaltamme annamme

tietopaketin tuoreille vauvan vanhemmille evääksi
vanhemmuuden tiellä.
Toimitamme paketit Eksoten synnytysosaston
henkilökunnalle lahjoitettavaksi päivän
synttärisankareille. Paljon onnea!!

Hyvä joulumieli
Vaikka syksy on vasta aluillaan, on meillä jo
mielessä joulu ja Hyvä Joulumieli -kampanja!
Piiri on anonut 70 euron lahjakortteja
jaettavaksi toimialueensa lapsiperheille
paikallisyhdistyksien kautta viime vuoden
tapaan yhteensä 1000 kappaletta.
Kartoittakaa alueenne lahjakorttien tarve
viikkojen 41-43 (9.10.-29.10.) aikana ja
ilmoittakaa se osoitteeseen
joonas.kojo@mll.fi. Lisätietoja ja lomakkeet
tulossa lähiviikkoina

Tietosuoja-asetus ja sen tuomat
muutokset
EU:n uusi tietosuoja-asetus astuu voimaan
toukokuussa 2018. Uudistuksen
tarkoituksena on mm. lisätä henkilötietojen
käsittelyn läpinäkyvyyttä ja vahvistaa
rekisteröityjen oikeuksia. Tämä tarkoittaa
muutoksia myös yhdistysten toimintaan. Lue
lisää.

Perhekeskustoiminta
Tukihenkilötoiminta
MLL:n tukihenkilötoimintaan kuuluvat kaveritoiminta sekä STEA:n (entinen RAY) rahoittamat
perhekummi- ja ystäväksi maahanmuuttajaäidille -toiminnat. Seuraava yksipäiväisen
tukihenkilöiden perehdytyskoulutuksen Haminassa 14. lokakuuta. Sitovat ilmoittautumiset
pyydetään 6.10. mennessä. Liitteenä jpg-muotoiset julisteet Haminan kaveri-, perhekummi- ja
ystäväperehdytyksestä joko tulostettavaksi kauppojen ilmoitustauluille tai jakoon sosiaaliseen
mediaan.

Lue lisää tukihenkilötoiminnasta

Lastenhoitotoiminta
Lastenhoitokurssi käynnistyi 11.9. 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 lastenhoito- tehtävissä lapsen
kotiympäristössä. Alaikäraja 15 vuotta. MLL:n lastenhoitotoiminnan hoitajaksi pääsyn alaikäraja
on 16 vuotta.
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.
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

Tukioppilasohjaajien
jatkokoulutus

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

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
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

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

Koordinaattori
Kaveri- ja lastenhoitotoiminta
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.

