
 Katso viesti selaimessa

   

 Piiriviesti 3/2019 huhtikuu 2019 

  

 

Lapsiystävällinen Suomi on tekoja

Kevät on kovaa vauhtia tuloillaan, ja myös eduskuntavaalit. Lasten ja perheiden asiat jäävät
vaalien alla helposti muiden teemojen alle, ellei niitä nosteta aktiivisesti keskusteluun. MLL:lla
valtakunnallisena järjestönä on tärkeä tehtävä pitää lapsiperheiden asioita esillä, jakamalla
tietoa ja ottamalla osaa keskusteluun, niin vaaliteltoilla, eri tilaisuuksissa kuin sosiaalisessa
mediassakin.

Yhdistysnettiin on koottu vinkit vaalivaikuttamiseen ja MLL:n vaalisivustolla pääset tutustumaan
MLL:n eduskuntavaaliohjelmaan. MLL:n vaaliohjelmassa painotetaan, että jokaisella lapsella on
oikeus hyvään lapsuuteen. Sen toteutuminen edellyttää vaalikaudet ylittävää tavoitteellista
työtä, joka toteuttaa lasten ja nuorten oikeuksia.

MLL:n Kymen piiri oli mukana järjestämässä Kymenlaakson sote- ja hyte- järjestöjen yhteistä
vaalipaneelia Kouvolassa ke 27.3. Tilaisuuden voi katsoa jälkitallenteena täältä:
https://youtu.be/r4oidMl9lHU

Piiriviestissä myös paljon muita ajankohtaisia aiheita! Nähdään koulutuksissa ja muissa
yhteisissä tapahtumissa.

Muistathan piirin kevätkokouksen la 6.4 klo 10.00-12.00 piiritoimistolla os. Hallituskatu 5,
45100 Kouvola. Sääntömääräisten asioiden lisäksi asialistalla piirin sääntömuutos (nimi).
Kevätkokouksessa kurkataan myös MLL100 juhlavuoden valmisteluihin.

Aurinkoisin terveisin Kikka ja piirin väki

 

https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/ac/aHR0cHM6Ly9tbGwta3ltZW4tcGlpcmkuY3JlYW1haWxlci5maS9lbWFpbC81Y2EzNTIwMmYyYzQ3/MTM5MzU1NTM2fDI2NDA3NHw0MDMxNnwzNDQ-
https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/ac/aHR0cHM6Ly9tbGwta3ltZW4tcGlpcmkuY3JlYW1haWxlci5maS9hYy9hSFIwY0RvdkwzbG9aR2x6ZEhsemJtVjBkR2t1Yld4c0xtWnBMM1poY0dGaFpXaDBiMmx6Wlc0dGEyRnVZWFpoTDNScFpYUnZjR0Z1YTJ0cEwzWmhhV3QxZEhSaGJXbHVaVzR2YkdGd2MybDVjM1JoZG1Gc2JHbHVaVzR0YzNWdmJXa3RkR1ZyYjJwaC9Nems0TXpZd05qRjhNalUzTURZMmZERXhNVFI4TVRFdw--/MTM5MzU1NTM2fDI2NDA3NHw0MDMxNnwzNDQ-
https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/ac/aHR0cHM6Ly9tbGwta3ltZW4tcGlpcmkuY3JlYW1haWxlci5maS9hYy9hSFIwY0hNNkx5OTNkM2N1Yld4c0xtWnBMMnhoY0hOcGVYTjBZWFpoYkd4cGJtVnVMWE4xYjIxcExYUmxhMjlxWVM4LS9Nems0TXpZd05qRjhNalUzTURZMmZERXhNVFI4TVRFdw--/MTM5MzU1NTM2fDI2NDA3NHw0MDMxNnwzNDQ-
https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/ac/aHR0cHM6Ly95b3V0dS5iZS9yNG9pZE1sOWxIVQ--/MTM5MzU1NTM2fDI2NDA3NHw0MDMxNnwzNDQ-


Lue lisää vaaliohjelmasta

 

  

 

Lukumummi- ja vaari koulutukset
jatkuvat huhtikuussa

Löytyykö paikallisyhdistyksestänne tai
lähipiiristänne aktiivisia aikuisia?
Kutsu heidät mukaan koulutukseen.

Kevään koulutukset:

8.4. klo 13.00, Keltakankaan
perhekeskus
23.4. klo 13.00 Elimäen
yhtenäiskoululla
25.4. klo 13.00, Valkealan Niinistön
koululla

 

Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan

  

 Tässä viestissä:  

 

Lapsiystävällinen Suomi on tekoja
Ajankohtaiset koulutukset
Lapset ensin -keräys
Digitaalinen osaamismerkki kertoo osaamisesta
Lupa leikkiä! Leikkipäivä-tapahtuman voi järjestää jokainen
Uusia etuja yhteistyökumppaneilta
Kuvia paikallistoiminnasta kaivataan Instagramiin

 

 

Ajankohtaista

Tulorekisteri astui voimaan vuoden alusta. Yhdistysnetistä löytyy tietoa aiheesta, mutta
omaa osaamistaan voi päivittää ja kartuttaa osallistumalla verottajan järjestämään,
aiheeseen liittyvään verkkoseminaariin: Tulorekisteri yhdistyksille, verkkoseminaari
27.3.2019 klo 17–18. Lue lisää sisällöstä ja ilmoittautumisesta tästä linkistä
Kuukausittaisten vapaaehtoisten Skype-valmennuksien ajankohdat ja teemat löytyvät
Yhdistysnetistä.
Kevätkokouksen valmistelut ovat käsillä. Siihen liittyy mm:
- tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatiminen
- em. asiakirjojen toimittaminen toiminnan-/tilintarkastajille tilintarkastusta varten
- kokouskutsun lähettäminen, vähintään viikkoa ennen kokousta joko kirjallisesti,
sähköisesti yhdistyksen Internet-kotisivulla, sähköpostitse tai yhdistyksen alueella
ilmestyvässä sanomalehdessä (esim. kutsu facebook-sivuilla ei riitä).
- Kokous on pidettävä viimeistään toukokuussa (jos yhdistys ei ole uudistanut
sääntöjään, tulee kevätkokous pitää viimeistään huhtikuun aikana).

 

 Ajankohtaiset koulutukset  

  

https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/ac/aHR0cDovL3loZGlzdHlzbmV0dGkubWxsLmZpL3ZhcGFhZWh0b2lzZW4ta2FuYXZhL3RpZXRvcGFua2tpL3ZhaWt1dHRhbWluZW4vbGFwc2l5c3RhdmFsbGluZW4tc3VvbWktdGVrb2ph/MTM5MzU1NTM2fDI2NDA3NHw0MDMxNnwzNDQ-
https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/ac/aHR0cDovL2t5bWVucGlpcmkubWxsLmZpLz94MTAzOTk3PTczODE2OA--/MTM5MzU1NTM2fDI2NDA3NHw0MDMxNnwzNDQ-
https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/ac/aHR0cHM6Ly9tbGwta3ltZW4tcGlpcmkuY3JlYW1haWxlci5maS9hYy9hSFIwY0hNNkx5OTNkM2N1ZG1WeWJ5NW1hUzkwZFd4dmNtVnJhWE4wWlhKcEwzUnBaWFJ2WVMxdFpXbHpkTU9rTDNScFpYUnZZUzEwZFd4dmNtVnJhWE4wWlhKcGMzVERwQzkwWVhCaGFIUjFiV0YwTDNSMWJHOXlaV3RwYzNSbGNta3RlV2hrYVhOMGVXdHphV3hzWlMxMlpYSnJhMjl6WlcxcGJtRmhjbWt2L016azRNell3TmpGOE1qVTNNRFkyZkRFeE1UUjhNVEV3/MTM5MzU1NTM2fDI2NDA3NHw0MDMxNnwzNDQ-
https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/ac/aHR0cHM6Ly9tbGwta3ltZW4tcGlpcmkuY3JlYW1haWxlci5maS9hYy9hSFIwY0RvdkwzbG9aR2x6ZEhsemJtVjBkR2t1Yld4c0xtWnBMMnR2ZFd4MWRIVnphMkZ1WVhaaEwyMXNiQzFyYjNWc2RYUjBZV0V2ZG1Gd1lXRmxhSFJ2YVhOMFpXNHRjMnQ1Y0dVdGRtRnNiV1Z1Ym5WcmMyVjAvTXprNE16WXdOakY4TWpVM01EWTJmREV4TVRSOE1URXc-/MTM5MzU1NTM2fDI2NDA3NHw0MDMxNnwzNDQ-
https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/ac/aHR0cHM6Ly9tbGwta3ltZW4tcGlpcmkuY3JlYW1haWxlci5maS9hYy9hSFIwY0RvdkwzbG9aR2x6ZEhsemJtVjBkR2t1Yld4c0xtWnBMM1poY0dGaFpXaDBiMmx6Wlc0dGEyRnVZWFpoTDNScFpYUnZjR0Z1YTJ0cEwydHZhMjkxYTNObGRDOXJaWFpoZEd0dmEyOTFjdy0tL016azRNell3TmpGOE1qVTNNRFkyZkRFeE1UUjhNVEV3/MTM5MzU1NTM2fDI2NDA3NHw0MDMxNnwzNDQ-


Lue lisää

Lue lisää

Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan

 

Tule leikkimään leikkilähettikoulutukseen!

Miten voit edistää leikkiä? Oletko kiinnostunut siitä, miten voit tukea sukupolvien
kohtaamista leikin avulla?

Leikkilähettikoulutus 28.4.2019 klo 9-15 Taideruukkissa os. Kyminväylä 2, Kuusankoski
(Toimintavoiman tilat).

 

  

  

 

Haluaisitko kouluttautua ryhmän- ja kerhonohjaajaksi?

MLL:n Kymen piiri järjestää ryhmän – ja kerhonohjaajakoulutuksen imatralaisille nuorille.
Vierashuone (monitoimitilassa) lauantaina 13.4. ja 27.4. klo 9-14.30.

 

  

 

Suomalaisen eroseminaarin menetelmäkoulutus
alkaa Lappeenrannassa toukokuussa

Tarvitsetko tuoreita näkökulmia ammattiisi? Haluaisitko sinä perustaa eroseminaariryhmän
omalle paikkakunnallesi?

 

  

 Tykkäätkö jutustella ihmisten kanssa? -Tule Jututtamo-koulutukseen!  

https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/ac/aHR0cDovL2t5bWVucGlpcmkubWxsLmZpLz94MTAzOTk3PTczODE1OQ--/MTM5MzU1NTM2fDI2NDA3NHw0MDMxNnwzNDQ-
https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/ac/aHR0cHM6Ly9reW1lbnBpaXJpLm1sbC5maS8~eDEwMzk5Nz03Mzk1ODg-/MTM5MzU1NTM2fDI2NDA3NHw0MDMxNnwzNDQ-
https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/ac/aHR0cDovL2t5bWVucGlpcmkubWxsLmZpLz94MTAzOTk3PTczMDI4OA--/MTM5MzU1NTM2fDI2NDA3NHw0MDMxNnwzNDQ-


Lue lisää koulutuksesta

Lisätietoja lastenhoitokurssista

 

  

 

Tule vapaaehtoiseksi
tukihenkilötoimintaan!

Useat lapsiperheet odottavat omaa
perhekummia, monet lapset kaipaavat
aikuista juttuseuraa ja lukuisat
maahanmuuttajat toivovat suomalaista
ystävää. Lähde mukaan perhekummiksi,
aikuiskaveriksi tai ystäväksi
maahanmuuttajaäidille! Voit myös vinkata
näistä mielenkiintoisista
vapaaehtoistoiminnoista kaverille, kenellä
olisi halua ja aikaa auttaa jotakin perhettä. Annamme perehdytyksen toimintaan.

 

Lue lisää kaveritoiminnasta

Lue lisää ystäväksi maahanmuuttajaäidille toiminnasta

Lue lisää perhekummitoiminnasta

MLL:n Kymen piirissä järjestetään ohjaajakoulutus 3.4.- 15.5.2019 Lappeenrannassa.
Koulutukseen sisältyy kolme tapaamista ja Jututtamon ohjaamisen harjoittelu. Jututtamon
ohjaamista voi harjoitella itsenäisesti tai parin kanssa esimerkiksi MLL:n paikallisyhdistyksen
toiminnassa.

  

 

Ilmoittaudu mukaan lastenhoitokurssille

MLL Kymen piiri ry järjestää Lastenhoitokurssin Kotkassa Kumppanuustalo Viikarissa
Mariankatu 27.

Koulutuspäivät ovat
Pe 26.4. klo 16-20 La 27.4. klo 10-16 Pe 10.5. klo 16-20 Pe 17.5. klo 16-20 La 18.5. klo 10-16
sekä harjoittelut perheissä, yht. 8 tuntia + oppimispäiväkirja ja tehtävät.

 

  

  

  

  

 Lapset ensin -keräys  

https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/ac/aHR0cDovL2t5bWVucGlpcmkubWxsLmZpLz94MTAzOTk3PTczNjU4Mw--/MTM5MzU1NTM2fDI2NDA3NHw0MDMxNnwzNDQ-
https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/ac/aHR0cHM6Ly9reW1lbnBpaXJpLW1sbC1maS1iaW4uZGlyZWN0by5maS9AQmluL2I5OTA1YjE0MWRmYWE4NGNkMDQ0MDFlYTQ5Y2QzZDA0LzE1NTM2MDQzOTMvYXBwbGljYXRpb24vcGRmLzczOTYxMS9MYXN0ZW5ob2l0b21haW5vc19BNF8xOV9Lb3RrYS5wZGY-/MTM5MzU1NTM2fDI2NDA3NHw0MDMxNnwzNDQ-
https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/ac/aHR0cHM6Ly9reW1lbnBpaXJpLm1sbC5maS9wYWx2ZWx1dC1sYXBzaXBlcmhlaWxsZS9rYXZlcml0b2ltaW50YS8-/MTM5MzU1NTM2fDI2NDA3NHw0MDMxNnwzNDQ-
https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/ac/aHR0cHM6Ly9reW1lbnBpaXJpLm1sbC5maS9wYWx2ZWx1dC1sYXBzaXBlcmhlaWxsZS95c3RhdmFrc2ktbWFhaGFubXV1dHRhamFhaWRpbGxlLw--/MTM5MzU1NTM2fDI2NDA3NHw0MDMxNnwzNDQ-
https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/ac/aHR0cHM6Ly9reW1lbnBpaXJpLm1sbC5maS9wYWx2ZWx1dC1sYXBzaXBlcmhlaWxsZS9wZXJoZWt1bW1pdG9pbWludGEv/MTM5MzU1NTM2fDI2NDA3NHw0MDMxNnwzNDQ-


Lue lisää keräyksestä

Lapset ensin -keräyksessä MLL:n paikallisyhdistykset ja piirit keräävät varoja työlleen lasten,
nuorten ja lapsiperheiden hyväksi. Lapset ensin -keräys toteutetaan valtakunnallisesti joka
vuosi huhti–toukokuussa. Kampanjalla muistutetaan, että jokaisella lapsella on oikeus leikkiin,
iloon ja turvaan ja että MLL tukee vanhemmuutta paikallisesti lähellä perheitä.

Vuoden 2019 keräys järjestetään 1.4.–15.5.2019.

MLL Kymen piiri on sopinut alla olevien isojen kauppakeskusten kanssa valmiiksi paikat, joissa
Lapset ensin -keräyksen voi toteuttaa. Kerätä voi toki myös muualla, mutta nämä yhdistykset
sopivat itsenäisesti.

Etelä-Karjalassa keräysluvan ovat antaneet:

Lappeen hotelli ja Iso-Kristiinansekä Imatran Prismat, joiden valotauluille tulee myös
mainos Lapset ensin -keräyksestä.

Kymenlaaksossa mukana ovat:

Kouvolan Prisma: Keräyslupa sovittu, mutta yhdistysten tulee vielä sopia tarkka
ajankohta: tanja.helmien@sok.fi
Veturi: Keräyslupa on sovittu 10.4 alkaen, valotauluille tulee myös mainos Lapset ensin -
keräyksestä.
Kotka Pasaati: Keräyslupa sovittu koko keräyksen ajalle, valotauluille tulee myös mainos
Lapset ensin -keräyksestä.

  

  

 

Digitaalinen osaamismerkki kertoo osaamisesta

Digitaalisen osaamismerkin avulla voit uudella tapaa kertoa esimerkiksi yhdistys- ja
vapaaehtoistoiminnassa hankitusta osaamisesta. Toisin kuin perinteisen todistuksen,
digitaalisen osaamismerkiin voit liittää omaan profiiliisi verkossa tai sosiaalisessa mediassa.
Osaamismerkin avulla voit kertoa millaista tietoa ja osaamista olet hankkinut tietyllä osa-
alueella, esimerkiksi yhdistyksen hallituksessa, perhekahvilan ohjaajana, perheluotsina tai
tukihenkilönä toimimalla. Digitaalinen osaamismerkki muodostuu kuvasta ja siihen liittyvästä
sanallisesta kuvauksesta.

Osaamismerkkejä voi hakea Yhdistysnetissä ja olettarkea.fi -sivustolta.

 

https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/ac/aHR0cHM6Ly93d3cubWxsLmZpL3R1ZS10eW90YW1tZS9sYWhqb2l0YS9sYXBzZXQtZW5zaW4ta2VyYXlzLw--/MTM5MzU1NTM2fDI2NDA3NHw0MDMxNnwzNDQ-
mailto:tanja.helmien@sok.fi
https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/ac/aHR0cHM6Ly9tbGwta3ltZW4tcGlpcmkuY3JlYW1haWxlci5maS9hYy9hSFIwY0hNNkx5OTNkM2N1YjJ4bGRIUmhjbXRsWVM1bWFTOXZjMkZoYldsemJXVnlhMmwwTHctLS9Nems0TXpZd05qRjhNalUzTURZMmZERXhNVFI4TVRFdw--/MTM5MzU1NTM2fDI2NDA3NHw0MDMxNnwzNDQ-


Lue lisää osaamismerkeistä tai hae merkkejä

 

  
 

Lupa leikkiä! Leikkipäivä-
tapahtuman voi järjestää
jokainen

Leikkipäivää vietetään lauantaina 11.
toukokuuta, mutta oman tempauksensa voi
järjestää milloin tahansa toukokuun aikana.

Jos olet järjestämässä Leikkipäivä-
tempausta, niin voit ilmoittaa sen
www.leikkipäivä.fi-sivustolle. Nettisivuille kootaan yhteen eri puolilla maata järjestettävät
tapahtumat. Ilmoittamalla leikkitapahtumasi sivuille kerrot muillekin, mitä ja missä tapahtuu.
Kalenteriin kannattaa ilmoittaa niin pienet tempaukset kuin isommat tapahtumat – kaikki leikki
on huomionarvoista ja tärkeää.

Käyttehän myös tykkäämässä Leikkipäivä-tapahtumasta osoitteessa
https://www.facebook.com/pg/leikkipaiva/events/?ref=page_internal ja laittamassa sinne
ideoitanne Leikkipäivän viettämiseksi. Osoitteesta https://leikkipaiva.fi/jarjesta-
leikkitapahtuma/leikkipaivan-materiaalit/ löytyy apua tapahtumasta viestimiseen.

Iloisia Leikkipäivä-suunnitteluja!

 

Lue lisätietoja

 

  

 

Uusia etuja
yhteistyökumppaneilta

HopLop
MLL:n jäsenille sisäänpääsymaksu arkisin 12
eur/lapsi (max. 5 lasta). Lipun hinta sisältää
rajoituksettoman yhtäjaksoisen leikkiajan.
Valvojina toimivat aikuiset pääsevät sisään
veloituksetta. Etu ei ole voimassa koulujen
loma-aikoina eikä arkijuhlapyhinä.

HopLop-synttäreillä päivänsankari juhlii
veloituksetta, kun juhlavieraita on
päivänsankarin lisäksi vähintään kuusi.

Molemmat edut ovat voimassa lähes kaikissa
HopLop-puistoissa (pl. Riihimäki ja
Rovaniemi) ja edut saa esittämällä
jäsenkortin.

SEA LIFE
SEA LIFE tarjoaa 1.4.2019-31.3.2020 MLL:n
jäsenille sisäänpääsyn hintaan 10 € / hkö (max. 5 hlö / etu). Edun saa näyttämällä jäsenkorttia
kassalla tai sealifeshop.fi-verkkokaupasta.

 

  

  

https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/ac/aHR0cDovL3loZGlzdHlzbmV0dGkubWxsLmZpL2tvdWx1dHVza2FuYXZhL29zYWFtaXNtZXJraXQ-/MTM5MzU1NTM2fDI2NDA3NHw0MDMxNnwzNDQ-
https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/ac/aHR0cDovL3d3dy5sZWlra2lww6RpdsOkLmZpLw--/MTM5MzU1NTM2fDI2NDA3NHw0MDMxNnwzNDQ-
https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/ac/aHR0cHM6Ly9tbGwta3ltZW4tcGlpcmkuY3JlYW1haWxlci5maS9hYy9hSFIwY0hNNkx5OTNkM2N1Wm1GalpXSnZiMnN1WTI5dEwzQm5MMnhsYVd0cmFYQmhhWFpoTDJWMlpXNTBjeTh.Y21WbVBYQmhaMlZmYVc1MFpYSnVZV3ctL016azRNell3TmpGOE1qVTNNRFkyZkRFeE1UUjhNVEV3/MTM5MzU1NTM2fDI2NDA3NHw0MDMxNnwzNDQ-
https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/ac/aHR0cHM6Ly9tbGwta3ltZW4tcGlpcmkuY3JlYW1haWxlci5maS9hYy9hSFIwY0hNNkx5OXNaV2xyYTJsd1lXbDJZUzVtYVM5cVlYSnFaWE4wWVMxc1pXbHJhMmwwWVhCaGFIUjFiV0V2YkdWcGEydHBjR0ZwZG1GdUxXMWhkR1Z5YVdGaGJHbDBMdy0tL016azRNell3TmpGOE1qVTNNRFkyZkRFeE1UUjhNVEV3/MTM5MzU1NTM2fDI2NDA3NHw0MDMxNnwzNDQ-
https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/ac/aHR0cHM6Ly9sZWlra2lwYWl2YS5maS8-/MTM5MzU1NTM2fDI2NDA3NHw0MDMxNnwzNDQ-


Katso kaikki jäsenedut

Lue lisää Yhdistysnetistä

  

 

Kuvia paikallistoiminnasta kaivataan Instagramiin

Huhtikuussa julkaisemme MLL:n valtakunnallisella Instagram-tilillä jälleen kuvia
paikallistoiminnasta. Kuvien löytämiseksi kaipaamme yhdistysten apua. Jos sinulla on tallessa
kiva toiminnan tiimellyksessä otettu kuva, niin lähetä se meille julkaistavaksi.

 

  

      

 

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.

https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/ac/aHR0cHM6Ly93d3cubWxsLmZpL3RpZXRvYS1tbGxzdGEvamFzZW55eXMvamFzZW5lZHV0Lw--/MTM5MzU1NTM2fDI2NDA3NHw0MDMxNnwzNDQ-
https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/ac/aHR0cDovL3loZGlzdHlzbmV0dGkubWxsLmZpL2FqYW5rb2h0YWlzdGEvdXV0aXNldC9rdXZpYS1wYWlrYWxsaXN0b2ltaW5uYXN0YS1pbnN0YWdyYW1paW4-/MTM5MzU1NTM2fDI2NDA3NHw0MDMxNnwzNDQ-
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