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Aurinkoinen tervehdys!

Nyt on upea liittokokous takana! Oli
mahtavaa olla osa 300 MLL-aktiivin joukkoa
aurinkoisessa Kuopiossa. Mukavan yhdessä
olon ja arvokkaiden kohtaamisien lisäksi
teimme tärkeitä henkilövalintoja. Ensi vuoden
alusta puheenjohtajana aloittaa vanha
tuttumme Mirjam Kalland! Lisää
liittokokouksen kuulumisia voi lukea
yhdistysnetistä.

Nyt on aika ynnätä alkuvuotta ja suunnitella
syksyä, mutta ennen kaikkea ladata akkuja!
Kiitos Sinulle.

T. Kikka

Christa Carpelan
toiminnanjohtaja
MLL Kymen piiri ry

 

   

 Piiriviesti 5/2017 kesäkuu 2017 

 Järjestötoiminta  

 

Kutsu leikkiin -seminaari

Leikki on merkityksellinen osa ihmisenä olemista niin varhaislapsuudessa, aikuisuudessa kuin
sukupolvien välisissä suhteissakin. Kutsu leikkiin koskee kaikkia, mutta millaisia merkityksiä
leikkiin sisältyy nyt ja tulevaisuudessa? Tervetuloa kuulemaan leikkitutkimusta tekevien
ajatuksia ja tuoreimpia tutkimustuloksia meiltä ja maailmalta keskiviikkona 16.8.2017
Helsingin yliopiston kasvatustieteelliseen tiedekuntaan (os. Siltavuorenpenger 10)  klo
14-17

Kutsu leikkiin on Helsingin yliopiston ja Mannerheimin Lastensuojeluliiton luotsaaman
Leikkipäivä-ohjelman yhteistyössä järjestämä, kaikille avoin ja maksuton seminaari.
Ilmoittautumiset toivomme 11.8. mennessä. Ilmoittautuminen seminaariin tästä linkistä

 

 Lue lisää ja tutustu ohjelmaan  

 Perhekeskustoiminta  

https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/ac/aHR0cHM6Ly9tbGwta3ltZW4tcGlpcmkuY3JlYW1haWxlci5maS9lbWFpbC81OTJhZmU5ZjZmN2Zm/MTM5MzU1NTM2fDE1MjE5N3w0MDMxNnwzNDQ-
https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/ac/aHR0cHM6Ly9tbGwta3ltZW4tcGlpcmkuY3JlYW1haWxlci5maS9hc3NldHMvdXBsb2Fkcy9kZjA2NTQ4ZGE1N2Q3MTY2ZjRmN2ZmMGFkYWU3NmFiMmVhMGEyMDk2L3NoYXJlZC9pbWFnZXMva2VzYXRlcnZlaGR5cy5qcGc-/MTM5MzU1NTM2fDE1MjE5N3w0MDMxNnwzNDQ-
https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/ac/aHR0cHM6Ly9tbGwta3ltZW4tcGlpcmkuY3JlYW1haWxlci5maS9hYy9hSFIwY0hNNkx5OTNkM2N1YkhsNWRHa3VhVzR2UzNWMGMzVmZiR1ZwYTJ0cGFXNWZjMlZ0YVc1aFlYSnBYemczTkRrLS9Oell3T1RBM01UZDhNVFV6TlRrNGZEVTRNemMxZkRFeE1BLS0-/MTM5MzU1NTM2fDE1MjE5N3w0MDMxNnwzNDQ-
https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/ac/aHR0cHM6Ly9tbGwta3ltZW4tcGlpcmkuY3JlYW1haWxlci5maS9hcnRpY2xlLzU5M2U4NWUwNzc0MDkvNTkyYWZlOWY2ZjdmZg--/MTM5MzU1NTM2fDE1MjE5N3w0MDMxNnwzNDQ-


 Tukihenkilötoiminta  

 

MLL:n tukihenkilötoimintaan kuuluvat kaveritoiminta sekä STEA:n (entinen RAY) rahoittamat
perhekummi- ja ystäväksi maahanmuuttajaäidille -toiminnat. Seuraavat koulutukset alkavat
Lappeenrannassa 16. syyskuuta. Sitovat ilmoittautumiset pyydetään 8.9. mennessä. Liitteenä
jpg-muodossa olevat kaveri-, perhekummi- ja ystäväkoulutusmainokset joko tulostettavaksi
kauppojen ilmoitustauluille tai jakoon sosiaaliseen mediaan.

Lisäksi tulemme järjestämään yksipäiväisen tukihenkilöiden perehdytyskoulutuksen
Haminassa 14. lokakuuta. Sitovat ilmoittautumiset pyydetään 6.10. mennessä. Julisteet
Haminan kaveri-, perhekummi- ja ystäväperehdytyksestä tästä.

 

  

 Lue lisää tukihenkilötoiminnasta  

 Lastenhoitotoiminta  

 

Seuraava lastenhoitokurssi tullaan järjestämään 4.9. 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.

Kurssi käsittää yhteensä 60 tuntia – lähiopetusta 36h maanantaisin 4.9.-6.11. klo 16.10-18.40
sekä lauantaisin 25.11. ja 2.12. klo 10-15, harjoittelu lapsiperheessä 6h ja ennakkotehtävät 18h
(jaetaan kurssilla). Kurssille osallistumismaksu 74€.

Sitovat ilmoittautumiset viimeistään elokuussa Kotkan opiston sivuilla osoitteessa
https://www.opistopalvelut.fi/kotka/. Liitteenä jpg-muotoinen lastenhoitokurssin mainos joko
tulostettavaksi kauppojen ilmoitustauluille tai jakoon sosiaaliseen mediaan.

Hoitajien tilauksen voi tehdä: soittamalla hoitajavälitykseen p. 044 030 3301, arkisin klo 8-12 tai
internetistä: https://lastenhoito.mll.fi/client Hoitajien välitys suljettu kesällä 1.-23.7.

 

 Mie Kuulun! -hanke (2017-2019)  

https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/ac/aHR0cHM6Ly9tbGwta3ltZW4tcGlpcmkuY3JlYW1haWxlci5maS9hc3NldHMvdXBsb2Fkcy9kZjA2NTQ4ZGE1N2Q3MTY2ZjRmN2ZmMGFkYWU3NmFiMmVhMGEyMDk2L3NoYXJlZC9pbWFnZXMvdmFwYWFlaHRvaXNrb3VsdXR1cy1rb3RrYTEuanBn/MTM5MzU1NTM2fDE1MjE5N3w0MDMxNnwzNDQ-
https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/ac/aHR0cHM6Ly9tbGwta3ltZW4tcGlpcmkuY3JlYW1haWxlci5maS9hc3NldHMvdXBsb2Fkcy9kZjA2NTQ4ZGE1N2Q3MTY2ZjRmN2ZmMGFkYWU3NmFiMmVhMGEyMDk2L3NoYXJlZC9pbWFnZXMva2F2ZXJpanVsaXN0ZTE2OTIwMTcuanBn/MTM5MzU1NTM2fDE1MjE5N3w0MDMxNnwzNDQ-
https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/ac/aHR0cHM6Ly9tbGwta3ltZW4tcGlpcmkuY3JlYW1haWxlci5maS9hc3NldHMvdXBsb2Fkcy9kZjA2NTQ4ZGE1N2Q3MTY2ZjRmN2ZmMGFkYWU3NmFiMmVhMGEyMDk2L3NoYXJlZC9pbWFnZXMvcGVyaGVrdW1taWp1bGlzdGUxNjkyMDE3LmpwZw--/MTM5MzU1NTM2fDE1MjE5N3w0MDMxNnwzNDQ-
https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/ac/aHR0cHM6Ly9tbGwta3ltZW4tcGlpcmkuY3JlYW1haWxlci5maS9hc3NldHMvdXBsb2Fkcy9kZjA2NTQ4ZGE1N2Q3MTY2ZjRmN2ZmMGFkYWU3NmFiMmVhMGEyMDk2L3NoYXJlZC9pbWFnZXMveXN0YXZhanVsaXN0ZTE2OTIwMTcuanBn/MTM5MzU1NTM2fDE1MjE5N3w0MDMxNnwzNDQ-
https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/ac/aHR0cHM6Ly9tbGwta3ltZW4tcGlpcmkuY3JlYW1haWxlci5maS9hc3NldHMvdXBsb2Fkcy9kZjA2NTQ4ZGE1N2Q3MTY2ZjRmN2ZmMGFkYWU3NmFiMmVhMGEyMDk2L3NoYXJlZC9pbWFnZXMva2F2ZXJpanVsaXN0ZTE0MTAyMDE3MS5qcGc-/MTM5MzU1NTM2fDE1MjE5N3w0MDMxNnwzNDQ-
https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/ac/aHR0cHM6Ly9tbGwta3ltZW4tcGlpcmkuY3JlYW1haWxlci5maS9hc3NldHMvdXBsb2Fkcy9kZjA2NTQ4ZGE1N2Q3MTY2ZjRmN2ZmMGFkYWU3NmFiMmVhMGEyMDk2L3NoYXJlZC9pbWFnZXMvcGVyaGVrdW1taWp1bGlzdGUxNDEwMjAxNy5qcGc-/MTM5MzU1NTM2fDE1MjE5N3w0MDMxNnwzNDQ-
https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/ac/aHR0cHM6Ly9tbGwta3ltZW4tcGlpcmkuY3JlYW1haWxlci5maS9hc3NldHMvdXBsb2Fkcy9kZjA2NTQ4ZGE1N2Q3MTY2ZjRmN2ZmMGFkYWU3NmFiMmVhMGEyMDk2L3NoYXJlZC9pbWFnZXMveXN0YXZhanVsaXN0ZTE0MTAyMDE3LmpwZw--/MTM5MzU1NTM2fDE1MjE5N3w0MDMxNnwzNDQ-
https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/ac/aHR0cHM6Ly9tbGwta3ltZW4tcGlpcmkuY3JlYW1haWxlci5maS9hcnRpY2xlLzU2OWY4ZGMyNzYyZWYvNTkyYWZlOWY2ZjdmZg--/MTM5MzU1NTM2fDE1MjE5N3w0MDMxNnwzNDQ-
https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/ac/aHR0cHM6Ly93d3cub3Bpc3RvcGFsdmVsdXQuZmkva290a2Ev/MTM5MzU1NTM2fDE1MjE5N3w0MDMxNnwzNDQ-
https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/ac/aHR0cHM6Ly9tbGwta3ltZW4tcGlpcmkuY3JlYW1haWxlci5maS9hc3NldHMvdXBsb2Fkcy9kZjA2NTQ4ZGE1N2Q3MTY2ZjRmN2ZmMGFkYWU3NmFiMmVhMGEyMDk2L3NoYXJlZC9pbWFnZXMvbGFzdGVuaG9pdG9qdWxpc3RlNDkyMDE3MS5qcGc-/MTM5MzU1NTM2fDE1MjE5N3w0MDMxNnwzNDQ-
https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/ac/aHR0cHM6Ly9sYXN0ZW5ob2l0by5tbGwuZmkvY2xpZW50/MTM5MzU1NTM2fDE1MjE5N3w0MDMxNnwzNDQ-


 

  

 

Kouvolan nuorisoseminaarin
ohjelma julki

MLL:n Kymen piiri järjestää tulevana syksynä
yhdessä Ohjaamoiden kanssa
nuorisoseminaarit Imatralla, Kotkassa,
Kouvolassa ja Lappeenrannassa.
Ensimmäisenä vuorossa on Kouvola, jossa
nuorisoseminaari järjestetään 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. Seminaari on maksuton.

Ilmoittautuminen 12.10. mennessä tästä .

 

 Moro! Mie Kuulun! -nuorisohanke on alkanut vauhdikkasti. Koordinaattori Piia Kleimola kiertää
kevään aikana Kymen piirin alueen yläkouluilla. Alkusyksystä Piia tulee vierailemaan
yhdistyksissä ja suunnittelemaan oppilailta kuultujen mielipiteiden perusteella, saataisiinko
teidän alueella käyntiin uusi nuorten vertaistoiminta. Piian menoa voit seurata Instagramissa
hashtagilla #miekuulun ja lisätietoja löytyy verkkosivuilta http://kymenpiiri.mll.fi/nuorille/

 

  

 Nuoriso- ja tukioppilastoiminta  

 Yhteystiedot  

   

https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/ac/aHR0cHM6Ly9tbGwta3ltZW4tcGlpcmkuY3JlYW1haWxlci5maS9hc3NldHMvdXBsb2Fkcy9kZjA2NTQ4ZGE1N2Q3MTY2ZjRmN2ZmMGFkYWU3NmFiMmVhMGEyMDk2L3NoYXJlZC9pbWFnZXMva3V1bGUtbmFlLWtvaHRhYS1taXV0LTMucGRm/MTM5MzU1NTM2fDE1MjE5N3w0MDMxNnwzNDQ-
https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/ac/aHR0cHM6Ly9tbGwta3ltZW4tcGlpcmkuY3JlYW1haWxlci5maS9hYy9hSFIwY0hNNkx5OTNkM2N1ZDJWaWNtOXdiMnh6ZFhKMlpYbHpMbU52YlM5VEx6WTNNRVkwTVVReE16aENNemRFT1RJdWNHRnkvTmpZeE5qQXpORFo4TVRVek56VTNmRFF3TXpFMmZETTBOQS0t/MTM5MzU1NTM2fDE1MjE5N3w0MDMxNnwzNDQ-
https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/ac/aHR0cDovL2t5bWVucGlpcmkubWxsLmZpL251b3JpbGxlLw--/MTM5MzU1NTM2fDE1MjE5N3w0MDMxNnwzNDQ-


 

Christa Carpelan

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

 

Joonas Kojo

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

 

   

 

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

Koordinaattori
Mie Kuulun! -hanke (2017-2019)
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

Koordinaattori
Kaveri- ja lastenhoitotoiminta
p. 0400 873 603
etunimi.sukunimi(at)mll.fi

 

 
 



 

Teija Honni

Talousvastaava
taloushallinnon palvelut
p. 050 520 4574
teija.honni(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.

https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/ac/aHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL21sbGt5bWVucGlpcmkvP3JlZj1obA--/MTM5MzU1NTM2fDE1MjE5N3w0MDMxNnwzNDQ-
https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/ac/aHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vY2hhbm5lbC9VQ2ZiVlBJVG5PbGpnUWEwQ3g2cXh2c1E-/MTM5MzU1NTM2fDE1MjE5N3w0MDMxNnwzNDQ-
https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/ac/aHR0cDovL3loZGVzc2F2YWh2YWtzaS5ibG9nc3BvdC5maS8-/MTM5MzU1NTM2fDE1MjE5N3w0MDMxNnwzNDQ-
https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/ac/aHR0cHM6Ly93d3cuaW5zdGFncmFtLmNvbS9tbGxfa3ltZW5waWlyaS8-/MTM5MzU1NTM2fDE1MjE5N3w0MDMxNnwzNDQ-
mailto:kymen.piiri@mll.fi
https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/ac/aHR0cHM6Ly9tbGwta3ltZW4tcGlpcmkuY3JlYW1haWxlci5maS9hZG1pbi90aGVtZXMvc2hvdy81MGNmMDAwNTljNjgy/MTM5MzU1NTM2fDE1MjE5N3w0MDMxNnwzNDQ-
https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/ac/aHR0cHM6Ly9tbGwta3ltZW4tcGlpcmkuY3JlYW1haWxlci5maS91c2VyLXNldHRpbmdzLzU3YjJlNjMwMzk2MGIvZDU3OTU0NTQ1OGE1MTA1YmM4NTkxMmY3OTY1NDEwYzg-/MTM5MzU1NTM2fDE1MjE5N3w0MDMxNnwzNDQ-
https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/ac/aHR0cHM6Ly9tbGwta3ltZW4tcGlpcmkuY3JlYW1haWxlci5maS9mb3J3YXJkLXRvLWEtZnJpZW5kLzU5MmFmZTlmNmY3ZmY-/MTM5MzU1NTM2fDE1MjE5N3w0MDMxNnwzNDQ-
https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/ac/aHR0cDovL2t5bWVucGlpcmkubWxsLmZpLw--/MTM5MzU1NTM2fDE1MjE5N3w0MDMxNnwzNDQ-
https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/ac/aHR0cHM6Ly9tbGwta3ltZW4tcGlpcmkuY3JlYW1haWxlci5maS91bnN1YnNjcmliZS81N2IyZTYzMDM5NjBiLzU5MmFmZTlmNmY3ZmY-/MTM5MzU1NTM2fDE1MjE5N3w0MDMxNnwzNDQ-

