
 Katso viesti selaimessa

   

 Piiriviesti 2/2016 maaliskuu 2016 

 

Kevät iloa ilmassa!

Kevät Ilo -keräyksen käynnistyminen jos mikä on varma kevään saapumisen merkki! Kevät
tuo kalentereihin merkinnän piirin kevätkokouksesta, joka järjestetään tänä vuonna Kouvolassa
16.4. Lämpimästi tervetuloa! Näistä kevään merkeistä lisää alla.

Ja kuten edellisessä viestissä jo totesimme, on vuosi 2016 lasten oikeuksien 25v. juhlavuosi
Suomessa: 20.11.89 YK:n yleiskokouksessa hyväksytty lasten oikeuksien sopimus astui
Suomessa voimaan 20.7.1991.  Tämä sopimus on yksi MLL:n työn perusta, ja vaikuttamistyö
lasten, nuorten ja perheiden hyväksi MLL:n perustehtävä. Vaikuttamistyön tavoitteena on, että
valtiovalta ja kunnat edistävät lapsiystävällisen yhteiskunnan rakentamista. Tämän
toteutuminen toteutuminen vaatii entistä vahvempaa vaikuttamistyötä ja sitä tukevaa viestintää.
Vaikuttamistyössä korostuu yhteistyön ja kumppanuuden merkitys. Tässä(kin) olemme
siis teidän tukena! Ja samalla iloitsen yhteistyön vahvistumisesta - hienosti olemme saaneet
MLL:n viestiä eteenpäin medioissa viime aikoina, mutta työ jatkuu...MLL:n liittohallitus on
hyväksynyt vaikuttamisstrategian tukemaan yhdistysten, piirien ja keskusjärjestön
vaikuttamistyötä. Vaikuttamisstrategia löytyy tästä. Ja huomioittehan piirin ja Lappeenrannan
paikallisyhdistyksen yhdessä järjestämän Lapsivaikutusten arvioinnilla parempia päätöksiä -
tilaisuuden Lappeenrannassa 20.4. Levittäkää linkkinä olevaa mainoista tahoillanne!

Kiitos jo tässä vaiheessa arvokkaista kohtaamisista seututapaamisissa (kuvassa Pyhtään
Maisa Turja sekä Kotkan Terhi Rokkanen ja Ella Luukka ihanan pianokaisen kanssa). Täyskäsi
-koulutukset ovat ovella, sekä piirin kevätkokous, toivottavasti tavataan niissäkin! Ja
muistakaahan, että tästä liitteestä löydät kootusti tietoa  piirin järjestämistä koulutuksista,
tapahtumista, sekä kuntakumppanuuksien sisällöstä. Koonti täydentyy vuoden mittaan. Ollaan
yhteydessä!

Keväisin terveisin,   Christa Carpelan eli Kikka.
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 Järjestötoiminta  

 

Kevätkokous

MLL:n Kymen piirin sääntömääräinen kevätkokous on 16.4.klo 16.00 Kouvolassa Nevillen
Kammarissa. Salpausselänkatu 27. Kutsu ja asialista liitteinä.

 

 

Tilastot

Kiitos kaikille vuositilastot on kerätty, tiedot koottu ja lähetetty keskustoimistoon. Viimeisen
kerran tässä muodossa. Nyt voittekin koota tilastoja vuoden varrella suoraan yhdistysnettiin.

Ohessa teille tilastojenne koonti. Olette tehneet valtavasti vapaaehtoistyötä lasten ja
lapsiperheiden hyväksi. Vapaaehtoistyötunteja on kertynyt yli 7000 ja lienee varmaa, että te ette
ole tilastoineet läheskään kaikkia tekemiänne tunteja, joten summa nousee paljon
suuremmaksi. Olette kohdanneet perhekahviloissa, kerhoissa ja tapahtumissa yli 16000 lasta.
Hienoja lukuja.

 

 

Yhteystiedot ja graafinen ilme

Olettehan päivittäneet hallituksenne yhteystiedot yhdistysnettiin. Tämäkin posti on lähetetty
sieltä kerättyihin osoitteisiin. Oman yhdistyksenne kohdalla on myös logot. Käyttäkää niitä
kaikessa mainoksissanne ja ilmoituksissanne, jotta MLL näkyy kaikille. Graafinen ohjeistus
löytyy osiosta graafiset elementit, pohjat ja ohjeet

 

 

Tapaamiset ja koulutukset

Seututapaamisissa tavataan lähialueiden
yhdistystoimijoita ja tututustaan heidän
toimintaansa, jaetaan ideoita ja saadaan
tietoa siitä, mitä toimintaa piirillä ja
yhdistyksillä on lähikunnissa. Seuraava
seututapaaminen pidetään piiritoimistolla
13.4.2016 klo 17.30. Teemme tämän kevään
aikana yhdistyskartoituksen  jokaisesta
yhdistyksestä, joko  näissä tapaamisissa tai
sähköpostilla  ja puhelimitse. (liite)

12.4. Kouvolassa ja 9.4. Lappeenrannassa
pidettävät Täyskäsipäivät ovat joka
keväinen katsaus hallitustyöskentelyn
perusasioihin, MLL:n ajankohtaisiin asioihin
ja yhdistysten sekä piirin toimintojen
sisältöihin. Perehedymme piirin toimintaan
MLL:n ajankohtaisiin asioihin, uuteen
yhdistysnettiin ja hallitustyöskentelyn
perusasioihin. Lasten oikeuksien 25.
juhlavuoden kunniaksi teemana on myös
lasten oikeudet ja osallisuus MLL:ssä. (liite)

 

Kevätilo -keräys

Kevätilo -keräys alkaa huhtikuussa. Olette
saaneet keskustoimiston viestin ja
ohjeistuksen Kevätilosta. Muistetaan, että
lupatarrat pitää uusia nyt joka vuosi.
Lisätietoja keräyksestä yhdistynetissä.

Uutta keräyksessä tänä vuonna on
valtakunnallinen sopimus LIDL -yhteistyö. Eli
toukokuun aikana milloin vain  kaikilla on
mahdollisuus mennä keräämään LIDL -
kauppojen pihoilla. Erillistä lupaa ei LIDL:issä
tarvitse pyytää. 

Kuten aina ennenkin kauppakeskukset ja
marketit ovat mahdollisia keräyspaikkoja.
Näiden kanssa sovitaan keräysajoista.
Prismoihin ja kauppakeskusksiin voisi mennä
useampikin yhdistys yhtä aikaa. Jos haluate,
voimme piiristä sopia kampanjapäiviä.
Ilmoitelka Joonakselle milloin haluaisitte
keräyksiä tehdä.

Lisäksi  hyvä mahdollisuus keräyksen
järjestämiseen on Kouvolan Ydinkeskusta
ry:n Lasten lauantai –tapahtuma Manskilla
14.5.2016. Piiriltä saatte teltan lainaksi, jos
haluatte mennä mukaan. (linkki)
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Jäsenhankinta

Muistetaanhan, että jäsenhuolto ja jäsenhankinta on aina ajankohtaista. Nykyiset jäsenenne
odottavat tietoa siitä, millaista toimintaa teillä on. Siispä lähettäkää jäsenkirjeitä, joissa kerrotte
toiminnastanne. Uusien jäsenten hankinta kannattaa pitää koko ajan mielessä. Vinkkejä
jäsenhankintaan löydätte myös yhdistysnetistä.

 

 

Pidetään yhteyttä
Liisa Hasanen
p. 0400 873 603
liisa.hasanen@mll.fi

 

 Perhekeskustoiminta  

 Tukihenkilötoiminta  

 
MLL:n tukihenkilötoimintaan kuuluvat RAY:n rahoittamat perhekummi- ja ystäväksi
maahanmuuttajaäidille -toiminnat sekä tänä vuonna pilotoitava kaveritoiminta.

 

   

 Lue lisää tukihenkilötoiminnasta  

 

Lastenhoitotoiminta

Kotkan opistolla käynnistyi lastenhoitokurssi 20.1.-9.4.2016. Lisätietoja: Sanna Kytö, p. 040 749
9697 sanna.kyto@mll.fi

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

 

https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/ac/aHR0cDovL21sbC1reW1lbi1waWlyaS5jcmVhbWFpbGVyLmZpL2Fzc2V0cy91cGxvYWRzL2RmMDY1NDhkYTU3ZDcxNjZmNGY3ZmYwYWRhZTc2YWIyZWEwYTIwOTYvc2hhcmVkL2ltYWdlcy9rb3VsdXR1cy1rdW1taXQta291dm9sYTI0MTYucGRm/MTM5MzU1NTM2fDg2MjQzfDQwMzE2fDM0NA--
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MLL:n ja SPR:n Kaakkois-Suomen piirit
järjestävät yhteistyössä Terhokerhojen
ohjaajakoulutuksen Lappeenrannan
Sokos Hotel Lappeessa (Brahenkatu
1) lauantaina 9.4. klo 9.30-16.30. Avoimeen
tilaisuuteen ovat tervetulleita kaikki
Terhokerhojen ohjaamisesta tai ylipäätään
ohjaajakoulutuksesta kiinnostuneet. Tilaa
25:lle nopeimmalle.

Ilmaiseen koulutuspäivään sisältyy ruoka ja kahvi. Sitovat ilmoittautumiset 2.4. mennessä
osoitteeseen piia.kleimola@mll.fi tai numeroon 040 1587122

 

 

   

OP Kymenlaaksolta 1500€
MLL:n Kymen piirin
nuorisotoimintaan

Tuella tullaan järjestämään kolme vanhempainiltaa sekä oppitunteja 1.-4. -luokkalaisille
aiheesta Kunnioittava kohtaaminen. 

 

Lue lisää Lue lisää

 Katso kokoontuvat lastenhoitajien pienryhmät tästä  

 

Ammatillisesti ohjatut ryhmät ja teematilaisuudet

MLL Kymen piiri esittäytyy Kouvolan perhepuistoissa mediakasvatusteemalla
seuraavaksi tiistaina 22.3. klo 10-11 Myllykosken Keltainen talolla. Kouvolan Perhevapaalta
työelämään -ryhmä käynnistyy huhtikuussa (18.4.-30.5.). Lue lisää tästä!

Lisätietoja: Maiju Vesa, p. 050 302 0269 maiju.vesa@mll.fi

 

 Koko Suomi leikkii -hanke (2014-2016)  

 Nuoriso- ja tukioppilastoiminta  

 

Kiusaamisen ehkäiseminen -
tukioppilasohjaajien
täydennyskoulutus

Mikä on tukioppilastoiminnan rooli koulun
kiusaamisen vastaisessa työssä? Miten
kiusaamisen ehkäisy ja yksinäisyys
huomioidaan tukioppilaiden koulutuksessa?
Kiusaamisen ehkäiseminen -
koulutus Lappeenrannassa 26.4. klo 9-
15:30 Sokos hotelli Lappeessa.

 

Tukioppilasohjaajien
peruskoulutus

Tukioppilasohjaajien peruskoulutukset
järjestetään:
Porissa 4.-5.4.2016  (Scandic Pori)
Helsingissä 20.–21.4.2016
(Sokos hotel Pasila) &
Lahdessa 27.4.2016
lähipäivä + verkko-opinnot

 

   

https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/ac/aHR0cHM6Ly9tbGwta3ltZW4tcGlpcmkuY3JlYW1haWxlci5maS9hcnRpY2xlLzU2YTE0OWRhMGNhM2QvNTZiODgzMmIwOWQyMw--/MTM5MzU1NTM2fDg2MjQzfDQwMzE2fDM0NA--
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Lue lisää

 

  

 

Ammatilliset perhepalvelut

Kaikille vuoden 2015 aikana ammatillisten
perhepalveluiden asiakkaina olleille
lähetettiin palvelukysely marraskuussa.
Kysely osoitettiin Kotkan ja Kouvolan alueilla
lapsiperheiden kotipalvelua, vammaisten- ja
pitkäaikaissairaiden lasten hoitoa, perhetyötä
tai ammatillista tukihenkilötyötä käyttäneille
perheille.

Saadun palautteen perusteella palvelumme täyttää perheiden tarpeet pääasiassa hyvin.
Perheet olivat erityisen tyytyväisiä hoidon joustavuuteen sekä työntekijöiden ammattitaitoon ja
luotettavuuteen.

 

 

#milloinviimeksi - kampanja rasismia vastaan

MLL haastaa tukioppilaat osallistumaan SPR:n #milloinviimeksi somekampanjaan. Tukioppilaat,
kaveriporukat ja koululuokat voivat tehdä yhdessä rasisminvastaisia hyviä tekoja ja tempauksia
ja kertoa niistä muille kampanjan hashtagien avulla. Kampanjassa kysytään, milloin viimeksi
toimitte rasismia vastaan konkreettisin sanoin ja teoin?

 

  

 Yhdistysten ja yhteistyökumppaneiden tapahtumat  

 

Nuorison AjanvieteMessut Simpeleen Nuorisoseurantalolla 19.3.

Lapset perheineen klo 15 - 17. Nuoret klo 17.30 – 20. Ohjelmassa mm. Topi-nalle, korupaja,
puuhanurkka, ohjattua leikinomaista toimintaa, liikenneopastusta, ehkäisevää päihdetietoa,
laser-ammuntaa, kesätyöpaikkojen haku, ralliauto ja paljon muuta.

 

 Lue lisää  

 
Ymmärrä lastasi - temperamentti ja
sosiaaliset taidot kasvun avaimena  

Vaikutusten arvioinnilla parempia
päätöksiä - lapsiin kohdistuvien
vaikutusten arviointi kunnassa
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Lue lisää Lue lisää

 

Liisa Keltinkangas-Järvinen luennoi
Haminassa 16.3. MLL:n Haminan
yhdistyksen ja muiden järjestöjen
yhteistyössä järjestämässä avoimessa ja
ilmaisessa tilaisuudessa.
 

 

Tervetuloa kuuntelemaan MLL:n johtava
asiantuntija Esa Iivosen luentoa, paikallisten
toimijoiden kokemuksia sekä kuntapäättäjien
puheenvuoroja lapsivaikutusten arvioinnista!

 

   

 
Jos olisin lintu -keskusteluryhmät
kiusaamisesta 15.3., 4.4. ja 2.5.
Kouvolassa

 
Anjalan ja Jaalan
paikallisyhdistysten kevätkirpputori
Kouvolan Brankkarilla 9.4.

 

   

 Linnanmäen Lasten Päivä 23.4.

Lasten Päivän Säätiö haluaa kutsua perustajajärjestöjensä kautta kuudenteen Lasten Päivä -
tapahtumaan lapsia perheineen / huoltajineen, joilla ei muutoin taloudellisista syistä ole
mahdollisuutta päästä huvipuistoon. Yhdistys voi esittää kutsun enintään kolmelle perheelle
tapahtuman suuren suosion vuoksi. MLL:n osuus  kutsuvierasjoukosta on 1 900 henkilöä.

 

https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/ac/aHR0cDovL21sbC1reW1lbi1waWlyaS5jcmVhbWFpbGVyLmZpL2Fzc2V0cy91cGxvYWRzL2RmMDY1NDhkYTU3ZDcxNjZmNGY3ZmYwYWRhZTc2YWIyZWEwYTIwOTYvc2hhcmVkL2ltYWdlcy8xMjQxNzYzOC05MjI5ODI4MDc4MTcyOTktNDk4ODE4MzEyMzY1MzE3NzQzOS1uMS5wbmc-/MTM5MzU1NTM2fDg2MjQzfDQwMzE2fDM0NA--
https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/ac/aHR0cDovL21sbC1reW1lbi1waWlyaS5jcmVhbWFpbGVyLmZpL2Fzc2V0cy91cGxvYWRzL2RmMDY1NDhkYTU3ZDcxNjZmNGY3ZmYwYWRhZTc2YWIyZWEwYTIwOTYvc2hhcmVkL2ltYWdlcy92YWlrdXR1c3Rlbi1hcnZpb2lubmlsbGEtcGFyZW1waWEtcGFhdG9rc2lhLWxhcHNpaW4ta29oZGlzdHV2aWVuLXZhaWt1dHVzdGVuLWFydmlvaW50aS1rdW5uaXNzYTEucGRm/MTM5MzU1NTM2fDg2MjQzfDQwMzE2fDM0NA--
https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/ac/aHR0cHM6Ly9tbGwta3ltZW4tcGlpcmkuY3JlYW1haWxlci5maS9hcnRpY2xlLzU2ZGQ4Y2Q4M2JkMDgvNTZiODgzMmIwOWQyMw--/MTM5MzU1NTM2fDg2MjQzfDQwMzE2fDM0NA--
https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/ac/aHR0cHM6Ly9tbGwta3ltZW4tcGlpcmkuY3JlYW1haWxlci5maS9hcnRpY2xlLzU2ZGQ4YmUwY2MyOGUvNTZiODgzMmIwOWQyMw--/MTM5MzU1NTM2fDg2MjQzfDQwMzE2fDM0NA--
https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/ac/aHR0cDovL21sbC1reW1lbi1waWlyaS5jcmVhbWFpbGVyLmZpL2Fzc2V0cy91cGxvYWRzL2RmMDY1NDhkYTU3ZDcxNjZmNGY3ZmYwYWRhZTc2YWIyZWEwYTIwOTYvc2hhcmVkL2ltYWdlcy9qb3Mtb2lzaW4tbGludHUuanBn/MTM5MzU1NTM2fDg2MjQzfDQwMzE2fDM0NA--
https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/ac/aHR0cDovL21sbC1reW1lbi1waWlyaS5jcmVhbWFpbGVyLmZpL2Fzc2V0cy91cGxvYWRzL2RmMDY1NDhkYTU3ZDcxNjZmNGY3ZmYwYWRhZTc2YWIyZWEwYTIwOTYvc2hhcmVkL2ltYWdlcy9tbGwta2lycHBpcy05NDIwMTYxLnBkZg--/MTM5MzU1NTM2fDg2MjQzfDQwMzE2fDM0NA--


Lue lisää

Ilmoittautuminen tapahtumaan alkaa  tiistaina 22.3.2016 klo
9.00 osoitteessa: www.mll.fi/lastenpaiva2016. 

  

 Yhteystiedot  

   

 

Christa Carpelan

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

 

Liisa Hasanen

Järjestökoordinaattori
p. 0400 873 603
etunimi.sukunimi(at)mll.fi

 

   

 

Virpi Meriläinen

Koordinaattori,
Tukihenkilötoiminta
p. 040 589 5584
etunimi.sukunimi(at)mll.fi
 

 

Sanna Kytö

Koordinaattori,
Tukihenkilötoiminta
Lastenhoitotoiminta
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

 

   

https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/ac/aHR0cHM6Ly9tbGwta3ltZW4tcGlpcmkuY3JlYW1haWxlci5maS9hcnRpY2xlLzU2ZTE1ZDllOWYzYzIvNTZiODgzMmIwOWQyMw--/MTM5MzU1NTM2fDg2MjQzfDQwMzE2fDM0NA--
https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/ac/aHR0cDovL3d3dy5tbGwuZmkvbGFzdGVucGFpdmEyMDE2/MTM5MzU1NTM2fDg2MjQzfDQwMzE2fDM0NA--


 

Pauliina Paakala

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

 

Joonas Kojo

Järjestöassistentti
p. 040 7504112
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

 

 

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

https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/ac/aHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL21sbGt5bWVucGlpcmkvP3JlZj1obA--/MTM5MzU1NTM2fDg2MjQzfDQwMzE2fDM0NA--
https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/ac/aHR0cDovL3loZGVzc2F2YWh2YWtzaS5ibG9nc3BvdC5maS8-/MTM5MzU1NTM2fDg2MjQzfDQwMzE2fDM0NA--
mailto:kymen.piiri@mll.fi
https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/ac/aHR0cDovL21sbC1reW1lbi1waWlyaS5jcmVhbWFpbGVyLmZpL2FkbWluL3RoZW1lcy9zaG93LzUwY2YwMDA1OWM2ODI-/MTM5MzU1NTM2fDg2MjQzfDQwMzE2fDM0NA--
https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/ac/aHR0cHM6Ly9tbGwta3ltZW4tcGlpcmkuY3JlYW1haWxlci5maS91c2VyLXNldHRpbmdzLzU3YjJlNjMwMzk2MGIvZDU3OTU0NTQ1OGE1MTA1YmM4NTkxMmY3OTY1NDEwYzg-/MTM5MzU1NTM2fDg2MjQzfDQwMzE2fDM0NA--
https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/ac/aHR0cHM6Ly9tbGwta3ltZW4tcGlpcmkuY3JlYW1haWxlci5maS9mb3J3YXJkLXRvLWEtZnJpZW5kLzU2Yjg4MzJiMDlkMjM-/MTM5MzU1NTM2fDg2MjQzfDQwMzE2fDM0NA--
https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/ac/aHR0cDovL2t5bWVucGlpcmkubWxsLmZpLw--/MTM5MzU1NTM2fDg2MjQzfDQwMzE2fDM0NA--
https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/ac/aHR0cHM6Ly9tbGwta3ltZW4tcGlpcmkuY3JlYW1haWxlci5maS91bnN1YnNjcmliZS81N2IyZTYzMDM5NjBiLzU2Yjg4MzJiMDlkMjM-/MTM5MzU1NTM2fDg2MjQzfDQwMzE2fDM0NA--

