
 Katso viesti selaimessa

   

 Piiriviesti 2/2019 helmikuu 2019 

  

 

Hyvää ja vaikuttavaa helmikuuta!

On aika paketoida mennyttä vuotta ja tarkentaa kuluvan vuoden suunnitelmia. Piirin
sääntömääräinen kevätkokous järjestetään Kouvolassa 6.4 klo 10-12, jonka jälkeen tarjolla
lounas. Paikka varmistetaan lähempänä, mutta kalenteroikaa jo nyt ajankohta!

Ja on myös aika valmistautua kuumaan vaalikevääseen. Kymenlaaksoon on jo sovittu sote-
ja hyte- järjestöjen yhteinen vaalipaneeli pidettäväksi 27.3. klo 13 – 15.30 Kouvolan Sokos
hotelli Vaakunassa. Vaalipaneelin teemana on järjestöjen rooli hyvinvoinnin ja terveyden
edistämisessä sekä terveyserojen kaventamisessa. Jokainen puolue tulee nimeämään
paneeliin yhden ehdokkaansa. Vaalipaneelin järjestelytoimikunnassa on piirimme lisäksi
Kymen-Karjalan sosiaali- ja terveysturva ry, Ehyt ry, Kymli ry, KVY ry ja Kuuloliitto ry.

Nyt on mahdollisuus vaikuttaa vaalipaneelin sisältöön! Mitä haluaisit kysyä
kansanedustajaehdokkailta? Mitä asioita haluaisit tulevan kansanedustajan edistävän?
Laita kysymyksesi suoraan Kikalle: christa.carpelan@mll.fi. Jos et pääse paikalle, tilaisuutta on
mahdollisuus seurata myös live-lähetyksenä tai jälkitallenteena. Live-lähetyslinkki toimitetaan
lähempänä ajankohtaa. Paneelin juontaa Kouvolan Sanomien toimittaja Irma Jäppinen.

Kevään aikana on tarjolla myös paljon koulutuksia, niistä lisää piiriviestin lopussa. Tapaamisiin!

Pakkasterveisin Kikka ja piirin väki.

Lisätietoja MLL:n eduskuntavaaliohjelmasta 2019

 

 Lastenhoitajan varaaminen on nyt entistäkin helpompaa, kun uusi
välitysjärjestelmä on otettu käyttöön joulukuussa 2018.
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Yhdistysten uusi
verkkosivupohja käytössä
maaliskuun alussa

Uudistuneen Yhdistysavaimen
verkkosivupohja mukailee mll.fi -sivuston
ulkoasua. Suunniteltu julkaisupäivä on 1.3.
mutta järjestelmätoimittaja varaa itselleen
oikeuden siirtää päivää, jos verkkosivupohjan
asennuksissa tulee haasteita. Yhdistykset

pääsevät uuteen sivupohjaan vanhan Yhdistysavain sivupohjan kautta ja uutta sivua voi
rakentaa järjestelmän taustalla samalla kun vanha sivu on vielä olemassa.

Keskusjärjestöltä tulossa koulutus
MLL:n keskusjärjestön viestintätiimi tulee järjestämään yhdessä Avoinen kanssa yhden
verkkokoulutuksen uuden verkkosivupohjan käytöstä. Koulutuksen päivämäärä tarkentuu,
mutta se tulee olemaan maaliskuussa.

Lue lisää aiheesta Yhdistysnetistä

 

Lastenhoidon välitysjärjestelmä toimii Kouvolassa, Kotkassa, Pyhtäällä,
Haminassa, Lappeenrannassa, Imatralla, Ruokolahdella ja Taipalsaarella.
Lastenhoito on osa kuntien kanssa sovittuja kumppanuussopimuksia.
Järjestelmä toimii osoitteessa www.elastenhoito.fi

Perhe, joka etsii hoitajaa rekisteröi itsensä käyttäjäksi ensimmäisellä kerralla. Rekisteröitymisen
jälkeen perhe voi etsiä vapaana olevia hoitajia haluamilleen hoitopäiville. Jos tämä ei onnistu,
voi järjestelmän kautta jättää hoitopyynnön jonka välittäjät sitten käsittelevät.

Hoitajien palkka on 9€/alkava tunti. Minimi hoitoaika on 2h. Sunnuntaisin ja pyhäpäivinä
hoitotunnin hinta on 18€.
Jos perheellä on jo tuttu MLL:n hoitaja, voi perhe kirjautumisensa jälkeen sopia hoitoajoista
suoraan hoitajan kanssa ja hoitaja kirjaa tehdyt työt järjestelmään.

elastenhoito.fi sivun kautta on mahdollista käyttää palkkaus.fi palvelua, jonka kautta hoituvat
kaikki työnantajavelvollisuudet.

Uuden järjestelmän lisäksi hoitajan varaaminen onnistuu edelleenkin arkisin klo 8-12
lastenhoitajavälityksestä p. 044 030 3301

 

Anna äänesi kuulua, vanhempi

MLL järjestää vanhemmille sekä muille lasten ja nuorten läheisille huoltajille Vanhemman ääni -
verkkokyselyn, jolla selvitetään vanhempien huolia viimeisen vuoden ajalta. Lisäksi kyselyssä
selvitetään, mistä aiheista vanhemmat kaipaisivat lisää tietoa ja millaisia verkkoapuvälineitä he
mieluiten käyttäisivät.

Vastaa kyselyyn.
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HC Leso lahjoitti Kymen piirille
13 000 euroa!

Pääosin etelä-karjalaisista rockyhtyeistä
koostuva kiekkojoukkue HC Leso lahjoitti 3.2.
2019 Lappeenrannassa pelatun
hyväntekeväisyysottelunsa tuoton MLL:n
Kymen piirille käytettäväksi
lappeenrantalaisten lasten, nuorten ja
lapsiperheiden hyväksi. Sekki luovutetaan
SaiPan perhepelissä 9.3. ja tuoton käytöstä
sovitaan yhdessä lahjoittajien kanssa.
Mahtava yli 13000 € tuotto mainittiin myös
Emmagaalassa, kun Stam1na sai
metalliemman.

 

 

  

 

Ystävänpäiväviikolla
muistutettiin parisuhteen hoidon
tärkeydestä

MLL Kymen piiri järjesti yhdessä E-K
perhetyön kehittämisyhdistyksen kanssa Iso-
Kristiinassa Vaali♥ rakkautta - parisuhde
puheeksi! – tapahtuma 11.2. Tapahtumassa
oli onnenpyörä ja siitä sai parisuhteen
vaalimiseksi tehtäviä tehtäväksi tai
pohdittavaksi.

 

  

 

Ota käyttöön Olet tärkeä.fi -sivusto

Mannerheimin Lastensuojeluliiton vapaaehtoistoiminnalle on perustettu omat
Olet tärkeä.fi-nettisivut.

Haluamme aktivoida nyt myös yhdistykset käyttämään ja mainostamaan tätä mahtavaa
kanavaa. Yhdistykset pääsevät lisäämään vaapaaehtoistoiminnan hakujaan sivustolle kun
ilmoittavat yhteyshenkilönsä ja käytössä olevan sähköpostiosoitteen Kymen piirin Elisa
Sandström-Hoville. (elisa.sandstrom-hovi@mll.fi)

Käy tutustumassa sivustoon:
https://olettarkea.fi/
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Kouvolassa ja Lappeenrannassa
toimii jo seitsemän lapsen ja
erossa asuvan vanhemman
tapaamisiin tarkoitettuja
Perhesatamia
vapaaehtoisvoimin

Lappeenrannan perhesatama toimii MLL:n
Lappeenrannan yhdistyksen tiloissa.
Palvelun tarjoamista myös Kotkassa ja
Imatralla kartoitetaan.

Kysy lisätietoja:
Marjaana Peronmaa
p. 050 3588 394
marjaana.peronmaa@mll.fi

Satu Lukka
p. 050 513 9553
satu.lukka@mll.fi

 

  

 Angry birds go snow- tapahtuma keräsi 400 osallistujaa

MLL Kymen piiri osallistui Lappeenrannan paikallisyhdistyksen ja Saimaan Ladun Angry birds
go snow -tapahtumaan 16.2.2019. Tapahtuma oli Kanavan liikuntakeskus Lyytikkälässä.
Tapahtumassa oli arviolta noin 400 osallistujaa.

Kaveritoiminnan lasten ja nuorten yhteistapaamiset

Keväällä järjestämme kaveritoiminnassa mukana oleville lapsille ja nuorille ja vapaaehtoisille
aikuisille kavereille yhteistapaamisia. Tapaamisten tarkoitus on, että lapset ja nuoret pääsevät
yhdessä tekemään mukavia toiminnallisia asioita ja samalla tutustumaan toisiinsa. Tapaamiset
ovat alueellisesti Lappeenrannassa ja Kouvolassa. Ensimmäiset tapaamiset toteutuivat
helmikuussa, kun Lappeenrannassa käytiin seinäkiipeilemässä ja Kouvolassa keilaamassa.
Kummassakin kaupungissa on kevään aikana vielä kaksi kaveritoiminnan yhteistapaamista.

Julia Lyytinen
p. 0400 873 603

 

mailto:marjaana.peronmaa@mll.fi


 

   

Langat- lyhytelokuva sai
ensi-iltansa helmikuussa

Kenen käsissä on meidän langat? Kuka
saa päättää ja milloin?

MLL Kymen piirin nuorisotyö tuotti
yhteistyössä Kouvolan paikallisyhdistyksen
kanssa lyhytelokuvan ”Langat”.
Lyhytelokuvassa kuvataan nykyajan nuoren
mediatäyteistä elämää ja miten omien rajojen
vetäminen on sosiaalisessa mediassa vaikeaa. Elokuva toimii loistavasti esimerkiksi
mediakasvatuksen tukena. Lyhytelokuvan yksi tarkoitus on saada miettimään, havaitsemaan ja
tarkastelemaan median vaikutuksia ja merkityksiä yksilölle.

Lyhytelokuva löytyy MLL:n Kymen piirin youtube-kanavalta, jonne pääset tästä

Lisätietoja: Taina Salomäki,
taina.salomaki@mll.fi,
p. 040 158 7122

 

julia.lyytinen@mll.fi

Virpi Meriläinen
p. 040 589 5584
virpi.merilainen@mll.fi

Sanna Kytö
p. 040 749 96 97
sanna.kyto@mll.fi
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AJANKOHTAISET
KOULUTUKSET JA TAPAHTUMAT  

 

 

Imatran järjestökoulutuspäivä 2019

Kevään viimeinen järjestökoulutus järjestetään 9.3 Imatralla. Vielä ehdit
ilmoittautua mukaan.

Koulutuksissa käsitellään:
- Viestinnän tuulia 2019 ja opetellaan tekemään lyhyt somevideo kännykällä
- Olet tärkeä.fi -sivuston esittely
- Jäsenhankinta-asiaa
- Uuden lastenhoitojärjestelmän esittelyä
- VJK- koulutus asiaa

Ilmoittaudu mukaan:
Elisa Sandström-Hovi
elisa.sandstrom-hovi@mll.fi

 

 MLL Kymen piiri järjestää lastenhoitokursseja keväällä seuraavasti:  

mailto:elisa.sandstrom-hovi@mll.fi


Ruokolahden koululla 
To 7.3. klo 16-20 To 14.3. klo 16-20 (Skype)
La 30.3. klo 10-16.30 To 4.4. klo 16-20 (Skype)
Ti 16.4. klo 16-20
Lisäksi harjoittelut perheissä, yht. 8 tuntia sekä oppimistehtävät

Taipalsaaren kunnantalolla 
Ke 6.3. klo 16-20
To 14.3. klo 16-20 (Skype)
La 23.3. klo 10-16.30
To 4.4. klo 16-20 (Skype)
Ma 15.4. klo 16-20
Lisäksi harjoittelut perheissä, yht. 8 tuntia sekä oppimistehtävät

Kotkassa, kumppanuustalo Viikarissa 
La 27.4. klo 10-16
Pe 10.5. klo 16.30-19.30
La 18.5. klo 10-16
Lisäksi harjoittelut perheissä, yht. 8 tuntia sekä oppimistehtävät

Kysy lisää ja ilmoittaudu mukaan:
Pauliina Paakala
perhepalvelupäällikkö
p. 040 728 0288
pauliina.paakala@mll.fi

..........................................................................................................................................

Tukihenkilötoiminnan koulutukset jatkuvat
Kouvolassa ja Lappeenrannassa

Vielä ehtii ilmoittautua mukaan tukihenkilökoulutuksiin.

Kouvolassa,
piiritoimisto (Hallituskatu 5)
18.3 klo 17-20

Lisätietoja
Virpi Meriläinen
p. 040 589 5584
virpi.merilainen@mll.fi

Lappeenrannassa
4.4 klo 9-13

Lisätietoja
Julia Lyytinen
p. 0400 873 603
julia.lyytinen@mll.fi

  ..........................................................................................................................................

Eroverkosto järjestää yhteisen erokoulutuksen Kouvolassa

mailto:pauliina.paakala@mll.fi
mailto:virpi.merilainen@mll.fi
mailto:julia.lyytinen@mll.fi


 

  

 

Lukumummi- ja vaari
kouluitukset jatkuvat
maaliskuussa

Lukumummi- ja vaaritoiminnan
tarkoituksena on tarjota lapsille lisää
lukukokemuksia sekä innostaa heitä
lukemisen pariin yhteisten
lukutuokioiden avulla.

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

Kevään koulutukset:

25.3 Taipalsaari
26.3 Keltakangas
15.4 Elimäki
24.4 Valkeala

Koulutuksiin voivat osallistua kaikki asiasta kiinnostuneet, eikä paikallaolo velvoita
osallistumaan toimintaan. Tarjoamme kaikille osallistujille perehdytyksen toimintaan, sekä
kahvia ja iloista mieltä.

Kysy lisää ja ilmoittaudu mukaan toimintaan:
elisa.sandstrom-hovi@mll.fi 
p. 040 750 4112

Lisätietoa toiminnasta: www.lukumummit.fi

 

Keskiviikkona 3.4.2019 klo 11.45-15.30
Seurakuntakeskuksen Maria-sali, Hovioikeudenkatu 8, Kouvola

Koulutus on suunnattu lapsiperheiden kanssa työtä tekeville ammattilaisille, mutta soveltuu
hyvin myös mm. MLL:n vapaaehtoisille, ammatillisille perhetyöntekijöille, lastenhoitajille ja
asiasta kiinnostuneille.

Ohjelma ilmoittautumislinkkeineen liitteenä, ilmoittaudu mukaan 27.3 mennessä:
https://www.mvs.fi/srk/kouvolansrky/ilmoittautuminen/ilmoittautuminen.php?
add=5d3dc265c13d9aaa54e79ea8c456d8c3375&lang=fi

Lisätietoja:
Satu Lukka
050 5139 553
satu.lukka@mll.fi

(Katso ohjelma tämän viestin liitteestä.)

..........................................................................................................................................
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Suomalaisen eroseminaarin menetelmäkoulutus
alkaa Lappeenrannassa toukokuussa

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

Koulutus soveltuu kaikille eroperheiden kanssa työskenteleville tai ennaltaehkäisevää
perhetyötä tekeville ammattilaisille. Koulutetut ohjaajat toimivat työryhmän vetäjinä, eivät
terapeutteina. Tärkeintä on kiinnostus ihmiseen, tasavertainen suhtautuminen eron molempaan
osapuoleen, kyky kunnioittaa eron erilaisia tarinoita ja hyvä ryhmänjohtajan taito.

Ohjaajakoulutus toteutuu Lappeenrannassa seuraavasti:
Aika:         15-16.5, 12-13.6, 2-3.9 ja 26-27.9
Paikka:      MLL:n Kymen piirin Lappeenrannan toimipiste, Koulukatu 49
Hinta:        1300 €
Lisätietoja: Marianna Stolbow, 040-8415404,
mstolbow@liberamente.fihttp://mariannastolbow.fi/2017/07/04/eroseminaarien-
ohjaajakoulutus/www.suomalaineneroseminaari.fi

Ilmoittautumiset:
Marjaana Peronmaa,
p. 050 3588493,
marjaana.peronmaa@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.
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