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Uusi puheenjohtaja esittäytyy
Olen Merja Kuukka, ja aloitan nyt
puheenjohtajan pestini MLL:n Kymen piirin
hallituksessa. Järjestötyö on itselleni erittäin
tuttua sekä harrastuksien että erityisesti työn
puitteissa. Olen toiminut 4Htoiminnanjohtajana Lemin 4H-yhdistyksessä
kohta kolme vuosikymmentä sekä viimeiset
kymmenen vuotta myös Luumäellä ja
Savitaipaleella. Kun minua kysyttiin ehdolle
piirin puheenjohtajaksi niin minua mietitytti
kovasti, että liippaako tämä luottamustehtävä
nyt liian läheltä omaa työtä? Jaksaako
samojen järjestöhaasteiden kanssa pähkäillä
niin työ- kuin vapaa-ajalla? Mutta asian
puolesta vaikutti se, että olen kiinnostunut
uusien asioiden oppimisesta eikä tätä
tehtävää onneksi tarvitse hoitaa yksin.
Puheenjohtaja on osa hallitusta ja piirissä on
pätevä henkilökunta. Tässä tehtävässä voin
lisäksi olla edistämässä myös lähellä
sydäntäni olevia asioita kuten ihmisoikeuksia sekä lasten ja nuorten osallisuutta.
Koulutukseltani olen agrologi sekä nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja. Olen myös MOD-ohjaaja.
Asun perheineni Luumäellä Taavetissa. Harrastuksia mm. jääkiekon peluu Kiekkohanhissa,
lukeminen ja kävely.
Mukavaa alkanutta vuotta!
Yhteistyöterveisin
Merja Kuukka

Järjestötoiminta
Tietosuoja-asetus ja sen tuomat
muutokset

Vuoden 2017 toiminnan tilastointi

EU:n uusi tietosuoja-asetus astuu voimaan
toukokuussa 2018. Uudistuksen
tarkoituksena on mm. lisätä henkilötietojen
käsittelyn läpinäkyvyyttä ja vahvistaa
rekisteröityjen oikeuksia. Tämä tarkoittaa

Toiminta tavoittaa vuosittain huikean määrän
lapsiperheitä ja toiminnan toteuttamiseksi
tarvitaan noin miljoona vapaaehtoistyötuntia.
Tehdään yhdessä tämä näkyväksi! Vuoden
2017 tilastointi tulee olla tehtynä 26.1.2018

muutoksia myös yhdistysten toimintaan. Lue
lisää.

mennessä. Piirit kokoavat tiedot alueeltaan.
Lue lisää

Yhdistyksen tietojen päivitys
Yhdistysnetissä

Vuoden 2018 vakuutukset

Jos yhdistyksenne syyskokous on valinnut
yhdistyksellenne uuden puheenjohtajan
vuoden 2018 alusta, tulee nykyisen
puheenjohtajan tai sihteerin lisätä hänet
luottamushenkilöksi, jotta uusi puheenjohtaja
saa tarvittavat käyttöoikeudet päivittääkseen
mm. kaikki luottamushenkilötiedot tammikuun
järjestäytymiskokouksen jälkeen. Uudet
luottamushenkilöt tulee lisätä ennen kuin pois
jääneiden tehtävät päätetään.
Luottamustehtävän päättäminen poistaa mm.
oikeudet yhdistystietojen päivittämiseen.
Muistakaa myös päivittää yhdistyksen
tietoihin vuoden 2018 jäsenmaksun suuruus.
Ohje yhdistysten tietojen päivittämiseen

Keskusjärjestö ottaa keskitetysti
kalenterivuoden voimassa olevan tapaturmaja vastuuvakuutuksen, jolla
paikallisyhdistykset ja piirijärjestöt voivat
hankkia toiminnoissaan mukana oleville
vakuutusturvan. Lomake vakuutuksen
tilaamiseen on nyt avattu. Vuosivakuutusta
tehtäessä paikallisyhdistykset arvioivat lasten
sekä vapaaehtoisten lukumäärät. Tämä arvio
lasketaan sen mukaan, kuinka monta
osallistujaa (lapset, vapaaehtoistyöntekijät)
on vuoden aikana keskimäärin yhdellä
kerralla paikalla yhdistyksen järjestämässä
tapahtumassa, kerhossa, retkellä tai muussa
toiminnassa.

Kevään seututapaamiset

Leikki vapaaehtoistoiminnassa!

Kevään seututapaamiset klo 17:30-19:30
- 1.2. Kumppanuustalo Viikarissa, Kotkassa
- 15.2. Piiritoimistolla, Kouvolassa
- 7.3. Imatralla

Koulutukset järjestetään
- 17.2. Imatran Valtionhotellilla
- 24.3. Kotkassa

Aiheina käsitellään muun muassa EUtietoturva-asetusta ja jäsenhankintaa.
Ilmoittautumiset viimeistään kolme päivää
ennen tilaisuutta joonas.kojo@mll.fi

Maksuttomassa koulutuksessa saat tietoa
leikin merkityksestä lapsen kehitykselle ja
siitä, miten aikuisena voit tukea lapsen
leikkiä. Saat leikkivinkkejä sekä välineitä
leikin ja sukupolvien kohtaamiseen.
Imatran ilmoittautumiset 2.2. mennessä
maiju.vesa@mll.fi

Perhekeskustoiminta
Eroauttamistyö & perheiden kohtaamispaikkatoiminta käynnistyy
Kouvolassa ja Lappeenrannassa
Perheiden kohtaamispaikkatoiminta on palvelu lapsiperheille: erillään lapsesta asuva vanhempi
tai muu lapselle läheinen henkilö voi tavata lasta kodinomaisessa ympäristössä, ei valvotusti.
Toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen ja on maksutonta. Toiminnan mahdollistavat MLL:n
koulutetut vapaaehtoiset. Kohtaamispaikoissa käynnistetään tarpeen mukaan erilaisia
vertaisryhmiä esimerkiksi eroperheen lapsille ja nuorille. Työhakemukset eroauttamistyön
koordinaattorin tehtävään pyydetään 19.1. mennessä osoitteeseen christa.carpelan@mll.fi

Lukumummi- ja -vaaritoiminta
MLL:n Kymen piiri aloittaa Niilo Mäki Instituutin kehittämän lukumummi ja -vaaritoiminnan
jalkauttamisen. Ajatuksena on 2-6 luokkalaisten lukusujuvuuden vahvistaminen lukutuokioiden
avulla. Tuokiot eivät korvaa opetusta. Vaikka Suomessa lähes kaikki lapset oppivat lukemaan,

voi heikko lukutaito olla syy syrjäytymiselle niin opinnoissa kuin työelämässäkin. Mukavat
yhteiset hetket lasten ja mummien/vaarien kanssa ovat antoisia ja tärkeitä sukupolvien välisiä
kohtaamisia molemmille. Piiri perehdyttää yhdistyksen vastuuhenkilöt (mielellään 2
kpl/yhdistys) sekä voi auttaa lukumummien ja -vaarien koulutuksessa sekä järjestelyistä
koulujen kanssa. Lukumummit ja -vaarit ovat yhdistyksen vapaaehtoisia ja toimivat
kylämummojen ja -vaarien tapaan.

Tukihenkilötoiminta
MLL:n tukihenkilötoimintaan kuuluvat STEA:n rahoittamat kaveri-, perhekummi- ja ystäväksi
maahanmuuttajaäidille -toiminnat. Vuoden 2018 tukihenkilötoiminnan koulutukset
järjestetään 5. maaliskuuta Kotkassa, kesäkuussa Kouvolassa ja syyskuussa EteläKarjalassa. Liitteenä jpg-muotoiset julisteet Kotkan kaveri-, perhekummi- ja
ystäväkoulutuksesta sekä yhteisjuliste joko tulostettavaksi kauppojen ilmoitustauluille tai jakoon
sosiaaliseen mediaan. Työhakemukset tukihenkilötoiminnan koordinaattorin tehtävään
pyydetään 19.1. mennessä osoitteeseen christa.carpelan@mll.fi

Lue lisää tukihenkilötoiminnasta

Lastenhoitotoiminta
Seuraavasta lastenhoitokurssista lisätietoja luvassa lähiaikoina. 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 keväällä 2017. Toteutuneita yläkouluvierailuja kevään ja
syksyn aikana on ollut piirin alueella 25. Oppilaita on tavoitettu yli 1200. Joulukuussa hankkeen
puitteissa toteutettiin tukariteatterit Imatralla ja Naukion koululla (kuva alla) Kuusankoskella.

Mie kuulun -hanketta voi seurata Instagramissa hashtagilla #miekuulun ja lisätietoja löytyy
verkkosivuilta http://kymenpiiri.mll.fi/nuorille/

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
Lastenhoitotoiminta
p. 050 302 0269
etunimi.sukunimi(at)mll.fi

Koordinaattori
Mie Kuulun! -hanke (2017-2019)
p. 040 158 7122
etunimi.sukunimi(at)mll.fi

Teija Honni

Marjaana Peronmaa

Talousvastaava
taloushallinnon palvelut
p. 050 520 4574
etunimi.sukunimi(at)mll.fi

Koordinaattori
Perhekeskustoiminta
p. 050 3588 394
etunimi.sukunimi(at)mll.fi

Pauliina Paakala
Perhepalvelupäällikkö
Ammatilliset perhepalvelut
p. 040 728 0288
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.

