
 Katso viesti selaimessa

   

 Piiriviesti 1/2016 tammikuu 2016 

 Oikein hyvää tätä vuotta teille kaikille!

Vuosi 2016 on lasten oikeuksien 25v. juhlavuosi Suomessa, sillä 20.11.89 YK:n
yleiskokouksessa hyväksytty lasten oikeuksien sopimus astui Suomessa voimaan 20.7.1991.
Tämä on siis oiva lähtökohta lähteä rakentamaan Suomesta yhä lapsiystävällisempää
yhteiskuntaa, kohti MLL:n visiota 2024. Vuoden teemat ovat yhdenvertaisuus ja osallisuus.
Kuinka juhlavuosi näkyy teidän toiminnassanne? Suunnitellaan yhdessä!

Piirille vuosi alkoi iloisissa merkeissä, RAY:n päätösten ollessa meille suotuisia. Saimme
Perhekummitoiminnan ja Ystäväksi maahanmuuttajaäidille –toiminnan saman sateenvarjon
alle, jota nimitämme nyt tukihenkilötoiminnaksi . Saman sateenvarjon alla on myös
Lappeenrannassa pilotoitava kaveritoiminta. Tukihenkilötoiminnasta vastaavat Virpi Meriläinen
ja Sanna Kytö. RAY:n Paikka auki ohjelman kautta saimme takaisin riveihimme jo syksyllä
piiritoimistolla debytoineen Joonas Kojon. Joonas toimii järjestöassistenttina. Viestinnän ja
vaikuttamistoiminnan lisäksi Joonas ottaa koppia mm. Kevät Ilo –keräyksistä ja Hyvä Joulumieli
–kampanjasta. Eli jos teillä on esim. nettisivujen kohentamiseen liittyviä tukitarpeita tai
kysymyksiä uudistuneesta yhdistysnetistä, niin olkaahan Joonakseen yhteydessä! 

Kuntakumppanuuksista kuluvalle vuodelle on selvinnyt Kotka ja Kouvola. Lappeenrannan
päätöstä odotetaan kevään aikana, kuten myös Haminan ja Pyhtään. Imatralla jatkuu
lastenhoitotoiminta. Koordinaattori Maiju Vesa vastaa kumppanuuskuntien yhdistysten
perhekeskustoiminnan ohjauksesta ja tuesta, Liisa Hasanen ja allekirjoittanut kaikkien
muiden. Kumppanuuksien sisällöstä, piirin järjestämistä koulutuksista ja tapahtumista löydät
lisätietoa alta sekä tästä liitteestä, johon olemme koonneet oleellisimmat tapahtumat kullakin
alueella. Koonti täydentyy vuoden mittaan. Ollaan yhteydessä ja toivottavasti tavataan! ps.
Ilmoitelkaahan yhdistystenne tapahtumistanne Joonakselle, laitamme mainokset piiriviestin
kautta tiedoksi kaikille piirin alueen yhdistyksille, ja mielelläni näissä tapahtumissa myös
vierailen!

 

https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/ac/aHR0cHM6Ly9tbGwta3ltZW4tcGlpcmkuY3JlYW1haWxlci5maS9lbWFpbC81NjljZTNlZDZjZWYx/MTM5MzU1NTM2fDgzMzE5fDQwMzE2fDM0NA--
https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/ac/aHR0cDovL21sbC1reW1lbi1waWlyaS5jcmVhbWFpbGVyLmZpL2Fzc2V0cy91cGxvYWRzL2RmMDY1NDhkYTU3ZDcxNjZmNGY3ZmYwYWRhZTc2YWIyZWEwYTIwOTYvc2hhcmVkL2ZpbGVzL21sbG4ta3ltZW4tcGlpcmluLXZhcmhhaW5lbi10dWtpLnBkZg--/MTM5MzU1NTM2fDgzMzE5fDQwMzE2fDM0NA--


Lapset ensin –terveisin, ja iloista tekemisen vuotta toivottelee  Christa Carpelan eli Kikka.

 Järjestötoiminta  

 

Tilastot

Uuden toimintavuoden käynnistyessä, muistellaan hetki viime vuotta ja täytetään vielä
viimeisen kerran vanhalla systeemillä vuositilasto vuodelta 2015. Tämä toimitetaan
piiritoimistoon 22.1.2016 mennessä. Vain muutama on tullut, joten tehkää ne pikimmiten. 
Vuoden 2016 tilasto täytetäänkin  suoraan yhdistysnettiin. Tietoa tilastoinnista ja lomakkeet
löytyvät yhdistysnetistä.

 

 

Yhteystiedot

Kun yhdistyksenne on pitänyt
järjestäytymiskokouksen,  päivittää
puheenjohtaja hallitustiedot yhdistysnettiin.
Tämä viesti tulee nyt vain puheenjohtajille eli
välittäkää tiedot muille hallituksenne jäsenille.
Seuraava tulee sitten kaikille, kun saatte
tiedot päivitettyä.

Jos olet uusi puheenjohtaja ja et ole saanut
oikeuksia hallituksenne tietojen päivitykseen,
saat ne Sinikka Veijolalta. Siis lähetä omat
tietosi hänelle, sinikka.veijola@mll.fi

 

Koulutukset ja seututapaamiset

Piirin järjestämät järjestökoulutukset ovat
12.3. Kouvolassa Nevillen kammarissa
(Salpauselänkatu 27) ja huhtikuun alussa
Lappeenrannassa.  Koulutukset on tarkoitettu
kaikille hallituksen jäsenille. Kutsu ja
koulutusten sisältö tulee teille myöhemmin.

Seututapaamisia on 17.2. Lappeenrannassa
ja  25.2. Kotkassa. Paikat ja aikataulut
vahvistetaan myöhemmin.

 

 

VJK

Mannerheimin Lastensuojeluliiton
Vapaaehtoistoiminnan johtamiskoulutus
käynnistyy maaliskuussa. Tämä laadukas ja
mielenkiintoinen koulutus on tarkoitettu
puheenjohtajille ja varapuheenjohtajille. Itse
olen sen käynyt ja suosittelen lämpimästi.
Katso lisää yhdistysnetistä

 

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.

 

 
Kevätkokous

Kevätkokous pidetään Lappeenrannassa 16.4. klo 16.00. Paikka ilmoitetaan myöhemmin.
 

 

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

 

 Perhekeskustoiminta  

https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/ac/aHR0cDovL3loZGlzdHlzbmV0dGkubWxsLmZpL3ZhcGFhZWh0b2lzZW4ta2FuYXZhL3RpZXRvcGFua2tpL2hhbGxpdHVrc2VuLXRlaHRhdmF0L3RvaW1pbm5hbi10aWxhc3RvaW50aQ--/MTM5MzU1NTM2fDgzMzE5fDQwMzE2fDM0NA--
mailto:sinikka.veijola@mll.fi
https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/ac/aHR0cDovL3loZGlzdHlzbmV0dGkubWxsLmZpL2FqYW5rb2h0YWlzdGEvdXV0aXNldC9tbGxuLXZhcGFhZWh0b2lzdG9pbWlubmFuLWpvaHRhbWlza291bHV0dXMta2F5bm5pc3R5eS1tYWFsaXNrdXVzc2E-/MTM5MzU1NTM2fDgzMzE5fDQwMzE2fDM0NA--
https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/ac/aHR0cDovL3loZGlzdHlzbmV0dGkubWxsLmZpL3ZhcGFhZWh0b2lzZW4ta2FuYXZhL3RpZXRvcGFua2tpL2phc2VuaGFua2ludGE-/MTM5MzU1NTM2fDgzMzE5fDQwMzE2fDM0NA--


 

  

 

RAY on myöntänyt Kymen piirille avustuksen
ammatillisesti ohjatun tukihenkilötoiminnan
koordinointiin ja vapaaehtoisten
koulutukseen. Tämä koskee perhekummi- ja
ystäväksi maahanmuuttajaäidille –toimintaa.

Seuraava perhekummi- ja
ystävätoiminnan koulutustilaisuus
järjestetään lauantaina 13.2. klo 9:30-15
Kotkan pääkirjastossa. Perhekummikoulutus
jatkuu 24.2. ja 7.3. klo 16-20:00

Perhekummin tehtävänä on olla mukana tukemassa lapsiperheen arkea. Kummina toimiminen
on keskustelemista, kuuntelemista ja tavallisten asioiden yhdessä tekemistä. Lisätiedot ja
ilmoittautumiset: Sanna Kytö, p. 040 749 9697

Ystävätoiminnan tarkoitus on tukea maahanmuuttajaäidin kotoutumista, kielenoppimista ja
tutustuttaa hänet suomalaiseen yhteiskuntaan ja kulttuuriin. Lisätiedot ja ilmoittautumiset: Virpi
Meriläinen, p. 040 589 5584

MLL:n kaveritoiminta on piirin organisoimaa, ammatillisesti ohjattua vapaaehtoistoimintaa.
Toiminnan tavoitteena on tarjota lapselle tai nuorelle turvallinen ja luottamuksellinen suhde,
ehkäistä ongelmien kasautumista sekä yksinäisyyttä ja syrjäytymistä lapsen tai nuoren
sosiaalisia taitoja ja itsetuntoa vahvistamalla Toiminnalla tuetaan lapsen tai nuoren sosiaalisen
verkoston laajentamista ja itsenäistymistä. Kaveritoimintaa pilotoidaan vuonna 2016
Lappeenrannassa ja Kouvolassa. Lisätietoja: Maiju Vesa p. 050 302 0269 maiju.vesa@mll.fi

 

Lue lisää

 Tukihenkilötoiminta  

  

 

Lastenhoitotoiminta

Kotkan opistolla käynnistyi lastenhoitokurssi 20.1.-9.4.2016.
Katso kevään lastenhoitajien kokoontuvat pienryhmät tästä

Lisätietoja: Sanna Kytö, p. 040 749 9697 sanna.kyto@mll.fi

 

 

Ammatillisesti ohjatut ryhmät ja teematilaisuudet

MLL Kymen piiri esittäytyy Kouvolan perhepuistoissa mediakasvatusteemalla.
to 18.2. klo 10-11 Puutarhurinkadun toimipiste, Kouvola
pe 19.2. klo 10-11 Kuovin perhepuisto, Kouvola
ma 22.2. klo 10-11 Soteklinikka Helli, Kuusankoski
ti 22.3. klo 10-11 Keltainen talo, Myllykoski

Kouvolan Perhevapaalta työelämään -ryhmä käynnistyy huhtikuussa (18.4.-30.5.).
Lue lisää tästä!

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

 

https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/ac/aHR0cHM6Ly9tbGwta3ltZW4tcGlpcmkuY3JlYW1haWxlci5maS9hcnRpY2xlLzU2OWY4ZGMyNzYyZWYvNTY5Y2UzZWQ2Y2VmMQ--/MTM5MzU1NTM2fDgzMzE5fDQwMzE2fDM0NA--
https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/ac/aHR0cHM6Ly9tbGwta3ltZW4tcGlpcmkuY3JlYW1haWxlci5maS9hcnRpY2xlLzU2YTE1ODgzMDIyZmQvNTY5Y2UzZWQ2Y2VmMQ--/MTM5MzU1NTM2fDgzMzE5fDQwMzE2fDM0NA--
https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/ac/aHR0cDovL21sbC1reW1lbi1waWlyaS5jcmVhbWFpbGVyLmZpL2Fzc2V0cy91cGxvYWRzL2RmMDY1NDhkYTU3ZDcxNjZmNGY3ZmYwYWRhZTc2YWIyZWEwYTIwOTYvc2hhcmVkL2ZpbGVzL2t1dHN1ZXNpdGUta2V2YWFsbGUtMjAxNi0xLnBkZg--/MTM5MzU1NTM2fDgzMzE5fDQwMzE2fDM0NA--


 

   

MLL:n ja SPR:n Kaakkois-Suomen piirit
järjestävät Terhokerhojen
ohjaajakoulutukset Kouvolan Sokos Hotel
Vaakunassa lauantaina 6.2. klo 9.30-16.30
ja Kotkan Lasten kulttuurikeskus
LAKUssa lauantaina 27.2. klo 9.30-16.30.
Avoimiin tilaisuuksiin ovat tervetulleita kaikki
Terhokerhojen ohjaamisesta tai ylipäätään
ohjaajakoulutuksesta kiinnostuneet.

Terhokerhot ovat maksuttomia ja avoimia kohtaamispaikkoja. Terhokerhoihin ovat tervetulleita
niin lapset, eläkeläiset kuin muutkin aikuiset viettämään kiireetöntä aikaa ja leikkimään
yhdessä. Mukaan voi tulla yksin, yhdessä perheen, kummi- tai lastenlasten kanssa.

Ilmaisiin koulutuspäiviin sisältyy ruoka ja kahvi. Sitovat ilmoittautumiset Kouvolan
ohjaajakoulutukseen 30.1. ja Kotkan ohjaajakoulutukseen 20.2. mennessä osoitteeseen
piia.kleimola@mll.fi tai numeroon 040 1587122

 

Lue lisää Lue lisää

 Koko Suomi leikkii -hanke (2014-2016)  

 Lasten kulttuuriviikot ja Leikkilähetti Etelä-Kymenlaaksossa 7.2.-28.2.  

  

 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/aHR0cHM6Ly9tbGwta3ltZW4tcGlpcmkuY3JlYW1haWxlci5maS9hcnRpY2xlLzU2YTE0OWRhMGNhM2QvNTY5Y2UzZWQ2Y2VmMQ--/MTM5MzU1NTM2fDgzMzE5fDQwMzE2fDM0NA--
https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/ac/aHR0cHM6Ly9tbGwta3ltZW4tcGlpcmkuY3JlYW1haWxlci5maS9hcnRpY2xlLzU2YTE0YmI3NGFlZjEvNTY5Y2UzZWQ2Y2VmMQ--/MTM5MzU1NTM2fDgzMzE5fDQwMzE2fDM0NA--


Lue lisää

Lue lisää

 

#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?

 

  

 

MLL:n Kymen piirin ammatilliset perhepalvelut

MLL:n Kymen piirin ammatillisiin perhepalveluihin kuuluvat:

lapsiperheiden kotipalvelu
vammaisen ja pitkäaikaissairaan hoito
perhetyö
ammatillinen tukihenkilötoiminta

Lue lisää tästä.

Lisätietoja: Pauliina Paakala, p. 040 728 0288 (päivystysaika ma- to klo 09.00-12.00)
tai perhepalvelu.kymi@mll.fi 

 

 Yhdistysten ja yhteistyökumppaneiden tapahtumat  

 

Avoin vanhempainilta Lappeenrannassa 26.1.

Lappeenrannan lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmä ja Lappeenrannan kesäyliopisto
järjestävät kaikille avoimen vanhempainillan tiistaina 26.1. kaupungintalon Lappeenrantasalissa
(Villimiehenkatu 1) klo 18-20.00. Illan teemana on temperamentti sekä sen
merkitys kasvatuksessa ja lapsen kehityksessä. Puhujaksi saapuu psykologian professori Liisa
Keltinkangas-Järvinen. Tilaisuus on maksuton. 

 

 

Muutoksen mahdollisuus Kouvolassa 28.1. & 4.2.

Lähde rohkeasti mukaan kokemaan pienien muutosten antava voima. Tämä on mahdollista
harjoitusasiakkaana stailausalan opiskelijoille. Mukaan mahtuu 8 vanhempaa ja hinta on 5€
(tarvikemaksu). Sitovat ilmoittautumiset perhepuiston ohjaajille p. 020 615 5656

 

  

 Valtakunnallinen Ohjaamoviikko 25.-29.1.  

   

https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/ac/aHR0cHM6Ly9tbGwta3ltZW4tcGlpcmkuY3JlYW1haWxlci5maS9hcnRpY2xlLzU2YTE0ZjA3MTYwZWYvNTY5Y2UzZWQ2Y2VmMQ--/MTM5MzU1NTM2fDgzMzE5fDQwMzE2fDM0NA--
https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/ac/aHR0cDovL21sbC1reW1lbi1waWlyaS5jcmVhbWFpbGVyLmZpL2Fzc2V0cy91cGxvYWRzL2RmMDY1NDhkYTU3ZDcxNjZmNGY3ZmYwYWRhZTc2YWIyZWEwYTIwOTYvc2hhcmVkL2ZpbGVzL211dXRva3Nlbi1tYWhkb2xsaXN1dXMucGRm/MTM5MzU1NTM2fDgzMzE5fDQwMzE2fDM0NA--
https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/ac/aHR0cDovL2t5bWVucGlpcmkubWxsLmZpL2FtbWF0aWxsaXNldC1wZXJoZXBhbHZlbHV0Lw--/MTM5MzU1NTM2fDgzMzE5fDQwMzE2fDM0NA--


Lue lisää Lue lisää

 

  

 

Kouvolan Ohjaamolla pidetään torstaina
11.2. Pelaaminen ja peliongelmat -koulutus ja
-yleisluento. Tule kuuntelemaan miten
rahapelaamiseen ja digitaaliseen
pelaamiseen voi puuttua ja ongelmia
ehkäistä. Miten ongelmalliseen pelaamiseen
puututaan ja mitä on pelikasvatus. Koulutus
ja yleisöluento ovat maksuttomia ja
suunnattu erityisesti 15-29-vuotiaille tai
heidän vanhemmilleen.

Koulutuksessa paikkoja 40:lle ensimmäiselle. Kouluttajana erityisasiantuntija Inka Silvennoinen
EHYT ry. Ilmoittautumiset koulutukseen ohjaamo@kouvola.fi ja yleisluentoon
sanna.heimonen@kouvola.fi 4.2. mennessä.

 

 

 Tulkaa joukolla myymään tai ostoksille!
Anjalan ja Jaalan paikallisyhdistykset
järjestävät yhteisen kirpputorin lauantaina
20.2. klo 10-15.00 Kouvolan Brankkarilla
(Hallituskatu 11).

 

 

Tulevalla viikolla vietetään valtakunnallista
Ohjaamoviikkoa, jolloin esimerkiksi Imatran
Ohjaamo rantautuu nuorten pariin.
 

 

Viikon ohjelmaan kuuluu myös Kouvolan
Ohjaamon järjestämä Ruudun aika / lapset ja
nuoret - sosiaalinen media ja digitaaliset pelit
-vanhempainilta torstaina 28.1.

 

   

 Mediakasvatusviikko (8.2.-14.2.)  

 MLL Anjalan ja Jaalan paikallisyhdistysten kirppis 20.2.  

https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/ac/aHR0cDovL21sbC1reW1lbi1waWlyaS5jcmVhbWFpbGVyLmZpL2Fzc2V0cy91cGxvYWRzL2RmMDY1NDhkYTU3ZDcxNjZmNGY3ZmYwYWRhZTc2YWIyZWEwYTIwOTYvc2hhcmVkL2ltYWdlcy8xMjU1MjkyNi01NzMxODc5MjI4NDQ5OTgtMjgwNDY4NTUxMDI2NzI0ODczNS1uMS5qcGc-/MTM5MzU1NTM2fDgzMzE5fDQwMzE2fDM0NA--
https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/ac/aHR0cDovL21sbC1reW1lbi1waWlyaS5jcmVhbWFpbGVyLmZpL2Fzc2V0cy91cGxvYWRzL2RmMDY1NDhkYTU3ZDcxNjZmNGY3ZmYwYWRhZTc2YWIyZWEwYTIwOTYvc2hhcmVkL2ltYWdlcy9rdXRzdS1zb21laWx0YTI4MTE2a3ZsLmpwZw--/MTM5MzU1NTM2fDgzMzE5fDQwMzE2fDM0NA--
https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/ac/aHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL2V2ZW50cy85NTQyOTk4NDQ2MzY1NzQv/MTM5MzU1NTM2fDgzMzE5fDQwMzE2fDM0NA--
https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/ac/aHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL2V2ZW50cy81MjczMjg5ODA3Nzg5ODAv/MTM5MzU1NTM2fDgzMzE5fDQwMzE2fDM0NA--


  

Pöytäpaikkoja 10:lle ensimmäiselle. Jos jäät
ilman pöytäpaikkaa, voi hyödyntää
esimerkiksi omia pöytiä, vaaterekkejä tai
naruja tuotteiden esille laitossa. Myyntipaikka
MLL:n jäsenille 5€ (muille 10€)

Varaukset tekstiviestillä mahdollisimman
pian, 17.2. mennessä
Maisalle numeroon 040 5143153 

 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

 

   

https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/ac/aHR0cDovL21sbC1reW1lbi1waWlyaS5jcmVhbWFpbGVyLmZpL2Fzc2V0cy91cGxvYWRzL2RmMDY1NDhkYTU3ZDcxNjZmNGY3ZmYwYWRhZTc2YWIyZWEwYTIwOTYvc2hhcmVkL2ltYWdlcy9tbGwta2lycHBpc2RvY3gtMjgzMjkxLmpwZw--/MTM5MzU1NTM2fDgzMzE5fDQwMzE2fDM0NA--


 

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

 

   



 

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.
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