Eikö vies näy oikein? Klikkaa tästä.

Tammikuu 2015

Hyvää tätä vuo a!
Uusi vuosi ja uusia kasvoja, mu a vanha tu u slogan komeilee vies n ylälaidassa.
Liiton puheenjohtajana aloi Lasten- ja nuorisopsykiatrian erikoislääkäri, Turun yliopiston
kehityspsykiatrian dosen Linnea Karlsson. Mirjam Kallandin siirtyessä loppuvuodeksi hoitamaan
Helsingin yliopiston Social- och kommunalhögskolanin rehtorin tehtäviä, toimii liiton vt. pääsihteerinä
järjestöjohtaja Milla Kalliomaa. MLL:n Kymen piirin puheenjohtajan nuijan vastaano puolestaan Minna
Kakkonen Korialta (kuva oikealla).

Minna Kakkonen, piirin
uunituore
puheenjohtaja

Vaikka joka vuosi on jäsenvuosi, v. 2015 on sitä varsinkin. Haastammekin teidät kaikki mukaan talkoisiin
kasva amaan MLL:n toimijajoukkoa ja jäsenmäärää- tukemaan sitä upeaa työtä lapsiperheiden
hyvinvoinnin eteen, mitä me kaikki teemme! Tulemme enemmän kuin mielellämme vierailemaan
hallituksenne kokouksiin ja suunni elemaan yhdessä kuinka jäsenhankintaa ja -huoltoa toteutetaan
juuri teidän alueellanne! Olkaahan Kikkaan yhteydessä, niin sovitaan tapaaminen!:
christa.carpelan@mll.ﬁ
Sovi una on myös kevään pääkoulutukset, jotka on tarkoite u Teille kaikille! Täyskäsi- koulutuspäivät
ovat klo 10-15:
7.3 Lappeenrannassa
28.3 Kouvolassa

Hei! Olen 38-vuo as
kahden alle kouluikäisen
Yhteisessä aamupäivässä pureudumme perheiden ja vapaaehtoisten kohtaamiseen. Tämän jälkeen
lapsen äi ja ope aja
järjestämme kolme työpajaa lii yen vaiku amis- ja kuntayhteistyöhön, nuorisotoimintaan sekä
Kouvolasta. Lähdin mukaan
hallitustyöskentelyyn. Täyskäsipäivissä mukana piiriväen lisäksi keskusjärjestöstä perhekeskustoiminnan MLL:n toimintaan kun olin
suunni elija Mia Viljanen, perhekeskustoiminnan laatupäällikkö Jenni Helenius, nuorisotyön suunni elija ensimmäisen lapsen kanssa
Terhi Rapeli ja järjestöpäällikkö Arja-Liisa Mauno. Tarkempi ohjelma seuraavassa piirivies ssä. Mu a
äi yslomalla. Uudella
lai akaahan nämä jo nyt kalenteriin! Ja älkäähän ohi ako MLL:n järjestöristeilyä 25.-27.9.
paikkakunnalla
Matkanvalmisteluista lisää lähempänä!
perhekahvila tutustu

Tervetuloa vie ämään uu a MLL –vuo a kaikki konkarit ja uudet kasvot!
T. Christa

JÄRJESTÖTYÖ
Seututapaaminen
Kevään ensimmäinen yhdistysten seututapaaminen on 12.2. klo 18-20 Kotkassa, Monikul uurinen
toimintakeskus Myllyssä, Gutzei n e 14.
Ilmoitathan osallistumisestasi Liisalle 6.2. mennessä. liisa.hasanen@ml.ﬁ

Aika lastoida vuosi 2014 pake in

ihmisiin ja ympäristöön ja
piakkoin myös
järjestötoimintaan. Siitä
läh en olen toiminut
Korian yhdistyksessä ja
myös piirihallituksessa.
Sydäntäni lähellä on
erityises MLL:n
ennaltaehkäisevä työ
lasten, nuorten ja
perheiden hyväksi.
Toivo avas tapaamme
piirin tapahtumissa!

Minna Kakkonen
Liisa kerää jokaiselta yhdistykseltä yhdistyskyselyt vuoden 2014 toiminnasta. Palau akaa ne 23.1.
mennessä piiritoimistoon joko pos tse tai sähköises : liisa.hasanen@mll.ﬁ.
Tietonne kootaan ja lähetetään keskustoimistoon. Merkatkaa kohtaan 13.3. arvio kaikista tunneista, mitä
Linkit
ole e tehneet kokouksissa, tapahtumissa ja niiden suunni elussa. Näin voimme osoi aa, e ä tee e
hurjan paljon vapaaehtoistyötä lasten ja lapsiperheiden hyväksi.
Kerro kaverille
Yhteys etojen päivitys
Liity Facebookissa
Keskustoimisto on pyytänyt teitä päivi ämään vastuuhenkilöiden yhteys edot. Päivi äkää ne myös
piiritoimistoon, jo a pos mme tulisi oikeille henkilöille.

Yhdistyksen hallituksen järjestäytyminen
Kevään hallitustyöskentely koulutukset järjestetään Täyskäsipäivien yhteydessä eli 7.3 Lappeenrannassa
ja 28.3. Kouvolassa.

Päivitä yhteys etosi
Ovatko yhteys etosi
muu uneet?
Päivitä edot

Jos toivo e, Liisa tulee kokouksiinne teitä tapaamaan ja perehdy ämään hallitustanne jo ennen
koulutuspäiviä.

Yhteys edot

Lisä etoja: järjestökoordinaa ori Liisa Hasanen, p. 0400 873 603, liisa.hasanen@mll.ﬁ

MLL:n Kymen piiri

PERHEKESKUSTOIMINTA

Käsityöläiskatu 4, 3. krs.
45100 Kouvola
p. 010 422 8122
kymen.piiri@mll.ﬁ

Perhekeskustoiminnan kuntakumppanuuskutsuun ovat myöntäväs vastanneet Kouvola, Kotka ja Imatra.
h p://kymenpiiri.mll.ﬁ
Haminan ja Pyhtään vastauksia odotamme lähipäivinä. Lappeenrannan vastaus saadaan heidän
muu uneen avustuspoli ikan johdosta vasta maaliskuussa. Seuraavassa piriivies ssä konkree sista
Tapahtumat:
piirin varhaisen tuen toiminnoista kuntakohtaises lisää. Ja Täyskäsipäivissä toki pureudumme
ajankohtaisiin perhekeskustoiminnan asioihin! Perhekahvilakoulutuksen järjestämme syksyllä.
Seututapaaminen:
12.2 Kotkassa

Perhekummitoiminta, kiitosta ja uusia koulutuksia

Täyskäsipäivät:
7.3 Lappeenranta
28.3 Kouvola
Perhekummikoulutus
-Kotka: 21.3, 31.3, 7.4.
Ilmoi autuminen 5.3
mennessä.
-Kouvola: 18.4, 22.4, 29.4.
Ilmoi autuminen 31.3
mennessä.

Valovoimainen vapaaehtoinen Kiitosgaala pide in Kuusankoskitalossa 19.11.2014. Mannerheimin
Lastensuojelulii o Kymen piiri palkitsi ansiokkaasta vapaaehtoistyöstä tehneitä Perhekummeja.
Perhekummi on tukena lapsiperheen arjessa rinnalla kulkijana.
Perhekummikoulutukset käynnistyvät jälleen. Uutena kuntakumppanina on tänä vuonna aloi anut
Imatra. Hienoa! Näin voimme tarjota perhekummitoimintaa myös imatralaisille lapsiperheille. Ja
Lappeenrannan yhdistyksen tuella Perhekummitoimintaa toteutetaan Lappeenrannassa myös tänä
vuonna.

Perhevapaalta työelämään
vertaisryhmä
-Kouvola: 11.3, 13.3, 18.3,
20.3. Ilmoi autuminen:
27.2. mennessä.
Lastenhoitokurssit:
-Kouvola: 17.3. – 23.5.
Ilmoi autuminen 2.3
mennessä.

Perhekummikoulutusten aikataulut ja paikkakunnat 2015:
Kotkan pääkirjasto opintolukusali, Kirkkokatu 24, 48100 Kotka.
21.3. klo 9.30-14.30
31.3. klo 16.30-20.00
7.4. klo 16.30-20.00
Lisä etoja Maiju Vesa p. 050 302 0269 tai maiju.vesa@mll.ﬁ
Ilmoi autumiset koulutukseen viimeistään 5.3. mennessä Liisa Hasaselle p. 0400 873 603 tai
liisa.hasanen@mll.ﬁ
Kouvola MLL:n Kymen piiri, Käsityöläiskatu 4, 3 krs., 45100 Kouvola
18.4. klo 9.00-15.00
22.4. klo 16.30-20.00
29.4. klo 16.30-20.00
Lisä etoja Maiju Vesa p. 050 302 0269 tai maiju.vesa@mll.ﬁ
Ilmoi autumiset koulutukseen viimeistään 31.3. mennessä Liisa Hasaselle p. 0400 873 603 tai
liisa.hasanen@mll.ﬁ
Lappeenrannan ja Imatran koulutukset pidetään syksyllä 2015. Tästä ilmoitamme myöhemmin.

Tule ystäväksi maahanmuu ajaäidille!
Kymen piiri koulu aa suomea puhuvia naisia ystäviksi maahanmuu ajaäideille. Ystävätoiminnan
tarkoituksena on tukea maahanmuu ajaäidin kotoutumista, kielenoppimista ja tutustu aa heidät
suomalaiseen yhteiskuntaan ja kul uuriin. Haemme ystäviksi tavallisia, luote avia, suomea puhuvia
naisia. Vastavuoroises saat oppia uusia asioita uusista kul uureista.
Mukaan tuleville ystäville on perehdytyskoulutus Kotkassa lauantaina 21.3. klo 9:30 – 14:30 Kotkan
pääkirjastossa, Kirkkokatu 24. Ilmoi autumiset ja lisä edot: Koordinaa ori Virpi Meriläinen, p. 040 589
5584, virpi.merilainen@mll.ﬁ

Koko Suomi leikkii ja Terhokerhot Kymen piirissä
Suomi innostui leikistä – Terhokerhot leviävät vauhdilla! Leikki ja eri-ikäisten kohtaaminen innostavat
suomalaisia. Suomen Kul uurirahaston käynnistämä Koko Suomi leikkii -hanke on synny änyt jo 122
Terhokerhoa sataan kuntaan eri puolille maata. Terhokerhoissa leikitään, pelataan, tarinoidaan,
lauletaan, askarrellaan tai ollaan vaan. Tärkeintä on lasten, aikuisten ja isovanhempien kiireetön
yhdessäolo. Jos olet kiinnostunut omasta Terhokerhosta tai vaikkapa kerhojen vapaaehtoistoiminnasta,
ota yhtey ä Leikkilähe in. Jo toimivat kerhot löytyvät piirin ne sivuilta h p://kymenpiiri.mll.ﬁ/kokosuomi-leikkii/. Leikkilähe Piia Kleimola, puh. 040 1587122, piia.kleimola@mll.ﬁ

Vertaisryhmätoiminta
Teemme yhteistyötä Kouvolan kaupungin perhevapaalta työelämään vertaisryhmätoiminnan kanssa.
Tänä keväänä alkaa uusi ryhmä Kuusankoskella. Syksyllä 2015 käynnistyy toinen ryhmä johon olemme
suunnitelleet iseille oman ryhmän, jonka vetovastuu on MLL Kymen piirillä. Tästä lähempänä. Mitä on
Perhevapaalta työelämään vertaisryhmätoiminta?
Perhevapaalta työelämään palaaville tarjotaan mahdollisuu a osallistua vertaisryhmätoimintaan, jolla
tuetaan siirtymän yli ämistä vahvistamalla valmistautuneisuu a työhön paluuseen. Työn ja perheen
yhteen sovi amiseen toiminnassa hyödynnetään Työterveyslaitoksen kehi ämää Työuran uurtaja® ryhmämenetelmää.
Perhevapaalta työelämään – ryhmään aihe piirejä ovat mm. työhön paluuseen tai työpaikan hakemiseen
suuntautuminen, muutos lanteiden hallinta työelämässä, oma hyvinvoin ja siitä huoleh minen, työn ja
perheen yhteensovi aminen, tukiverkostojen merkitys ja lapsen päivähoidon järjestäminen.
Seuraava ryhmä kokoontuu Kuusankoskella KSAOn loissa keskiviikkoisin ja perjantaisin 11.3., 13.3., 18.3.
ja 20.3.2015 klo 9-12.30. Lastenhoito järjestetään (KSAOn opiskelijat). Esi een löydät täältä.
Lisä etoja antavat Päivi Hasu p. 020 615 7869 paivi.hasu@kouvola.ﬁ sekä Kaisa Ke unen p. 020 615
6248 kaisa.ke unen@kouvola.ﬁ Ilmoi autumiset 27.2.2015 mennessä.

Lastenhoitotoiminnan terveiset
Vuodenvaihde on suunnannut katseemme tulevaan ja sitä myöten vuoden 2015 kurssisuunnitelmien ja
hoitajien kontaktoinnin pariin. Lastenhoitotoiminnan avustuksesta myönteisen päätöksen ovat antaneet

Ystäväksi
maahanmuu ajaäidille koulutus:
-Kotka: 21.3.
-MLL -järjestöristeily:
25.-27.9.

siis Kouvola, Kotka ja Imatra. Lappeenrannan vastaus saadaan maaliskuussa. Tiedotamme asiasta he
lisää kun olemme viisaampia.
17.3. – 23.5.2015 toteutamme Kouvolassa lastenhoitokurssin yhdessä innostavien ja iloisten koulu ajien
kanssa. Lisä etoja täältä. Hoitajien kanssa pidämme tänäkin vuonna yhteisiä tapaamisia pienryhmien
merkeissä, jonne jokainen hoitaja on lämpimäs tervetullut! Pienryhmien aikatauluista kuullaan lisää
myöhemmin.

NUORISOTOIMINTA JA TUKIOPPILASTOIMINTA
Koulurauhan suunni elutyö on mukavassa vaiheessa. Tammikuun lopussa lähdemme työryhmän kanssa
leireilemään Anjalan nuorisokeskukseen. Tavoi eena tehdä julistusteks , sanoi aa koulurauhabiisi,
suunnitella julistustapahtumaa sekä vuosisuunnitelmaa lukuvuodelle 2015-2016. Kovas puhaa, mu a
odotan leiriä innolla kun pääsen työstämään koulurauhaa meidän ihastu avien ja tarmokkaiden nuorien
kanssa. Seuraavassa piirivies ssä kuulumisia leiriltä. Lisä etoja Maijulta.
Suomen Vanhempainlii o järjestää vanhempainyhdistyksille koulutuksen la 14.3.2015 Kouvolassa
Hotelli Vaakunassa. Olemme iltapäivällä koulutuksessa mukana koulurauha osuudella ajatuksena, miten
oma vanhempainyhdistys voi olla tukemassa koulun koulurauhatyötä?

Nuorisotoiminta
Maiju edustaa MLL Kymen piiriä ja nuorisotoimintaa Educa – messuilla Helsingissä 21.-22.1.2015.
Messujen kuulumisia seuraavassa piirivies ssä. Jos olet tulossa Educa – messuille tule piipahtamaan
MLL:n pisteessä!
MLL Kymen piiri on mukana Päivi elystä päivi ämiseen – Tukea digiajan kasva ajalle – hankkeessa.
Hanke a koordinoi keskusjärjestö.
Hanke toteutetaan OKM:n avustuksella vuonna 2015. Tammikuussa koulutetaan koulu ajat, jonka
jälkeen koulutus laisuudet pidetään vuoden 2015 aikana. Koulutus laisuudet voidaan järjestää
esimerkiksi MLL:n yhdistyksessä, kirjastossa tai muussa sellaisessa paikassa, joka kokoaa etyn alueen
vanhempia tai amma laisia yhteen. Lisä etoja Maiju Vesalta p. 050 302 0269 tai maiju.vesa@mll.ﬁ

YHDISTYSTEN TERVEISIÄ
Mistä tapahtumista tai hyvistä käytänöistä esim. jäsenhankinnassa haluaisi e kertoa muille?
Laita Kikalle vies ä: christa.carpelan@mll.ﬁ

PIIRITOIMISTON YHTEYSTIEDOT

Christa Carpelan
toiminnanjohtaja
p. 050 406 3763
christa.carpelan@mll.ﬁ

Liisa Hasanen
järjestökoordinaa ori
p. 0400 873 603
liisa.hasanen@mll.ﬁ
Vapaaehtoistoiminnan amma llinen ohjaus
Jäsen- ja järjestötyön tuki
Tapahtumat ja keräykset

Virpi Meriläinen
koordinaa ori
-Ystäväksi maahanmuu ajaäidille -hanke (2014-2016)
p. 040 589 5584
virpi.merilainen@mll.ﬁ

Piia Kleimola
leikkilähe
Koko Suomi leikkii -hanke (2014-2016)
p. 040 158 7122
piia.kleimola@mll.ﬁ

Heidi Perämäki
lastenhoitotoiminan ja perhepalveluiden ohjaaja
p. 040 195 0719 / 040 728 0288
heidi.peramaki@mll.ﬁ
Lastenhoitotoiminta
Amma llisten perhepalveluiden asiakaspalvelu

Sami Laakkonen
perhepalvelupäällikkö
p. 040 728 0288
sami.laakkonen@mll.ﬁ
Kymen alueen amma lliset perhepalvelut
Vammaisen- ja pitkäaikaissairaan lapsen hoito
Perhetyö
Lapsiperheiden ko palvelu
Lasten- ja nuorten tukihenkilötyö

Maiju Vesa
perhekeskustoiminnan koordinaa ori
p. 050 302 0269
maiju.vesa@mll.ﬁ
Vapaaehtoisen perhekeskustoiminnan amma llinen ohjaus
Perhekummitoiminta
Yhdistysten nuorisotoiminnan tukeminen ja tukioppilastoiminta
Koulurauha -ohjelma
Tammikuu 2015

Sait vies n, koska olet MLL:n jäsen.
Jos et halua meiltä enempää pos a, poistu listalta.

