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Kohti Joulua!
Kuunteleminen. Näkemien. Kohtaaminen. Osallisuus. Tärkeitä sanoja, jotka toistuvat useissa
eri foorumeissa. Niin myös marraskuussa. Kuvassa piirin syyskokouksessa erityisesti
kiireettömistä kohtaamisista Vuoden Teko -tunnustuksella palkittu lastenlääkäri Timo Sillanpää.
Tänä vuonna tunnustus jaettiin poikkeuksellisesti kahdelle taholle. Toinen tunnustuksista jaettiin
Tirikan päiväkodin perinteisessä Lapsen oikeuksien päivän aamupuuro -tilaisuudessa 20.11.
Lappeenrannan paikallisyhdistyksen 95-vuotisjuhlavuoden tapahtumakokonaisuudelle. Mie
kuulun! -nuorisohanke julkaisi samana päivänä yhteensä 1153 yläkoululaisen mielipiteistä
koostetun julkilausuman lasten ja nuorten osallisuudesta, harrastuksista, läheisistä ihmisistä ja
asioista, joihin he haluaisivat vaikuttaa. Lapsilla ja nuorila on oikeus tulla kuulluksi heitä
koskevissa asioissa. MLL käynnisti Lapsen oikeuksien päivänä Tiedätkö millaista on olla lapsi kampanjan, jonka tavoitteena on kannustaa aikuisia huomioimaan lasten ja nuorten
kokemuksia ja muistuttaa lasten oikeudesta tulla kuulluksi.
Piirin syyskokouksessa 18.11. piirihallituksen uudeksi puheenjohtajaksi valittiin aiemminkin
piirihallituksessa toiminut Merja Kuukka Luumäeltä. Uuden puheenjohtajan esittely ensi
vuoden ensimmäisessä piriviestissä. Marita Toikka ja Reeta Kalliokoski päättivät pitkäaikaisen
työskentelynsä piirihallituksessa. Uusina jäseninä piirihallitukseen toivotettin tervetulleeksi Terhi
Rokkanen ja Kyösti Suolanen. Molempien esittelyt alempana. Piirin jäsenmaksuksi
vahvistettiin aiempien vuosien tapaan 5 euroa/jäsen, kannatusjäsenmaksuksi 300 euroa/jäsen
sekä yrityskummimaksuksi 300 euroa/yritys.
Ja lopuksi. Lähdemme kohti joulua erittäin iloisin mielin myös siitä syystä, että STEA:n
avustusehdotus oli meille hyvin mieleinen! Saimme kaivatut korotukset niin nuorten osallisuus hankkeeseen kuin tukihenkilötoimintaan. Näin saamme Etelä-Karjalaan oman
tukihenkilötoiminnan koordinaattorin, ja vahvistettua erityisesti kaveritoimintaa Kymen piirin
alueella. Lisäksi uutena toimintana pääsemme kehittämään eroauttamistyötä & perheiden
kohtaamispaikkatoimintaa Kouvolassa ja Lappeenrannassa. Työntekijöiden rekrytoinnit
käynnistämme heti kun sosiaali- ja terveysministeriö on vahvistanut avustusehdotukset.

STEA:n avustusehdotus on kiitos siitä upeasta työstä, jota me MLL kumppanuudessa kuntien
kanssa Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa teemme. KIITOS teille kaikille ja rauhallista joulua.
T. Kikka

Järjestötoiminta

Toimittaja Kyösti Suolanen
piirihallituksen jäseneksi

Kunniapuheenjohtaja Terhi
Rokkanen palaa piirihallitukseen

Olen Kyösti Suolanen, uusi jäsen MLL:n
Kymen piirin hallituksessa. Itselläni oli monta
syytä sanoa kyllä, kun minua pyydettiin
mukaan. Minun silmissäni MLL on synonyymi
lasten oikeuksien turvaamiselle ja ennalta
ehkäisevälle työlle lasten ja perheiden
parhaaksi. Olen toimittajana Kouvolan
Sanomissa. Toimittajan työssä törmään
MLL:n laaja-alaiseen, innostuneeseen ja
innovatiiviseen toimintaa toistuvasti.

Terhi on siis nykyisin Kotkan
paikallisyhdistyksen puheenjohtaja ja
liittovaltuuston varajäsen ja jo aikaisemmin
olen toiminut Kymen piirihallituksen jäsenenä
ja puheenjohtajana ja MLL:n
tukioppilastoiminnan kouluttajana.
Työskentelen tällä hetkellä Kymenlaakson
keskussairaalassa sairaanhoitajana.
Aikaisemmin olen toiminut mm. nuorison
ehkäisevän päihdetyön aluekoordinaattorina
Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan alueella ja
perusopetuksen alaluokilla opettajana sekä
yksityisenä perhepäivähoitajana eli lasten ja
nuorten parissa on työurastani suuri osa
kulunut.

Nelihenkinen perheemme asuu
Kuusankoskella. Muuttaessamme Kouvolaan
lasten hoitoapu oli kaukana ja sellaisen
löytäminen kiven takana. Onneksi MLL:n
Kymen piirin lastenhoitajat tulivat hätiin.
MLL:n vapaaehtoistyö lasten, nuorten,
perheiden ja maahanmuuttajien parissa on
konkreettista auttamista. Tukihenkilönä
saamani kokemukset ovat kannustavia.
Säännöllisten kohtaamisten merkityksen
korostuminen 16-vuotiaalle nuorelle on paras
palkinto. Kannan kernaasti korteni kekoon
MLL:n Kymen piirin työhön sen hallituksessa.

Tietosuoja-asetus ja sen tuomat
muutokset

Tavoitteenani on tuoda eteläisen
Kymenlaakson ääntä ja näkemystä
piirihallitukseen, joten mieluusti odottelen ja
vien viestejä piirihallitukseen myös Pyhtäältä,
Haminasta ja kaakonkulmalta.

Onko yhdistyksen tilastointi ajan
tasalla?

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

Syyskausi on täydessä vauhdissa. Kerhot ja
perhekahvilat kokoontuvat ja monet
yhdistykset järjestävät syksyn mittaan
erilaisia tapahtumia. Muistattehan kirjata
kävijämäärät ja käytetyt vapaaehtoistunnit
ylös! Lue lisää

Hyvä joulumieli
Hyvä joulumieli -kampanja käynnistyi 23.11. ja tänä vuonna olemme saaneet
kampanjanäkyvyyttä muun muassa jääkiekkojoukkue KooKoon mediakuutiossa sekä EteläKarjalan Osuuskauppa EeKoon jättiscreeneillä Kauppakeskus IsoKristiinassa ja
Lappeenrannan Prismalla. Hyvä Joulumieli -kampanja on edennyt siihen pisteeseen, että
lahjakortit on jaettu perheille yhdistysten ja yhteistyökumppaneiden kautta. Lomakkeet 2 ja 3
tulee palauttaa joko postitse tai sähköpostitse (PDF tai valokuva) pikimmiten 15.12.
mennessä. Kampanjaa kannattaa pitää framilla koko keräysajan aina jouluaattoon asti
facebookin kansikuvin sekä paikallismedioille lähetettävin tiedottein.

Perhekeskustoiminta
Etelä-Karjalan lape -hankkeen kuulumisia
Syksyllä työnsä aloittaneen Etelä-Karjalan alueen perhekeskuskoordinaattori Marjaana
Peronmaan syyskausi on ollut kiireinen. Etelä-Karjalassa toimii aktiivisia ja toimeen tarttuvia
yhdistyksiä ja Marjaana on päässyt tapaamaan suurinta osaa niistä, vain muutama jäi keväälle.
Uusia toimia on viritelty yhdessä ja erilaisia tilanteita kohdattu, mm. toiminnan lopettamisia on
onnistuttu välttämään. Perhekahvilavierailut toteutuivat ja syksyllä Lape-hankkeen
Tarinaviikkojen kysely tehtiin kaikissa MLL:n perhekahviloissa.
Jokaiseen Etelä-Karjalan kuntaan on oltu yhteyksissä ja monien edustajia päästy tapaamaan,
MLL:n Kymen piirin mutta myös lape-muutosagentti Mona Taipaleen kanssa. Yksi uusi
kuntasopimuskin on syntynyt Luumäen kunnan kanssa. Toimien suunnittelu Luumäen kohdalla
on meneillään. Myös moniin lape-työryhmiin on ollut mahdollisuus osallistua, erityisesti
perhekeskustoiminnan kehittäminen on ollut keskiössä ja siinä MLL:n järjestöyhteistyö ja osaaminen korostuu.
Muiden yhdistysten ja järjestöjen kanssa yhteistyötä rakennetaan, samoin oppilaitosten ja
monien yritysten ja urheiluseurojen kanssa. Esim. Vauvan päivä- ja Hyvä Joulumieli-kampanja
ovat saaneet näkyvyyttä ja 100 vapaaehtoistamme pääsi SaiPan peliin seuran Suomi100juhlaottelun vieraiksi. Yhteistyötä ollaan tehty myös Etelä-Karjalan Yrittäjien kanssa, joka tarjosi
jäsenyrityksilleen mahdollisuuden lahjoittaa joulutervehdyksiin tarkoitetut varat MLL:n Kymen
piirin toimintaan eteläkarjalaisten lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyväksi. Syksyllä järjestetty
tukihenkilökoulutus toi paljon uusia vapaaehtoisia Etelä-Karjalaan. Mm. ystäväksi
maahanmuuttajaäidille-tapaamisien järjestymisessä on ollut avuksi, että alueella on oma
koordinaattori.

Tukihenkilötoiminta
MLL:n tukihenkilötoimintaan kuuluvat kaveritoiminta sekä STEA:n rahoittamat perhekummi- ja
ystäväksi maahanmuuttajaäidille -toiminnat. Vuoden 2018 tukihenkilötoiminnan koulutukset
järjestetään helmikuussa Kotkassa, kesäkuussa Kouvolassa ja syyskuussa Etelä-Karjalassa.
Ilmoittautua voi pitkin vuotta ja tarpeen mukaan koulutus järjestetään erillisenä perhedytyksenä.

Liitteenä jpg-muotoiset julisteet Kotkan kaveri-, perhekummi- ja ystäväkoulutuksesta sekä uusi
yhteisjuliste joko tulostettavaksi kauppojen ilmoitustauluille tai jakoon sosiaaliseen mediaan.

Lue lisää tukihenkilötoiminnasta

Lastenhoitotoiminta
Seuraava MLL:n lastenhoitokurssi käynnistyy maaliskuussa Lappeenrannassa. Kurssin
markkinointijuliste liitteenä. 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.
Hoitajavälitys on suljettu jouluna 22.12.-1.1.2018. 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. Tähän juttua 2.12.
Imatran ja 19.-20.12. Naukion tukariteattereista sekä tuleva vuoden koulutuksista.
Mie kuulun -hanketta voi seurata Instagramissa hashtagilla #miekuulun ja lisätietoja löytyy
verkkosivuilta http://kymenpiiri.mll.fi/nuorille/

Nuoriso- ja tukioppilastoiminta
Nuorten oma verkkosivusto Nuortennetti on nyt upouusi!
Ensin uudistui mll.fi ja nyt perässä myös Nuortennetti! Nuortennetti on verkkosivusto, jossa on
suosittu muun muassa ammattilaisten tietotekstejä nuorille eri aiheista kuten
seksuaalisuudesta, mielen hyvinvoinnista ja kiusaamisesta, esimoderoitu keskustelupalsta
nuorten keskinäistä vertaistukea ja keskustelua varten sekä runsaasti nuorten itsensä tekemää
sisältöä, jota kaivataan lisää. Kannustakaa siis yhdistyksenne nuoria osallistumaan
Nuortennetin toimittamiseen. Katso täältä lisätietoja. Tustustu sivuihin:
https://www.nuortennetti.fi/ ja anna palautetta!

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
ånni -hanke (2016-2017)
p. 050 302 0269
etunimi.sukunimi(at)mll.fi

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

Pauliina Paakala

Sanna Vähäsarja

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

Koordinaattori
Kaveri- ja lastenhoitotoiminta
p. 0400 873 603
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

MLL:n Kymen piiri

Linkit

Hallituskatu 5 (2. kerros)
45100 Kouvola
p. 010 422 8122
kymen.piiri@mll.fi

Päivitä yhteystiedot
Kerro kaverille
http://kymenpiiri.mll.fi

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

