Katso viesti selaimessa
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maaliskuu 2017

Kevättä rinnassa!
Päivät pitenee, tilastointi on ajankohtaista ja Lapset ensi keräys on ovella. Siinäpä selviä
kevään merkkejä. Kevät tuo tullessaan myös lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman
(LAPE) hankkeiden Kick-offit. Kymenlaakson LAPE polkaistaaan käyntiin Kotkassa 30.3, ja
Etelä-Karjalalassa 8.4. Allekirjoittanut edustaa maakunnallisiissa ohjausrymissä ja
perhekeskustoiminnan koordinaattori Maiju Vesa teitä yhdistysläisiä kunnallisissa työryhmissä
sovitun mukaisesti. Maiju palailee aiheeseen, kunhan tilastoinnit ovat ensin kasassa - kiitos
kaikille kärsivällisyydestä Yhdistysnetin kehittämistyössä.
Ja tietysti kevät tuo tullessaan Piirin syntymäpäivät, joita juhlistetaan vuoden aikana eri puolilla
piirin aluetta: kevätkokouksen yhteydessä Joutsenossa 8.4, Kuusankoskella 6.5, Kotkan
Meripäivillä 10.-12.7, ja Lappeenrannassa syksyllä nuorisoseminaarin yhteydessä. Piiri täyttää
siis jo 65 vuotta! (ei 55v. kuten edellisessä piiriviestissä luki).
Tässä viestissä myös lisää maaliskuun alussa käynistyneestä Mie kuulun! nuorisohankkeesta,
sekä esitellään MLL:n Kymen piirin talousvastaava Teija Honni, joka on yhä vahvemmin niin
piirin, kuin teidän yhdistystenkin tukena talousasioissa.
Ja olemme muuttaneet uusiin tiloihin Kouvolan Matkakeskuksen kupeeseen os. Hallituskatu 5,
2 krs. Avoimet ovet pidetään 5.5 klo 10-14! Virallinen kutsu tulee myöhemmin, mutta
kalenteroikaa tämä jo nyt.
Kohtaamisiin erinäisissä tapahtumissa!
T. Kikka
Christa Carpelan
toiminnanjohtaja

MLL Kymen piiri ry

Järjestötoiminta
Seudulliset järjestökoulutukset

Kevätkokous

MLL Kymen piiri järjestää tänä keväänä
seudulliset järjestökoulutukset 18.3.
Kouvolassa ja 25.3. Lappeenrannassa.
Päivän aikana käsitellään muun muassa
MLL:a muuttuvassa toimintaympäristössä,
tilastointia sekä tutustutaan ånni- ja Mie
Kuulun! -hankkeisiin.

MLL:n Kymen piirin sääntömääräinen
kevätkokous pidetään lauantaina 8.4. klo
13.00 alkaen (lounas klo 12.00) Holiday Club
Saimaalla osoitteessa Rauhanrinne 1, 55320
Lappeenranta. Ennen kokousta mahdollista
vierailla kylpylä ja saunamaailmassa klo 10
alkaen. Kutsu, asialista, valtakirja sekä
äänimäärät lähetetään postitse ensi viikolla.

Ilmoittautumiset Lappeenrannan
järjestökoulutukseen 10.3. mennessä
joonas.kojo@mll.fi

Ilmoittautumiset sekä tieto
erityisruokavalioista ja osallistumisesta
aktiviteetteihin 29.3. mennessä
joonas.kojo@mll.fi

Perhekahvilaohjaajien verkkokurssi
maaliskuussa

Kaikki mukaan Lapset ensin keräykseen

MLL:n Kymen piiri järjestää
perehdytyskoulutuksena 20.3.-23.4.
verkkokurssin, joka on suunnattu erityisesti
uusille perhekahvilaohjaajille. Kurssi sopii
kertauksena myös pidempään toimineille
perhekahvilaohjaajille sekä yhdistyksen
hallituksen perhekahvilavastaaville.
Tavoitteena on, että osallistuja tulee
tietoiseksi perhekahvilaohjaajan roolista ja
MLL:n perhekahvilan toimintaperiaatteista.
Kurssilta saa tietoa , käytännön ideoita sekä
vertaistukea, mitä kautta ohjaaja vahvistaa
ohjaustaitojaan ja saa varmuutta
perhekahvilan ohjaukseen ja kävijöiden
kanssa toimimiseen.

Lapset ensin -keräys alkaa lauantaina
1.4.2017. Se kutsuu kaikki pienten puolelle ja
tukemaan paikallista työtä. Lapset ensin
kerää rahaa yhdistyksen toimintaan - työhön
oman alueen lasten, nuorten ja perheiden
hyväksi. Suunnittelu kannattaa aloittaa
viimeistään nyt! Lapset ensin -keräyksessä
voi kerätä lippailla ja pyytämällä lahjoituksia
yrityksiltä. Yhdistysnetiin on koottuna paljon
materiaalia keräyksen tueksi. Löydät monia
hyödyllisiä malleja sekä esimerkiksi
käytännöllisen keräys pähkinänkuoressa
ohjeen. Lue lisää yhdistysnetistä

Moodle-verkkokurssi sisältää itsenäistä
MLL:n materiaaleihin tutustumista, yhteisiin
keskusteluihin osallistumista, kuvatehtävän
sekä oman oppimisen arvioinnin.
Ilmoittautumiset 13.3. mennessä:
maiju.vesa@mll.fi tai p. 050 302 0269

Liittokokous

Perhekahvilavierailut

MLL:n liittokokous pidetään Kuopiossa
10.-11. kesäkuuta. Kokouspaikkana Scandic
Kuopio Kallaveden rannalla.
Liittokokouksessa käsitellään liiton sääntöjen
mukaiset asiat, valitaan liitolle puheenjohtaja
ja muut keskeiset luottamushenkilöt sekä

Tänä keväänä on tarkoitus tehdä lasten
ravinto aiheisia perhekahvilavierailuja.
Teema-aiheisen vierailu voi olla luentomainen
tai tapaamisen aikana voidaan kokkailla
yhdessä vauvoille soseruokia, joita lopuksi
maistelemme yhdessä. Teema-aiheisen

päätetään kolmivuotissuunnitelmasta vuosille
2018-2020. Yhdistyksellä on kokouksessa
yksi virallinen edustaja, mutta kokoukseen
voivat osallistua yhdistyksen jäsenistä kaikki,
jotka haluavat. Piiristä kannattaa kysyä
suunnitelmia yhteiskuljetuksesta.
Keskusjärjestö on lähettänyt
liittokokouskutsun postitse yhdistyksille sekä
ennakkotietoa kokouksesta ja sen
työskentelystä. Lisätietoja yhdistysnetistä

vierailun kouluttajana toimii Kymenlaakson
Marttojen Seija Mauno, mukana myös Maiju
Vesa Kymen piiriltä. Jos kiinnostuit, ole
yhteydessä Maijuun maiju.vesa@mll.fi p. 050
302 0269 ja katsotaan teille sopiva aika
vierailulle.

Teija Honni piirin talousvastaavaksi
Olen aloittanut Kymen piirin talousvastaavana
maaliskuun alusta. Piirin kirjanpitoa olen tehnyt
vuodesta 2010 asti. Piirin ja yhdistysten toiminta on
minulle tuttua, sillä olen itse aloittanut Valkealan
yhdistyksessä vuoden 1995 alussa toimien siellä
hallituksessa rahastonhoitajana ja puheenjohtajana.
Iltapäivätoiminnan käynnistyessä olin yhdistyksen
palkkaamana iltapäivätoiminnan ohjaajana kolmella
koululla, kunnes kerhot siirtyivät kunnan hallintaan.
Piirin toiminnan käynnistyessä uudelleen
yhdistyksemme puheenjohtaja toimi koollekutsujana ja olin myös mukana toiminnassa alusta
alkaen ensin toiminnan tarkastajana ja sen jälkeen piirihallituksen jäsenenä vuoteen 2011 asti.
Liittovaltuuston jäsenenä olin kaudet 2009-2011 ja 2012-2014. Toivon, että pitkästä MLL
kokemuksestani on hyötyä ja pystyn myös auttamaan uusia toimijoita pääsemään sisään
toimintaan.

Perhekeskustoiminta
ånni -hanke on seitsemän koulutyötä tekevän järjestön yhteishanke.
Hankkeen tavoitteena on luoda kulttuurisensitiivinen ja osallisuutta
edistävä ehkäisevän päihdetyön toimintamalli vanhempien ja
ammattikasvattajien työn tueksi. Hankkeessa keskitytään etenkin
alakoulujen 5.- ja 6. luokkalaisiin. Hankkeen aikana on kehitelty ånni
yhdessä -malli, jossa päihdekeskusteluja käydään vapaamuotoisissa
vertaistuokioissa. Tuokiot on suunnattu ensisijaisesti alakouluikäisten lasten vanhemmille kulttuuritaustasta riippumatta. Hankkeen aikana koulutetaan ånni yhdessä -mallin
vertaistuokioiden ohjaajia. Toimintamalli on tarkoitus tuoda osaksi paikallisyhdistysten
toimintaa. Jos kiinnostuit ole yhteydessä Maiju Vesa p. 050 302 0269, maiju.vesa@mll.fi

Tukihenkilötoiminta
MLL:n tukihenkilötoimintaan kuuluvat kaveritoiminta sekä STEA:n (entinen RAY) rahoittamat
perhekummi- ja ystäväksi maahanmuuttajaäidille -toiminnat. Seuraavat koulutukset alkavat
25.3. klo 9-15:00 Kotkan Kumppanuustalo Viikarissa (Mariankatu 24). Perhekummikoulutus
jatkuu 28.3 ja 6.4. klo 17-20:00. Ilmoittautumiset 17.3. mennessä. Katso lisätietoja alta!

Lue lisää tukihenkilötoiminnasta

Lastenhoitotoiminta
Seuraavat lastenhoitokurssit tullaan järjestämään syksyllä Kotkassa. Lisätietoja luvassa
aikataulun tarkentuessa.
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)
Mannerheimin Lastensuojeluliiton Kymen piiri on saanut STEA:lta (ent. RAY) ohjeellisen
avustusehdotuksen vuosille 2017–2019 toteuttaa Mie Kuulun! –hankkeen, jonka tavoitteena on
13–15 -vuotiaiden nuorten osallisuuden vahvistaminen vapaaehtois- ja vertaistoimintaan
perustuvan luovan ryhmätoiminnan keinoin. Toiminta käynnistyy kevään 2017 aikana
Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan alueen yläkouluissa toteutettavilla työpajoilla, jotka hankkeen
koordinaattori Piia Kleimola toteuttaa osallistavin, draamalähtöisin menetelmin. Samalla
opettajat, ohjaajat ja MLL:n tukioppilaat saavat näitä menetelmiä omaan käyttöönsä. Seuraava
askel on käynnistää viiden illan mittaisia koulutusjaksoja eri paikkakunnille. Koulutusjaksoille
toivotaan mukaan sekä nuoria kouluilla pidetyistä työpajoista että aikuisia MLL:n
paikallisyhdistyksistä ja muista nuorten kanssa toimivista organisaatioista. Koulutusjaksojen
tavoite on käynnistää Mie kuulun! –ryhmätoimintamalleja eri paikkakunnille kunkin
paikkakunnan ja toimijoiden sisältötoiveita kuunnellen.
Mie kuulun! hankkeen sisältöpohjana ovat empatia, kuuntelemisen tärkeys sekä tunne- ja
vuorovaikutustaidot. Teemoja käsitellään kiusaamisen ehkäisyä edistävillä työtavoilla. Samalla
tuetaan nuoren rohkaistumista, heittäytymistä ja itsetunnon kehittymistä. Toiminnan aikana
nuorilta kerätään aiheita ja tarinoita, joiden pohjalta valmistetaan ’Nuoren ääni’ monologiesityksiä yhteistyössä alueiden nuorisoteatteriryhmien kanssa. Toiminta tuo
paikkakuntien nuorille mielekästä, omaehtoista tekemistä vapaa-aikaan ja vahvistaa eri-ikäisten
välistä vuorovaikutusta ja yhteisöllisyyttä.

Nuoriso- ja tukioppilastoiminta
Tukioppilasohjaajien
peruskoulutus

Tutorvastaavien koulutus

MLL järjestää 25.-26.4. tukioppilasohjaajien
peruskoulutuksen Helsingissä.
Tukioppilasohjaajien peruskoulutuksessa
saat loistavia eväitä tukioppilasohjaajana
toimimiseen. Koulutuksessa saa mm.
valmiuksia toiminnallisten menetelmien
käyttöön sekä suuntaviivoja
tukioppilastoiminnan suunnitteluun ja
kehittämiseen.

MLL järjestää tutorvastaavien koulutuksen
torstaina 6.4. keskusjärjestön toimispisteellä
Helsingissä (Toinen linja 19, 00530 Helsinki).
Koulutus on suunnattu toisen asteen
oppilaitoksen tutorvastaaville sekä
tutortoiminnasta kiinnostuneille. Koulutuksen
tavoitteena on jakaa ideoita ja työkaluja
tutortoiminnan toteuttamiseen.
Koulutuksessa tutustutaan myös
tutortoiminnan parissa työskenteleviin
järjestöihin ja sekä siihen, mitä heillä on
tarjota tutortoiminnan tueksi oppilaitoksille.
Koulutus on hyvä tilaisuus vaihtaa ajatuksia
ja oppia toisilta tutortoiminnan parissa
työskenteleviltä.

Hinta on 70€/koulu sis. ohjelma, ruokailut ja
tukioppilastoiminnan oppaat 1-2 osallistujalle
(samasta koulusta voi osallistua samalla
hinnalla useampi henkilö). Majoittuminen on
30 €/osallistuja.Tukioppilasohjaajien
peruskoulutukset on suunnattu
tukioppilastoiminnan parissa työskenteleville
opettajille, kuraattoreille ja koulun
henkilökunnalle. Lisätiedot ja ilmoittautumiset
7.4. mennessä

Koulutusseminaari on maksuton ja se
sisältää aamukahvit. Lounas on
omakustanteinen. Ilmoittautumiset 29.3.
mennessä tästä. Ohjelma liitteenä

Onko tukioppilailla idea, mutta rahoitus puuttuu?
Mannerheimin Lastensuojeluliitto myöntää Itse tehty -projektirahaa tukioppilasryhmille sekä
MLL:n paikallisyhdistyksissä toimiville nuorisoryhmille. Itse tehty -rahaa myönnetään talvella
2016-2017 erityisesti vihapuheen ehkäisyyn liittyviin projekteihin. Taustaa: eivihapuheelle.fi .
Kampanjamateriaalia vihapuheeseen liittyvien tapahtumien ja koulutusten suunnitteluun löydät
täältä: Mikä ihmeen vihapuhe? Miten vastaan vihapuheeseen?. Ohjeet Itse tehty -rahan
hakuun. Hae itse tehty -rahaa.

Yhteistyökumppaneiden tapahtumat
Lasten suojelun kesäpäivät

Lasten suojelun kesäpäivät järjestetään 6–7.6.2017 Kotkan Merikeskus Vellamossa
(Tornatorintie 99, 48100 Kotka).Tämän vuoden teemana kesäpäivillä on yhteistyö muuttuvassa
toimintaympäristössä. Päivien pääluennoissa pohditaan laajasti ajankohtaisia perhe- ja
lapsipoliittisia kysymyksiä ja alaseminaareissa syvennytään käytäntöihin. Päivillä keskustellaan
muun muassa lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmasta, lapsivaikutusten arvioinnista,
Hackney-mallista, perhekeskustoiminnasta sekä sosiaalisen median roolista lastensuojelussa.
Kesäpäivien mielenkiintoinen ohjelma on nyt julkaistu - tutustu ohjelmaan ja puhujiin.
Vaihtoehtoisiin alaseminaareihin sekä vierailukohteisiin paikkoja on rajattu määrä, joten
varmista paikkasi mahdollisimman pian. Osallistumisen koulutuspäiville tarjoamme tuttuun
edulliseen hintaamme 150€ + alv 24 % /2 päivää. Osallistumismaksu sisältää lounas- ja
kahvitarjoilun sekä osallistumisen Kotkan kaupungin vastaanotolle tiistaina 6.6. klo 18–19.30.
Lasten suojelun kesäpäivät on Lastensuojelun Keskusliiton järjestämä kaksipäiväinen
koulutustapahtuma. Päivät on tarkoitettu lasten suojelun ammattilaisille, asiantuntijoille ja
opiskelijoille sekä kaikille lasten ja nuorten kanssa työskenteleville. Ilmoittaudu N-Y-T!

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,
Perhekeskus- ja nuorisotoiminta
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
Talousvastaava
taloushallinnon palvelut

p. 050 520 4574
teija.honni(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.

