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Kevät on jo pitkällä ja viimeisten viikkojen ru�stukset on käsillä ennen ansai�ua kesää, ja lepoa. Kevät on
aina jänni�ävää aikaa, samalla kun edellinen vuosi laitetaan kasaan, saamme kunnilta vastauksia
kumppanuuskutsuihin. Tänä vuonna voimme iloita, sillä Kotkan ja Kouvolan lisäksi kumppanuus
käynnistyy myös Lappeenrannassa ja Imatralla! Kesän jälkeen jatkamme yhdistystapaamiskierrosta, jossa
jäsenhankintakampanjan lisäksi pääsemme nyt poh�maan perhekeskustoiminnan eli kunnan
lapsiperheiden palveluita täydentävien varhaisen tuen sisällön painopisteitä vielä tarkemmin - Liisan ja
Kikan lisäksi  Virpi ja Sanna jalkautuvat kertomaan  piirin perhekummi- ja ystäväksi
maahanmuu�ajaäidille toiminnoista, josta löydät myös syväesi�ely tässä vies�ssä. Levitämme toki myös
valtakunnallisen Koulurauha -ohjelman an�a. Muista�ehan, e�ä kaikki tuote�u materiaali tulee
löytymään Koulurauha.fi sivustoilta elokuun alussa. Laitamme asiasta lisä�etoa kun H-hetki lähestyy.
Julistushan on 19.8 Kouvolan KSS-Areenalla, ja muutaman muukin jutun on Koulurauha-työryhmä
ideoinut (kuvassa). 

Kevät toi mukanaan Suomelle myös uuden hallituksen. Kannanotossaan Mannerheimin
Lastensuojelulii�o (MLL) ja Ihmisoikeuslii�o vaa�vat, e�ä seuraava hallitus vahvistaa lapsen oikeuksien
sopimuksen täytäntöönpanoa. YK:n lapsen oikeuksien sopimus on velvoi�ava ihmisoikeussopimus, joka
on ollut Suomessa voimassa vuodesta 1991 läh�en. MLL ja Ihmisoikeuslii�o pitävät tärkeänä, e�ä lapsen
oikeuksien sopimus ja sen täytäntöönpano otetaan lapsi- ja perhepoli�ikan ja alle 18-vuo�aita nuoria
koskevan nuorisopoli�ikan perustaksi. Kaikessa lapsia koskevassa päätöksenteossa tulee huomioida
lapsen oikeuksien sopimus. Lainvalmistelussa ja talousarviovalmistelussa on arvioitava lapsivaikutukset.
Koko kannanoton voit lukea täältä

Ja tätä asiaa haluamme viedä myös kun�en pää�äjille! 27.5 MLL:n johtava asiantun�ja Esa Iivonen
saapuu kumppanuuskuntaamme Kouvolaan, ja tapaamme asian �imoilta kaupungin valtuuston
virkamiehineen. Toivon hartaas�, e�ä ei jää ainoaksi Kymen piirin kunnaksi. Vaikutetaan yhdessä asian
puolesta. Ja vies�n lopussa Parikkalan naisten terveiset vaiku�amisen voimasta.

Tapaamisiin! T. Christa eli Kikka

ps. Piirin vuosikertomuksen 2014 löydät täältä

JÄRJESTÖTOIMINTA

           

Aurinkoiset heipat ja
valtavat kiitokset
piiristoimiston pesästä
lentäneelle Pirjolle ja
lentävälle Heidille.

Piirin monivuo�sen
perhetoiminnanohjaajan
Pirjo Riipan saa�elimme
ansai�uja vapaa-
herra�aren elämää
vie�ämään wappu-
tunnelmissa seuraavin
sanoin: "Eläkkeelle sinut
saa�elemme,
lämmöllä me aina sinua
muistelemme.
Tahdomme sil� sinua
muistu�aa,
et saa meitä unohtaa."

Pirjolta kaikille
moninkertainen Kiitos
kuluneista vuosista!

Heidin saa�elemme koh�
uusia haasteita toukokuun
lopulla. Syyskuun
piirivies�ssä esi�elemme
uuden perhepalvelu-
ohjaajan Pauliina Paakalan.
Heidin terveiset: "Kii�äen
suurella lämmöllä ja
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Järjestöristeily 25-27.9.2015

Meitä on lähdössä upea joukko risteilylle. 69 ilmoi�autunu�a Kymen piiristä. Risteily on nyt täynnä,
mu�a  on toki mahdollista, e�ä peruutuksia vielä tulee, joten voit halutessasi ilmoi�autua vielä jonoon.

Piiri järjestää bussikuljetuksen Helsinkiin ja takaisin. Aikatauluun palaamme myöhemmin. Bussien
kustannukset jaetaan yhdistysten kesken pääluvun mukaan.

Jäsenhankinta -kampanja

Uusien jäsenten hankinta on lähtenyt yhdistyksissänne hyvin käyn�in.  Nyt vielä tehostetaan.

Liiton tavoi�eena on n. 10 000 uu�a aikuisjäsentä. Tavoite saavutetaan, jos jokainen piiri hankkii 1000
jäsentä. Kymessä tarvi�aisi 30 jäsentä/yhdistys.  Eli n. 5 jäsentä/hallituksen jäsen.  Ainakin lähelle
tavoite�a pääsemme varmas�.

Myös piiri haastaa yhdistykset jäsenhankintakilpailuun.

Voi�aja on yhdistys, joka hankkii eniten jäseniä suhteessa alueensa asukaslukuun,
aikaa on lokakuun loppuun mennessä. Kilpailussa huomioidaan uudet jäsenet vuoden
alusta alkaen. Tästä pääset taulukkoon, josta näet tämän hetkisen �lanteen.

Voi�ajayhdistyksen jokainen hallituksen jäsen saa palkinnoksi MLL:n olkalaukun.
Palkinto jaetaan piirin syyskokouksessa marraskuussa. 

Lisä�etoja Liisalta, p. 0400 873 603, liisa.hasanen@mll.fi

Valtakunnalisesta jäsenkampanjasta saat puolestasi �etoa täältä.

PERHEKESKUSTOIMINTA

Perhekummitoiminta

Perhekummikoulutusta järjeste�in Kotkassa, johon osallistui 6 vapaaehtoista perhekummia. Kolmelle
perhekummille on löytynytkin jo kummiperhe. Vielä etsitään kolmelle perhekummille kummiperhe�ä
Kotkan alueelta. Kouvolan perhekummikoulutukseen osallistui kaksi vapaaehtoista perhekummia. Heidän
koulutus pää�yy 4.5.2015. Perhekummitoimintaa on esitelty tämän kevään aikana Kouvolan, Valkealan,
Anjalankosken ja Korian vauva-vanhempi ryhmissä sekä vahvuu�a-vanhemmuuteen ryhmässä Kuovin
perhepuistossa. Lisäksi toiminnan esi�elyissä ovat olleet paikallisten yhdistyksen edustajia kertomassa
omasta toiminnastaan. Kouvolan ja Kotkan alueelta etsitään siis kummiperheitä! Sanna Kytö o�aa
perheiden ilmoituksia vastaan sanna.kyto@mll.fi tai p. 040 749 9697

Syksyllä perhekummitoiminta koulutusta järjestetään Etelä-karjalan alueelle, jota parhaillaan
suunnitellaan. Tarkemmista ajankohdista ilmoitellaan myöhemmin.

Perhekummien vertaistapaamiset ovat:

28.4 Lappeenranta klo:17.30–19:30 Tirikan päiväko�
1.6 Kotka Klo: 16.30–18.30 Kotkan kirjasto, Einon kamari
3.6 Kouvola klo: 16.30–18.30 Kymen piirin piiritoimisto

Lastenhoitotoiminta

Lastenhoitokurssi Kouvolassa on vielä käynnissä ja pää�yy 23.5 2015. Kurssilla on 11 osallistujaa.
Lastenhoitotoiminnan pienryhmätapaamisia järjeste�in keväällä Kotkan, Kouvolan, Imatran ja
Lappeenrannan alueella.

Lappeenrannan ja Imatran koulutukset järjestetään syksyllä 2015. Kurssin ajankohdasta �edotetaan
myöhemmin. Syksyn aikana järjestetään myös lastenhoito toiminnassa oleville pienryhmä tapaamisia.
Tapaamisen ajankoh�a suunnitellaan parhaillaan. Joten �edotusta luvassa myöhemmin. Jos herää
kysymyksiä, ota yhtey�ä Sannaan!

Lisä�etoja Sanna Kytö p. 040 749 9697  tai sanna.kyto@mll.fi

Ystäväksi maahanmuu�ajaäidille - hanke (2014 – 2016) 

Oletko kiinnostunut kansainvälisyydestä ja muista kul�uureista?

Haluatko tutustua Suomessa asuviin maahanmuu�ajaäiteihin?

muistaen kaikkia
yhteistyökumppaneita
huikeas� kuluneesta parista
vuodesta. Heidi toivo�aa
kaikille oikein hyvää
lähestyvää kesää ja
aurinkoista mieltä
sadepäivien varalle – ilo
mielessä, hymy huulissa!"

Kiitos vielä kerran
molemmille upeasta
työstänne MLL.n Kymen
piirissä!

Linkit

Kerro kaverille
Liity Facebookissa

Päivitä yhteys�etosi

Ovatko yhteys�etosi
muu�uneet?

Päivitä �edot

Yhteys�edot

MLL:n Kymen piiri

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

h�p://kymenpiiri.mll.fi

Tapahtumat:

Lapset ja media – Tukea
digiajan kasva�ajalle illat:
-Kotka: 19.5

-MLL -järjestöristeily: 
 25.-27.9.

Lisäksi olemme
yhteistyössä järjestämässä:

Temperamen�t
koulukasvatuksessa -
seminaaria

Miten temperamen�
vaiku�aa kommuni-
kaa�oon, ihmisen
oppimiseen ja vuoro-
vaikutukseen? Mitä
tarkoi�aa mentalisaa�o-
kyky? Mitä hyötyä taidosta
on?

Tule kuulemaan alan
asiantun�joita Kuulas-
seminaariin Kuusan-
koskitalolle to 21.5. klo 10–
16. Yhteistyössä MLL:n
Kymen piirin kanssa
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MLL:n Kymen piirissä on toiminut vuoden ajan Ystäväksi maahanmuu�ajaäidille – hanke, jonka rahoi�aa
Raha-automaa�yhdistys. Ystäväksi äidille – toiminnan tavoi�eena on edistää maahanmuu�ajaäi�en
kotoutumista ja kielenoppimista. Toiminnassa etsitään suomea puhuvia naisia ystäviksi
maahanmuu�ajaäideille.

Miksi ystäväksi maahanmuu�ajaäidille -toimintaa tarvitaan?

Erityises� kotona lapsiaan hoitavat maahanmuu�ajaäidit jäävät helpos� eristyksiin, sillä heiltä puu�uvat
luonnolliset tukiverkostot eikä heillä usein ole mahdollisuu�a lähteä kielikursseille. Kaikki äidit eivät saa
neuvolasta �etoa esimerkiksi leikkipuistoista tai perhekahviloista. Niillä, jotka �etoa saavat, saa�aa olla
korkea kynnys lähteä yksin tutustumaan leikkipuistoon tai oman asuinalueen muuhun
lapsiperhetoimintaan.

Kielenoppiminen uudessa ko�maassa on mahdotonta, jos äidillä ei ole ketään, jonka kanssa puhua
suomea. Myös monet arkiset toimet, kuten kaupassakäyn�, ovat vaikeita ilman kielitaitoa. Kaupan
hyllyltä on hankala löytää oikeaa purnukkaa ilman suomen kielen osaamista.

Millaista maahanmuu�ajaäidin ystävänä toimiminen on?

Jokaiselle maahanmuu�ajaäidille pyritään löytämään ystävä, joka asuu lähistöllä ja jonka kanssa äidillä
on yhteisiä harrastuksia ja kiinnostuksen kohteita tai vaikka samanlainen elämän�lanne.

Tähän vapaaehtoistoimintaan voi halutessaan o�aa omat lapset mukaan, sillä tarkoituksena on tavata
maahanmuu�ajaäi�ä arkisissa ympyröissä kuten leikkipuistossa, yhteisellä kävelylenkillä tai
kauppareissulla tai vaikka jomman kumman kotona.

Toiminnassa on mukana maahan muu�aneita naisia yli kahdestakymmenestä eri maasta.

Millaisen koulutuksen vapaaehtoiset saavat?

MLL:n Kymen piiri tarjoaa toimintaan mukaan lähteville perehdytyskoulutuksen, yhteisiä tapaamisia,
säännöllistä jatkokoulutusta sekä neuvontaa ja amma�llista ohjausta. Jokainen ystävyyssuhde aloitetaan
tapaamisella, jossa on läsnä maahanmuu�ajaäi�, vapaaehtoinen sekä MLL:n koordinaa�ori.

Seuraava vapaaehtoisten perehdytyskoulutus järjestetään he� alkusyksystä Lappeenrannassa. Jos olet
kiinnostunut toiminnasta, ota rohkeas� yhtey�ä piiritoimistoon:

koordinaa�ori Virpi Meriläinen, p. 040 589 5584, virpi.merilainen@mll.fi

Koko Suomi leikkii

Iloa, Terhoa ja Kerhoa!

Kulunut kevät on edennyt vauhdikkaas� autoreissuilla pitkin Kymenlaaksoa, Etelä-Karjalaa ja Etelä-Savoa.
Terhokerhotoiminta on ote�u alueella vastaan upean ka�avas�. Melkeinpä jokaisesta kunnasta löytyy
vähintään yksi Terhokerho, osassa toimii useampi. Jos teillä ei omalla ko�paikalla kerhoa vielä ole mu�a
ole�e kiinnostuneita, o�akaa toki yhtey�ä!

Ensi syksyn työsuunnitelmaani kuuluu Terhokerhoissa ja Perhekahviloissa vierailut ja sitä myötä teidän
au�aminen! Tartutaan siihen mikä on tuntunut haasteelliselta; onko se vapaaehtoisten
yhteyshenkilöiden löytyminen tai tehtävien kasautuminen vain yhdelle henkilölle, onko se kerhojen
�edotus ja näin ollen kävijöiden vähyys vaiko muiden yhdistysten mukaan saaminen? Tulen avuksi!

Laita�ehan syksyn Terhokerhojen ’lukujärjestykset’ myös minulle? Mitä aiemmin suunnitelmat ovat
valmiina, sitä paremmin jää aikaa �edotukselle. Ne�sivuilta www.kokosuomileikkii.fi löytyvät kaikki jo
toimivat Terhokerhot sekä paljon muutakin mukavaa, mm. uusin blogi:
h�p://www.kokosuomileikkii.fi/muistan-�edan-tahdon/

Leikkimuistelun myötä Mukavaa Kevä�ä!

Kymen piirin ja Etelä-Savon Leikkilähe� Kleimolan Piia, puh. 0401587122, piia.kleimola@mll.fi

NUORISOTOIMINTA JA TUKIOPPILASTOIMINTA

Mediakasvatus

Lapset ja media – Tukea digiajan kasva�ajalle illoista edessä vielä:

19.5.2015 klo 17.30-19 Kotkan pääkirjaston auditorio, Kirkkokatu 24, Kotka

Lapsi ja media – Tukea digiajan kasva�ajalle koulutuksen päämääränä on vahvistaa vanhempien ja lasten
kanssa toimivien amma�laisten mediakasvatus�etoisuu�a ja valmiuksia. Koulutuksessa korostetaan

järjeste�ävän seminaarin
luennoitsijoiksi saapuvat
MLL:n päällikkö Anne
Viinikka ja Helsingin
yliopiston tutkijatohtori
Sari Mullola. Seminaari on
suunna�u kasvatusalan
amma�laisille, mu�a on
avoin kaikille
kiinnostuneille!

Ilmoi�autumisaikaa on
jatke�u 15.5. as�. Lue lisää:
www.kuulas.info/koulutus
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aikuisen vastuuta mediakasva�ajana ja lapsen oikeu�a mediakasvatukseen. Koulutukseen osallistuvat
saavat ajankohtaista �etoa lasten kuvaohjelmien katselusta, ne�nkäytöstä, digitaalisesta pelaamisesta ja
älypuhelinten käytöstä. Illassa tarkastellaan, miten mediakasvatus nivoutuu lapsiperheen arjessa osaksi
kaikkea kasvatusta.

Tavoi�eena on:

Osallistujat tuntevat vastuun lasten digitaalisen mediankäytön ohjaamisesta ja tukemisesta ja
ymmärtävät, e�ä lapsella on oikeus mediakasvatukseen.

Osallistujat saavat �etoa lapsen mediasuhteen muodostumiseen vaiku�avista tekijöistä ja käsi�ävät
oman toimintansa vaikutukset lapsen mediasuhteen kehi�ymisessä.

Osallistujat saavat konkree�sta tukea ja keinoja lapsen median käytön ohjaamiseen.

Ilmoi�autuminen Liisa Hasanen, liisa.hasanen@mll.fi. Lisä�etoja Maiju Vesalta p. 050 302 0269 tai
maiju.vesa@mll.fi

YHDISTYSTEN TERVEISIÄ

Parikkalassa vaikute�in! Upeaa!

Näin kertoi puheenjohtaja Sanna-Kaisa Hyvönen:

"E�ä eivät ne saaneet vietyy sitä mei Parikkala lisää. O�n kantaa he� silloin kun se esitys oli ja kirjoi�n
lehteen. Sit soi�n kaikki kunnanvaltuutetut läpi jotka tunsin ja vetosin heihin.
Ehdotus oli et 125€ yhdestä lapsesta, muista perheen lapsista ei mitään (ois ollu aika kova huononnus
kun oli 200€ yhdestä perheen 3v ja sisaruslisä 80€ per lapsi)

Esi�vät sit seuraavas kokoukses 150€ perheen kaikista alle 3v (siis täähä on hyvä kun monella on kaks
alle 3v) sisaruslisä 50€ per lapsi ja eskareista ei makseta.

No tuosta purnasin kun eskarit �pute�in pois,mu�a on tää 150€ ja 50€ sisarukset tosi hyvä siihen nähen
et ois ollu kaikista perheen lapsista vaan tuo 125€"

Laita Kikalle infoa yhdistystenne tapahtumista: christa.carpelan@mll.fi

PIIRITOIMISTON YHTEYSTIEDOT

Christa Carpelan

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

perhepalveluohjaaja
p. 040 728 0288
heidi.peramaki@mll.fi

Kymen alueen amma�lliset perhepalvelut
Lapsiperheiden ko�palvelu

mailto:heidi.peramaki@mll.fi


Vammaisen- ja pitkäaikaissairaan lapsen hoito
Perhetyö
Lasten- ja nuorten tukihenkilötyö

Sami Laakkonen

perhepalvelupäällikkö
p. 040 728 0288
sami.laakkonen@mll.fi

Kymen alueen amma�lliset perhepalvelut
Lapsiperheiden ko�palvelu
Vammaisen- ja pitkäaikaissairaan lapsen hoito
Perhetyö
Lasten- ja nuorten tukihenkilötyö

Maiju Vesa

perhekeskustoiminnan koordinaa�ori
p. 050 302 0269
maiju.vesa@mll.fi

Vapaaehtoisen perhekeskustoiminnan amma�llinen ohjaus
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.

 

 

 

https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/ac/aHR0cHM6Ly9tbGwta3ltZW4tcGlpcmkuY3JlYW1haWxlci5maS91bnN1YnNjcmliZS81N2IyZTYzMDM5NjBiLzU1NGI2MDYyNjJiMmE-/MTM5MzU1NTM2fDU2ODUyfDQwMzE2fDM0NA--

