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Kesätervehdys
On aika kesän ja kärpästen – aika hengahtää. Suuri kiitos teille kaikille kuluneesta keväästä!
Myös piiri elää hiljaiseloa heinäkuun kesälomien ajan, paitsi meidät löytää Itä-Länsi ottelusta.
Mutta ennen kuin tulet kolkuttelemaan Käsityöläiskadulle soita, joko piirin puhelimeen p. 010
422 8122 tai järjestöassistentti Joonas Kojolle p. 040 750 4112 varmistaaksesi, että paikalla on
varmasti joku. Elokuun viestissä kerromme lisää syksyn suunnitelmista ja kuvioista. Suurin
muutoshan meillä on, että järjestökoordinaattori Liisa ”Lissu” Hasanen jää ansaitulle eläkkeelle.

Hei ystävät!
Jään nyt kesälomalle ja elokuussa
eläkkeelle.
Kiitos niistä ihanista antoisista hetkistä, joita
olemme yhdessä viettäneet. Olen saanut
tehdä 14 vuotta yhteistyötä kanssanne.
Teidän vapaaehtoisten toiminta on ollut paras
kannustimeni ja vuodet MLL:ssa ovat olleet
työurani parhaat. Te teette upeaa,
korvaamatonta työtä lasten ja lapsiperheiden
hyväksi.
Toivotan teille aurinkoista kesää ja voimia
ylläpitää arvokasta toimintaanne.
Ehkäpä vielä jossain kohtaamme.

Liisa

Perhekeskustoiminta
Tukihenkilötoiminta
MLL:n tukihenkilötoimintaan kuuluvat RAY:n rahoittamat perhekummi- ja ystäväksi
maahanmuuttajaäidille -toiminnat sekä tänä vuonna pilotoitava kaveritoiminta.
Seuraava Perhekummi- ja Ystäväksi maahanmuuttajaäidille koulutus alkaa syyskuussa
Lappeenrannassa. Lisätiedot saat sanna.kyto@mll.fi tai virpi.merilainen@mll.fi

Lue lisää tukihenkilötoiminnasta

Lastenhoitotoiminta
Seuraava lastenhoitokurssi alkaa 5.9. Imatran Tainiotalolla. Ilmoittautumiset 6.6. alkaen
osoitteessa www.ito.fi Lastenhoitotoiminnasta vastaa 1.6. alkaen Sanna Vähäsarja
sanna.vahasarja@mll.fi p. 0400 873 603
Lastenhoidon välityspisteemme on kiinni kesällä seuraavasti: 10.6., 4.-24.7., 24.8. ja 6.9. Kesän
hoitotilaukset tehtävä ennen kesäkatkoa. Hoitajien tilauksen voi tehdä: soittamalla
hoitajavälitykseen p. 044 030 3301, arkisin klo 8-12 tai
internetistä: https://lastenhoito.mll.fi/client

Koko Suomi leikkii -hanke (2014-2016)

Hyppää mukaan leikin, arjen anarkian ja
teatterin keinojen äärelle! MLL:n Kymen piiri
järjestää yhteistyössä SPR:n KaakkoisSuomen piirin ja Kouvolan
nuorisopalveluiden kanssa
ohjaajakouluksen 13-18 -vuotiaille
Haanojan Haalin nuorisotilalla
Myllypuronkatu 3, Kouvola) torstaina 9.6.
klo 10-16.30. Ohjauksesta vastaa MLL:n
Kymen piirin leikkilähetti, teatteriopettaja Piia
Kleimola. Avoimeen tilaisuuteen ovat
tervetulleita kaikki ryhmän tai kerhon
ohjaamisesta tai ylipäätään
ohjaajakoulutuksesta kiinnostuneet. Tilaa
20:lle nopeimmalle.
Ilmaiseen koulutuspäivään sisältyy ruoka ja
kahvi. Sitovat ilmoittautumiset 2.6. mennessä
osoitteeseen piia.kleimola@mll.fi tai
numeroon 040 1587122
www.kokosuomileikkii.fi

Lue lisää PDF-muodossa

Nuoriso- ja tukioppilastoiminta
Koulurauha lukuvuoden päättäjäiset Itä-Länsi -tapahtumassa 1.7.
Mannerheimin Lastensuojeluliiton Kymen
piirin hallinnoima koulurauhavuosi 2015–
2016 tullaan päättämään Kouvolan
pesäpallostadionilla Itä–Länsi tapahtuman Apoikien otteluun. Paikalla tekemistä nuorille
yhteistyössä Kouvolan nuorisopalveluiden
kanssa. Mukana menossa ovat myös Utin
jääkärirykmentti ja Duunista toimeen-hanke.
Pesäpallon Itä–Lännessä on perjantaina 1.7.2016 nuorten päivä. A-poikien huippuottelun
lisäksi oheistapahtuma-alueella toiminta käynnistyy jo iltapäivällä. Nuorten päivän
pääesiintyjänä on hip hop- ja reggaeyhtye Jätkäjätkät, jotka tuovat ison orkesterinsa
Kouvolaan harvinaiselle keikalle. Jätkäjätkien yhdeksänhenkisen bändin pääsolistina on Asa.
Jätkäjätkät on julkaissut urallaan kolme levyä.
Kuusankoskelainen vlogaaja ja tubettaja Iina Lehtimäki on yksi tapahtuman tähtivieraista.
YouTubessa vlogia pitävä ”Iinu” tulee kertomaan nuorille videoiden teosta. Tapahtuman juontaa
toimittaja Kristoffer Ingnatius.

Lue lisää

Yhteystiedot

Christa Carpelan

Joonas Kojo

Toiminnanjohtaja
p. 050 406 3763
etunimi.sukunimi(at)mll.fi

Järjestöassistentti
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

Leikkilähetti
Koko Suomi leikkii -hanke (2014-2016)
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,
Lastenhoitotoiminta

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.

