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 Kohdataanhan?

Kuunteleminen. Näkemien. Kohtaaminen. Osallisuus. Tärkeitä sanoja, jotka toistuvat useissa
eri foorumeissa. Eikä vähiten lapsi- ja perhepalveluiden (lape) uudistamistyössä, jossa MLL on
mukana kaikilla tasoilla niin valtakunnallisesti, maakunnallisesti kuin kunnallisesti. Erityisesti
perhekeskustoiminnan kehittämisessä meillä on MLL:ssä valtavasti kokemusta, ja
perhekahvioita löytyykin lähes kaikista kunnista. Tämä avoin kohtaamispaikkatoiminta on
tärkeä osa LAPEssa kehitettävää perhekeskustoimintaa.

On äärimmäisen tärkeää, että nämä tärkeät sanat muuttuvat myös toiminnaksi. Vaikka
kohtaamispaikkatoiminnasta puhummekin, tavoitteena ei ole kehittää kehittämässä parempia
palveluita, vaan parempia vuorovaikutustaitoja, sillä lasten, nuorten ja heidän vanhempiensa
kohtaamisen ja kuulemisen parantaminen on tärkeimpiä avaimia vaikuttavimpiin palveluihin.
Nyt lapsi tai nuori saattaa olla monen palvelun asiakkaana, mutta jäädä silti vaille vaikuttavaa
apua ja tukea. Tämä tulee vahvasti esille MLL:n Lasten ja nuorten puhelimisessa, jonne tulee
paljon yhteydenottoja lapsista ja nuorilta, jotka ovat palveluiden asiakkaina, mutta eivät tule siltä
kohdatuksi ja autetuksi.

Myös jokainen meistä voi pohtia, kuinka usein pysähdymme lasten tarpeiden äärelle? Kuinka
monta kertaa he ovat valittaneet siitä, että teen jotain muuta kun he ovat kaivanneet seuraani?
Puhunko heille usein vain hoputtamalla, huomauttamalla ja naputtamalla? Tärkeää on myös
yhteisvoimin kannustaa kuntien, ja tulevia maakuntien päättäjiä kuulemaan lasten ääni niin
päätöstä valmistellessa, prosessin aikana, kuin seurannassa. Avain tähän on lapsivaikutusten

 

https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/ac/aHR0cHM6Ly9tbGwta3ltZW4tcGlpcmkuY3JlYW1haWxlci5maS9lbWFpbC81OWVkYmYxOTFhNDVm/MTM5MzU1NTM2fDE3Njc1M3w0MDMxNnwzNDQ-


arvioinnissa. Me MLL:läiset voimme vaikuttaa arvioinnin todentumisessa osaksi
päätöksentekoprosessia kannustuksen lisäksi auttamalla tiedonkeruussa. Tästä linkistä pääset
MLL:n johtavan asiantuntijan Esa Iivonen lapsivaikutusten arviointi ohjeistukseen – laittakaahan
eteenpäin!

Ja tavataanhan piirin syyskokouksessa 18.11? Piirin kolmevuotisen kehittämistyön linjauksiin
sekä vuoden 2018 toimintasuunnitelmaan pääset tutustumaan oheisten linkkien kautta.

Vauvantuoksuisin terveisin, Kikka

ps. Kuvassa Lape-vauvaksikin kutsuttu Joa -poikani ohjaa työskentelyä Lappeenrannan lape-
seminaarissa. Vauvan ääni muistutti aika ajoin minkä äärellä olemme.

 Järjestötoiminta  

 

Syyskokous

MLL Kymen piirin sääntömääräinen
syyskokous pidetään lauantaina 18.11. klo
13-15 Anjalassa, Mari's Coffeessa.
Ilmoittautumiset osoitteeseen
joonas.kojo@mll.fi

Kokouskutsu
Asialista
Valtakirja
Äänimäärät
Toimintasuunnitelma
Budjettiyhteenveto

 

Hyvä joulumieli

Hyvä Joulumieli -kampanja on edennyt siihen
vaiheeseen, että lahjakortit ja muu materiaali
on postitettu teille kirjattuna kirjeenä tiistaina.
Viimeiset isommat paketit toimitetaan
henkilökohtaisesti. Jos kuoresta puuttuu
esimerkiksi riittävä määrä kirjekuoria tai
ilmenee tarvetta muulle materiaalille, niin
ilmoitattehan jotta voin laittaa postissa
tulemaan. Lahjakorttien jako perheille
tehdään aikataulun mukaisesti viikoilla 47-49.
Lomakkeet 2 ja 3 tulee palauttaa joko
postitse tai sähköpostitse (PDF tai
valokuva) 15.12. mennessä. Kampanjan
virallista avajaispäivää vietetään ensi
torstaina 23.11. - tuolloin kannattaa päivittää
facebookin kansikuvat ja välittää
keskusjärjestön tiedotetta paikallismedioille.

 

 

Tietosuoja-asetus ja sen tuomat
muutokset

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.

 

Aamupuuro
  

Piirin perinteinen aamupuuro -tapahtuma
vapaaehtoisille, yhdistysaktiiveille ja
yhteistyökumppaneille piiritoimistolla
perjantaina 1.12. klo 9-12. Tervetuloa!

 

 Leikkipankki tarvitsee vinkkisi

Leikkipankki avautui lokakuussa ja leikkien
kerääminen koko MLL-yhteisön yhteinen
ponnistus. Voit käydä syöttämässä oman
leikkivinkkisi pankkiin linkin kautta. Lue lisää

 Onko yhdistyksen tilastointi ajan
tasalla?

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

 

Lapsen oikeuksien päivä

Lapsen oikeuksien päivää vietetään vuosittain 20.11. Tänä vuonna teemana on
yhdenvertaisuus. Tiedätkö, millaista on olla lapsi, kysyy MLL:n Suomi 100 -juhlavuoden
kunniaksi tuottama video. Videolla asiaa kysytään asiantuntijoilta, eli eri ikäisiltä lapsilta ja
nuorilta ja herätellään aikuisia kuulemaan lasten ajatuksia iloista, peloista, perheestä, ystävistä,
tulevaisuudesta ja Suomesta. Video tulee levitykseen lapsen oikeuksien päiväksi. Lue lisää

 

 Perhekeskustoiminta  

 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 Lappeenrannassa.
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. 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.

Hoitajien tilauksen voi tehdä: soittamalla hoitajavälitykseen p. 044 030 3301, arkisin klo 8-12 tai
internetistä: https://lastenhoito.mll.fi/client
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 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. Koordinaattorilla on
ollut käytössään Socomin toteuttama pieni kännyköillä täytettävä kysely, jossa nuorilta on
kysytty muun muassa osallisuudesta, harrastuksista, läheisistä ihmisistä ja asioista, joihin he
haluaisivat vaikuttaa. Vastausten perusteella koodinaattori Piia laatii julkilausuman, joka
julkaistaan Lapsen oikeuksien päivänä 20.11.2017. Julkilausuma julkaistaan piirin verkkosivuilla
ja sosiaalisessa mediassa jaettavaksi.

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

Toiminnanjohtaja
p. 050 406 3763

 Joonas Kojo

Järjestökoordinaattori
p. 040 750 4112
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etunimi.sukunimi(at)mll.fi etunimi.sukunimi(at)mll.fi

   

 

Virpi Meriläinen

Koordinaattori,
Tukihenkilötoiminta
p. 040 589 5584
etunimi.sukunimi(at)mll.fi

 

Sanna Kytö

Koordinaattori,
Tukihenkilötoiminta
p. 040 749 9697
etunimi.sukunimi(at)mll.fi

 

   

 

Maiju Vesa

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

 

Piia Kleimola

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

 

   

 

Pauliina Paakala

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

 

Sanna Vähäsarja

Koordinaattori
Kaveri- ja lastenhoitotoiminta
p. 0400 873 603
etunimi.sukunimi(at)mll.fi

 

   

 Teija Honni  Marjaana Peronmaa  



Talousvastaava
taloushallinnon palvelut
p. 050 520 4574
teija.honni(at)mll.fi

Koordinaattori
Perhekeskustoiminta
etunimi.sukunimi(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.
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