
 Katso viesti selaimessa

   

 Piiriviesti 7/2019 marraskuu 2019 

 

Tervehdys!

Lape-akatemia kierrokset Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa ovat nyt takana. MLL on ollut
vahvasti mukana akatemioiden suunnittelussa ja toteuttamisessa, erityisesti lapsivaikutusten
arvioinnin kouluttamisessa johtaville virkamiehille ja päättäjille. Tämän linkin takaa löydät
luomamme työkalun lapsivaikutusten arvioinnin toteuttamisen helpottamiseksi. Saa jakaa! Ja
allekirjoittanut tulee mielellään asiaa avaamaan kuntatoimijoillenne.

Vielä emme tiedä miten lape -työ tällä hallituskaudella jatkuu, mutta jatkuu kuitenkin - yhtenä
kärkenään perhekeskustoiminnan kehittäminen! STM:n tiedotteen mukaan merkittävä osa
jatkokehittämisestä tehdään Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmassa. Näin
voidaan välttää irrallinen hanketyö ja vahvistaa pitkäjänteistä yhteistä muutostyötä alueilla.
Lapsi ja perhemyönteinen yhteiskunta ei synny itsestään! Sen teemme me kaikki yhdessä.

Ja muistathan piirin sääntömääräisen syyskokouksen tiistaina 19.11 klo 17.30 Imatran
Valtiohotellissa. Kokouksessa mukana myös liiton pääsihteeri Milla Kalliomaa.Tervetuloa! (Alla
tarkemmat tiedot)

Kohdataan, ja jatketaan keskustelua! T. Christa Carpelan eli Kikka ja co.
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MLL:n Kymen piirin sääntömääräinen syyskokous

Mannerheimin Lastensuojeluliiton
(MLL) Kymen piirin sääntömääräinen

syyskokous järjestetään
tiistaina 19.11.2019 klo 17:30–20:00

Scandic Imatran Valtionhotelli
Torkkelinkatu 2, 55100 Imatra

Kokouksessa käsitellään syyskokoukselle
kuuluvat sääntömääräiset asiat.

MLL:n Kymen piirin hallitus

Asialista
Talousarvio ja toimintasuunnitelma

Valtakirja
Äänimäärät

Tervetuloa!

Ilmoittautumiset ja tiedot erityisruokavalioista
perjantaihin 8. marraskuuta mennessä
p. 040 566 2166 tai teija.honni@mll.fi

 

 Ajankohtaista  
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Nuorisohanke

Kymen piirin nuorisohanke Mie kuulun
päättyy ihan tuota pikaa ja hankkeen
koordinaattori Taina Salomäki siirtyy uusiin
tehtäviin jo marraskuun loppupuolella.

Hankkeen tuotoksena on syntynyt
Osallisuuden avaimet -opas, joka avaa
lukijalle osallistavien menetelmien käyttöä ja
antaa työkaluja niiden hyödyntämiseen.

Oppaan voi ladata sähköisesti
http://kymenpiiri.mll.fi/nuorille/ tai sitä on
mahdollista tilata piiritoimistolta.

 

 

Hyvä Joulumieli -kampanja

Hyvä Joulumieli -keräys on MLL:n, SPR:n ja YLE:n yhteinen keräys kotimaan vähävaraisten
lapsiperheiden hyväksi. Kerättävillä varoilla hankitaan ruokalahjakortteja, joilla vähävaraiset
perheet voivat hankkia ruokaa joulupöytään. Kortti on lahja, eikä sitä voi hakea. Vuonna 2019
keräys järjestetään 23. kerran. Keräyksen tavoitteena on kerätä kaksi miljoonaa euroa, joka
jaetaan 28 000 vähävaraiselle lapsiperheelle 70 euron arvoisina ruokalahjakortteina.

Tänä vuonna yhdistykset ovat tilanneet ruokalahjakortit suoraan itse. Jos nyt huomasit ettet ole
ruokalahjakortteja tilannut niin ei huolta.
Asiasta voit tiedustella Maijulta p. 050 302 0269.
Lisätietoja MLL yhdistysnetistä.

 

 Etelä-Karjalan kuulumisia  
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Seuraava Etelä-Karjalan lapsiperhejärjestöjen tapaaminen on
6.11. klo 17-18:30 Koulukatu 23, 53100 Lappeenranta.

Koollekutsujana on järjestöagentti Jussi Stoor. Lapsiperhetoimijat ovat tervetulleita tapaamisiin!
Jos et pääse paikalle tapaamiseen, meidän kauttamme voit lähettää viestiä. Voitte
halutessanne välittää kutsua myös omissa verkostoissanne.

  

 
Etelä-Karjalan EeKoo lahjoittaa MLL Kymen piirin kautta 3000€ joululahjan etelä-karjalaisille
vähävaraisille lapsiperheille.

 

 

Eroauttamistyön ja kohtaamispaikkatoiminnan kuulumisia

Perhesatamatoiminta on laajentunut Kotkaan, sinne on perustettu kaksi Perhesatamaa sekä
koulutettu vapaaehtoisia eli perheluotseja mukaan toimintaan. Myös Kouvolassa on koulutettu
ja Lappeenrannassa perehdytetty lisää perheluotseja. Painopisteenä on saada tulevaisuuden
ammattilaisia mukaan vapaaehtoistoimintaan eli perheluotsikoulutuksia on markkinoitu
erityisesti opiskelijoille. Perheille voi vinkata perhesatamatoiminnasta, toiminnassa on tilaa
kaikissa kaupungeissa eli Lappeenrannassa, Kouvolassa ja Kotkassa.

Lasten erovertaisryhmät käynnistyvät Lappeenrannassa viikolla 44 ja Kouvolassa viikolla 45.
Molemmat ryhmät ovat suunnattu varhaiskasvatusikäisille eli 5-6 -vuotiaille lapsille ja
toteutetaan yhteistyössä paikallisten päiväkotien kanssa.

 

 
 



Lue lisää

 

Kouvolassa ja Kotkassa on useita maahanmuuttajanaisia vailla ystävää

MLL:n Kymen piirin ystäväksi maahanmuuttajaäidille toimintaan kaivataan uusia vapaaehtoisia
mukaan. Kouvolassa, Kotkassa ja Lappeenrannassa on useita maahanmuuttajaäitejä vailla
suomalaista ystävää.

Tiedätkö sinä jonkun, joka sopisi ystäväksi maahanmuuttajaäidille?

Ota yhteyttä. Kerromme mielellämme lisää:

Elisa Sandström-Hovi
Koordinaattori
+358 40 750 4112
elisa.sandstrom-hovi@mll.fi
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Lue lisää

 

Terveisiä lukumummi ja -vaaritoiminnasta

Syyslukukauden aikana on koulutettu lukumummeja ja lukuvaareja Ruokolahdella, Luumäellä,
Imatralla, Kouvolassa ja Lappeenrannassa. Toiminta on herättänyt kiinnostusta varsinkin
pienillä paikkakunnilla, joissa koulutuksiin on osallistunut runsaasti senioreita. Vapaaehtoisia on
nyt Kymenlaaksossa 14 eri koulussa ja Etelä-Karjalassa 8 koulussa. Kouvolassa lukumummeja
on vasta 4. Tämän vuoksi yritämme rekrytä lisää kouvolalaisia mukaan toimintaan.

Toiminnassa mukana olevat vapaaehtoiset ja yhteistyökoulut ovat olleet onnellisia toiminnasta.
Lapset suorastaan jonottavat lukumummien ja lukuvaarien lukutuokioihin. Opettajat ovat
ottaneet lisäavun avosylein vastaan ja rehtorit kiittelevät toimintaa.

Tänä vuonna koulutetut lukumummit ja lukuvaarit pääsivät nauttimaan virkistyspäivinään
teatterista. Kävimme katsomassa Kouvolan kaupunginteatterissa Herrasmieshuijarit -ja
Lappeenrannan kaupunginteatterissa Cabaret-musikaalin. Seuraavan kerran tapaamme
pikkujoulujen merkeissä.

Tunnetko sinä seniori-ikäisen jota voisi kiinnostaa toiminta lukumummina tai
lukuvaarina?

Ota yhteyttä. Kerromme mielellämme lisää:

Elisa Sandström-Hovi
Koordinaattori
Lukumummi- ja lukuvaaritoiminta
+358 40 750 4112
elisa.sandstrom-hovi@mll.fi

 

  

 Koulutukset  
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Huomioittehan perehdyttämismahdollisuuden?

Jos yhdistyksillä on tarve tai toive jollekin koulutukselle, olkaa rohkeasti
yhteydessä! Tukihenkilö-, lukumummi ja -vaari sekä
perheluotsitoimintoihimme pääsee mukaan myös perehdytyksen kautta
ympäri vuoden!

Tervetuloa mukaan koulutuksiin!

 

 

Seuraava tukihenkilötoiminnan perehdytys Lappeenrannassa 7.11. klo 17. 
Ilmoittaudu Julialle! (yht.tiedot alla)

Tule kuulemaan toiminnastamme. Perehdytyksessä kuulet kaveri-, perhekummi- ja ystäväksi
maahanmuuttajaäidille -toiminnasta sekä lukumummi ja -vaari -toiminnasta. Tarjoamme
prehdytyksen lisäksi kahvia, purtavaa ja iloista mieltä. Koulutuksen käyminen ei velvoita
lähtemään mukaan toimintaan.

Lue lisää:
kymenpiiri.mll.fi
olettarkea.fi
lukumummitjavaarit.fi

Lisätietoja:
Etelä-Karjala: julia.lyytinen@mll.fi p. 0400 873 603
Kymenlaakso: sanna.kyto@mll.fi p. 040 749 9697 / elisa.sandstrom-hovi@mll.fi p. 040 750
4112

 

 Muista myös keskusjärjestön tapahtumakalenteri!  

 Markkinointi

Olettärkeä.fi

Muistutamme, että paikallisyhdistykset voivat hyödyntää Olettärkeä.fi -sivua erilaisissa
markkinoinneissa mm. tapahtumiin, perhekahviloihin, koulutuksiin ja vapaehtoisrekryyn liittyen.
Jos yhdistyksellänne ei vielä ole omaa tunnusta, sen saa Maiju Vesalta. Meiltä voi myös kysyä
apua sivun käyttöön liittyen.

Katso lisää: https://www.olettarkea.fi/
Kirjautuminen ilmoittajana: https://www.olettarkea.fi/hallinta/login/?next=/hallinta/

  

Instagram

Käyttääkö paikallisyhdistyksenne Instagramia? Halutessanne voitte tägätä meidät
(mll_kymenpiiri) tapahtumajulkaisuihinne, niin voimme jakaa niitä piirin Instagram-tilin
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kohokohdissa.

 Kymenlaakson tapahtumia  

 Haluamme kiittää yhteistyökumppaneita kuluneesta vuodesta! Perinteinen joulupuuro on tarjolla
31.11. klo 9-12 piiritoimistolla Kouvolassa (Hallituskatu 5). Tervetuloa!

 

 
 



 Etelä-Karjalan tapahtumia  

 Glögiä, pipareita ja joulumieltä on tarjolla yhteistyötahoille 4.12. klo 14-16 Lappeenrannan
toimipisteellä (Koulukatu 49, 53100 Lpr). Kiitos kuluneesta vuodesta!

 

 



 

 

 Lapsen oikeuksien viikko

Lapsen oikeuksien päivä on 20.11. ja Lapsen
oikeuksia juhlitaan kokonainen viikko
18.-24.11.!
Lapsen oikeuksien viikon avaus -tapahtumaa

 

 



 vietetään lauantaina 16.11. klo 9-12
Lappeenrannan Iso-Kristiinassa, tervetuloa!

 Lue lisää lapsen oikeuksien viikosta  

  

      

https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/ac/aHR0cHM6Ly93d3cubGFwc2Vub2lrZXVkZXQuZmkva2FtcGFuamEvbGFwc2Vub2lrZXVrc2llbnZpaWtrby8-/MTM5MzU1NTM2fDI5NTgwNHw0MDMxNnwzNDQ-
https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/ac/aHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL21sbGt5bWVucGlpcmkvP3JlZj1obA--/MTM5MzU1NTM2fDI5NTgwNHw0MDMxNnwzNDQ-
https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/ac/aHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vY2hhbm5lbC9VQ2ZiVlBJVG5PbGpnUWEwQ3g2cXh2c1E-/MTM5MzU1NTM2fDI5NTgwNHw0MDMxNnwzNDQ-
https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/ac/aHR0cDovL3loZGVzc2F2YWh2YWtzaS5ibG9nc3BvdC5maS8-/MTM5MzU1NTM2fDI5NTgwNHw0MDMxNnwzNDQ-
https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/ac/aHR0cHM6Ly93d3cuaW5zdGFncmFtLmNvbS9tbGxfa3ltZW5waWlyaS8-/MTM5MzU1NTM2fDI5NTgwNHw0MDMxNnwzNDQ-
https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/ac/aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9NTExfS3ltZW5waWlyaQ--/MTM5MzU1NTM2fDI5NTgwNHw0MDMxNnwzNDQ-


 

MLL:n Kymen piiri
Hallituskatu 5 (2. kerros)
45100 Kouvola
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.

mailto:kymen.piiri@mll.fi
https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/ac/aHR0cHM6Ly9tbGwta3ltZW4tcGlpcmkuY3JlYW1haWxlci5maS9hZG1pbi90aGVtZXMvc2hvdy81MGNmMDAwNTljNjgy/MTM5MzU1NTM2fDI5NTgwNHw0MDMxNnwzNDQ-
https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/ac/aHR0cHM6Ly9tbGwta3ltZW4tcGlpcmkuY3JlYW1haWxlci5maS91c2VyLXNldHRpbmdzLzU3YjJlNjMwMzk2MGIvZDU3OTU0NTQ1OGE1MTA1YmM4NTkxMmY3OTY1NDEwYzg-/MTM5MzU1NTM2fDI5NTgwNHw0MDMxNnwzNDQ-
https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/ac/aHR0cHM6Ly9tbGwta3ltZW4tcGlpcmkuY3JlYW1haWxlci5maS9mb3J3YXJkLXRvLWEtZnJpZW5kLzVkYmJmZDhkMDE1N2Y-/MTM5MzU1NTM2fDI5NTgwNHw0MDMxNnwzNDQ-
https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/ac/aHR0cDovL2t5bWVucGlpcmkubWxsLmZpLw--/MTM5MzU1NTM2fDI5NTgwNHw0MDMxNnwzNDQ-
https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/ac/aHR0cHM6Ly9tbGwta3ltZW4tcGlpcmkuY3JlYW1haWxlci5maS91bnN1YnNjcmliZS81N2IyZTYzMDM5NjBiLzVkYmJmZDhkMDE1N2Y-/MTM5MzU1NTM2fDI5NTgwNHw0MDMxNnwzNDQ-

