Katso viesti selaimessa

Piiriviesti 1/2022

tammikuu 2022

Uutta kohti!
Hyvää ja antoisaa alkanutta vuotta!
Vuosi 2022 on alkanut historiallisesti. Suomen ensimmäiset hyvinvointialuevaalit on käyty ja
niiden valitsemat aluevaltuustot aloittavat työnsä maaliskuussa.
Me Kaakkois-Suomen piirillä polkaisemme uuden vuoden käyntiin hyvillä mielin. Odotamme
innolla, miten me ja sadat vapaaehtoisemme voimme olla yhä merkittävämpi tekijä osana uutta,
yhteistä hyvinvoinnin kokonaisuutta. Uskomme vakaasti, että järjestötyön tarjoama apu on
olennainen osa yhteiskuntaa, jossa mahdollisimman moni lapsi, nuori ja perhe saa
tarvitsemansa avun ja helpotuksen elämän haastaviin tilanteisiin ja niiden ehkäisemiseen.
Pidämme silmämme ja sylimme avoinna uusille, kohdennetuille yhteistyömahdollisuuksille, joita
hyvinvointialueiden perustaminen voi tarjota.
Paljon on luvassa tänäkin vuonna MLL:n yhteisen päämäärän edistämiseksi – tässä
piiriviestissä näemme jo lupaavan katsauksen alkuvuoteen.
Mukavaa alkuvuotta ja kevään odotusta!
T. Viestintäassistentti Samuli Nihtilä ja koko piirin väki
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Ajankohtaista
Uusi vuosi on tuonut uusia toimijoita yhdistyksiin. Mikäli yhdistyksenne
vastuuhenkilöissä on tapahtunut muutoksia, muistattehan ilmoittaa uudet tiedot
rekisteriin.
Muistathan tilastoida? Yhdistyksen toiminnan tilastoinnin määräpäivä on 31.1.2022.
Lue lisää täältä: Toiminnan tilastointi tehdään 31.1. mennessä | Yhdistysnetti (mll.fi)
Viestintä 2022 Vuosikello, viikkosuunnitelma ja viestintäsuunnitelma . Täältä löydät
tuoreet viestintäsuunnitelmat työsi pohjaksi.
Meidän MLL -kahveja 2022. Syksyn 2022 vapaaehtoisten rekrytointikampanja tehdään
yhdessä. Yhdistysten vapaaehtoiset sekä piirit ja keskusjärjestön työntekijät kutsutaan
mukaan miettimään, miten vapaaehtoisia houkutellaan mukaan yhä vetovoimaisemmalla
brändillä ja helpommin käytettävillä viestintämateriaaleilla. Kaikki halukkaat pääsevät
mukaan. Kevään Meidän MLL -kahvien ja -verkkokyselyn ajankohdat laitetaan
kalenteriin ja viestitään ensimmäisen Meidän MLL -kahvien 27.1 palautteen pohjalta.
Yhdistysnetistä löydät aina tuoreimmat ohjeistukset toimintaan koronapandemian aikana.

Keskusjärjestöltä tukea viestintään
Keskusjärjestön viestinnän tärkeä tehtävä on tukea yhdistyksiä ja piirejä viestinnän
suunnittelussa ja toteuttamisessa. Jos viestinnän kysymykset mietityttävät, voit kysyä apua
vapaasti! Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@mll.fi. Kiitos reagointiajasta!
Nina Räisänen, visuaalisen viestinnän suunnittelija, logot, kuvat, graafinen ohjeistus puh
075 3245582
Jonna Järvelä, verkkoviestinnän koordinaattori, digimarkkinointi, maksetut
somekampanjat ja näiden analytiikka 075 3245575
Helena Hulkko, viestintäpäällikkö, kampanjakokonaisuudet ja ”miten olen yhteydessä
mediaan”, 050 582 22 11
Eveliina Kutila, somepostaukset ja median kontaktointi (tammikuun loppuun asti,
keväällä ilmoitetaan uuden tiimiläisen yhteystiedot)

Lapset ensin -materiaalit nyt Gredissä
Keräysmateriaalit ovat nyt käytössäsi Gredissä. Kampanjan kuva on tunnistettavuuden vuoksi
sama kuin vuonna 2021, mutta voit valita muokkaukseesi kahdesta tekstiversiopohjasta.
Keräys on ensi kertaa yhdistysten oma keräys: varat kerätään ja käytetään yhdistyksissä.
Keräysaika on vapaasti valittavissa koko vuoden ajan – mutta MLL:n somekanavat tuottavat
huhtikuussa tehopaketin keräystä tukemaan. Tämä tarjoaa helposti keräyksen toteuttamiselle
näkyvämmän hetken. Lue lisää keräyksen käsikirjasta Lapset ensin -keräys | Yhdistysnetti
(mll.fi).
Jos kaipaat apua keräyksen toteuttamiseen yhdistyksessäsi, ole rohkeasti yhteydessä piirimme
viestintäassistenttiin Samuliin: samuli.nihtila@mll.fi

Nuortennetin toimittajia etsitään!
Rakastaako tuntemasi nuori valokuvata, kirjoittaa juttuja, runoja, tehdä haastatteluja,
podcasteja, videoita, tsempata muita nuoria? Nuortennetin toimittajana nuoren on mahdollista
oppia kaikkea tätä, ideoida ja julkaista sisältöä nuorille MLL:n Nuortennetin kanavilla.
MLL Nuortennetin toimittajien uusi ryhmä aloittaa helmikuussa 2022 ja MLL etsii nyt aktiivisia
13-21 -vuotiaita nuoria ympäri Suomea tekemään Suomen suurinta nuorten foorumia
Nuortennettiin!
Nuortennetin työntekijät ohjaavat nuoria sisällöntuotannossa ja koko Suomen nuoret ovat
tervetulleita mukaan. Löytyisikö tästä nuorellesi hauska harrastus ja myös uusi kaveripiiri?

Vinkkaa tästä nuorelle ja tarjoa hänelle elämänsä mahdollisuus! Lisätietoja ja ilmoittautuminen
nuortennetti.fi/toimittajaksi

Tukihenkilötoiminta

Tukihenkilötoiminta perehdyttää halukkaita vapaaehtoisia toimintaan mukaan kevätkaudella!
Tule rohkeasti mukaan, sinua kaivataan ❤
Ystäväksi maahanmuuttajäidille
Kaveriksi lapselle
Heppakaveriksi lapselle
Perhekummiksi pikkulapsiperheelle
Lukumummiksi -tai vaariksi

Lisätiedot Sanna Kytö 040 7499697 tai sanna.kyto@mll.fi
T. Sanna

Perhesuhteiden tuki

Odottavien olohuoneet ovat alkaneet! Seuraavalla kerralla tiistaina 15.2. aiheena on
parisuhteen huomioiminen lapsen synnyttyä. Iltoihin pääsee ilmoittautumaan tästä linkistä:
https://bit.ly/3gBxdiI
Vertaistuelliset iskä-kahvit jatkuvat myös keväällä zoomissa. Tulevat iskä-kahvit järjestetään
26.1. ja 16.2. kello 18-19. Linkki kahveille löytyy täältä:
https://www.facebook.com/events/330844278644969/?
event_time_id=330844278644969&ref=newsfeed
Perhesatamissa eli maksuttomissa kohtaamispaikoissa lapselle ja erossa asuvalle
vanhemmalle on tilaa! Alueelliset yhteystiedot löydät täältä: https://kaakkoissuomenpiiri.mll.fi/perheille/perheen-auttaminen-erotilanteessa/perhesatamat/
Lapset ensin erossakin – infot eroperheitä kohtaaville ammattilaisille ovat varattavissa
työyhteisöille. 1,5 tuntia kestävä maksuton koulutus järjestetään etäyhteyksin zoomin kautta.
Lisätietoja ja tilaukset: marjaana.peronmaa@mll.fi tai noora.kovanen@mll.fi
Lasten erovertaisryhmä noin 5-6 -vuotiaille lapsille alkaa Haminassa 10.3. Linnoituksen
päiväkodilla. Ryhmä kokoontuu viisi kertaa torstaisin kello 17-19. Ilmoittautumiset ja lisätiedot:
saara.leiri@mll.fi
Perhevapaalta työelämään -ryhmä alkaa Keltakankaan perhekeskuksella viisi kertaa 9.3.
alkaen. Vertaisryhmätoiminnassa tarjotaan tukea perhevapaalta työelämään siirtyessä.
Ryhmässä valmistaudutaan muutostilanteeseen mm. työn ja perheen yhteensovittamisen,
oman hyvinvoinnin ja tukiverkostojen hyödyntämisen näkokulmista. Ilmoittautua voit 15.2.
mennessä tästä linkistä: Webropolilla luotu kysely: Perhevapaalta työelämään
(webropolsurveys.com)
Lisää tapahtumia ja vinkkejä perhearkeen löytää Kaakon äipät ja iskät -ryhmästä Facebookista!

Nuorisotoiminta
MLL:n Kaakkois-Suomen piiri järjestää
koulutuksia maaliskuun 2022 loppuun asti
Kymin Osakeyhtiön 100-vuotissäätiön
hanketuen avulla tukioppilaille, oppilaille ja
opettajille sekä urheiluseurojen ohjaajille ja
valmentajille. Myös koulujen ja
urheiluseurojen vanhempainillat sekä
nuorisotoimille suunnatut koulutukset
onnistuvat räätälöidysti tarpeen mukaan.
Aiheina:
Tukioppilaiden perus- ja

jatkokoulutukset
Kiusaamisen ehkäisy
Tunne- ja vuorovaikutustaidot
Turvallisen ryhmän rakentaminen
Mediakasvatus ja digihyvinvointi
Taloustaidot osana elämänhallintaa
Nuoresta aikuiseksi

Myös Nuoresta aikuiseksi -oppitunteja ja tietoiskuja tarjotaan maaliskuun loppuun asti
yläkouluihin, toisen asteen oppilaitoksiin ja nuorten kohtaamispaikkoihin (esim. nuorisotilat).
Teemalliset oppitunnit ja tietoiskut koostuvat eri aiheista, mm. terve itsetunto, tunnetaidot,
vuorovaikutus, terve seksuaalisuus ja seurustelu. Tietoiskuja tarjoamme eri nuorten
kohtaamispaikoille (esim. nuorisotilat). Oppitunteja toteutetaan myös etäyhteydellä ja toiveiden
mukaan!
Lisätietoa ja ilmoittautumiset: sami.halme@mll.fi, p. 050 477 0877

Lue lisää nuorisotoiminnasta

Kuvaaja: Anna Autio

Ammatilliset perhepalvelut
MLL:n Kaakkois-Suomen piirin ammatilliset perhepalvelut ovat käytettävissäsi myös koronaaikaan. Tarjoamme lapsiperheiden kotipalvelua, vammaisen- ja pitkäaikaissairaan lapsen

hoitoa, omaishoidonvapaiden aikaista kotihoitoa, perhetyötä sekä ammatillista tukihenkilötyötä.
Lapsiperheiden kotipalvelun palveluseteliä voi tiedustella oman paikkakunnan
kotipalvelukoordinaattorilta tai esimerkiksi neuvolan terveydenhoitajalta. Voit tilata kotipalvelua
myös suoraan meiltä.
Kaikki työntekijämme ovat sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia, joilla on vankka kokemus
työskentelystä erilaisten lasten ja lapsiperheiden kanssa.
Lisätietoa:
perhepalvelupäällikkö Pauliina Paakala, pauliina.paakala@mll.fi, p. 040 728 0288 (KYMSOTE
alue)
palveluohjaaja Piritta Lirkki, piritta.lirkki@mll.fi, p. 050 472 5125 (EKSOTE alue)
Haemme ammatillisten perhepalveluiden joukkoomme tuntityöhön täysi-ikäisiä, oma-aloitteisia,
hyvät vuorovaikutustaidot omaavia sosiaali- tai terveysalan ammattilaisia.

Hae meille töihin

Lastenhoitotoiminta
Tänä keväänä toteutetaan ensimmäistä
kertaa lastenhoitokurssi valinnaisaineena
Pyhtään yläkoulun 8. luokkalaisille! Kurssin
voi valita osaksi opintoja ja se kestää koko
kevätlukukauden.
Olemme innoissamme yhteistyöstä!

Mannerheimin Lastensuojeluliiton (MLL) kouluttama luotettava hoitaja huolehtii lapsen
turvallisuudesta, hoidosta ja viihtymisestä vanhempien ohjeiden mukaan. Perhe voi tilata
lastenhoitoapua mille vuorokaudenajalle tahansa. Hoitajien tilauksen voi tehdä soittamalla
hoitajavälitykseen p. 044 030 3301, arkisin klo 8-12 tai internetistä www.elastenhoito.fi, jolloin
sinun täytyy olla rekisteröitynyt käyttäjä.
Voit tilata MLL:n hoitajan, kun asut jossakin seuraavista kunnissa:
Kouvola, Kotka, Hamina, Virolahti, Miehikkälä, Pyhtää, Lappeenranta, Imatra, Taipalsaari.
Lisätietoja: piritta.lirkki@mll.fi, p. 050 472 5125

Lue lisää lastenhoitotoiminnasta

Kuvaaja: Päivi Karjalainen

Tapahtumat

Uudistimme kotisivujemme tulevat tapahtumat-osion!
Tulevat tapahtumat -vuosikello on poistunut ja tilalle on tullut kalenteriratkaisu. Etusivulla näet
yhdellä silmäyksellä kuusi ajankohtaisinta - tulevaa ja meneillään olevaa - tapahtumaa. Voit
myös avata suuremman listauksen napsauttamalla Lisää tapahtumia -painiketta.
Kuusi ajankohtaisinta tapahtumaa löydät etusivultamme ja kattavan listauksen täältä.

MLL:n Kaakkois-Suomen piiri
Hallituskatu 5 (2. kerros)
45100 Kouvola
kaakkois-suomen.piiri@mll.fi

Linkit
Päivitä yhteystiedot
Kerro kaverille
https://kaakkois-suomenpiiri.mll.fi/

Osoitelähde: MLL:n Yhdistysnetin yhdistystiedot.
Jos et halua meiltä enempää postia, poistu postituslistalta.

