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Voimalauseita

''Ei asiat tee meistä onnettomia, vaan se mitä asioista ajattelemme.''

''Vaara on totta, pelko on valinta.''

''Asioilla on tapana järjestyä!''

''Life isn´t about waiting for the strorm to pass, it´s about learning to dance in the rain.''

''Onni löytyy arjesta''

''Sinä riität!''

''Voimaa ja valoa''

''Kaikkeen emme voi välttämättä vaikuttaa, mutta asioihin kannattaa suhtautua mieluummin
mahdollisuuksina kuin uhkina - asioissa on aina monta puolta! <3''

''Jonain päivänä tiedät että selvisit tästäkin.''

''Nauru on ääni, joka syntyy siitä, kun sielu tanssii.''

''You will never win if you never begin.''
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50 000€ lahjoitettu Kymenlaakson ruoka- ja
tukiapukeräykseen!

MLL:n Kaakkois-Suomen piirin, SPR:n Kaakkois-Suomen piirin, Kouvolan kaupungin ja
Kymsoten yhteistyönä organisoima ruoka- ja tukiapukeräykseen on lahjoitettu jo 50 000€.
Ruokalahjakortteja (a´50€) on jaossa jo tällä hetkellä 750 kpl. Lahjakortit jaetaan Kymsoten
Pyydä apua -palvelun kautta, joka löytyy Kymsoten lasten, nuorten ja perheiden sivulta.

 

 Lue lisää Pyydä apua -palvelusta  

 

Keräys jatkuu toistaiseksi. Ruoka- ja tukiapukeräykseen voi osallistua lahjoittamalla keräystilille:
FI98 5750 0120 4267 89. Lahjoittaja saa määritellä summan ja halutessaan kaupungin tai
kunnan, johon apu kohdistetaan. Viestikenttään: Lahjoitus ja mahdollinen toive
kohdistamisesta.

Lisätietoja: Christa Carpelan p. 050 4063 763, christa.carpelan@mll.fi
Lupatunnus: Kaakkois-Suomen poliisilaitos lupa nro RA/2019/36/.

Keräykseen jo osallistuneet yritykset:

 

 

 

Näin haet apua Etelä-Karjalassa

Etelä-Karjalassa SPR:n Lpr osaston, MLL Kaakkois-Suomen piirin ja Eksoten yhteisen
#operaatiokauppakassi -keräyksen tukea voit hakea ottamalla yhteyttä Eksoteen,
riia.karels@eksote.fi

 

https://www.kymsote.fi/fi/Palvelut/Lasten,-nuorten-ja-perheiden-palvelut/c/lasten-nuorten-ja-perheiden-palvelut


 

 

Paikallisyhdistysten kesätoiminta

Kesä keikkuvin tulevi ja Suomen hallituksen 4.5.2020 tekemän päätöksen mukaisesti
kokoontumisia koskevaa henkilömäärärajoitusta on mahdollista lieventää nykyisestä 10
henkilöstä enintään 50 henkilöön 1.6. alkaen, toistaiseksi. Mainitun päätöksen mukaisesti 50
hengen kokoontumisrajoitusta sovelletaan myös kolmannen sektorin järjestämissä
tilaisuuksissa, kulttuuri-, harraste-, liikunta- ja urheilutapahtumissa.

Mielekkään toiminnan järjestäminen lapsille ja nuorille on aina tärkeää, mutta sen merkitys
korostuu erityisesti nyt eletyn kevään jälkeen. Se, mitä voimme heille turvallisesti tarjota,
vahvistaa samalla myös perheiden hyvinvointia. Eikä sitä, mitä on mahdollista tehdä, tarvitse
MLL:n tehdä yksin. Haluammekin kannustaa MLL-yhdistyksiä aktiiviseen yhteistyöhön muiden
paikallisten toimijoiden kanssa.

Kesätoiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa huomioon otettavia yleisiä reunaehtoja

1.6. alkaen kokoontumisrajoitus nousee kymmenestä ihmisestä 50 ihmiseen.
Julkisia sisä- ja ulkotiloja avataan touko- ja kesäkuun aikana asteittain, kuntien
päätöksillä. Tämä koskee esimerkiksi harrastustiloja ja -paikkoja, nuorisotiloja,
kerhotiloja sekä järjestöjen kokoontumistiloja. Perehtykää kuntakohtaisiin päätöksiin ja
eri tiloja koskeviin ohjeisiin.
Hygieniaohjeistusten noudattamisesta ei saa tinkiä.
Ikääntyneiden (yli 70-vuotiaat) fyysistä kontaktia muiden ihmisten kanssa rajoitetaan
edelleen.
Vapaa-ajan matkustamista ulkomaille ei suositella. Ulkomailta tuleville suositellaan
karanteeninomaisia olosuhteita ennen toimintaan osallistumista.

 

 Lue lisää MLL:n kesätoiminnasta 2020  

 

MLL keskusjärjestöltä terveisiä – kyselyitä yhdistyksille!

Olemme lähettäneet aiemmin yhdistysten puheenjohtajille ja rahastonhoitajille MLL:n
yhdistystoiminnan resurssit 2019 -kyselyn, jossa kartoitamme mm. toiminnan tunnuslukuja
vuodelta 2019. Kyselyyn voi vastata vielä 15.5. asti.  

https://yhdistysnetti.mll.fi/ajankohtaista/uutiset/mlln-kesatoiminta-2020


 

 

Perhesuhteiden tuen toiminta on siirtynyt
koronatilanteessa monin osin verkkoon,
Perhelaituri-etäkohtaamispaikan toimiksi.
Koulutuksia ja tilaisuuksia sekä Äipät ja iskät
aamu- ja iltakahveja on järjestetty Zoom-
alustalla osallistujien ideoimien alustajien
vetäminä.

 

Yhdistysten puheenjohtajille ja varapuheenjohtajille olemme puoelstaan lähettäneet MLL-
yhdistyksen tilannekuva toukokuussa 2020 -kyselyn, johon ehtii vastata vielä 19.5. asti.
Kyselyn avulla luodaan kokonaiskuvaa siitä, millaisena MLL-arki näyttäytyy yhdistyksissä tällä
hetkellä tai mitä suunnitelmia ja ajatuksia on tulevasta.

 Vastaa tilannekuva -kyselyyn täällä  

 

Millaisia kuvia toivoisit Gredin kuvapankkiin?
Gredi toi mukanaan myös entistä paljon laajemman kuvapankin, sillä kuvien tarve oli yksi
yhdistysten selkeimmistä tarpeista, kun kyselimme vuosi sitten evästyksiä visuaalisen ilmeen
uusimisiin. Kuvapankkia täydennetään vähitellen ja ensimmäiseksi pyrimme tarjoamaan kuvia,
jotka kattavat yhdistysten yleisimmät perustoiminnot. Sen vuoksi toteutammekin kesäkaudella
kuvauksia, joissa näkyy yhdistysten perusarki. Millaisia kuvia sinä toivoisit kuvapankkiin?
Vastaa kyselyyn 31.5. mennessä.

 

 Vastaa kuvapankki -kyselyyn täällä  

 Kiitos vastauksistanne!  

 
Perhesuhteiden tuki (eroauttaminen ja Yhes
vahvemmaks! -hanke)

 

https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/7469b886-c98f-4589-9db0-e03b88883294?displayId=Fin1997022
https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/04dbe091-8c67-4c12-8537-0c86b9a5ed9b?displayId=Fin1955443


 



 

 

Uusina toimina Kaakon äipät ja iskät  -Facebook-ryhmässä rikkoutuu pian 1000 jäsenen raja.

Ryhmä löytyy osoitteella: https://www.facebook.com/groups/639203350197972/

Perhesatamat Kouvolassa, Lappeenrannassa ja Imatralla toimivat niiden perheiden tukena,
jotka voivat osallistua. Riskiryhmiä ei toimintaan osallistu.

Keskusteluapua perhearjen tueksi tarjoamme arkisin klo 13-15.

 

 

https://www.facebook.com/groups/639203350197972/


  

Vaalimme<3Perhemyönteisyyttä- kampanja
on käynnistynyt, ensimmäinen yhteistyöyritys
on teknisen suunnittelun asiantuntijayritys
CTS Engtec Oy Kouvolasta. Yritys on tehnyt perhemyönteisiä toimenpiteitä ja heille
myönnetään Vaalimme<3Perhemyönteisyyttä -status.

 

 

Touko-kesäkuun ajan julkaisemme torstaisin viikoittain nettisivuillamme ja piirin some-kanavilla
eroaiheisia videoklippejä, joissa kokemusasiantuntijat pääsevät ääneen. Erovideoiden
tavoitteena on tuoda esiin lapsen näkökulmaa vanhempien erotilanteessa ja tukea vanhempia
erovanhemmuudessa.

Linkki piirin Youtube-kanavalle:
https://www.youtube.com/channel/UCfbVPITnOljgQa0Cx6qxvsQ

STEAn rahoittaman Eroauttamis- ja kohtaamispaikkatoiminnan hankkeen jatkuvan rahoituksen
haku ei avautunut keväällä, toimintaan haetaan rahoitusta seuraavalle vuodelle syksyn haussa.

Tulossa Perhe mielessä – ryhmät pienten lasten vanhemmille:

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCfbVPITnOljgQa0Cx6qxvsQ


Lue lisää

 

Tukihenkilötoiminta

Siuta tarvitaan!
Haluatko tuottaa iloa, tai antaa aikaa lapsille ja nuorille aikuiskaverina?
Oletko kiinnostunut kulkemaan mukana lapsiperheen arjessa perhekummina?
Oletko kiinnostunut erilaisista kulttuureista, tule ystäväksi maahanmuuttajaäidille!

Etäkoulutus

to 28.5. klo 17.00-18.30

ma 1.6. klo 17-18.30 ja

ti 2.6 klo 17-18.30

Koulutus vaatii läsnäoloa ja avointa mieltä. Osallistuminen ei vielä sido sinua itse toimintaan.

Ilmoittautumiset ti 26.5.2020 mennessä!

sanna.kyto@mll.fi olen sinuun yhteydessä tai voit soittaa minulle 040 749 9697

 

 

 

Lastenhoitotoiminta

Lastenhoitotoiminta jatkuu toistaiseksi Kouvolan, Pyhtään, Kotkan, Haminan, Virolahti-
Miehikkälän, Lappeenrannan, Taipalsaaren ja Imatran alueilla. Lastenhoitajat ovat käyneet joko
meidän lastenhoitokurssin tai osalla on taustana vähintään lähihoitaja tasoinen koulutus.
Lastenhoitajan pystyy tilamaan osoitteesta elastehoito.fi tai soittamaan hoitajavälitykseen arkisin
klo 8- 12 puh. 044 030 3301. Lastenhoitotoiminta jatkuu myös kesällä!

Palvelua ei voi käyttää, jos perheessä on mitä tahansa sairautta tai perhe on
eristyksessä/karanteenissa.
 

 

 

Viime kesänä alkanut yhteistyö Visma Solutions Oy:n kanssa jatkuu myös tänäkin vuonna.
Visma Oy:n meiltä tilaama lastenhoitaja työskentelee kesäkuun ajan heidän tiloissaan,
huolehtimassa työntekijöiden lapsista. ”Visma Solutions Oy on suomalainen yritys, joka tarjoaa
SaaS-palveluita yrityksille.”

 

https://kaakkois-suomenpiiri.mll.fi/lastenhoitotoiminta/


 

 

Saanan esittely:

Olen Saana. Opiskelen toista vuotta lukiossa
ja haaveilen ammatista, jossa pääsen
työskentelemään lasten parissa.Huomasin
alkuvuodesta 2019 ilmoituksen MLL:n
lastenhoitokurssista ja päätin osallistua. Olen
aina pitänyt lapsista ja ajattelin, että kurssi ja
sen jälkeinen hoitajana toimiminen antaisi
arvokasta kokemusta erilaisista perheistä ja
lapsista tulevaisuuttanikin ajatellen.
Lastenhoitajana työskentely on mukavaa ja
hyvä tapa päästä hetkeksi irti kiireisestä
lukioarjesta. Parasta on erilaiset lapset ja
monipuolinen puuhastelu lasten kanssa. Kun
käy pidemmän aikaa samassa perheessä,
tutustuu lapsiin paremmin ja huomaa heidän
kasvavan ja kehittyvän jatkuvasti. Lasten
kanssa puuhaillaan lasten omien toiveiden
mukaisesti vanhempien ohjeita noudattaen.
Saatetaan esimerkiksi ulkoilla tai lukea kirjoja. Toimin lastenhoitajana Imatran ja Joutsenon
alueilla.

 

Noran esittely:

 

 
Koulutettuja ja luotettavia hoitajia Kaakkois-Suomen
piirin alueelta

 



 

 

Olen Nora. Opiskelen toista vuotta lukiossa.
Lukion lisäksi päiviini kuuluu urheilu ja
ompeleminen. Olen aina rakastanut touhuta
ja työskennellä lasten parissa. Näin lehdessä
ilmoituksen, että MLL:n lastenhoitokurssi
alkaa ja lähdin sen avulla toteuttamaan
haaveitani. MLL:n hoitajana oleminen on
opettanut paljon. Hoitajana oleminen on
minusta ihanaa ja antoisaa. MLL:n kautta
pääsen toteuttamaan haavettani; lasten
kanssa touhuamista ja lasten
hoitamista.Tärkeintä on ottaa lapset omina
itsenään huomioon ja olla läsnä heidän
kanssaan. Ja tietysti keksiä monipuolista
tekemistä, jotta lapset viihtyvät. Hoitajat ovat
osaavia, luotettavia ja mukavia. Jos
lastenhoitajan ottaminen on lapsille uutta, voi
hoitajaa tarvittaessa pyytää etukäteen
tutustumiskäynnille, jotta lasten/lapsen on
helpompi hoitokerralla jäädä hoitajan kanssa,
eikä tällöin tilanne ole lapselle niin jännittävä.
Toimin lastenhoitajana Kouvolassa.

 

 Lue lisää hoitajiemme esittelyjä täältä  

      

 

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

https://kaakkois-suomenpiiri.mll.fi/lastenhoitotoiminta/mll-n-hoitajat/
mailto:kaakkois-suomenpiiri@mll.fi
https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/admin/themes/show/50cf00059c682
https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/user-settings/YAkElrra4h9Se/aa2fdc6b357655fd1a8091253cca2530
https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/forward-to-a-friend/5eb50bc30bc1b
https://kaakkois-suomenpiiri.mll.fi/
https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/unsubscribe/YAkElrra4h9Se/5eb50bc30bc1b
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