Katso viesti selaimessa

Piiriviesti 2/2022

helmikuu 2022

Luminen tervehdys piiritoimistolta
"Josko tämä vuoristorata loppuisi!" huudahti erään perhekahvilan ohjaaja tavatessamme. Sitä
todella toivomme mekin. Auki, kiinni, auki -vatvominen vie voimia, mutta tästä mennään
eteenpäin askel ja yhden toiminnon ns. aukeaminen kerrallaan. Jos koskaan niin nyt yhteiset
kohtaamiset ja yhteisöllisyyden tarve korostuu lapsiperheiden arjessa. Olkaa yhteydessä, jos
tarvitsette tukea!! Ja nautitaan lumesta, sitä kun nyt riittää!
Teemme piirissä kaikkemme, että omat toimintomme pysyvät käynnissä – alla infoa tulevista
tapahtumista.
Ollaan kuulolla! T. Christa ja piirin väki.
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Ajankohtaista
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.

Perhekahvilaohjaajien perehdytys ja vertaistapaaminen
Perhekahvilaohjaajien perehdytys Zoomissa ma 14.3. klo 17-19. Ilmoittautuminen 11.3.
mennessä.
Perhekahvilaohjaajien vertaistapaaminen Zoomissa ke 9.3. klo 17 – 18.30.
Ilmoittautuminen ma 7.3. mennessä
Linkin tapaamisiin saat ilmoittautumisen yhteydessä. Tervetuloa mukaan!
Lisätiedot ja ilmoittautumiset:
Maiju Vesa, maiju.vesa@mll.fi

Kiinnostaako vaikuttamistyön perusteet?
Nyt olisi innostavaa koulutusta tarjolla kaikille uusille ja miksei vanhoillekin yhdistystoimijoille
verkossa maanantaina 7.3. klo 17.30-19.00 . Ilmoittaudu koulutukseen 3.3. mennessä tästä
linkistä.

Meidän MLL
Syksyn 2022 vapaaehtoisten rekrytointikampanja tehdään yhdessä. Keskusjärjestö kutsuu
yhdistykset ja piirit mukaan suunnittelemaan, miten vapaaehtoisia houkutellaan mukaan yhä
vetovoimaisemmalla vapaaehtoisbrändillä ja helpommin käytettävillä viestintämateriaaleilla.
Meidän MLL on mainostoimisto Staartin kuunteleva tapa rakentaa yhteistä viestintää ja
vahvempaa vapaaehtoistoiminnan brändiä. Tämä koskee kaikkia vapaaehtoistoiminnan
muotoja. Kevään aikana vapaaehtoisemme kutsutaan Meidän MLL -brändikahveille maaliskuun
lopussa vapaaehtoisten päivillä. (kutsulinkki tulee maaliskuussa)
Kevään aikana myös piirien ja keskusjärjestön työntekijät otetaan mukaan Meidän MLL kahveille suunnittelemaan.
Yhteinen päämäärä on, että näymme piirien, yhdistysten ja keskusjärjestön kanavissa ylpeästi
syksyn 2022 kauden käynnistyessä yhteisesti suunnitellulla kampanjalla. Tämän tavoitteena on
runsaasti lisää vapaaehtoisia MLL:lle.

Lapset ensin -keräys tulee taas!
Vuoden 2022 Lapset ensin -keräyksen materiaalit löytyvät nyt päivitettyinä sekä MLL:n
digitaalisessa aineistopankki Gredissä että yhdistysnetissä, josta löydätte oppaita, ohjeita ja
erilaisia tiedotepohjia keräyksen toteuttamisen tueksi.

Lue lisää ja tutustu materiaaleihin Yhdistysnetissä

Tukihenkilötoiminta

Kaipaamme lisää heppakavereita mukaan toimintaan
Kaipaamme lisää heppakavereita, lapsia ja nuoria on jonossa koko Kaakkois-Suomen piirin
alueella.
Heppakaverit tapaavat lasta talliympäristössä tehden yhdessä tallitouhuja, toimintaan voi tulla
oman ponin/hevosen kanssa, tai voit toimia yhteistyökumppanin tarjoamissa tiloissa. Ota
rohkeasti yhteyttä ja kerromme toiminnasta lisää!
Heini Penttilä
040 087 3603
heini.penttila@mll.fi

Lukumummin tarinatuokiot Kuusankoskella
Tervetuloa Kuusankosken kirjastolle kuuntelemaan lukumummin tarinatuokioita parillisten
viikkojen keskiviikkoisin klo 14-16! Tarinatuokiot jatkuvat toukokuun loppuun asti.

Avoimet ja ilmaiset monikulttuuriset äiti-lapsi-kerhot jatkuvat
Kouvolassa ja Kotkassa
Kouvolassa aloitamme NuPa talolla 21.2. ja Kotkassa Länsi-kotkan puhekeskuksessa 9.3.
Kerho on tarkoitettu kaikille naisille ja lapsille. Kerhossa tutustutaan uusiin ihmisiin ja leikitään
lasten kanssa.
Lisätietoja:
Elisa Sandström-Hovi
Koordinaattori
+358 40 750 4112
elisa.sandstrom-hovi@mll.fi

Perhesuhteiden tuki

Odottavien olohuoneet jatkuvat tiistaina 8.3. aiheella tunteiden vuoristorata - tuki
odotusaikana sekä vauvan synnyttyä ja 29.3. Raskaudesta ja synnytyksestä palautuminen.
Iltoihin pääsee ilmoittautumaan tästä linkistä.

Seuraavat iskä-kahvit järjestetään 9.3. ja 30.3., linkki kahveille löytyy täältä.

Perhe mielessä -viikonloppu Kotkassa , maksuton vertaisviikonloppu parisuhteen ja
vanhemmuuden äärellä järjestetään Länsi-Kotkan perhekeskuksen kohtaamispaikassa
osoitteessa Ututie 2, Kotka. Kokoontumiset ovat perjantaina 18.3. kello 17-19 ja lauantaina
19.3. kello 9-16.
Lisätietoja ja ilmoittautumiset: saara.leiri@mll.fi

Perhe mielessä -viikonloppu Taipalsaarella perjantaina 11.3. kello 17-19 ja lauantaina 12.3.
kello 9-16. Lisätietoja ja ilmoittautumiset: marjaana.peronmaa@mll.fi

Perhe mielessä -viikonloppu Imatralla perjantaina 25.3. kello 17-19 ja lauantaina 26.3. kello
9-16. Lisätietoja ja ilmoittautumiset: noora.kovanen@mll.fi

Eron edessä -illat eroa pohtiville ja eroperheiden vanhemmille toteutuvat etänä Zoomissa.
Kevään ensimmäinen ilta torstaina 24.3. klo 18-19 aiheella Lapsen huomioiminen vanhempien
erotilanteessa. Ilmoittautuminen noora.kovanen@mll.fi

Perhesatamissa eli maksuttomissa kohtaamispaikoissa lapselle ja erossa asuvalle
vanhemmalle on tilaa! Alueelliset yhteystiedot löydät täältä.

Lasten erovertaisryhmä koululaisille alkaa Kouvolassa 6.4. MLL Kaakkois-Suomen piirin
toimistolla osoitteessa Hallituskatu 5. Ryhmä kokoontuu viisi kertaa kello 17-19.
Ilmoittautumiset ja lisätietoja: hannaleena.ahtiainen@mll.fi

Isien vanhemmuuden ABC-ryhmä alkaa maanantaina 7.3.
Maaliskuussa alkaa iseille suunnattu vanhemmuuden ABC-ryhmä. Ryhmä sisältää neljä
tapaamista etänä Zoom-palvelussa.
Lisätiedot ja ilmoittautumiset:
sami.halme@mll.fi
p. 050 4770177

Lisää tapahtumia ja vinkkejä perhearkeen löytää Kaakon äipät ja iskät -ryhmästä Facebookista!

Nuorisotoiminta

Kuvaaja: Antti Ranki

Hei koulujen väki!
Tarjoamme vielä maaliskuun 2022 ajan koulutuksia kouluille alta löytyvistä aiheista
ilmaiseksi!
Tartu siis tilaisuuteen ja varaa koulullesi maksuton koulutus ottamalla yhteyttä
koordinaattoriimme Samiin!
sami.halme@mll.fi
p. 050 477 0877

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

Seminaari opettajille ja ammattilaisille maaliskuussa
Järjestämme 31.3. seminaarin opettajille ja ammattilaisille. Tarkemmat tiedot ja seminaarin
puhujat julkaisemme ensi piiriviestissä!

Lue lisää nuorisotoiminnasta

Ammatilliset perhepalvelut

Kuvaaja: Anna Autio
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

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:
Lastenhoitotoiminnasta vastaa toistaiseksi Maiju Vesa.
maiju.vesa@mll.fi
p. 050 302 0269

Lue lisää lastenhoitotoiminnasta

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.

Kuvaaja: Päivi Karjalainen

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.

