Katso viesti selaimessa

Piiriviesti 7/2021

elokuu 2021

Kuvaaja: Antti Ranki

Reipasta elokuuta!
Toivottavasti kesä oli teille hyvä ja rentouttava. Odotimme varmasti kaikki jo parempaa
tilannetta syykaudelle, mutta valitettavasti tautitilanne rajoittaa vielä live-kohtaamisia. Monta
tapahtumaa on kuitenkin tulossa - niistä lisää tässä viestissä.
Jonkin verran saamme myös yhteydenottoja liittyen nuorten koronarokotuksiin. Me luotamme
asiantuntijoihin ja ohjaammekin kysyjät THL:n sivustolle – MLL:lla ei ole omaa linjausta
rokotuksista.
Oman leimansa syykaudelle tuo myös eteenpäin nytkähtänyt sote-uudistus, jonka parissa
allekirjoittanut ja toiminta-alueemme järjestöasiantuntijana työskentelevä piirin pj Henna Hovi
ovat tiukasti mukana. Järjestöillä on merkittävä rooli osana hyvinvointialueiden hyte- ja
sotetyötä.
Olkaahan yhteydessä teitä askarruttavissa asioissa, yhdessä vahvaksi! ❤
T. Christa ja koko piirin väki
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Tulevat tapahtumat joissa piirimme on mukana

Koko Suomen lastenjuhlat peruttu
Vallitsevasta koronatilanteesta johtuen Koko Suomen lastenjuhlat 3.10. on peruttu ja näin
ollen jatkossa puhutaan vain MLL:n synttäreistä. Yhdistysten juhlien ja tapahtumien osalta
noudatetaan alueellisia suosituksia. Tänä syksynä jos koskaan perheet kaipaavat kohtaamisia
ja piristystä syksyyn!
Ilmoita yhdistyksesi mukaan MLL:n synttäreiden juhlintaan 31.8. mennessä ja varmistat
yhdistyksellenne MLL100-ilmapallot: https://forms.office.com/r/mrMgKX3i0p
Lisätietoja: eevamaija.paljakka@mll.fi

Syyskauden avajaiset
23.-29.8. vietämme yhteisiä syyskauden avajaisia. Hiljaisemman koronakauden jälkeen on
hyvä muistuttaa paikkakuntalaisia siitä, että MLL on edelleen olemassa ja minkälaista toimintaa
syksyllä järjestetään. Näin ollen viestintään yhdistyksen toiminnasta kannattaa panostaa.
Yhdistysnetistä löytyy muutamia ideoita siitä, miten teemaviikolla kannattaa hankkia näkyvyyttä.

Lue lisää Yhdistysnetistä

Hyvä Joulumieli -lahjakorttien tilaus
Tilaathan lahjakortit 19.9. mennessä. Viime
vuoden tapaan piiri ilmoittaa oman alueensa
yhdistyksille yhdistyskohtaiset
lahjakorttikiintiöt 23.8. mennessä.
Yhdistykset voivat heti tämän jälkeen aloittaa
yhteistyökumppaneiden kartoittamisen,
korttien tilauslomake avautuu 23.8.
Yhdistysnetistä löydät jo tietoa kampanjasta
ja korttien tilaamisesta sekä syksyn aikana
lisätään sivuille ohjeita ja tietoa kampanjan
etenemisestä.
Lisätietoja: heidi.kukkola@mll.fi
Kuvaaja: Anna Autio

Uusia vapaaehtoisia, jäseniä ja lahjoittajia

Elokuun jälkeen on aika etsiä uusia ihmisiä mukaan MLL:n iloiseen joukkoon! Valtakunnallinen
some-näkyvyys Löydä oma tapasi olla pienten puolella -teemalla tukee yhdistysten jäsen- ja
vapaaehtoisrekrytointia ja kannustaa lahjoituksiin.
Eri ikäisille, eri elämäntilanteessa oleville ja erilaisista taustoista tuleville suunnattu
rekrytointikampanja alkaa syyskuun alussa ja täydentyy kuun lopulla senioreiden omalla
Elämän ekspertit -kampanjalla. Aineistot ovat yhdistysten käytettävissä Gredissä 25.8.lähtien

Hyvä alku yläkouluun
Hyvä alku yläkouluun -kampanja starttasi tänä vuonna
digitaalisena kampanjana heinäkuun loppupuolella.
Kampanjan teemana on tänä vuonna "Kaikkia jännittää.
Se on ok". Kampanja kestää syyskuun alkupuolelle
saakka.
Lisätietoa kampanjasta ja siitä, miten yhdistys voi niihin
osallistua, löytyy Yhdistysnetissä.
Hyvä alku yläkouluun -kampanjasivuston löydät
osoitteesta www.hyvaalkuylakouluun.fi
Hyvä alku koulutielle -tapahtumat järjestetään
Kaakkois-Suomen alueella tänä syksynä Virolahden
Virojoen ja Miehikkälän Kirkonkylän kouluilla 1.9.2021
yhteistyössä koulujen, tukioppilaiden ja paikallisyhdistysten kanssa.

Kiusattu ei saa jäädä yksin -keräys
K-Market ketjun Kiusaamisvapaa kouluvuosi -kampanja käynnistyi maanantaina 9.8.2021. MLL
toteuttaa yhtäaikaisesti Kiusattu ei saa jäädä yksin -keräyksen K-Marketin kampanjan tueksi
ja lahjoitusten keräämiseksi viikkoina 32–37. Kampanjasivu löytyy osoitteessa
www.mll.fi/apua-kiusatuille. Sivulta löytyy lahjoituslomakkeen lisäksi paljon tietoa
kiusaamisesta, sen vaikutuksista sekä MLL:n työstä kiusaamisen ehkäisemiseksi.
Keräyksen tuotot ohjataan muun muassa Selviytyjät-vertaistukiryhmän, Nuortennetin ja Lasten
ja nuorten puhelimen ja chatin tukemiseksi. Kiusattu ei saa jäädä yksin -keräykseen liittyvää
viestintää ja mainontaa näkyy mm. MLL:n omissa somekanavissa ja materiaalia saa jakaa
yhdistyksen omissa kanavissa.
Lisätietoa: tiina.vienanlinna@mll.fi ja katarina.fredrikson@mll.fi

Yhdistysväen vertaistapaamiset
Tänä syksynä sukkapuikot heiluvat koko yhdistysväelle! Sinä yhdistyksen hallituslainen,
sihteeri, talousvastaava tai varapuheenjohtaja - tämä on juuri sinulle!
Tule Zoom-palvelun välityksellä neulomaan ja samalla puhumaan yhdistysasioita sekä
verkostoitumaan. Jos neuloa et osaa, se ei ole este osallistumiselle. Tarvitset vain iloisen ja
reippaan mielen sekä halun olla mukana. Lisäksi puikot ja lankaa.
Olen tavoitettavissa:
7.9. klo 17-19
7.10. klo 17-19
8.11. klo 17-19
7.12.klo 17-19
Linkin saat ilmoittautumisen yhteydessä: maiju.vesa@mll.fi

Vertaisuudesta voimaa vapaaehtoisille
Rahastonhoitajille:
23.8. klo 17-19 etänä Zoomissa (linkki lähetetään osallistujille).
Illan aikana käsittelemme rahastonhoitajan roolia yhdistystoiminnassa.
Ilmoittautumiset 18.8. mennessä maiju.vesa@mll.fi.
Puheenjohtajille sekä varapuheenjohtajille :
25.8. klo 17-19 etänä Zoomissa (linkki lähetetään osallistujille).
Illan aikana käsittelemme puheenjohtajan roolia yhdistystoiminnassa.
Ilmoittautumiset 20.8. mennessä maiju.vesa@mll.fi.
Sihteereille:
26.8. klo 17-19 etänä Zoomissa (linkki lähetetään osallistujille).
Illan aikana käsittelemme sihteerin roolia yhdistystoiminnassa.
Ilmoittautumiset 20.8. mennessä maiju.vesa@mll.fi.
Jäsenvastaaville:
31.8. klo 17-19 etänä Zoomissa (linkki lähetetään osallistujille).
Illan aikana käsittelemme jäsenvastaavan roolia yhdistystoiminnassa.
Ilmoittautumiset 25.8. mennessä maiju.vesa@mll.fi.

MLL kylpy uusille ja konkareille
24.8. klo 17-19 etänä Zoomissa. Linkki lähetetään ilmoittautuneille.
Illan aikana käsittelemme aiheita:
MLL organisaationa (keskusjärjestö, piirit, paikallisyhdistys)
MLL:n arvot ja periaatteet
MLL:n paikallisyhdistysten rooli ja toiminta
Aikaa myös keskustelulle ja kysymyksille
Ilmoittautumiset 20.8. mennessä maiju.vesa@mll.fi.

Jefukoulu käynnissä taas
Kotka Eagles järjestää yhdessä MLL:n Kaakkois-Suomen piirin kanssa täysin ilmaisen lasten
liikuntaleikkikoulun 7-10 vuotiaille.
Liikuntaleikkikoulu alkoi 15.6 ja kestää elokuun loppuun saakka. Paikkana toimii Puistolan
urheilukenttä Kotkassa.
Liikuntaleikkikoulu pidetään tiistaisin ja torstaisin 17.00-18.00. Liikuntaleikkikoulu ei vaadi

ilmoittautumista. Vapaa pääsy halukkaille täysin ilmaiseksi.
Lisätietoja: Essi Söderholm eagleshallitus@gmail.com p. 040 024 2603

Perhesuhteiden tuki
Uutena toimintana tarjoamme parisuhdeohjausta vanhemmille. Ohjaukset ovat osa
parisuhdeohjaajan opintokokonaisuutta ja ne toteutetaan koulutuksen harjoittelutöinä.
Tapaamisten ohjaajina toimivat MLL Kaakkois-Suomen piirin perhesuhteiden tuen
koordinaattorit Saara Leiri (saara.leiri@mll.fi, p. 050 523 3984) Kymenlaaksossa ja Noora
Kovanen (noora.kovanen@mll.fi, p. 050 466 2642) Etelä-Karjalassa.
Odottavien olohuone alkaa 24.8. teemalla ”Vauva syntyy vanhempien mielessä”, jolloin
puhujana on Leea Mattila. Toinen ilta on 7.9. ja silloin teemana on ”Parisuhteen huomioiminen
lapsen synnyttyä. Ilmoittautumiset: https://bit.ly/3gBxdiI.
Tulevat iskä-kahvit ovat 25.8. ja 8.9. kello 18-19. Kahvit toteutetaan Zoomissa ja linkki
kahveille löytyy Kaakon äipät ja iskät -ryhmästä Facebookista.

Perhe mielessä ryhmä alkaa Lappeenrannassa 6.9. Ryhmä kokoontuu seitsemänä
maanantaina kello 17-19. Ilmoittautumiset ryhmään: marjaana.peronmaa@mll.fi.
Perheluotsikoulutus etäyhteyksin järjestetään 16.9. & 21.9. kello 17-20. Koulutuksen myötä on
mahdollista toimia vapaaehtoisena Perhesatamissa. Ilmoittautumiset noora.kovanen@mll.fi tai
marjaana.peronmaa@mll.fi.
Someluotsien koulutus on 9.9. kello 17-20 etäyhteyksin Zoomin kautta. Someluotsit toimivat
vapaaehtoisina Facebookissa Kaakon äipät ja iskät -ryhmässä. Ilmoittautumiset
hannaleena.ahtiainen@mll.fi.
Lisää tapahtumia ja vinkkejä perhearkeen löytää Kaakon äipät ja iskät -ryhmästä Facebookista!

Tukihenkilötoiminta
Vapaaehtoisia perhekummeja kaivataan mukaan toimintaan koko piirin alueelta.
Pikkulapsiperheet odottavat sinua.
Ota yhteyttä niin kerromme lisää:
sanna.kyto@mll.fi

Lue perhekummitoiminnasta

Kuvaaja: Anna Autio

Nuorisotoiminta

MLL:n Kaakkois-Suomen piiri järjestää koulutuksia 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
Nuoresta aikuiseksi
Nuoresta aikuiseksi -oppitunteja ja tietoiskuja tarjotaan syksyn aikana 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). Tietoiskuista tehdään myös videotallenteet levitettäväksi mm. YouTubessa ja eri
sosiaalisen median kanavissa. Oppitunteja toteutetaan myös etäyhteydellä ja toiveiden
mukaan!
Lisätietoa ja ilmoittautumiset: sami.halme@mll.fi, p. 050 477 0877

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
Mannerheimin Lastensuojeluliiton (MLL) kouluttama luotettava hoitaja huolehtii lapsen
turvallisuudesta, hoidosta ja viihtymisestä vanhempien ohjeiden mukaan. Perhe voi tilata
lastenhoitoapua mille vuorokaudenajalle tahansa.
Voit tilata MLL:n hoitajan, kun asut jossakin seuraavista kunnissa:
Kouvola, Kotka, Hamina, Virolahti, Miehikkälä, Pyhtää, Lappeenranta, Imatra, Taipalsaari.
Osallistu syksyn lastenhoitokurssille!
18.9. klo 9-14
25.9. klo 9-14
2.10. klo 9-14
9.10. klo 9-14
Lastenhoitokurssit on tarkoitettu 16-75 vuotiaille ja ne sisältävät ennakkotehtävän sekä
kirjallisen tehtävän. Kurssimaksu on 20€ ja toteutetaan etänä Zoom-palvelussa. Voit
ilmoittautua mukaan tästä 23.8. alkaen. Ilmoittautuminen päättyy 10.9. klo 12.
Lisätietoja: piritta.lirkki@mll.fi, p. 050 472 5125

Lue lisää lastenhoitotoiminnasta

Kuvaaja: Anna Autio

Kuvaaja: Päivi Karjalainen

Tulevat tapahtumat joissa piirimme on mukana
20.8. klo 15-18 Haminassa Tervasaaren perhepäivä
21.8. klo 9-12 Maailma Kymissä -tapahtuma Karhulan torilla.

22.8. klo 14.30-16.30 Möllö Pöötinen Lappeenrannan Green Reality picnicillä
28.8. klo 16-20 Lappeenrannan Sataman valot -tapahtumassa taidepaja.
4.9. klo 9.30-11 ja klo 14.30-16 Lappeenrannassa Ipanaristeily Saimaalla
11.9. klo 13-16 Vapaaehtoisten päivä Kotkan Messissä.
15.9. klo 15-18 Myllyn syystempaus Kotkassa, Monikulttuurisuuskeskus Myllyssä.
MLL:n Kaakkois-Suomen piirillä on oma vuosikello, josta näet kaikki ajankohtaiset
tapahtumamme ja koulutukset. Vuosikellon löydät etusivultamme.

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.

