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Hyvää kesää!

Kuten kaikki tiedämme, kevät on ollut poikkeuksellinen, ja olemme MLL:ssa kautta maan
tehneet upeita digiloikkia perheiden hyväksi. Osa uusista käytännöistä jää varmasti elämään
meillä Kaakossa jatkossakin, vaikka toivommekin sydämemme pohjasta, että syksyllä
kohdataan myös kasvokkain. Ja tapahtuuhan toki kesälläkin! Mutta levähdetään nyt, sillä vaikka
koronakriisi näyttää hiukan helpottuneen, perheissä tuen ja avun tarve jatkuu vielä pitkään.
Kiitos teille jokaiselle panoksestanne lapsiperheiden hyväksi!

Kikka ja co.
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 Piiritoimiston väki lomalla  

https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/email/5ed73e52cc1aa
https://www.facebook.com/mllkaakkoissuomenpiiri/
https://www.youtube.com/channel/UCfbVPITnOljgQa0Cx6qxvsQ
http://yhdessavahvaksi.blogspot.fi/
https://www.instagram.com/mll_kymenpiiri/
https://twitter.com/MLL_Kymenpiiri


 

 

Alueellamme tapahtuu kesällä

Kouvolan liikennepuisto avautuu jälleen 15.6. Aukioloajat kesän aikana on ti-pe klo 10-
17 ja la 10-15. Liikennepuisto on suljettu sunnuntaisin ja maanantaisin sekä arkipyhinä.
Kouvolan paikallisyhdistyksen perhekahvila kokoontuu kesällä ulkona aina
maanantaisin klo 14. Kesäkuun kokoontumiset ovat 15.6. Kuovin perhepuisto, 22.6.
Hamstapuisto ja 29.6. Alakylän luontopolku. Lisätietoja: neealustberg@gmail.com. Katso
esite täältä.
KoodiSeikkailu Myllypuron luontopolulla 9.6.-24.6. Kiehuvantie 197, 45100 Kouvola.
QR-koodien taakse kätkeytyy erilaisia luontoaiheisia tehtäviä, tietoa ja arvonta. Katso
esite täältä.
Maksuton tutustuminen urheiluseuroihin SporttiACTION -leirillä 4.8.-6.8. Kouvolassa.
Tarjolla on 20 ilmaista osallistumispaikkaa vähävaraisten perheiden 7-12 -vuotiaille
lapsille. Ilmoittautumiset viikko 24 aikana isa.makela@mll-kouvola.fi. Lisätietoja leiristä
löydät täältä: https://www.kymli.fi/lapset-ja-nuoret/leiritoiminta/sporttiaction-leiri-2020/.
Katso esite täältä.
MLL Kaakkois-Suomen piirin kesäpäivää vietetään Kouvolan liikennepuistossa 3.8.
klo 10-12. Lisää infoa tulossa lähempänä piirimme Facebook-sivuille.
Leiksatreffit Kotkassa kesä- ja heinäkuussa joka torstai klo 9.30-11.30. 18.6.
Katariinan meripuisto leikkipaikka, Kotkansaaressa. 25.6. Jokipuisto leikkipaikka,
Karhulassa. 9.7. Kolmikulman leikkikentällä, 16.7. Karhuvuoren lähiliikuntapaikka, 23.7.
Isonpuiston leikkikenttä, 30.7. Karhuvuoren lähiliikuntapaikka ja 6.8. Helilänpuiston
leikkikenttä. Katso kesäkuun esite. Katso heinäkuun esite.
Leiksatreffit Haminassa 18.6. klo 9.30-12 Ruissalon hiihtomaa ja 22.6. klo 9.30-11
Kesäpuiston leikkikenttä. Katso esite täältä.
MLL Kaakkois-Suomen piiri tekee yhteistyötä Kotkan Eagelsin kanssa myös tänä
vuonna. Liikunnallinen kesäleiritoiminta käynnistyy 1.7. keskiviikkoisin klo 17-17.55
Karhulan keskuskentällä. Järj. Kotkan Eagles. Katso esite täältä.
Leikkikenttätreffit Ruokolahdella pe 12.6. ja ti 16.6. klo 9.30-11 Kompassin
leikkikentällä, Toritie 6. Katso esite täältä.

 

 Kesätoimintaa Lappeenrannassa  

 

MLL:n valtakunnalliset palvelut kesän aikana

Lasten ja nuorten puhelin vastaa numerossa 116 111 juhannusviikonloppuna 19.–21.
kesäkuuta päivittäin kello 14–17. Juhannuksen jälkeen puhelimessa vastataan joka
päivä kello 17–20 aina 9. elokuuta asti. Ruotsinkielinen puhelin palvelee maanantaista
keskiviikkoon kello 14–17 ja torstaisin kello 17–20. Ruotsiksi yhteyttä voi ottaa numeroon
0800 96 116.
Lasten ja nuorten chat  päivystää maanantaisin ja tiistaisin kello 17–20. Myös
nettikirjeisiin vastataan kesän aikana.  
Vanhempainpuhelin ja nettipalvelut  päivystävät normaalisti juhannukseen asti. Sen
jälkeen ne jäävät kesätauolle, joka loppuu 9. elokuuta.

 

 Lue lisää MLL:n palveluista kesän aikana  

mailto:neealustberg@gmail.com
https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/assets/uploads/df06548da57d7166f4f7ff0adae76ab2ea0a2096/shared/images/perhekahvila.JPG
https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/assets/uploads/df06548da57d7166f4f7ff0adae76ab2ea0a2096/shared/images/koodi.JPG
https://www.kymli.fi/lapset-ja-nuoret/leiritoiminta/sporttiaction-leiri-2020/
https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/assets/uploads/df06548da57d7166f4f7ff0adae76ab2ea0a2096/shared/images/sieppaa3.JPG
https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/assets/uploads/df06548da57d7166f4f7ff0adae76ab2ea0a2096/shared/images/leiksatreffit-kesakuussa-kotka-.png
https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/assets/uploads/df06548da57d7166f4f7ff0adae76ab2ea0a2096/shared/images/leiksatreffit-heinakuussa-kotka.png
https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/assets/uploads/df06548da57d7166f4f7ff0adae76ab2ea0a2096/shared/images/haminan-kesakuu.png
https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/assets/uploads/df06548da57d7166f4f7ff0adae76ab2ea0a2096/shared/images/liikunnallinen-kesakerhotoiminta.jpg
https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/assets/uploads/df06548da57d7166f4f7ff0adae76ab2ea0a2096/shared/images/ruokolahti.png
https://www.lappeenranta.fi/fi/Palvelut/Nuorten-palvelut/Kulttuurinen-nuorisotyo/Kesatoimintaa-lapsille-ja-nuorille?fbclid=IwAR0W8T-Qe7UV0wf_JD3VL5WNFXbnQVnSX_juFwds2fEOj3cfGjduI9M357s
https://www.mll.fi/uutiset/mlln-valtakunnalliset-palvelut-kesan-aikana/


 

 

MLL:n historianettisivu on avattu!

100-vuotisen historiamme kunniaksi rakennettu historiasivusto on avattu tänään 10.6.
osoitteessa mll.fi/historia. Sivustolta löytyy koko sadan vuoden historia aikajanalla sekä
syntymävuosikone, jonka avulla voit palata lapsuutesi tunnelmiin. Jaathan historiasivua
somessa ja käy kurkkaamassa, miltä edelliset 100 vuotta näyttivät?

 

 Tästä historiasivulle  

 

68 000€ lahjoitettu ruoka- ja tukiapukeräykseen!

MLL:n Kaakkois-Suomen piirin, SPR:n Kaakkois-Suomen piirin, Kouvolan kaupungin ja
Kymsoten yhteistyönä organisoima ruoka- ja tukiapukeräykseen on lahjoitettu yritysten,
yhteisöjen ja yksityisten lahjoittajien toimesta jo 68 000€.

Ruokalahjakortteja (a´50€) on toimitettu apua tarvitseville jo 800 kpl. Lahjakortteja voi hakea
Kymsoten Pyydä apua -palvelun kautta, joka löytyy Kymsoten lasten, nuorten ja perheiden
sivulta.

 

 Lue lisää Pyydä apua -palvelusta  

 

”Vaikka koronakriisi näyttää hiukan helpottuneen, perheissä tuen ja avun tarve jatkuu vielä
pitkään. Erityisesti nyt koululaisten kesälomien alettua ruoka-apua tarvitaan taas kipeästi.”
toteaa kiitollisena keräystä koordinoiva MLL:n Kaakkois-Suomen piirin toiminnanjohtaja Christa
Carpelan.

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 ja yhteisöt:

 

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


 

 

Etelä-Karjalan Kauppakassi -kampanja

Etelä-Karjalassa Suomen Punaisen Ristin Lappeenrannan osaston ja Mannerheimin
Lastensuojeluliiton Kaakkois-Suomen piirin yhdessä Lappeenrannan nuorkauppakamarin sekä
EKSOTEn kanssa organisoima Kauppakassi -kampanjan keräyksen avulla 69 perhettä ja 232
hlöä on saanut konkreettisen ruokakassin (2.6. mennessä). Lisäksi 60 perhettä on saanut
ruokalahjakortin ja 37 perhettä SPR:n lahjoitustarvikkeita.

Lahjoituksia Etelä-Karjalaan on saatu mm. SPR:ltä ja MLL:n Autetaan yhdessä-kampanjan
varoista, Lähi-Tapiolalta, Me-talolta, MLL Lappeenrannan yhdistykseltä.

Keräykseen (rahankeräyslupa RA/2020/347) voi edelleen osallistua lahjoittamalla haluamansa
rahasumman SPR:n Lpr:n Osasto/Piristäjät tilille Omasp FI76 4108 1020 1348 22  .
Viestikenttään lupanro RA/2020/347.
Lahjoitukset käytetään täysimääräisesti perheiden ruoka-apuun.

 



 

 

Kyllä! Järjestimme piirin vapaaehtoisille,
lastenhoitajille ja työntekijöille
virkistystapahtuman verkossa Zoom-
alustalla. Illassa esiintyi stand up -koomikko
Mikko Vaismaa. Iltaan osallistui yli 100
henkilöä! Lapsiperheiden avuntarve ei
ainakaan vähene korona-ajan myötä, teette
merkityksellistä vapaaehtoistyötä ja olette
tärkeitä kaikki! ♥  

 

 Voiko etänä virkistyä?  

 

 
Perhesuhteiden tuki (Eroauttamis- ja Yhes
vahvemmaks! -hankkeet)

 



 

 

Eroperheille suunnattu perhesatamatoiminta viettää kesälomaa ajalla 20.6-31.7.2020.
Lasten erovertaisryhmiä käynnistellään syyspuolella päiväkodeissa ja kouluissa, mikäli
koronarajoitukset sen sallivat.
Erovanhempana-keskustelutukea tarjoamme 3.7.asti, sen jälkeen lomailemme ajalla
6.7.-31.7.2020.
Olemme julkaisseet kokemusasiantuntijapohjaisia eroaiheisia videoita. Videoilla
käsitellään eroa niin lapsen kuin aikuisenkin näkökulmasta. Käy kurkkaamassa
osoitteessa: https://kaakkois-suomenpiiri.mll.fi/perheille/perheen-auttaminen-
erotilanteessa/
Vahvuutta erovanhemmuuteen -ryhmä käynnistetään Zoomissa 22.9.2020 alkaen,
mukaan mahtuu kuusi ensimmäisenä ilmoittautunutta.

 

 

Kaakon äipät ja iskät- facebook-ryhmä jatkaa hienosti kasvuaan, saamme uusia
osallistujia mukaan joka viikko. Kesäaikana sivustolle päivitetään keskiviikkoisin
leikkivinkkejä, lauantaisin treffivinkkejä parisuhteen vahvistamiseksi ja sunnuntaisin
lapsiperheille soveltuvia retkivinkkejä. Tule sinäkin mukaan!

https://kaakkois-suomenpiiri.mll.fi/perheille/perheen-auttaminen-erotilanteessa/


 

https://www.facebook.com/groups/639203350197972/
Kaakon äipät ja iskät- aamukahvit toteutuvat kesäkuussa vielä keskiviikkoisin 10.6 ja
17.6 klo 10-11.
Perhesuhteiden puhelinaika klo 13-15 arkisin palvelee 3.7. asti, sen jälkeen lomailemme
ajalla 6.7.-31.7.2020
Syksyllä tarjoamme Perhe mielessä -ryhmiä Kouvolassa, Kotkassa, Lappeenrannassa ja
Imatralla. Ryhmät starttaavat viikolla 37, mukaan ovat tervetulleita lapsiperheet, joissa
ainakin yksi lapsi on alle 4-vuotias. Ryhmien esitteet löydät osoitteesta: https://kaakkois-
suomenpiiri.mll.fi/perheille/parisuhteen-ja-vanhemmuuden-tuki/perhe-mielessa-ryhmat/
Odottaville perheille tarjoamme syksyllä Zoom-palvelun kautta maksuttoman Odottavien
olohuoneen- omassa olohuoneessasi. Sarja rakentuu kuudesta tunnin mittaisesta illasta,
syksyn aloittaa ti 1.9 klo 18.00 pari- ja perheterapeutti, lastenpsykiatri, Janna Rantala.
Hänen aiheenaan on vauvavuoden onni ja ilo.Tule mukaan kuulolle!

 

 

https://www.facebook.com/groups/639203350197972/
https://kaakkois-suomenpiiri.mll.fi/perheille/parisuhteen-ja-vanhemmuuden-tuki/perhe-mielessa-ryhmat/


 

 

Tukihenkilötoiminta

Järjestimme piirissä ensimmäisen etäkoulutuksen touko-kesäkuun vaihteessa.
Saimme piirille yhdeksän uutta vapaaehtoista koulutuksen myötä, joista suurin osa Etelä-
Karjalaan. Lisäksi perehdytyksen kautta olemme saaneet uusia heppakaveri vapaaehtoisia
Kymen alueelle.

 

 

 
Heppakaveritoiminnasta voit kysellä lisätietoja!
Sanna Kytö p. 040 749 9697

 

 

Läksykummitoiminta

STEA:n rahoittama Läksykummi -hanke käynnistyi toukokuun alussa. Hankkeen tavoitteena on
tarjota alakouluikäiselle lapselle tukea koulunkäyntiin ja edistää lapsen luku- ja kielitaitoa sekä
ylläpitää lapsen koulumotivaatiota. Läksykummitoiminta vahvistaa lapsen ja perheen tunnetta
selviytymisestä koulunkäyntiin liittyvissä tilanteissa. Läksykummin ja lapsen välinen
yhteydenpito tapahtuu pääosin etäyhteydellä puhelimen tai tietokoneen kautta.

Läksykummitoimintaa toteutetaan koko piirin alueella. Uusia läksykummeja perehdytetään
toimintaan jatkuvasti. Lisätietoja antaa koordinaattori Henna Karhu, henna.karhu@mll.fi p. 050
477 8444

 

 

Lastenhoitotoiminta

Lastenhoitovälityksen ollessa kiinni 1.–19.7. voi hoitajavarauksen tehdä elastenhoito-nettisivun
kautta. Perhe voi olla myös suoraan yhteydessä heillä jo aiemmin hoitajana olleeseen ja sopia

 



hoitojärjestelyistä suoraan hänen kanssaan.  

 

      

 

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.
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