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lokakuu 2020

Lokakuinen tervehdys!
Korona on jälleen nostanut päätään ja epidemia horjuttaa monien lasten turvallisuudentunnetta
ja luottamusta, vaikka se meneekin ajallaan ohi. Lapsia yleisestikin huolettavat aikaisempia
sukupolvia useammin suuret kysymykset ja tulevaisuuteen liittyvät asiat, kuten ilmasto, luonto,
teknologia, kulutus ja ravinto. Lapset tarvitsevat aikuisten tukea näiden kysymysten käsittelyyn
ja tulevaisuuden uskon luomiseen. MLL:oa tarvitaan. Kuten on jo 100 -vuotta tarvittu. Kiitos
teille kaikille ajastanne lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin eteen tehdystä supertärkeästä
työstä! Ollaan läsnä, kuullaan ja kohdataan.
Ja jos teillä on mielessä jokin henkilö tai yhteisö, jota haluatte ehdotta Vuoden Teko -palkinnon
saajaksi, laittakaa ehdotukset Maijulle maiju.vesa@mll.fi 23.10 mennessä! Palkinto jaetaan
piirin syyskokouksessa 14.11 alla kutsu, ja muutakin tietoa piirin syksyn etenemisestä.
Toivottavasti tavataan kokouksessa!
Voikaa hyvin! T. Christa ja co.
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Kevät- ja syyskokous 2020

Järjestökoulutus etänä Zoomissa

Järjestökoulutuksen Zoom linkki

Kutsu PDF -muodossa

Puheenjohtajien Zoomit

Kutsu PDF -muodossa

Yhdessä olemme enemmän <3 -perhekahvilakoulutus

Vapaaehtoisten jatkokoulutus Zoomissa

Ilmoittaudu koulutukseen

Kutsu PDF -muodossa

Ruoka- ja tukiapukeräys Kymenlaaksossa
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.
Ruoka- ja tukiapukeräyksen lahjakortteja haetaan sähköisen Pyydä apua palvelun kautta, joka
löytyy Kymsoten lasten, nuorten ja perheiden sivulta. Kerro yhteydenotossasi minkä vuoksi olet
avun tarpeessa ja perheesi koko. Jokaiseen yhteydenottajaan otetaan yhteyttä
henkilökohtaisesti puhelimitse ja lahjakortit toimitetaan postin välityksellä. Täytäthän
lomakkeeseen huolellisesti puhelinnumerosi ja osoitteesi, jotta sinuun voidaan ottaa yhteyttä.

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

MLL jatkaa pandemiatilanteen vuoksi juhlavuotta myös
ensi vuonna
Sunnuntaina 4.10 tuli kuluneeksi 100 vuotta
Mannerheimin Lastensuojeluliiton
perustamisesta. Juhlapäivän kunniaksi liitto
tarjosi yhteistyössä Konserttikeskuksen
kanssa lapsiperheille iloisen
lastenmusiikkikonsertin.
MLL:n yli 500 paikallista yhdistystä kattavat
lähes kaikki manner-Suomen kunnat.
Yhdistyksissä on jo runsaan vuoden ajan
suunniteltu kaikille lapsille ja perheille
avoimia Koko Suomen lastenjuhlia
syntymäpäiväksi. Nämä sadat juhlat siirtyvät
nyt vuodella ja samalla MLL:n juhlavuosi
jatkuu myös ensi vuoden ajan. MLL:n juhlinta
huipentuu siis 3.10.2021, jolloin lapset ja
perheet on kutsuttu ympäri Suomea
järjestettäviin juhliin.

MLL:n juhlavuoden koru on julkistettu
Lasten, nuorten ja suunnittelijoiden yhteistyön tuloksena syntyi eleettömän kaunis hopeinen
riipus. Korun nimi, Sofia, pohjautuu Mannerheimin Lastensuojeluliiton perustaneen Sophie
Mannerheimin nimeen.
Suomessa käsityönä valmistettava Sofia-riipus on myynnissä Tira Jewelleryn verkkokaupassa
hintaan 69 euroa. Jokaisesta myydystä korusta lahjoitetaan viisi euroa MLL:n työlle lasten,
nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin edistämiseksi. Myös osa paikallisyhdistyksistä myy
korua, jolloin tuotto menee suoraan paikallisen toiminnan tukemiseen.

Löydät MLL:n juhlavuoden korun täältä

Vuoden teko

MLL Kaakkois-Suomen piiri palkitsee vuosittain Vuoden Teko -palkinnolla henkilön tai yhteisön,
joka on tehnyt työtä lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyväksi. Nyt palkitsemme Vuoden Teko
2020 ja juuri nyt on aika tehdä ehdotus, joka mielestäsi olisi ansainnut saamaan tämän
palkinnon. Ehdotukset pe 23.10. mennessä maiju.vesa@mll.fi.

Perhesuhteiden tuki (eroauttaminen ja Yhes
vahvemmaks! -hanke)

Kaakon äipät ja iskät -Facebook-ryhmässä on jo 1 246 jäsentä Kymenlaakson ja EteläKarjalan alueelta, ja ryhmä jatkaa tasaista kasvuaan. Tuu mukaan ja kutsu myös kaikki
tuntemasi äipät ja iskät ryhmään! https://www.facebook.com/groups/639203350197972/
Lasta odottaville vanhemmille tarjoamme syyskaudella Odottavien olohuoneen–omassa
olohuoneessasi. Syksyn kestävän luentosarjan seuraavat kerrat odottaville sekä muille
aiheista kiinnostuneille ovat tarjolla Zoomissa 13.10., 3.11., 24.11. ja 15.12. Kannattaa
tulla kuulolle!
Perhe mielessä -ryhmä alkaa Lappeenrannassa 26.10. Myös Haminassa on alkamassa
ryhmä syysloman jälkeen. Ryhmiin mahtuu vielä hyvin mukaan. Lisätietoa ja esitteet
löydät osoitteesta: https://kaakkois-suomenpiiri.mll.fi/perheille/parisuhteen-javanhemmuuden-tuki/perhe-mielessa-ryhmat/
Perhemyönteinen työyhteisö -kampanjaan olemme saaneet jo useita piirin alueen
yrityksiä ja toimijoita mukaan. Perhemyönteisyys tuo työyhteisöön pelkästään positiivisia
vaikutuksia, suurin muutos tapahtuu asenteissa eikä maksa mitään.
Perhevapaalta työelämään -ryhmä alkaa Keltakankaan perhekeskuksen tiloissa 30.10.
ja kokoontuu tiloissa perjantaiaamupäivisin marraskuun loppuun saakka.

Eroperheille suunnattu perhesatamatoiminta toimii nyt aktiivisesti Kouvolassa, Kotkassa,
Lappeenrannassa sekä Imatralla. Haminassakin toiminta aloitetaan heti tarpeen
vaatiessa.
Lasten erovertaisryhmä koululaisille starttaa Kouvolassa piirin toimistolla syysloman
jälkeen ja Imatralla ryhmä toteutetaan varhaiskasvatusikäisille lapsille yhteistyössä
varhaiskasvatuksen kanssa.
Vahvuutta erovanhemmuuteen -ryhmä alkaa 27.10. ja ryhmään mahtuu vielä mukaan.
Ryhmä toteutetaan Zoomissa.

Monikulttuurinen äiti-vauva-kerho kokoontuu Kouvolan
NuPa-talolla
Kouvolassa alkoi syyskuussa avoin ja maksuton monikulttuurinen äiti-vauva-kerho. Kerho
kokoontuu 5.10.2020 alkaen Kouvolan NuPa-talolla (Kouvolankatu 28). Kerhoon ovat
tervetulleita ikään tai kansalaisuuteen katsomatta kaikki äidit ja vauvat sekä naiset joita
kiinnostaa monikulttuurisuus.
Kerho kokoontuu syksyn ajan seuraavasti:
Maanantaisin klo 13-14.30
12.10., 19.10., 26.10., 2.11., 9.11., 16.11., 23.11., 30.11.
Lisätietoja! / Ask more info!
Eeva Uusiheimala p. 045 2252 050, uusiheimalaeeva@gmail.com tai
Elisa Sandström-Hovi p. 040 750 4112, elisa.sandstrom-hovi@mll.fi
Katso kaikki tapahtumat :
https://www.facebook.com/events/3650020978381878

Kotkan ja Kouvolan seudulla perheet odottavat
perhekummeja, kavereita ja ystäviä
maahanmuuttajaäideille
Seuraava vapaaehtoiskoulutus järjestetään Haminassa 15.10. kello 17 alkaen. Toimintaan on
myös mahdollista päästä mukaan henkilökohtaisen,- tai etäperehdytyksen kautta.

Kysy lisää:
elisa.sandstrom-hovi@mll.fi, p. 040 750 4112

Etelä-Karjalan alueelle on koulutettu uusia
vapaaehtoisia!
Lapsiperheitä voi ohjata perhekummitoiminnan, kaveri/heppakaveri sekä ystäväksi
maahanmuuttajaäidille -toiminnan tuen äärelle.
Yhteydenotot ja lisätiedot:
heini.penttila@mll.fi, p. 040 087 3603

Lastenhoitotoiminta
Olemme kouluttaneet uusia hoitajia Imatran, Lappeenrannan, Kouvolan ja Haminan alueilla.

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.

