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Parempaa vuotta 2021
Lapsen edun ensisijaisuus on määritelty YK:n lapsen oikeuksien sopimuksessa, joka on tänä
vuonna ollut Suomessa lakina voimassa 30-vuotta. Lapsen oikeuksien sopimus edellyttää, että
lapsen etu on otettava ensisijaisesti huomioon kaikissa lapsia koskevissa päätöksissä. Tämän
eteen me MLL:ssa toimimme. Erityisen ajankohtaista se on koronakriisin (jälki)hoidossa.
Epidemia ja sen hallinta on rajoittanut kaikkien elämää, mutta sen kielteiset vaikutukset
heijastuvat erityisesti lapsiin ja nuoriin. Meitä MLL:siä tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan.
Lasten, nuorten ja perheiden puolesta puhujia ja tulevaisuuden uskon luojia.
Lapsivaikutusten arviointi on väline lapsen edun selvittämisessä. Oleellisena osana
lapsivaikutusten arviointiin kuuluu lapsen/nuoren osallistaminen huomioiden ikää ja
kehitystasoa vastaavasti. Lapsen/nuoren tulee tulla kuulluksi ja vakavasti otetuksi.
Me piirissä olemme halunneet edesauttaa nuorten äänen kuulluksi tulemista hyödyntäen
taiteen eri keinoja. Mie kuulun! -hankkeen kyselyyn vastasi 1306 yläkouluikäistä. Yhdessä eri
taiteen alan ammattilaisten kanssa nuorten vastauksista koostettiin erilaisia tuotoksia. Julkaistu
on nyt Suodattamatta tässä -biisi, langat lyhytelokuva ja uusimpana Näe mut -biisi (linkki alla).
Kevään aikana julkaistaan vielä 10- ja Roskat rodeen -biisit.
Muista piirin kuulumisista lisää tässä viestissä. Ja tervetuloa puikkoihin uusi puheenjohtaja
Henna Hovi ja piirihallitus <3
Voikaa hyvin! T. Kikka eli Christa Carpelan & koko piirin huippu jengi
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Näe mut -biisi tuo nuorten äänen esille

Laulajat vasemmalta: Anduena Canhasi, Annina Rubinstein, Olivia Carpelan
MLL:n Kaakkois-Suomen piirin Mie kuulun -hankkeessa (2017-2020) kysyttiin yli
tuhannelta nuorelta heitä mietityttäneistä asioista. Yksi esiin noussut aihe oli lapsen ja
vanhemman kohtaaminen, tai paremminkin kohtaamattomuus. Nuoret eivät halua
kuormittaa vanhempia omilla ongelmillaan, varsinkaan jos aistivat, että heillä itsellään on
omia huolia tai kiire. Nyt tämä aihe saa äänen Näe mut -biisin muodossa.
Teatterialan ammattilainen Karolina Eklund-Vuorela koosti ensin kyselyssä esiin nousseet
nuorten ajatukset monologiksi, josta Näe mut -biisin tekstin loi Iskelmä Gaalassa Vuoden
musiikintekijä -tunnustuksellakin palkittu Sinikka Svärd. Sävellyksen ja tuotannon takana on
mm. Tangomarkkinoiden sävellyskilpailun voittanut muusikko Pertti Jalonen. Laulun nuorten
osuudet esittävät Kouvolan yhteislyseon ensimmäistä luokkaa käyvät Anduena Canhasi ja
Olivia Carpelan, jotka ovat olleet mukana hankkeessa alusta alkaen. Äidin osuuden tulkitsee
Kouvolan teatterin näyttelijä Annina Rubinstein. Videon tuotannosta ja toteutuksesta vastasi
Same-eYes Oy.
”Laulu pistää monenlaisia tunteita liikkeelle, jokainen löytää varmasti jotain samaistumisen
kohteita. Tärkein sanoma on kuitenkin se, että kuule, näe ja kohtaa - ole kiinnostunut nuoren
arkisesta elämästä. Riittää kun olet läsnä.”, muistuttaa MLL:n Kaakkois-Suomen piirin
toiminnanjohtaja Christa Carpelan.
Katso video YouTubesta: https://youtu.be/vWoGRDKGCDc

MLL Kaakkois-Suomen piirin piirihallitus 2021
Puheenjohtaja:
Henna Hovi
Hallituksen jäsenet:
Jussi Stoor
Katriina Vesala
Merja Kuukka
Minna Seppä
Nina Metsola
Niina Ristolainen

Vapaaehtoisten verkkovalmennukset 2021
MLL:n keskusjärjestö jatkaa MLL:n paikallisyhdistysten vapaaehtoisille tarkoitettujen
teemallissten verkkovalmennuksien järjestämistä. Vuoden 2021 alkupuolelle asettuu useita
valmennuksia, joista ensimmäinen,Vastuullisen taloudenhoidon ABC, pidetään ti 26.1.2021
klo 17.30-19. Valmennuksessa käydään läpi mm. hallituksen vastuita ja rooleja, talouden
hoidon vuosikelloa, alkuvuoden ja vuodenvaihteen asioita kirjanpidon ja tilinpäätöksen osalta ja
käytännön esimerkkejä mm. kirjanpidon tekemisestä ja tiliotteen tarkistuksesta.
Valmentajina toimivat Jaana Tapaninen ja Henry Makkonen MLL:n Uudenmaan piiristä.
Ilmoittaudu mukaan 24.1. mennessä tästä linkistä.
MLL Kuntavaalivaikuttajana -verkkovalmennus pidetään torstaina 28.1. klo 17.30-19.
Kuntavaaleihin on vajaa kolme kuukautta aikaa. Miten nostamme lasten asiat
vaalikeskusteluihin, miten lähestymme ehdokkaita, miten tiivistämme viestimme äänestäjille?
Vinkkejä, kokemuksia, yhteistä ideointia vaikuttamiseen koronan aikaan.Illan vetää Liisa Partio.
Ilmoittaudu 26.1. mennessä tästä linkistä.
Tulevia verkkovalemnnuksia kevätkaudella ovat:
2.2. Uusi jäsenrekisteri
9.2. Uusi rahankeräyslaki ja pienkeräys (lisätietoja tässä tiedotteessa)
18.2. MLL-hallinnon kylpy
maaliskuu/huhtikuu Jäsenhankinta ja jäsentyö
Päivitämme lisätietoja ja ilmoittautumisohjeet aina Yhdistysnettiin ennen valmennuksia, mutta
laita jo päivämäärät talteen.
Tervetuloa valmennuksiin!

Lapset ensin -keräys vuonna 2021

Lapset ensin -keräystä on toteutettu jo vuosia melko samalla tavalla. Olemme saaneet
yhdistyksiltä ja piireiltä jonkin verran pyyntöjä keräyksen ajankohdan muuttamisesta. Myös
keräyksen tuotonjaosta on käyty keskustelua.
Viime vuonna rahankeräyslaki uudistui ja uusi laki mahdollistaa pienkeräykset. Pienkeräykset

antavatkin meille hienon mahdollisuuden uudistaa myös Lapset ensin -keräystämme.
Mitä uudistuksia on tulossa?
Tästä vuodesta alkaen Lapset ensin -keräyksen tuotto jää kokonaan sen keränneelle
yhdistykselle / piirille.
Keräyksen voi jatkossa toteuttaa myös muulloin, kun huhti-toukokuussa, jos se sopii paremmin
yhdistyksen / piirin aikatauluihin.
Keskusjärjestö tukee jatkossakin keräystä
tuottamalla Grediin muokattavia ja tulostettavia/painettavia keräyksen tukimateriaaleja:
julistepohja, jaettava pikkuesite, keräyslippaan lupatarra ja somekuvat
viestimällä keräyksestä MLL:n valtakunnallisilla somekanavilla keräyksessä perinteisesti
käytetyllä ajanjaksolla eli huhti-toukokuussa (1.4.-15.5.)
tuottamalla yhdistysnettiin ladattavaa keräyksen tukimateriaalia: keräyksen käsikirja,
haastekirjeet kerääjille, yrityksille ja päättäjille, kerääjäsopimus, ohje MobilePayn
käyttöönotosta, lippaanavauslomake, tiedotepohja paikalliseen tiedottamiseen jne.
tarjoamalla verkkokaupassa yhdistyksille / piireille keräyslippaita ja -liivejä sekä kiitostarroja edulliseen hintaan
kouluttamalla yhdistyksiä ja piirejä pienkeräyksistä

Mitä seuraavaksi?
Jotta yhdistysten ja piirien on helppo hyödyntää pienkeräyksen tuomia mahdollisuuksia,
järjestämme pienkeräyksiin liittyvän etäkoulutuksen 9.2.2021 klo 17.30-19.00. Ilmoittaudu
mukaan koulutukseen tästä linkistä 7.2.2021 mennessä ja kuulet lisää miten yhdistyksen on
mahdollista aloittaa pienkeräys ja miten siihen tarvittava ilmoitus tehdään poliisille.
Lisätietoja:
Tiina Vienanlinna, tiina.vienanlinna@mll.fi, puh. 050 472 2445

Tule mukaan rakentamaan MLL:n kestävää
tulevaisuutta!
MLL:n kolmivuotissuunnitelman mukainen kestävän kehityksen työ jatkuu. Alkukartoitus on
tehty, nyt kutsumme teidät kuulemaan kyselyn tuloksia ja työstämään ideoita yhdessä
eteenpäin.
Tervetuloa virtuaaliseen työpajatyöskentelyyn pe 12.2. kello 9.00-11.00 . Työpajassa
selkeytämme yhdessä, minkälaisia konkreettisia välineitä kaipaamme MLL:n kestävää
kehitystä edistävän työn tueksi ja kuinka lähdemme tätä työtä edistämään.
Työpajaa fasilitoi keskusjärjestöstämme Anna-Kaisa Hiedanniemi.
Ilmoittaudu mukaan täältä: https://www.lyyti.in/virtuaalityopaja
Lisätietoja: Eevamaija Paljakka, perhekeskustiimi, eevamaija.paljakka@mll.fi, p. 050 438 0557

Perhesuhteiden tuki (eroauttaminen ja Yhes
vahvemmaks! -hanke)
Hyvää uutta vuotta perhesuhteiden tuen tiimiltä!
Tiimissämme on tapahtunut muutoksia. Olemme saaneet uudeksi koordinaattoriksi PohjoisKymenlaaksoon Hannaleena Ahtiaisen, joka on ennestään tuttu tukihenkilötoiminnan
koordinaattori. Toisen uuden työntekijän Sami Halmeen työntekijäesittelyn löydät tästä
piiriviestistä.

Tulevista tapahtumista ja ryhmistä ilmoitetaan aina piirin nettisivuilla ja Facebookissa sekä
Kaakon äipät ja iskät -ryhmässä.
Odottavien olohuoneet käynnistyvät Zoom-palvelussa vuoden 2021 osalta 26.1. kello 18-19,
jolloin aiheena on isäksi kasvaminen ja vauvaonni Ernest Lawsonin johdolla. Lisätietoja ja
ilmoittautumiset sähköpostitse 25.1. mennessä saara.leiri@mll.fi.

Äipät ja iskä -kahvit jatkuvat Zoomissa 27.1. ja uudet Iskä-kahvit alkavat 27.1. Linkit kahveille
löytyvät tuttuun tapaan Facebookista Kaakon äipät ja iskät -ryhmästä.
Perhe mielessä ryhmä alkaa Zoomissa maanantaina 8.2. Lisätietoja ja ilmoittautumiset 5.2.
mennessä noora.kovanen(a)mll.fi
Vuoden ensimmäiset lasten erovertaisryhmät on suunniteltu alkamaan 17.2. Kotkassa ja 11.3.
Lappeenrannassa.

Tukihenkilötoiminta

Lastenhoitotoiminta
HUOM! Toistaiseksi emme välitä lastenhoitajaa sairaan lapsen hoitoon. Myöskään
karanteenissa olevaan perheeseen ei välitetä hoitajia. MLL:n lastenhoitajilla on maskivelvoite
perheissä.

Uuden työntekijän esittely
Mannerheimin lastensuojeluliiton Kaakkois-Suomen piiri on saanut uuden
työntekijän! Tässä hänen terveisensä:
Moi!
Olen Sami Halme, 45-vuotias nuori mies, ja
innoissani saadessani kunnian työskennellä
MLL:n hienossa yhteisössä. Asun
Kuusankoskella, mutta olen syntynyt
Lappeenrannassa.
Olen viimeiset 13 vuotta työskennellyt
erityisluokanopettajana Kuusankoskella ja
työuraa on opettajan töiden lisäksi kertynyt
myös mm. Golfliitolla opettajakouluttajana,
ravintolatyöntekijänä sekä paperitehtaalla
erilaisissa työnkuvissa. Harrastuksiini kuuluu
urheilu ja se on lähellä sydäntäni.
Perheeseeni kuuluu lisäksi vaimoni sekä epäsäännöllisesti muutama villakoira. Omia lapsia
minulla ei ole.
MLL:n töiden lisäksi lähitulevaisuus täyttyy keskeneräisten kasvatustieteen maisterin opintojen
loppuunsaattamisesta sekä monipuolisesta itseni kehittämisestä.
”Elämä täytyy kokea täysillä.”

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.

