Katso viesti selaimessa

Piiriviesti 6/2020

elokuu 2020

Eloisaa elokuuta!
Toivottavasti olette päässeet nauttimaan kesästä ja auringosta. Nyt on jo elokuu, ja MLL100 juhlavuosi taittunut loppupuolelle. Ei kukaan osannut suunnitelmia tehdessä kuvitellakaan,
kuinka erilainen juhlavuoden keväästä tuli. Myöskään syksystä emme tiedä. Tästä syystä
olemme MLL:n piirijärjestöjen kanssa päättäneet, ettemme tänä syksynä järjestä isoja 100 vjuhlia. Kaikkien hyvinvointi ja terveys on kuitenkin ensisijaista. Katsomme syksyn edetessä,
miten etenemme pienempien tapahtumien osalta. Pidämme teitä ajan tasalla! Mutta koen,
ettemme koskaan aiemmin ole joutuneet katsomaan niin kauas, ja toimimaan kuitenkin hyvin
lyhytnäköisesti. Ketteryys on onneksi MLL:n voimavara! Tästä kertoo myös käynnistämämme
läksykummi -toiminta, josta YLE viime viikolla uutisoi kivasti https://yle.fi/uutiset/3-11483102.
Muistetaan myös muistuttaa, että lapsivaikutusten ennakkoarviointi on tärkeämpää kuin
koskaan!
Voikaa hyvin, ollaan yhteydessä t. Christa ja co.
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Koronatilanteen seuranta

Seuraamme Suomen koronatilannetta ja viranomaisohjeita elokuun ajan ja tarkennamme
ohjeitamme toiminnan suhteen 31.8. Siihen asti ehdotamme, että myös paikallisyhdistyksissä
tehdään alustavia suunnitelmia syyskauden ohjelmasta ottaen viranomaisen turvallisuusohjeet
huomioon. Toiveenamme on, että toiminta voisi käynnistyä syksyn aikana ainakin alueilla,
joissa ei erityisiä riskejä eikä koronaa ole esiintynyt, jotta lapset ja perheet saisivat myös
tarvitsemaansa tukea ja kaivattua iloa yhteisistä tapaamisista. Ajankohtaisen ohjeistuksemme
koronapandemiaan liittyen löydät aina Yhdistysnetistä.

Yhdistyksen kevät- ja syyskokouksen järjestäminen
Koronepidemiasta johtuneiden kokoontumisrajoitusten vuoksi usealla yhdistyksellä kevätkokous
on siirtynyt syyskaudelle. Koronatilanteen salliessa suosittelemme, että kokous järjestetään
perinteisenä kokouksena. Seuraa lisätietoja Yhdistysnetin sivuilta.
Suosittelemme, että kevätkokous järjestetään syyskokouksen yhteydessä, ensin kevätkokous
ja välittömästi tämän päätyttyä syyskokous.

Valmistautuminen Hyvä Joulumieli -kampanjaan 2020
Hyvä Joulumieli -keräys järjestetään tänäkin vuonna. Hyvä Joulumieli -lahjakortit on jo parin
vuoden ajan tilattu sähköisesti ja toimitettu suoraan kortteja jakaville kumppaneille, kuten
sosiaalitoimistoihin. Malli on todettu erittäin toimivaksi ja selkeäksi – myös yhdistysten
näkökulmasta. Näin yhdistysaktiivimme välttyvät luovutuslomakkeiden täyttämiseltä ja
palauttamiselta.
Jatkamme tänä vuonna samalla mallilla. Tavoitteena on, että mahdollisimman moni yhdistys
tilaa kortit suoraan kumppaniensa osoitteisiin. Yhdistys voi liittää kortteihin oman
tervehdyksensä. Perheille kortin ohessa lähetettävä tervehdys tulee toimittaa
yhteistyökumppanille riittävän ajoissa, jotta se ehtii lahjakortin matkaan.
Yhdistyksen kannattaa tehdä yhteistyötä paikkakunnalla toimivien SPR:n yhdistysten kanssa ja
sopia korttien tilaamisesta kumppaneille. Näin mahdollisimman moni kumppani saa kortteja ja
mahdollisimman moni perhe apua. Myös päällekkäisyyksiltä vältytään.
Tiedotamme lisää korttitilausten tekemisestä ja muista kampanjaan liittyvistä ohjeista ja
aikatauluista syksyn aikana Yhdistystiedotteessa sekä lisäämme ohjeita elokuun lopussa
Yhdistysnettiin, joten sivuja kannattaa seurata.

Yli 1000 lahjakorttia jaettu ruoka- ja tukiapukeräyksen
kautta!
Kymenlaakson vähävaraisten lapsiperheiden ruoka- ja tukiapukeräyksen kautta on jaettu yli
1000 lahjakorttia! Keräys on toistaiseksi vielä käynnissä. 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.

Lue lisää Pyydä apua -palvelusta
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:

Perhepulssi -kyselyn yhteenveto
Kysyimme MLL:n toteuttamassa valtakunnallisessa Perhepulssi -kyselyssä perheiltä, millaisesta
tuesta olisi poikkeustilanteen jatkuessa sinulle apua. Liitteenä on Kaakkois-Suomen vastausten
koonti. Tärkeimmäksi nousee kokemusten jakaminen samassa elämäntilanteessa olevien
kanssa ja lastenhoitoapu. Molemmat MLL:n perustoimintaa! Muistakaahan lastenhoitotoimintaa
tukevissa kunnissa muistuttaa tästä tärkeästä toiminnasta.
Lisätietoja: piritta.lirkki@mll.fi, p. 050 472 5125
Katso Perhepulssi -kyselyn yhteenveto tästä.

Suojatiepäivystys

Kouvolan kaupunki ja Liikenneturva
haastoivat vanhemmat ja isovanhemmat
suojaamaan koululaisten ensimmäistä
koulupäivää 11.8.2020. Haasteen otti
vastaan myös MLL Kaakkois-Suomen piiri ja
paikallisyhdistykset. Tempauksessa
jalkaudutiin alakoulujen lähisuojateille ja
muille tienylityspaikoille tarkkailemaan ja
tarvittaessa auttamaan koululaiset
turvallisesti tien yli.
Ohjeet turvalliseen tien ylitykseen
Katsotaan molempiin suuntiin ja
varmistetaan, että tien ylittäminen on
turvallista
Ei juosta, vaan kävellään rauhassa
suoraan tien yli, suojatietä käyttäen,
jos sellainen on
Puhelin, pelaaminen ja leikkiminen
tiellä ei kuulu turvalliseen
liikenteeseen
Ollaan turvallisena aikuisena läsnä ja tarvittaessa apuna lapsen ensimmäisinä
koulupäivinä

Kuvassa: MLL Kaakkois-Suomen piirin toiminnanjohtaja Christa Carpelan ja vapaaehtoinen
Jouko Hietanen.
Toisessa kuvassa: Christa Carpelan MLL Kaakkois-Suomen piirin tj, Ville Kaunisto
kansanedustaja, Emma Skog vapaaehtoinen ja Isa Mäkelä MLL Kouvolan yhdistyksen pj.

Perhesuhteiden tuki (eroauttaminen ja Yhes
vahvemmaks! -hanke)

Eroperheille suunnattua perhesatamatoimintaa toteutetaan koronatilanteen sallimissa
puitteissa
Lasten erovertaisryhmiä käynnistellään syyspuolella päiväkodeissa ja kouluissa, mikäli
koronarajoitukset sen sallivat.
Erovanhempana-keskustelutukea tarjoamme eroaikeissa oleville sekä eronneille
lapsiperheille.
Olemme julkaisseet kokemusasiantuntijapohjaisia eroaiheisia videoita. Videoilla
käsitellään eroa niin lapsen kuin aikuisenkin näkökulmasta. Käy kurkkaamassa
osoitteessa: https://kaakkois-suomenpiiri.mll.fi/perheille/perheen-auttaminenerotilanteessa/
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. Tule sinäkin
mukaan!https://www.facebook.com/groups/639203350197972/
Perhesuhteiden puhelinaika palvelee arkisin klo 13-15
Lasta odottaville vanhemmille tarjoamme syyskaudella Odottavien olohuoneen- omassa
olohuoneessasi. Kuuden kerran kokonaisuus starttaa 1.9 lastenpsykiatri ja
psykoterapeutti Janna Rantalan luennolla aiheesta; Vauva, parisuhde ja arki - kuinka
löytää onni ja ilo vauvavuodesta. Jannalla on humoristinen ja maanläheinen tyyli puhua
tärkeistä asioista, joten kannattaa tulla kuulolle
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://kaakkoissuomenpiiri.mll.fi/perheille/parisuhteen-ja-vanhemmuuden-tuki/perhe-mielessa-ryhmat/

Koulutamme uusia vapaaehtoisia perheluotseja perhesatamaan etäyhteydellä Zoompalvelussa, lämpimästi tervetuloa mukaan. Perhesatamatoimintaa järjestetään Kouvolassa,
Kotkassa, Lappeenrannassa ja Imatralla.

Ammatilliset perhepalvelut
MLL Kaakkois-Suomen piirin ammatilliset perhepalvelut laajentaa palveluseteleillä tuotettavan
lapsiperheiden kotipalvelun Eksoten alueelle 3.8. alkaen.
Perheillä, joille on myönnetty lapsiperheiden kotipalvelun palveluseteli ja jotka asuvat Luumäki
– Lappeenranta- Imatra akselilla, on tästä eteenpäin mahdollisuus valita palvelun tuottajaksi
MLL Kaakkois-Suomen piirin ammatillinen työntekijä.
Kaikki työntekijämme ovat vähintään sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon ( lähihoitaja)

suorittaneita ammattilaisia, joilla on vankka kokemus erilaisista lapsista ja perheistä.
Työntekijämme ovat valmiita työskentelemään perheissä perheiden aikataulujen mukaan,
heidän arvojaan ja toimintatapojaan kunnioittaen.
Lapsiperheiden kotipalvelua on ollut saatavilla koko Kymenlaakson alueella jo useita vuosia.
Asiakasperheiltä saatu palaute on ollut positiivista. Erityisesti kiitosta on tullut työntekijöiden
pysyvyydestä, joustavuudesta ja kyvystä toimia vaativissakin tilanteissa.
Lapsiperheiden kotipalvelua voit anoa Eksoten alueella sähköisellä hakemuksella
http://www.eksote.fi/sosiaalipalvelut/lapsiperheet-ja-nuoret/lapsiperheidenkotipalvelu/Sivut/default.aspx
Kymsoten alueella voit tiedustella mahdollisuutta lapsiperheiden kotipalveluun
kotipalvelukoordinaattori Katriina Pelto-Huikko, puh. 044 223 8815

Heppakaveri -toiminta on laajentunut myös Etelä-Karjalaan

Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan alueella on heppakaveri -toimintaan kiinnostuneita hevostalleja
ja hevosten omistajia löytynyt mukavasti lisää. Toiminta on tarkoitettu vähävaraisten lasten
perheille, joilla ei ole varaa harrastaa ratsastusta, tai lapsella/nuorella ei ole ystäviä, hänellä
saattaa olla esimerkiksi taustalla koulukiusaamista, tai muita huolia elämässään.

Etsimme lapsia ja nuoria mukaan toimintaan!
Lapsiperheitä voi ohjata olemaan yhteydessä suoraan alueen koordinaattoreihin.
Osa hevostalleista on kiinnostunut tarjoamaan puitteet heppakaveritoiminnalle. Etsimme myös
halukkaita vapaaehtoisia toimintaan, joilta löytyy vankkaa hevostaustaa ja haluavat toimia

heppakaverina lapselle/nuorelle. Yhteydenotot alueen koordinaattoreihin.
Kymenlaakson alueen yhteyshenkilö
Sanna Kytö
Tukihenkilötoiminnan koordinaattori
040 749 9697
sanna.kyto@mll.fi
Etelä-Karjalan alueen yhteyshenkilö
Heini Penttilä
Tukihenkilötoiminnan koordinaattori
0400 873 603
heini.penttila@mll.fi

Läksykummitoiminta
Läksykummit ovat MLL:n Kaakkois-Suomen piirin kouluttamia vapaaehtoisia luotettavia
aikuisia, joiden kanssa lapsi voi tehdä kotitehtäviä, lukea kirjoja yhdessä ja vaihtaa viikon
kuulumiset. Yhteydenpito tapahtuu pääosin puhelimen tai tietokoneen kautta.

Lue lisää läksykummitoiminnasta

Lastenhoitotoiminta

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.

