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Hyvää syksyn alkua!
Toivottavasti syksystä tuleekin hyvä, vaikka valtionvarainministeriön budjettiesitys
järjestöavustuksista saikin aamuteet väärään kurkkuun. Aikana, jolloin sote-järjestöistä apua
hakevien määrä on lisääntynyt entisestään - poikkeustilanne on aiheuttanut perheissä huolta
toimeentulosta, perhesuhteista ja arjessa selviytymisestä. Paineet näkyvät perheissä
väsymyksenä, ahdistuksena, perhe- ja lähisuhdeväkivaltana sekä lisääntyneenä kriisiavun
tarpeena. Aikana, jossa järjestöjen merkitys on korvaamatonta eriarvoisuutta ja syrjäytymistä
ehkäisevässä työssä. Julkisilla palveluilla ei pystytä korvaamaan järjestöjen tarjoamaa tukea,
eikä julkinen sektori pysty yksin vastaamaan koronapandemiankaan vaikutuksiin. Toki tiedossa
on ollut, että eri syistä Veikkauksen pelituotot supistuvat ja STEA-avustukset laskevat, mutta ei
ei näin radikaalilla tavalla. Valtion talousarvioesityksessä sote-järjestöjen matalan kynnyksen
auttamistyöstä aiotaan leikata joka kolmas euro eli peräti 127 miljoonaa. Näin raju leikkaus
romahduttaisi järjestöjen mahdollisuudet auttaa lapsia ja perheitä tai edes jatkaa toimintaansa.
Mutta kuten Pyhtään Huutjärven koululla toteutetusta Hyvä alku koulutielle -tapahtumasta
napatusta kuvasta näkyy, ilolla, ahkeralla työllä ja vahvalla vaikuttamisella menemme täällä
piirissä eteenpäin, kaikesta huolimatta!
Ps. Alla liitteinä neljä medioille, alueen kansanedustajille jne. lähetettyä
vetoomusta/mielipidekirjoitusta. Käyttäkää hyödyksenne omissa kanavissa. Yhteistyössä on
voimaa!
T. Christa Carpelan eli Kikka ja koko piirin jengi!
Onko perheiden tuesta varaa leikata?
Järjestölähtöinen auttaminen uhattuna.
Järjestöjen kansallinen rahoitus on turvattava - Kymenlaakson vetoomus.
Järjestöjen kansallinen rahoitus on turvattava - Etelä-Karjalan vetoomus.
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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.
Lisäksi piirimme tulee tarjoamaan 100 tilapäisen lastenhoitoavun tuntia niitä tarvitseville, sekä
Kymenlaaksoon, että Etelä-Karjalaan. Kymenlaaksossa lastenhoitotunnit tullaan jakamaan
lahjakorttien tavoin Kymsoten Pyydä apua -palvelun kautta, joka löytyy Kymsoten lasten,
nuorten ja perheiden sivulta.

Kymsoten Pyydä apua -palvelu
Malli on ollut erittäin toimiva, sillä jokainen lahjakortin pyytäjä on kontaktoitu - ja sitä kautta on
pystytty löytämään niitä perheitä, jotka eivät ole muun palvelun piirissä, vaikka tarvetta olisi
aiemminkin ollut. Etelä-Karjalan puolella prosessia vielä hiotaan. Tiedotamme heti kun tämä
tukimuoto käynnistyy. Tavoite viimeistään 100-vuotispäivänä 4.10.!
Lisätietoja: Christa Carpelan p. 050 4063 763, christa.carpelan@mll.fi
Lupatunnus: Kaakkois-Suomen poliisilaitos lupa nro RA/2019/36/.

Järjestökoulutus

Puheenjohtajien ja perhekahvilaohjaajien Zoomit

Lataa pdf.

Lataa pdf.

Perhesuhteiden tuki (eroauttaminen ja Yhes
vahvemmaks! -hanke)

Kaakon äipät ja iskät- facebook-ryhmässä jaamme kivoja vinkkejä perhearkeen ja
verkostoidumme koko piirin alueen äippien ja isien kanssa. Tule sinäkin mukaan!
https://www.facebook.com/groups/639203350197972/
Ihan iskänä -illat käynnistyy Zoomissa lokakuussa. Nimensä mukaisesti illoissa on
tarjolla juttuseuraa ja vertaisuutta kaikille iseille.
Äipät ja iskät -kahveille ovat tervetulleita sekä äidit että isät, niistä ilmoitellaan somessa
sekä piirin sivuilla että Kaakon äipät ja iskät -ryhmässä.
Perhesuhteiden puhelinaika palvelee arkisin klo 13-15
Lasta odottaville vanhemmille tarjoamme syyskaudella Odottavien olohuoneen- omassa
olohuoneessasi. Kaikkiaan kuuden kerran kokonaisuuden toinen luento pidetään 22.9.,
jolloin perhe-, pari- ja psykoterapeutti Sirkka Laine-Haimi luennoi aiheesta Parisuhteen
huomioiminen lapsen synnyttyä. Kannattaa tulla kuulolle!
Perhe mielessä -ryhmä alkoi Imatralla ja alkaa Lappeenrannassa 26.10. Kouvolassa ja
Kotkassa ryhmät alkaa viikolla 44. Mukaan ovat tervetulleita lapsiperheet, joissa ainakin
yksi lapsi on alle 5-vuotias. Ryhmien esitteet löydät osoitteesta: https://kaakkoissuomenpiiri.mll.fi/perheille/parisuhteen-ja-vanhemmuuden-tuki/perhe-mielessa-ryhmat/

Eroperheille suunnattu perhesatamatoiminta toimii Kouvolassa, Kotkassa,
Lappeenrannassa sekä Imatralla. Haminassakin toiminta päästää aloittamaan heti kun
on tarvetta.
Lasten erovertaisryhmä käynnistyi Lappeenrannassa ulkotoimintana koronarajoitusten
vuoksi. Muissa kunnissa ryhmät aloitetaan tarpeen mukaan.
Vahvuutta erovanhemmuuteen -ryhmä alkaa Zoom-verkkoalustalla ryhmän täytyttyä.

Perhemyönteinen työyhteisö -kampanjaan olemme saaneet jo useita piirin alueen yrityksiä ja
toimijoita mukaan. Tavoitteena on edistää perhemyönteistä toimintakulttuuria työelämässä
tukien työnantajia perhemyönteisten toimien toteuttamisessa.
Perhevapaalta työelämään -ryhmä alkaa Keltakankaan perhekeskuksen tiloissa 30.10. ja
kokoontuu tiloissa perjantaiaamupäivisin.

Tukihenkilötoiminta

Heppakaveritoiminta
Tulevat heppakaverikoulutukset Etelä-Karjalassa: Lappeenranta 9.9. ja Imatralla 23.9.
Ilmoittautumiset Etelä-Karjalan heppakaverikurssille:
Heini Penttilä, p. 040 087 3603
heini.penttila@mll.fi
Tuleva heppakaverikoulutus Kymenlaaksossa: Virolahti 30.9.
Ilmoittautumiset Kymenlaakson heppakaverikurssille:
Sanna Kytö, p. 040 749 9697
sanna.kyto@mll.fi

Mummi- ja vaaritoiminta
Mummien ja vaarien vertaistapaamiset etänä Zoomissa:
30.9. klo 17:00
28.10. klo 17:00
Ilmoittaudu Hannaleenalle pe 25.9. mennessä! Saat ilmoittautumisen jälkeen sähköpostitse
osallistumislinkin sekä Zoomin käyttöohjeet. Tule rohkeasti mukaan!
Haluaisitko toimia vapaaehtoisena mummina tai vaarina?
MLL:n mummit ja vaarit ovat luotettavia aikuisia, jotka tapaavat lapsia esimerkiksi
perhekahviloissa, päiväkodeissa, kouluissa ja kirjastoissa. Yhteinen tekeminen voi olla
vaikkapa kirjojen lukemista, leikkimistä, ulkoilua tai retkeilyä.
Ilmoittautumiset ja yhteydenotot: Hannaleena Ahtiainen, p. 050 313 1194,
hannaleena.ahtiainen@mll.fi

Läksykummitoiminta
Läksykummien vertaistapaamiset etänä Zoomissa:
30.9. klo 17:00
28.10. klo 17:00
Ilmoittaudu Hennalle pe 25.9. mennessä! Saat ilmoittautumisen jälkeen sähköpostitse
osallistumislinkin.Tule rohkeasti mukaan tapaamaan vertaisia!
Ilmoittautumiset: Henna Karhu, p. 050 477 844, henna.karhu@mll.fi

Lastenhoitotoiminta

Uusien työntekijöiden esittelyt
Mannerheimin lastensuojeluliiton Kaakkois-Suomen piiri on saanut uusia
työntekijöitä! Tässä heidän terveisensä:
Heippa!
Olen Hannaleena ja aloitin 1.9.2020 piirin
koordinaattorina mummi- ja vaaritoiminnassa
sekä läksykummitoiminnassa. Toimin
pääosin Kymenlaakson alueella ja työpisteeni
löytyy Kouvolan toimistolta. Nimeni saattaa
olla tuttu, sillä suoritin viimeisen harjoitteluni
keväällä 2020 piirillä.
Valmistun pian sosionomiksi LABAmmattikorkeakoulusta ja työkokemusta olen
ehtinyt kerätä nuorten, lapsiperheiden sekä
kehitysvammaisten parista.
Vapaaehtoistyö on minulle tärkeää ja olen
itsekin toiminut erilaisissa
vapaaehtoistehtävissä. Olenkin siis erityisen
innoissani tukemassa upeita
vapaaehtoisiamme heidän tärkeässä
työssään! Vapaa-aikani vietän mieluiten perheen ja ystävien kanssa sekä koiran kanssa
harrastaessa. Olen innokas luonnossa liikkuja ja tykkään rauhoittua hyvän kirjan pariin.
Ihanaa syksyn alkua toivottaen
Hannaleena Ahtiainen

Hei!
Olen Tarja Pöysti ja aloittanut MLL
10.08.2020. Olen 57 v. Minulla on yksi
aikuinen tytär ja yksi kouluikäinen
lapsenlapsi.
Harrastan monipuolisesti liikuntaa.
Lenkkeilyä, pyöräilyä, uintia ja tulee käytyä
satunnaisesti myös salilla. Olen luonteeltani
iloinen, huumoritajuinen ja spontaani.
Vahvuuteni on ihmisten parissa, olen helposti
lähestyttävä.
Vastuullani on perhekahviloiden, koulujen ja
paikallisyhdistyksien vierailut sekä
koulutukset. Suunnittelen ja toteutan myös
tapahtumia, jäsenhankinta kampanjoita sekä
yritysyhteistyötä. Työskentelen koko
Kaakkois-Suomen alueella.
Terveisin,
Tarja Pöysti

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.

