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Ihanaa joulun odotusta!

On aika hiljentyä joulun odotukseen ja vetää happea. Kulunut vuosi on ollut hurja, ja vaatinut
venymistä meiltä kaikilta. Onneksi nyt saan kuitenkin hyvillä mielin kirjoittaa tätä vuoden
viimeistä piiriviestiä. Saimme Stealta (sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus) mieluisia
uutisia. Stean avustusehdotukset vuodelle 2021 mahdollistavat työmme jatkumisen lasten,
nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin edistämiseksi. Avustettavia kokonaisuuksia ovat:
Eroauttamistoiminta kohtaamispaikka- ja vertaisryhmätoimin lapsen edun edistäjänä, Lasta
odottavien ja alle 4 -vuotiaiden lasten vanhempien parisuhteen ja vanhemmuuden tukeminen,
Ammatillisesti ohjattu tukihenkilö- ja ryhmätoiminta (perhekummi-, kaveri-, ystäväksi
maahanmuuttajaäidille ja sukupolvitoiminta), sekä saimme myös avustusehdotuksen Paikka
auki - osatyökykyisen / nuoren työllistämiseen. Muista avustuksista kuulemme toivottavasti pian
vuoden 2021 alussa. Mutta levollisin mielin tällä hetkellä olemme. Alla tietoa piirin joulun ajasta
ja kurkistusta ajankohtaisiin asioihin.

Pysytään terveinä <3

T. Christa ja koko joukkue

Piiritoimiston väki hiljenee Joulun viettoon ja toimisto on kiinni:
23.12.2020 - 25.12.2020
1.1.2021 Uuden vuoden päivä
6.1.2021 Loppiainen
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Yhdistysten vuoden 2020 toiminnan tilastointi

https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/email/5fcde1d98615e
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


Lue lisää

 

Joulu on jo ovella ja tämä erikoinen vuosi 2020 lähestyy loppuaan. Korona on varmasti
vaikuttanut jokaisen yhdistyksen toimintaan jollain tavoin. Nyt vuoden vaihtuessa on hyvä hetki
luoda katsaus taakse jäävään vuoteen, ja katsoa, miltä se näyttää toimintalukujen valossa.
Tietoja tarvitaan edelleenkin rahoittajalle, kuntayhteistyöhön ja myös yhdistyksenne omaan
käyttöön. Tilastot tuovat myös konkreettisesti näkyväksi poikkeusajan vaikutuksen toimintaan.

Mikäli kerho, perhekahvila tai muu toimintamuoto siirtyi keväällä etätoteutukseen, sen voi silti
tilastoida normaaliin tapaan. Ja huom! Jos ei ole tarkkaa tietoa esimerkiksi kävijämääristä tai
vapaaehtoisten tunneista, kannattaa ehdottomasti kirjata arvio!

Vuoden 2020 toiminta tilastoidaan excel-taulukkoa käyttäen. Rahoittajan eli STEA:n uuden
raportointikäytännön takia joudumme hiukan aikaistamaan tilastoinnin aikatauluja eli tilastojen
viimeinen palautuspäivämäärä omaan piiriin on 24.1.2021 maiju.vesa@mll.fi

Uusi excel-taulukko on identtinen vuoden 2019 tilastoinnin kanssa ja se löytyy Yhdistysnetistä
(sivun alareunan liitteistä, liite ”HUOM! Vuoden 2020 tilastointilomake”):

https://yhdistysnetti.mll.fi/vapaaehtoisen-kanava/tietopankki/hallituksen-tehtavat/toiminnan-
tilastointi

Lämmin kiitos Sinulle, että toimit MLL:n vapaaehtoisena / työntekijänä tänäkin vuonna ja teet
tärkeää työtä lasten ja perheiden hyvinvoinnin edistämiseksi. Tilastoimalla saamme
toimintamme ja sen volyymin näkyväksi!

Lisätietoja tilastoinnista voit kysyä oman piirin tilastoinnin yhdyshenkilöltä Maijulta tai
keskustoimistosta Liisa Ylikojolalta, liisa.ylikojola@mll.fi

 

 

 

Yhdistyksen ensi vuoden tiedot - päivitys
jäsenrekisterissä

Vuodenvaihde saattaa tuoda muutoksia yhdistyksenne perustietoihin ja luottamus- ja
vastuuhenkilötietoihin, joten muistakaa päivittää tiedot jäsenrekisteriin. Jos jäsenmaksunne
muuttuu vuonna 2021, tulee päivitys tehdä jäsenrekisteriin 30.12.2020 mennessä. Tarkistakaa
samalla myös yhdistyksenne laskutusosoite ja tilinumero.

Yhdistyksen perustietoja voivat muokata puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri. Jos
tunnus ei ole tullut sinulle vielä perille, lähetä viestiä sinikka.veijola@mll.fi niin lähetämme
tunnukset sinulle uudestaan. Kun tunnuksiin oikeuttava luottamustehtävä vaihtuu, tulee
tunnukset luovuttaa tehtävässä aloittavalle henkilölle.

Ohjeet päivittämiseen

Jäsenrekisteriin: https://mll.crmcloudservices.com/

 

 

VJK 2021 käynnistyy tammikuussa - ilmoittaudu
mukaan!

MLL:n yhdistysten puheenjohtajille ja varapuheenjohtajille suunniteltu Vapaaehtoistoiminnan
johtamiskoulutus (VJK) käynnistyy taas tammikuussa. Myös vuonna 2021 näissä rooleissa
aloittavat ovat lämpimästi tervetulleita mukaan!

Koulutus toteutetaan vuonna 2021 kokonaan etäopiskeluna Moodle-ympäristössä. Sen laajuus
on 5 op ja se on suunniteltu niin, että tammikuussa aloittavat saavat ohjelman tehtyä vuoden
aikana.

VJK:n suorittaneet ovat kokeneet koulutuksen hyödylliseksi ja innostavaksi – sellaiseksi, joka
jokaisen MLL-puheenjohtajan kannattaa käydä.

Katso lisätietoja täältä ja ilmoittaudu jo nyt!

Voit myös tulla kuulemaan lisää VJK-infoissamme tiistaina 15.12. klo 18-19 ja maanantaina

 

mailto:maiju.vesa@mll.fi
https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/ac3/LnHRY4/Mzk4MzYwNjF8MzY2OTExfDExMTR8MTEw
mailto:liisa.ylikojola@mll.fi
https://yhdistysnetti.mll.fi/ajankohtaista/uutiset/yhdistysten-vuoden-2020-toiminnan-tilastointi
mailto:sinikka.veijola@mll.fi
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmannerheimin-lastensuojeluliitto.creamailer.fi%2Fac3%2FdkNtOm%2FMTU5OTUwNTg2fDM2NjkxMXwyNjQ0MnwxMTA%253D&data=04%7C01%7Cmiisa.tanska%40mll.fi%7C88aed459f97f4d22553008d89b79e8b7%7Cc76a02d4bb26466d8b8f135ed699f407%7C0%7C0%7C637430295183259771%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=kBwBnjbAoXhQtXkALZQcdyw32mR%2FTFQ6gErqjNDvB64%3D&reserved=0
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Grediin

11.1.2021 klo 18-19. Tiistain 15.12. zoom-linkki löytyy jo Yhdistysnetin VJK-sivulta, tammikuun
infon linkki llisätään myöhemmin .

Kysymykset ja lisätiedot: tarja.satuli-kukkonen@mll.fi tai liisa.ylikojola@mll.fi

 

Katso- tunnisteiden käyttö loppuu

Katso-tunnistautumista ja Katso-valtuutuksia voi käyttää Verohallinnon palveluissa vuoden
2020 loppupuolelle. Sen jälkeen käytössä ovat vain Suomi.fi-tunnistus ja -valtuudet.

Yhdistys voi Suomi.fi:n valtuudet-palvelussa valtuuttaa toisen hoitamaan yhdistyksen
asioita, jos yhdistys on rekisteröinyt nimenkirjoitusoikeudellisen henkilötunnuksen
yhdistysrekisteriin.

  

Mikäli yhdistys maksaa palkkoja valtuutus täytyy hoitaa kuntoon ennen 5.1., jotta työantajan
erillisilmoituksen tekeminen onnistuu. Jos ilmoituksen tekee etukäteen vuoden 2020 puolella
niin onnistuu vielä katso-valtuuksilla.

Yhdistyksen veroilmoitus jätetään 30.4. ja tähän mennessä asia pitää olla kunnossa kaikkien
yhdistysten kohdalla, jotta veroilmoituksen jättäminen onnistuu.

https://www.suomi.fi/ohjeet-ja-tuki/tietoa-valtuuksista

 

 

Juhlavuositunnus yhdistysten käyttöön

Hahmo Design Oy suunnitteli juhlavuositunnuksen yhdistysten käyttöön. Ohje tunnuksen
käyttöön on lisätty graafiseen ohjeistoon ja se löytyy päivitettynä Gredistä. Tunnusversiot voi
tilata Nina Räisäseltä sähköpostitse, nina.raisanen@mll.fi.

Lataa ohje pdf-tiedostona tästä.

 

  

 
Perhesuhteiden tuki (eroauttaminen ja Yhes
vahvemmaks! -hanke)

 

 

Perhesuhteiden tuen tärkeä toiminta perheiden, vanhemmuuden ja parisuhteiden
tukemiselle sekä eroauttamiselle saa jatkoa myös ensi vuonna, kun rahoituspäätösten
tekijät ovat näyttäneet vihreää valoa rahoituksen myöntämiselle molempiin hankkeisiin.
Tammikuussa 2021 koulutamme uusia vapaaehtoisia perheluotseja Perhesatamiin sekä
someluotseja Kaakon äipät ja iskät -Facebook-ryhmän (myöh. Kaakon äipät ja iskät -
ryhmä) moderaattoreiksi. Koulutukset järjestetään etänä Zoomissa ja niistä tiedotetaan
sekä MLL Kaakkois-Suomen piirin sivuilla että Kaakon äipät ja iskät -ryhmässä.

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmannerheimin-lastensuojeluliitto.creamailer.fi%2Fac3%2FtN0Xhj%2FMTU5OTUwNTg2fDM2NjkxMXwyNjQ0MnwxMTA%253D&data=04%7C01%7Cmiisa.tanska%40mll.fi%7C88aed459f97f4d22553008d89b79e8b7%7Cc76a02d4bb26466d8b8f135ed699f407%7C0%7C0%7C637430295183279759%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=WzyloDGAH5QJYT9zGjtAc6OASioqJP5xuCZI7vSGTd0%3D&reserved=0
mailto:tarja.satuli-kukkonen@mll.fi
mailto:liisa.ylikojola@mll.fi
https://www.suomi.fi/ohjeet-ja-tuki/tietoa-valtuuksista
mailto:nina.raisanen@mll.fi
https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/assets/uploads/df06548da57d7166f4f7ff0adae76ab2ea0a2096/shared/images/yhdistysten-juhlavuositunnus-ohje.pdf
https://mll.contenthub.fi/NiboWEB/mll/advancedSearch.do


 

Kaakon äipät ja iskät -ryhmässä on tulossa joulun aikaan muun muassa
kansikuvakilpailu sekä jäsenhankinta kampanjana arvonta, johon osallistuvat voivat
voittaa lahjakortin kahvilaan, kun ryhmässä on 1500 jäsentä. Tule mukaan ja kutsu myös
kaikki tuntemasi äipät ja iskät ryhmään!
https://www.facebook.com/groups/639203350197972/
Äipät ja iskät -aamukahveilla on Etelä-Karjalan Martoista Maarit Tujunen puhumassa
lapsiperheiden ruokailuun liittyvästä teemasta. Kahvit on järjestetty etänä Zoomissa
keskiviikkoisin klo 9–10, viimeiset kahvit ennen joululomaa järjestetään 16.12. Linkki
kahveille: https://us02web.zoom.us/j/82566664229?
pwd=bDgxSjJaczY5VktqQzVIQnZEMmhVQT09 ; Meeting ID: 825 6666 4229, Passcode:
680691
Iskä-kahvit saadaan vihdoin alkamaan keväällä 2021 yhteistyössä mm. Lappeenrannan
seurakuntayhtymän kanssa. Ilmoitamme etäkahveista lähempänä piirin sivuilla ja
Kaakon äipät ja iskät -ryhmässä.
Lasta odottaville vanhemmille ja kaikille aiheesta kiinnostuneille tarjoamme Odottavien
olohuoneen–omassa olohuoneessasi iltoja Zoomissa keväälläkin 26.1. alkaen. Syksyn
viimeisessä tilaisuudessa 15.12. aiheena on ”Raskaudesta ja synnytyksestä
palautuminen”.
Perhe mielessä -ryhmät alkavat Taipalsaarella 14.1.2021 ja Kouvolassa 1.2.2021,
tervetuloa ryhmiin mukaan! Etelä-Kymenlaaksossa ilmoittautuminen ryhmään on myös
käynnissä. Lisätietoa ja ryhmien esitteet: https://kaakkois-
suomenpiiri.mll.fi/perheille/parisuhteen-ja-vanhemmuuden-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.
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Eroperheille suunnattu perhesatamatoiminta toimii aktiivisesti Kouvolassa, Kotkassa,
Lappeenrannassa sekä Imatralla. Haminassa toiminta aloitetaan heti tarpeen vaatiessa.
Seuraavat lasten erovertaisryhmät alkavat alkuvuodesta 2021.
Vahvuutta erovanhemmuuteen -ryhmä kokoontuu Zoomissa jouluun saakka. Seuraava
ryhmä on suunnitteilla syksylle 2021.

 

 

Lastenhoitotoiminta

Lastenhoitotoiminta jatkuu toistaiseksi poikkeusoloista huolimatta. MLL:n Kaakkois-Suomen piiri
välittää koulutettuja lastenhoitajia Kouvolan, Pyhtään, Haminan, Kotkan, Virolahti-Miehikkälän,
Lappeenrannan, Imatran ja Taipalsaaren alueilla.

Hoitajavälitys on kiinni 23.12.-31.12. Avautuu normaalisti ma 4.1.

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

 



 

      

 

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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