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Marraskuinen tervehdys!

Näin se vuosi alkaa kääntymään loppupuolelle, ja katseet on käännetty jo vahvasti eteenpäin.
Ja vahvasti tulevaisuuteen uskoen. Kevät-/syyskokouksessa kerromme suunnitelmistamme
lisää, toivottavasti näemme siellä! Jos emme, kerromme kuulumisia jatkossakin näissä
piiriviesteissä.

Nuorten kuulumisia kerromme puolestamme musiikin voimalla. Loppuvuodesta valmistuu
pienemmille lapsille suunnattuja kestävän kehityksen tematiikkaan liittyviä lauluja, joissa
meidän maskotti Möllö Pöötinen ja Metsähallituksen maskotti Hepokönkään Höppänä
seikkailevat. Koskettava Näe Mut -biisi puolestaan kertoo kohtaamisesta ja
kohtaamattomuudesta. Supertärkeä aihe, jonka Mie Kuulun! -hankkeeseen osallistuneet sadat
nuoret ovat halunneet nostaa. Mie kuulun! -hankkeen kantavana teemana on osallisuus.
Osallistamalla lapsia ja nuoria (kehitystason mukaisesti), tulee heille kokemus toimijuudesta ja
mahdollisuudesta vaikuttaa. Osallisuus lisää hyvinvointia ja vähentää syrjäytymistä. Juuri tätä
me MLL:ssa eri toiminnoissa teemme. Kohtaamme ja osallistamme. Kiitos jokaiselle teille.

Kohdataan, kuullaan, nähdään <3

Christa ja co.
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 Kevät- ja syyskokous 2020  

 

 

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!

 

Yhdistysten juhlavuositunnus

MLL:n juhlavuodesta siirrymme kätevästi oikealle juhlavuosikymmenelle, sillä erityisesti tulevat
10 vuotta ovat täynnä yhdistysten 100-vuotisjuhlia.

Keskusjärjestön viestinnässä on työn alla yhdistyksille oma juhlavuoden tunnus, joka tulee
saataville marraskuun puolivälissä. Muita ohjeistuksia MLL100-juhlavuoden materiaalien
käytöstä täydennämme vielä loppuvuoden aikana. Oman yhdistyksen 100-vuotisjuhlinnasta voi
käydä keskustelua Kekkerikamut Facebook-ryhmässä. Ideat jakoon, monella juhlasuunnittelut
vain jatkuvat!

Linkki Kekkerikamuihin Facebookissa:
https://www.facebook.com/groups/533068573899972

 

 

Kestävä kehitys -kysely auki 15.11. asti!

Muistattehan, että yhdistysten puheenjohtajille ja toiminnanjohtajille sekä piirien
toiminnanjohtajille ja peke-koordinaattoreille lähetetty Kestävä kehitys -kysely on auki vielä
tämän viikon. Tulokset antavat tärkeää informaatiota jatkotyöskentelyä varten, joten iloitsemme
jokaisesta vastauksesta. Infoamme kyselyn tuloksista ja seuraavista Keke-prosessin
askelmerkeistä teitä tulevissa yhdistystiedotteissa.

Lisätietoja: Eevamaija Paljakka, perhekeskustiimi, p. 050 438 0557, eevamaija.paljakka@mll.fi

 

 

Mitä kuuluu nuorisotoiminnalle MLL:ssa?

Onko yhdistyksessänne nuorisotoimintaa? Toimitko nuorisovastaavana yhdistyksessä?
Haluaisitko kenties toimia? Mietittekö yhdessä, mitä voisimme tehdä ja mistä lähteä liikkeelle.
Järjestämme kaksi sparraustyöpajaa Zoomissa etänä marraskuussa. Tule mukaan
keskustelemaan nuorisotoiminnasta ja sparrailemaan yhdessä MLL:n yhdistysten toimijoiden ja
keskusjärjestön suunnittelijoiden kanssa.

Ensimmäinen kerta on keskiviikkona 18.11. klo 18.00–19.00.  Ensimmäisellä kerralla
esitellään erilaisia keinoja toteuttaa MLL:n nuorisotoimintaa ja keskustellaan yhdessä.

Toinen kerta on tiistaina 24.11. klo 18.00–19.00. Jos ensimmäinen kerta sytytti lampun, niin
tule ideasi kanssa paikalle ja mietitään yhdessä, miten päästä eteenpäin! Sparrausiltaan voi
tulla mukaan myös ilman ideaa, ihan vain kuulolle oppimaan tai sparraamaan toisia.

Paikalla teitä varten on paikallisyhdistysaktiivi ja kouluyhteistyön suunnittelija Elina Rautiainen
sekä entinen paikallisyhdistysaktiivi ja Meidän projekti! -hankesuunnittelija Liisa Kilpiäinen.

Ilmoittaudu mukaan!

Ensimmäinen työpaja tallennetaan ja se on katsottavissa koko loppuvuoden ajan. Ilmoittaudu
mukaan, niin saat osallistumis- ja tallennelinkin sekä materiaalit ensimmäisen tilaisuuden
jälkeen. Voit osallistua kiinnostuksesi mukaan molempiin iltoihin tai vain toiseen.

Lisätiedot:
Elina Rautiainen
elina.rautiainen@mll.fi
p. 050 4725 414
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MLL:n sähköpostien tilaaminen yhdistyksille/piireille

Muistathan, että kaikki uudet/poistettavat sähköpostit pyydetään aina helppari@mll.fi
osoitteesta. Pyyntöjen on tultava sovittujen yhteyshenkilöiden kautta. Joten mielellään pyytäjän
"virallinen allekirjoitus" viestiin mukaan.

Pyynnöissä tulee löytyä seuraavat tiedot:
Etunimi Sukunimi
Piirin tai Yhdistyksen nimi

Puhelinnumero, mihin voidaan olla tarvittaessa yhteydessä.

Jos kyseessä ei ole henkilökohtainen postilaatikko tulee uuden sähköpostiosoitteen sisältää
piiri tai yhdistys, xxx.yhdistys@mll.fi tai xxxx.piiri@mll.fi
Esim. info.lahden.yhdistys@mll.fi ei info@mll.fi

Microsoftin lisenssi sisältää verkkopohjaisia sovelluksia, kuten Excelin ja Outlookin, joihin on
integroitu pilvipalveluja kuten Teams. Koneelle ladattava Office-paketti ei siis sisälly lisenssiin.

Ohjelmiin kirjaudutaan osoitteessa https://portal.office.com. Salasanan saat vaihettua samassa
osoitteessa ja painamalla kirjautumisruudussa näkyvää ”Unohdin salasanani” -linkkiä ja
seuraamalla sen jälkeen järjestelmän antamia ohjeita

 

 

Opintokeskus Siviksen uusilla verkkomateriaaleilla
yhdistystoiminta tutuksi

Opintokeskus Siviksen uusi verkkomateriaali perehdyttää tehokkaasti yhdistystoiminnan
saloihin!

Oletpa luottamushenkilö, vapaaehtoinen tai työntekijä, saat Yhdistystoimija-verkkomateriaalin
kautta perustiedot ja taidot, joita tarvitaan yhdistyksen tai pienen järjestön toiminnan
pyörittämisessä. Itseopiskelumateriaaliin sisältyy viisi eri jaksoa, jotka käsittelevät:

yhdistyshallintoa
taloushallintoa
varainhankintaa
viestintää
riskienhallintaa.
  

Lue lisää Siviksen sivuilta ja käy rohkeasti tutustumassa kursseihin!

 

 Viestintäkoulutus paikallisyhdistyksille  
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 Puheenjohtajien Zoomit  



 

 Kutsu PDF -muodossa  

 Ruoka- ja tukiapukeräys Kymenlaaksossa  

https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/assets/uploads/df06548da57d7166f4f7ff0adae76ab2ea0a2096/shared/images/puheenjohtajien-zoom.pdf


 

 

Tekemistä perheille

MLL:n Kaakkois-Suomen piiri on koonnut nettisivuilleen erilaisia puuhia joita toteuttaa yhdessä
lasten kanssa. Ladattavissa on erilaisia tehtäviä ja materiaalia ohjeineen, kuten esimerkiksi
Möllön tulevaisuuspolku ja kierrätyskuvat retkelle. Käy tutustumassa materiaaleihin
nettisivuiltamme!

 

 Tekemistä perheille  

 
Perhesuhteiden tuki (eroauttaminen ja Yhes
vahvemmaks! -hanke)

 

https://kaakkois-suomenpiiri.mll.fi/tekemista-perheille/


 

 

Kaakon äipät ja iskät -Facebook-ryhmässä on jo 1 258 jäsentä Kymenlaakson ja Etelä-
Karjalan alueelta. Tule mukaan ja kutsu myös kaikki tuntemasi äipät ja iskät
ryhmään!https://www.facebook.com/groups/639203350197972/
Lasta odottaville vanhemmille ja kaikille aiheesta kiinnostuneille tarjoamme Odottavien
olohuoneen–omassa olohuoneessasi iltoja Zoomissa. Syksyn viimeiset tilaisuudet ovat
24.11. aiheella ”Tietoa imetyksestä” ja 15.12. ”Raskaudesta ja synnytyksestä
palautuminen”. Tervetuloa mukaan!
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.

 

 

https://www.facebook.com/groups/639203350197972/
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Eroperheille suunnattu perhesatamatoiminta toimii aktiivisesti Kouvolassa, Kotkassa,
Lappeenrannassa sekä Imatralla. Haminassakin toiminta aloitetaan heti tarpeen
vaatiessa.
Lasten erovertaisryhmä koululaisille on käynnissä Kouvolan piiritoimistolla. Seuraavat
lasten erovertaisryhmät alkavat alkuvuodesta 2021.
Vahvuutta erovanhemmuuteen -ryhmä kokoontuu Zoomissa jouluun asti.

 

 

Monikulttuurinen kaikille avoin avoin äiti-vauva-kerho
kokoontuu Nupalla

Kouvolassa alkoi syyskuussa avoin ja maksuton monikulttuurinen äiti-vauva-kerho. Kerho
kokoontuu marraskuun loppuun asti Kouvolan NuPa-talolla (Kouvolankatu 28). Ensi vuonna
jatketaan samoissa tiloissa. Kerhoon ovat tervetulleita ikään tai kansalaisuuteen katsomatta
kaikki äidit ja vauvat sekä naiset joita kiinnostaa monikulttuurisuus.

Kerho kokoontuu seuraavasti: 
Maanantaisin klo 13-14.30 
16.11., 23.11., 30.11.

Lisätietoja! 
Elisa Sandström-Hovi 040 750 4112, elisa.sandstrom-hovi@mll.fitapahtuma

Katso kaikki kerhon tapahtumat:
https://www.facebook.com/events/3650020978381878

 

 

 

Vapaaehtoiset odottavat lapsiperheitä

Syksyn koulutusten myötä olemme saaneet uusia vapaaehtoisia mukaan toimintaan.
Tiedätkö perheen joka hyötyisi aikuiskaverista, läksykummista tai perhekummista?
Nyt meillä on vapaina Kouvolan alueella aikuiskavereita ja perhekummeja sekä Etelä-
Karjalassa monet aikuiskaverit ja heppakaverit odottavat lapsia/nuoria mukaan touhuamaan
mukavia juttuja. Koulutusten myötä saimme myös uusia ystäväksi maahanmuuttajaäidille -
toiminnasta kiinnostuneita vapaaehtoisia, heillekin on etsinnässä ystävät. Kotkassa
vapaaehtoiset läksykummit odottavat erityisesti maahanmuuttajataustaisia yläkouluikäisiä
nuoria. Välitäthän tietoa eteenpäin, ohjata voi ottamaan yhteyttä oman alueen koordinaattoriin.
Myös uudet vapaaehtoiset ovat aina tervetulleita ja etenkin Luumäelle kaivataan uusia
läksykummeja.

Ystävällisin terveisin,
koordinaattorit, Elisa, Heini, Sanna, Henna ja Hannaleena

 

mailto:elisa.sandstrom-hovi@mll.fitapahtuma
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Lastenhoitotoiminta

Lastenhoitovälitys on suljettu 8.12. henkilökunnan koulutuspäivän vuoksi. Lastenhoitajan pystyy
tilamaan tuona aikana normaalisti käyttämällä nettipalvelua www.elastenhoito.fi.

 

      

 

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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