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Hyvää juhlavuotta!

Vuosi 2020 on erityinen Mannerheimin Lastensuojeluliitolle, tuleehan 100 vuotta täyteen työtä
lapsiperheiden hyväksi. Kiitos teille kaikille siitä! Juhlavuosi käynnistyi piirissä nimen
muutoksella ja uudella MLL-ilmeellä ja omalla maskotilla. Myös nettisivumme ovat uudistuneet.
Toivottavasti muutostyö isoin vaihe alkaa olla pian takana ja MLL:n Kaakkois-Suomen piiri ry:n
alkaa näkymään katukuvassa.

Juhlavuoden teema on mukaan kutsuminen. MLL:n sata vuotta sitten lausutussa
perustamisjulistuksessa jokaista suomalaista pyydettiin ottamaan lapsen asia sydämen
asiakseen. Nyt 100 vuotta myöhemmin haluamme jälleen kohdentaa juhlavuoden tuoman
valokeilan lasten hyvinvointiin meidän kaikkien yhteisenä asiana. Yhteistä juhlapäivää
vietämme 4.10.2020 Kaveri-kekkereiden merkeissä. Olettehan jo liittyneet Kaveri-kekkereiden
Facebookin suunnitteluryhmään?

MLL on merkittävä osa suomalaista kansalaisjärjestöhistoriaa -ja nykypäivää. Tänä päivänä
MLL:n Kaakkois-Suomen piiri tarjoaa lapsiperheille monimuotoista varhaista tukea, täydentäen
kumppanuuskuntien palveluketjua lapsiperheiden hyvinvoinnin tukemisessa. Upea asia on se,
että olemme vuoden alusta alkaen olleet Kymsoten kumppaneita, joten pystymme toimimaan
Kymenlaakson jokaisessa kunnassa. Sama tavoite meillä on Etelä-Karjalan puolellakin.
Maaliskuussa roolimme vahvistuu lisää, sillä saimme Stealta avustusehdotuksen hankkeelle,
jonka tavoitteena on lasta odottavien ja alle 4 -vuotiaiden lasten vanhempien parisuhteen ja
vanhemmuuden tukeminen ammatillisesti ohjatuin vertaisryhmin, sekä perhemyönteisen
toimintakulttuurin levittäminen. Ilosanomaa perhearjesta tarvitaan! Seuraavassa piiriviestissä
esittelemme piirin uudet vahvuudet – etsimme paraikaa huipputyyppejä tiimiimme.

Tavataan tapahtumissa ja tilaisuuksissa! Ja kalenteroikaahan piirin kevätkokouspäivä 25.4.

Hyvää juhlavuotta, ja ollaan yhteydessä, Christa ja co.

ps. piiriviesti tulee jatkossa yhdistysten puheenjohtajille ja postinvastaanottajille, joten
muistattehan levittää viestiä yhdistyksessänne eteenpäin!

  

 

https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/email/5e296509631fa
https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/show-video/3606189/5e296509631fa
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


  

Juhlavuosi on meidän yhteinen juhlamme ja sitä voi kukin
yhdistys viettää juuri niin, kuin kokee omimmaksi.
Juhlavuoden teema on mukaan kutsuminen ja siitä
kannattaa muistuttaa kaikissa juhlavuoden tapahtumissa.
Yhdessä juhlimme erityisesti 4.10.2020 Koko Suomen
Lastenjuhlien merkeissä. Silloin nostetaan lapset
juhliemme keskiöön. Lastenjuhlia suunnitellaan
Kekkerikamujen Facebook-ryhmässä, tervetuloa mukaan
innostumaan!

Tehdään yhdessä juhlavuodestamme näkyvä ja muistoihin jäävä vuosi. Yhdistysnetin MLL100 -
osio on päivitetty ja kaikki tärkeä löytyy sieltä jäsenneltynä. Juhlavuoden tunnus on yhdistysten
avoimessa käytössä. Liitä se mukaan aina kun tilaisuus tai tempaus halutaan liittää osaksi
juhlavuotta. Merkin saat käyttöösi Gredistä tai Yhdistysnetistä. Merkin käytöstä voit lukea
lisätietoja Yhdistysnetin uutisesta.
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 MLL 100 -juhlavuosi on avattu #mll100 #meidänmll  

 

Mikä on Gredi?

Juhlavuoden viestinnän tueksi on tuotettu somemateriaalia ja kuvia Gredi-palveluun. Gredi eli
MLL:n materiaalipankki, on työkalu, josta löydät kuvapankin, yhdistyksen logon, juliste- ja
flyeripohjat, somekuvat ja muun MLL:n visuaalisen aineiston.

Grediin pääset osoitteessa https://mll.contenthub.fi/ Huom! Kirjautumista ei tarvita, klikkaa itsesi
sisään palveluun ylemmästä napista, jossa lukee SISÄÄN TÄSTÄ. Gredin etusivulta löydät
polut kaikkiin materiaaleihin. Myös käyttöohjeet löytyvät mustasta yläpalkista otsikolla
"Käyttöohjeet".

Palvelu on helppokäyttöinen ja siihen kannattaa tutustua heti, mutta palvelusta järjestetään
myös verkkokoulutus 5.2. klo 18-18.45, joka tallennetaan Yhdistysnettiin. Voit ilmoittautua
koulutukseen tämän linkin kautta.

 

https://www.facebook.com/groups/533068573899972/
https://yhdistysnetti.mll.fi/vapaaehtoisen-kanava/mll-100-nyt-juhlitaan
https://mll.contenthub.fi/
https://yhdistysnetti.mll.fi/ajankohtaista/uutiset/juhlavuoden-tunnus-yhdistysten-ja-piirien-kayttoon
https://mll.contenthub.fi/
https://mll.contenthub.fi/
http://www.lyyti.in/Koulutus_Gredipalvelun_kayttoon_1140


 

 

Uuden ilmeen mukaiset roll-upit ovat
tilattavissa Yhdistysnetissä. Kevään aikana
verkkokaupasta on myös tilattavissa uuden
ilmeen mukaisia t-paitoja sekä juhlavuoden
uusina jakotuotteina lasten siirtotatuointeja ja
vanhemmuuden tsemppitarra-arkkeja.
Yhdistyksille maksuttomia MLL100-
ilmapalloja tuotetaan Koko Suomen lastenjuhliin ja niiden jakelu alkaa myöhemmin keväällä.
MLL on saanut myös juhlavuoden kunniaksi oman postimerkin.

MLL:n vapaaehtoisten ideoima MLL100-villasukkamalli julkaistaan tammikuun lopussa
juhlavuoden valtakunnallisella verkkosivustolla: www.mll.fi/100. Villasukkatalkoisiin pääset
mukaan myös liittymällä Facebookin Villasukkaryhmä MLL100 -ryhmään, jossa malli on ideoitu
ja jossa on tarjolla vertaistukea niiden toteuttamiseen. MLL100-sukkia voi toteuttaa omaksi
iloksi tai lahjoiksi, malli ei ole tarkoitettu myyntiin.

 

 

 Postimerkkejä, villasukkia, ilmapalloja...  

 

Yhdistysten tilastointi

Tammikuu on tilastoinnin aikaa.
Yhdistysnetin tilastoinnin infosivun liitetiedostoista (ylin tiedosto) löytyy taulukko nimeltä
”HUOM! Vuoden 2019 tilastointilomake”. Yhdistyksen toiminta kannattaa tilastoida tuohon
exceliin ja palauttaa Maijulle, maiju.vesa@mll.fi. Myös Yhdistysnetin tilastointijärjestelmä on
vielä käytössä. Mikäli tilastoitte Yhdistysnetissä, muistakaa täyttää myös vuositaulukko.
Tilastoinnin deadline on 31.1.2020.

Mikäli teillä ei ole tarkkaa tietoa esimerkiksi kävijämääristä tai vapaaehtoisten tunneista,
kannattaa ehdottomasti kirjata arvio!

 

 

Yhdistysten tilinpäätökset ja toimintakertomukset
vuodelta 2019

Muistattehan lähettää yhdistyksenne tilinpäätöksen (virallinen) ja toimintakertomuksen vuodelta
2019 piiritoimistolle huhtikuun 2020 loppuun mennessä Teija Honnille, teija.honni@mll.fi.

 

 

Vapaaehtoistenjohtamiskoulutus VJK2020

VJK käynnistyi la 25.1. aloitusseminaarilla Helsingissä. MLL Kaakkois-Suomen piiristä osallistui
kolme paikallisyhdistystä ja kaikkiaan osallistujia oli 160. VJK mentorina toimii Kaakkois-
Suomen piiristä Sanna Villikka Valkealasta. Mukava porukka kasassa ja tästä on hienoa lähteä
kulkemaan yhteistä VJK -matkaa. Koulutuksen aikana käymme läpi johtamista, järjestötyötä,
MLL:n vapaaehtoistoimintaa sekä vaikuttamista.

 

http://www.mll.fi/100
http://www.facebook.com/groups/763433750768264/
https://www.facebook.com/groups/763433750768264/


 

Piirimme uusi pöllö-maskotti on valmistunut!
Pöllö on kuitenkin edelleen ilman nimeä.
Lapset ja lapsenmieliset ovat voineet
ehdottaa maskotillemme nimeä
Facebookissa ja tapahtumissa. Julkaisemme
pöllön nimen lähiaikoina. Seuraile piirimme
somekanavia!

 

Koulutus on viiden opintopisteen laajuinen ja siitä saa todistuksen sekä osaamismerkin. 
Tästä yhteisestä matkasta kerromme lisää tämän vuoden piiriviesteissä.

 

 

Yhteisvastuukeräys

Tuleva vuosi on Yhteisvastuukeräyksen 70. juhlavuosi, jossa keräyksen kohteena on
vanhemmuuden tukeminen. Presidentti Sauli Niinistö avaa 2.2.2020 Yhteisvastuukeräyksen ja
se jatkuu 1.5.2020 saakka. Keräyslupa on voimassa koko 2020 vuoden, mutta aktiivisin
keräysaika on helmi-huhtikuussa.

Keräysvaroista 60 % käytetään vanhemmuutta tukeviin toimintoihin kehitysmaissa Kirkon
Ulkomaanavun katastrofirahaston kautta. 20 % keräysvaroista ohjataan vanhemmuutta
tukevaan v. 2021 käynnistyvään hankkeeseen, jossa yhteiskumppanina ovat Mannerheimin
Lastensuojeluliitto ja Pelastakaa Lapset. Loput 20 % käytetään monipuoliseen
avustustoimintaan paikallisseurakuntien kautta.

Myös paikallisyhdistykset voivat olla mukana keräyksessä omien resurssien mukaan. Lue lisää
Yhdistysnetistä.

 

 Piirin uusi maskotti  



 

 

 

MLL Valkealan perhekahvila käynnistyi
jälleen pienen tauon jälkeen ihanien
opiskelijoiden ohjaamana. Perhekahvila on
auki ma 9.30-12 Valkealatalon
nuokkarintiloissa. Opiskelijat pitävät
perhekahvilaa maaliskuun loppuun saakka.

Kuvassa opiskelijat Lili ja Hannaleena.

 

 Perhekahvila  

 

Yhes vahvemmaks -hanke

STEA:n rahoittama Yhes vahvemmaks -hanke käynnistyy maaliskuussa (rahoitus vahvistuu
helmikuun aikana). Hankkeen painopiste on vanhemmuuden ja parisuhteen tukemisessa sekä
lasten mukanaan tuomassa ilossa. Hankkeeseen haetaan kahta koordinaattoria, joista toinen
tulee työskentelemään Etelä-Kymenlaaksossa ja toinen Imatran seudulla. Hakuohjeet löytyvät
nettisivuiltamme.

 

 

Tukihenkilötoiminta

Tukihenkilötoiminnassa on uusia tuulia! Saamme mummi- ja vaaritoimintaan uutena
työntekijänä Henna Karhun. Henna aloittaa työnsä helmikuussa ja työskentelee osa-aikaisena.

Uusia perhekummeja, maahanmuuttajaäitien ystäviä, kavereita sekä mummeja ja vaareja
koulutetaan seuraavan kerran Kotkassa 30.1. Ilmoittautumiset ja lisätietoa sanna.kyto@mll.fi /
0440 7499697.

Kevään aikana pyrimme jalkautumaan etenkin pikkukuntiin!  Jos teillä on toiminnasta
kiinnostuneita tuttuja tai tutuntuttuja, vinkatkaa ottamaan yhteyttä! Toimintaan pääsee mukaan
pitkin vuotta.

 



 

Eroauttamistyö ja kohtaamispaikkatoiminta

Eroauttamishankkeen Perhesatamiin Lappeenrannassa, Kouvolassa ja Kotkassa mahtuu
perheitä mukaan! Tietoa voi viedä lapsiperheille, joille tapaamispaikka voisi tarjota apua.

Eron edessä- illat käynnistyvät Kouvolassa tiistaina 18.2 klo 17.30-19.00 MLL:n piirin
toimistolla. Ensimmäisen illan aiheena on ”Parisuhteen päättäminen ja puolisosta eroaminen
tunnetasolla.” Infoilta sopii eroaikeissa oleville sekä eronneille henkilöille. Illat soveltuvat myös
ammattilaisille ja opiskelijoille.

Lappeenrannassa järjestetään ”Parisuhde Puntarissa-iltoja 11.3. klo 17.30 Kirkkokatu 6,
”Parisuhde kriisiytyy ajoittain- suhteen uhka vai mahdollisuus?” Perheasiain
neuvottelukeskuksen johtavan perheneuvojan Pirkko Variksen alustamana ja 25.3. klo 17.30
Kirkkokatu 6 ”Lapsi ja riitelevät vanhemmat – mitä parisuhdekriisi perheessä merkitsee
lapsille?” E-K Perhetyönkehittämisyhdistyksen psykologi Tuija Vanhasen alustamana.

Kulttuuritila Nuijamiehessä 27.3. klo 12.00-15.00 on tarjolla tietoa Myönteisestä tunnistamisesta
Pelastakaa Lapset ry:n hankesuunnittelija Reetta Kalliomeren kouluttamana. Tiedustelut ja
ilmoittautumiset Marjaanalle, marjaana.peronmaa@mll.fi

Vanhempien erovertaisryhmiä järjestetään kysynnän mukaan. Jos kaipaatte ryhmää
alueellenne, ottakaa yhteyttä!

Lappeenrannan perheluotsien vertaistapaaminen toimistolla on 12.2. klo 17.

Kymenlaakson eroauttamistyön vapaaehtoisten eli perheluotsien vertaistuki-iltaa vietetään
tiistaina 17.3 Anjalan nuorisokeskuksen tiloissa.

Käy tutustumassa eroauttamistyön uusiin sivuihin, sieltä löydät myös päivitetyt esitteet kaikista
toiminnoista. https://kaakkois-suomenpiiri.mll.fi/perheille/perheen-auttaminen-erotilanteessa/

 

 

Lastenhoitotoiminta

Tänä keväänä lastenhoitotoiminnan koulutukset painottuvat Haminaan ja Imatralle. Syksyllä
koulutukset järjestetään Taipalsaarella sekä Kotkassa. PopUp tapahtumia suunniteltu Pyhtäälle
tämän kevään aikana.

Tarvittaessa järjestämme perehdytyskoulutuksia. Lastenhoitotoiminnasta vastaa Piritta Lirkki,
piritta.lirkki@mll.fi, p. 050 472 5125.

 

 Mannerheimin Lastensuojeluliiton tilapäisen lastenhoitoavun spotti  

 

Tukioppilastoiminta

Vuoden 2020 aikana on tarjolla kouluissa toimiville tukioppilasohjaajille peruskoulutuksia:

Kaksi lähipäivää: Helsinki 5.─6.5.2020, Turku 29.─30.9.2020, Jyväskylä 27.─28.10.2020,
Helsinki 3.─4.11.2020

Yksi lähipäivä + verkkokurssi: Lappeenranta 23.9.2020 + verkkokurssi 9.9.─30.10.2020

Teemakoulutukset ohjaajille (1 pv)

Digihyvinvointi ja ryhmäyttäminen: Rovaniemi 18.2.2020, Oulu 19.2.2020, Kajaani 20.2.2020,
Seinäjoki 6.3.2020, Pori 17.3.2020, Kuopio 17.3.2020, Tampere 8.9.2020

Kiusaamisen ehkäisy: Helsinki 11.11.2020

Tukari-Mahis pilottikoulutukset: Tampere 21.4.2020, Oulu 24.9.2020

MLL Kaakkois-Suomen piirissä tukioppilaskoulutusten markkinoinnista ja koulutusten
välityksistä vastaa Piritta Lirkki, piritta.lirkki@mll.fi, p. 050 472 5125.

 

https://kaakkois-suomenpiiri.mll.fi/perheille/perheen-auttaminen-erotilanteessa/


 
Tapahtumat

Keväällä on tulossa erilaisia tapahtumia, joissa olemme piirinä mukana!

 

 

Etelä-Karjala

8.2. klo 16:30 - HC Leson hyväntekeväisyysottelu Lappeenrannan Kisapuistossa. Tapahtuman
yhteydessä puuhaa lapsille. Tuotolla järjestetään mm. Kaisa Vuorisen luento Positiivisesta
pedagogiikasta 9.3. Lappeenranta-salissa. Tervetuloa molempiin tapahtumiin! Luennosta
lisätietoa myöhemmin

29.2. on Yhteisvastuukeräyksen Kumminkaa – SaiPan perhepeli Lappeenrannan
Kisapuistossa. Piirin toimesta järjestetään pelissä Leikkilä sekä olemme myös kertomassa
toiminnastamme. SaiPa tarjoaa 100 ilmaislippua vapaaehtoisille ja yhdistysaktiiveille.  Liput
jaetaan järjestyksessä ja ilmoittautua voi LPR:n toimiston väelle julia.lyytinen@mll.fi tai
marjaana.peronmaa@mll.fi .

 

 

Kymenlaakso

15.2 klo 10-13 Virtaa palloon – koko perheen liikuntatapahtuma. Jatke-Areenalla Kouvolassa.
Uusi maskottimme esittäytyy ja lapsille riemua pöllöpelin merkeissä.

25.4. klo 10-13 Piirin kevätkokous. Paikkana Kettumäen kansanpuisto, Kuusankoski. Merkkaa
päivämäärä kalenteriisi ja tule tutustumaan piirin työntekijöihin.

 

      

 

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.

mailto:kaakkois-suomenpiiri@mll.fi
https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/admin/themes/show/50cf00059c682
https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/user-settings/57b2e6303960b/0a2c9322f7dc9973e5c217a64d2dc82f
https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/forward-to-a-friend/5e296509631fa
https://kaakkois-suomenpiiri.mll.fi/
https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/unsubscribe/57b2e6303960b/5e296509631fa
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