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maaliskuu 2022

Aurinkoista alkanutta kevättä!
Ukrainassa puhjennut sotatila on järkyttänyt ja ravisuttanut koko maailmaa. Mannerheimin
Lastensuojeluliitto tuomitsee jyrkästi Venäjän hallituksen itsevaltaisen hyökkäyksen Ukrainaa ja
sen kansaa vastaan ja kantaa huolta valtaisasta humanitäärisestä katastrofista, jonka sotatila
aiheuttaa. Erityisesti lapset ja nuoret tarvitsevat nyt poikkeuksellisen vahvaa, johdonmukaista ja
turvallista tukea.
Me Kaakkois-Suomen piirillä keskitymme siihen, että lapsia, nuoria ja perheitä tukevat
toimintomme jatkuvat kaikissa muodoissaan. Arjen sujuvuuden ylläpitäminen ja ihmisten
kohtaamisen tärkeys korostuvat kriisiaikana. Huoli ja suru ovat erittäin normaaleja tunteita
tällaisena aikana, ja ne pitää saada tuntea ja käsitellä. Yhtä lailla on oikein ja sallittua nauttia
aurinkoisesta säästä, kevään pirskahtelevista linnunlauluista ja vaikkapa mukavasta
kahvihetkestä ystävän kanssa.
Ollaan toistemme tukena.
Terveisin,
Viestintäkoordinaattori Samuli Nihtilä, toiminnanjohtaja Christa Carpelan ja koko piirin väki ♥
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Piirin kevätkokous lähestyy!
MLL:n Kaakkois-Suomen piiri ry:n kevätkokous järjestetään 30.5. klo 17:30 alkaen
Kotkaniemessä Luumäellä.
Kotkaniemi on presidentti P. E. Svinhufvudin kotimuseo, ja kokouksen yhteydessä on
mahdollista osallistua opastettulle museokierrokselle.
Ilmoittautumiset kokoukseen ja kierrokselle: christa.carpelan@mll.fi

Ajankohtaista
Yhdistysnetistä löydät aina tuoreimmat ohjeistukset toimintaan koronapandemian aikana.

MLL tukee Ukrainan sodan käsittelyssä
Lapset ja nuoret tarvitsevat nyt kuuntelijaa ja rauhoittavaa aikuisen tukea vaikeiden tunteiden ja
pelkojen käsittelyyn.
MLL on koonnut verkkosivuillensa materiaalipaketin aiheen käsittelyyn liittyen. Sivustolta löydät
tukea niin vanhemmille, lapsille ja nuorille kuin ammattilaisillekin. Artikkeleiden. vinkkien ja
ohjeiden lisäksi Vanhempainpuhelimessä ja -chatissa vastataan vanhempien ja Lasten ja
nuorten puhelimessa ja -chatissa lasten ja nuorten mieltä askarruttaviin kysymyksiin.
Voit tutustua materiaaleihin tästä linkistä.

Miten puhua lapsen ja nuoren kanssa sodasta?
Nostona keskusjärjestön materiaalipaketista haluamme mainita lapsen ja nuoren kanssa
sodasta puhumisen ohjeet ja vinkit. Artikkeli on saatavilla suomen lisäksi 11 muulla kielellä, ja
käännökset löytyvät suomenkielisen artikkelin lopusta.

Rasisminvastainen viikko 2022
Valtakunnallisen rasisminvastaisen viikon 21.-27.3.2022 pääviesti tänä vuonna on tunnista,
tiedosta, toimi.
MLL:n Kaakkois-Suomen piirissä nostamme esiin lapset. Kiusaaminen, seurasta
poissulkeminen ja yksin jättäminen tuntuvat lapsesta musertavalta ja voivat varjostaa elämää
pitkälle aikuisikään. On tärkeä pohtia aikuisena sitä, miten maahanmuuttajataustaisista puhuu ja
millaisena puhe lapselle tai nuorelle välittyy. Ketään ei saa syrjiä etnisyyden tai taustansa
vuoksi.

Järjestökoulutus paikallisyhdistyksille
Hei paikallisyhdistystoimija!
Tule mukaan järjestökoulutukseen 9.4. Sokos Hotel Vaakunaan Kouvolaan! Tarjoamme
tärkeiden ohjelmanumeroiden lisäksi aamukahvit ja lounaan.
Ilmoittautumiset ja ruoka-allergiatiedot 1.4. mennessä: maiju.vesa@mll.fi

MLL:n toimijat, Kaakkois-Suomi - Facebook-ryhmä
paikallisyhdistysten vastuuhenkilöille
Entinen MLL:n Kaakkois-Suomen piirin puheenjohtajat -ryhmä Facebookissa on nyt nimellä
MLL:n toimijat, Kaakkois-Suomi.
Ryhmän tavoitteena on tuoda kaikkia Kaakkois-Suomen alueen paikallisyhdistysten toimijoita
lähemmäs toisiaan ja jouhevoittaa yhteisten viestien kulkua ja yhteistyötä.
Tule mukaan verkostoon!
MLL:n toimijat, Kaakkois-Suomi | Facebook

Somevapaaehtoisten koulutukset
Mannerheimin Lastensuojeluliitto kouluttaa nyt vapaaehtoisia aivan uudenlaisiin sosiaalisessa
mediassa suoritettaviin tehtäviin. Somevapaaehtoiset voivat esimerkiksi toimia MLL:n piirin tai
paikallisyhdistysten apuna sosiaalisessa mediassa, auttamalla esimerkiksi somekanavien
päivittämisessä tai ryhmien ylläpitämisessä. Mahdollisuuksia on monia! Somevapaaehtoisten
yhteyshenkilönä toimii oman piirin somevastaava.
MLL:n SoMe. -hanke järjestää koulutuksen seuraavalla aikataululla:

1. koulutuskerta: ti 29.03.2022 klo 17.30-19
2. koulutuskerta: to 07.04.2022 klo 16.30-18
3. koulutuskerta: ke 20.04.2022 klo 17-18.30
Lisätiedot ja ilmoittautumisen löydät tästä linkistä.
Tervetuloa mukaan!

Järjestä Leikkipäivä 23.4.2022 – ideoi kestävää
leikkiä
Tämän vuoden Leikkipäivä toteuttaa kestävän leikin ajatusta, ”Leikkien pallon puolesta”.
Leikkipäivä-ohjelma kutsuu kaikkia ideoimaan ja järjestämään Leikkipäivää.
Leikkipäivä-viikkoa vietetään 18.– 23. huhtikuuta. Viikko huipentuu valtakunnalliseen
Leikkipäivään lauantaina 23.4.2022. Tule mukaan järjestämään Leikkipäivään ohjelmaa - isoa
tai pientä! Leikkipäivää voi juhia vaikka yksinkertaisella pallopelillä naapuruston kesken.
Lue lisää Leikkipäivästä ja sen teemasta ja järjestämisestä: Järjestä Leikkipäivä 23.4.2022 –
ideoi kestävää leikkiä - Mannerheimin Lastensuojeluliitto (mll.fi)

Lapset ensin -keräys tulee taas!
Vuoden 2022 Lapset ensin -keräyksen materiaalit löytyvät nyt päivitettyinä sekä MLL:n
digitaalisessa aineistopankki Gredissä että yhdistysnetissä, josta löydätte oppaita, ohjeita ja
erilaisia tiedotepohjia keräyksen toteuttamisen tueksi.

Lue lisää ja tutustu materiaaleihin Yhdistysnetissä

Tukihenkilötoiminta

Ystäväksi maahanmuuuttajaäidille -toiminta
Toiminnassa suomen kieltä puhuva nainen toimii maahanmuuttajanaisen ystävänä. Toiminta
tukee maahan muuttaneiden naisten kotoutumista ja suomen kielen kehitystä sekä tutustuttavat
heidät suomalaiseen yhteiskuntaan ja kulttuuriin. Lähde mukaan vapaaehtoistoimintaan!
Nettisivuiltamme voit lukea aiheesta lisää: https://kaakkois-suomenpiiri.mll.fi/perheille/ystavaksimaahanmuuttajaaidille/

Lukumummin tarinatuokiot Kuusankoskella
Tervetuloa Kuusankosken kirjastolle kuuntelemaan lukumummin tarinatuokioita parillisten
viikkojen keskiviikkoisin klo 14-16! Tarinatuokiot jatkuvat toukokuun loppuun asti.

Perhesuhteiden tuki

Perhe mielessä -viikonloppu Lappeenrannassa on maksuton vertaisviikonloppu parisuhteen
ja vanhemmuuden asioiden äärellä. Kokoontumiset 8.4. kello 17-19 ja 9.4. kello 9-16 Me-Talolla
osoitteessa Raastuvankatu 7. Ilmoittautumiset 31.3. mennessä: marjaana.peronmaa@mll.fi

Kevään ensimmäinen Eron edessä -ilta järjestetään 24.3. klo 18-19 zoomissa aiheella ”Lapsen
huomioiminen vanhempien erotilanteessa”. Iltaa alustaa Kymsoten perheneuvolasta
erityissosiaalityöntekijä, pari- ja perhepsykoterapeutti Maiju Niemelä.
Ilmoittautumiset: noora.kovanen@mll.fi

Vanhemmuuden ABC-ryhmä eroa harkitseville ja eronneille perheille alkaa 5.4.
(ilmoittautumiset noora.kovanen@mll.fi) Ryhmät kokoontuvat etänä zoomissa 4 kertaa.

Lasten erovertaisryhmät alkavat Lappeenrannassa 23.3. 5-6 -vuotiaille (ilmoittautumiset
marjaana.peronmaa@mll.fi) ja Kouvolassa 6.4. 8-11-vuotiaille (ilmoittautumiset
hannaleena.ahtiainen@mll.fi). Ryhmät kokoontuvat yhteensä viisi kertaa alueiden toimistoilla.

Seuraavat Odottavien olohuoneet ovat tiistaina 29.3. aiheena Raskaudesta ja synnytyksestä
palautuminen, sekä 19.4. aiheena Imetys ja vastasyntyneen ruokahetki. Iltaan pääsee
ilmoittautumaan tästä linkistä.

Iskä-kahvit ovat taas 30.3. ja 20.4., linkki kahveille löytyy täältä.

Perhesatamissa eli maksuttomissa kohtaamispaikoissa lapselle ja erossa asuvalle
vanhemmalle on tilaa! Alueelliset yhteystiedot löydät täältä.

Lisää tapahtumia ja vinkkejä perhearkeen löytää Kaakon äipät ja iskät -ryhmästä Facebookista!

Nuorisotoiminta

Kohtaa, älä kiusaa - seminaari kasvatusalan
ammattilaisille ja huoltajille
Kohtaa, älä kiusaa on kaikille avoin ja maksuton seminaari, jossa puhutaan mm. nuorten
tulevaisuudenuskosta, kiusaamisesta ja seksuaalisesta häirinnästä. Seminaari järjestetään
31.3. klo 15-20 YouTube-livelähetyksenä sekä mahdollisuuksien mukaan livenä Kuusankosken
Patoklubilla.
Puheenvuorot ja lisätiedot löydät Facebookista seminaarin tapahtumasivulta.
Lämpimästi tervetuloa kuuntelemaan tärkeitä puheenvuoroja!

"Miten puhua lapselle sodasta ja luoda turvaa" - vanhempainilta- ja
oppituntimallit kouluille
Keskusjärjestön kokoaman Ukrainan kriisiin liittyvän tukipaketin lisäksi tarjotaan
vanhempainiltoja ja oppitunteja siitä, miten lapsille voi puhua vaikeasta aiheesta ja luoda turvaa.
Vanhempainiltamallit on suunnattu ala- ja yläkouluun ja oppituntimalli 4.-9.-luokkalaisille.
Myös piirimme nuorisotoiminnan koordinaattori Sami Halme on tilattavissa puhumaan aiheesta.
Lisätietoja aiheesta: sami.halme@mll.fi

Hei koulujen väki!
Tarjoamme vielä maaliskuun 2022 ajan koulutuksia kouluille alta löytyvistä aiheista
ilmaiseksi!
Tartu siis tilaisuuteen ja varaa koulullesi maksuton koulutus ottamalla yhteyttä
koordinaattoriimme Samiin!
sami.halme@mll.fi
p. 050 477 0877
MLL:n Kaakkois-Suomen piiri järjestää
koulutuksia maaliskuun 2022 loppuun asti
Kymin Osakeyhtiön 100-vuotissäätiön
hanketuen avulla tukioppilaille, oppilaille ja
opettajille sekä urheiluseurojen ohjaajille ja
valmentajille. Myös koulujen ja
urheiluseurojen vanhempainillat sekä
nuorisotoimille suunnatut koulutukset
onnistuvat räätälöidysti tarpeen mukaan.
Aiheina:
Tukioppilaiden perus- ja
jatkokoulutukset
Kiusaamisen ehkäisy
Tunne- ja vuorovaikutustaidot
Turvallisen ryhmän rakentaminen
Mediakasvatus ja digihyvinvointi
Taloustaidot osana elämänhallintaa
Nuoresta aikuiseksi

Myös Nuoresta aikuiseksi -oppitunteja ja tietoiskuja tarjotaan maaliskuun loppuun asti
yläkouluihin, toisen asteen oppilaitoksiin ja nuorten kohtaamispaikkoihin (esim. nuorisotilat).
Teemalliset oppitunnit ja tietoiskut koostuvat eri aiheista, mm. terve itsetunto, tunnetaidot,
vuorovaikutus, terve seksuaalisuus ja seurustelu. Tietoiskuja tarjoamme eri nuorten
kohtaamispaikoille (esim. nuorisotilat). Oppitunteja toteutetaan myös etäyhteydellä ja toiveiden
mukaan!
Lisätietoa ja ilmoittautumiset: sami.halme@mll.fi, p. 050 477 0877

Lue lisää nuorisotoiminnasta

Ammatilliset perhepalvelut

Kuvaaja: Anna Autio

MLL:n Kaakkois-Suomen piirin ammatilliset perhepalvelut ovat käytettävissäsi myös koronaaikaan. Tarjoamme lapsiperheiden kotipalvelua, vammaisen- ja pitkäaikaissairaan lapsen
hoitoa, omaishoidonvapaiden aikaista kotihoitoa, perhetyötä sekä ammatillista tukihenkilötyötä.
Lapsiperheiden kotipalvelun palveluseteliä voi tiedustella oman paikkakunnan
kotipalvelukoordinaattorilta tai esimerkiksi neuvolan terveydenhoitajalta. Voit tilata kotipalvelua
myös suoraan meiltä.
Kaikki työntekijämme ovat sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia, joilla on vankka kokemus
työskentelystä erilaisten lasten ja lapsiperheiden kanssa.
Lisätietoa:
perhepalvelupäällikkö Pauliina Paakala, pauliina.paakala@mll.fi, p. 040 728 0288 (KYMSOTE
alue)
palveluohjaaja Piritta Lirkki, piritta.lirkki@mll.fi, p. 050 472 5125 (EKSOTE alue)
Haemme ammatillisten perhepalveluiden joukkoomme tuntityöhön täysi-ikäisiä, oma-aloitteisia,
hyvät vuorovaikutustaidot omaavia sosiaali- tai terveysalan ammattilaisia.

Hae meille töihin

Lastenhoitotoiminta

Mannerheimin Lastensuojeluliiton (MLL) kouluttama luotettava hoitaja huolehtii lapsen
turvallisuudesta, hoidosta ja viihtymisestä vanhempien ohjeiden mukaan. Perhe voi tilata
lastenhoitoapua mille vuorokaudenajalle tahansa. Hoitajien tilauksen voi tehdä soittamalla
hoitajavälitykseen p. 044 030 3301, arkisin klo 8-12 tai internetistä www.elastenhoito.fi, jolloin
sinun täytyy olla rekisteröitynyt käyttäjä.
Voit tilata MLL:n hoitajan, kun asut jossakin seuraavista kunnissa:
Kouvola, Kotka, Hamina, Virolahti, Miehikkälä, Pyhtää, Lappeenranta, Imatra, Taipalsaari.
Lisätietoja:
Lastenhoitotoiminnasta vastaa toistaiseksi Maiju Vesa.
maiju.vesa@mll.fi
p. 050 302 0269

Lue lisää lastenhoitotoiminnasta

Tapahtumat
Uudistimme kotisivujemme tulevat tapahtumat-osion!
Tulevat tapahtumat -vuosikello on poistunut ja tilalle on tullut kalenteriratkaisu. Etusivulla näet
yhdellä silmäyksellä kuusi ajankohtaisinta - tulevaa ja meneillään olevaa - tapahtumaa. Voit
myös avata suuremman listauksen napsauttamalla Lisää tapahtumia -painiketta.
Kuvaaja: Päivi Karjalainen
Kuusi ajankohtaisinta tapahtumaa löydät etusivultamme ja kattavan listauksen täältä.

MLL:n Kaakkois-Suomen piiri
Hallituskatu 5 (2. kerros)
45100 Kouvola
kaakkois-suomen.piiri@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.

