
 Katso viesti selaimessa

Piiriviesti 6/2021 kesäkuu 2021

 

Aurinkoista ja rentouttavaa kesää!

Kiitos teille kaikille kuluneesta keväästä - todella toivomme, että syyskaudella pääsemme
toteuttamaan toimintoja myös kasvokkain.

Tässä viestissä jo kurkistus tulevaan, mutta nyt tärkeimpänä haluamme toivottaa oikein hyvää
kesää!

T. Christa ja koko piirin väki <3

ps. Ja onhan meillä vielä MLL-päivä Tykkimäen huvipuistossa 8.7.!
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 Piiritoimisto kiinni heinäkuussa  

https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/email/60b0d2cedac01
https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/show-video/5765949/60b0d2cedac01
https://www.facebook.com/mllkaakkoissuomenpiiri/
https://www.youtube.com/channel/UCfbVPITnOljgQa0Cx6qxvsQ
http://yhdessavahvaksi.blogspot.fi/
https://www.instagram.com/mllkaakkoissuomenpiiri/
https://twitter.com/mllkaakko


 

 

MLL:n jäsenpäivä Tykkimäen huvipuistossa

MLL:n Kaakkois-Suomen piirin käynnistämän jäsenhankinnan kampanjan kunniaksi vietetään
Tykkimäen huvipuistossa jäsenpäivää torstaina 8.7. klo 11.00-15.30 .

Ohjelmassa on luvassa:

Klo 12.00 ja 14.00 Möllö-disco - esiintyjinä Hepokönkään Höppänä ja Olivia Carpelan
Möllö Pöötisen rastirata
Sammakkopeli ja onnenpyörä

MLL:n jäsenet saavat rannekkeista 5 euron alennuksen näyttämällä sähköistä jäsenkorttia.
Jäsenkortti löytyy sähköisenä Oma MLL -palvelusta.

MLL:n Kaakkois-Suomen piirin telttapiste sijaitsee Kusti-Cafen vieressä. Pisteellämme pystyy
liittymään MLL:n jäseneksi. Päivän aikana saatavilla myös laitekummeja, jotka käyvät lasten
kanssa laitteissa.

Ensi viikolla starttaa jäsenpäivän markkinointi (vko 26), jolloin julkaisemme tiedotteen piirimme
nettisivuilla, sekä mainoksen ja videon piirimme sosiaalisessa mediassa. Jaathan tuolloin
MLL:n jäsenpäivän ilosanomaa eteenpäin, kiitos!

Lisätietoa: maiju.vesa@mll.fi, p. 050 302 0269

 

https://www.mll.fi/tietoa-mllsta/jasenyys/kysyttya-jasenasioista/mobiilikortti/
https://www.tykkimaki.fi/huvipuisto/tykkimaen-aluekartta/
mailto:maiju.vesa@mll.fi


Lue lisää Yhdistysnetistä

 

 

Syyskauden avajaiset

Perhekahvilamainonta käynnistyy heti elokuun alussa. Silloin on hyvä hetki pitää myös
yhdistyksen omissa kanavissa ääntä perhekahviloista. Syyskauden avajaiset vietetään 23.-
29.8. yhdistyksissä, piireissä ja valtakunnallisesti. Avajaisten tarkoitus on muistuttaa MLL:sta ja
syksyn toiminnasta. Syyskuussa käynnistyy Elämän ekspertit -kampanja, jossa herätellään
eläkeikäisiä mukaan vapaaehtoiseksi.

 

 

 

 

MLL100 juhlien ilmoittaminen

MLL100 juhlinta jatkuu sunnuntai 3.10. Koko Suomen lastenjuhlilla! Jos haluatte MLL100-
ilmapallot (150 kpl/juhla), ilmoittakaa juhlanne viimeistään 15.8. mennessä osoitteeseen :
https://forms.office.com/r/mrMgKX3i0p

Myöhemmin syksyllä avaamme vielä karttasovelluksen, jonne voitte ilmoittaa tarkemmat
speksit.

Lisätietoja: eevamaija.paljakka@mll.fi

 

https://yhdistysnetti.mll.fi/ajankohtaista/uutiset/syksy2021
https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/ac3/OMLiLn/MTU5OTUwNTg2fDQwNTEzNXwyNjQ0MnwxMTA%3D
mailto:eevamaija.paljakka@mll.fi


 

Vertaisuudesta voimaa vapaaehtoisille

Rahastonhoitajille:
23.8. klo 17-19 etänä Zoomissa (linkki lähetetään osallistujille).
Illan aikana käsittelemme rahastonhoitajan roolia yhdistystoiminnassa.
Ilmoittautumiset 18.8. mennessä maiju.vesa@mll.fi.

Puheenjohtajille sekä varapuheenjohtajille :
25.8. klo 17-19 etänä Zoomissa (linkki lähetetään osallistujille).
Illan aikana käsittelemme puheenjohtajan roolia yhdistystoiminnassa.
Ilmoittautumiset 20.8. mennessä maiju.vesa@mll.fi.

Sihteereille:
26.8. klo 17-19 etänä Zoomissa (linkki lähetetään osallistujille).
Illan aikana käsittelemme sihteerin roolia yhdistystoiminnassa.
Ilmoittautumiset 20.8. mennessä maiju.vesa@mll.fi.

Jäsenvastaaville:
31.8. klo 17-19 etänä Zoomissa (linkki lähetetään osallistujille).
Illan aikana käsittelemme jäsenvastaavan roolia yhdistystoiminnassa.
Ilmoittautumiset 25.8. mennessä maiju.vesa@mll.fi.

 

 

Perhekeskuksesta voimaa vapaaehtoistyöhön

17.8. klo 17-19 Kotkassa (paikka ilmoitetaan lähempänä) ja 18.8. klo 17-19 Kouvolassa (MLL
Kaakkois-Suomen piiritoimisto, Hallituskatu 5).

Illoissa mukana perhekeskuskoordinaattorit. Ilmoittautumiset 12.8. mennessä
maiju.vesa@mll.fi.

 

 

MLL kylpy uusille ja konkareille

24.8. klo 17-19 etänä Zoomissa. Linkki lähetetään ilmoittautuneille.

Illan aikana käsittelemme aiheita:

MLL organisaationa (keskusjärjestö, piirit, paikallisyhdistys)
MLL:n arvot ja periaatteet
MLL:n paikallisyhdistysten rooli ja toiminta
Aikaa myös keskustelulle ja kysymyksille

Ilmoittautumiset 20.8. mennessä maiju.vesa@mll.fi.

 

 

Jefukoulu käynnissä taas

Kotka Eagles järjestää yhdessä MLL:n Kaakkois-Suomen piirin kanssa täysin ilmaisen lasten
liikuntaleikkikoulun 7-10 vuotiaille.
Liikuntaleikkikoulu alkoi 15.6 ja kestää elokuun loppuun saakka. Paikkana toimii Puistolan
urheilukenttä Kotkassa.

Liikuntaleikkikoulu pidetään tiistaisin ja torstaisin 17.00-18.00. Liikuntaleikkikoulu ei vaadi
ilmoittautumista. Vapaa pääsy halukkaille täysin ilmaiseksi.

Lisätietoja: Essi Söderholm eagleshallitus@gmail.com p. 040 024 2603

 

mailto:maiju.vesa@mll.fi
mailto:maiju.vesa@mll.fi
mailto:maiju.vesa@mll.fi
mailto:maiju.vesa@mll.fi
mailto:maiju.vesa@mll.fi
mailto:maiju.vesa@mll.fi
mailto:eagleshallitus@gmail.com


 

 

Tulevia tapahtumia:

Iskä-kahvit jatkuvat myös kesällä!
Kahvit ovat tuttuun tapaan
keskiviikkoisin: 7.7. , 28.7. ja 25.8.
kello 18-19 Zoom-palvelun kautta.
Linkin kahveille löytää Facebookista.
Odottavien olohuoneet jatkuvat
syksyllä. Ensimmäinen ilta on
elokuussa 24.8. kello 18-19, jolloin
vieraana on Leea Mattila.
Ilmoittautuminen syksyn iltoihin on jo
nyt mahdollista tämän linkin kautta:
https://bit.ly/3gBxdiI.
Syksyn Perhe mielessä -ryhmien
aikataulut ovat jo selvillä ja ne löytyvät
piirimme nettisivuilta. Ensimmäiset
seitsemän tapaamiskerran ryhmät
alkavat Kotkassa 30.8. ja
Lappeenrannassa 6.9. Ilmoittautua voi
saara.leiri@mll.fi tai
marjaana.peronmaa@mll.fi.
Lisää tapahtumia ja vinkkejä
perhearkeen löytää Kaakon äipät ja
iskät -ryhmästä Facebookista! Kaakon äipät ja iskät | Facebook

 

 

 Perhesuhteiden tuki  

https://www.facebook.com/events/593886148229389/
https://bit.ly/3gBxdiI
https://kaakkois-suomenpiiri.mll.fi/perheille/parisuhteen-ja-vanhemmuuden-tuki/perhe-mielessa-ryhmat/
mailto:saara.leiri@mll.fi
mailto:marjaana.peronmaa@mll.fi
https://www.facebook.com/groups/639203350197972


Lue perhekummitoiminnasta

 

 

Tukihenkilötoiminta

Syksyllä 2021 koulutamme perhekummeja Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan alueelle. Useat
perheet kaipaavat tukiverkostoa ja välittäviä aikuisia lasten elämään. Perheet jonottavat omaa
kummia, lähde mukaan toimintaan! Lisätietoa koulutuksien ajankohdista tulossa syksyllä.

 

 

 

 Lataa mainoksen PDF-tiedosto tästä.  

https://kaakkois-suomenpiiri.mll.fi/perheille/perhekummitoiminta/
https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/assets/uploads/df06548da57d7166f4f7ff0adae76ab2ea0a2096/shared/files/multicutural-picnic-1.pdf


 

Kuvaaja: Anna Autio

 

Nuorisotoiminta

MLL:n Kaakkois-Suomen piiri järjestää koulutuksia 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
nuoresta aikuiseksi

Lisätietoa ja ilmoittautumiset:  sami.halme@mll.fi, p. 050 477 0877

 

 

Ammatilliset perhepalvelut

MLL:n Kaakkois-Suomen piirin ammatilliset perhepalvelut ovat käytettävissäsi myös korona-
aikaan. 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)

 

 

Lastenhoitotoiminta

Lastenhoitovälitys on kesätauolla 5.7.-25.7. Hoitajan pystyy kuitenkin tilaamaan osoitteessa
www.elastenhoito.fi, jolloin sinun täytyy olla rekisteröitynyt käyttäjä.

Mannerheimin Lastensuojeluliiton (MLL) kouluttama luotettava hoitaja huolehtii lapsen
turvallisuudesta, hoidosta ja viihtymisestä vanhempien ohjeiden mukaan. Perhe voi tilata
lastenhoitoapua mille vuorokaudenajalle tahansa. Voit tilata hoitajan esimerkiksi:

 

mailto:sami.halme@mll.fi
mailto:pauliina.paakala@mll.fi
mailto:piritta.lirkki@mll.fi
http://www.elastenhoito.fi


Lue lisää lastenhoitotoiminnasta

Jos olet koko kesän töissä, eikä lapselle ole hoitajaa
Juhlat tulossa ja tarvitset apukäsiä lastenhoitoon
Haluat kahdenkeskistä aikaa kumppanisi kanssa
Tai tilaa vaikka naapurisi kanssa yhteinen hoitaja hoitamaan lapsianne

Lisätietoja: piritta.lirkki@mll.fi, p. 050 472 5125

 

  

 

Tulevat tapahtumat

8.7. klo 11-15.30 MLL:n jäsenpäivä Tykkimäen huvipuistossa.
11.7. klo 11-17 Seikkailurata ja taidetyöpaja Pulahda puhtaan Saimaan puolesta -
perhetapahtumassa, Lappeenrannan Myllysaaressa.
7.8. Taipalsaaren 450-vuotisjuhlaviikonlopun aikana lauantaina taidetyöpaja
Taipalsaarella. Kellonaika ilmoitetaan myöhemmin.
21.8. Imatra-päivänä taidetyöpaja Imatralla. Kellonaika ilmoitetaan myöhemmin.
21.8. klo 9-12 Maailma Kymissä -tapahtuma Karhulan torilla.
28.8. Kouvolan keskustassa Hyvän mielen -picnic. Paikka ilmoitetaan myöhemmin.
28.8. Lappeenrannan Sataman valot -tapahtumassa taidepaja. Kellonaika ilmoitetaan
myöhemmin.

MLL:n Kaakkois-Suomen piirillä on oma vuosikello, josta näet kaikki ajankohtaiset
tapahtumamme ja koulutukset. Vuosikellon löydät etusivultamme.

 

      

mailto:piritta.lirkki@mll.fi
https://kaakkois-suomenpiiri.mll.fi/lastenhoitotoiminta/
https://kaakkois-suomenpiiri.mll.fi/


 

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.

mailto:kaakkois-suomenpiiri@mll.fi
https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/admin/themes/show/50cf00059c682
https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/user-settings/no-user
https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/forward-to-a-friend/60b0d2cedac01
https://kaakkois-suomenpiiri.mll.fi/
https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/unsubscribe/no-list
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