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Marraskuinen tervehdys!

Pian on vuosi 2021 paketissa ja aika suunnata katseet vuoteen 2022! Toivotaan todella, että
pystymme järjestämään perheille tärkeitä kohtaamisen paikkoja. Ja toki yhdistystoimintaan
kuuluu menneen dokumentointi, alla lisäinfoa.

Tuleva vuosi tuo myös historiallisen uudistuksen hyvinvointialueiden aloittaessa. Lasten,
nuorten ja perheiden hyvinvoinnin rakentumisessa ja hyvinvoinnin haasteiden voittamisessa
hyvinvointialueella on merkittävä rooli. Olemme piirinä olleet aktiivisesti vaikuttamassa myös
järjestöjen rooliin tulevassa uudistuksessa. Järjestöt ovat tärkeitä kumppaneita niin
hyvinvointialueille kuin kunnille hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. Suomalainen
hyvinvointiyhteiskunta ei selviä haasteistaan ilman järjestöjä ja niiden toimintaa, kuten MLL:n
aluevaaliohjelmassa todetaan. Ensimmäinen piirin mielipidekirjoitus aiheesta on jo julkaistu ja
sen voit lukea nettisivuiltamme. Yhdessä voimme vaikuttaa vakuuttavimmin! Tukea
vaikuttamistyöhön saatte piiriltä ja keskusjärjestöltä. Viestissä tästäkin lisäinfoa, kuten muistakin
piirin tapahtumista.

Ja hyvää lapsen oikeuksien viikkoa! Saamme piirinä kunnian olla järjestämässä lapsen
oikeuksien päivänä 20.11 Äitien juhlaa Kuusankoskella. Juhlassa luovutetaan vuosina 2020 ja
2021 Kaakkois-Suomen alueen äideille myönnettyjen Valkoisen ruusun ritarikunnan
kunniamerkit. Palkittavia äitejä on Kouvolasta, Iitistä, Miehikkälästä, Rautjärveltä ja Kotkasta.
Juhlatunnelmista lisää seuraavassa piiriviestissä.

Toivottavasti näemme piirin syyskokouksessa 24.11.2021!

T. Christa ja koko piirin väki

 

https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/email/618b9c23582bd
https://kaakkois-suomenpiiri.mll.fi/uutiset/koronakriisin-jalkihoito-on-huomioi/
https://www.facebook.com/mllkaakkoissuomenpiiri/
https://www.youtube.com/channel/UCfbVPITnOljgQa0Cx6qxvsQ
http://yhdessavahvaksi.blogspot.fi/
https://www.instagram.com/mllkaakkoissuomenpiiri/
https://twitter.com/mllkaakko
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Väliaikaiset yhteyshenkilöt

Piirin järjestöpäällikkö Maiju Vesa on toimivapaalla 1.10.-31.11.2021 välisen ajan.



 Piritta Lirkki vastaa perhekahvilatoiminnasta:  piritta.lirkki@mll.fi, p. 050 472 5125
Henna Karhu vastaa yhdistyksen tuesta:  henna.karhu@mll.fi, p. 050 477 8444

Piirin viestintäassistentti Miisa Tanska siirtyy toiseen työpaikkaan, hänen viimeinen työpäivä
MLL:ssa on 24.11.2021.

Samuli Nihtilä vastaa jatkossa viestinnästä:  samuli.nihtila@mll.fi, p. 050 452 0040

 

 

Kuvaaja: Anna Autio

 

Valtakunnallinen perhekahvilakysely

Kysely on avoinna 1.-21.11.2021. Korona on ravistellut koko maata, mutta tänä syksynä
useimmat perhekahvilat ovat päässeet taas vauhtiin. Haluamme kuulla, mitä kokemuksia
perhekahvilasta on sekä vapaaehtoisilla että perhekahvilakävijöillä. Kyselyt löytyvät osoitteesta:
mll.fi/perhekahvilakysely

Tarvitsemme apuasi kyselylinkin levittämisessä, että saisimme mahdollisimman paljon
vastauksia! Jaathan kyselyn linkkiä perhekahvilan / yhdistyksen some-kanavilla. Yhdistysnetin
perhekahvila-aineistoista löydät pari valmista kuvaa some-markkinoinnin avuksi (tiedostojen
nimet ovat: Kuva 1 perhekahvilakyselyn 2021 markkinointiin ja Kuva 2 perhekahvilakyselyn
2021 markkinointiin).

Lisätietoja kyselystä: Tarja Satuli-Kukkonen, p. 040 5240 888 tai tarja.satuli-kukkonen@mll.fi

 

 

Vuoden 2021 toiminnan tilastointi

Tilastointi tapahtuu Oma MLL -portaalin kautta. Kaikilla yhdistyksen luottamus- tai
vastuuhenkilöillä tilastointikuvake näkyy automaattisesti Oma MLL:n etusivulla.

Voit perehtyä uuden tilastointisovelluksen käyttöön katsomalla tämän ohjevideon.
Tämä video puolestaan kertoo, miten voit hyödyntää Google Formsia tilastoinnin aputyökaluna.

Vuoden 2021 toiminnan tilastoinnin deadline on 31.1.2022.
Lisätietoja tilastoinnin käyttöönottoon liittyen: Liisa Ylikojola, p. 050 570 1760 tai
liisa.ylikojola@mll.fi

 

Aluevaalit ja vaikuttamistyö

Aluevaalit toimitetaan 23.1.2022. MLL:n aluevaaliohjelma löytyy täältä. Nyt jos koskaan on

mailto:piritta.lirkki@mll.fi
mailto:henna.karhu@mll.fi
mailto:samuli.nihtila@mll.fi
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmannerheimin-lastensuojeluliitto.creamailer.fi%2Fac3%2FbbpXlqgf%2FMTU5OTUwNTg2fDQzNDQxOHwyNjQ0MnwxMTA%253D&data=04%7C01%7Cmiisa.tanska%40mll.fi%7C3ca2cf9dbb754ec0f4aa08d9a37cb42e%7Cc76a02d4bb26466d8b8f135ed699f407%7C0%7C0%7C637720578284093374%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=RXP%2FPA10GA0ewkb7sqCViLNXBZYotMFIbTjCmIIjE18%3D&reserved=0
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tärkeää nostaa yhdessä lapsiperheen arkea ja asioita esille. Muistakaa myös kannustaa
jäseniänne ja yhdistysaktiiveja asettumaan ehdolle aluevaaleihin sekä äänestämään. Nyt
tarvitaan lapsiperheiden arjen ymmärtäjiä joka puolelle Suomea nostamaan lasten, nuorten ja
perheiden asioita esiin.

Lapsivaikutusten arvioinnin -koulutus 29.11. klo 17.30-19.00. Pääkouluttajana toimii Esa
Iivonen. Ilmoittaudu mukaan pe 26.11. mennessä tästä linkistä.

Yhdistysnetistä löytyy kirjepohja kunnanvaltuutetuille. Lapsia, nuoria ja perheitä koskevien
palvelujen merkitys korostuu entisestään kunnan toiminnassa. Tämä tekee yhteistyön kunnan
päättäjien kanssa entistä tärkeämmäksi. Muokattavan kirjeen avulla voitte muistuttaa
valtuutettuja MLL:lle tärkeistä asioista ja kertoa yhdistyksenne toiminnasta.

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

 

 

Yhdistysten hallitusaktiivien vertaistapaamiset
etänä Zoomissa

Tänä syksynä sukkapuikot heiluvat koko yhdistysväelle! Sinä yhdistyksen hallituslainen,
sihteeri, talousvastaava tai varapuheenjohtaja - tämä on juuri sinulle!

Tule Zoom-palvelun välityksellä neulomaan ja samalla puhumaan yhdistysasioita sekä
verkostoitumaan. Jos neuloa et osaa, se ei ole este osallistumiselle. Tarvitset vain iloisen ja
reippaan mielen sekä halun olla mukana. Lisäksi puikot ja lankaa.

Tiistaina 7.12. klo 17-19, ilmoittautuminen ma 6.12. mennessä.

Linkki lähetetään ilmoittautuneille sähköpostitse, ilmoittautumiset: henna.karhu@mll.fi

 

 

 

Perhesuhteiden tuki

Tänään 16.11. klo 18-19 pidetään Jani Toivolan puheenvuoro aiheesta "Isyys, rakkaus ja
ikävä." Vielä ehdit ilmoittautua mukaan tästä.

Viimeinen Eron edessä -ilta  järjestetään 23.11. klo 18-19 teemalla "Erosta eteenpäin -
kokemuksia yhteistyövanhemmuudesta". Ilmoittautumiset: noora.kovanen@mll.fi

Seuraavat ja samalla vuoden viimeiset Odottavien olohuoneet tulevat 30.11. teemalla
”Vauvan kanssa vuorovaikutuksessa” & 14.12. ”Uni ja lepo vauvaperheessä”. Puhujien osuus
on klo 18-19, jonka jälkeen on varattu puoli tuntia kysymyksille ja keskustelulle. Ilmoittautumaan
pääset tästä.

Perhe mielessä -ryhmät alkavat Imatralla 24.11. ja Kouvolassa 25.11. Kokoontumispäivät,
ilmoittautumisohjeet ja lisätietoja löydät täältä.
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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

 

Vuoden viimeiset Iskä-kahvit ovat 1.12. klo 18-19. Linkin kahveille löydät Kaakon äipät ja iskät
-ryhmästä Facebookista.

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

 

 

Tukihenkilötoiminta

Monikulttuurinen äiti-lapsi-kerhoon ovat tervetulleita mukaan kaikki äidit lapsineen, sekä
monikulttuurisuudesta kiinnostuneet naiset. Kerho kokoontuu Monikulttuurikeskus Myllyn
kahvilassa Myllyttäressä marraskuun 10 päivä alkaen. Kerhoa vetää vapaaehtoisemme Hanna
Dawodi. Kerhossa jutellaan vanhemmuutta koskevista asioista, leikitään lasten kanssa. Kerho
kokoontuu syksyn aikana kolme kertaa keskiviikkoisin kello 17.30-19.00. Kerho saa jatkoa ensi
vuonna jos kysyntää toiminnalle on. Lisätietoja: https://kaakkois-suomenpiiri.mll.fi/uutiset/hei-
kotkalaiset-naiset-monikulttuur/

Kouvolassa monikulttuurinen-äiti-lapsi-kerho jatkaa NuPalla parillisten viikkojen maanantaisin.
Lisätietoja: https://kaakkois-suomenpiiri.mll.fi/uutiset/hei-kouvolalainen-aiti-hello-mum-te/

 

 Nuorisotoiminta  

https://www.facebook.com/groups/639203350197972
https://www.facebook.com/groups/639203350197972
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Nuoresta aikuiseksi -oppitunteja ja tietoiskuja tarjotaan syksyn aikana 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). Tietoiskuista tehdään myös videotallenteet levitettäväksi mm. YouTubessa ja eri
sosiaalisen median kanavissa. Oppitunteja toteutetaan myös etäyhteydellä ja toiveiden
mukaan!

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

Lue lisää nuorisotoiminnasta  

 

Kuvaaja: Antti Ranki

 

Kuvaaja: Anna Autio

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.

mailto:sami.halme@mll.fi
https://kaakkois-suomenpiiri.mll.fi/nuorille/


Hae meille töihin

Lue lisää lastenhoitotoiminnasta

 
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.

 

 

 

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

 

 

 

Kuvaaja: Anna Autio
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Kuvaaja: Päivi Karjalainen

 

Tulevat tapahtumat joissa piirimme on mukana

20.11. klo 13-16 Vapaaehtoisuuden monet muodot -koulutusiltapäivä Yhteisötalo
Messissä, Kirkkokatu 22
20.11. klo 10 Perhetapahtuma Lappeenrannan Kulttuuritila Nuijamiehessä, Valtakatu 39
20.11. klo 15.00 Lastenkonsertti Imatran Konserttihovissa, Ilmeentie 157

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

 

      

 

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.

https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/assets/uploads/df06548da57d7166f4f7ff0adae76ab2ea0a2096/shared/files/vapaaehtoistyon-tapahtuma-20112021.pdf
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https://kaakkois-suomenpiiri.mll.fi/
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