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Aurinkoista leikkipäivää!

Eriskummallinen, ja monella tapaa kuormittanut vuosi 2020 on saatu monilla yhdistyksillä jo
paketoitua myös kirjoihin ja kansiin. Myös piirissä, ja kevätkokous pidetään hybridisti lauantaina
8.5. Tervetuloa mukaan! Valtakunnallista Leikkipäivää vietetään puolestaan 24.4. Teemana on
tänä vuonna ''Leikkien lähelle luontoa''. Teemalla halutaan kannustaa käyttämään inspiroivaa
lähiympäristöä leikkiareenana. Tarkoituksena on myös nostaa esiin leikin ilosanomaa ja sen
merkitystä kaikenikäisille. Olkoon joka päivä siten leikkipäivä! Piirin suunnitelmista Leikkipäivän
osalta sekä muista toiminnoista ja tapahtumista lisää alla. Pidetään mieli aurinkoisena ja katse
tulevaisuudessa.

T. Christa ja co.

Ps. Katsokaa Kymenlaakson Urheilugaala tänä iltana, voi tuttuja vilahtaa. :) Urheilugaalaa
pääset seuraamaan täältä.
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Valtakunnallista leikkipäivää vietetään ensi
viikolla ja tämän vuoden teemana on
''Leikkien lähellä luontoa''. MLL:n
Kaakkois-Suomen piiri yhdessä Etelä-
Karjalan perhejärjestöjen ja Kymenlaakson
yhteistyökumppaneiden kanssa haluaa
auttaa tilanteessa, jossa monilla perheillä on
haastetta osata keksiä yhteistä tekemistä.

Tarjolla on Möllö Pöötisen Leikkipolku joka
sisältää perheelle omatoimisesti kierrettäviä
rastitehtäviä leikkiviikon teeman mukaisesti.
Leikkipolkujen lähtöpaikat Etelä-Karjalassa ja
Kymenlaaksossa löytyvät piirimme
nettisivuilta perjantaina 23.4. alkaen
Tekemistä perheille -sivulta. Myös Kaakkois-
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Leikkipäivää vietetään tänä vuonna leikkimällä
luonnossa

 

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


Lue lisää Leikkipäivä-viikosta

Suomessa leikkiviikkoa vietetään yhdessä Hepokönkään Höppänän, Metsätonttu Varpun ja
Naavan sekä Möllö Pöötisen kanssa. 19.-23.4. avautuu taustatahojen sekä piirin somessa
kevätseurantakalenterin luukkuja, joiden kautta pääset havainnoimaan luontoa, askartelemaan,
laulamaan ja leikkimään.

Leikkiviikko näkyy vahvasti sosiaalisessa mediassa, joten kannattaa seurata MLL Kaakkois-
Suomen piirin Facebook-sivua sekä Kaakon äipät ja iskät Facebook-ryhmää.

 

 

 

Koronaepidemian vaikutukset lapsiperhearkeen -live

Tiistaina 20.4. klo 13.30 livelähetys MLL:n Kaakkois-Suomen piirin Facebook-sivulla. Livessä
on mukana MLL:n Kaakkois-Suomen piirin toiminnanjohtaja Christa Carpelan sekä MLL:n
johtava asiantuntija Esa Iivonen.

 

https://www.facebook.com/mllkaakkoissuomenpiiri
https://www.facebook.com/groups/639203350197972
https://kaakkois-suomenpiiri.mll.fi/uutiset/leikkipaivaa-vietetaan-tana-vuonna/


 

 

"MLL:n vuosi 2020" on
julkaistu

MLL:n keskusjärjestö on uudistanut
vuosikertomuksensa. Vuoden 2020 kertomus
on nyt julkaistu verkossa ja se löytyy täältä.

Verkkosivun lisäksi uuteen vuosiraportointiin
kuuluu runsas määrä erilaisia somekuvia ja
napakka esitys viime vuodesta. Kaikki
materiaalit löytyvät Gredistä. Somekuvia
kannattaa jakaa oman yhdistyksen kanavissa
ja näyttää näin, että oman yhdistyksen
toiminta on osa isoa MLL:oa.

 

 

https://www.mll.fi/tietoa-mllsta/organisaatio/mannerheimin-lastensuojeluliiton-toiminta-2020/
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmannerheimin-lastensuojeluliitto.creamailer.fi%2Fac3%2FkGOglu%2FMTU5OTUwNTg2fDM5MjA4OHwyNjQ0MnwxMTA%253D&data=04%7C01%7Cmiisa.tanska%40mll.fi%7C2dcd38e568c84ffc8d3408d8fe6f823a%7Cc76a02d4bb26466d8b8f135ed699f407%7C0%7C1%7C637539102188866765%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=lIzJMTybrEOgj63hR22z%2F5BOBOgmQl3n4x%2B8tZ%2BPZCY%3D&reserved=0


Kuvassa Christa Carpelan.

 

Mannerheimin Lastensuojeluliiton (MLL)
liittohallitus myönsi 31.3.21 kultaisen
ansiomerkin MLL:n Kaakkois-Suomen piirin
toiminnanjohtajalle Christa Carpelanille
tunnustuksena pitkäaikaisesta ja erittäin
ansiokkaasta 20 vuotta kestäneestä työstä
lasten ja nuorten hyväksi. Ansiomerkki
luovutetaan piirin kevätkokouksessa 8.5.

”Erittäin kiitollisena ja nöyränä vastaanotan
tunnustuksen. Enpä tiennyt, mihin matka vie,
kun vuonna 2001 aloitin MLL:ssa
kotipalveluohjaajana Helsingin
Ruusulankadulla. Lasten- ja nuorten
Kuntoutussäätiössä toimin myös
suunnittelijana, josta valmistumisen jälkeen
pääsin Hakaniemeen MLL:n keskusjärjestölle
koordinaattoriksi vapaaehtoisitoiminnan
ammatillista ohjausta ja kuntakumppanuutta
kehittävään hankkeeseen. Vuonna 2012
asetuin sitten Kouvolaan, aloitettuani MLL:n
Kaakkois-Suomen piirin toiminnanjohtajana.
Monesta eri näkökulmasta olen saanut
järjestössä olla mukana rakentamassa lapsiystävällisempää yhteiskuntaa – ja toki myös MLL:n
paikallisyhdistyksessä vapaaehtoisena. Sitä ei saa unohtaa! Lasten, nuorten ja perheiden
hyvinvoinnin edistäminen on minulle sydämen asia. Ja erityisesti tässä ajassa tarvitaan meitä
kaikkia lasten oikeuksien puolustajia”, toteaa Christa Carpelan.

 

 MLL:n Kaakkois-Suomen piirin toiminnanjohtajalle
Christa Carpelanille kultainen ansiomerkki

 

 

Yhdistysten kuulumiskierros Zoomissa

Hei sinä yhdistyksen hallitukseen kuuluva. Tämä on sinulle!
Tule rupattelemaan kanssani joka tiistai 27.4.-8.6. klo 17-18.30 yhdistyksen asioista tai ihan
mistä vain mitä mielessäsi liikkuu. Muutamissa tiistai-illoissa on teemat:

27.4. vaalivaikuttaminen – vielä kerkeät vaikuttamaan?
11.5. jäsenhankinta
25.5. hallitustyö haltuun
8.6. kesälaitumille lomps

Yhdistysten kuulumiskierrokset toteutetaan Zoom-palvelussa ja pääset liittymään niihin tästä.

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

 

 

Perhekahvilaohjaajien vertaistapaamiset Zoomissa

Ota kuppi kahvia ja tule tapaamaan piirin väkeä sekä turisemaan mieltä askarruttavista asioista.
Ensimmäinen kerta on vapaamuotoinen ja muut tapaamiset rakentuvat juuri sinun toiveidesi
mukaisesti.

Ti 20.4. 17-18:  https://zoom.us/j/93502799679?
pwd=UGQrUTRkcksva2dFcVgwQWZIOWJHZz09

Ti 4.5. 17-18:  https://zoom.us/j/99905522364?pwd=TGt0ZDdOK3V5Yll3bUwyd1ZNZ2NDZz09

Ti 18.5. 17-18:  https://zoom.us/j/93154305911?
pwd=RE5yYUpYQkowYzh2L3pGL3ZYQTJqUT09

Ti 1.6. 17-18:  https://zoom.us/j/94170332951?pwd=OVVISFlJQUZwYUtIT1BIWWQ4RytxQT09

Lisätietoa: tarja.poysti@mll.fi tai maiju.vesa@mll.fi

 

https://zoom.us/j/98962617859?pwd=SkdyWVNEcXY5UmtNdlFKTG5ub0NJZz09
https://zoom.us/j/93502799679?pwd=UGQrUTRkcksva2dFcVgwQWZIOWJHZz09
https://zoom.us/j/99905522364?pwd=TGt0ZDdOK3V5Yll3bUwyd1ZNZ2NDZz09
https://zoom.us/j/93154305911?pwd=RE5yYUpYQkowYzh2L3pGL3ZYQTJqUT09
https://zoom.us/j/94170332951?pwd=OVVISFlJQUZwYUtIT1BIWWQ4RytxQT09
mailto:tarja.poysti@mll.fi
mailto:maiju.vesa@mll.fi


 

 

Ota kuppi kuumaa, tule turisemaan ja
tapaamaan muita äitejä, isejä, mummoja ja
vaareja! Etäperhekahvila Zoom-palvelussa
joka keskiviikko klo 10-11 kesäkuun
puoliväliin saakka. Osallistuminen on helppoa
ja se onnistuu tietokoneen tai älypuhelimen
kautta Zoom-palvelussa.
Klikkaa itsesi mukaan perhekahvilaan tästä.

Perhekahvilan PDF-esitteen voit ladata tästä.

Lisätietoja: tarja.poysti@mll.fi, p. 050 441
1366
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Perhesuhteiden tuki (eroauttaminen ja Yhes
vahvemmaks! -hanke)

 

 

Tulevia tapahtumia:

Kaakon äipät ja iskät -kahvit  jatkuvat meditatiivisten käsitöiden parissa perjantaisin
16.4.-14.5. kello 12-13. Lisätietoja löydät täältä.
Vanhempana työelämään ryhmä Zoomissa alkaa keskiviikkoisin 28.4. klo 12.30 yht.5
kertaa. Lisätietoja ja ilmoittautumiset: satu.lukka@mll.fi, p. 050 513 9553 tai
marjaana.peronmaa@mll.fi, p. 050 358 8394
Lasten erovertaisryhmä Lappeenrannassa alkaa torstaisin 6.5. klo 17.30-19 yht. 6
kertaa. Lisätietoja ja ilmoittautumiset: marjaana.peronmaa@mll.fi, p. 050 358 8394
Lasten erovertaisryhmä Kouvolassa alkaa perjantaisin 28.5. kello 16-19 yht. 3 kertaa.
Lisätietoja ja ilmoittautumiset: hannaleena.ahtiainen@mll.fi, p. 050 313 1194
Kevään viimeiset Odottavien olohuoneet järjestetään Zoomissa 4.5. ja 25.5. kello 18-
19. Ilmoittautumiset: saara.leiri@mll.fi, p. 050 523 3984. Lisätietoa iltojen aiheista ja
aikataulut löydät täältä.
Lisää tapahtumia ja vinkkejä perhearkeen löytää Kaakon äipät ja iskät -ryhmästä
Facebookista! Kaakon äipät ja iskät | Facebook

 

 

https://zoom.us/j/99541836988?pwd=NTU0V0ErYmVVTWhqRVJCdnpkTFRnZz09
https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/assets/uploads/df06548da57d7166f4f7ff0adae76ab2ea0a2096/shared/images/etaperhekahvila.pdf
https://kaakkois-suomenpiiri.mll.fi/uutiset/tulossa-kaakon-aipat-ja-iskat-kahve/�
mailto:satu.lukka@mll.fi
mailto:marjaana.peronmaa@mll.fi
mailto:marjaana.peronmaa@mll.fi
mailto:hannaleena.ahtiainen@mll.fi
mailto:saara.leiri@mll.fi
https://kaakkois-suomenpiiri.mll.fi/perheille/parisuhteen-ja-vanhemmuuden-tuki/odottavien-olohuone/ ��
https://www.facebook.com/groups/639203350197972


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

vanhemmat ovat työmatkalla,
kokouksessa tai opiskelemassa

 

 

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 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)
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mailto:sami.halme@mll.fi
mailto:pauliina.paakala@mll.fi
mailto:piritta.lirkki@mll.fi


 

Lue lisää lastenhoitotoiminnasta

 

vanhemmat haluavat hetken
hengähtää, harrastaa tai viettää aikaa
yhdessä

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.

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

 

 

      

 

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://www.elastenhoito.fi/
https://kaakkois-suomenpiiri.mll.fi/lastenhoitotoiminta/
mailto:kaakkois-suomenpiiri@mll.fi
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https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/forward-to-a-friend/606eada9e98ce
https://kaakkois-suomenpiiri.mll.fi/
https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/unsubscribe/57b2e6303960b/606eada9e98ce
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