
 
Etelä-Karjalan Järjestöjen ja maakunnan Kumppanuusverkosto -hanke 
Etelä-Karjalan perhejärjestöjen työryhmä 
 

 
PERHEJÄRJESTÖJEN JA SEURAKUNTIEN TOIMIA ETELÄ-KARJALAAN SAAPUVIEN 

UKRAINAN PAKOLAISPERHEIDEN TUEKSI 
 

 
 
Mannerheimin Lastensuojeluliiton Kaakkois-Suomen piiri ry 
Yhteyshenkilöt: Henna Karhu p. 050 477 8444, henna.karhu@mll.fi & Marjaana Peronmaa p. 050 358 8394, 
marjaana.peronmaa@mll.fi  

- tukihenkilötoiminnan vapaaehtoiset lasten ja perheiden tukena: ystäväksi maahanmuuttajaäidille -
toiminta, kaveritoiminta, läksykummitoiminta, perhekummitoiminta 

- suunnitteilla Ystäväksi maahanmuuttajaäidille -koulutus uusille vapaaehtoisille 23.4.2022. 
Lisätietoja: tukihenkilötoiminnan koordinaattori Heini Penttilä 0400 873 603, heini.penttila@mll.fi  
 
 

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lappeenrannan yhdistys ry 
Yhteyshenkilö Henna Karhu p. 050 477 8444, henna.karhu@mll.fi 

- monikulttuurinen perhekahvila torstaisin Me-talolla klo 17-18.30. Ukrainalaiset tervetulleita, 
venäjänkielentaitoinen vapaaehtoinen ohjaaja paikalla. 

- Auringonkukkakeräys (Joulupuukeräys-idea) 
pakolaislapsilta ja -nuorilta Lpr-Taipalsaaren alueella pyydetään toiveet, mitä 
leluja/harrastusvälineitä haluaisivat, lahjatoiveet saadaan suoraan lapsilta kotimajoitusverkoston ja 
Migrin kautta MLL:lle tietoon. Prisma toimii yhteistyökumppanina ja ottaa yksityishenkilöiden, 
organisaatioiden ja muiden yhteisöjen lahjoitukset vastaan. Keräysaika tarkentuu lähiaikoina. 

- Tirikan päiväkodin tiloissa järjestetään ukrainalaisille perheille virkistystoimintaa ja puuhaa lapsille 
sekä tietoa ja tukea aikuisille. Tapahtumiin pyritään järjestämään maksuton kyyti. Tilaisuus 
kohdennettu erityisesti kotimajoittujille, joilla ei ole ammattimaista tukea tarjolla majoittajan 
toimesta. Päivämäärä tarkentuu myöhemmin. 
 

 
Suomen Punainen Risti SPR, Lappeenrannan osasto 
Yhteyshenkilö Mia Hiltunen, miahiltunen64@gmail.com, Puh. 040 750 6883 

- Koulutetaan vapaaehtoisia toimijoita pakolaisten avuksi  
 
 

Etelä-Karjalan perhetyön kehittämisyhdistys ry 
Yhteyshenkilö Liisa Kiukas, liisa.kiukas@ek-perhetyo.fi 

- Isä-Lapsi -fudis tiistaisin 7.6. – 16.8.2022 klo 16.30-18 Skinnarilan koulun viereisellä kentällä, 
ryhmässä on monipuolisesti kielitaitoa. 

- Leikkipäivät suunnitteilla Taipalsaarelle ja Joutsenon vastaanottokeskukseen. 
 

 
Nicehearts ry/Me-talo 
Yhteyshenkilö Sanna Peronmaa sanna.peronmaa@nicehearts.com, p. +358 50 4487832  

- Keskiviikkoisin ukrainalaisten kokoontumismahdollisuus Me-talolla klo 12.30-14.30. 
- Monikulttuurinen perhekahvila yhteistyössä MLL:n kanssa klo: 17-18.30 
- Kokoontumistilaa voi tarvittaessa kysellä me-talolta p.+358 50 4487832  

 
 



 
 
Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry Eklu 
Yhteyshenkilö Lasse Heiskanen, lasse.heiskanen@eklu.fi 

- Eklu selvittää liikuntavälinevalmistajilta mahdollisuutta saada lahjoituksina välineitä ukrainalaisille 
lapsille ja nuorille.  

- Liikuntatapahtuma suunnitteilla.  
 
 
Parasta Lapsille Lappeenrannan yhdistys ry 
Yhteyshenkilö Anne Mäki 

- Leikkipäivät suunnitteilla Taipalsaarelle ja Joutsenon vastaanottokeskukseen yhteistyössä Etelä-
Karjalan perhetyön kehittämisyhdistys ry:n kanssa. 
 

 
Pelastakaa Lapset ry, yhteyshenkilöt Ukraina-asioissa: 
Tuija Dahlgren, Imatra imatranseutu@pelastakaalapset.net 
Anne Selenius, Joutseno joutseno@pelastakaalapset.net 
 
 
Unicef, Lappeenrannan vapaaehtoisryhmä 
Yhteyshenkilö Ritva Aalto, ritva.a.aalto@gmail.com 

- 28.-30.4. Lasten puolella -lipaskeräys, vapaaehtoisia kerääjiä toivotaan tapahtumaan mukaan 
tueksi.  
 
 

Kulttuuritila Nuijamies ry 
Yhteyshenkilö Mikko Vento, mikko@nuijamies.fi 

- Sunnuntaina 3.4. klo 17 järjestetään Tukea Ukrainalle -tapahtuma, K 18. Ohjelmistossa musiikkia ja 
elokuvaa, tuotot lahjoitetaan keräykseen Ukrainan hyväksi. Otetaan kumppaneiksi lipaskerääjiä 
paikanpäälle. Kumppaniksi voi ilmoittautua Mikolle.  

- Elokuvan näyttäminen päivällä, ilmaisnäytös 
 
 

Mannerheimin Lastensuojeluliitto Savitaipaleen yhdistys ry 
Yhteyshenkilö Anu Olkkonen 

- selvitetään Savitaipaleella kiinnostusta toimia lipaskerääjinä 
 

 
Imatran monikulttuurisuusyhdistys Kipinä! ry 
Yhteyshenkilö Rita Wallenius, imatrankipina@gmail.com 
Tietoa toiminnoista ja ryhmistä www.imatrankipina.fi 
 
 
Hope ry, Lappeenranta 
Yhteyshenkilö Anni Pirnetkoski, lappeenranta@hopeyhdistys.fi  

- Pakolaisena Etelä-Karjalaan tullut ja sosiaaliturvan piirissä oleva lapsiperhe voi hakea apua lapsille: 
vaatteita, leluja, kirjoja, pelejä ja harrastustarvikkeita. (Aikuisten vaatteita, huonekaluja, astioita 
eikä kodintavaraa ei ole). Apua haetaan täyttämällä nettilomakkeen www.hopeyhdistys.fi/kaipaan -
apua/ Toivottavaa olisi, että perhe saa apua lomakkeen täyttämisessä suomen kielellä.  
 
 
 
 

 



 
Lappeenrannan seurakunnat 
Yhteyshenkilö Kaisa-Liisa Pehkonen-Suoranta ja Tomi Kallanne, tomi.kallanne@evl.fi 

- seurakunnalla on Ukraina-apuryhmä, toimintaa koordinoi Tomi Kallanne 
- Tehdään puuhapussit lapsille 
- Majoitustilamahdollisuutta on, mikäli tarvetta. 

 
 
 
Imatran seurakunta  
Yhteyshenkilö perhetyöntekijä Anne Rita-Kärkkäinen, +358 40 832 1656, anne.rita-karkkainen@evl.fi 
       -      Varhaiskasvatus: perheille tarvittaessa pientä taloudellista apua sekä vaate- ja hygieniatarvikeapua. 
               Mahdollisuus osallistua avoimiin kohtauspaikkoihin ja muuhun toimintaan, lämpimästi tervetuloa. 

- Diakonia: mahdollisuus selvittää tukea perheille ja kotimajoittajille. Diakoniatyöllä on valmius ja 
mahdollisuus hakea taloudellista tukea Kotimaanavusta sekä järjestää paikallinen keräys sitä 
kautta. 

- Tulkkausapua saadaan tarvittaessa Imatran monikulttuurisuuskeskus Kipinä! ry:n kautta.  Kipinän 
toiminta perheiltoineen on ukrainalaisille tarjolla. 

 
Kaakkois-Suomen ortodoksinen seurakunta 
Yhteyshenkilö kirkkoherra Timo Tynkkynen, kaakko@ort.fi 

- Humanitaarista apua tarjotaan Kaakkois-Suomen ortodoksisen seurakunnan tiloissa, Kristiinankatu 
7, Lappeenranta. Infopisteen aukioloajat avunsaajille ma klo 13-16, ke 13-16, la 12-16  
(ei 9.4, 16.4. ja 18.4.)  

- Hengellistä tukea joka maanantai klo 13-16/Timo Tynkkynen (puhuu venäjää) 
 

 
Repsikka ry, Lappeenrannan toimipiste 
repsikka.lappeenranta@gmail.com, p. 046 8849908/WhatsApp klo 10-15 välillä.  
Toimipaikka Lappeenrannan ortodoksisen seurakunnan tiloissa, Kristiinankatu 7, Lappeenranta 

- Toimintamme perustuu hyväntekeväisyyteen. Keräämme Ukrainan sotaa pakeneville ihmisille 
laajalla skaalalla lasten, naisten, miesten vaatteita, hygieniatarvikkeita ja kodin tavaraa.  
Pyydämme pakkaamaan vaatteet eri pakkauksiin (lasten/naisten/miesten/muuta tavarat). Tuothan 
hyväkuntoista ja puhdasta tavaraa. 
 

 
Kotimajoitusverkosto Etelä-Karjala 
kotimajoitusverkostoek@gmail.com 
Facebook: Kotimajoitusverkosto Etelä-Karjala, ylläpito: Jutta Mattilainen  Marika Lindberg ja Kaisa Väisänen 

- Kotimajoitusverkosto korostaa turvallista majoitusmallia ja minimoi riskejä 
- Kotimajoitusverkosto etelä-karjalassa on kansalaistoimintaverkosto, joka on organisoinut 

turvapaikanhakijoiden kotimajoitustoimintaa Suomessa vuodesta 2015. Sen taustalla toimii 
Kotimajoituksen tuki ry, joka on verkostoa ja sen paikallisryhmiä sekä kotimajoituksen osapuolia 
tukeva asiantuntijayhdistys. Kotimajoituksessa Suomesta turvaa tai tilapäistä suojelua hakeva 
majoittuu vastaanottokeskuksen sijasta paikallisessa kodissa. Kyseessä on asumismuoto, jossa 
majoittuja on rekistöröity vastaanottokeskuksen kotimajoittujaksi. Siinä toteutuu 
molemminpuolinen kokemus jaetusta arjesta osana paikallisyhteisöä.  
Lisätietoja www.kotimajoitusverkosto.fi 

 

 

 


