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Merkitse kalenteriin

28.8.2019 Forssan seudun yhdistysten
tapaaminen Kahvila Pikku Pistrinassa
klo 17.30-20.

4.9.2019 Tampereen yhdistysten
tapaaminen piiritoimistolla klo 17.30-
20. Mukana myös Tampereen
perhekeskustoiminnan koordinaattori
Virve Savolainen.

12.9.2019 Hämeenlinnan yhdistysten tapaaminen Hämeenlinnan
Kumppanuustalolla klo 17.30-20.

14.9.2019 Perhekahvilaohjaajien ja -vastaavien syyspäivä Tampereella, Perheiden
talon perhekahvilassa

16.9.2019 Perhekahvilaohjaajien verkkokurssi käynnistyy

8.10.2019 Jututtamo-ohjaajakoulutus Tampereella käynnistyy

22.10.-8.12.2019 Yhdistysten nuorisotyön verkkokurssi

 

   

Uutiskirje elokuu 2019

 

Syksyn eka
Pidemmittä puheitta menemme suoraan asiaan. Jätämme alkujuonnon tänään
lyhyeksi kun listalla on niin paljon mukavaa asiaa.

Yhdistysposti lähetetään MLL:n Hämeen piirin alueen paikallisyhdistysten yleiseen
sähköpostiosoitteeseen, puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle ja sihteerille.
Välitättehän kirjeessä olevat asiat hallitukselle tiedoksi.

 

https://mll-hameen-piiri-ry.creamailer.fi/email/5d5537faf13ac
https://www.facebook.com/MLLHameenpiiri
https://twitter.com/MLL_Hame
https://www.instagram.com/mll_hameenpiiri/


7.11. Nuorisoseminaari

Kaikki Hämeen piirin koulutukset löydät piirin www-sivuilta:
https://hameenpiiri.mll.fi/koulutukset/

Muistathan myös Yhdistysnetistä löytyvät ryhmächatit.

Pirkanmaan Järjestö 2.0 -hanke tarjoaa maksuttomia koulutuksia pirkanmaalaisille
yhdistys- ja hanketoimijoille eri teemoista Innostava Pirkanmaa! -
koulutuskiertueella 27.8.-31.10.2019. Tarjolla on koulutuksia palvelumuotoilusta,
viestinnästä, vaikuttavuudesta ja innostamisesta neljällä eri paikkakunnalla.
Koulutukset päivämäärineen löytyvät osoitteesta
https://kakspistenolla.fi/uutiset/innostava-pirkanmaa-koulutuskiertue-starttaa-
elokuun-lopulla/

 

 

Nuorisoseminaari
Tampereella 7.11.2019

Seminaari tarjoaa jo yhdeksättä kertaa
ajankohtaisia puhujia ja teemoja
nuorten parissa toimiville
ammattilaisille ja vapaaehtoisille.

Ilmoittaudu mukaan: TÄSTÄ

  

 

  

  

  

Paikka: Tampereen yliopisto, Kaupin
kampus, A-rakennus (ARVO), Jarmo
Visakorpi -sali, Arvo Ylpön katu 34,
33520 Tampere
Kenelle: Lasten/nuorten parissa
toimiville ammattilaisille
Hinta: 60 euroa, sis. pienen
aamupalan. Maksetaan laskulla.

Seminaari on maksuton MLL:n Hämeen
piirin alueen tukioppilasohjaajille,
paikallisyhdistyksien nuorisotyön
vastaaville, nuorisotyön kouluttajille,
lasten- ja nuorten tukihenkilöille sekä
Kotineuvola Oy:n työntekijöille.

 

 

Jäsenhankinnan kilpailu J-A-T-K-U-U

Piirikohtainen jäsenmäärätavoite on 14 906 ja tavoitteeseen on vielä matkaa.

Seuraava laskentapäivä on elokuun lopussa ja silloin on jälleen luvassa pikakisa.
Vielä ennättää kiilata kärkeen!

 

https://hameenpiiri.mll.fi/koulutukset/
http://yhdistysnetti.mll.fi/vapaaehtoisen-kanava/vapaaehtoistoiminta/ryhmachat
https://kakspistenolla.fi/uutiset/innostava-pirkanmaa-koulutuskiertue-starttaa-elokuun-lopulla/
https://hameenpiiri.mll.fi/koulutukset/nuorisoseminaari-2019/
https://hameenpiiri.mll.fi/koulutukset/nuorisoseminaari-2019/


  

 

 

Ajatusleikki:

Jos piirin alueen kaikissa aktiivisissa yhdistyksissä, joita on n. 70 kpl, on 10
innostunutta vapaaehtoista ja jokainen näistä pyytää syksyn aikana -
henkilökohtaisesti - 4 uutta jäsentä mukaan, montako uutta jäsentä meillä on
jäsenkisan loppuun mennessä?

Vastaus: Olemme silloin jo likimain tavoitteessa

  

  

 



 

 

MLL:n
lastenhoitokurssit
alkavat syyskuussa
Hämeenkyrö, Ruovesi,
Virrat, Riihimäki ja
Tampere

Mannerheimin Lastensuojeluliiton
lastenhoitokurssi on tarkoitettu kaikille lastenhoidosta kiinnostuneille, jotka
haluavat oppia uutta ja kehittää käytännön työskentelytaitoja. Lastenhoitokurssi
sisältää lähiopetusta, etätehtäviä ja harjoittelun lapsiperheessä. Koulutuksen
laajuun on yhteensä 60 tuntia.

Hyväksytysti suoritettu kurssi ja soveltuvuus lastenhoitotehtäviin antavat
mahdollisuudet pyrkiä mukaan MLL:n lastenhoitajatoimintaan niiden kuntien
alueella, joissa uusia hoitajia tarvitaan. MLL: n lastenhoitotyö on palkallista työtä,
jota voi tehdä 16-75 -vuotias, lapsirakas ja vastuuntuntoinen, MLL:n
lastenhoitokoulutuksen käynyt henkilö. Lisätietoja ja ilmoittautuminen
kursseille MLL Hämeen piirin sivuilta koulutukset:

 

 

 



https://hameenpiiri.mll.fi/koulutukset/lastenhoitokurssit/

 Joonaksen vinkki:  

 

https://hameenpiiri.mll.fi/koulutukset/lastenhoitokurssit/


 

Muista muistilista!
Olemme koonneet piirin nettisivuille muistilistan yhdistystoiminnan tueksi. Listalla
on ajankohtaisia yhdistysasioita hallitustyön tueksi. Muistilistan voi käydä läpi
vaikka hallituksen kokouksessa tai asialistaa suunnitellessa.

Klikkaa itsesi tästä muistilistalle!

 

 

Puheenjohtajajien kesäpäivillä
kuultua
"Mun homma on kaikkein helpoin" - MLL:n paikallisyhdistyksen puheenjohtaja

Kiitos kaikille teille puheenjohtajien kesäpäivään 8.6. osallistuneille! Päivä kokosi
yhteen aktiivisia ja monessa mukana olevia vapaaehtoisia. Ilo, ylpeys ja kunnia olla
mukana toistuivat osallistujien esittelypuheenvuoroissa. Puheenjohtajan tehtävä
todettiin vastuulliseksi mutta myös erittäin antoisaksi. "Kivaa on ollut. En vaihtaisi
näitä vuosia pois."

Pääsihteeri Milla Kalliomaa muistutti innostamisen, kannustamisen ja yhdessä

https://hameenpiiri.mll.fi/yhdistyksille/


 
 

Hyvä joulumieli -
kampanja 2019
Hyvä Joulumieli -keräys järjestetään
tänä vuonna jo 23. kerran. Keräyksen
alkuun on vielä aikaa, mutta
yhdistyksissä voi jo varautua keräystä
varten mm. kartoittamalla
yhteistyökumppaneita. Kumppani voi
olla esim. kunnan sosiaalitoimi,
lastenneuvola, koulu/kouluterveydenhuolto, seurakunnan diakoniatoimi tai kunnan
maahanmuuttajapalvelut tai muu vastaava taho. Kätevin ja suositeltavin malli on
että kortit tilataan suoraan yhteistyökumppanin osoitteeseen, jolloin yhdistyksen ja

 

 

tekemisen tärkeydestä. Rakennamme lapsiystävällistä yhteiskuntaa
kumppanuudella. "Olemme kumppaneita toinen toisellemme". Lapsiystävällisyys
näkyy yhä enemmän yhteiskunnallisessa keskustelussa ja myös hallitusohjelmassa.
Puheiden ja tavoitteiden lisäksi tarvitaan myös tekoja. Näitä tekoja me olemme
MLL:ssä tekemässä ja edistämässä. Päivän aikana käytiin paljon keskustelua
tekemisen tavoista, vapaaehtoisuudesta ja verkostoista. Lapset ja lasten
hyvinvointi on yhteinen tavoitteemme.

Perhekahvilagradun tehdyt Elina Kulju toi kivalla tavalla näkyväksi vanhemmuuden
tuen toteutumista perhekahviloissa. Vertaistukeen perustuvat kohtaamispaikat ovat
erinomainen tuki perheille. Muistakaa jutella hallituksessa toimintanne tärkeydestä
ja merkityksestä perheiden arjessa!

Muuta kuultua:

"Mitään ei kannata tehdä yksin"
"Perhe ei ole kohde vaan voimavara"
"Kommunikoi kirkas suunta" (suora lainaus: Merja Ylä-Anttilala)
"Hyvinvoinnin perusta rakennetaan lapsuudessa"

  

Palautteen perusteella voitte odottaa puheenjohtajien kesäpäivää myös
juhlavuonna 2020. Yksi osallistuja kiteytti asian osuvasti: "joo, tätä lisää!"

 

 

Järjestöristeily lähestyy
MLL:n yhdistystoimijoiden risteilyviikonloppu 11.-13.10.2019 on taas täällä.

Tämän vuoden risteilyllä kohderyhmänä ovat yhdistysten hallitusten jäsenet.
Risteilyllä onkin kaikille yhteisen ohjelman ja piirikohtaisten tapaamisten lisäksi
työpajoja vastuualueittain: puheenjohtaja/varapuheenjohtaja, sihteeri,
rahastonhoitaja, jäsenvastaava, perhekahvilavastaava, nuorisovastaava ja
viestintävastaava. Myös muut hallituksen jäsenet voivat osallistua risteilylle, vaikka
juuri oman vastuualueen työpajaa risteilyllä ei olisikaan.

Risteilyllä on tänä vuonna mahdollisuus osallistua myös piiritreffeille, eli kootaan
Hämeen piirin alueen väki ja tutustutaan toisiimme.

Lisätietoa risteilystä ja ilmoittautumislinkki löytyy Yhdistysnetistä

Piiri järjestää tuttuun tapaan yhteiskuljetuksen satamaan. Reitti kulkee
Tampereelta Helsinkiin moottoritietä pitkin eli kyytiin pääsee myös matkan varrelta.
Ilmoittautuminen maksuttomaan bussikuljetukseen löytyy piirin nettisivuilta ja
lisätietoa saat Miialta, miia.mustalahti@mll.fi tai p. 050-4363230

Lisätietoa löytyy piirin nettisivuilta

 

https://yhdistysnetti.mll.fi/ajankohtaista/uutiset/mlln-jarjestoristeily-2019-nyt-voit-ilmoittautua-myos-tyopajoihin
https://hameenpiiri.mll.fi/yhdistyksille/jarjestoristeily-2019/


piirin ei tarvitse postittaa ja palauttaa nimilistoja sekä lomakkeita kirjattuna
kirjeenä. Yhdistysnetiin on koottu materiaalia ja ohjeita keräystä koskien.

Lue lisää Hyvä joulumieli -kampanjasta

Lue lisää

 

 

MLL:n Hämeen piirin Kotineuvola Oy

Hoito-oppaat

Kotineuvolan hoito-oppaat on tarkoitettu tueksi eri-
ikäisten lasten vanhemmille. Hoito-oppaissa on
lasten hoitoon, terveyteen ja kasvatukseen liittyviä
asiantuntijoiden kirjoittamia ajankohtaisia
artikkeleita, tutkittua tietoa sekä käytännön
vinkkejä.

Voit lukea hoito-oppaita omalta laitteeltasi
Lukusalissa www.lukusali.fi

Voit tilata paperille painettuja hoito-oppaita
Kotineuvolan nettisivuilta www.kotineuvola.fi

 

 

Toiminnan suunnittelu juhlavuonna 2020

Muistattehan MLL:n juhlavuoden kun teette toimintasuunniltelmaanne.

Koko Suomen lastenjuhlat

Kun MLL täyttää 100 vuotta on juhliin tietenkin kutsuttu kaikki Suomen lapset ja
perheet! Olisitko mukana, jos sunnuntaina 4.10.2020 järjestäisimme Koko Suomen
lastenjuhlat? Kutsumme kaikki MLL:n yhdistyksen mukaan syntymäpäivän
yhteiseen suunnitteluun.

Jokainen yhdistys voi suunnitella omannäköisensä synttärit. Juhla voi olla iso tai
pieni, toteutus yksin tai yhdessä toisten yhdistysten kanssa, mutta tärkeintä on,
että tapahtuma on avoin, maksuton ja suunnattu alueenne eri-ikäisille lapsille ja
heidän perheilleen.

 

  

 
MLL:n Hämeen piiri
Pyhäjärvenkatu 5 B, 2. krs.
33200 Tampere

 
Piirin yhteystiedot

 

 
Kotisivut: www.hameenpiiri.mll.fi

 
» Kerro kaverille
» Päivitä tilaustiedot

 

    

Sait viestin, koska olet MLL:n jäsenrekisterissä yhdistyksesi luottamushenkilö.

https://yhdistysnetti.mll.fi/vapaaehtoisen-kanava/tietopankki/yhdistyksen-toiminta/hyva-joulumieli-kampanja
https://yhdistysnetti.mll.fi/vapaaehtoisen-kanava/mll-100-nyt-juhlitaan
https://www.lukusali.fi/index.html?p=MLL:n H%C3%A4meen piirin Kotineuvola Oy
https://www.kotineuvola.fi/tilattavat-oppaat/tilauslomake/
https://hameenpiiri.mll.fi/yhteystiedot/
https://hameenpiiri.mll.fi/
https://mll-hameen-piiri-ry.creamailer.fi/ac/aHR0cHM6Ly9oYW1lZW5waWlyaS5tbGwuZmkv/OTU1MDExMzZ8MjMwMjk1fDQ3MzIyfDcxOA--
https://mll-hameen-piiri-ry.creamailer.fi/forward-to-a-friend/5b97e027a39f9
https://mll-hameen-piiri-ry.creamailer.fi/user-settings/5864bf97cf48d/9b59f8b3a101c22a1decf2b2aa2d3fb0


Jos et halua meiltä enempää postia, poistu postituslistalta.

https://mll-hameen-piiri-ry.creamailer.fi/unsubscribe/5864bf97cf48d/5b97e027a39f9
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