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Piirikirje paikallisyhdistyksille

Katso viesti selaimessa

elokuu 2021

Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa klikkaamalla kuvakkeita!

Ajankohtaista asiaa yhdistyksille:
• Syyskauden terveiset
• Hyvä Joulumieli -lahjakortit tilataan jo syyskuussa
• MLL ajankohtaista
• Syksyn koulutustarjonta
• Koordinaattorin esittely
• Soittokierrokset puheenjohtajille jatkuvat
• Koronan kanssa edelleen - alueelliset ohjeet yhdistyksille
• Viestintänurkka
• Kerro mielipiteesi Esikoululaisesta koululaiseksi oppaasta ja osallistu
arvontaan

Syyskauden
terveiset
Syksy lähenee vääjäämättä ja syksyn
myötä toimintaa käynnistellään niin
piirissä kuin paikallisyhdistyksissä
kesän jäljiltä.
Koronakurimus on valitettavasti edelleen kiusanamme ja rajoitukset eri alueilla
ovat vaihtelevia. Monenlaista pystytään silti tekemään! Nyt onkin hyvä hetki
innostaa mahdollisia tulevia vapaaehtoisia mukaan toimintaan ja muistuttaa MLL:n
tärkeistä arvoista: lapsen ja lapsuuden arvostuksesta ja lapsiystävällisestä

yhteiskunnasta.

Hyvä Joulumieli lahjakortit tilataan jo
syyskuussa
Hyvä Joulumieli -lahjakorttien
tilaaminen tapahtuu tänä vuonna
hieman totuttua aikaisemmin, syyskuun
19. päivään mennessä. Viime vuoden
tapaan piiri on ilmoittanut yhdistyksille
yhdistyskohtaiset lahjakorttikiintiöt
ennen tilauslinkin avautumista.
Tilaukset tehdään sähköisen tilauslomakkeen kautta: Tilauslomake
Tilauslinkki suljetaan määräpäivänä 19.9.2021, jonka jälkeen yhdistykset eivät
voi enää jättää tilauksia linkin kautta. Tilauslomakkeen sulkeuduttua muutoksia ei
oteta enää vastaan yhdistyksistä.
Seuraa syksyn aikana päivittyvää materiaalia ja tietoa kampanjasta Yhdistysnetin
Hyvä Joulumieli -sivuilla. Ohjeet Hyvä Joulumieli -lahjakorttien jakamiseen ja
tilaamiseen löydät Yhdistysnetistä.
Tavoitteena on, että mahdollisimman moni yhdistys tilaa kortit suoraan
kumppaniensa osoitteisiin kuten sosiaalitoimistoihin. Malli on todettu erittäin
toimivaksi ja selkeäksi – myös yhdistysten näkökulmasta, kun tällöin vältytään
luovutuslomakkeiden täyttämiseltä ja palauttamiselta.
Postituksesta yhteistyökumppanille on sovittava etukäteen kumppanin kanssa ja
tilauslomakkeeseen on kirjattava toimitusosoite. Huom! Tietoihin tarvitaan
lähetyksen vastaanottajan MATKAPUHELINNUMERO. Osoitetietojen on oltava
täydellisiä, sillä lähetykset saattavat olla useamman tuhannen euron arvoisia, eikä
keskustoimisto pysty selvittämään osoitteita ja puhelinnumeroita.
Kiitos kun olette mukana tekemässä HJM-kampanjaa.
Yhteyshenkilö HJM-lahjakorttiasioissa: järjestöassistentti Tuija Salo,
hameen.piiri@mll.fi, p. 040 735 5611

MLL ajankohtaista
Löydä oma tapasi olla pienten
puolella
Syyskuu tuo valtakunnallista
näkyvyyttä ja some-kampanjointia
uusien vapaaehtoisten, jäsenten ja
lahjoittajien rekrytointiin. Teemana on
"Löydä oma tapasi olla pienten ja
nuorten puolella" ja se on suunnattu eri ikäsille, eri elämäntilanteissa oleville
sekä eri taustoista tuleville.
Keskusjärjestö on tehnyt Grediin materiaaleja, joita voi jakaa omissa
somekanavissa. Ideana on joukkovoima: tehdään näillä materiaaleilla toimintaa
näkyväksi isolla porukalla ympäri Suomen. Materiaalit löytyvät Gredistä (Aineistot
> Aineistot toiminnoittain > Löydä oma tapasi). Somessa voi lisäksi käyttää
hashtagia #löydäomatapasi.
Kampanjasivu mll.fi/loydaomatapasi on julkinen 1.9. Keskusjärjestö kampanjoi
tällä kärjellä syyskuun ajan, mutta Gredin materiaaleja voi hyvin käyttää myös

myöhemmin.

Sähköiset palvelu yhdistystoimintaan
Keskeisimmät yhdistystoiminnan sähköiset palvelut on koottu yhteen, käy
kurkkaamassa materiaali täältä.

Syksyn koulutustarjonta
Olemme koonneet sekä piirin että keskusjärjestön tarjoamat koulutukset
verkkosivuillemme, mistä pääsee näkemään koko tarjonnan. Tässä lisätietoa
alkusyksyn ajankohtaisista koulutuksista:

Perhekahvilatoiminnan verkkokurssi
Syksyn myötä perhekahvilat käynnistyvät varovaisesti ja monella yhdistyksellä
aloittaa myös uusia vapaaehtoisia. Perhekahvilatoiminnan tueksi järjestämme
verkkokurssin 13.9.-17.10.2021 sekä lyhyemmän perehdytyksen
perhekahvilatoimintaan 2.9.2021 klo 17.30-19 zoomissa.
Ilmoittautumiset tuttuun tapaan piirin nettisivuilta.
Palautetta perhekahvilaohjaajien verkkokoulutuksesta:
"Kurssin ansiosta ymmärrän paremmin minkälainen merkitys perhekahvilatyöllä on.
Sain myös ideoita niin kohtaamistilanteisiin, ohjelmasisältöihin, yhteistyökuvioihin,
kuin tarjoilu- ja tilamuutoksiin. Kiitos!"
"Kurssi oli monipuolinen ja antoi hyvät eväät perhekahvilan ohjaamiseen.
Mielestäni verkkokurssina toimi mainiosti."

Video voi innostaa tulemaan mukaan
MLL:n yhteisiä videoita kannattaa rohkeasti hyödyntää sosiaalisessa mediassa
perhekahvilaohjaajien rekrytoinnissa. Videoissa kerrotaan perhekahvilatoiminnasta,
ja ne voivat houkutella toiminnan pariin uusia kasvoja – tai muistuttaa jo mukana
olleita siitä, miksi kannattaa ryhtyä perhekahvilaohjaajaksi. Katso tästä Tule
vapaaehtoiseksi perhekahvilaan -video ja Tervetuloa MLL:n perhekahvilaan -video.

Perhekahvilaohjaajien vertaistapaaminen
verkossa
Oletko ohjannut perhekahvilaa jo pitkään, vähän aikaa tai olet vasta aloittamassa?
Tervetuloa mukaan perhekahvilaohjaajien vertaistapaamiseen torstaina 14.10.
klo 17.30-19.00. Jaetaan erilaisia kokemuksia ja tarpeita, katsotaan
tulevaisuuteen ja tutustutaan myös toisiimme! Ilmoittaudu mukaan!

Yhdistysviestinnän työkalupakki verkossa
Viestintäkoulutuksessa keskitytään vahvistamaan paikallisyhdistyksen viestintää.
Koulutuksessa käydään läpi jo olemassa olevia, viestinnässä hyödynnettäviä asioita
ja tutkitaan, mitä yhdistyksen kannattaa sosiaalisessa mediassa tehdä.
Aikaa on myös keskustelulle ja kysymyksille. Koulutus järjestetään verkossa
(zoomissa) torstaina 7.10. klo 17.30-19.00. Ilmoittaudu mukaan!

Eloa ja iloa
yhdistyksille sparrausillat verkossa

”Saatiin hyviä steppejä miten lähdetään
hoitamaan asioita eteenpäin. Ja itselle
se ainakin toi kovasti intoa lisää ja sillä
positiivisella energialla painetaan
edelleen, joka silloin nousi taas
pintaan” (palaute sparrausillasta 2021)
Yhdistyksellenne suunnatun
sparrausillan tarkoituksena on auttaa
teitä jäsentämään, juttelemaan,
jakamaan ja jatkamaan teille tärkeiden
asioiden parissa. Sparrauksen
tarkoituksena on tukea toimintaanne yhdistyksenä ja yhdistyksen vapaaehtoisena.
Illan teemana voi olla esimerkiksi yhteishengen nostattaminen, uusien ja vanhojen
aktiivien tutustumista, yhteistä perehtymistä toimintatapoihin tai jonkin haasteen
ratkominen… mitä vaan, te päätätte!
Sparrausillan suunnittelu alkaa yhteydenotostanne, jolloin voitte kertoa
toiveistanne ja sovimme teille sopivan ajankohdan. Illan kesto verkossa on 1-1,5
tuntia riippuen osallistujien määrästä.
Kaikki tarvitsevat ajoittain tukea jaksamiseen ja yhteisen näkymän säilyttämiseen
eli sparraamisiin!
Ole yhteydessä paivi.naukkarinen(at)mll.fi tai 040 501 2464 ja sovitaan teille
sopiva ajankohta.

Koordinaattorin
esittely
“Tulisitko mukaan MLL:n
paikallisyhdistyksemme
toimintaan?" -kysymys tavoitti minut
1980-luvun alkupuolella. Tästä alkoi
MLL-matkani yhdistyksen
vapaaehtoisena Vaavinkaisetvauvaperhe ryhmien ohjaajana. MLL:n
toiminnan myötä kotiuduimme perheeni kanssa hyvin uudelle paikakunnalle ja
solmimme myös ihania tuttavuuksia muihin perheisiin, ja nämä ystävyydet ovat
olemassa edelleen. KIITOS siis, kun kutsuitte mukaan toimintaanne!
"Tule mukaan MLL:n koulutuksiin" MLL:n vapaaehtoisuuden myötä pääsin
osallistumaan erilaisiin koulutuksiin ja lastentarhanopettajan taustallani myös
koulutin Lastenhoitokursseille osallistuvia eri paikkakunnilla. MLL tuli tutuksi ja sen
jälkeen ilmeni tilaisuus työskennellä piirin lastenhoitotoiminnan ohjaajana (alk.
2002). Täällä olen edelleen erilaisten tehtävänkuvien rikastamana! Työni tarha
kasvoi jälleen aloittaessani vuoden alusta perhekeskustoiminnan koordinaattorina
(50%). Nyt saan taas mahdollisuuden kohdata yhdistysten vapaaehtoisia vielä
laajemmalla agendalla ja olla tarhurina myös teille!
Mitä kaikkea tästä matkasta mahtaakaan taas seurata? Olethan mukana?
Iloisiin kohtaamisiin! Tervehtien Päivi Naukkarinen
Kaikkien koordinaattoreiden yhteystiedot löydät piirin verkkosivuilta.

Soittokierrokset
puheenjohtajille
jatkuvat

Kiitos teille kaikille puheenjohtajille,
jotka olette jo vaihtaneet kuulumiset
kanssamme. Kysymyssettimme myötä
olemme kuulleet kattavasti yhdistyksen
nykytilanteesta ja sen lisäksi myös
toiveita ja ajatuksia tulevan suhteen.
Viesti on ollut hyvin samansuuntaista eli toimintaa ja kohtaamisia kaivataan.
Pinnan alla on myös lähtökuopissa odottavaa tekemisen intoa ja toki toisaalta
myös väsymistä tähän pitkittyneeseen pandemiatilanteeseen. Soittokierros etenee
edelleen ja saavuttaa pian myös sinut.
Muistathan puheenjohtaja, että voitte olla meihin piirin työntekijöihin (yhteystiedot
kirjeen lopussa) yhteydessä muutoinkin niin pienissä kuin isommissakin asioissa!
Sadan vuoden täyttämisen myötä on hyvä muistaa se, että kaikesta selvitään ja
tämä aika on saattanut opettaa meitä näkemään ja ymmärtämään myös jotain
uutta.

Koronan kanssa edelleen - alueelliset
ohjeet yhdistyksille
Olemme koonneet verkkosivuillemme päivitetyt koronaohjeet, joista voit lukea
oman alueesi ohjeet koskien kokoontumisia sisä- ja ulkotiloissa. Toiminnan
suunnittelun näkökulmasta jotain pystytään nyt järjestämään
turvallisuusnäkökulmat huomioiden. Suosittelemme myös seurata oman alueen
tiedottamista rajoituksista.

Lapset puhuvat koronasta, mitä aikuinen voi tehdä?
Korona on miltei kaikenikäisiä lapsia ja nuoria koskettava asia, johon törmätään
median kautta, kavereiden ja aikuisten puheissa. MLL:n Lasten ja nuorten
puhelimen ja chatin yhteydenottojen perusteella lapset ja nuoret seuraavat tällä
hetkellä mediaa paljon ja osa ahdistuu kuulemastaan. Vanhempia ja muita lähellä
olevia aikuisia tarvitaan nyt vastavoimaksi mahdollisille ahdistaviksi koetuille
uutisille. MLL:n uutisten kautta voitte jakaa tietoa vanhemmille siitä, kuinka voi
keskustella koronan tuomista ilmiöistä lapsen kanssa hänen ikätasonsa
huomioiden.

Viestintänurkka
Syksyn tullen on paikallaan
varmistaa, että yhdistykseenne saa
yhteyden.
Monet käyttävät sosiaalista mediaa
siihen, että pysyvät asioista perillä,
mutta myös verkkosivuilla on edelleen
paikkansa. Kun verkkosivuilla tai
somekanavissa – erityisesti
Facebookissa – on kattavat tiedot
yhdistyksen toiminnasta, kiinnostuneet
löytävät sen pariin. Löytyyhän
verkkosivuiltanne tai Facebook-sivuiltanne ainakin…
Ajantasaiset yhteystiedot, mielellään vähintään sähköpostiosoite, johon voi
ottaa yhteyttä.
Facebookista yhdistyksen verkkosivun osoite, jos yhdistyksellä on
verkkosivut.
Mahdollisen fyysisen toimipaikan osoite.

Lyhyesti tietoa siitä, mitä toimintaa yhdistyksellänne on.
Muistakaa päivitellä yhteystietoja verkkosivuille, some-kanaviin ja
jäsenrekisteriin, kun yhdistyksessä tulee henkilömuutoksia.

Verkkotapaamiset ovat tulleet osaksi yhdistysten yhteydenpitoa
Verkkotapaamiset ovat tulleet osaksi yhdistysten yhteydenpitoa, ja ne ovatkin
kätevä tapa pitää yhteyttä vapaaehtoisiin. Teams on kätevä tapa pitää yhteyttä, ja
mll.fi-sähköpostiosoitteen mukana tulee käyttöoikeus Teamsiin. Jos
yhdistyksellänne ei vielä ole mll.fi-osoitetta käytössä, ohjeet sen tilaamiseen
löytyvät Yhdistysnetistä.
Iloista syksyn alkua!
Laura, laura.ikavalko@mll.fi
PS! Muistakaahan viestiä sekä tämän piirikirjeen että keskusjärjestön lähettämän
jäsenviestin sisällöistä jäsenillenne!

Kerro mielipiteesi
Esikoululaisesta
koululaiseksi
oppaasta jättämällä
yhteystietosi voit
osallistua
arvontaan ja
voittaa
palkinnon!
Kerro mielipiteesi Esikoululaisesta
koululaiseksi -oppaasta vastaamalla
lukijakyselyyn.
Käytämme lukijakyselyn tuloksia
oppaan kehittämisessä ja uudistamisessa.
Kyselyn lopussa voit halutessasi osallistua erilliseen arvontaan, jossa
sähköpostiosoitteensa jättäneiden kesken arvomme joka toinen kuukausi suloisen
Teddy Cream -pupu pehmolelun. Otamme yhteyttä voittajiin henkilökohtaisesti.
Esikoululaisesta koululaiseksi – Opas lasten vanhemmille
Osallistu kyselyyn tästä

Ollaan yhteydessä - puolin ja toisin!
Päivi Meduri, vt. toiminnanjohtaja
p. 040 722 1641
paivi.meduri(at)mll.fi
Miia Mustalahti, koordinaattori, perhekeskustoiminta
p. 050 436 3230
miia.mustalahti(at)mll.fi
Päivi Naukkarinen, Koordinaattori, perhekeskustoiminta
p. 040 501 2464

paivi.naukkarinen(at)mll.fi
MLL:n Hämeen piiri
Pyhäjärvenkatu 5 B, 2. krs.
33200 Tampere
Piirin yhteystiedot

Kotisivut: www.hameenpiiri.mll.fi

» Kerro kaverille
» Päivitä tilaustiedot
» Piirikirjeiden arkisto

Sait viestin, koska olet MLL:n jäsenrekisterissä yhdistyksesi luottamushenkilö.
Jos et halua meiltä enempää postia, poistu postituslistalta.

