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Piirikirje paikallisyhdistyksille Elokuu 2022

 

Vielä on kesä, mutta ilmassa on jo syksyn tuntua. Myös monet syksyyn liittyvät
asiat ovat ajankohtaisia: koulu, harrastukset ja arjen rutiineihin palaaminen.

Välitäthän piirikirjettä myös muille yhdistyksenne toimijoille!

Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa klikkaamalla kuvakkeita!

 

    

 

Tässä piirikirjeessä:

• Toimita yhdistyksen toimintakertomus ja tilinpäätös piiriin
• Koulutuksia syksyllä
• MobilePay muuttuu maksulliseksi
• OmaKamu toiminta käynnistyi Tampereella
• Tarjolla materiaalia tekemiseen ja leikkimiseen
• Puheenjohtajapäivät syyskuussa

 

 

Puheenjohtajapäivät syyskuussa
Perinteiset puheenjohtajapäivät järjestetään vihdoin ihan livenä Kalastajatorpalla
Helsingissä. Ajankohta on 10. - 11. syyskuuta. Tule paikalle saamaan vinkkejä ja
uutta innostusta vapaaehtoistehtävääsi. Päivät on tarkoitettu paikallisyhdistysten
puheenjohtajille ja varapuheenjohtajille. Ilmoittautuminen päättyy 24.elokuuta.

Ilmoittaudu yhdistynetissä.

 

https://mll-hameen-piiri-ry.creamailer.fi/email/62f0d78343560
https://www.facebook.com/MLLHameenpiiri
https://twitter.com/MLL_Hame
https://www.instagram.com/mll_hameenpiiri/
https://yhdistysnetti.mll.fi/ajankohtaista/uutiset/tule-mukaan-mlln-puheenjohtajapaiville-0
https://www.facebook.com/MLLHameenpiiri
https://twitter.com/MLL_Hame
https://www.instagram.com/mll_hameenpiiri/


 

 

Tilaa Hyvä
Joulumieli -
lahjakortit
syyskuussa
Hyvä Joulumieli -kampanja järjestetään
tänä vuonna jo 26. kerran. Viime
vuoden tapaan piiri ilmoittaa oman alueensa yhdistyksille yhdistyskohtaiset
lahjakorttikiintiöt elokuun lopulla, eli 22.elokuuta mennessä. Yhdistykset voivat
viimeistän tämän jälkeen kartoittaa kortteja jakavat yhteistyökumppanit.

Kortit tilataan jo syyskuussa, 18.9. mennessä. Tilauslomake avautuu elokuun
lopulla.
Yhdistysnetistä löytyy yleistä tietoa kampanjasta viime vuoden tarkempine
ohjeineen, ja kesän jälkeen sivuille alkaa päivittyä lisätietoja juuri tämän vuoden
2022 kampanjan etenemisestä ja esimerkiksi korttien tilaamisesta.

  

 

https://mannerheimin-lastensuojeluliitto.creamailer.fi/ac3/3rA2BpB/MjQ4NTY5NzQ0fDQ5MDcwNXwxODUyOTZ8MTEw


 

 

Koulutuksia
syksyllä
Nyt on hyvä aika rekrytoida uusia
ohjaajia perhekahviloihin. Järjestämme
perhekahvilaperehdytyksen
verkossa tiistaina 6.9.2022 kello 17.30-
19.30. Tämä on hyvä keino päästä
jyvälle, mitä perhekahvilan
ohjaamiseen tarvitaan. Ja jos vapaaehtoinen innostuu lisää, hän voi osallistua
verkkokurssille, jossa hän saa lisää hyödyllistä oppia samalla, kun hän jo toimii
perhekahvilan ohjaajana. Lue lisää ja ilmoittadu mukaan nettisivuillamme

Perhekahvilaohjaajan verkkokurssi (1 op) 26.9.-30.10.2022. nettisivuiltamme

Muistathan myös keskusjärjestön järjestämät  vapaaehtoisten
verkkovalmennukset Alkusyksyn aikana järjestetään kolme verkkovalmennusta

• ti 23.8. Jäsenvastaavien ilta

• ke 31.8. Vapaaehtoisten rekrytointi

• ti 13.9. Vapaaehtoiset ja heidän voimavarat

Mahdolliset aikataulumuutokset ja aiempien verkkovalmennusten materiaalit löydät
yhdistysnetistä

Lastenhoito-kursseja (3op) pidetään syyskaudella kolme: etäkurssi alkaa 31.8.,
Sastamalan kurssi alkaa 15.9. yhteistyössä Sastamalan opiston kanssa ja
Tampereella 26.9. alkava kurssi pidetään yhteistyössä Ahjolan kanssa. Tarkemmat
tiedot löydät nettisivuiltamme.

Perhekummikoulutus järjestetään verkossa torstaina 1.9. kello 17.30 - 19.30.
Otamme uusia kummeja mukaan toimintaan koko ajan, myös ilmoitettujen
koulutuspäivien ulkopuolella koko piirin alueella. Täytä lomake Yhdessä eteenpäin -
sivuilla, niin otamme sinuun yhteyttä.

Omakamu-koulutus (15h) järjestetään syyskuussa ja marraskuussa Tampereella.
Syyskuun koulutus starttaa 5.9.2022 sisältäen kuusi tapaamista, joista osa
järjestetään etäyhteydellä. OmaKamu toiminnassa vapaaehtoinen aikuinen lähtee
lapsen tai nuoren aikuiskaveriksi, Kamuksi, tavaten lasta tai nuorta muutaman
kerran kuukaudessa. Lisätietoa ja ilmoittautumiset:
https://hameenpiiri.mll.fi/koulutukset/omakamu-koulutukset/

 

 

 

Aktiivien
iltakahveet
Kutsumme kaikki Hämeen piirin alueen
paikallisyhdistysten hallituslaiset ja
muut aktiivit yhteiselle etäiltakahville
keskiviikkona 21. syyskuuta kello
17.30 - 19. Rupatellaan mukavia,
jaetaan onnistumisia ja hyviä ideoita.
Mietitään myös yhdistystoiminnan kipukohtia ja pohditaan yhdessä niihin
ratkaisuja.

Ilmoittautumiset sunnuntaihin 18.9. mennessä osoitteeseen hameen.piiri(at)mll.fi.

 

https://hameenpiiri.mll.fi/koulutukset/yhdistystoiminnan-koulutukset/perhekahvilaohjaajien-koulutus-verk/
https://hameenpiiri.mll.fi/koulutukset/yhdistystoiminnan-koulutukset/perhekahvilaohjaajien-verkkokurssi/
https://yhdistysnetti.mll.fi/koulutuskanava/mll-kouluttaa/vapaaehtoisten-verkkovalmennukset
https://hameenpiiri.mll.fi/koulutukset/lastenhoitokurssit/
https://xn--yhdesseteenpin-bibg.fi/ryhdy-perhekummiksi/
https://hameenpiiri.mll.fi/koulutukset/omakamu-koulutukset/


Päivi, Laura ja Tiina auttavat ja
sparraavat paikallisyhdistyksiä

 

Peke-tiimi
esittäytyy
Yhdistysten tukeen, koulutukseen ja
ohjaukseen liittyvissä kysymyksissä
teitä auttaa ja tukee
perhekeskuskoordinaattoreiden tiimi,
johon kuuluvat Päivi Meduri, Tiina
Rintala-Siira ja Laura Räisänen.

Meihin voit tukeutua kaikissa yhdistystoimintaa koskevissa kysymyksissä. Etsitään
yhdessä kysymyksiin ja ongelmiin ratkaisuja. Ja tietysti me haluamme kuulla myös
onnistumisistanne ja oivalluksistanne.

Tavoitteenamme on olla oppia tuntemaan yhdistyksenne ja toimintanne, jotta
pystymme tukemaan teitä mahdollisimman hyvin. Olemme täällä täällä teitä
varten, joten olkaa rohkeasti yhteydessä!

Päivi Meduri: Tamperereen yhdistykset sekä Lahden ja Nokian ammatilliset
yhdistykset
Perheeseeni kuuluu puoliso, kaksi lasta sekä kissa ja koira. Asumme Pirkkalassa.
Liikun paljon luonnossa, marjastan ja sienestän. Lisäksi olen intohimoinen neuloja
ja tykkään valokuvaamisesta.

Tiina Rintala-Siira: Päijät-Hämeen ja Kanta-Hämeen yhdistykset, Pälkäne,
Toijala, Urjala, Valkeakoski, Viiala, Kylmäkoski
Asun Päijät-Hämeessä Hollolassa. Minulla ja miehelläni on neljä lasta, joista enää
kuopus asuu kotona. Meillä on lagotto-koira nimeltään Viuhti.

Laura Räisänen: Pirkanmaan yhdistykset
Toimin pääasiassa Pirkanmaan yhdistysten kanssa. Ylöjärvellä kanssani arkea
jakavat 2- ja 6-vuotiaat touhukkaat tytöt, mies ja koira.

 

 

Ollaan yhteydessä - puolin ja toisin!

Päivi Meduri
vt. toiminnanjohtaja

p. 040 722 1641
paivi.meduri(at)mll.fi

Tiina Rintala-Siira
pekekoordinaattori

044 5990 585
tiina.rintala-siira(at)mll.fi

Laura Räisänen
Pekekoordinaattori
p. 050 436 3230

laura.raisanen(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.

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
https://mll-hameen-piiri-ry.creamailer.fi/forward-to-a-friend/5b97e027a39f9
https://hameenpiiri.mll.fi/yhdistyksille/piirikirjeet_arkisto/
https://mll-hameen-piiri-ry.creamailer.fi/unsubscribe/5864bf97cf48d/5b97e027a39f9
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