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Katso viesti selaimessa

Uutiskirje

joulukuu 2019

Kuusen alla on kummaa puhinaa, karvaisen kuonon jouluista tuhinaa,
heilahtaa kuusen katveessa tassu, kurahtaa vihreän varjossa massu,
joulukarhu on asialla, oksien peitossa kuusen alla.
Karhulla mielessään jouluiset ilot, purkki ja lahjat ja omenakilot.
Siksipä heilahtaa karvainen tassu, siksipä kurisee massu,
että on tarpeen hetkinen vartoa, odottaa, paastota, punoa vartoa.
Jälkeen koulun on odotus joulun, kaikkein kauneinta maailmassa.
Karhun mielessä joulu väikkyy, kynttilän valo silmissä läikkyy.
Mieli on auvoinen, mieli on avoin, viettääkseen joulua jouluisin tavoin.
– Elina Karjalainen –

Merkitse kalenteriin
10.1. VJK ilmoittautuminen päättyy
22.1. Jututtamo-ohjaajien
vertaistapaaminen
3.2. Perhekahvilaohjaajien
verkkokurssi käynnistyy
Ajankohtainen tieto piirin järjestämistä koulutuksista ja ilmoittautumislomake
löytyvät piirin nettisivuilta.
Juhlavuoden tapahtumat:

13.-14.6. Liittokokous
4.10. Lastenjuhlat hauskat juhlat yhdessä lasten ja perheiden kanssa - Olettehan
jo mukana Kekkerikamut FB-ryhmässä!
Kerro meille (Miia tai Tia) mitä yhdistyksenne järjestää juhlavuonna niin laitetaan
juhlatapahtumat jakoon.
Muistathan myös Yhdistysnetistä löytyvät ryhmächatit.

VJK starttaa
tammikuussa
MLL käynnistää yhdistysten
puheenjohtajille ja varapuheenjohtajille
suunnatun Vapaaehtoistoiminnan
johtamiskoulutuksen (VJK)
tammikuussa 2020. VJK:n tärkein
tavoite on antaa puheenjohtajille valmiudet onnistua tärkeässä tehtävässään.
Kokonaisuus on 5 opintopisteen laajuinen ja siihen kuuluu seminaari, kaksi
aluetyöpajaa sekä itsenäistä opiskelua Moodle-verkko-oppimisympäristössä.
VJK:n aikana käsitellään
johtamista tehtävänä, vuorovaikutusta, MLL:n toimintatapoja, arvoja ja
strategiaa
järjestötyön perusteita kuten hallituksen tehtäviä ja työnjakoa, jäsentyötä,
toiminnan suunnittelua, budjetointia ja raportointia
MLL:n vapaaehtoistoimintaa ja sen kehittämistä, esim. perheiden tarpeiden
tunnistamista ja vapaaehtoisten rekrytointia ja huomiointia
vaikuttamista paikallisesti, lasten ja nuorten hyvinvoinnin tekijöitä ja lasten
oikeuksia
VJK järjestetään keskusjärjestön ja piirien yhteistyönä. Piirien
vapaaehtoistoiminnan koordinaattorit ovat osallistujien tukena. Lisäksi
jokainen VJK:ta suorittava saa oman mentorin.
Tutustu Yhdistysnetissä ja ilmoittaudu mukaan. Ilmoittautumisaika 1.11.201910.1.2020.
HUOM! Saat lisätietoa ja voit kysyä VJK:sta tarkemmin myös osallistumalla
ennakkoinfoihin. Infot järjestetään verkossa Teams-sovelluksella (liittyminen
verkon välityksellä helppoa, lähetämme linkin ja ohjeet osallistujille viimeistään
infopäivänä).
Info tammikuussa:
8.1. klo 17.30-18.30
Ilmoittaudu infoihin tästä
Lämpimästi tervetuloa mukaan!

Löydä lastenhoitaja
kaikkina vuorokauden
aikoina
Joulukiireitä? MLL lastenhoitopalvelun
kautta löydät perheellesi hoitajan
nopeasti ja helposti. Rekisteröidy ja

tilaa hoitaja netin kautta elastenhoito
tai puhelimitse 044 0303301
arkisin klo 8-12.
MLL hoitajavälityksen joulutauko on
21.12.-29.12. mutta
välitysjärjestelmämme mahdollistaa
yhteydenoton hoitajiin ja
hoitovarausten tekemisen myös
välityksen ollessa suljettuna. Perheet
voivat tilauksen tehtyään lähettää
työtarjouksen suoraan valitsemalleen
hoitajalle.

Nostona edellisestä postista:

Yhdistystoiminnan tilastoinnin aika lähestyy
MLL:n yli 500 paikallisyhdistystä, 10 piiriä ja keskusjärjestö tekevät vuosittain
merkittävän määrän hyvää lapsille, nuorille ja lapsiperheille. Vapaaehtoisten
tekemiä tunteja kertyy melkoinen pino. Tämän kaiken näkyväksi tekeminen on
tärkeää. Näkyvä ja kiinnostava toiminta mm. houkuttelee mukaan uusia
vapaaehtoisia. Annetaan ilon näkyä myös tilastojen valossa.
Keskusjärjestö suosittelee tekemään vuoden 2019 tilastoinnin excel-lomakkeella,
joka löytyy Yhdistysnetistä (ks. avautuvan sivun alareunan liitetiedostot).
Yhdistysnetin tilastointi on myös mahdollista eli jo tehtyä tilastointia ei tarvitse
siirtää exceliin. Jos yhdistys on käyttänyt tilastointiin Yhdistysnetin
tilastointisovellusta, on sitä siis vielä tänä vuonna mahdollista käyttää tilastoinnin
tekemiseen. Tämän vuoden jälkeen sovellus kuitenkin poistuu käytöstä ja tilalle on
tavoitteena saada uusi, käyttäjäystävällisempi versio.
Tilastoinnit palautetaan vanhaan tuttuun tapaan tammikuun loppuun eli 31.1.2020
mennessä piiriin: hameen.piiri@mll.fi
Lisätietoja Yhdistysnetistä, Miialta tai Tialta.

Jäsenkilpailu
MLL:n Hämeen piirin leikkimielinen
jäsenkisa käynnistyi 16.11.2018.
Palkinnot jaettiin MLL:n Hämeen piirin
syyskokouksessa 16.11.2019
Hattulassa. Kisa jatkuu myös vuonna
2020 samoilla säännöillä ja
palkintosarjoilla.
Jäsenkisa liittyy Mannerheimin
Tuplavoittaja MLL:n Toijalan
Lastensuojeluliiton juhlavuoteen 2020,
yhdistys
jolloin järjestö täyttää 100 vuotta. Toiveemme on, että järjestön jäsenmäärä olisi
tuolloin 100 000.
MLL:n Hämeen piirin yhdistyksistä 33 kasvatti jäsenmääräänsä jäsenkisan aikana
(47 % aktiivisista yhdistyksistä). MLL:n Toijalan yhdistyksen jäsenmäärä kasvoi
200 jäsenellä, yhdistys tuplasi jäsenmääränsä. MLL:n Kangasalan yhdistyksen
jäsenmäärä lisääntyi 90 jäsenellä ja MLL:n Oriveden yhdistyksen 71 jäsenellä.
Prosentuaalisesti eniten jäsenmääräänsä kasvattivat MLL:n Toijalan yhdistys,
MLL:n Vuoreksen yhdistys, MLL:n Urjalan yhdistys sekä MLL:n Oriveden
yhdistys. Lisää sijoituksia löytyy MLL:n Hämeen piirin nettisivuilta.

Kisa jatkuu myös juhlavuonna, ajalla 30.10.2019-30.10.2020. Sarjavoittajat
palkitaan 250 euron palkinnolla kevätkokouksessa huhtikuussa ja syyskokouksessa
marraskuussa.
Yhdistysten palkitsemisen on mahdollistanut ja mahdollistaa Hämeen lasten säätiö.
Kiitos!

Perhekummitoiminta jatkuu
vahvasti piirin alueella
Perhekummitoiminta on laajentunut Hämeen piirin
alueella viime vuosien aikana ja toiminta jatkuu myös
tulevaisuudessa. STEA on myöntänyt toiminnalle
pysyvämmän rahoituksen ja kolme koordinaattoria
jatkavat töitään Pirkanmaalla, Kanta-Hämeessä ja
Päijät-Hämeessä.
Perhekummitoiminta on piirin koordinoimaa ja vapaaehtoisten toteuttamaa
ennaltavahvistavaa tukea lapsiperheille. Toimintaa toteutetaan Hämeen piirin
alueella STEAn ja kuntien rahoituksella niissä kunnissa ja alueilla, joiden kanssa on
tehty yhteistyösopimukset.

Lue lisää
perhekummitoiminnasta

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.

