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Piirikirje paikallisyhdistyksille Joulukuu 2022

 

Kuta pienempi itse on, sitä isompi joulu tulee.

– Tove Jansson –

Välitäthän piirikirjettä myös muille yhdistyksenne toimijoille.

 

 

Tässä piirikirjeessä:

• Hyvää joulua
• Kiitos kuluneesta vuodesta
• Tilastot kuntoon
• Kolme +1 pointtia uudelle hallitukselle
• VJK tulee taas
• Monenlaista verkkokoulutusta yhdistyksille
• Miten voisit piristää yhdistysviestintää eri kanavissa?
• Piirihallitus vuonna 2023
• Ollaan yhteydessä - puolin ja toisin!

Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa klikkaamalla kuvakkeita!

 

    

https://mll-hameen-piiri-ry.creamailer.fi/email/637c90f84c588
https://www.facebook.com/MLLHameenpiiri
https://twitter.com/MLL_Hame
https://www.instagram.com/mll_hameenpiiri/
https://www.facebook.com/MLLHameenpiiri
https://twitter.com/MLL_Hame
https://www.instagram.com/mll_hameenpiiri/


 

 

Hyvää joulua!
Joulun aika on monelle yhdistykselle
ansaittu lepotauko, jolloin on hyvä
keskittyä iloon ja rauhaan. Vuosi 2022
on vedetty täysillä poikkeustilasta
huolimatta ja nyt on hyvä vähän
hellittää.

Myös me piirissä lomailemme jouluna.

Piiritoimiston ovet ovat suljettuina
21.12. - 9.1. 2023.

Ihanaa joulua sekä innostavaa vuotta
2023!

Toivottaa MLL:n Hämeen piirin väki

 



 

 

Kiitos kuluneesta
vuodesta
Eletään vuoden 2022 viimeisiä päiviä ja
jännittävää joulun odotuksen aikaa.
Takana on pari hyvin poikkeuksellista
vuotta ja vihdoin olemme päässeet
siirtymään uudenlaiseen normaaliin
aikaan. Siinä onkin meille tekemistä,
sillä asiat ovat muuttuneet parissa vuodessa ja moni jopa pysyvästi. Onneksi
sentään paljon vanhaakin on saatu palautettua ja onpa ollut kertakaikkisen ihanaa,
että ihmisiä kohdatessa on voinut taas kätellä ja jopa halata.

Uusi vuosi ei näyttäisi vaihtuvan kovinkaan huolettomissa merkeissä, sillä
Suomessa ja maailmalla eletään edelleen monin tavoin poikkeuksellista aikaa.
Ihmisten mielissä liikkunee entistä enemmän turvattomuuden tunteita ja huolta
pärjäämisestä. Myös tulevaisuus mietityttää monia.

MLL on suuri ja perinteikäs kansalaisjärjestö, jonka lähes jokaiseen suomalaiseen
niemeen ja notkoon ulottuva toiminta tukee monella tapaa lapsia, nuoria ja
perheitä. Unohtamatta myöskään vapaaehtoisia, jotka auttaessaan muita saavat
itsekin työstään iloa ja merkityksellisiä sisältöjä elämäänsä. Meidän on MLL:ssä
hyvä muistaa, miten paljon meillä annettavaa. Meitä todellakin tarvitaan! Kaikki te
paikallisyhdistysten aktiivit olette merkittävässä asemassa suomalaisessa
yhteiskunnassa oman vapaaehtoistyönne kautta. Ilman vapaaehtoistyötä
suomalainen yhteiskunta ei selviäisi.

Toivottavasti uusi vuosi tuo teille mukanaan uutta intoa ja uusia mahdollisuuksia
vaikuttaa lapsiperheideiden hyvinvointiin. Toivon myös, että koette tekemässänne
tärkeässä työssä onnistumisia, tekemisen riemua ja iloa. Kiitos, että olette
olemassa!

Päivi Meduri, MLL:n Hämeen piirin vt. toiminnanjohtaja

 



 
 

Tilastot kuntoon
Vuosi 2022 lähestyy loppuaan ja tässä
vaiheessa on hyvä luoda katsaus
kuluneen vuoden toimintaan.
Toimintalukuja tarvitaan edelleenkin
rahoittajalle, yhteistyökumppaneille ja
myös yhdistyksenne omaan käyttöön.
Koronan vaikutus MLL:n yhdistysten
toimintaan on onneksi hellittänyt ja
vuoden 2022 aikana on taas saatu ilolla avata perhekahviloiden ja kerhojen ovia ja
järjestää tapahtumia.

Tilastointi tapahtuu jo viime vuodelta tuttuun tapaan Oma MLL:n sivulla. Kaikilla
yhdistyksen luottamus- ja vastuuhenkilöillä on automaattisesti tilastointioikeus
(mikäli tiedot ovat Jäsenrekisterissä ajan tasalla). Vuoden 2022 toiminnan
tilastoinnin deadline on 31.1.2023.

Linkki tilastoinnin ohjevideoon.

Lisätietoja saat MLL:n Hämeen piirin koordinaattoreilta.

 

https://www.mll.fi/omamll
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%253A%252F%252Fmannerheimin-lastensuojeluliitto.creamailer.fi%252Fac3%252FhsxAta8%252FMjU2Mzg3NDA5fDUyMjU4MnwxOTA4MTF8MTEw&data=05%257C01%257Ceila-mari.vaatainen%2540mll.fi%257Cbf9d06957a9b4ecd825408dac184f91b%257Cc76a02d4bb26466d8b8f135ed699f407%257C0%257C0%257C638035074119432089%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%253D%257C3000%257C%257C%257C&sdata=IdDjXQ%252F6mWXl3FGB%252BT3RysOgQg7put1OcbzIcRaE7ik%253D&reserved=0


 

 

3+1 pointtia
uudelle
hallitukselle
On se aika vuodesta, kun on aika
kiittää yhdistyksen hallitusta
kuluneesta vuodesta ja suunnata
katsetta tulevaan. Toisissa
yhdistyksissä hallitus uudistuu tulevan
vuoden myötä enemmän, toisissa
vähemmän. Uuden hallituksen aloitellessa toimintaansa on tärkeä muistaa
muutamia asioita. Kokosimme kolme plus yksi kovaa pointtia, jotka on tärkeä
muistaa uuden hallituksen aloittaessa toimintaansa

1. Yhteystiedot kuntoon. Onhan jäsenrekisterissä yhdistyksen yhteystiedot ja
luottamushenkilöiden vastuualueet ajan tasalla? Piiri ja keskusjärjestö käyttävät
viestinnässään jäsenrekisteriin ilmoitettuja yhteystietoja. Tarkista myös
yhdistyksen yhteystiedot somesta ja nettisivuilta. Onhan näkyvillä yhteystieto,
joista teidät tavoittaa?

2. Perehdytys. Tärkein tuki uudelle hallitustoimijalle on yhdistyksen muut
vapaaehtoiset. Huolehdi, että uusi toimija otetaan ystävällisesti vastaan ja hän saa
hyvän perehdytyksen uuteen tehtäväänsä. Mikäli mahdollista, vaihtakaa vastuu
saattaen, uuden toimijan rinnalla kulkien. Vapaaehtoisnetistä löytyy hyvää
materiaalia perehdytyksen tueksi.

3. Apua ja tukea. Sekä piiri että keskusjärjestö tukevat monin tavoin yhdistysten
toimintaedellytyksiä sekä lapsille, nuorille ja perheille suunnatun toiminnan
järjestämistä. Hyödynnäthän siis tarjolla olevia koulutuksia, Gredin valmiita esite-
ja mainospohjia sekä kuvapankkia, keskusjärjestön ja piirin somepostauksia,
Vapaaehtoisnetin kattavaa tietopankkia ja materiaaleja sekä MLL:n verkkokaupan
tuotetarjontaa. Ja kun kysymyksiä herää, olemme me täällä piiritoimistolla teitä
varten.

+ ILO. MLL:n toiminnan läpileikkaavana toimintaperiaatteena on ilo. Iloitsemme
lapsista, nuorista, perheistä, vanhemmuudesta ja isovanhemmuudesta. Yhdessä
tekeminen ja vapaaehtoistoiminta luovat iloa, osallisuutta ja luottamusta koko
yhteiskuntaan. Pitäkäämme ilo mukana yhdistyksen toiminnassa! Ja jos tuntuu,
että ilo on katoamassa, pysähdy, mieti hetki mistä on kyse ja ota yhteyttä meihin,
piiritoimiston Tiinaan, Lauraan tai Päiviin, niin mietitään asiaa yhdessä.

 

https://mll.crmcloudservices.com/index.php?module=Home&action=index&record=0&&csrf_token=5e9638ebe035ac18612d3be20813f431
https://vapaaehtoisnetti.mll.fi/
https://mll.contenthub.fi/NiboWEB/mll/welcome.priv
https://vapaaehtoisnetti.mll.fi/
http://kauppa.mll.fi/PublishedService


 

 

VJK tulee taas
Helmikuun 11. päivä käynnistyy jälleen
uusi Vapaaehtoistoiminnan
johtamiskoulutus, eli tuttavallisemmin
VJK. Koulutus on tarkoitettu MLL:n
yhdistysten puheenjohtajille ja
varapuheenjohtajille. Mukaan voivat
tulla niin juuri aloittaneet kuin
kokeneemmatkin.

Vuoden 2023 koulutus toteutetaan
hybridimallilla, eli siihen kuuluu sekä
kasvokkain kohtaamista että
etäopiskelua. Koulutuksen laajuus on 5
opintopistettä ja se on suunniteltu niin,
että helmikuussa aloittavat ehtivät
valmistua vuoden aikana. Koulutuksen
hinta on 80 €/osallistuja. Koulutukseen
osallistuneet ovat kokeneet
koulutuksen hyödylliseksi ja
innostavaksi – sellaiseksi, joka jokaisen
MLL-puheenjohtajan kannattaa
suorittaa!

Infoa mm. koulutuksen sisällöistä
Vapaaehtoisnetistä:
vapaaehtoisnetti.mll.fi/vjk/

 

http://vapaaehtoisnetti.mll.fi/vjk/


 

 

Monenlaista
verkkokoulutusta
yhdistyksille
Yhdistyksille on taas luvassa runsaasti
erilaisia verkkokoulutuksia ensi
keväänä. Nämä kaikki löydät myös
Vapaaehtoisnetistä. Käy lukemassa
lisätietoja ja ilmoittaudu mukaan.

Perhekahvilavastaavien verkkovalmennus 
24.1.2023 klo 17.30 - 19.00

Yhdistyksen talouden ABC 
26.1.2023 klo 17.30 - 19.00

MLL-hallinnon kylpy
1.2.2023 klo 17.30 - 19.00 tai 
15.2.2023 klo 13.00 - 14.30

Yhdistys työnantajana
15.2.2023 klo 17.30 - 19.00 tai
14.3.2023 (kellonaika ei vielä tiedossa)

Vaikuttamisen perusteet
20.3.2023 klo 17.30 - 19.00

Yhdistyskehittäjä-verkkokurssi
27.3 - 21.5.2023

 

https://vapaaehtoisnetti.mll.fi/koulutukset/koulutuskalenteri/


 

 

Miten voisit
piristää
yhdistysviestintää
eri kanavissa?
Somepiste vinkkasi meille vaikuttavan
somepostauksen kaavan ja vinkit
seuraajien osallistamiseen. Vai piristyisikö
teidän yhdistyksen viestintä
somevapaaehtoisten avulla?

Tule kurkistamaan Somepisteen koulutuksen vinkkidiat täältä.

Vinkkidioista löydät myös Somepisteen kevään koulutuskalenterin.
Koulutuskalenterin löydät myös Somepisteen Facebook-ryhmästä.

 

 

Piirihallitus vuonna 2023:
Sari Orhanen, Lempäälä, puheenjohtaja,
Kati Vitikainen, Ikaalinen, 1. varapuheenjohtaja
Niina Göransson, Hämeenlinna, 2. varapuheenjohtaja

Jäsenet: Salme Halme, Tampere; Satu Kelkka, Punkalaidun; Outi Koivu,
Sastamala; Heli Kuitunen, Sysmä; Paula Saarinen, Pirkkala; Päivi Sten, Pirkkala;
Iida Toikka, Riihimäki; Karoliina Valonen, Punkalaidun.

Varajäsenet: Mia Dahl, Pälkäne; Roope Tähkä, Tampere; Leila Viitakangas,
Heinola; Riikka Virman-Tonteri, Hartola; Leena Åkerberg, Nokia.

Hämeen piirin alueelta MLL:n liittohallitukseen vuodelle 2023 on valittu
varsinaiseksi jäseneksi Satu Kelkka sekä varajäseneksi Sari Orhanen. Varsinaiseksi
jäseneksi asiantuntijaroolissa on valittu Sari Nikula.

 

https://bit.ly/esittelykoulutus
https://www.facebook.com/groups/1246101342394464


 

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