Yhdistyspostia piiritoimistolta 1/2018

Katso viesti selaimessa

Yhdistyspostia piiritoimistolta
Pakkasterveiset täältä MLL Hämeen piirin toimistolta! Valon määrä lisääntyy
joka päivä! Kevättä kohti ollaan jo menossa. Vuosi on jo alkanut
vauhdikkaasti monessa yhdistyksessä ja kevään tarjontaa suunniteltu innolla.
Vuoden ensimmäisessä uutiskirjeessä mm. tietoa kevään ajankohtaisista
koulutuksista ja tärkeistä päivistä. Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan menoon.
Nautitaan vielä myös ihanista talvikeleistä! Valoa päiviin!

Kiitos kaikille, jotka osallistuitte hyvän
joulumielen jakamiseen
Perinteinen Hyvä Joulumieli -keräys kotimaan vähävaraisten lapsiperheiden hyväksi järjestettiin
21. kerran 2017. Hyvä Joulumieli -keräyksestä jaettiin ruokalahjakortit yhteensä 30 000 perheelle.
Kiitos kaikille, jotka osallistuitte kampanjaan!

Merkitse kalenteriin tulevat tapahtumat
Koulutukset ja kurssit
Jututtamo 17.2. ja 17.3. Tampere
Ryhdistä yhdistystä – verkkokurssi 12.3. – 24.5.2018 + muistelutreffit elokuussa
2018
Työpajat
Työpajapäivä yhdistyksille 17.3. Tampere. Varaathan nyt jo kalenterista aikaa
työpajaan osallistumiselle.
Perhekahvila-työpaja 22.3. klo 17.30-19.30 Hämeenlinnan kumppanuustalossa. Lue
lisää ja ilmoittaudu mukaan: Ilmoittautumiseen
Yhdistysten kaupunki-/kuntakohtaiset yhteistapaamiset
Hämeenlinnan kaupungin alueella toimivat yhdistykset on kutsuttu koolle ma 19.2.
Jos et ole vielä ilmoittautunut ja haluat mukaan, ota yhteyttä Miia Mustalahteen!
Yhdistysten yhteisiä tapaamisia järjestetään säännöllisesti ajankohtaisista aiheista
yhteisen työn ja verkoistutumisen merkeissä. Tammikuussa tavattiin Tampereella,
missä tapaamme seuraavaksi? Toiveita vastaanotetaan.

Kevätkokous 26.4. Tunnelmakartano Wisahovi, Hämeenlinna buffet-iltapala
Leikkipäivä 12.5.

Jututtamo-koulutus Tampereella
Etsitkö jotain uutta ja innostavaa tekemistä itsellesi tai yhdistyksenne toimintaan, esim.
perhekahvilaan tai vertaisryhmään? Nyt voit kouluttautua Jututtamon vapaaehtoiseksi ohjaajaksi!
MLL:n uudenlaiset vanhempainryhmät, Jututtamot, voivat kokoontua yksittäin perhekahvilan
yhteydessä tai itsenäisinä vertaisryhminä.

Jututtamoissa pohditaan erilaisia lapseen ja vanhemmuuteen liittyviä perusasioita ja jaetaan
kokemuksia. Juttuttamon juju on lapsen näkökulman huomioiminen ja ymmärtäminen.
Teemoitetut keskustelut tukevat vanhemmuutta ja edistävät koko perheen hyvinvointia.
Jututtamon ohjaajakoulutus on suunnattu kaikille lapsista, perheistä, vanhemmuuden tukemisesta
ja ryhmänohjauksesta kiinnostuneille vapaaehtoisille. Saat koulutuksessa eväät ryhmän
perustamiseen. Lisäksi koulutus antaa monipuolisia eväitä myös MLL:n yhdistystyön sisältöjen
kehittämiseen vaikka et Jututtamoa ennättäisikään juuri nyt järjestämään.

Aika: Kahtena lauantaina klo 9-15 17.2. ja 17.3.2018
Paikka: Tampereella, MLL:n Hämeen piirin toimistolla

Lue lisää ja ilmoittaudu

Ryhdistä yhdistystä -verkkokurssi
Ryhdistä yhdistystä on kurssi Sinulle yhdistystoiminnan aktiivi. Kurssilla saat yhdistystoiminnasta
perustiedot, joiden avulla ryhdistät yhdistystäsi. Koulutus on tarkoitettu MLL:n paikallisyhdistysten
vapaaehtoisille. Kurssi sopii sekä uusille että konkareille MLL-aktiiveille. Kurssin perusajatuksena
on oppia ymmärtämään miten yhdistys toimii ja jakaa ajatuksia muiden ryhmäläisten kesken,
toinen toiselta uutta oppien.

Aika: 12.3. – 24.5.2018 + muistelutreffit elokuussa 2018
Paikka: Verkkokoulutus Moodle-alustalla, 2 op

Lue lisää ja ilmoittaudu

MLL:n Hämeen piiri ja yhdistykset vahvasti
mukana lapsi- ja perhepalveluiden
uudistamistyössä (LAPE)
Hämeen piirin yhdistykset ja yhdistystoimijat ovat mukana Lapsi- ja perhepalveluiden
uudistamistyössä (LAPE). Linkin takaa löydät videon, joka kertoo oleellisen LAPE:sta. Pirkanmaalla,
Kanta-Hämeessä ja Päijät-Hämeessä toimeenpano näyttää hieman erilaiselta mutta tavoitteet
ovat kaikkialla samat. Maakunnissa kehitetään perhekeskustoimintamallia, johon MLL:n
toiminnotkin jatkossa liittyvät. Erityisesti matalan kynnyksen kohtaamispaikkojen kehittäminen
sekä vanhemmuuden tuki ovat MLL:n vahvuus kokonaisuudessa. Perhekahvilat mutta myös kaikki
muut MLL:n yhdistysten toiminnot voivat olla osa tulevia perhekeskuksia ja kohtaamispaikkoja.
Kokonaisuutta vasta rakennetaan.

Lue lisää

Järjestö 2.0 -hanke tiivistää järjestöyhteistyötä

MLL Hämeen piiri on mukana toteuttamassa Järjestö 2.0 – Järjestöt Pirkanmaan terveyden ja
hyvinvoinnin edistäjinä -hanketta. Hankkeen tavoitteena on maakunnallisen järjestöyhteistyön
lisääminen ja järjestöjen viestinnän kehittäminen. Hankkeen kohderyhmänä ovat Pirkanmaan
järjestöt sekä niiden työntekijät, luottamushenkilöt, vapaaehtoiset ja asiakkaat. Hanke on avoin
kaikille alueella toimiville järjestöille. Ajankohtaista tietoa hankkeen etenemisestä saat tilaamalla
Pirkanmaan Järjestö 2.0 -uutiskirjeen

Liity kaikille Pirkanmaan järjestötoimijoille tarkoitettuun lämminhenkiseen, mutta asialliseen
keskusteluryhmään Klikkaa itsesi mukaan Facebook-ryhmään ja muista kutsua ryhmään myös
kollegasi! Ryhmää ylläpitää Pirkanmaan Järjestö 2.0 -hanke.

Kun sometatte Pirkanmaan järjestöasiaa, lisätkää #järjestötpirkanmaa

Kaipaamme piirissä
apuanne - Jaa ajatus!
Voita yhdistyksesi käyttöön
yllätyksellinen tuotepaketti
vastaamalla kysymyksiin
Vapaaehtoiset ovat suurin voimavaramme
MLL:ssä mutta miten saamme toimintaamme
mukaan lisää tekijöitä? Miten perehdytämme uudet vapaaehtoiset?

Laita hyvä kiertämään ja jaa ajatuksesi muiden MLL-yhdistysten käyttöön!

Lue lisää ja vastaa

Otathan yhteyttä rohkeasti piiriin!
MLL:n Hämeen piirissä työskentelee joukko vapaaehtoistoiminnan asiantuntijoita, joiden tehtävänä
on mm. tukea paikallisyhdistyksiä toiminnassaan. Työntekijöillä on MLL:n toiminnan sisältöihin
liittyviä vastuualueita, joiden osalta vastuuhenkilöt huolehtivat, että kaikilla piirin työntekijöillä on
ajantasaiset tiedot ja riittävä osaaminen. Meitä on täällä monta ja olemme kaikki teitä varten.
Kurkkaa keitä olet jo kohdannut: MLL:n Hämeen piirin henkilökunta

Uutisvinkkejä vastaanotetaan!
Jos haluat kertoa piirin sivuilla ja/tai tässä yhdistyspostissa oman yhdistyksenne toiminnasta,
hyvästä käytännöstä tai ajankohtaisesta aiheesta, lähetä juttuvinkki Lillille, liisa.lindstrom@mll.fi

Yhdistysposti jakoon
Välitäthän tiedon Yhdistyspostista eteenpäin oman yhdistyksesi hallituksen väelle. Jos
yhdistyksellä on oma sähköposti, pidättehän huolen, että osoite on myös
yhdistysnetissä!

MLL:n Hämeen piiri
https://hameenpiiri.mll.fi/

» Kerro kaverille
» Päivitä tilaustiedot

Viestintään liittyvät kysymykset ja palaute
liisa.lindstrom@mll.fi

Jos et halua meiltä enempää postia, poistu postituslistalta.

