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Uutiskirje helmikuu 2019

 

Aurinkoisia terveisiä piirin väeltä

Terveiset täältä piiritoimistolta. Yhdistystyön alkuvuosi näyttäytyy mukavan
puuhakkaana. Uusia hallituslaisia on perehdytetty tehtäviinsä ja konkarit heitä siinä
auttavat. Kiitos kun olette mukana!

Vuoden ensimmäisessä uutiskirjeessä on mm. tietoa kevään ajankohtaisista
koulutuksista ja tärkeistä päivistä. Yhdistystoimintaan on luvassa monenlaista
tukea.

Tällä hetkellä työn alla ovat vuosikertomukset ja vuoden 2018 toiminnan tilastointi.
Kiitos kaikille lukuja toimittaneille. Tilastoitujen tietojen valossa toiminta-
alueellamme tapahtuu seuraavaa:

Yhdistyksiä Hämeen piirin alueella on yhteensä 78 ja näissä vapaaehtoisia
1444
Perhekahviloita on 125 ja näissä tilastoituja käyntikertoja yhteensä 3765
Vapaaehtoistunteja on tilastoitu 47 608
Erilaisia kerho-, vertaisryhmätoiminnan, tilaisuuksien ja tapahtumien
toimintakertoja on 3649
  

Piiri toteutti vuonna 2018 mm.

40 yhdistyskäyntiä
21 perhekahvilakäyntiä
Valtavan määrän puheluita ja viestejä yhdistyksiin
  

Piirin toimintavuodessa näkyy laajamittainen työ lapsi- ja perhepalveluiden
muutosohjelmassa (LAPE). Työ jatkuu perhekeskustoimintamallia ja mm.
kohtaamispaikkoja kehittäen.

 

Jäsenhankinnan kilpailu J-A-T-K-U-U

- Uusia jäseniä 16.11.2018 laskentapäivän jälkeen jo +338
- Jäsenmäärätavoitteesta vuoteen 2020 mennessä puuttuu vielä -2 260

https://mll-hameen-piiri-ry.creamailer.fi/email/5c751e497c307
https://hameenpiiri.mll.fi/koulutukset/yhdistystoiminnan-koulutukset/
https://yhdess�eteenp�in.fi/
https://www.facebook.com/MLLHameenpiiri
https://twitter.com/MLL_Hame
https://www.instagram.com/mll_hameenpiiri/


 

 

Vapaaehtoisia mukaan toimintaan
Olet tärkeä -sivuston kautta

Olet tärkeä -sivustolle löydät klikkaamalla punaista
palloa.

Olettärkeä.fi on MLL:n valtakunnallinen sivusto, jonka
kautta sekä piirit että paikallisyhdistykset
etsivät uusia vapaaehtoisia mukaan toimintaan.

Yhdistykset voivat sivuston avulla hakea vapaaehtoisia sekä satunnaisiin tehtäviin,
yksittäisiin tapahtumiin ja tilaisuuksiin että pidempiaikaisiin tehtäviin. Lisäksi MLL:n
vapaaehtoiset, paikallisyhdistysaktiivit mukaan lukien, voivat hakea sivuston kautta
sähköisiä osaamismerkkjä tekemistään vapaaehtoistöistä. Osaamismerkkien
käyttöön ja hyödyntämiseen opastamme kevään kuluessa mm. eri tilaisuuksissa ja
tapaamisissa.

Ajankohtaista

Toimitamme maaliskuun 2019 aikana yhdistyksille tunnukset ohjeineen sekä
kuvan/bannerin linkitettäväksi omille nettisivuille.

 

Lue lisää

 

Suomen suurin paikallisyhdistys löytyy Kangasalta. Laskentapäivän 16.11.2018
jälkeen yhdistyksen jäsenmäärä on jatkanut kasvuaan. Uusia jäseniä on houkuteltu
mukaan jo 50. Miten he tässä onnistuvat?
Kurkkaa video nettisivuiltamme. Löydät linkin takaa myös jäsenhankintakilpailun
ohjeet.

Huomioittehan myös Keskusjärjestön jäsenhankinnan kannustelisän.

Kannustelisä on suuruudeltaan 5 euroa / jäsen
Lisä pohjautuu aikuisjäsenten määrän nettokasvuun

 

 

  

https://hameenpiiri.mll.fi/yhdistyksille/jasenhankinta/
http://yhdistysnetti.mll.fi/vapaaehtoisen-kanava/tietopankki/jasenhankinta-ja-muut-jasenasiat/kannustelisa
https://hameenpiiri.mll.fi/yhdistyksille/olet-tarkea-sivusto/


 

 

Merkitse kalenteriin

Seututapaamiset: klikkaa viereistä
kuvaa

25.4.2019 Piirin kevätkokous

8.6.2019 Puheenjohtajien ja
varapuheenjohtajien kesäpäivät
Tampereella

Muistathan myös Yhdistysnetistä
löytyvät ryhmächatit.

 

 
 

Perhekummikuulumisia

Viime vuonna Hämeen piirin alueella oli
yhteensä 90 perhekummia ja 73
kummisuhdetta.
Vapaaehtoistunteja kertyi
perhekummien tekemänä noin 3 650.

Alkuvuodesta on koulutettu ja
perehdytetty uusia perhekummeja, mutta vapaaehtoisia tarvitaan jatkuvasti lisää
(klikkaa kuvaa).

Tärkeimmät syyt hakea perhekummia olivat yksinäisyyden tunne sekä
tukiverkoston puute.

 

Lue lisää

 

  

 JOONAKSEN palsta/vinkki KEVÄT 2019  

 

Kävimme haastattelemassa Kangasalan yhdistystä ja selvitimme miten he ovat
saaneet niin paljon jäseniä. Monipuolisen toiminnan, muskari- ja
kirpputorialennusten lisäksi heillä on käytössä yksinkertaisen nerokas VINKKI:  

http://yhdistysnetti.mll.fi/vapaaehtoisen-kanava/vapaaehtoistoiminta/ryhmachat
https://hameenpiiri.mll.fi/perheille/perhekummitoiminta/


 

Hyvää ystävänpäivää
joka päivä!

 

 

 

Yhdistoiminnan
muistilista piirin
nettisivuilla

Miia & Tia kirjaili yhdistystoiminnan
muistilistan MLL:n Hämeen piirin www-
sivuille. Yhdistyksille-välilehdeltä löytyy
nyt ja jatkossa avuksenne lista, jonka
avulla voitte nopeasti käydä läpi
yhdistyksen toiminnan kannalta oleellisia asioita.

 

 

https://hameenpiiri.mll.fi/yhdistyksille/


Yhdistyksille-välilehdeltä löytyy myös piirikirjeiden arkistojen aarteet. Jatkossa tältä
sivulta löytyy myös muuta ajankohtaista yhdistyshallinnon asiaa.

 

 

Kiitos kaikille, jotka osallistuitte
hyvän joulumielen jakamiseen

Hyvä Joulumieli -keräys järjestettiin
vuonna 2018 jo 22. kerran. 70 euron
arvoisia ruokalahjakortteja jaettiin
yhteensä 28 000 kpl vähävaraisille
lapsiperheille ympäri Suomen.
Kiitos kaikille, jotka osallistuitte
kampanjaan!

https://hyvajoulumieli.fi/

 

 
MLL:n Hämeen piiri
Pyhäjärvenkatu 5 B, 2. krs.
33200 Tampere

 
Piirin yhteystiedot

 

    

 
Kotisivut: www.hameenpiiri.mll.fi

 
» Kerro kaverille
» Päivitä tilaustiedot

 

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

https://hyvajoulumieli.fi/
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/unsubscribe/5864bf97cf48d/5b97e027a39f9
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