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Merkitse kalenteriin

25.4.2019 Piirin kevätkokous

8.6.2019 Puheenjohtajien ja
varapuheenjohtajien kesäpäivät
Tampereella

22.10.-8.12.2019 Yhdistysten
nuorisotyön verkkokurssi

Muistathan myös Yhdistysnetistä löytyvät ryhmächatit.

 

   

Uutiskirje huhtikuu 2019

 

Kevät keikkuen tulevi

Keväisiä terveisiä piiristä. Ilo näkyy yhdistystyössä kun lapset saavat kavereita ja
mukavaa tekemistä. Vanhemmille on tarjolla monenlaista vertaistukea ja apua
arkeen. Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin edistäminen on yhteinen
asiamme. Kiitos kun olette mukana.

 

Ennakkotietoa:

Nuorisoseminaari
Tampereella 7.11.2019

Seminaari tarjoaa jo yhdeksättä kertaa
ajankohtaisia puhujia ja teemoja
nuorten parissa toimiville

  

  

  

Paikka: Tampereen yliopiston
lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta,
ARVO-rakennus, Jarmo Visakorpi -sali

https://mll-hameen-piiri-ry.creamailer.fi/email/5cad89ea906da
http://yhdistysnetti.mll.fi/vapaaehtoisen-kanava/vapaaehtoistoiminta/ryhmachat
https://www.lukusali.fi/index.html?p=MLL:n H�meen piirin Kotineuvola Oy
https://www.facebook.com/MLLHameenpiiri
https://twitter.com/MLL_Hame
https://www.instagram.com/mll_hameenpiiri/


 

 

Jäsenhankinnan
kilpailu J-A-T-K-U-U

Piirikohtainen jäsenmäärätavoite on
14 906

Tavoitteeseen on matkaa vielä 2 567

Seuraava laskentapäivä on elokuun
lopussa ja silloin on jälleen luvassa
pikakisa.

  

Jäsenkilpailun huhtikuun pikakisan tuplavoittaja on Toijalan yhdistys

Onnittelut Toijalan yhdistykselle tuplavoitosta! Yhdistys voitti huhtikuun pikakisan
molemmat kategoriat. He kasvattivat jäsenmääräänsä sekä määrällisesti että
prosentuaalisesti eniten. Uusi jäseniä MLL:n Toijalan yhdistykseen liittyi 50 ja
yhdistyksen jäsenmäärä kasvoi 25 %.

Kysyimme yhdistyksen aktiiveilta miten he tähän tulokseen pääsivät, ensimmäinen
ja tärkein asia oli yhteinen tahtotila. Hallitus teki yhteisen päätöksen siitä, että
tähän halutaan nyt panostaa ja voittaa tämä kisa. Toijalassa on iso 12 hengen
hallitus, jonka kaikki jäsenet puhuivat jäsenhankintakilpailussa kylillä, kaupassa,
tuttavilleen eli tämä oli kaikkien yhteinen asia.

Jäsenyyttä nostettiin esille yhdistyksen toiminnassa, sosiaalista mediaa käytettiin
aktiivisesti hyväksi ja asiasta tiedotettiin myös yhdistyksen jo olemassaolevia
jäseniä jäsenkirjeen kautta. Yhdistyksen uusi toiminta, Mammafutis toi myös uusia
jäseniä. Yhdistys maksaa salivuoron ja osallistumismaksun sijaan tähän toimintaan
pääsee mukaan liittymällä yhdistyksen jäseneksi.

Miten Toijalan yhdistys jatkaa tästä eteenpäin?
Luvassa on ainakin kesäretki hyvällä jäsenalennuksella ja hallitus on sitoutunut
jatkamaan jo tehtyjä toimenpiteitä eli voitontahto jatkuu!

 

Olet tärkeä -sivuston kautta uusia

 ammattilaisille ja vapaaehtoisille.
Tämän vuoden seminaarin aiheet ja
puhujat selviävät myöhemmin.

Lisätietoja:
MLL:n Hämeen piiri
Suvi Myllärniemi
p. 040 5400 487
suvi.myllarniemi@mll.fi

 A109, Lääkärinkatu 1, Tampere
Kenelle: Lasten/nuorten parissa
toimiville ammattilaisille
Hinta: Maksuton MLL:n Hämeen piirin
vapaaehtoisille

 

 

https://hameenpiiri.mll.fi/koulutukset/nuorisoseminaari-2019/
mailto:suvi.myllarniemi@mll.fi


 

 

vapaaehtoisia toimintaan ja
konkareille osaamismerkkejä

Kaikille yhdistyksille on lähetetty omat tunnukset Olet
tärkeä -sivustolle.

Yhdistykset voivat kirjautua Olet tärkeä -sivustolle ja
tehdä avoimet vapaaehtoistehtävät näkyviksi! Laatikaa
houkuttelevia hakuilmoituksia ja jääkää
odottamaan vapaaehtoisryntäystä.

Ensimmäiset osaamismerkit on myönnetty!

Osaamismerkillä teet vapaaehtoistoiminnassa hankkimasi osaamisen näkyväksi.
Lue lisää ja hae merkkiä Olet tärkeä -sivustolla .

 

Lue lisää

 

 

MLL:n
lastenhoitotoiminta -
välitysjärjestelmä on
uudistunut

MLL:n lastenhoitoapu on tarkoitettu
tilapäiseen ja lyhytaikaiseen lastenhoidon
tarpeeseen esimerkiksi kun vakituinen
hoitaja sairastuu, vanhemmat ovat työmatkalla, vanhemmat haluavat hetken
hengähtää, harrastaa tai viettää aikaa yhdessä. Perhe toimii MLL:n lastenhoitajan
työnantajana. MLL hoitajan palkka on 9 euroa/tunnilta (pyhäpäivinä 18 e/tunti).

Tilauksen voi jättää puhelimitse arkisin klo 8-12 p. 044 030 3301.
Tilauksen voi tehdä myös netin kautta. Nettipalvelussa voi tehdä tilauksen
vaivattomasti mihin vuorokauden aikaan tahansa. Nettitilaukset käsitellään arkisin.
Saat tilauksestasi kuittauksen tekstiviestillä, kun välityspiste on ottanut tilauksesi
käsittelyyn. Perhe rekisteröityy järjestelmään ensimmäisellä kirjautumiskerralla.

Loppuvuodesta 2018 MLL:n lastenhoitotoiminnassa otettiin käyttöön uusi
varausjärjestelmä. Uusi ohjelma mahdollisti perheille lastenhoitoavun etsimisen
myös aikoina, jolloin MLL:n hoitajavälitys on kiinni eli iltaisin ja viikonloppuisin.
Välitysohjelmassa perhe voi nyt etsiä oman alueensa lastenhoitajia ja tehdä
tilauksen myös omatoimisesti. Lastenhoitojärjestelmä toimii osoitteessa:
https://lastenhoito.mll.fi/

Lue lisätietoa MLL:n lastenhoitopalvelusta osoitteessa: MLL Hämeen piiri tilapäinen
lastenhoitoapu

PALVELUALUEEMME:
MLL välittää hoitajia niihin kuntiin, jotka myöntävät avustusta MLL:n
lastenhoitotoimintaan. Voit tilata MLL Hämeen piirin alueella MLL:n hoitajan, kun
asut jossakin seuraavista kunnista: Akaa,  Kangasala, Lempäälä, Nokia,
Orivesi, Pirkkala, Tampere, Ylöjärvi, Valkeakoski, Hattula, Hausjärvi,
Hämeenkyrö, Virrat, Ruovesi, Hämeenlinna ja Riihimäki.

 

  

 Joonaksen vinkki: tekemällä syntyy!  

https://www.olettarkea.fi/osaamismerkit/
https://www.olettarkea.fi/
https://lastenhoito.mll.fi/
https://hameenpiiri.mll.fi/perheille/lastenhoitoapua/


Lue lisää tästä koulutuksesta

Lue lisää tästä koulutuksesta

 

MLL:n Hämeen piirin Kotineuvola Oy

Hoito-oppaat

Kotineuvolan hoito-oppaat on
tarkoitettu tueksi eri-ikäisten lasten
vanhemmille. Hoito-oppaissa on lasten
hoitoon, terveyteen ja kasvatukseen
liittyviä asiantuntijoiden kirjoittamia  

 

 

Mentalisaatioperustaiset koulutukset

Piiri järjestää ryhmänohjaajakoulutusta yhdistysten vapaaehtoistoimijoille sekä
sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaisille. MLL:n vanhempainryhmien
ohjaukseen kehitetyt mallit perustuvat mentalisaatioteoriaan. Tämän teorian
tuoman ajattelumallin myötä ohjaajan tärkein työkalu on innostaa osallistujia
olemaan kiinnostunut toisen ihmisen, lapsen näkyvän käyttäytymisen takana
olevista aikomuksista, tarpeista ja tunteista. Mentalisaatio luo hyvää
vuorovaikutusta kaikissa kohtaamisissa ylipäätään ja auttaa ymmärtämään
ympäröivää todellisuutta.

Jututtamo on vanhemmille suunnattua vertaisryhmätoimintaa, jossa
keskustelun ytimenä on lapsiperheen arki kaikkine iloineen ja suruineen.
Keskustelun ohjaamisen kulmakivinä on lapsen sekä vanhemman mieli. Jututtamo
tarjoaa uutta ja innostavaa tekemistä itsellesi tai yhdistyksenne toimintaan, esim.
perhekahvilaan tai vertaisryhmään. Jututtamo voi olla osana perhekahvilan arkea
tai toimia omana kertaluontoisena tai muutaman kerran toimivana ryhmänä.

 

  

 

Ammattilaisille suunnattu (maksullinen) työote-koulutus vanhempainryhmien
ohjaukseen ja asiakastyöhön pitää sisällään vauvaperheiden ryhmämallit
Vahvuutta vanhemmuuteen sekä taaperoille ja isommille lapsille suunnatun
Lapsi mielessä -ryhmänohjausmallit.

 

  

https://hameenpiiri.mll.fi/koulutukset/jututtamo-ohjaajien-koulutukset/
https://hameenpiiri.mll.fi/koulutukset/mentalisaatioperustainen-vanhemp/


 

ajankohtaisia artikkeleita, tutkittua
tietoa sekä käytännön vinkkejä.

Voit lukea hoito-oppaita omalta
laitteeltasi Lukusalissa www.lukusali.fi

Voit tilata paperille painettuja hoito-oppaita
Kotineuvolan nettisivuilta www.kotineuvola.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://www.lukusali.fi/index.html?p=MLL:n H%C3%A4meen piirin Kotineuvola Oy
https://www.kotineuvola.fi/tilattavat-oppaat/tilauslomake/
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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