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Katso viesti selaimessa

Yhdistyspostia piiritoimistolta
Terveiset täältä MLL:n Hämeen piirin toimistolta! Kuinka nopeasti kevät
onkaan mennyt. Tähän kesäkuun uutiskirjeeseen olemme koonneet tietoa
tulevista tapahtumista sekä ajankohtaisia kuulumisia. Näillä moninaisilla
terveisillä toivotamme aurinkoista kesää kaikille!

Kesän aukioloajat 2018
MLL Hämeen piiritoimisto on suljettuna 20.6.-3.8.18. Toimisto on jälleen auki 4.8.2018. Lasten
hoidon välitys on suljettu perjantaina 8.6. ja maanantaina 18.6. Kesätauko on 9.-29.7., jolloin
välitys on suljettuna.

Ajankohtaista
MLL:n Hämeen piirin kevätkokous on asettanut 26.4.2018 vaalivaliokunnan
valmistelemaan piirihallituksen vuosina 2019 - 2021 päätettäväksi tulevia
piirihallituksen jäsenten valintoja. Vaalivaliokunnan jäseniksi valittiin Seija Ahola, Kaija Kess ja
Mirja Hanhikangas. Vaalivaliokunnan sihteerinä toimii toiminnanjohtaja Marita Viertonen.
Vaalivaliokunta pyytää paikallisyhdistyksiltä ehdotuksia 1.9.2018 mennessä piirihallituksen
syyskokouksessa Ikaalisissa la 10.11.2018 tehtäviä valintoja varten. Kokouksessa valitaan:
Piirihallituksen kolme puheenjohtajaa ja piirihallituksen kolme jäsentä ja heidän henkilökohtaiset
varajäsenensä kolmivuotiskaudeksi 1.1.2019.-31.12.2021 Lue lisää

EU:n yhteinen tietosuoja-asetus (GDPR) astui voimaan 25.5.2018. Olemme päivittäneet
tietosuojakäytäntömme MLL:n Hämeen piirissä. Voit lukea lisää sivuiltamme Mannerheimin
Lastensuojeluliiton Hämeen piirin tietosuojaselosteet. Yhdistysnettiin on koottu materiaalia
yhdistysten avuksi. Tietosuojakysymyksiin liittyen on MLL:ssä myös avattu oma sähköpostiosoite:
tietosuoja@mll.fi

Vaitiolo on vaativa ja tärkeä velvollisuus vapaaehtoistyössä. Muistettehan jutella aiheesta aika
ajoin hallitusväen mutta myös vapaaehtoisten kesken. Lue lisää yhdistysnetistä: Vastuullista ja
tietoturvallista toimintaa

Syksyn tapahtumat
MLL:n Järjestöristeily järjestetään 21.-23.9.2018. MLL:n Hämeen piiri järjestää
bussikyydin laivalle. Lisätietoja ja ilmoittautumislinkin löydän piirin www-sivuilta. Sitovat
ilmoittautumiset 6.8.2018 mennessä.

Piirin syyskokous on 10.11.2018 klo 12 alkaen Ikaalisissa! Merkkaa kalenteriin,
monenmoista sisältöä on päivään luvassa koko perheelle. Nykyinen, yhdeksän vuotta
puheenjohtajana toiminut Seija Ahola jättää tehtävänsä syyskokouksessa ja piirihallitukselle
valitaan uusi puheenjohtaja.

Yhdistyskäynnit ja seutukierrokset sovitaan toiveiden mukaan. Olkaa yhteyksissä ja varatkaa
itsellenne yhdistyskäynti kun tiedätte hallituksen syksyn ohjelman: Kanta-Häme ja Päijät-Häme
miia.mustalahti@mll.fi ja Pirkanmaa tia.kemppainen@mll.fi

Jututtamo infot (Jututtamo koulutuksen ensimmäinen päivä) ovat avoimia kaikille Jututtamosta
kiinnostuneille. Infossa kuulet lisää tästä vertaisryhmätoiminnasta.

Syksyn koulutukset ja kurssit
MLL:n lastenhoitokursseja nuorille ja aikuisille järjestetään syksyllä Lempäälässä,
Hämeenlinnassa ja Riihimäellä. Lue lisää lastenhoitokurssit syksy 2018
Jututtamo on vanhemmille suunnattua vertaisryhmätoimintaa, jossa keskustelun
ytimenä on lapsiperheen arki kaikkine iloineen ja suruineen. Nyt voit kouluttautua
Jututtamon vapaaehtoiseksi ohjaajaksi. Saat koulutuksessa eväät Jututtamo-ryhmän
perustamiseen. Lisäksi koulutus antaa monipuolisia eväitä myös MLL:n yhdistystyön
sisältöjen kehittämiseen vaikka et Jututtamoa ennättäisikään juuri nyt järjestämään.
Jututtamo Lahti
ke 19.9. klo 17:30-20 – kaikille Jututtamoista kiinnostuneille avoin tilaisuus,
koulutukseen osallistujille pakollinen
la 6.10. klo 9-15
ti 6.11. klo 17:30-20
Jututtamo Hämeenlinna
ke 26.9. klo 17:30-20 – kaikille Jututtamoista kiinnostuneille avoin tilaisuus,
koulutukseen osallistujille pakollinen
la 6.10. klo 9-15
ma 5.11. klo 17:30-20
Jututtamo Tampere
to 11.10. klo 17:30-20 – kaikille Jututtamoista kiinnostuneille avoin tilaisuus,
koulutukseen osallistujille pakollinen
la 27.10. klo 9-15
to 15.11. klo 17:30-20
Perhekahvilaohjaajien verkkokurssi alkaa 27.8.2018 (kesto n. 4 vkoa)

Lue lisää ja ilmoittaudu

Perhekummitoiminta
Perhekummitoiminnan Arjen Apua -hanke
(STEA) on laajentunut Tampereelta KantaHämeeseen ja Päivät-Hämeeseen. Kolme
kokopäiväistä koordinaattoria työskentelevät
löytääkseen toimintaan sopivia perheitä ja
perheille sopivia kummeja. Toimintaan
tarvitaan jatkuvasti uusia vapaaehtoisia.
Erityisesti pienemmillä paikkakunnilla on
tarvetta perhekummeille, mutta kummeja ei
vielä ole. Toimintaan pääsee mukaan
jatkuvasti ja jokainen kummi saa tehtävään
koulutuksen.

Lisää tietoa toiminnasta saa sivulta yhdessäeteenpäin.fi tai ottamalla yhteyttä koordinaattoreihin:
Tampere Kati Kenttälä, 044 3558 329, ja Kanta-Häme Katja Niemi, 044 5990 581 sekä PäijätHäme Tiina Rintala-Siira, 044 599 0585 etunimi.sukunimi@mll.fi

Lue lisää

Nuorisoseminaari Tampereella 8.11.2018 klo 9.30 –15.15. Seminaari tarjoaa jo kahdeksatta
kertaa ajankohtaisia puhujia ja teemoja nuorten parissa toimiville ammattilaisille. Tänä vuonna
seminaarin aiheena on nuorten tuhoisa käytös. Lue lisää

Otathan yhteyttä 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

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

Muistathan lukea myös keskusjärjestön tiedotteet. Uutiset ja yhdistystiedotteet löytyvät
kätevästi Yhdistysnetistä (Uutiset ja tiedotteet).

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.

