Ajankohtaista yhdistystoiminnassa - MLL:n Hämeen piiri

Katso viesti selaimessa

Ajankohtaisia ja tärkeitä
muistettavia asioita uuden
toimintavuoden käynnistyessä
Vuosi on vaihtunut ja toivottavasti se tuo meille tullessaan paljon mielekästä
ja mukavaa tekemistä, yhdessä. Kokosimme tähän viestiin alkuvuoden
keskeisiä, yhdistystyössä muistettavia asioita. Välitättehän viestin uusille
puheenjohtajille mikäli ette enää itse kyseisessä tehtävässä vaikuta. Emme
ole ihan vielä ennättäneet päivittää postituslistojamme.
Ensimmäinen ja ehkä tärkein asia listalla onkin yhteystietojen
päivittäminen! Korjatkaa muuttuneet ja/tai puuttuvat tiedot Yhdistysnettiin.
Puheenjohtaja lisää uudet hallituksen jäsenet yhteystietoineen mutta kukin
toimija päivittää itse omat henkilötietonsa. Sekä keskusjärjestö että piiri
poimivat postituslistat suoraan Yhdistysnetistä. Viestit tavoittavat teidät siis
paremmin kun osoitteet ovat siellä oikein.

Tilastoinnin aika
on nyt
MLL:n toimintaa tilastoidaan, jotta saataisiin
mahdollisimman kattava kuva toiminnasta ja
sen vaikuttavuudesta. Tietoa tarvitaan
toiminnan kehittämisen ohella niin rahoittajille,
tiedottamiseen kuin muuhunkin viestintään.
Onkin tärkeää, että jokainen yhdistys tekee toimintaansa näkyväksi näiden tilastointien avulla.
Muistakaa kirjata tilastoihin etenkin kaikki vapaaehtoisten tekemät työtunnit, mukaan luettuna
puolisot ja muut perheenjäsenet, jotka vaikka kuljettavat tavaroita tilaisuuksiin tai osallistuvat
niihin.

Tilastoja voi tehdä Yhdistysnetin tilastointityökalulla tai täyttämällä erillinen tilastointilomake.

Lomake löytyy Yhdistysnetistä liitetiedostona (sivun alareunan liitteet - 'HUOM! Yhdistysten
vuoden 2018 toiminnan tilastointiexcel').
Jos ette tee tilastoja Yhdistysnetin työkalulla, palauttakaa täytetty lomake piiriin
31.1.2019 mennessä: tia.valden@mll.fi

Merkitse kalenteriin
Piirin järjestämät koulutuksen löytyvät www-sivuiltamme (vasen laita).
Sivuja täydennetään sitä mukaa kun ohjelma täsmentyy. Otamme vastaan
ehdotuksia ja toiveita sekä kutsuja tulla käymään.
Perhekahvilaohjaajien verkkokoulutus käynnistyy 4.2.2019
Jututtamo-ohjaajakoulutuksia käynnistyy keväällä kaksi, toinen Hämeenlinnassa ja toinen
Tampereella (tampereen koulutuksen aikataulu muuttuu toteutettavaksi myöhemmin
keväällä)
Koulutettujen Jututtamo-ohjaajien vertaistapaaminen järjestetään 23.1.2019 Tampereella
Yhdistysten seututapaaminen Hämeenlinnassa 7.3.2019 klo 17.30-20
Yhdistysten seututapaaminen Lahdessa 9.3.2019 klo 10-14
Yhdistysten seututapaaminen Pirkanmaan pohjoisosassa (paikkaa saa ehdottaa!) 13.3.2019
klo 17.30-20
Yhdistysten puheenjohtajien/varapuheenjohtajien kesäpäivä 8.6.2019 klo 9.30-14.30

Jäsenhankintakilpailu on käynnissä
Uusia jäseniä 16.11.2018 laskentapäivän jälkeen jo 381!
Jäsenmäärätavoitteesta vuoteen 2020 mennessä puuttuu vielä 2217
MLL 100 vuotta lähestyy ja valtakunnalliseksi tavoitteeksi on asetettu 100 000 jäsentä vuonna
2020. Valtakunnallisesta tavoitteesta meidän alueemme jäsenmäärätavoite on 14 906 jäsentä.
Jäsenhankintakilpailu käynnistettiin viime vuoden lopussa erillisellä jokeriviestillä. Piirin
nettisivuilla julkaistaan kisan tilannekatsauksia ja jäsenhankinnan vinkkejä tammikuusta 2019
alkaen. Seurailkaa siis sivujamme!

Palkitsemme syksyllä 2019 kaksi jäsenmääräänsä laskentapäivästä 16.11.2018 eniten
kasvattanutta yhdistystä 1000 euron palkinnolla. Toisen pääpalkinnon saa jäsenmääräänsä
prosentuaalisesti eniten kasvattanut yhdistys, toinen palkinto jaetaan henkilölukumäärän mukaan.
Myös lapsijäsenet lasketaan. Lisäksi luvassa on 2 pikakisaa samoissa sarjoissa. Palkinto on 150
euroa/sarja.

Jäsenhankintakilpailun periaatteet ja
eteneminen
Toimitamme yhdistyksille oman jäsenmäärätavoitteen ja pyydämme kuittausta, mikäli
haluatte kisaan lähteä. Kaikki yhdistykset ovat palkintojen jaossa mukana ilman erillistä
kuittaustakin. Palkinnosta ja sen suomasta julkisuudesta voi kieltäytyä.
Jäsenkilpailu kestää vuoden 2019 lokakuun loppuun saakka ja pääpalkinnot jaetaan piirin
syyskokouksessa marraskuussa.
Palkintoja jaetaan kahdessa eri kategoriassa; lukumäärällisesti sekä prosentuaalisesti
eniten jäseniä hankkineet yhdistykset palkitaan.
Pääpalkintona on 1000 €. Palkintoraha on tarkoitettu ensisijaisesti yhdistyksen
vapaaehtoisten virkistykseen ja kiittämiseen.
Vuoden aikana järjestetään myös kaksi pikakisaa. Näissä palkintona on 150 €/yhdistys.
Pikakisassa ajanjaksoina ovat joulukuu 2018-maaliskuu 2019 sekä huhtikuu 2019-elokuu
2019. Pikakisan palkinnot jaetaan saman periaatteen mukaan kuin pääpalkinnossa (kaksi
kategoriaa). Voittojen määrää ei ole rajattu, sama yhdistys voi siis voittaa useamman
palkinnon.
Oman yhdistyksenne jäsenmäärän kehitystä voitte seurata Yhdistysnetissä, Hämeen piirin
jäsenmäärän kasvua voitte seurata piirin www-sivuilta.

Perhekahviloiden vanhemmuuden tuesta tulossa

gradu!
- Muistakaa myös kerätä
palautetta
perhekahvilatoiminnasta
Sosiaalityön maisteriopiskelija Elina Kulju on tekemässä pro
gradu -tutkielmaa Tampereen yliopistoon. Gradu käsittelee
vanhemmuutta ja vanhemmuuden tukea. Tarkemmin
tutkimusongelma rajautuu vanhemmuuden tuen
toteutumisen mahdollisuuksiin MLL:n perhekahviloissa. Gradun aineistonkeruudeen osallistuu vain
osa perhekahviloista. Gradua hyödynnetään perhekahvilatoiminnan vaikuttavuuden osoittamisessa
ja mahdollisuuksien mukaan kehittämisessä. Kuulette tuloksista myöhemmin!

Palautteenkeruu sähköisesti ja maksutta kaikille
yhdistyksille
Sähköisellä palautekyselyllä on mahdollista kerätä palautetta yhdistyksen perhekahvilatoiminnasta
sekä kävijöiltä että vapaaehtoisilta. Kyselyyn voi vastata vaikka kännykällä. Kyselyjen linkkejä
kannatta jakaa eri kanavia käyttäen, esim. facebookissa ja yhdistyksen nettisivuilla. Lue lisää ja
ota kyselyt yhdistyksen käyttöön Yhdistysnetissä!

Yhdistykseltä yhdistykselle
Jos yhdistyksellänne on tiedotettavaa kaikille Hämeen piirin alueen yhdistyksille, voitte laittaa
meille viestiä välitettäväksi tässä ajankohtaista -kirjeessä tai piirikirjeessä.

Edellytyksenä yhteispostitukselle on, että asianne on vaikkapa suuresta onnistumisesta
tiedottamista, koskee useita yhdistyksiä tai on luonteeltaan poikkeuksellista perustoimintaanne
nähden. Emme siis jaa tässä kirjeessä tietoa perhekahviloiden aukioloajoista, paikallisista
perhetapahtumista (vappu, laskiainen, joulu jne.), kirpputoreista tms. vaikka niihin voisi
osallistujia oman yhdistyksenne toimialuetta laajemminkin tulla. Toivottavaa myös on, että
voimme lyhyen maininnan ohella liittää kirjeeseen linkin www-sivuillenne, mistä sitten
kiinnostuneet löytävät lisätietoja ja yhteyshenkilön.

Alla ensimmäinen esimerkki!

Tervehdys Ikaalisista!
Olemme saaneet hienon mahdollisuuden
järjestää Ikaalisissa Sirkus Melskalan ensiiltakonsertin. Mukana menossa ovat TV:stä
tutut lastensuosikit Tuomo Rannankari, Siina
Hirvonen ja Jaakko Loukkola, jotka yhdistävät
voimansa energisessä ja humoristisessa koko
perheen musiikki-ilottelussa! Esityksessä
kuullaan Tuomon rakastettuja kappaleita, sekä
kaikille tuttuja lastenlauluja täysin
uudenlaisella twistillä!

Toivoisimme, että markkinoisitte konserttia
omassa yhdistyksessänne. Mahtavaa olisi, jos
yhdistyksenne tekisi konserttimatkan Ikaalisiin
yhteiskyydityksin! Yhdistyksen on mahdollista
varata osoitteesta www.ideaticket.fi lippuja
haluamansa määrä (á 15€) ja myydä niitä
oman yhdistyksensä jäsenille haluamallaan
hinnalla. Isommasta lippumäärävarauksesta
saatte laskun eikä ole käteismaksua paikanpäällä.

yhteistyöterveisin,
Hanna Saine

Ikaalisten yhdistyksen pj
ikaalisten.yhdistys@mll.fi

Yhdistyksen hallituksen käsikirja tukee
yhdistystyötä
Yhdistyksen hallituksen käsikirja on kuvaus MLL:n piirien ja keskusjärjestön
yhdistykselle tarjoamasta tuesta, yhdistyksen sääntöjen ja MLL:n Suunta
2024 strategian mukaisten tehtävien hoitamisessa. Käsikirjan tavoitteena on
auttaa yhdistyksen hallitusta saamaan kokonaiskuva niin yhdistyksen
tehtävistä – osana yhteisen unelmamme toteuttamista – kuin tehtävien
hoitamiseen tarjolla olevasta tuesta. Ottakaa käsikirja ja muu Yhdistysnetistä
löytyvä materiaali aktiiviseen käyttöön.

Lue lisää Yhdistysnetistä

Yhdistyksen kaikissa asioissa voitte kääntyä puoleemme!
Miia Mustalahti
p. 050 436 3230
miia.mustalahti(at)mll.fi

Tia Valden
p. 040 722 1641
tia.valden(at)mll.fi

Yhdistysposti jakoon
Yhdistyspostia piiritoimistolta lähetetään Hämeen piirin paikallisyhdistysten
hallitusten jäsenille ja sitä saa lähettää myös eteenpäin. 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.

