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Katso viesti selaimessa

Yhdistyspostia piiritoimistolta
MLL:n Hämeen piiri toivottaa mukavaa vapaaehtoisten päivää, hyvää
itsenäisyyspäivää ja ihanaa joulun odotusta! Lämpimästi tervetuloa myös
MLL:n Hämeen piiritoimistolle perinteiseen glögipäivään nauttimaan glögiä ja
pientä purtavaa 5.12.2017.

Syksyn seututapaamiset
Piiri toteutti tänä syksynä seitsemän seututapaamista: Lahdessa, Forssassa, Ikaalisissa,
Sastamalassa, Akaassa, Virroilla ja Tampereella. Tapaamisiin saatiin lähes 30 paikallisyhdistyksen
edustus. Tapaamisissa keskusteltiin alueen lapsiperheiden kuulumisista, vaihdettiin ajatuksia ja
mietittiin yhteistyömahdollisuuksia.

Tiivistelmästä (linkki alla) löytyy vinkkejä ja ideoita esimerkiksi jäsenhankintaan, viestintään ja
työnantajana toimimiseen. Toivomme myös seututapaamisista palautetta. Palautekysely on tehty
erityisesti osallistujia ajatellen, mutta muutkin voivat vastata kyselyyn ja antaa palautetta
esimerkiksi ajankohdasta tai viestinnästä.

Tiivistelmä

Palautekysely

Viattomien lasten päivän konsertti
MLL:n Hämeen piiri on mukana järjestämässä Viattomien lasten päivän konserttia Tampereen
Tuomiokirkossa 29.12.2017. Esiintyjistä on tässä kohtaa paljastetty Samuli Edelmann, Pikku G
sekä Leo. Konsertin tuotto ohjataan lasten ja nuorten tukihenkilötoimintaan sekä lasten ja nuorten
puhelimen toimintaan.

Tule mukaan joulunajan tunnelmallisimpaan konserttiin:

Osta lippuja itselle tai lahjaksi (Liput tulossa myyntiin TicketMasteriin)
Tule vapaaehtoiseksi tapahtumaan (Ota yhteyttä vilma.linna@mll.fi)
Tue konserttia yrityksenä (Kannatuspaketit)

Jututtamo-koulutukset vuonna 2018
Jututtamot ovat MLL:n uudenlaisia vanhempainryhmiä. Ryhmät voivat kokoontua perhekahvilan
yhteydessä tai itsenäisinä vertaisryhminä. Jututtamossa osallistujat pohtivat erilaisia lapseen ja
vanhemmuuteen liittyviä asioita ja erityisesti keskitytään lapsen näkökulman ymmärtämiseen.
Jututtamon ohjaustapa pohjautuu MLL:n ammatillisiin Vahvuutta vanhemmuuteen- ja Lapsi
mielessä- perhe- ja vanhempainryhmämalleihin.

Koulutukseen sisältyy kaksi tapaamista, välitehtävät ja ryhmänohjauksen harjoittelu. Jututtamon
ohjaajakoulutus on suunnattu kaikille lapsista, perheistä ja ryhmänohjauksesta kiinnostuneille
vapaaehtoisille. Vuodelle 2018 on suunnitteilla kolme Jututtamo-koulutusta. Talvella 2018
järjestetään kaksipäiväinen Jututtamo-koulutus Tampereella 27.1. ja 17.2.2018. Kaksi muuta
koulutusta järjestetään myöhemmin vuoden aikana siellä missä kiinnostusta eniten herää.

Ilmoittaudu koulutukseen

Perhekummi- ja tukihenkilötoiminta
MLL:n Hämeen piiri kouluttaa vapaaehtoisia lasten ja nuorten tukihenkilöitä sekä perhekummeja.
Tukihenkilöiksi ja perhekummeiksi haetaan aivan tavallisisa aikuisia, jotka läsnäoloaan ja aikaansa
lahjoittamalla haluavat vahvistaa perheiden voimavaroja.

Päijät-Hämeessä ensimmäiset kuusi perhekummia ovat aloittaneet koulutuksen tänä syksynä.
Seuraava Päijät-Hämeen koulutus järjestetään maaliskuussa 2018. Tampereella Perhekummien
sekä Lasten ja nuorten tukihenkilöiden peruskoulutus järjestetään:

tiistaina 13.2.2018 klo 17:30 - 20:00
lauantaina 17.2.2018 klo 9:00 - 16:00
tiistaina 20.2.2018 klo 17:30 - 20:00

Perhekummit

Lasten ja nuorten tukihenkilöt

Syyskokouksen päätöksiä
Syyskokouksessa hyväksyttiin piirin toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä valittiin
piirihallituksen varsinaiset- ja varajäsenet vuodelle 2018. Satu Luoma ja Jenni Ruotsalo valittiin
jatkamaan piirihallituksen jäseninä, uutena jäsenenä valittiin Johanna Olkinuora-Jokinen
Riihimäeltä. Uutena varajäsenenä valittiin Nikke Keskinen Hämeenlinnasta. Lue lisää

Nuorisoseminaari 2017
Seminaari pidettiin 9.11.2017 ja osallistujia oli 170. Seminaarissa luennoi MLL:n
mediakasvatuksen asiantuntija Rauna Rahja, Taysin nuorisopsykiatrian erikoislääkäri Maria Sumia
aiheenaan sosiaalinen arkuus ja yksinäisyys sekä opettaja, tutkija ja tietokirjailija Kaisa Vuorinen
innosti aiheellaan Huomaa hyvä - Vahvuudet valtaväyläksi. Ensi vuonna Nuorisoseminaari 2018
järjestetään jälleen samoihin aikoihin loka-marraskuun taitteessa.

MLL Hämeen piiri vahvasti mukana maakuntien Lape-työssä
Hämeen piirin yhdistykset ja yhdistystoimijat ovat hienosti mukana hallituksen kärkihankkeen
(Lape) toimeenpanossa. Yhdistysten Lape-yhteyshenkilöitä on nimetty mukaan kuntien Laperyhmiin mutta myös muita keinoja vaikuttamiseen ja työhön osallistumiseen on. Hämeen piiri on
vahvasti mukana kaikkien kolmen maakunnan alueen Lape-työssä. Piiristä voit saada tukea ja
materiaalia yhdistyksesi tai paikkakuntasi Lape-työhön lasten, nuorten ja lapsiperheiden
hyvinvoinnin edistämiseksi. Lisätietoja: Marita Viertonen, Tia Kemppainen ja Miia Mustalahti

Tilastointi
Kerhot ja perhekahvilat kokoontuvat ja monet yhdistykset järjestävät syksyn mittaan erilaisia
tapahtumia. Muistattehan kirjata kävijämäärät ja käytetyt vapaaehtoistunnit ylös! Lue lisää

Maakuntakohtaiset esitteet
Käy tutustumassa MLL:n toimintoja kokoaviin esitteisiin piirin sivuilta:
https://hameenpiiri.mll.fi/hameen-piiri/ Esitteitä päivitetään taas alkuvuodesta, joten korjauksia
saa lähettää osoitteeseen vilma.linna@mll.fi

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

» Kerro kaverille
» Päivitä tilaustiedot

Viestintään liittyvät kysymykset ja palaute
vilma.linna@mll.fi

Jos et halua meiltä enempää postia, poistu postituslistalta.

