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Piirikirje paikallisyhdistyksille Lokakuu 2022

 

Syksyinen myrsky metsässä ryskää,
lokakuu kuljettaa nuhaa ja yskää,
ruska värejä maisemaan tuhlaa,
lapset viettävät kurpitsajuhlaa.

Välitäthän piirikirjettä myös muille yhdistyksenne toimijoille.

 

 

Tässä piirikirjeessä:

• Piirin kotisivuilla uudistuksia
• Koulutusta tilastointiin
• SoMe. kouluttaa
• Syyskokouksen ABC
• Tervetuloa piirin syyskokoukseen!
• Vertaistukea perhekahvilaohjaajille ja puheenjohtajille
• OmaKamu-koulutus jälleen marraskuussa
• Pekutiimi esittäytyy
• Ollaan yhteydessä - puolin ja toisin!

Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa klikkaamalla kuvakkeita!

 

    

https://mll-hameen-piiri-ry.creamailer.fi/email/6343ca8eb9704
https://www.facebook.com/MLLHameenpiiri
https://twitter.com/MLL_Hame
https://www.instagram.com/mll_hameenpiiri/
https://www.facebook.com/MLLHameenpiiri
https://twitter.com/MLL_Hame
https://www.instagram.com/mll_hameenpiiri/


 

 

Piirin kotisivuilla
uudistuksia
Olemme uudistaneet Hämeen piirin
kotisivuja ja toivomme, että muutoksen
jälkeen eri ryhmät löytävät itseään
kiinnostavat osiot helpommin kuin
ennen. Teimme paikallisyhdistyksille
oman osionsa, josta löytyy erilaista
materiaalia toiminnan tueksi. Tästä
pääset katsomaan yhdistysten osiota.

Teimme oman osion myös
vapaaehtoisille ja sitä kautta toivomme
voivamme löytää myös niitä, jotka ovat
kiinnostuneita toimimaan
vapaaehtoisina paikallisyhdistyksissä
esimerkiksi hallituksessa tai perhekahvilan ohjaajana. Tästä pääset katsomaan
vapaaehtoisten osiota.

Olisi kiva kuulla, mitä mieltä olet uudistuksesta! Työ jatkuu ja kaikki
parannusehdotukset ovat tervetulleita. Laita viestiä Lauralle tai Tiinalle.

 

 

 

Koulutusta
tilastointiin
Yhdistysten tilastointityökalu muuttui
viime vuonna. Jos kaipaat neuvoja
tilastoinnin tekemiseen, osallistu
keskusjärjestön järjestämään
tilastointikoulutukseen 17.11. klo
17.30-18.30. Ilmoittautuminen tästä
viimeistään 15.11.2022.

  

 

https://hameenpiiri.mll.fi/paikallisyhdistyksille/materiaaleja/
https://hameenpiiri.mll.fi/vapaaehtoiseksi/
https://www.lyyti.in/tilastointikoulutus2022


 

 

SoMe. kouluttaa!
SoMe.-hanke vahvistaa valtakunnallisesti
MLL:n piirien ja paikallisyhdistysten
toimintaedellytyksiä verkossa. Hanke
järjestää koulutuksia someyhteisöjen
ylläpidosta ja sosiaalisen median
hyödyntämisestä järjestötoiminnassa.

Somepisteellä on oma Facebook-ryhmä,
joka tarjoaa vertaistukea ja apua kaikille
MLL-toimijoille. Ryhmästä löytyy myös
Somepisteen kattava koulutuskalenteri. Joko sinä olet SoMe.-ryhmässä?

Kelpaisiko pieni somesparraus? Saamme  Hämeen piirin paikallisyhdistyksille
oman SoMe KungFu -sparrauksen 7.12. klo 17.30–19.00. Tule saamaan
parhaat vinkit! Tähän sparraukseen ei tarvitse ilmoittautua etukäteen, vaan riittää
kun saavut paikalle koulutukseen: https://us02web.zoom.us/j/3068744803

 

https://www.facebook.com/groups/somepiste
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%253A%252F%252Fus02web.zoom.us%252Fj%252F3068744803&data=05%257C01%257Claura.raisanen%2540mll.fi%257C22b5ec4e770746bba8c408daad0c560b%257Cc76a02d4bb26466d8b8f135ed699f407%257C0%257C0%257C638012565738454608%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%253D%257C3000%257C%257C%257C&sdata=VUOCABB9ioLJd7CW7V1PjkTj6AYqqOvmwkrkT7yooPY%253D&reserved=0


 

 

Syyskokouksen
ABC
Yhdistysten syyskokoukset lähenevät
kovaa tahtia ja nyt viimeistään on hyvä
aika muistella näihin liittyviä asioita.
Onnistunut syyskokous järjestetään
seuraavan ABC:n avulla:

A: Ennen kokousta. Laittakaa vuoden
2023 toimintasuunnitelma ja
talousarvio kuntoon, seuraavan vuoden
jäsenmaksut, hallituksen jäsenten
rekryäminen, toiminnan- ja
tilintarkastajan rekryäminen,
syyskokouksen asialistan koostaminen
sekä mahdolliset
ansiomerkkihakemukset kuntoon.

B: Kokouksessa. Puheenjohtajan ja
hallitusten jäsenten valinta vuodelle
2023, toiminnan- ja tilintarkastajan
valinta, jäsenmaksun määrän
vahvistaminen, toimintasuunnitelman
ja talousarvion vahvistaminen, sekä
piirin ja liiton kokousten edustajien
valinnat. Tämän lisäksi käydään läpi
myös muut kokouskutsussa mainitut asiat läpi.

C: Kokouksen jälkeen. Pöytäkirjan viimeistely, tarvittavien asiakirjojen läpikäynti ja
allekirjoitukset, uusiin pesteihin perehdyttäminen sekä mahdollisten ansiomerkkien
jakaminen.

Tukimateriaali syyskokoukseen löytyy Vapaaehtoisnetistä.

 

 

Tervetuloa piirin syyskokoukseen!
MLL:n Hämeen piirin syyskokous pidetään keskiviikkona  30.11.2022 klo 17.30
Zoom etäyhteydellä. Lähetämme kokouskutsun ja -materiaalin sähköisesti erillisenä
postituksena.

Yhdistykset voivat nimetä ehdokkaitaan piirihallitukseen sähköpostilla
hameenpiiri@mll.fi 31.10.2022 asti.

 

https://vapaaehtoisnetti.mll.fi/toimiva-yhdistys/yhdistyshallinnon-tietopankki/yhdistyksen-syys-ja-kevatkokous/
mailto:hameenpiiri@mll.fi


 
 

Vertaistukea
perhekahvila-
ohjaajille ja
puheenjohtajille
Toimitko yhdistyksesi puheenjohtajana
tai ohjaatko perhekahvilassa?
Järjestämme molemmille ryhmille omat
iltatapaamiset etänä tänä syksynä. Tule mukaan juttelemaan ja verkostoitumaan
Hämeen piirin alueella toimivien kollegojesi kanssa. Laita villasukat jalkaan ja ota
eteesi kuppi kuumaa.

Perhekahvilaohjaajat tapaavat tiistaina 8. marraskuuta kello 17.30 - 19.

Puheenjohtajat tapaavat tiistaina 29. marraskuuta kello 17.30 - 19.

Ilmoittaudu Lauralle laura.raisanen@mll.fi tai Tiinalle tiina.rintala-siira@mll.fi ja
lähetämme sinulle osallistumislinkin.

 

 



 

OmaKamu-koulutus jälleen
marraskuussa
OmaKamu toiminta aloitti Tampereella huhtikuussa ja kaksi koulutusryhmää
vapaaehtoisia on jo koulutettu ja useita Kamu-pareja muodostettu.

Seuraava OmaKamu-koulutus starttaa Tampereella marraskuussa. Maksuton 15-
tunnin koulutus sisältää muun muassa huoltajan ja vapaaehtoisen Kamun vierailun,
jolloin pääsee kuulemaan ja keskustelemaan toiminnassa mukana olevan perheen
ja vapaaehtoisen kanssa. Lisäksi koulutuksen aikana kuullaan psykologi Sanni
Saarimäen luento lapsen kehitysvaiheista, pohditaan vapaaehtoisena toimimista
monesta eri näkökulmasta, keskustellaan turvallisuudesta ja matkataan myös
omaan lapsuuteen.

Koulutus on keskusteleva, lähitapaamisia on neljä kertaa. Etäyhteydellä
toteutetaan kaksi koulutuskertaa. Vielä ehdit ilmoittautua mukaan! Koulutus alkaa
7.11.2022 ja ilmoittautumaan pääset seuraavasta linkistä:
https://www.omakamu.fi/koulutukset

 

 

https://www.omakamu.fi/koulutukset


 

Pekutiimi esittäytyy
Hei, me olemme Riikka, Suvi ja Sanna (kuvassa vasemmalta oikealle) – MLL
Hämeen piirin pekukoordinaattoreita. Toimimme perhekummitoiminnan ja
lukumummien ja -vaarien parissa koko Hämeen piirin alueella. Uusina
toimintamuotoina käynnistelemme pikkuhiljaa myös läksykummi- ja ystäväksi
maahanmuuttajaäidille -toimintaa.

Tapaamme perheitä, markkinoimme ja esittelemme toimintaamme sekä
rekrytoimme ja koulutamme vapaaehtoisia. Iso osa työtämme on pitää yhteyttä
perhekummitoiminnassa mukana oleviin perheisiin ja tukea ja ohjata
vapaaehtoisia. Teemme yhteistyötä koulujen ja monien muiden verkostojen kanssa
- ja mielellämme myös teidän paikallisyhdistysten! Meidät saa pyytää vaikkapa
vierailulle kertomaan esim. perhekummitoiminnasta ja yhteistyössä voimme
organisoida koulutuksia myös teidän paikkakunnallenne. Jaattehan tietoa
toiminnasta omissa somekanavissanne ja muissa verkostoissanne ja kun kohtaatte
perheitä.

Perhekummitoiminnalla on omat nettisivut yhdessäeteenpäin.fi Siellä voivat sekä
vapaaehtoiset että perheet ilmoittautua mukaan toimintaan. Otattehan seurantaan
myös alueelliset perhekummisivut Facebookissa: Pirkanmaan perhekummit, MLL
Kanta-Hämeen perhekummit ja Päijät-Hämeen perhekummit.

Mukavaa syksyä ja ollaan yhteyksissä!

Pirkanmaa: Riikka Ala-Nikkola riikka.ala-nikkola@mll.fi / 044 3558329

Kanta-Häme: Suvi Hietaniemi suvi.hietaniemi@mll.fi / 044 5990581

Päijät-Häme: Sanna Kaukonen sanna.kaukonen@mll.fi / 040 5012464

 

http://xn--yhdesseteenpin-bibg.fi
mailto:riikka.ala-nikkola@mll.fi
mailto:suvi.hietaniemi@mll.fi
mailto:sanna.kaukonen@mll.fi


 

Ollaan yhteydessä - puolin ja toisin!

Päivi Meduri
vt. toiminnanjohtaja

p. 040 722 1641
paivi.meduri(at)mll.fi

Tiina Rintala-Siira
pekekoordinaattori

044 5990 585
tiina.rintala-siira(at)mll.fi

Laura Räisänen
pekekoordinaattori
p. 050 436 3230

laura.raisanen(at)mll.fi

 

  

 

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

33200 Tampere

Piirin yhteystiedot

 

    

 Kotisivut: www.hameenpiiri.mll.fi  » Piirikirjeiden arkisto  

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

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://hameenpiiri.mll.fi/yhdistyksille/piirikirjeet_arkisto/
https://mll-hameen-piiri-ry.creamailer.fi/unsubscribe/5864bf97cf48d/5b97e027a39f9
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