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"Jos aina pitää kiirettä, ei koskaan ehdi tehdä mitään."
- Pikku Myy

Merkitse kalenteriin
9.3.-24.5.2020 Ryhdistä yhdistystä
verkkokurssi
20.4. Piirin kevätkokous
Ajankohtainen tieto piirin järjestämistä
koulutuksista ja ilmoittautumislomake
löytyvät piirin nettisivuilta.
Juhlavuoden tapahtumat:
13.-14.6. Liittokokous
4.10. Lastenjuhlat hauskat juhlat yhdessä lasten ja perheiden kanssa - Olettehan
jo mukana Kekkerikamut FB-ryhmässä!
Kerro meille (Miia tai Tia) mitä yhdistyksenne järjestää juhlavuonna niin laitetaan
juhlatapahtumat jakoon.
Muistathan myös Yhdistysnetistä löytyvät ryhmächatit.

Marita kiittää
Työni MLL:n Hämeen piirin
toiminnanjohtajana alkaa olla piirua
vaille valmis! 1.9.2008 oli ensimmäinen
työpäiväni piirin töissä ja karkauspäivä
29.2.2020 on viimeinen. Moni on
kysynyt, millaiset ovat tunteet näinä
päivinä ja nyt tässä lähdön hetkellä.
Sekalaiset, olen vastannut, koska niin
se on. Toisaalta olo on helpottunut, toisaalta mieli on haikea – niin paljon
elämänsisältöä, tekemistä, toimintaa jää nyt taakse.
Sen tiedän, että ikävä tulee piirin aktiivista ja innostunutta paikallisyhdistysväkeä
sekä työ- ja luottamushenkilökavereita - mainioita ihmisiä, avuliaita ja osaavia –
monista on tullut ystäviä vuosien mittaan.
Lähtöpäätöksen tehtyäni noin vuosi sitten, tiesin kuitenkin, että nyt on aika! On
etuoikeus saada jäädä eläkkeelle hyvässä vireessä. Suunnittelen kokeilevani mm.
ex tempore -elämää. Päätän vasta aamulla, mitä teen. Voin hoitaa sairastunutta
lastenlasta tai vaikka naapurin lasta. Auttaminen tuo hyvää mieltä kaikille.
Liikunnalle on enemmän aikaa kuin työelämässä ja Matkaavana -Maritana jatkan
reissaamista! Lapsenlapset kannustavat somettavaa mummiaan näkymään myös
Tik Tokissa. Kuka tietää – pysykää kanavilla! Muitakin suunnitelmia on - ja asioilla
on taipumus järjestyä!
Olen ylpeä, että saan päättää työurani juuri MLL 100 -juhlavuonna MLL:n Hämeen
piirissä. Täällä on huippujoukko vapaaehtoisia ja ammattilaisia jatkamassa
arvokasta MLL-työtä. Onnea myös uudelle toiminnanjohtajalle Sari Nikulalle,
viestikapula vaihtuu, yhteinen työ ja matka jatkuu.
On edelleen tärkeää tukea lasten, nuorten ja vanhempien hyvää arkea. Vaikutetaan
yhdessä siihen, että Suomi on maa, jossa arjen ei tarvitse olla pärjäämistä, jossa
ihmisten ei tarvitse jäädä yksin ja jossa lapsiperhearki voi ihan oikeasti olla tosi
hyvää.
Lämmin kiitos yhteistyöstä vuosien varrella, kiitos ikimuistoisesta
läksiäisjuhlapäivästä 14.2.2020, ihanan kekseliäistä muistamisista, viesteistä ja
lahjoista. Niistä kaikista on iloa pitkään.
– Nyt minusta tuntuu, hän sanoi, – minusta tuntuu, että on aika tehdä kunnollinen
hauska huviretki jonnekin. Eväskori mukana. - Muumipappa ja meri.
Lämpimin terveisin, Marita

Sari Nikula aloittaa toiminnanjohtajana 1.3.
MLL:n Hämeen piirin uudeksi toiminnanjohtajaksi on valittu Sari Nikula. Hän
aloittaa tehtävässä 1.3.2020. Sari on jo ehkä joillekin entuudestaan tuttu ja
alkuvuoden aikana ehtinyt esittäytyäkin monille. Seuraavassa piirikirjeessä on
luvassa Sarin syvähaastattelu.

Lisää vapaaehtoisia mukaan toimintaan
Tiedottaminen toiminnasta on kaiken a ja o
Tiedottaminen kansalaistoiminnasta on nyt entistä helpompaa!
Kanta-Hämeessä ja Päijät-Hämeessä on jo jonkin aikaa olleet auki meidänhäme.fi
ja https://www.paijathamalaiset.fi/ -sivustot. Pirkanmaalle aukeaa keväällä
lähellä.fi -sivusto. Nämä sivustot ovat yhdistysten käytettävissä maksuttomasti.

Pirkanmaalla palveluun voi rekisteröityä jo nyt mutta maaliskuussa se aukeaa
yleisölle, jolloin sivustoa aletaan myös markkinoida. Kanta-Hämeessä ja PäijätHämeessä sivustot siis ovat jo avoinna.
Yhdistys voi rekisteröityä oma maakuntansa palveluun mutta jos tapahtuma tai
toiminta on toisen maakunnan puolella, sitä voi oman rekisteröitymisen kautta
mainostaa muullakin alueella. Tähän palvelukokonaisuuteen tarvitaan yhdistykseltä
siis vain yksi rekisteröityminen. Yhdistyksen alla voi olla useita rekisteröityneitä
käyttäjiä, jolloin päivittäminen helpottuu. Yhdistys ei siis ole sidoksissa yhteen
käyttäjään. Hallituksen kokouksessa voitte siis vaikka kaikki tehdä omat tunnukset
yhdistyksenne alle ja siten huolehtia, että tieto sivuilla pysyy päivitettynä.
Sivustojen tietoa voivat hyödyntää kansalaisten ja yhdistysten lisäksi myös
viranomaiset sekä oppilaitokset. Voitte siis ilmoittaa vaikkapa vapaista
harjoittelupaikoistakin näiden sivustojen kautta. Palveluista löytyy tietoa myös mm.
avoimista työ- ja harjoittelupaikoista
toimitiloista
tietoa muiden yhdistysten toiminnasta vaikkapa yhteistyöverkoston
laajentamiseksi
Sivuston kautta löytyy vinkkejä ja ideoita yhdistystoiminnasta viestimiseen ja
jatkossa mysö tukea ja apua käyttöön ja sisällöntuotantoon.
Pirkanmaalla luvassa näkyvyyttä viidelle onnekkaalle yhdistykselle
Pirkanmaalla helmikuun loppuun mennessä rekisteröityneistä yhdistyksistä valitaan
tämän vuoden aikana julkaistavaan juttusarjaan mukaan viisi yhdistystä. Tarjolla
on viiden tunnetun henkilön tai yrityksen vapaaehtoispanos juttusarjaan liittyen
sekä yhteistyö Aamulehden kanssa.
Olet tärkeä -sivusto toimii myös!
MLL:lla on käytössä myös oma Olet tärkeä -sivusto . Jos yhdistyksenne ei vielä ole
kirjautunut sivustolle, koska tunnukset ovat kadoksissa, ottakaa yhteyttä piiriin:
miia.mustalahti@mll.fi

Lähellä.fi

Meidänhäme.fi

Päijäthämäläiset.fi

Kiitos tilastoista!
MLL:n yli 500 paikallisyhdistystä, 10 piiriä ja keskusjärjestö tekevät vuosittain
merkittävän määrän hyvää lapsille, nuorille ja lapsiperheille. Vapaaehtoisten
tekemiä tunteja kertyy melkoinen pino. Tämän kaiken näkyväksi tekeminen on
tärkeää. Näkyvä ja kiinnostava toiminta mm. houkuttelee mukaan uusia
vapaaehtoisia. Annetaan ilon näkyä myös tilastojen valossa.
Tilastointi on hieman kesken vielä mutta pieni poiminta tämän päivän tiedoista:
MLL:n Hämeen piirin alueella toimii tilastoituna
168 perhekahvilaa
49 267 perhekahvilakäyntiä
6223 tuntia vapaaehtoisten perhekahvilaohjaajien ohjaustunteja
Yhdessä saamme aikaiseksi vaikuttavia tuloksia. Kiitos kun olet mukana!
Muistakaa tehdä oman toimintanne luvut näkyväksi nettisivuille, somessa ja muissa
kanavissa. Monipuolinen toiminta houkuttelee osallistumaan.

Jäsenkilpailu jatkuu
myös juhlavuonna
MLL:n Hämeen piirin leikkimielinen
jäsenkisa käynnistyi 16.11.2018.
Palkinnot jaettiin MLL:n Hämeen piirin
syyskokouksessa 16.11.2019
Hattulassa. Kisa jatkuu myös vuonna
2020 samoilla säännöillä ja
palkintosarjoilla.
Kisa käydään aikavälillä 30.10.201930.10.2020. Sarjavoittajat palkitaan
250 euron palkinnolla kevätkokouksessa 20.4.2020 ja syyskokouksessa
marraskuussa.
Jäsenkisa liittyy Mannerheimin Lastensuojeluliiton juhlavuoteen 2020, jolloin
järjestö täyttää 100 vuotta. Toiveemme on, että järjestön jäsenmäärä olisi tuolloin
100 000.
Yhdistysten palkitsemisen on mahdollistanut ja mahdollistaa Hämeen lasten säätiö.
Kiitos!

Lue lisää

MLL:n Hämeen piiri

Piirin yhteystiedot

Pyhäjärvenkatu 5 B, 2. krs.
33200 Tampere

Kotisivut: www.hameenpiiri.mll.fi

» Kerro kaverille
» Päivitä tilaustiedot
» Piirikirjeiden arkisto

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

