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Katso viesti selaimessa

Yhdistyspostia piiritoimistolta
Kiitos toimintavuodesta 2016 ja toimittamistanne tilastoista!
Meitä on nyt enemmän kuin koskaan: jäseniä on piirin alueella yli 13 000 ja paikallisyhdistyksiä
huikeat 80. Vapaaehtoistoiminnalla pystyttiin auttamaan ja tukemaan lukuisia lapsiperheitä.
Vapaaehtoistyötä tehtiin yhteensä 62 011 tuntia, eli pyöristettynä 32 työvuotta!

Kuntavaalit 9.4.2017 - Tavoitteena
lapsiystävällinen kunta
Tällä hetkellä eletään kuntavaalivaikuttamisen kulta-aikaa. Pidetään yhdessä huolta, että kuntiin
valitaan edustajia, jotka ajavat lasten ja nuorten asioita. Suuren lukumäärämme ja hyvien
verkostojemme ansiosta meillä on mahdollisuus vaikuttaa aiempaakin laajemmalla rintamalla.
Monet lasten ja lapsiperheiden kannalta keskeiset palvelut, kuten varhaiskasvatus, peruskoulu ja
vapaa-ajan palvelut jäävät sote-uudistuksen jälkeen nimenomaan kuntiin. Lasten ja nuorten asiat
korostuvat kuntien toiminnassa ja päätöksenteossa entisestään sote- ja maakuntauudistuksen
myötä. Tarjoamalla hyviä peruspalveluita kunta investoi hyvinvoiviin kansalaisiin nyt ja
tulevaisuudessa.

MLL:n kuntavaaliohjelma 2017 tiivistettynä:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Hyvinvoinnin perusta luodaan lapsuudessa
Varmistetaan laadukas varhaiskasvatus
Varmistetaan turvallinen ja terveellinen opiskeluympäristö
Tarjotaan jokaiselle lapselle ja nuorelle mahdollisuus harrastamiseen
Luodaan lasten ja perheiden palveluista toimiva kokonaisuus
Ehkäistään aktiivisesti hyvinvointi- ja terveyseroja
Edistetään lapsiperheiden kohtuuhintaista asumista
Turvataan vapaaehtoistoiminnan edellytykset
Arvioidaan päätösten lapsivaikutukset
Kirjataan lasten oikeuksien edistäminen kuntastrategiaan

Muistathan tutustua myös MLL:n vaalietikettiin ja muuhun aineistoon Yhdistysnetissä. Etiketistä
löydät myös asiaa puolueettomuuden varmistamiseksi. Poliittisten puolueiden tarjoamasta
taloudellista tuesta saimme keskustoimistolta vahvan suosituksen, jonka mukaan emme tällaisia
lahjoituksia vastaanota. Lue lisää MLL:n kuntavaaliohjelmasta, lapsi- ja perhejärjestöjen yhteisestä
vaaliohjelmasta ja käy tarkistamassa onko kuntavaaliehdokkaasi allekirjoittanut huoneentaulun

Piirin kevätkokous 20.4.2017
Lämpimästi tervetuloa Hämeen piirin sääntömääräiseen Kevätkokoukseen 20.4.2017 klo 17:00
alkaen. Kevätkokous pidetään tänä vuonna upeassa Finlaysonin palatsin miljöössä. Osallistujat
pääsevät nauttimaan hyvästä ruuasta ja seurasta. Sääntömääräisen kevätkokouksen lisäksi
siirrämme katseen tulevaisuuteen ja luomme yhteisiä suuntaviivoja MLL:n Hämeen piirin
kehittymiselle lähivuosina. Kevätkokouksen ilmoittautuminen avattu Hämeen piirin nettisivuilla.

Lue lisää ja ilmoittaudu

Bussikyyti liittokokoukseen 10.-11.6.2017

Kaikki halukkaat pääsevät kulkemaan Kuopioon liittokokoukseen Hämeen piirin järjestämällä
bussikuljetuksella. Bussi kulkee Hämeenlinnasta Tampereen kautta Kuopioon ja kyytiin voi hypätä
matkan varrelta. Edestakainen matka maksaa 25€/hlö, sitova ilmoittautuminen 26.4 mennessä.
Tarkemmat kyydin aikataulut päivitetään lähiaikoina piirin nettisivuille.

Lue lisää ja lmoittaudu

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma
Hämeen piiri on maakuntatason kehittämisessä vahvasti mukana. Pitäkää myös
paikallisyhdistyksissä huoli, että olette kuntanne lape-työryhmässä vaikuttamassa lapsiperheiden
asioihin. Haluamme syventää lape-yhteistyötä myös MLL:n Hämeen piirin maakunnissa, ja siksi
toivommekin, että ilmoitatte lape-ryhmien osallistujien tiedot joko Tia Kemppaiselle tai Miia
Kerokoskelle. Järjestämme yhteisiä kokoontumisia lape-ryhmien toimijoille mahdollisimman pian.

Lape-ihmiset, olkaa yhteydessä:
tia.kemppainen@mll.fi (Pirkanmaa)
miia.kerokoski@mll.fi (Kanta-Häme, Päijät-Häme)

Nuorisotoimintaa paikallisyhdistyksessä verkkokoulutus 3.4-31.5.2017
Haluaisitteko yhdistyksessänne toimia nuorten kanssa, mutta ette oikein tiedä mitä tehdä tai
miten pääsisi alkuun? Vai kaipaako nuorisotoimintanne uusia ideoita? Verkkokurssilla tutustutaan
MLL:n nuorisotoiminnan toimintamalleihin ja pohditaan oman yhdistyksen nuorisotoiminnan
mahdollisuuksia.Koulutus on tarkoitettu MLL:n nuorisotyöstä kiinnostuneille yhdistystoimijoille
Pohjois-Pohjanmaan ja Hämeen piirin alueilla. Koulutus sopii niin nuorisotoiminnasta haaveileville
kuin sitä jo aktiivisesti vetäville toimijoille.

Lue lisää

Leikkipäivä 13.5.2017

Ilmoittaudu 31.3 mennessä

Lapset ensin -keräys
1.4-15.5.2017

Valtakunnallinen leikkipäivä tulee taas 13.5. ja
haastamme kaikki yhdistykset toteuttamaan
leikkipäivää omalla tyylillään! Leikkipäivä osuu
myös Lapset ensin -keräyksen kanssa
päällekkäin, mikä kannattaa ottaa huomioon
tempauksia suunnitellessa. Yhdistysnettiin
tulee pian aineistoja ja asiaa Leikkipäivään
liittyen. Vinkatkaa tapahtumistanne ja
tempauksistanne myös piirin suuntaan niin
voimme jakaa mainoksia ja tunnelmia
esimerkiksi Facebookissa ja Twitterissä.

Lapset ensin- keräys alkaa jo tällä viikolla!
Yhdistysnetissä on hyvin tietoa keräyksestä ja
materiaalien tilaamisesta, toivottavasti olette
ehtineet jo tutustua niihin. Millaisia
keräystempauksia teidän paikkakunnillanne on
tulossa? Hyödynnättekö keräyksessä pääsiäistä
tai vappua? Hämeen piiri tiedottaa mielellään
yhdistysten tempauksista ja jakaa viestiä eri
kanavissa.

Lue lisää

Kerho-ohjaajien
koulutus 26.8.2017

Nuorisoseminaari
9.11.2017

Kerho-ohjaajat, laittakaa kalentereihinne jo nyt

MLL Hämeen piirin järjestää jälleen

päivämäärä 26.8.2017. Silloin järjestetään

nuorisotyöhön liittyvän seminaarin 9.11.2017.

kerho-ohjaajille yhteinen koulutus- ja

Tänä vuonna seminaarissa pääsee kuulemaan

vertaistapaamispäivä yhteisyössä SPR:n

Kaisa Vuorista ja Rauna Rahjaa, sillä

kanssa. Ohjelman ja paikkakunnan

seminaarin kantavina teemoina ovat

julkaisemme myöhemmin, mutta paljon asiaa

positiivinen psykologia sekä lasten ja nuorten

ja vinkkejä on luvassa.

media. Kannattaa pistää päivämäärä jo nyt
kalenteriin! Lisätietoa seminaarista tulossa
lähiaikoina.

Tukioppilaat katsomaan Sven Tuuva - musikaalia
Valkeakosken kaupunginteatteriin
Sven Tuuvan musikaali kertoo hauskasti ja koskettavasti Sven pojan kasvutarinan arasta pojasta
sotasankariksi. Sven on erilainen lapsi ja nuori ja joutuu siksi yhteiskunnan ulkopuolelle ja muiden
kiusaamaksi. Musikaalissa on mukana tuoreita lauluja, laulelmia sekä suomalaista
kansanmusiikkia. Musikaalissa tanssitaan polkkaa ja valssia sekä kuunnellaan Jesse Kaikurannan
koskettavia tulkintoja klassikkolauluista.

Liput musikaaliin MLL:n Hämeen piirin alueen tukioppilasryhmille 5 euroa/lippu seuraavien
päivien esityksiin: 30.3, 5.4, 12.4, 13.4 ja 20.4. Tukioppilasohjaaja ryhmän mukana
veloituksetta. Esitykset alkavat klo 19:00 ja esityksen kesto on 2 h 10 min väliajan kanssa.
Lippuvaraukset: Valkeakosken Kaupunginteatteri p. 040 335 7027 (ma,ke,pe klo: 12-15 ja ti, to
klo: 12-17) Ilmoita lippuja varatessa, että kyseessä on tukioppilasryhmä.

Näytelmän jatkotyöstämistä varten on laadittu materiaali tukioppilaille. Materiaalit voit pyytää
MLL:n Hämeen piiristä: Suvi Myllärniemi suvi.myllarniemi@mll.fi p.040 5400 487

Perhekummitoiminnalla
on nyt omat nettisivut

MLL satavuotiaassa
Suomessa

Perhekummitoiminnan Yhdessä eteenpäin -

MLL on ollut rakentamassa

kotisivut on nyt avattu. Sivuilla perheet voivat

lapsiystävällisempää Suomea jo silloin kun

hakea perhekummia ja vapaaehtoinen voi

100-vuotiaamme oli vasta leikki-ikäinen.

hakeutua perhekummiksi. Perhekummitoimintaa

MLL:n historiaa, kuvia ja Hämeen piirin

on tällä hetkellä Tampereen, Hämeenlinnan,

toimintaa on nyt koottu teidän avuksenne

Riihimäen, ja Forssan alueilla.

yhteen esitykseen. Esitys löytyy alla olevan
linkin takaa, ja siihen saavat kaikki vapaat
käyttöoikeudet. Dioissa pääsee etenemään
nuolinäppäimillä.

Katso uudet nettisivut

TAMKin Viva-hanke

Katso esitys

Yhdistysnetin
tapahtumakalenteri

ViVa-hanke tuo tutkittua, oikeaa tietoa
seksuaali- ja lisääntymisterveydestä kaikille
ikään, kulttuuriin tai sukupuoleen katsomatta.
Oikea tieto auttaa tekemään viisaita,
kauaskantoisia valintoja. Sivustoa päivitetään
jatkuvasti, ja sinne on tulossa lähiaikoina lisää
tietoa eri ikäryhmille sekä alan ammattilaisille.
Käy tutustumassa esimerkiksi synnytys-suomisanakirjaan!

Tutustu sivustoon

Yhdistysnetistä löytyy työkalu, jolla voi
tiedottaa tapahtumista sekä sisäisesti että
ulkoisesti. Tapahtumakalenterin voi liittää
yhdistyksen nettisivuille ja tapahtumien
lisääminen kalenteriin onnistuu Yhdistysnetin
Tapahtumat-osiossa. Meillä on hieno työkalu
tapahtumista tiedottamiseen, käytetään sitä!

Yhditysnettiin

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.

