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Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa klikkaamalla kuvakkeita!

Pääkirjoitus
Muuttuva toimintaympäristö
MLL:n kolmivuotissuunnitelmassa nousi esiin järjestörakenteen ja toimintatavan
tarkastelu. Sote-järjestöjen rahoitus on Veikkauksen pelituottojen laskiessa
vähentymässä. Se haastaa etsimään uusia rahoituslähteitä ja tarkastelemaan
toimintatapoja ja rakenteita. MLL haluaa toimia jatkossakin koko maassa, kaikkien
lasten, nuorten ja perheiden kanssa ja heidän hyväkseen. Epävarma tulevaisuus ja
rahoituksen kutistuminen voi kuitenkin muuttaa järjestökenttää. Osa toimijoista voi
yhdistyä, osa hakea uusia toimintamuotoja ja kumppanuuksia ja pyrkiä
laajentumaan. Nykyinen yhdistysten, piirien ja keskusjärjestön työnjako ja
toimintatapa on toiminut tähän asti, vakaissa olosuhteissa hyvin, mutta nopeasti
muuttuvassa ympäristössä sitä on nyt aika tarkastella kriittisesti. Toimintatavan ja
työnjaon on oltava sellainen, että se mahdollistaa nopean reagoinnin ja uusien

avausten tekemisen ajan haasteisiin ja mahdollisuuksiin tarttuen. Toimijoita
kannustetaan myös rohkeasti oman varainhankinnan kehittämiseen. MLL:n
Hämeen piirin toimintaa tarkastellaan uudelleen vastaamaan uusiin haasteisin
järjestökentällä sekä muuttuvaan lasten sekä perheiden tarpeeseen.

Kapula vaihtuu
MLL Hämeen piiri ry:n ja MLL Hämeen piirin Kotineuvola Oy:n toiminnan
organisoinnissa tehdään uudistus siten, että toiminnanjohtaja Sari Nikula luovuttaa
Hämeen piirin kapulan järjestöpäällikkö Päivi Medurille. Sari Nikula siirtyy
Kotineuvola Oy:n toimitusjohtajaksi ja Päivi Meduri vt. toiminnanjohtajaksi. Näillä
toimenpiteillä MLL Hämeen piiri vahvistaa hartioitaan panostamalla Kotineuvola
Oy:n johtamiseen ja piirin taloudellisen toimintakyvyn edistämiseen. MLL:n
Hämeen piirin toimintaa tarkastellaan uudelleen vastaamaan uusiin haasteisin
järjestökentällä sekä muuttuvaan lasten sekä perheiden tarpeeseen.
MLL Hämeen piirin hallitus haluaa vahvistaa piirin sääntöjen mukaista
perustehtävää paikallisyhdistysten toiminnan tukijana. Vt. toiminnanjohtajan
työssä näkyy entistä vahvemmin paikallisyhdistystyö ja työntekijöiden
perustehtävien selkiyttäminen. MLL Hämeen piirin vapaaehtoisten, yhdistysten ja
työntekijöiden yhteistyön tavoitteena on edesauttaa lasten ja lapsiperheiden
hyvinvointia. Keventämällä hallinnon rakenteita voidaan resursseja suunnata
entistä enemmän perustehtävään ja yhdessä edistää MLL:n hyvää tulevaisuutta.
Päivi ja Sari jatkavat rinnakkain työtä Hämeen piirin alueen lasten, nuorten ja
perheiden parhaaksi. Tämän viestikapulan varteen lasten ja perheiden lisäksi
tarvitaan myös kunnat, järjestöt, yritykset ja muut toimijat. Yhdessä luomme MLL
100 -juhlavuoden jälkeenkin hyvää perustaa toiminnalle.
Tässä viestijuoksussa kapulaa kuljettamaan tarvitaan teitä kaikkia - tehdään
yhdessä!
Päivi ja Sarin yhteystiedot löydät piirin verkkosivuilta.

Merkitse
kalenteriin
100-vuotissynttäreiden konsertti
Korona muutti juhlavuoden
suunnitelmia siten, että 4.10.

suunniteltu Koko Suomen lastenjuhla
siirtyy ensi vuodelle ja juhlimista
jatketaan myös vuonna 2021. Varsinaista syntymäpäivää ei kuitenkaan ole
unohdettu, päinvastoin: sunnuntaina 4.10. jamitellaan lastenmusiikin tahtiin
kotioloissa! Musiikista vastaa lastenmusiikkiyhtye Mirkka ja Luis.
Yhtye voitti lastenmusiikin Jellonagaalassa vuoden tulokkaan tittelin vuonna 2019.
Liitto tarjoaa konsertin yhteistyöösä Konserttikeskuksen kanssa.
Syntymäpäiväkonsertti nähdään ja kuullaan Konserttikeskuksen Youtube-kanavalla
sunnuntaina 4.10. klo 16.

Hyvä arki lapselle -koulutuksia
Haluatko oppia lisää lapsen kasvun ja pärjäävyyden tukemisesta? Hyvä arki
lapselle koulutus perustuu MIELI ry:n Lapset puheeksi menetelmään, jonka avulla
rakennetaan yhteisymmärrystä ja arjen sujuvuutta lapsen sekä hänen
vanhempansa ja muiden lapselle tärkeiden aikuisten välille. Koulutus sopii mm.
perhekahvilaohjaajille, yhdistysten toimijoille sekä kaikille
vanhemmuuden tukemisesta kiinnostuneille.
Koulutus järjestetään:
Tampereella ke 21.10. klo 17.30-20 (piiritoimisto)
Hämeenlinnassa to 26.11. klo 17.30-20 (Kumppanuustalo)

Paikallisyhdistysten seututapaamiset zoomissa
Marraskuussa järjestämme seututapaamisia verkossa, helppokäyttöisen Zoomverkkoalustan välityksellä. Olet lämpimästi tervetullut itsellesi sopivana iltana.
Käydään yhdessä läpi kuulumiset ja syksyn ajankohtaiset asiat.
ti 3.11. klo 18-19.30 Teemana viestintä
ma 9.11. klo 18-19.30 Uusi toiminnajohtaja esittäytyy
to 12.11. klo 18-19.30 Teema täsmentyy myöhemmin
ke 18.11. klo 18-19.30 Teema täsmentyy myöhemmin

Perhekahvilaohjaajien vertaistreffit
Tervetuloa perhekahvilaohjaajien vertaistapaamiseen zoomissa. Vaihdetaan
kuulumisia ja hyviä käytäntöjä perhekahvilatoimintaan liittyen. Valitse itsellesi
sopiva ajankohta ja ilmoittaudu mukaan
ke 7.10. klo 18-19.30
pe 9.10 klo 12-13.30
to 22.10. klo 18-19.30

Ruutujen lumo - etävanhempaintapaaminen ja vanhempainilta
Miten huolehtia hyvinvoinnista digiajassa? Minkälaisia vaikutuksia mediankäytöllä
on alle kouluikäisen lapsen kehitykseen ja hyvinvointiin sekä mistä asioista
kasvattajan tulisi huolehtia tasapainoisessa digiarjessa.
Nämä teemalliset tapaamiset on tarkoitttu yhdistysten vapaaehtoisille ja
muille yhdistysten toimijoille/työntekijöille/aktiiveille.
ti 27.10. klo: 12-13:30
to 5.11. klo: 17:30-19:00
Ilmoittautumislomake koulutuksiin löytyy piirin nettisivuilta.
Muistathan myös keskusjärjestön järjestämät vapaaehtoisten verkkovalmennukset.

Koronaruiske

paikallisyhdistyksille –
Näin haet
avustusta
Hämeen lasten säätiö jakaa 20 kpl 100
euron avustuksia MLL:n Hämeen piirin
yhdistyksille. Yhdistys voi saada yhden
avustuksen.
Avustus on tarkoitettu tarpeeseen, jonka korona on aiheuttanut yhdistyksen
toimintaan: esimerkiksi tarvehankintaan tai tilaisuuden järjestämiseen.
Avustuksen myöntämisen ehtona on, että yhdistys laatii avustuksen käytöstä
somejulkaisun, joka jaetaan myös piirin kanavissa.
Lähetä vapaamuotoinen hakemus perusteluineen ja yhteystietoineen ma
19.10.2020 mennessä osoitteeseen kati.leppanen@mll.fi.
Lue lisää korona-avustuksesta täältä.

Piiritoimistolla
uusi viestintäassistentti
Heips!
Olen Laura ja aloitin elokuussa Hämeen
piirin uutena viestintäassistenttina
STEA:n Paikka auki -avustusohjelmalla.
Valmistuin puolisentoista vuotta sitten Tampereen yliopistosta yhteiskuntatieteiden
maisteriksi ja aiemmin olen työskennellyt toimittajana eri kaupungeissa ja
medioissa. Pitkään olen halunnut päästä tekemään viestintätöitä, ja nyt kun siihen
vihdoin on mahdollisuus, olen tosi innoissani!
Olen kotoisin Lah(d)esta, eli Tampereen lisäksi myös Päijät-Häme on piirin
toiminta-alueelta hyvinkin tuttua seutua. Toivottavasti pääsen vuoden mittaan
tutustumaan laajalti myös muihin kuntiin ja alueisiin.
Loppuun vielä pieni pyyntö: vastaa tästä lyhyeen kyselyyn ja kerro meille, millaisia
asioita haluat lukea piirikirjeestä jatkossa. Kiitos jo etukäteen!
Laura Ikävalko, laura.ikavalko@mll.fi, 044 737 8147

Perhekummitoiminta ja uudet
koordinaattorit
Perhekummit ovat MLL:n kouluttamia
vapaaehtoisia, jotka tapaavat heille
valittua perhettä 2-4 kertaa kuussa
noin vuoden ajan. Perhekummit saavat
MLL-koordinaattorien tuen
kummisuhteen ollessa käynnissä ja toiminta on maksutonta perheille.

"Mä olin niin yksin vauvan kanssa, että kun tää perhekummi sit tuli,
niin jotenki niinkun palas ilo elämään."
Tällaisen palautteen kannustamana Perhekummi tiimiläiset jatkavat innolla työtään
ja toimintaansa koronatilanteesta huolimatta.
Syksyn aikana olemme ottaneet haltuun myös etäyhteydet info-tilaisuuksissa ja
vapaaehtoisten haastatteluissa ja kannustamme vapaaehtoisia pitämään yhteyttä
perheeseen luovasti. Aina ei tarvitse kohdata kasvokkain vaan myös viesteillä ja
puheluilla voi kertoa, että täällä on joku, joka välittää.
Pekutiimin Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan koordinaattoreiden äitiysloman sijaisina
aloittivat elokuun alussa Virva Hyvärinen ja Sari Koivumäki. Päijät-Hämeessä jatkaa
tiimimme kokenein koordinaattori Tiina Rintala-Siira. Lue meidän esittelymme alta.

Hei,
Olen Sari Koivumäki ja aloitin
Pirkanmaan alueen
perhekummikoordinaattorina
elokuussa. Olen työskennellyt pitkään
eri järjestöissä ja aina aihealueenani on
ollut vapaaehtoisuus sekä vertaisuus,
näiden osa-alueiden kehittäminen,
tukeminen ja vapaaehtoisten
kouluttaminen. Peku-toiminta vastaakin
juuri siihen, mitä haluan olla omalta osaltani tekemässä ja kehittämässä.
Olen kotoisin Tampereelta, mutta asumme mieheni kanssa suurimman osan
vuodesta kakkoskodissamme Pälkäneellä. Nyt kun kuusilapsisessa
uusioperheessämme on nuorimmaistenkin pesästä muutto meneillään, me
vanhemmat olemme löytäneet uusia harrastuksia geokätköilyn ja moottoripyöräilyn
parista.
"Ihminen tarvitsee ihmistä
ollakseen ihminen ihmiselle,
ollakseen itse ihminen." (Tommy Tabermann)

Hei!
Olen Tiina Rintala-Siira. Olen toiminut
Päijät-Hämeen
perhekummikoordinaattorina keväästä
2018 lähtien. Asustelen Hollolan
Salpakankaalla ja suhaan työssäni
ympäri Päijät-Hämettä. Toimistoni
sijaitsee Lahdessa, MLL:n Lahden
paikallisyhdistyksen kirpputorin
yhteydessä. Vaikka työskentelen
pekukoordinaattorina kolmatta vuotta, tuntuu, että jatkuvasti saan oppia uutta.
Aikaisemmin olen työskennellyt toimittajana, viestinnän kouluttajana ja
suunnittelijana. MLL on minulle tuttu järjestö, koska olin vuosia sitten Hollolan
paikallisyhdistyksen hallituksen jäsen ja puheenjohtajana kaksi kautta. Siksi olikin
helppo siirtyä järjestömaailmaan myös palkkatyöhön.
Kotona asuu enää 14-vuotias tytär ja mies, muut lapset ovat jo maailmalla.
Ihaninta työssäni on lapsiperheiden tapaaminen sekä se, kun voin auttaa perhettä
löytämällä heille upean vapaaehtoisen.

Heippa,
olen Virva Hyvärinen ja aloitin KantaHämeen perhekummikoordinaattorina
elokuussa. Olen työskennellyt aiemmin
lastensuojelun kentällä erilaisissa
työtehtävissä ja lasten ja perheiden
elämänmakuinen kohtaaminen on
minulle luontevaa. Olen myös toiminut
vapaa-ajallani erilaisissa

vapaaehtoistyön tehtävissä, joten
vapaaehtoisena toimimisen maailma iloineen ja haasteineen on minulle tuttua.
Asun Riihimäellä ja perheeseeni kuuluu mies, teini-ikäinen poika sekä neljä kissaa.
Toimimme myös tukiperheenä. Yhteisenä harrastuksena meillä on mm. pelien
pelaaminen ja tuttuja ovat niin eri lautapelit kuin Pokemonienkin metsästys.
Perhekummikoordinaattorina toimimisessa mieleistä on erilaisten ihmisten
kohtaaminen ja työskentely niin perheiden kuin vapaaehtoisten kanssa. Iloa
tuottaa myös eri verkostoissa seikkailu sekä yhteistyön tekeminen niin
kuntasektorilla kuin MLL paikallisyhdistysten kanssa. Perhekummitoiminnassa
puhumme usein, että yksin ei tarvitse jäädä ja koen tämän olevan yksi ohjenuora
myös omaan työhöni. Yhdessä toimien olemme aina enemmän!
Kaikkien perhekummien yhteystiedot löydät piirin verkkosivuilta.

Lämmin kiitos Paikallisyhdistysten
tuella saadaan lisää
tukioppilaita
Moni paikallisyhdistys on tänäkin
vuonna tukenut paikallisen koulun
tukioppilastoimintaa monin eri tavoin.
Esimerkiksi tukioppilaat ovat saaneet
MLL:n Hämeen piirin kouluttajan pitämän tukioppilaiden perus- tai
jatkokoulutuksen yhdistyksen kustantamana tai yhdistys on ostanut tukioppilaille
tukioppilashupparit edistämään toiminnan näkyvyyttä koululla.
Tukioppilaat tekevät omalla koulullaan arvokasta vapaaehtoistyötä, joka edistää
toiset huomioivaa käyttäytymistä, luo kouluun hyvää yhteishenkeä, torjuu
yksinäisyyttä ja lisää nuorten osallisuutta koulussa.
"Mulle jäi tosi hyvä fiilis koulutuksesta ja ylipäätään tuli valmiimpi olo toimia
tukarina. Koulutus auttoi saamaan muutenkin erilaisia ideoita siitä mitä voisi
seiskojen kanssa tehdä. Sain myös tutustuttua muihin tukareihin paremmin. Joten
kiitos hyvin onnistuneesta ja toteutetusta koulutuksesta!" - Palaute 8.luokkalaiselta uudelta tukioppilaalta elokuussa 2020.

Hyvä Joulumieli kampanja 2020
Hyvä Joulumieli -kampanja lähestyy.
Ohjeet Hyvä Joulumieli -lahjakorttien
jakamiseen ja tilaamiseen löydät
Yhdistysnetistä. Tilaukset tehdään vain
sähköisen tilauslinkin kautta.
Tilauslinkki suljetaan määräpäivänä
11.10.2020, jonka jälkeen yhdistykset
eivät voi enää jättää tilauksia linkin
kautta. Tilauslomakkeen sulkeuduttua muutoksia ei oteta enää vastaan
yhdistyksistä.
Tänä vuonna yhdistykset ovat saaneet piiriltä yhdistyskohtaisen korttikiintiön
tilattavista korteista, eli korttitilausta tehdessä yhdistyksen jaettavissa oleva
korttimäärä on jo tiedossa. Huomioithan että korttien tilaaminen on vapaaehtoista.
Jos yhdistyksellä ei ole mahdollisuutta osallistua HJM kampanjaan, varattu
korttimäärä jaetaan toisiin piirin alueella toimiviin MLL:n paikallisyhdistyksiin.

Tavoitteena on, että mahdollisimman moni yhdistys tilaa kortit suoraan
kumppaniensa osoitteisiin kuten sosiaalitoimistoihin. Malli on todettu erittäin
toimivaksi ja selkeäksi – myös yhdistysten näkökulmasta, kun tällöin vältytään
luovutuslomakkeiden täyttämiseltä ja palauttamiselta.
Postituksesta yhteistyökumppanille on sovittava etukäteen kumppanin kanssa ja
tilauslomakkeeseen on kirjattava toimitusosoite. Osoitetietojen on oltava
täydellisiä, sillä lähetykset saattavat olla useamman tuhannen euron
arvoisia, eikä keskustoimisto pysty selvittämään osoitteita ja puhelinnumeroita.
Seuraa syksyn aikana päivittyvää materiaalia ja tietoa kampanjasta Yhdistysnetin
Hyvä Joulumieli -sivuilla. Kiitos kun olette mukana tekemässä HJM-kampanjaa
näissä poikkeuksellisissa oloissa.

Lue lisää Yhdistysnetistä

Hoito-oppaita
Opassarjamme odotettu uusi ilme on syntynyt! Olemme todella onnellisia
tästä uudesta tapahtumasta etenkin, kun MLL täyttää tänä vuonna 100 vuotta.
Helppolukuiset oppaat tarjoavat perheille tietoa, taitoja, vertaisuutta ja tukea heti
matkan alusta alkaen.
Tekstit ovat ammattilaisten kirjoittamia ydinasioita lapsiperheen elämään liittyen.
Lukusalin lisäksi maksuttomat oppaat ovat luettavissa myös painettuna versiona
kaikille kiinnostuneille.
www.lukusali.fi

MLL:n Hämeen piiri
Pyhäjärvenkatu 5 B, 2. krs.
33200 Tampere
Piirin yhteystiedot

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.

