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MLL:n Hämeen piiri
täytti 70 vuotta

Piirimme täytti 10. tammikuuta 70
vuotta. Kuluneisiin vuosikymmeniin on
mahtunut monenlaista. Piirin toiminta
on kehittynyt kesäsiirtoloista
lastenhoitotoiminnan perustamiseen ja
nykypäivän erilaisiin koulutuksiin ja
esimerkiksi tukioppilas- ja
mediakasvatustyöhön. Vuosikymmenet ovat pitäneet sisällään useita
toiminnanjohtajaa, tuhansia vapaaehtoisia ja kymmeniä paikallisyhdistyksiä.

Kaiken keskiössä on kuitenkin pysynyt lapset ja lasten etu. Sen turvaamisessa

 

   

Piirikirje paikallisyhdistyksille tammikuu 2021

 Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa klikkaamalla kuvakkeita!  
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teillä, yhdistyksillä, on korvaamaton rooli. Piiri tarvitsee ympärilleen teidän
toimintaanne. Me olemme leveät hartiat, joihin te voitte nojata ja jonka puoleen
kääntyä, kun on kysymyksiä.

Tänä vuonna on juhlan aika myös monessa paikallisyhdistyksessä, kun Forssan,
Hausjärven, Lahden, Lempäälän, Nokian, Riihimäen, Tampereen ja Urjalan
yhdistykset täyttävät huikeat 100 vuotta. Viime vuonna täyden satasen täytti
Hämeenlinnan yhdistys. Näiden yhdistysten tarinoita kerromme tämän vuoden
aikana sosiaalisen median kanavissamme. Pysykää kuulolla!

Linkki yhteystietoihin

 

 

Miia Mustalahti

Miian yhdistykset: Forssa, Hartola,
Hattula, Hauho, Hausjärvi, Heinola,
Hollola, Humppila, Hämeenkoski,
Hämeenlinna, Ikaalinen, Janakkala,
Jokioinen, Kalvola, Karkku, Kiikoinen,
Koijärvi, Kylmäkoski, Kärkölä, Lammi,
Loppi, Mouhijärvi, Padasjoki, Parkano,
Punkalaidun, Renko, Riihimäki,
Suodenniemi, Sysmä, Tammela,
Toijala, Tuulos, Tyrväntö, Tyrvää-
Vammala, Urjala, Viiala, Ypäjä

 

 

 

Päivi Naukkarinen

Päivin yhdistykset: Juupajoki,
Kangasala, Killinkoski, Kolho, Kuru,
Luopioinen, Längelmäki, Mänttä-
Vilppula, Orivesi, Pirkkala, Pohjaslahti,
Pälkäne, Ruovesi, Sahalahti, Virrat,
Ylöjärvi  

Päivi Meduri

Päivin yhdistykset: Aitolahti, Annala,
Harju, Hervanta, Koivistonkylä, Lahti,
Lempäälä, Messukylä, Multisilta-
Peltolammi, Nokia, Siuro-Linnavuori,
Tampereen osasto, Valkeakoski,
Vesilahti, Vuores

  

 

Uutisia Peke-tiimistä

Olemme saaneet MLL:n paikallisen ja vapaaehtoisen lapsi- ja perhetoiminnan
ohjaukseen eli Peke-tiimiin lisäresurssia, kun Päivi Naukkarinen siirtyi vuoden
vaihteessa osaksi tiimiä. Ennestään paikallisyhdistysten tukena tiimissä jatkavat
Miia Mustalahti ja Päivi Meduri. Kolmihenkinen tiimi vastaa piirissä
paikallisyhdistysten tuesta ja vapaaehtoisten koulutuksista. Jokaisella
koordinaattorilla on ns. omat kummiyhdistyksensä. Yhdistysjaon näette listattuna
alla. Olkaa rohkeasti ja matalalla kynnyksellä yhteydessä!

 

  

https://hameenpiiri.mll.fi/yhteystiedot/


 

 

  

 

 

 

Alkuvuoden
koulutukset
yhdistystoimintaan

MLL-info hallitusten
luottamushenkilöille zoomissa ma
1.2.2021 klo 17.30.19
Infossa käymme läpi mm. MLL:n arvot
ja periaatteet sekä järjestörakenteen.
Saat tietoa hallituksen tehtävistä sekä materiaaleista ja tuesta vapaaehtoisena
toimimiseen.

Perhekahvilaohjaajien verkkokurssi 15.2.-21.3.2021
Verkkokurssi tarjoaa perehdytyksen MLL:n perhekahvilaohjaajille. Koulutus
vahvistaa myös kokeneiden ohjaajien osaamista sekä antaa eväitä hallituksen
perhekahvilavastaavan tehtävään.

Lisätietoa ja ilmoittautumiset piirin koulutuksiin täältä.

Muista myös keskusjärjestön teemalliset verkkovalmennukset
Lisätietoa ja ilmoittautumiset Yhdistysnetin koulutuskanavalta

 

Viestintänurkka
MLL:n Hämeen piirin viestintäassistentti
Laura jakaa piirikirjeessä kevään ajan
viestintävinkin. Tämänkertainen vinkki
tulee tässä:

Kun yhdistykseenne liittyy uusi jäsen,
toivottakaa hänet tervetulleeksi.

 

Kiitos vuoden 2020 tilastoista!

Poikkeustilanteesta huolimatta Hämeen piirin alueella tehtiin paljon
vapaaehtoistyötä lasten ja perheiden hyväksi.
Kiitos teille vapaaehtoisuudesta ja siitä että tehdyn työn jaksatte myös kirjata.
Jos tilastot ovat vielä palauttamatta, tehkää se mahdollisimman pian, näin saamme
toimitettua luvut eteenpäin keskusjärjestölle valtakunnallista kokoamista varten.
Tilastot voitte palauttaa Päiville paivi.meduri@mll.fi

 

https://hameenpiiri.mll.fi/koulutukset/yhdistystoiminnan-koulutukset/
https://yhdistysnetti.mll.fi/koulutuskanava/mll-kouluttaa/vapaaehtoisten-verkkovalmennukset


 

 
Toivotus voi olla sähköinen tai mikä
vielä parempaa, postin tuoma
paperinen. Mikäpä olisi mukavampaa
kuin saada ihan paperista mukavaakin
postia välillä.

Pienestä tervetulokirjelmästä tulee olo, että uutta jäsentä arvostetaan.
Toivotuksen ei tarvitse olla pitkä: Tekstiksi riittää pelkkä ”Kiitos, kun liityit
MLL:n XXXX yhdistyksen jäseneksi. Tervetuloa mukaan!” Jos toteutus tuntuu
vaikealta, minuun saa olla yhteydessä. Mietitään yhdessä kiva tervehdys.

- Laura, laura.ikavalko@mll.fi

 

 

 

Hyvä joulumieli -
kampanja

Suuret kiitokset kaikille teille
paikallisyhdistysten Hyvä Joulumieli -
kampanjan yhteyshenkilöille hyvän
joulumielen jakamisesta sekä
käytännön asioiden hoitamisesta
paikkakunnillanne.

Yhdessä olemme ilahduttaneet jälleen
lukuisia talousvaikeuksia kohdanneita
lapsiperheitä!

hyvajoulumieli.fi

 

 

Kuntavaalivaikuttaminen alkaa,
poimi tästä vinkit!
Kuntavaalit käydään huhtikuussa, mutta kampanjointi on monissa paikoissa jo
alkanut. MLL on julkaissut 9-kohtaisen kuntavaaliohjelmansa , joka luonnollisesti
keskittyy lasten, nuorten ja perheiden aseman parantamiseen kunnissa. Näistä voi
poimia ne asiat, joihin puuttumista kaivataan juuri teidän yhdistyksenne kunnassa.

MLL:n kuntavaalivaikuttamisen tavoitteena on lasten, nuorten ja perheiden
asioiden esillä pitäminen. Samalla se on tilaisuus tutustuttaa ehdokkaita MLL:n
toimintaan.

Vinkkejä ja ohjeita vaikuttamiseen:

Vaaliteemojen esiin tuominen sosiaalisessa mediassa.
Gredistä löytyy valmiita some-materiaaleja (some --> Twitter-kansio)

Yhteydenotto valtuustoryhmiin, MLL:n ohjelman lähettäminen.
Virtuaalinen vaalipaneeli ehdokkaille.
Useiden yhdistysten kaupunkien (esim. Tampere ja Hämeenlinna)
yhdistysten kannattaa olla yhteydessä toisiinsa ja tuoda yhdessä MLL:n
näkökulmia esiin. Näin viesti on paitsi vahvempi, myös yhdenmukainen –
yhdistykset eivät rummuta jokainen omaa viestiään.
Muistetaan MLL:n tapa toimia: ollaan tasapuolisia ja huomioidaan kaikki
ryhmät. Kohdataan avoimesti, kunnioittavasti ja rauhallisesti ja pohjataan
argumentit faktoihin.

  

Tsemppiä vaalivaikuttamiseen!

 

mailto:laura.ikavalko@mll.fi
https://www.mll.fi/kannanotot-ja-lausunnot/tulevaisuuden-kunta-on-lasten-ja-nuorten-kunta-mlln-kuntavaaliohjelma-2021/
https://hyvajoulumieli.fi/


 

 

Hoito-oppaita

MLL:n Hämeen piirin Kotineuvolan
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.
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