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Vuosi 2020 lähenee
loppuaan. Nyt on tullut
aika rauhoittua,
nauttia joulunajasta
ja kerätä voimia
tulevalle vuodelle.

Toivotamme Sinulle ja
läheisillesi hyvää ja
rauhallista joulun aikaa
sekä onnellista uutta
vuotta 2021!

  

 

Alkuvuonna tapahtuu

Vuoden 2020 tilastointi

   

Piirikirje paikallisyhdistyksille joulukuu 2020

 Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa klikkaamalla kuvakkeita!  

    

https://mll-hameen-piiri-ry.creamailer.fi/email/5fd9de833e928
https://www.facebook.com/MLLHameenpiiri
https://twitter.com/MLL_Hame
https://www.instagram.com/mll_hameenpiiri/
https://www.mll.fi/sata/
https://www.facebook.com/MLLHameenpiiri
https://twitter.com/MLL_Hame
https://www.instagram.com/mll_hameenpiiri/


 
 

Vuoden vaihtuessa on taas aika
katsahtaa taaksepäin ja koota edellisen
vuoden tilastot. Tilastointi tapahtuu
tänä vuonna excel-muodossa ja
taulukko löytyy yhdistysnetistä.
Lähettäkää yhdistyksenne tilastot piiriin
(paivi.meduri@mll.fi) 24.1.2021
mennessä.

https://yhdistysnetti.mll.fi/ajankohtaista/uutiset/yhdistysten-vuoden-2020-
toiminnan-tilastointi   

VJK eli Vapaaehtoistoiminnan johtamiskoulutus käynnistyy tammikuussa
MLL:n yhdistysten puheenjohtajille ja varapuheenjohtajille suunniteltu
Vapaaehtoistoiminnan johtamiskoulutus (VJK) käynnistyy taas tammikuussa.
Koulutus toteutetaan vuonna 2021 kokonaan etäopiskeluna Moodle-ympäristössä.
Ilmoittatuminen 17.1.2021 mennessä.
Lisätietoa ja ilmoittautumislomake löytyy yhdistysnetistä
https://yhdistysnetti.mll.fi/koulutuskanava/mll-kouluttaa/vapaaehtoistoiminnan-
johtamiskoulutus

 

 

 

Infoilta
vapaaehtois-
toiminnasta
verkossa
Tammi- ja helmikuussa järjestämme
verkossa Zoom-illat
vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneille.
Iltojen aikana kerrotaan sekä
perhekummi- että tukihenkilötoiminnasta Pirkanmaan alueella. Illat järjestetään
torstaina 21.1. ja tiistaina 4.2. klo 18-19.30. Iltojen sisältö on sama molempina
kertoina, joten jos vapaaehtoistoiminta kiinnostaa, toiseen iltaan osallistuminen
riittää.

Lue lisää tukihenkilötoiminnasta.

Lue lisää perhekummitoiminnasta.

 

 

 

Mediakasvatus-
koulutuksia ensi
vuonna verkossa

MLL:n Hämeen piiri tarjoaa ensi vuonna
sekä mediakasvatuksen oppitunteja
että vanhempainiltoja myös
verkkototeutuksina.

Mediakasvatuksen oppitunnit ovat toiminnallisia ja keskustelevia, ja järjestämme
niitä 1.-9.-luokkalaisille opettajineen. Vanhempainilloissa kouluttajamme herättelee
ajatuksia muun muassa lasten ja nuorten mediankäytöstä, median vaikutuksista
hyvinvointiin ja siitä, mitä on tasapainoinen ja monipuolinen digiarki.

Lue lisää ja tilaa koulutus!

 

https://yhdistysnetti.mll.fi/ajankohtaista/uutiset/yhdistysten-vuoden-2020-toiminnan-tilastointi
https://yhdistysnetti.mll.fi/koulutuskanava/mll-kouluttaa/vapaaehtoistoiminnan-johtamiskoulutus
https://hameenpiiri.mll.fi/vapaaehtoiseksi/tukihenkiloksi/
https://bit.ly/34obEgd
https://hameenpiiri.mll.fi/koulutukset/koulutuspalvelut-kouluille-ja-op/


 

 

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.

https://www.lukusali.fi/index.html?p=511b0768-c3fb-11e5-b575-00155d64030a
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://mll-hameen-piiri-ry.creamailer.fi/user-settings/5864bf97cf48d/9b59f8b3a101c22a1decf2b2aa2d3fb0
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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