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Uutiskirje

Katso viesti selaimessa

syyskuu 2019

Syksyistä iloa ja värien loistoa

Merkitse kalenteriin
8.10.2019 Jututtamo-ohjaajakoulutus
Tampereella alkaa
16.11.2019 Piirin syyskokous
22.10.-8.12.2019 Yhdistysten
nuorisotyön verkkokurssi
Juhlavuoden lastenjuhlat:
4.10.2020 hauskat juhlat yhdessä lasten ja perheiden kanssa - mitä
yhdistyksenne järjestää?
Muistathan myös Yhdistysnetistä löytyvät ryhmächatit.

Jäsenhankinnan pikakisa
Kilpailu J-A-T-K-U-U
Piirikohtainen jäsenmäärätavoite on 14 906

Jäsenkilpailun elokuun pikakisan tuplavoittaja on jälleen Toijalan yhdistys!
Huhtikuussa yhdistys lupasi jatkaa edellisen voiton tuoneita toimenpiteitä.
Voitontahto on ollut kova ja tulokset puhuvat puolestaan.
Onnittelut Toijalan yhdistykselle tupla-tuplavoitosta! Yhdistys voitti myös huhtikuun
pikakisan molemmat kategoriat. He kasvattivat jäsenmääräänsä sekä määrällisesti
että prosentuaalisesti eniten.
Onnittelut myös muille jäsenmääräänsä kasvattaneille, olette tehneet hienoa työtä!
Kysyimme jo huhtikuussa yhdistyksen aktiiveilta miten he tähän tulokseen
pääsivät, ensimmäinen ja tärkein asia oli yhteinen tahtotila. Hallitus teki yhteisen
päätöksen siitä, että tähän halutaan nyt panostaa ja voittaa tämä kisa.
Toijalassa on iso 12 hengen hallitus, jonka kaikki jäsenet puhuivat
jäsenhankintakilpailussa kylillä, kaupassa, tuttavilleen eli tämä oli kaikkien
yhteinen asia. Tätä samaa tahtotilaa yhdistys on ylläpitänyt myös kevään jälkeen.
Kevään jälkeen Toijalan yhdistys järjesti retken Puuhamaahan ja retken
jäsenhinta saatiin erittäin halvaksi, tämän yhteydessä moni liittyikin yhdistyksen
jäseneksi. Retken hintaan vaikutti se, että yhdistys oli saanut lahjoituksena Akaan
Hunajabussin käyttöönsä maksutta. Toinen isompi yksittäinen toimenpide oli
tapahtuman yhteydessä järjestetty arvonta jäseneksi liittyneiden kesken.
Palkintona kaikkien uusien jäsenien kesken oli leffalippupaketti ja tässä yhteydessä
uusia jäseniä saatiin lähes 30.
Jäsenkilpailu jatkuu vielä eli ottakaa haaste vastaan ja tehkää näkyvää
jäsenhankintaa. 100 000 jäsentä olisi hieno lahja 100-vuotiaalle Mannerheimin
Lastensuojeluliitolle!

Olet tärkeä -sivuston kautta uusia
vapaaehtoisia toimintaan ja
konkareille osaamismerkkejä
Kaikille yhdistyksille on lähetetty omat tunnukset Olet
tärkeä -sivustolle.
Yhdistykset voivat kirjautua Olet tärkeä -sivustolle ja
tehdä avoimet vapaaehtoistehtävät näkyviksi! Laatikaa houkuttelevia
hakuilmoituksia ja jääkää
odottamaan vapaaehtoisryntäystä.

Osaamismerkkejä voi hakea milloin vain!
Osaamismerkillä teet vapaaehtoistoiminnassa hankkimasi osaamisen näkyväksi.

Lue lisää ja hae merkkiä

MLL:n lastenhoitotoiminta
MLL Hämeen piiri välittää hoitajia niihin kuntiin, jotka myöntävät avustusta MLL:n
lastenhoitotoimintaan. MLL Hämeen piirin alueella MLL:n hoitajan voit tilata, kun
asut jossakin seuraavista kunnista: Akaa, Kangasala, Lempäälä, Nokia,
Orivesi, Pirkkala, Tampere, Ylöjärvi, Valkeakoski, Hattula, Hausjärvi,
Hämeenkyrö, Virrat, Ruovesi, Hämeenlinna ja Riihimäki. Lahden, Ikaalisten
ja Vesilahden alueen lastenhoitovälityksestä voit lukea lisää yhdistyksen

nettisivuilta.
Julkaisemme piirin eri sosiaalisen median kanavissa 'Tilaa hoitaja' ja 'Tule MLL:n
hoitajaksi' materiaalia, näitä toivomme teidän välittävän omilla kanavillanne.
Huolehdittehan myös että nettisivunne ovat ajantasalla ja perheet löytävät
välityspisteen tiedot vaivattomasti. Jatkossa käytämme osoitetta
elastenhoito.fi.Vanha osoite lastenhoito.mll.fi on edelleen käytössä normaalisti.

Joonaksen viimeinen vinkki

Keskity hyvään
Muutoksen tuulet puhaltavat aina jossain kohtaa purjeissa. Miten sinä suhtaudut
muutokseen?

MLL:n perhekahvilat ja
muu toiminta osaksi
perhekeskusverkostoa
Jokainen MLL:n paikallisyhdistys voi
olla osa perhekeskusverkostoa siellä,
missä verkosto toimii.
Yksi keino miettiä yhdistyksen toimintaa osana perhekeskusverkoston
kohtaamispaikkatoimintaa, on tutustua kohtaamispaikan kriteereihin (THL) ja
käydä toimintaa läpi näiden kohtien avulla (alla). Kaikkien kohtien ei

vapaaehtoisten ylläpitämässä toiminnassa tarvitse toteutua, kaikki tuskin
toteutuvat missään kohtaamispaikassa. Näitä kannattaakin lukea enemmän oman
toiminnan ohjausmielessä. Perhekahvilakäsikirjan ja ohjajaan oppaan sivuilta sekä
Yhdistysnetin muusta materiaalista löytyy paljon tukea oman yhdistyksen
toiminnan läpikäyntiin.
Kohtaamisesta löytyy lisää luettavaa kiinnostuneille esim. THL:n tuoreesta
julkaisusta: Kohtaaminen keskiössä - Lapsi- ja nuorilähtöisyys opiskeluhuollon
palveluissa.
Jos yhdistyksenne ei vielä tiedä mitä perhekeskuksen kehittäminen omalla
paikkakunnalla tarkoittaa tai miten voisi itse olla osa kohtaamispaikkakehittämistä,
olkaa yhteyksissä kunnnan lapsi- ja perhepalveluista vastaaviin henkilöihin tai
piiriin. Otetaan yhdessä selvää!

Yhdistysnetti työkalupakki
yhdistystoimintaan
Miten teillä hyödynnetään
Yhdistysnettiä? Onko kaikilla toimijoilla
omat tunnukset?
MLL:n Yhdistysnetti kokoaa yhteen olennaiset tiedot ja paljon enemmänkin
vapaaehtoistoiminnan tueksi. Sinne tulee liiton ajankohtaiset asiat, löytyy
kokousasiakirjat, perhekahvilatoiminnan materiaalit sekä monta muuta muuta
hyödyllistä asiaa. Yhdistysnetistä poimitaan myös yhteystiedot sekä piirin, että
liiton uutiskirjeiden lähettämiseen eli muistakaa pitää yhteystiedot ajantasalla.
Tiesitkö, että Yhdistysnetistä löytyy myös kuvapankki yhdistysten
hyödynnettäväksi? Kuvia löytyy myös esim. perhekahvila-sivujen alta.
Hyödyntäkää näitä kun markkinoitte ja kerrotte omasta toiminnastanne.

Jututtamo-ohjaajaksi!
Jututtamot ovat MLL:n
vanhempainryhmiä
Perhearki on keveintä jaettuna toisten
kanssa. Vertaistuki ja kahvikuppi, siinä
se on!
MLL kutsuu Sinut ja muita
vapaaehtoisia ohjaamaan keskustelua
ja järjestämään ryhmiä. Saat
koulutuksen,
toiminnanohjauksen sekä
roppakaupalla hyvää mieltä!
Jututtamossa osallistujat pohtivat
erilaisia lapseen ja
vanhemmuuteen liittyviä asioita.
Erityisesti keskitytään lapsen
näkökulman ymmärtämiseen.

Kenelle?
Jututtamo -ohjaajakoulutus on suunnattu kaikille perheistä ja ryhmänohjauksesta
kiinnostuneille vapaaehtoisille. Koulutuksen antia voi hyödyntää
kaikissa vapaaehtoistyön kohtaamisissa.

Jutututtamoon tutustumiseksi voitte järjestää piirin kanssa yhteistyössä
Jututtamon hallitusväelle! Olkaahan yhteyksissä jos kiinnostuitte.

Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan

PAIKALLISYHDISTYSTEN EHDOTUKSET
PIIRIHALLITUKSEN JÄSENIKSI v. 2020–2022
Mannerheimin Lastensuojeluliiton Hämeen piirin kevätkokous on asettanut
kokouksessaan 25.4.2019 vaalivaliokunnan valmistelemaan piirihallituksen vuosina
2019 - 2021 päätettäväksi tulevia piirihallituksen jäsenten valintoja.
Vaalivaliokunnan jäseniksi valittiin Seija Ahola, Kaija Kess ja Mirja Hanhikangas.
Vaalivaliokunnan sihteerinä toimii toiminnanjohtaja Marita Viertonen.
MLL:n Hämeen piirin sääntöjen 15 §:n mukaan piirin syyskokouksessa valitaan
piirihallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle (piirihallituksen jäsenistä on vuosittain
erovuorossa kolmannes) seuraaviksi kolmeksi kalenterivuodeksi.
Hämeen piirin vaalivaliokunta pyytää paikallisyhdistyksiltä ehdotuksia
piirihallituksen syyskokouksessa la 16.11.2019 tehtäviä valintoja varten.
Kokouksessa valitaan:
piirihallituksen kolme jäsentä ja heidän henkilökohtaiset
varajäsenensä kolmivuotiskaudeksi 1.1.2020.-31.12.2022

Vaalivaliokunta pyytää, että ehdotukset perustellaan ja niihin liitetään
ehdokkaan esittely. Ehdotuksen tekijä pyytää ehdottamaltaan henkilöltä
suostumuksen ehdokkuuteen. Ehdotukset pyydetään toimittamaan
sähköpostitse piiritoimistoon viimeistään 7.10.2019 osoitteeseen
marita.viertonen@mll.fi
Piirihallituksen jäsenistä ja heidän henkilökohtaisista varajäsenistään ovat
erovuorossa seuraavat:
Satu Kelkka (Marika Mäkinen)
Pirkko Nurmivuori (Susanna Grönlund)
Kirsi Turto (Taina Ylä-Lyly)

MLL:n Hämeen piiri sääntöjen 19 §:n mukaan sama henkilö voidaan valita enintään
kolmeksi perättäiseksi kolmivuotiskaudeksi. Piirihallituksen jäsenistä Satu Kelkka ja
Kirsi Turto voidaan valita uudelleen.
Esityksessä huomioon otettavia asioita:
Ehdokkaat ovat eri puolelta laajaa piiriä
Ehdokkaat edustavat eri ammatteja ja heillä on erilaista asiantuntemusta
yhteisten asioiden hoidosta
Ehdokkaat toimivat Mannerheimin Lastensuojeluliitossa edistäen liiton
päämääriä
Ehdokkaat sitoutuvat tekemään työtä koko Hämeen piirin hyväksi

Hyvä joulumieli kampanja 2019
Hyvä Joulumieli -kampanja
lähestyy. Lisätietoja löydät

Yhdistysnetistä. Lahjakortit ovat
jo tilattavissa tämän linkin kautta. Tilaa kortit 13.10. mennessä.
Vinkki: Kätevin ja suositeltavin malli on että kortit tilataan suoraan
yhteistyökumppanin osoitteeseen, jolloin yhdistyksen ja piirin ei tarvitse
postittaa ja palauttaa nimilistoja sekä lomakkeita kirjattuna kirjeenä.
Yhteistyökumppani voi olla esim. kunnan sosiaalitoimi, lastenneuvola,
koulu/kouluterveydenhuolto, seurakunnan diakoniatoimi tai kunnan
maahanmuuttajapalvelut tai muu vastaava taho.

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

Piirin yhteystiedot

Kotisivut: www.hameenpiiri.mll.fi

» Kerro kaverille
» Päivitä tilaustiedot

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

