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Piirikirje paikallisyhdistyksille

Katso viesti selaimessa

lokakuu 2021

Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa klikkaamalla kuvakkeita!

Ajankohtaista asiaa yhdistyksille:
•
•
•
•
•
•
•
•

MLL:n Hämeen piirin syyskokous joulukuussa
MLL ajankohtaista
Tuleva koulutus
Syntymäpäiviä juhlittiin ympäri piiriä
Aluevaalit järjestetään tammikuussa - Muista vaikuttaa!
Ilmoita yhdistyksenne mukaan piirin somejoulukalenteriin
Viestintänurkka
Kerro mielipiteesi Leikki-ikäisen hoito-oppaasta ja osallistu arvontaan

MLL:n Hämeen
piirin syyskokous
joulukuussa
MLL:n Hämeen piirin syyskokous
pidetään 15.12.2021 klo 17.30 Zoometäyhteydellä.
Lähetämme kokouskutsun ja materiaalin sähköisesti erillisenä postituksena.
Yhdistykset voivat lähettää ehdotuksiaan piirihallituksen jäseniksi sähköpostilla
osoitteeseen hameen.piiri@mll.fi

MLL ajankohtaista
Perhekahvilakysely tulossa
vapaaehtoisille marraskuussa
Marraskuussa on tarkoitus toteuttaa
valtakunnallinen perhekahvilakysely
perhekahviloiden vapaaehtoisille sekä
perhekahviloiden kävijöille. Seuraathan
postiasi, kehitetään yhdessä
perhekahvilatoimintaa!

Muistutus tilastoinnista
Tässä vaiheessa vuotta on hyvä muistuttaa tilastoinnista. Toiminnan tilastoinnin
tarkoituksena on tehdä yhdistysten vapaaehtoistoiminta näkyväksi ja saada
mahdollisimman kattava kuva toiminnan laajuudesta ja vaikutuksista. Vuoden
2021 toiminnan tilastointi on tarkoitus tehdä uudella tilastointisovelluksella, joka
valmistuu syksyn kuluessa. Ennen käyttöönottoa sovellusta testataan ja laaditaan
ohjeet sen käyttöön. Sovelluksen valmistumista odotellessa voit tilastoida
yhdistysnetistä löytyvään excel-tilastointilomakkeeseen (Vuonna 2021 tilastoitavat
luvut).

Vapaaehtoistoiminnan johtamiskoulutus
Seuraava VJK eli vapaaehtoistoiminnan johtamiskoulutus käynnistyy taas
alkuvuodesta 2022. Koulutus on suunniteltu yhdistysten puheenjohtajille ja
varapuheenjohtajille, niin uusille kuin konkareillekin. Ilmoittautuminen ja
koulutuksen aikataulut tulevat yhdistysnettiin eli seuraa ilmoittelua!

Kun vanhempi voi hyvin, lapsi voi hyvin
Marraskuussa keskusjärjestön viestinnän teemana on ”Kun vanhempi voi hyvin,
lapsi voi hyvin”. Tarkoituksena on nostaa esiin MLL:n tukimuotoja
(vanhempainnettiä ja -puhelinta, perhekahviloita ja tukihenkilöitä), Haluanko
vanhemmaksi -sivustoa ja luonnollisesti muistaa isiä isänpäivänä 14.11.

Tuleva koulutus
Marraskuussakin ehdimme vielä kouluttamaan yhdistyksiä, kun 29.11. klo 17.30–
19 järjestetään Jäsenrekkari haltuun -koulutus verkossa.
Kyseessä on konkreettinen ja käytännönläheinen verkkokoulutusilta jäsenrekisterin
käytöstä, ja se on suunnattu kaikille, jotka haluavat syventää rekkariosaamistaan.
Opastajana koulutuksessa toimii Emi Maeda, jäsentyön suunnittelija
keskusjärjestöstä. Mukana on myös piirin työntekijöitä.

Ilmoittaudu mukaan!

Syntymäpäiviä
juhlittiin ympäri
piiriä

MLL täytti viime vuonna 100 vuotta,
mutta juhlat siirrettiin tälle vuodelle.
Alun perin suunniteltuja koko Suomen
lastenjuhlia ei tänäkään syksynä päästy
viettämään, mutta monet
paikallisjärjestöt pitivät pieniä tai
suurempia juhlia synttäriviikonlopun
aikana lokakuun alussa. Hämeen piiri
juhlisti 101-vuotiasta järjestöä
syntymäpäivänään 4.10. jakamalla
ilmapalloja Ratinan kauppakeskuksessa
Tampereella yhdessä Tampereen
osaston kanssa.

Juhlahumua Ratinassa.

Myös paikallisyhdistyksissä juhlistettiin syntymäpäivää. Hartolassa nähtiin
sirkustemppuja, Hämeenlinnassa puolestaan taikurit tekivät temppujaan
torijuhlassa. Nokialla lapsiperheet pääsivät tekemään aikamatkan ja Padasjoella
nautittiin kakkukahvit. Ilmapalloja jaettiin monissa paikoissa, muun muassa
Pirkkalassa ja Oriveden torilla.

Aluevaalit järjestetään tammikuussa
- Muista vaikuttaa!
Ensimmäiset aluevaalit järjestetään tammikuussa. MLL on julkaissut oman
aluevaaliohjelmansa, joka keskittyy lasten ja lapsiperheiden asioiden edistämiseen.
Vaaliohjelmassa olevia asioita on tarkoitus nostaa esiin esimerkiksi
somepostauksilla ja mielipidekirjoituksilla. Tarkoituksena on, että vaikuttamistyötä
tehdään yhteisenä rintamana: keskusjärjestöstä, piireistä ja paikallisyhdistyksistä
käsin. Joukossa on voimaa ja viestit menevät paremmin perille, joten tehdään tätä
kaikki yhdessä!
Vaikuttamisesta järjestetään myös verkkokoulutuksia marraskuussa:
8.11. klo 17.30-19.00 Vaikuttamistyön perusteista, ilmoittaudu mukaan 4.11.
mennessä!
29.11. klo 17.30-19.00 Lapsivaikutusten arviointi kunnissa, ilmoittaudu
mukaan 26.11. mennessä!

Ilmoita
yhdistyksenne
mukaan piirin
somejoulukalenteriin!
Päivät pimenevät ja sitä mukaa myös
joulu lähestyy viikko viikolta. Erilaiset
joulukalenterit ovat vallanneet
kauppojen hyllyt jo hyvissä ajoin, ja me
piirissäkin aiomme tuoda jotain joulun
odotukseen kalenterin muodossa.
Tänäkin vuonna joulukalenterimme on sosiaalisessa mediassa. Viime vuonna
Kettunen suoritti kaikenlaisia jouluvalmisteluja, mutta tänä vuonna haluamme
nostaa esiin paikallisyhdistyksiä. Ajatuksena onkin, että luukkujen takaa
paljastuu piirin alueella toimivia paikallisyhdistyksiä.
Ajatuksena on esitellä paikallisyhdistystä, sen toimijoita ja toimintaa piirin

seuraajille. Joulukalenteriin osallistuminen ei vie yhdistyksiltä erityisesti aikaa ja
energiaa, hoidamme piirin päässä suurimman työn. Riittää, että joku
yhdistyksestänne kertoo hieman toiminnastanne. Joten, tapahtuuko teidän
yhdistyksessänne jotain erityistä, tai haluatteko muuten vain päästä esittelemään
toimintaanne? Hienoa! Ota yhteyttä laittamalla viestiä laura.ikavalko@mll.fi ja
palataan asiaan!

Viestintänurkka
Kurkistus Grediin ja kuulumisia
viestintäkoulutuksesta
Piiri järjesti lokakuussa
viestintäkoulutuksen yhdistyksille.
Yhdistysviestinnän työkalupakki koulutuksessa käytiin läpi yhdistyksen
ja piirin viestinnän eroja, yhdistyksille
hyödyllisiä viestinnän kanavia ja sitä,
minkälaisista asioista yhdistysten
kannattaa viestiä ja miten hyödyntää
piirin viestintää.
Yksi mahdollinen viestintäväylä yhdistyksille on oma jäsenille lähetettävä
uutiskirje. Sen ei tarvitse olla yhtä laaja ja pitkä kuin tämän piirikirjeen, vaan
siihen voi käyttää ihan Word-pohjaa. Lisäksi Gredissä on tarjolla julistepohjia, joita
voi hyödyntää. Julistepohjat löytyvät Gredistä Julisteet, esitteet ja flyerit -kohdasta,
ja niiden tekstiä voi muokata haluamallaan tavalla. Julistepohjien käytössä on se
hyöty, että ne ovat visuaaliselta ilmeeltään valmiiksi MLL:n mukaisia.
Lisäksi on olemassa ilmaisia uutiskirjepalveluita, joita voi käyttää. Tällaisia ovat
esimerkiksi Mailchimp, Sendinblue ja Mailerlite.
Jos Gredin käyttö tuntuu vaikealta tai sitä ei ole vielä kokeillut, Yhdistysnetistä
löytyy tallenne Gredi-koulutuksesta, jonka katsomisesta voi olla apua.
Valoa pimeneviin iltoihin!
Laura, laura.ikavalko@mll.fi
PS! Muistakaahan viestiä sekä tämän piirikirjeen että keskusjärjestön lähettämän
jäsenviestin sisällöistä jäsenillenne!

Kerro mielipiteesi
Leikki-ikäisen
hoito-oppaasta jättämällä
yhteystietosi voit
osallistua
arvontaan ja
voittaa
palkinnon!
Kerro mielipiteesi Leikki-ikäisen hoito oppaasta vastaamalla lukijakyselyyn.
Käytämme lukijakyselyn tuloksia
oppaan kehittämisessä ja

uudistamisessa.
Kyselyn lopussa voit halutessasi osallistua erilliseen arvontaan, jossa
sähköpostiosoitteensa jättäneiden kesken arvomme joka toinen kuukausi suloisen
Teddy Cream -pupu pehmolelun. Otamme yhteyttä voittajiin henkilökohtaisesti.
Leikki-ikäisen hoito-opas
Osallistu kyselyyn tästä

Ollaan yhteydessä - puolin ja toisin!
Päivi Meduri, vt. toiminnanjohtaja
p. 040 722 1641
paivi.meduri(at)mll.fi
Miia Mustalahti, koordinaattori, perhekeskustoiminta
p. 050 436 3230
miia.mustalahti(at)mll.fi
Päivi Naukkarinen, Koordinaattori, perhekeskustoiminta
p. 040 501 2464
paivi.naukkarinen(at)mll.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.

