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Uutiskirje

Katso viesti selaimessa

lokakuu 2019

Pakkasaamujen kuulautta ja raikkaita syystuulia
"Maailmassa ei ole mitään mukavampaa kuin viihtyminen eikä mikään ole
helpompaa."
- Muumilaakson marraskuu

Merkitse kalenteriin
16.11.2019 Piirin syyskokous
Hattulassa
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.

Piirin syyskokous
16.11. Lepaan
kartanossa

MLL:n Hämeen piirin syyskokous
järjestetään lauantaina 16.11.2019
klo 12.30-15.
Paikkana Lepaan kartano, Lepaan
Kartanontie 35 B, 14610 Lepaa.
Kokoukseen ovat tervetulleita kaikki
paikallisyhdistysten aktiiviset toimijat.
Ohjelmassa
12.30-13.30 lounas - runsas
pikkujoulumenu noutopöydästä
13:00 valtakirjojen tarkastus
13.30 syyskokous - kokouksessa
jaetaan jäsenhankintakilpailun pääpalkinnot
Syyskokouksen jälkeen käymme MLL:n johtavan
asiantuntijan Liisa Partion johdolla MLL:n
tulevaisuuskeskustelua. Keräämme samalla aineistoa
satavuotisliittokokouksessa Helsingissä 13.-14.6.2020
käsiteltävään kolmivuotissuunnitelmaan.

Kurkista kartanoon
lepaankartano.fi

Ilmoittaudu mukaan 8.11. mennessä

Varainhankintaan idea
MLL:n Lopen
yhdistyksestä
Lopen yhdistyksellä on vapaaehtoisia,
jotka antavat aikaansa tekemällä
kasvomaalauksia mm. lasten
synttäreillä. Korvaukseksi tästä on
juhlien järjestäjää pyydetty antamaan
lahjoitus yhdistyksen toiminnan tukemiseen. Lahjoitus menee kokonaisuudessaan
yhdistykselle ja vapaaehtoinen saa itselleen hyvän mielen.
MLL:n ohjeistuksen mukaisesti tällaisessa toiminnassa ei tule puhua palkasta tai
palkkiosta, vaan perhe lahjoittaa yhdistykselle aina sen minkä hyväksi ko. ilon
tuottamisesta näkee.
Jos hintaa suoraan kysytään voi todeta, että ”niin ja niin paljon olisi yhdistyksen
sen ja sen toiminnan kannalta” jo kiva summa.

Yhdistystoiminnan tilastoinnin aika lähestyy
MLL:n yli 500 paikallisyhdistystä, 10 piiriä ja keskusjärjestö tekevät vuosittain
merkittävän määrän hyvää lapsille, nuorille ja lapsiperheille. Vapaaehtoisten
tekemiä tunteja kertyy melkoinen pino. Tämän kaiken näkyväksi tekeminen on
tärkeää. Näkyvä ja kiinnostava toiminta mm. houkuttelee mukaan uusia
vapaaehtoisia. Annetaan ilon näkyä myös tilastojen valossa.

Keskusjärjestö suosittelee tekemään vuoden 2019 tilastoinnin excel-lomakkeella,
joka löytyy Yhdistysnetistä (ks. avautuvan sivun alareunan liitetiedostot).
Yhdistysnetin tilastointi on myös mahdollista eli jo tehtyä tilastointia ei tarvitse
siirtää exceliin. Jos yhdistys on käyttänyt tilastointiin Yhdistysnetin
tilastointisovellusta, on sitä siis vielä tänä vuonna mahdollista käyttää tilastoinnin
tekemiseen. Tämän vuoden jälkeen sovellus kuitenkin poistuu käytöstä ja tilalle on
tavoitteena saada uusi, käyttäjäystävällisempi versio.
Tilastoinnit palautetaan vanhaan tuttuun tapaan tammikuun loppuun eli 31.1.2020
mennessä piiriin: hameen.piiri@mll.fi
Lisätietoja Yhdistysnetistä, Miialta tai Tialta.

Tuliaisia
järjestöristeilyltä
”Mitä vien mukanani omaan
yhdistykseen?”
MLL:n vapaaehtoiset ja työntekijät
risteilivät 11.-13.10.2019
valtakunnallisella Järjestöristeilyllä.
Kysyimme Hämeen piirin osallistujilta
millaisia tuliaisia he vievät oman
yhdistyksen toimintaan. Tässä
muutama poiminta:
Jäsenhankintaan panostaminen
Vapaaehtoisista huolehtiminen
”Mitä tarkoitusta varten olemme olemassa?”
Vertaistukea
Näkyvyyden lisääminen
Uusia ideoita perhekahvilaan
Paljon ideoita hallituksen toimintaan
Tulorekisteri käyttöön!
Omasta jaksamisesta huolehtiminen
MLL100 juhlavuosi
VJK eli vapaaehtoisten johtamiskoulutus

Kuulostavatko aiheet tutuilta? Miten ne näkyvät yhdistyksenne toiminnassa?
Herättikö jokin erityisen kiinnostuksen?
Käymme mielellämme näitä(kin) teemoja läpi kanssanne vaikka yhdistyskäynnillä
tai puhelimessa. Ota yhteyttä Miian (miia.mustalahti@mll.fi) tai Tiaan
(tia.valden@mll.fi)!

Joko käytätte sähköistä perhekahvilakyselyä?
Yhdistyksillä on mahdollisuus hyödyntää perhekahvilatoiminnassa valtakunnallista
sähköistä palautepalvelua. Keräämällä palautta perhekahvilan kävijöiltä ja
vapaaehtoisilta, saatte kuulla heidän näkemyksiään. Samalla saatte
mahdollisuuden kehittää perhekahvilaa toivottuun suuntaan.
Yhdistysnetin kautta voitte tilata kyselyn lisäksi sähköisen raportin oman
yhdistyksen perhekahvilakävijöiden ja / tai vapaaehtoisten vastauksista. Jos
yhdistyksellä on useampi perhekahvila, voi palautteen katsoa erikseen jokaisesta
perhekahvilasta.
Raportin pohjalta voitte järjestää esimerkiksi hallituksen kokouksen yhteydessä
perhekahvilatoiminnan kehittämiskeskustelun tai kutsua vaikkapa piirin työntekijän
käymään kanssanne keskustelua tuloksista ja niiden hyödyntämisen
mahdollisuuksista.

Lue lisää ja tilaa kysely

Mitä alueenne perheille kuuluu?
Edellisessä yhdistyspostissa 4/2019 kerroimme, miten yhdistys voi olla osa kunnan
perhekeskusverkoston kehittämistä ja kohtaamispaikkatoimintaa. Yksi mahdollinen
keino osallistua on perheiden kuulumisten välittäminen yhteistyöhön ja
kehittämiseen. Lasten ja perheiden kuuleminen voi olla yhdistyksen keino osallistua
myös lapsivaikutusten arviointiin (ks. seuraava teksti tässä kirjeessä).
Valtakunnallisen perhekahvilakyselyn lisäksi Hämeen piirin alueen yhdistykset
voivat saada loppuvuoden ajaksi käyttöön sähköisen kyselyn perheille
toimitettavaksi. Peruskysely on kaikille sama mutta yhdistyksenne voi halutessaan
sitä muokata ja täydentää omaa tarvetta paremmin palvelevaksi. Kyselyssä
selvitetään mm. toiminnan tarpeita, kiinnostusta tulla mukaan toimintaan
vapaaehtoisena ja tarjotaan mahdollisuutta liittyä jäseneksi.
Kyselyn linkkiä voi jakaa esim. yhdistyksen tapahtumissa, somen kanavilla tai
yhteistyötahojen kautta. Vastaaminen onnistuu vaikka älypuhelimella. Kyselyajan
päätyttyä toimitamme yhdistyksen yhteyshenkilölle koosteen kyselystä.
Kyselypohjan voi tilata käyttöön/hallituksen täydennettäväksi piiristä Miialta
(miia.mustalahti@mll.fi) tai Tialta (tia.valden@ml.fi).

Lapsivaikutusten
arviointi eli LAVA
Miten systemaattisesti yhdistyksenne
alueella pohditaan päätösten
vaikutuksia lapsiin ja perheisiin?

Lapsivaikutusten arvioinnissa
arvioidaan päätöksen, toimenpiteen tai toiminnan vaikutuksia lasten hyvinvointiin
ja oikeuksien toteutumiseen. MLL on laatinut ohjeita tukemaan lapsivaikutusten
arvioinnin toteuttamista. Ohjeita löydät Lue lisää -painikkeen takaa.
Miten teidän yhdistys on mukana rakentamassa lapsiystävällistä kuntaa?
Katso MLL:n sivuilta kymmenen askelta kohti lapsiystävällistä kuntaa .

Piirin kanssa yhteistyössä voitte myös lähteä edistämään LAVA:n käyttöönottoa.
Tialta (tia.valden@mll.fi) lisätietoja.

Lue lisää

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.

