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Kiitos keväästä!
Valon ja vihreyden määrä on
lisääntynyt taas viime piirikirjeen
jälkeen, ja kesä on jo nurkan takana.

Kiitos siis keväästä kaikille
yhdistystoimijoille – ihanaa, kun olette
mukana edistämässä omalta osaltanne
lasten ja lapsiperheiden asioita.

 

   

Piirikirje paikallisyhdistyksille toukokuu 2021

 Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa klikkaamalla kuvakkeita!  

    

 

Tässä kirjeessä:

•   Kiitos keväästä! 
•   Kuntavaalit ovat käsillä
•   Keskusjärjestön ajankohtaista
•   Mediakasvatuskoulutus teidän lähikoululle?
•   Perhekahvilaohjaajien koulutuksia tulossa syksyllä
•   Uusi perhekummi-koordinaattori esittäytyy
•   Mitä kuuluu yhdistyksiin?
•   Toimintamahdollisuudet ja korona
•   Yhdistys työnantajana
•   Viestintänurkka
•   Kerro mielipiteesi Vauvan hoito-oppaasta ja osallistu arvontaan

 

https://mll-hameen-piiri-ry.creamailer.fi/email/6092685f4841e
https://www.facebook.com/MLLHameenpiiri
https://twitter.com/MLL_Hame
https://www.instagram.com/mll_hameenpiiri/
https://www.facebook.com/MLLHameenpiiri
https://twitter.com/MLL_Hame
https://www.instagram.com/mll_hameenpiiri/


Piiritoimiston väki pitkälti lomailee heinäkuun, joten palaillaan piirikirjeen äärelle
jälleen elokuussa.

Mukavaa kesän odotusta!

 

 

Kuntavaalit ovat
käsillä
Kuntavaalien ennakkoäänestys alkoi
tällä viikolla, joten kannattaa
muistuttaa omia paikallisia äänestäjiä
lasten, nuorten ja lapsiperheiden
tarpeista. Piiri on jakanut
kuntavaalimateriaaleja teksteineen
somessa (Facebookissa ja
Instagramissa), ja kuvia voi ladata itsekin Gredistä.

Mannerheimin Lastensuojeluliiton kuntavaaliohjelma kokonaisuudessaan löytyy
keskusjärjestön sivuilta.

 

 

 

Keskusjärjestön
ajankohtaista
Keskeisimmät sähköiset palvelut on
koottu yhteen, käy kurkkaamassa
materiaali täältä.

Koko Suomen lastenjuhlat ovat
3.10.2021. Jokainen yhdistys voi
suunnitella ihan omannäköiset juhlat, mutta se on varmaa että ilmapallot kuuluvat
lastenjuhliin. Käykää siis ilmoittamassa oma juhlanne 15.8. mennessä ja
varmistatte samalla 150 kpl ilmapalloja tapahtumaanne. Lue lisää Yhdistysnetin
kekkeri-sivulta.

Syksyyn tulossa MLL:n valtakunnalliset syyskauden avajaiset, tästä kuulette lisää
myöhemmin, olkaa kuulolla!

 

 

Mediakasvatus-
koulutus teidän
lähikoululle?
Saimme MLL:n keskusjärjestöltä
mahdollisuuden tarjota viisi
mediakasvatuskoulutusta maksutta
ja päätimme tarjota niitä teille
paikallisyhdistyksille järjestettäväksi.

Mediakasvatuskoulutus on oppitunti nettikiusaamisesta tai digihyvinvoinnista ala-
tai yläkoulun oppilaille (yksi oppitunti yhdelle luokalle, kesto 45-90min) tai
vanhempainilta nettikiusaamisesta tai digihyvinvoinnista päiväkodin, ala- tai
yläkoulun oppilaiden vanhemmille (kesto 45-90min).

Jos olette kiinnostuneita järjestämään oppitunnin tai vanhempainillan, ilmoittakaa
siitä Suville piiriin. Voitte varata omalle yhdistyksellenne yhden koulutuksen
(ei tarvitse varatessa vielä tietää järjestättekö oppitunnin vai vanhempainillan).
Sopikaa koulutuksen järjestämisestä koulun kanssa ja ehdottakaa piiriin

 

https://mll.contenthub.fi/NiboWEB/mll/welcome.priv
https://www.mll.fi/kannanotot-ja-lausunnot/tulevaisuuden-kunta-on-lasten-ja-nuorten-kunta-mlln-kuntavaaliohjelma-2021/
https://yhdistysnetti.mll.fi/system/files/sisaiset_kuvat_ja_tiedostot/uutiskuvat/uutisten_liitetiedostot/sahkoisia_jarjestelmia_toiminnan_tueksi.pdf
https://yhdistysnetti.mll.fi/vapaaehtoisen-kanava/mll-100/koko-suomen-lastenjuhlat-3102021


ajankohtaa. Koulutus voidaan järjestää myös etäyhteyksin. Koulutus on siis
maksuton koululle ja teidän yhdistykselle. Koulutukset on järjestettävä
syyslukukaudella 2021.

Lisätietoa ja koulutuksen varaus: kouluyhteistyön koordinaattori Suvi Myllärniemi,
suvi.myllarniemi@mll.fi tai p. 0405400487.

 

 

Uusi
perhekummi-
koordinaattori
esittäytyy
Hei!

Olen Riikka Ala-Nikkola ja aloitin
Pirkanmaan alueen perhekummikoordinaattorina toukokuussa.  

Olen työskennellyt useamman vuoden varhaiskasvatuksessa ja järjestökentällä
puolestaan vertaistoiminnan, vapaaehtoisten ja paikallisyhdistysten parissa.
Vapaaehtoistyötä olen tehnyt mielenterveys- ja kriisityössä. Olen myös
kouluttautunut vapaaehtoistyön työnohjaajaksi. Lapsiperhearki ja
vapaaehtoistoiminta iloineen, onnistumisineen ja haasteineen ovatkin minulle
varsin tuttuja.  

 

 

Perhekahvilaohjaajien koulutuksia
tulossa syksyllä
Tuleva syksy käynnistää myös uuden perhekahvilakauden ja monella yhdistyksellä
aloittaa myös uusia vapaaehtoisia. Piiri järjestää tulevana syksynä tuttuun tapaan
perhekahvilaohjaajien verkkokurssin sekä lyhyempiä perhekahvilaperehdytyksiä.
Verkkokurssin ajankohta on 13.9.-17.10.2021. Ilmoittautumiset tuttuun tapaan
piirin nettisivuilta.

Palautetta perhekahvilaohjaajien verkkokoulutuksesta:

"Kurssin ansiosta ymmärrän paremmin minkälainen merkitys perhekahvilatyöllä on.
Sain myös ideoita niin kohtaamistilanteisiin, ohjelmasisältöihin, yhteistyökuvioihin,
kuin tarjoilu- ja tilamuutoksiin. Kiitos!"

"Kurssi oli monipuolinen ja antoi hyvät eväät perhekahvilan ohjaamiseen.
Mielestäni verkkokurssina toimi mainiosti."

Uusia ohjaajia voi houkutella videoilla

Onko yhdistyksessänne vielä pulaa perhekahvilaohjaajista? Korona on sulkenut
monien perhekahviloiden ovet pitkiksi ajoiksi, ja vapaaehtoisten
perhekahvilaohjaajien rekrytointi voi olla vaikeaa. Keskusjärjestö on tehnyt
perhekahvilatoiminnasta videoita, joita kannattaa rohkeasti hyödyntää sosiaalisessa
mediassa.

Videoissa kerrotaan perhekahvilatoiminnasta, ja ne voivat houkutella toiminnan
pariin uusia kasvoja – tai muistuttaa jo mukana olleita siitä, miksi kannattaa ryhtyä
perhekahvilaohjaajaksi.

Katso tästä Tule vapaaehtoiseksi perhekahvilaan -video  ja Tervetuloa MLL:n
perhekahvilaan -video.

 

https://hameenpiiri.mll.fi/koulutukset/yhdistystoiminnan-koulutukset/
https://www.youtube.com/watch?v=Rglolu1P-Io
https://www.youtube.com/watch?v=CCV1dzmrB-I


Syntyjään olen vaasalainen, mutta päätynyt erinäisten mutkien kautta
Tampereelle, jossa olenkin viihtynyt jo pitkään. Suosikkipaikkojani Tampereella
ovat Kaupin metsäpolut ja Pyhä- ja Näsijärvien rannat, Tallipiha puoteineen,
Pyynikki ja tietysti Tammelan tori. Kohta pääsee jo ratikan kyytiinkin! Voimaa ja
hyvää oloa saan ulkoilusta, hyvistä dekkareista ja elokuvista, omasta perheestä ja
ystävistäni, leipomisesta ja muusta kotoilusta.

Perhekummitoiminnassa yhdistyvät minulle tärkeät asiat eli perheiden ja lasten
hyvinvoinnin ja osallisuuden tukeminen sekä tietysti vapaaehtoisuus. Tartunkin
innolla uuteen työtehtävääni ja odotan jo kovasti tulevia koulutuksia sekä
kohtaamisia perheiden ja vapaaehtoisten kanssa!

Kaikkien perhekummien yhteystiedot löydät piirin verkkosivuilta.

 
 

Mitä kuuluu
yhdistyksiin?
Moneen kertaan on kuluneen vuoden
aikana todettu, että olemme eläneet
todellakin poikkeuksellisia aikoja.
Korona-pandemia on vaikuttanut
meihin jokaiseen ja yhdistystoimintakin
on joutunut sopeutumaan näihin
muutoksiin ja vaikutuksiin. Tilanne näyttää onneksi jo toiveikkaalta ja vähitellen
katseet kääntyvät kohti toimintojen käynnistämistä ja tapahtumia.

Haluamme piirissä kuulla mitä teidän yhdistyksiinne kuuluu ja olemmekin
tekemässä puhelukierrosta yhdistyksiin. Soitamme puheenjohtajille kevään ja
alkusyksyn aikana ja kartoitamme teidän toiveita ja tarpeita toimintanne tueksi.
Miia ja Päivit ottavat yhteyttä omien alueidensa yhdistyksiin eli ollaan kuulolla!

 

  

Yhdistys
työnantajana
Kesä on erilaisten kesäkerhojen ja -
leirien aikaa ja moni yhdistys on
palkkaamassa työntekijöitä
kesätoimintaansa tai suunnittelee jo
syksyn toimintaa. Yhdistyksestä tulee
työnantaja kun se tekee työsopimuksen
esim. kerhonohjaajan kanssa.

Työnantajan roolissa on toimittava vastuullisesti ja huolehdittava mm.
palkanmaksuun, verotukseen ja työnantajan muihin lakisääteisiin velvollisuuksiin
liittyvistä vastuista. Yhdistysten avuksi on Yhdistysnettiin koottu kattava

 

 

Toimintamahdollisuudet ja korona
Koronarajoituksia on alettu valtakunnallisesti ja alueellisesti asteittain purkaa.
Kesän toimintaa suunnitellessa on tärkeää seurata oman alueenne viranomaisten
ohjeistuksia kokoontumisrajoituksiin liittyen.

Jos yhdistyksellä on kevätkokous vielä pitämättä, löytyy siihen liittyvät ohjeistukset
Yhdistysnetistä. Kokouksiin liittyvä poikkeuslaki mahdollistaa yhdistyksen
kokouksen pitämisen ns. hybridimallin mukaisesti, laki on voimaassa 30.6.2021
asti.

 

https://hameenpiiri.mll.fi/yhteystiedot/
https://yhdistysnetti.mll.fi/ajankohtaista/uutiset/koonti-ohjeistamme-koronavirusepidemiaan-liittyen-paiv-1952021


tietopaketti työnantajana toimimisesta. Toukokuussa järjestettiin myös
verkkovalmennus aiheeseen liittyen ja siihen liittyvä materiaali on myös
luettavissa.

Lue täältä yhdistys työnantajana ja verkkovalmennuksen materiaali

 

 

Viestintänurkka

Lukaise tästä vinkit
somejulkaisuiden
kuvavaihtoehtoihin.

Kuva kertoo enemmän kuin tuhat
sanaa, sanotaan. Lisäksi esimerkiksi
Instagram nojaa vahvasti
visuaalisuuteen, vaikka pidemmät
tekstit kasvattavatkin siellä suosiotaan.
Käydäänpä hieman läpi, millaisia
kuvavaihtoehtoja yhdistyksillä on
käytettävissä esimerkiksi some-
päivityksissään.

Gredi. Gredistä löytyy ammattivalokuvaajien ottamia kuvia, joita saa käyttää
kertoessaan yhdistyksen toiminnasta. Kuvaa ei voi käyttää kuvittamaan aiheita,
jotka voidaan kokea leimaavaksi (esimerkiksi kiusaaminen, väkivalta, ero). Kuvaa
käyttäessä tulee mainita kuvaajan nimi. Kuvat löytyvät Gredin etusivulta Kuvat-
painikkeen takaa. Kuvapankissa on kuvia vuosilta 2019 ja 2020.

Ilmaiset kuvapankit. Verkossa on useita ilmaisia kuvapankkeja, joiden kuvia voi
vapaasti ladata ja käyttää. Hyviä kuvapankkeja ovat esimerkiksi Unsplash, Pixabay
ja Pexels. Pixabaysta ja Pexelsistä voi hakea kuvia myös suomeksi, Unsplash toimii
englanniksi.

Omat valokuvat. Parhaita ja kertovimpia kuvia ovat tietenkin omasta toiminnasta
napatut otokset. Muista aina pyytää kuvattavalta lupa sekä kuvan ottamiseen että
sen julkaisuun. Lasten kohdalla lupa pyydetään vanhemmalta

- Laura, laura.ikavalko@mll.fi

  

 

 

 

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

Kyselyn lopussa voit halutessasi osallistua erilliseen arvontaan, jossa

 

https://yhdistysnetti.mll.fi/vapaaehtoisen-kanava/tietopankki/yhdistys-tyonantajana
https://yhdistysnetti.mll.fi/koulutuskanava/mll-kouluttaa/vapaaehtoisten-verkkovalmennukset/verkkovalmennusten-materiaalit-2021
https://mll.contenthub.fi/NiboWEB/mll/frontpage.do
https://unsplash.com/
https://pixabay.com/fi/
https://www.pexels.com/fi-fi/
mailto:laura.ikavalko@mll.fi


sähköpostiosoitteensa jättäneiden kesken arvomme joka toinen kuukausi suloisen
Teddy Cream -pupu pehmolelun. Otamme yhteyttä voittajiin henkilökohtaisesti.

Lue Vauvan hoito-opas tästä

Osallistu kyselyyn tästä

 

Ota yhteyttä!

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, tukihenkilötoiminta ja
koulutukset
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.

https://www.lukusali.fi/index.html?p=MLL:n H%C3%A4meen piirin Kotineuvola Oy&i=0c31ccde-7839-11eb-8793-00155d64030a
https://mll-hameen-piiri-ry-lv.creamailer.fi/survey/welcome/4wne0nl9qjcdb
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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