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Tulevaisuus on mahdollisuus

Korona koettelee meitä nyt mutta tämän jälkeen
on elämää ja meitä tarvitaan. Tulevaisuus on
mahdollisuus kuvaa minun ajatteluani ja sitä
mihin uskon. MLL:n toimintaa tarvitaan koronan
aikana ja sen jälkeen. Elämässä on paljon

   

Piirikirje paikallisyhdistyksille huhtikuu 2020

 

Täällä on paljon sellaista mitä ei voi ymmärtää, Muumimamma
sanoi itsekseen. – Mutta miksi kaiken oikeastaan pitäisi olla juuri
niin kuin on tottunut?
Tove Jansson: Vaarallinen juhannus

Tänä keväänä olemme opetelleen uudenlaista arkea ja mikään ei taida olla juuri
niin kuin on totuttu. Koronavirustilanteen vuoksi monen arki on heittänyt
kuperkeikkaa ja poikkeusoloista alkaa vähitellen tulla uusi normaali. Tilanne
muuttui nopeasti ja iso kiitos teille nopeasta reagoinnista ja yhteisten ohjeistusten
noudattamisesta. Perhekahvilat, kerhot ja tapahtumat ovat toistaiseksi tauolla,
mutta koko MLL ei ole kiinni. Valtakunnalliset tukipalvelut ovat edelleen auki,
lastenhoitajia voi tilata ja piiri on tukenanne.

Monet yhdisykset ovat ottaneet haltuun digitaalisia kohtaamisen paikkoja,
kokouksia on siirretty etäyhteyksiin ja toisaalta tilanne on saattanu tuoda myös
kaivatun hengähdyshetken yhdistystoiminnasta.

Ajankohtaisimman tiedon poikkeustilanteen vaikutuksista yhdistyksen toimintaan
löytyy Yhdistysnetistä.

Me piirissä olemme teitä varten, myös poikkeusoloissa. Kaikissa yhdistystoimintaan
liittyvissä asioissa voitte olla yhteydessä koorinaattori Miia Mustalahteen,
miia.mustalahti@mll.fi
MLL 100-juhlavuosi on alkanut poikkeuksellisesti, mutta juhlitaan sitäkin isommin
syksyllä!

Kiitos sinulle vapaaehtoisuudestasi, pidä huolta itsestäsi ja läheisistäsi! Yhdessä
tästäkin selvitään!

 

https://mll-hameen-piiri-ry.creamailer.fi/email/5e8c18413002c
https://yhdistysnetti.mll.fi/ajankohtaista/uutiset/koonti-ohjeistamme-koronavirusepidemiaan-liittyen-paiv-313
https://www.lukusali.fi/index.html?p=511b0768-c3fb-11e5-b575-00155d64030a
https://www.mll.fi/sata/
https://www.facebook.com/MLLHameenpiiri
https://twitter.com/MLL_Hame
https://www.instagram.com/mll_hameenpiiri/


 

mahdollisuuksia, joita valinnoillamme ja teoillamme muokkaamme. Niinpä nytkin
olemme oppineet paljon uusia toimintatapoja ja malleja tehdä hyvää työtä lasten
sekä perheiden hyväksi.

MLL edustaa minulle lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia edistävää järjestöä,
jonka arvot omassa toiminnassani ovat läsnä. Arvostan elämässä lapsuutta ja
perhettä. Lapset kasvavat aikuisiksi ja tulevat rakentamaan yhteiskuntamme
tulevaisuutta. Kahden lapsen äitinä, jotka ovat jo aikuisuuden kynnyksellä, ilolla
saattelen heitä omaan hyvään tulevaan.

Arvostan myös vapaa-aikaani, jota vietän läheisten, ystävien sekä koirani kanssa.
Kevennän arkeani nauttimalla pienistä asioista ja keskittymällä positiivisuuteen
ympärilläni. Energiaa saan ihmisiltä ympäriltäni, auringosta ja lämpimästä. Talvella
nautin takkatulesta ja lämpimästä teestä mutta kesällä ulkoilma vetää puoleensa.

Järjestötyö tuttua jo entuudestaan

Työtä olen aina tehnyt lasten, nuorten ja perheiden parissa.

Kiinnostus lasten ja perheiden hyvinvoinnin edistämiseen ohjasi minut töihin
lastensuojelun erityispalveluihin. Työskentelin lastensuojelussa ohjaajana ja
perhetyöntekijänä. Halu varhaiseen ja ennaltaehkäisevään vaikuttamiseen vei
minut varhaiskasvatuksen johtamistehtäviin, missä vierähti yli 10 vuotta.

Varhaisempi vaikuttaminen kiinnosti minua niin, että kunta-alalta siirryin
järjestömaailmaan, joka veikin sydämeni. Parasta Lapsille järjestön
toiminnanjohtajan sain työskennellä viisi vuotta ja kehittää lasten sekä perheiden
lomatoimintaa. Vapaaehtoiset olivat työn mahdollistajia omalla arvokkaalla ajallaan.

MLL:n Hämeen piirin toiminnanjohtajana näen, että saan jatkaa tärkeäksi
kokemallani tiellä yhä edelleen lasten ja perheiden hyvinvoinnin edistämiseksi. Olen
saanut tehdä paljon kehittämistyötä ja siirtää hyviä käytänteitä arkeen. Lasten- ja
perheiden muuttuviin tarpeisiin vastaaminen edellyttää ketterää reagointia ja
uusien toimintamallien kehittämistä. Odotan hyvää yhteistyötä kaikkien toimijoiden
kanssa ja tekemisen iloa. Toivoinkin yhteydenottojanne niin pienissä kuin isoissakin
asioissa – olen teitä varten!

 

 

 

Merkitse kalenteriin

Poikkeusolot ovat tuoneet monia
muutoksia suunnitelmiin ja toisaalta
uusia toimintoja otetaan käyttöön,
tarkista tästä viimeisimmät aikataulut
piirin toiminnoista.

Piirin kevätkokous (20.4.) siirtyy
pidettäväksi syyskokouksen
yhteydessä. Tiedotamme päivämäärän heti kun se on varmistunut

Yhdistystoimijoiden vertaistapaaminen verkossa – piiritreffit etänä! Tule
vaihtamaa kuulumisia Teamsin kautta, etätreffien aikataulut ja
ilmoittautumislomake löytyy piirin nettisivuilta.

Perhekahvilaohjaajien etätreffit ke 29.4. klo 17-18.30 Järjestämme
perhekahvilaohjaajille ja -vastaaville etä-treffit Teamsissa. Tapaamisessa jutellaan
mm. siitä miten poikkeusolot ovat teidän yhdistyksessä vaikuttaneet, mahdollisten
etäkahviloiden pitämisestä, sisältövinkeistä sekä tiedottamisesta. Lisätietoja ja
ilmoittautuminen piirin nettisivuilta.

Ajankohtainen tieto piirin järjestämistä koulutuksista ja ilmoittautumislomake
löytyvät piirin nettisivuilta.

Juhlavuoden tapahtumat:

Liittokokous (13.-14.6) siirtyy syyskuulle, uusi ajankohta on 12.-13.9.2020

 

https://hameenpiiri.mll.fi/koulutukset/yhdistystoiminnan-koulutukset/
https://hameenpiiri.mll.fi/koulutukset/yhdistystoiminnan-koulutukset/
https://hameenpiiri.mll.fi/koulutukset/yhdistystoiminnan-koulutukset/


4.10. Lastenjuhlat hauskat juhlat yhdessä lasten ja perheiden kanssa - Olettehan
jo mukana Kekkerikamut FB-ryhmässä!
Kerro meille mitä yhdistyksenne järjestää juhlavuonna niin laitetaan
juhlatapahtumat jakoon. Tiedot tapahtumista voitte laittaa Miialle
(miia.mustalahti@mll.fi)

Muistathan myös Yhdistysnetistä löytyvät ryhmächatit sekä vapaaehtoisten
verkkovalmennukset.

 

 

Lapset ensin keräys

Vuoden 2020 Lapset ensin keräys on
käynnissä ja vielä ehditte mukaan.
Lapset ensin -keräys on perinteisesti
ollut lipaskeräys. Tänä vuonna emme
tartuntariskin vuoksi käytä
keräyksessä keräyslippaita. Lipaskeräämisen sijaan kannattaa nyt käyttää
vaihtoehtoisia keräystapoja kuten yhdistyksen oma verkkolahjoitussivu ja
MobilePay. Lisätietoja keräyksestä löytyy Yhdistysnetistä.

 

 

 

MLL tarjoaa
lapsiperheille
nettimuskarin

MLL:n yhdistysten muskarit, kerhot ja
perhekahvilat ovat koronatilanteen
takia tauolla. Perheet viettävät paljon
aikaa kotona ja tekemisen tarve on
suuri. MLL tukee perheitä tarjoamalla
yhdistystensä toimintaan osallistuville ja kaikille jäsenilleen maksuttoman
nettimuskarin.
Toivomme, että tiedotatte nettimuskarista laajasti toimintaanne osallistuville.

Lisätietoa ja ohjeet palvelun käyttöön löydät Yhdistysnetistä.

MLL:n Hämeen piiri laulattaa lapsia - katso video laulaen ja leikkien yhdessä
koko perheen kanssa

MLL Hämeen piiri osallistui Lapsimessut Online 2020 tapahtumaan Vaavinkaiset
lauru ja loruhetken siivittämänä. Noin puolituntisen videon myötä voit tarjota laulu-
ja leikkihetken perheen pikkuväelle. Videoon tästä.

 

 

Piirin jäsenkilpailu tauolla

Olemme päättäneet laittaa tälle vuodelle suunnitellun jäsenhankintakilpailun tauolle
toistaiseksi. Vaikka mielessä on nyt monta asiaa, emme saa kuitenkaan unohtaa
jäseniämme. Toivomme, että muistaisitte jäseniänne ja viestittäisitte siitä, kuinka
tärkeitä he ovat yhdistyksellenne. Kiittäkää jäsenyydestä, kertokaa miten toimitte
poikkeusoloissa ja mitä suunnitelmia on korona-ajan jälkeen. Paras lahja 100-
vuotialle MLL:lle on jäsenyys!

 

https://www.facebook.com/groups/533068573899972/
http://yhdistysnetti.mll.fi/vapaaehtoisen-kanava/vapaaehtoistoiminta/ryhmachat
https://yhdistysnetti.mll.fi/koulutuskanava/mll-kouluttaa/vapaaehtoisten-verkkovalmennukset
https://yhdistysnetti.mll.fi/vapaaehtoisen-kanava/tietopankki/varainhankinta/lapset-ensin-kerays/verkkolahjoitussivu
https://yhdistysnetti.mll.fi/vapaaehtoisen-kanava/tietopankki/varainhankinta/lapset-ensin-kerays-2020
https://yhdistysnetti.mll.fi/ajankohtaista/uutiset/mll-tarjoaa-lapsiperheille-nettimuskarin-0
https://www.facebook.com/suvi.myllarniemi/videos/10156493188599058/


 

 

MLL:n
lastenhoitotoiminta

MLL Hämeen piiri välittää hoitajia niihin
kuntiin, jotka myöntävät avustusta
MLL:n lastenhoitotoimintaan. MLL
Hämeen piirin alueella MLL:n hoitajan
voi tilata seuraavissa kunnissa:
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. MLL:n Hämeen
piirin lastenhoitotoiminnan uudet kunnat ovat Loppi, Sastamala ja Pälkäne. Näissä
hoitajien rekrytointi on käynnissä.

Koronaviruksen aiheuttamat muutokset lastenhoitopalveluun

Lastenhoitopalvelua jatketaan toistaiseksi, mutta viranomaisohjeisiin nojaten
vältetään kuitenkin sellaisia kontakteja, jotka eivät ole välttämättömiä.

Palvelua ei voi käyttää, jos perheessä on mitä tahansa sairautta tai perhe on
eristyksissä/karanteenissa.
Hoitaja ei tule perheeseen, jos hän perheeseen tullessa huomaa, että siellä
on sairastuneita henkilöitä.
Perhe on hoitajan työnantaja ja perheen tulee huolehtia, että olosuhteet ovat
turvalliset, ettei hoitajaa aseteta alttiiksi sairastumiselle.
Hoitajan on peruutettava työ, jos hän tuntee itsensä vähänkin flunssaiseksi.

  

MLL:n hoitajan voi tilata netissä elastenhoito.fi tai puhelimitse ma-pe klo8-12
p.0440303301

Asiakastyytyväisyyskysely 2019

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Hämeen piirin lastenhoitotoiminnassa tehdään
vuoro vuosin kysely asiakasperheille ja hoitajille. Kyselyn avulla arvioidaan
lastenhoitotoiminnan prosessin toteutumista ja perheiden tyytyväisyyttä palvelun
ja toiminnan laatuun. MLL:n lastenhoitotoiminta hyödyntää kyselyn tuloksia
toiminnan kehittämisessä. Vuoden 2019 kysely oli suunnattu asiakasperheille. Lue
kyselyn tulokset täältä: asiakastyytyväisyyskysely 2019

 

 

 

MLL:n Hämeen piirin Kotineuvola Oy

Hoito-oppaita

Opassarjamme odottettu uusi ilme on
syntynyt! Olemme todella onnellisia
tästä uudesta tapahtumasta etenkin,
kun MLL täyttää tänä vuonna 100
vuotta. Helppolukuiset oppaat tarjoavat
perheille tietoa, taitoja, vertaisuutta ja
tukea heti matkan alusta alkaen.
Tekstit ovat ammattilaisten kirjoittamia
ydinasioita vauvaperheen elämään
liittyen. Lukusalin lisäksi maksuttomat oppaat ovat luettavissa myös painettuna
versiona kaikille kiinnostuneille.

www.lukusali.fi

 

https://www.elastenhoito.fi/
https://hameenpiiri.mll.fi/perheille/lastenhoitoapua/palautelomake/
https://www.lukusali.fi/index.html?p=511b0768-c3fb-11e5-b575-00155d64030a


 

 

Vahvuutta
vanhemmuuteen® ja
Lapsi mielessä® -
vanhempainryhmän
ohjaajakoulutus

Mentalisaatioperustainen työote -
koulutus ammattilaisille
vanhempainryhmien ohjaamiseen
ja asiakastyöhön.

Tutustu koulutukseen

 

 

 

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.
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