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Katso viesti selaimessa

Yhdistyspostia piiritoimistolta
Syysterveiset täältä piirin toimistolta! Pitkän helteisen kesän jälkeen
viilenevät illat ovat tervetulleita. Syksyn upeat värit näkyvät jo pikku hiljaa
luonnossa ja voimme ihastella syksyn satoa. Kuhina ja tohina käy kaikkialla,
kun lomat ovat loppuneet ja koulut alkaneet. Sama kuhina näkyy
yhdistystyössä kun suunnitellaan tulevaa. Toivomme, että voitte tänä
syksynä yhä vahvemmin luoda paikkakunnallanne verkostoja ja yhteisen
tekemisen tapoja. Luontevia yhteistyökumppaneita ovat mm. järjestöt,
seurakunta, päiväkodit ja koulut.
Toivotamme toiminnantäyteisiä hetkiä Teille kaikille
paikallisyhdistysten syksyyn!

Merkitse kalenteriin
Hämeen piirin sääntömääräinen syyskokous 10.11.2018 Ikaalinen
Nuorisoseminaari 8.11.2018.
Tervetuloa MLL Hämeen piirin järjestämään Nuorisoseminaariin.
Seminaari tarjoaa jo kahdeksatta kertaa ajankohtaisia puhujia ja
teemoja nuorten parissa toimiville ammattilaisille. Tänä vuonna
seminaarin aiheena on nuorten tuhoisa käytös. Ilmoittautumiseen
Keskusjärjestön Skype-kylvyt ovat alkaneet - vapaaehtoisosaamisen
vahvistamista verkossa. Lue lisää yhdistysnetistä
MLL:n keskusjärjestö järjestää elokuusta alkaen kerran kuussa

sunnuntaisin kello 17-19.00 vapaaehtoisille tarkoitettuja teemallisia
Skype-valmennuksia.
Aiheet ja päivämäärät: Vapaaehtoisten rekrytointi /
Vapaaehtoispaikkojen näkyväksi tekeminen (30.9.), Vaikuttava ja
vastuullinen viestintä (28.10.) ja Taloudenhoito ja toiminnantarkastus /
Yhdistyksen varainhankinta (25.11.)
Järjestö 2.0
Vuoden 2018 aikana Kakspistenolla kiertää kaikki Pirkanmaan kunnat ja
tavaten yhdistys- ja järjestötoimijat sekä kuntien edustajat. Kiertueella
luodaan pohjaa niin yhdistysten väliselle kuin yhdistysten ja kunnan sekä
maakunnan toimijoiden väliselle hyvälle yhteistyölle. Tilaisuuksissa valitaan
kunnille Järjestöagentit ylläpitämään yhteistyötä ja innostamaan uuden
ideoinnissa.Olisi tärkeää, että MLL:n paikallisyhdistykset ovat mukana tässä
verkostossa.Seuraavat tilaisuudet:
Hämeenkyrö ke 19.9.
Kihniö ti 25.9.
Pälkäne to 27.9.
Vesilahti ti 2.10.
Urjala ma 29.10.
Akaa ma 5.11.
Järjestöjen maakuntafoorumi 5.10.2018 Tampereella
Maakuntafoorumi paneutuu erityisesti ajankohtaisiin maakunta- ja soteuudistukseen liittyviin kysymyksiin. Ohjelma ja ilmoittautuminen

Piirihallituksen jäsenten valinta
MLL:n Hämeen piirin kevätkokous on asettanut 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. Vaalivaliokunta pyytää paikallisyhdistyksiltä ehdotuksia 28.9.2018
mennessä piirihallituksen syyskokouksessa Ikaalisissa tehtäviä valintoja
varten. Kokouksessa valitaan: piirihallituksen kolme puheenjohtajaa ja
piirihallituksen kolme jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä
kolmivuotiskaudeksi 1.1.2019-31.12.2021 Lue lisää piirin sivuilta

Perhekahviloiden ovet ovat
avautuneet
Piirin blogissa on julkaistu pieni juttu
perhekahviloista. Juttua saa hyödyntää sitä
jakamalla ja vaikkapa vinkkaamalla
paikalliselle printtimedialle. Paikallista väriä juttuun tuovat vaikkapa kuvat
oman yhdistyksenne perhekahvilasta. Muistakaa siinä tapauksessa huolehtia
kuvausluvista.
Tämä kuva on Tampereelta, MLL:n Aitolahden yhdistyksen ylläpitämästä

Koilliskeskuksen perhekahvilasta.
Toivottavasti teette hienon toimintanne näkyväksi ja saamme syksyn aikana
lukea niin somesta kuin lehdistäkin paljon mukavia juttuja MLL:n omista
kohtaamispaikoista, perhekahviloista!

Perhekummi- ja tukihenkilötoiminta
MLL:n Hämeen piiri kouluttaa vapaaehtoisia lasten ja nuorten tukihenkilöitä
sekä perhekummeja.
Perhekummitoimintaa toteutetaan sopimuskuntien alueella.
Perhekummitoimintaa on tällä hetkellä Tampereen alueella sekä Kanta- ja
Päijät-Hämeessä. Vapaaehtoisia perhekummeja tarvitaan koko ajan lisää ja
heille on tarjolla koulutusta toimintaan. Perhe taas voi oman kokemuksen
perusteella hakea kummia perheelleen. Lisätietoa toiminnasta ja yhteystiedot
löytyy perhekummitoiminnan www- sivuilta: yhdessäeteenpäin.fi .
Kiinnostuitko? Katso seuraavat koulutukset ja tiedustele perehdytys
mahdollisuutta.

Jututtamot kiinnostaa
Jututtamo-koulutuksiin on tullut ilmoittautumisia mukavasti - mukaan
mahtuu vielä.
Jututtamo on vanhemmille suunnattua vertaisryhmätoimintaa, jossa
keskustelun ytimenä on lapsiperheen arki kaikkine iloineen ja suruineen.
Keskustelun ohjaamisen kulmakivinä on lapsen sekä vanhemman mieli. Mitä
ajatuksia vanhempana olo herättää ja mitä mahtaa liikkua lapsen mielessä
erilaisissa arjen tilanteissa? Jututtamo tarjoaa uutta ja innostavaa tekemistä
itsellesi tai yhdistyksenne toimintaan, esim. perhekahvilaan tai
vertaisryhmään. Jututtamo voi olla osana perhekahvilan arkea tai toimia
omana kertaluontoisena tai muutaman kerran toimivana ryhmänä.
Koulutuksen antia voi hyödyntää kaikissa vapaaehtoistyön kohtaamisissa,
vaikka ei Jututtamoa lähtisikään vetämään.
Jututtamon ohjaaksi voi kouluttauttua syksyllä Lahdessa, Hämeenlinnassa ja
Tampereella. Koulutukseen sisältyy kolme tapaamista, joista ensimmäinen on
avoin myös kaikille jututtamoista kinnostuneille. Muille kuin MLL:n jäsenille
ohjaajakoulutuksen hinta on 50 euroa. Infot ovat maksuttomia.

Lue lisää ja ilmoittaudu

Yhdistyksen hallituksen käsikirja tukemaan
yhdistystyötä
Yhdistyksen hallituksen käsikirja on kuvaus MLL:n piirien ja keskusjärjestön
yhdistykselle tarjoamasta tuesta, yhdistyksen sääntöjen ja MLL:n Suunta
2024 strategian mukaisten tehtävien hoitamisessa. Käsikirjan tavoitteena on
auttaa yhdistyksen hallitusta saamaan kokonaiskuva niin yhdistyksen
tehtävistä – osana yhteisen unelmamme toteuttamista – kuin tehtävien
hoitamiseen tarjolla olevasta tuesta. Toivomme, että käsittelette käsikirjaa
yhdistysten hallituksissa.

Lue lisää Yhdistysnetistä

Yhdistysposti jakoon
Yhdistyspostia piiritoimistolta lähetetään Hämeen piirin paikallisyhdistysten
hallitusten jäsenille ja sitä saa lähettää myös eteenpäin. Jos yhdistyksellä
on oma sähköposti, pidättehän huolen, että osoite on myös
yhdistysnetissä!

MLL:n Hämeen piiri
https://hameenpiiri.mll.fi/

» Kerro kaverille
» Päivitä tilaustiedot

Viestintään liittyvät kysymykset ja palaute
liisa.lindstrom@mll.fi

Jos et halua meiltä enempää postia, poistu postituslistalta.

