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Piirikirje paikallisyhdistyksille

Katso viesti selaimessa

Tammikuu 2022

Välitäthän piirikirjettä myös muille yhdistyksenne toimijoille!
Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa klikkaamalla kuvakkeita!

Tässä piirikirjeessä
•
•
•
•
•
•
•

Toiminnanjohtajan tervehdys
Ajankohtaista yhdistyksille juuri nyt
Kevään koulutukset yhdistysten vapaaehtoisille
Vapaaehtoistoiminnan johtamiskoulutus 2022
Palauta Hyvä joulumieli -raportti 31.1.2022 mennessä
Tukioppilastoiminta 50.vuotta
Kerro mielipiteesi hoito-oppaista ja osallistu arvontaan

Toiminnanjohtajan
tervehdys
Terveisiä piiritoimistolta! Uusi vuosi on
lähtenyt reippaasti käyntiin. Vaikka
ennen vuoden vaihdetta urakoitiin
tavalliseen tapaan hommia alta pois, ei
maailma tullut tälläkään kertaa
valmiiksi, vaan tehtävää on riittänyt
uuden vuoden puolellakin. Viime vuotta
on paketoitu tilinpäätöslukujen avulla,

tilastoja on koottu ja vuosikertomusta
kirjoitetaan. Myös toimintasuunnitelma on kaivettu esille ja muistuteltu mieliin,
mitä kaikkea tälle vuodelle olikaan suunniteltu. Uusia luottamushenkilöitä on
perehdytetty tehtäviinsä ja kotisivujen tietoja päivitelty ajan tasalle.
Uuden vuoden aloitukseen liittyy usein paljon suunnitelmia, uusia alkuja ja toivoa.
Toivo onkin tässä hetkessä varsin ajankohtainen teema. Pääsin kuuntelemaan pari
viikkoa sitten professori Mirjam Kallandin luentoa lasten tulevaisuudentoivosta.
Luento oli herättelevä ja antoi vinkkejä siihen, kuinka lasten tulevaisuudentoivoa
voidaan voimistaa tässä ajassa, jossa lasten tulevaisuudennäkymien on todettu
sumentuneen.
Elämme tällä hetkellä haastavia aikoja niin yhteisönä kuin yksilöinä. Osaan meistä
kohdistuu enemmän huolia ja paineita, jolloin tukea ja toivoa tarvitaan todenteolla.
Meillä MLL:ssä on voimavaranamme tärkeä tukemisen keino – kohtaaminen.
Kohtaamalla ja kuuntelemalla voimme auttaa toisiamme vaikeiden aikojen yli ja
luoda toivoa tulevaisuuteen.
Haluan toivottaa kaikille uusille ja vanhoille luottamushenkilöille sekä työntekijöille
voimia ja viisautta tärkeisiin tehtäviinne sekä onnekasta ja menestyksekästä vuotta
2022!
Vt. toiminnanjohtaja
Päivi Meduri

Ajankohtaista
hallituksessa juuri
nyt!
MLL:n paikallisyhdistysten
vapaaehtoistyö näkyy
valtakunnallisesti myös
tilastotiedon kautta - muistattehan
tilastot 31.1.2022 mennessä
Kiitokset teille, jotka olette jo käyneet täyttämässä tiedot tilastoonne.
Helppokäyttöinen ja selkeä tilastointityökalu löytyy Oma MLL -portaalin kautta.
Tutustu 6 minuuttia kestävään tilastoinnin ohjevideoon ja ylläty yksinkertaisesta
tilastointivälineestä.
Lisätietoa löytyy lisäksi Yhdistysnetistä.

Uusien luottamustehtävien merkinnät jäsenrekisteriin ja vanhojen
päättäminen
Muistattehan käydä päivittämässä yhdistyksenne uuden hallituksen tiedot
jäsenrekisteriin! Näin varmistetaan, että viestit ja piirikirje tavoittaa oikeat ihmiset!
Luottamustehtävät lisätään organisaation etusivulla ja luottamustehtävän
päättyessä tehtävä päätetään henkilön luottamustehtävätiedoissa. Tarkistakaa
samalla myös yhdistyksenne laskutusosoite ja tilinumero.
Yhdistyksen perustietoja voivat muokata puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja
sihteeri. Kun tunnuksiin oikeuttava luottamustehtävä vaihtuu, tulee tunnukset
luovuttaa tehtävässä aloittavalle henkilölle. Jos tunnusten kanssa on epäselvyyttä,
laittakaa viestiä satu.tolppanen@mll.fi niin saat tunnukset uudestaan. Jos kaipaatte
opastusta rekisterin käyttöön niin olkaa rohkeasti yhteydessä, me autamme
siinäkin.
OIKEA tapa on päättää luottamustehtävä jäsenrekisterissä ja sitten
aloittaa uusi - näin historiatieto jää talteen!

Mitä koulutustarpeita yhdistyksellänne on? - innostutaan yhdessä

Koulutusten myötä saa tietoa mutta myös uutta motivaatiota ja innostusta
vapaaehtoistyöhön. Vertaisten kuuleminen ja kohtaaminen on tärkeää. Onneksi
olemme oppineet työskentelmään myös verkossa. Verkossa toteuteut koulutukset
mahdollistavat vertaisuuden ja kokemusten jakamista hyvin laajastikkin eri
puolelta Hämeen piiriä ja valtakunnallisissa koulutuksissa vielä laajemmin. Ajan
myötä tavatataan toki myös nokattainkin!
Yhdistyksen omat, vain teille suunnanut koulutus- ja virkistysillat ovat myös
tärkeitä yhdityksen toimintakyvyn varmistamiseksi. Muistettehan pyytää näitä
tarvittaessa (esim.sparrausillat tai jokin asia/teema). Katsottehan
koulutustarjontaa ja tulkaa mukaan vaikka ei ihan omaa vastuutehtävää
kuvaakkaan. Voit vaikka innostua!

Kevään
koulutukset
yhdistysten
vapaaehtoisille
Kaikki koulutukset toteutetaan
verkossa

MLL-hallinnon kylpy, ke 2.2. klo 17.30-19.
Erityisesti uusille MLL-toimijoille suunnatussa verkkovalmennuksessa käydään läpi
MLL:n organisaatiota ja toimintaa, luodaan lyhyt katsaus yhdistyshallinnon
perusteisiin ja mm. hallituksen tehtäviin sekä siihen millaista tukea on saatavilla
vastuutehtävien hoitamiseen. Kouluttajina toimivat järjestötyön koordinaattori
Heidi Kukkola keskusjärjestöstä sekä koordinaattori Miia Mustalahti Hämeen
piiristä.
Ilmoittaudu mukaan 31.1. menessä tästä linkistä.

Perhekahvilaohjaajien oma ilta- meidän perhekahvila
Tervetuloa mukaan virkistymään, vaihtamaan kokemuksia ja kuulemaan iloisia
uutisia viimeisimmästä perhekahvilakyselystä. Kyselyyn vastasi runsas joukko
perhekahvilassa käyneitä sekä perhekahviloiden ohjaajia.
”Perhekahvilassa käyminen on kohentanut mielialaani.” 100 % vastaajista on
melko tai täysin samaa mieltä väittämän kanssa (MLL perhekahvilatutkimus 2020)
Samalla sisällöllä toteutettavat illat ma 28.2 klo 18-19.30 ja ke 2.3.2022 klo
18-19.30. Kouluttajana Päivi Naukkarinen. Ilmoittautuminen viimeistään
koulutusta edeltävänä iltana.

Viestinnän työkalupakki-koulutus verkossa, ke 9.3. klo 17.30-19
Miten perheet löytävät MLL toiminnan? Illan aikana käydään läpi se mitä
yhdistysviestinnän työkalupakista on hyvä löytyä. Miten kerromme
toiminnastamme, mitä kanavia kannattaa käyttää ja mitä valmiita materiaaleja ja
työkaluja meillä on käytössä.
Kouluttajina Päivi Meduri ja Miia Mustalahti.

MLL info verkossa ma 14.3. klo 17.30-19
Info on suunnattu kaikille luottamushenkilöille sekä uusille että konkareille. Illan
aikana käydään läpi MLL:n organisaatiota ja toimintaa, luodaan lyhyt katsaus
yhdistyshallinnon perusteisiin ja hallituksen tehtäviin sekä siihen millaista tukea on
saatavilla vastuutehtävien hoitamiseen.
Kouluttajana piirin koordinaattori Miia Mustalahti.

Puheenjohtajatreffit verkossa 12.5.2022
Merkitse kalenteriin verkkotreffit puheenjohtajille ja varapuheenjohtajille. Treffien
alustava kellonaika 17.30-19.30.

Lisätiedot ja koulutuksiin
ilmoittautuminen tästä

Vapaaehtoistoiminnan
johtamiskoulutus 2022
Ilmoittautuminen päättyy
27.1.2022
Hei puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja, ilmoittaudu
vapaaehtoistoiminnan
Ryhmatyo
johtamiskoulutukseen! Vapaaehtoistoiminnan johtamiskoulutus (VJK) on vuoden
mittainen koulutus MLL:n puheenjohtajille ja varapuheenjohtajille. Koulutus antaa
erinomaiset eväät vapaaehtoisten johtamiseen ja järjestötyöhön,
vapaaehtoistoiminnan kehittämiseen ja vaikuttamiseen. VJK:n suorittaneet ovat
kokeneet koulutuksen hyödylliseksi ja innostavaksi – sellaiseksi, joka jokaisen MLLpuheenjohtajan kannattaa käydä.
Koulutus koostuu avausseminaarista, pajapäivistä ja verkkotreffeistä.
Avausseminaari pidetään etätapahtumana 13.2. Linkki seminaariin lähetetään
ilmoittautuneille.
Ilmoittautuminen koulutukseen päättyy 27.1.2022. VJK:sta kiinnostuneille
järjestetään 25.1. infoilta.
Lisätietoja koulutuksesta ja ilmoittautuminen 27.1.2022 saakka:
Vapaaehtoistoiminnan johtamiskoulutus | Yhdistysnetti (mll.fi)
Kysymykset ja muut lisätiedot: tarja.satuli-kukkonen@mll.fi tai emi.maeda@mll.fi

VJK tietoa

Palauta Hyvä
Joulumieli raportti
31.1.2022
menessä
Vielä muistutuksena teille yhdistykset,
jotka tilasitte HJM -lahjakortit itselle tai tilasitte lahjakortit itselle ja viette ne
kumppanille.
Palautettahan raportointilomakkeet 31.1.2022 mennessä MLL:n Hämeen
piiriin. Jos lomakkeessa on mukana nimilista, lomake on tällöin ehdottomasti
postitettava kirjattuna kirjeenä.
Lomakkeen voi toimittaa myös skannattuna tai vakokuvana sähköpostitse
piiritoimistoon. Jos lomakkeessa on nimilista, lähetys on tehtävä salattuna.

Yhdistysten jakamista korteista pitää kirjata korttinumerot ylös. Jos koko pitkä
sarja ei mahdu paperille, niin mainitse kauppaketju ja kirjaa esim. viimeiset 5
numeroa lomakkeelle.
Palautusosoite:
MLL:n Hämeen piiri ry
Tuija Salo
Pyhäjärvenkatu 5B, 2.krs
33200 Tampere
sähköposti: hameen.piiri@mll.fi

Tukioppilastoiminta
50.vuotta
Tiesitkö, että tukioppilastoiminta tuli
suomeen MLL:n toimesta vuonna 1972?
Tästä on vierähtänyt jo upeat 50
vuotta! Toiminnan alkuperäinen tavoite
oli tehdä päihdevalistusta nuorilta
nuorille, koska tutkimukset tukivat sitä, että vertaisen sanalla ja esimerkillä on
vaikutusta. Näin se on edelleen –sillä on vaikutusta! Päihdevalistus on kuitenkin
jäänyt taka-alalle, ja toiminnan painotus on siirtynyt tässä hetkessä nuoria
puhuttaviin aiheisiin, kuten yksinäisyyden torjumiseen ja kiusaamisen ehkäisyyn.
Juhlavuoden kunniaksi aloitamme pikapuoliin valtakunnallisen Moi, mä oon kampanjan, josta kerromme lisää myöhemmin. Kiitos teille yhdistykset, kun olette
tukeneet ja tuette jatkossakin paikallisen koulun tukioppilastoimintaa. Jotta hyvät
toimintatavat eivät jäisi jakamatta, kerro meille teidän yhdistyksen yhteistyöstä
tukioppilaiden kanssa? Tuetteko tukioppilaita maksamalla tukioppilaskoulutuksen
tai esimerkiksi hupparin, ovatko tukioppilaat mukana yhdistyksen toiminnassa
jotekin jne. Mitä muuta yhteistyötä paikallisen koulun kanssa tehdään? Lähetä
meille vinkkisi sähköpostiosoitteeseen: suvi.myllarniemi@mll.fi perjantaihin
4.2.2022 mennessä. Kaikkien vinkkien lähettäjien kesken arvotaan
maksuton mediakasvatuksen vanhempainilta paikalliselle koululle.
Palkintoja jaetaan kolme.

Kerro mielipiteesi
hoito-oppaista
Jättämällä yhteystietosi
voit osallistua
arvontaan ja voittaa
palkinnon!
Kerro mielipiteesi Vauvan hoito-,
Leikki-ikäisen hoito- sekä
Esikoululaisesta koululaiseksioppaasta vastaamalla lukijakyselyyn.
Käytämme lukijakyselyn tuloksia oppaiden 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.

Lue Vauvan hoito-opasta

Osallistu kyselyyn tästä

Lue Leikki-ikäisen hoito-opasta

Lue Esikoululaisesta
koululaiseksi -opasta

Osallistu kyselyyn tästä

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.

