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Piirikirje paikallisyhdistyksille

Katso viesti selaimessa

maaliskuu 2021

Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa klikkaamalla kuvakkeita!
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MLL:n Hämeen
piirin
kevätkokous
toukokuussa
Piirin kevätkokous järjestetään
19.5.2021 etäyhteyksin.
Kevätkokousasioiden lisäksi ohjelmassa on alustus aiheesta: Millaistahan
on olla ihan pieni median keskellä?

Miten media vaikuttaa pienen lapsen elämään? Miten digilaitteet ovat osa perheen
arkea? Miten huomioida pientä lasta omassa somen käytössä? Miten tarjota turvaa
ja taitoja digiajan vauvalle ja taaperolle? Miten hyvä vuorovaikutussuhde lapseen
turvataan digiajassa?
MLL:n Vanhempainnetin Vauvana ja taaperona digiajassa -aineisto tarjoaa tukea
digihyvinvointiin, vuorovaikutukseen ja turvalliseen median käyttöön lasta
odottaville ja 0-3-vuotiaiden vanhemmille. MLL:n mediakasvatuksen suunnittelija
Paula Aalto tulee kevätkokoukseen kertomaan MLL:n uusista neuvolaikäisten lasten
vanhemmille suunnatuista materiaaleista.
Lähetämme kokouskutsun ja -materiaalin sähköisesti erillisenä postituksena.

Korona-tsempit!
Koronan kanssa on eletty jo vuoden
päivät, ja väsymystä tilanteeseen on
varmasti meillä kaikilla pinnassa. Pientä
valon kajastusta tunnelin päässä
onneksi näkyy, kun rokotteiden
antaminen pikkuhiljaa etenee.
Piirin alueella toimivat
paikallisyhdistykset ovat hienosti reagoineet muuttuviin tilanteisiin ja informoineet
vapaaehtoisia siitä, miten toimitaan. Hyvää työtä! Hienoa on sekin, että monia
toimintoja on jollain tavalla jatkettu. Näinä aikoina monet lapsiperheet kaipaavat
tukea tavallista enemmän.
Siispä: Jaksetaan vielä jonkin aikaa, pysytään terveinä ja taputellaan toisiamme
virtuaaliselle olalle hyvästä työstä!

Piirin kevätkahvit
Järjestämme keväällä teille yhdistysten
aktiiveille kahdet samansisältöiset
virtuaaliset kevätkahvit. Voit valita
sopiiko ti 27.4. klo 13-14.30 vai ke
5.5. klo 17.30-19 paremmin teidän
kalentereihinne. Tulkaa mukaan vaikka
koko hallituksen voimin!
Kahvittelun lomassa pääsette jakamaan
tunnelmia kuluneesta keväästä, suunnitellaan tulevaa ja vaihdetaan kuulumisia.
Onko menty tukka putkella, miten pitää pää kylmänä kun on monta rautaa tulessa
vai tukka hyvin kaikki hyvin?
Ilmoittautumiset löytyvät tuttuun tapaan piirin nettisivuilta

MLL kansalaisten
järjestö
Jäsenkyselyn mukaan MLL:ään
halutaan liittyä oman tai omien lasten vuoksi, hyvän asian takia sekä kiinnostavan
toiminnan ja tapahtumien vuoksi. Näitä valtteja kannattaa hyödyntää, kun
jäsenyyttä markkinoitte.

MLL:n suuri jäsenmäärä on yksi tekijä miksi olemme Suomen suurin
lastensuojelujärjestö. MLL:n jäsenyys on helppo tapa osoittaa, että on pienen
puolella. Se on kannanotto lasten ja perheiden puolesta. MLL puolustaa lapsen
oikeuksia, auttaa ja tukee perheitä arjessa, järjestää hauskaa tekemistä
kaikenikäisille sekä tarjoaa mielekästä vapaaehtoistyötä lasten ja perheiden
kanssa.
Toiminta on monelta osin tauolla, mutta jäseniä tarvitaan tässäkin ajasssa. Nyt
kannattaakin nostaa esille sitä, että MLL:n jäsenenä ollaan pienten puolella, myös
pandemian jälkeen.

Jututtamokoulutus
verkossa
Kiinnostaisiko sinua ohjata vanhempien
yhteistä keskustelua kasvokkain tai
verkossa?
Jututtamo-koulutuksessa saat uudenlaisia työkaluja keskustelun virittämiseen ja
vertaisryhmän ohjaamiseen. Tätä ohjaustapaa voit soveltaa muihinkin kohtaamisiin
perheiden kanssa.
Ohjaajakoulutus (1,5 op) järjestetään verkossa Zoom-ohjelman kautta.
Koulutukseen sisältyy kolme tapaamista videoyhteydellä Zoomissa, itsenäistä
opiskelua ja Jututtamon ohjaamisen harjoittelu
Koulutuspäivät, kellonajat ja koulutuksen kulku
• 11.5. klo 12.00-15.00 Jututtamon ohjaustapa ja mentalisaatio, välitehtävä
• 17.8. klo 12.00-15.00 Mentalisaatio, ryhmän ohjaaminen ja oman Jututtamon
suunnittelu
• Jututtamo-keskusteluhetken ohjaamisen harjoittelu (1-2 x), päiväkirja
• 28.9. klo 12.00-15.00 Minä Jututtamon ohjaajana, ohjauskokemusten purku
Ilmoittautumiset 23.4. mennessä. Lisätietoja löydät piirin nettisivuilta

Lyhyesti tilastoinnista
Kiitos teille kaikille vuoden 2020 tilastot lähettäneille!
Poikkeusvuodesta huolimatta Hämeen piirin alueella tehtiin paljon hyvää lasten,
nuorten ja perheiden hyväksi. Kerätyt luvut antavat tärkeää tietoa MLL:n
toiminnansta niin valtakunnallisesti, alueellisesti kuin teille itsellennekin.
Hyödyntäkää kerättyä tilastotietoa, kun haette avustuksia tai kerrotte
toiminnastanne. Olkaa rohkeasti ylpeitä tekemästänne työstä!
Vuoden 2021 toiminnan tilastointi toteutetaan uudella tilastointisovelluksella, joka
valmistuu kevään kuluessa. Ennen käyttöönottoa piirit ja muutamat yhdistykset
testaavat sitä, ja laadimme tarvittavat ohjeet. Jos haluat osallistua testaukseen,
ilmoittaudu mukaan lähettämällä sähköpostia osoitteeseen: liisa.ylikojola@mll.fi

Viestintänurkka
Hyödynnä rohkeasti piirin
somejulkaisuja myös
yhdistyksen omissa sosiaalisen

median kanavissa!
Facebookissa voit jakaa piirin
julkaisuja kätevästi Jaa-painikkeella.
Voit joko jakaa julkaisut sellaisenaan tai
kopioida tekstin piirin julkaisulla ja
kuvittaa julkaisun omalla kuvilla.
Instagramissa julkaisujen jakaminen
ei ole yhtä yksinkertaista, mutta
siihenkin on keinoja. Yksi tapa on
ottaa kuvakaappaus julkaisusta,
kopioida julkaisun teksti ja sitten tehdä
oma julkaisu piirin julkaisusta. Toinen
tapa on nostaa toisen (esimerkiksi
piirin) tekemä julkaisu yhdistyksen
storyyn eli tarinoihin. (Tarinat ovat Instagramin yläreunassa olevia "palluroita",
jotka ovat nähtävissä 24 tunnin ajan.) Julkaisun nostaminen tarinaan sujuu
seuraavasti, alla olevissa kuvissa vielä selvennykset:
1. Klikkaa valitsemasi julkaisun alla olevaa lennokin/nuolen kuvaketta.
2. Valitse "Lisää julkaisu tarinaasi". Tämän jälkeen julkaisu siirtyy automaattisesti
tarina-pohjaan.
3. Kun julkaisu on tarina-pohjassa, siihen voi lisätä halutessaan tekstiä esimerkiksi
siitä, mitä jaettu julkaisu käsittelee. Alareunassa on painike "Lähetä
vastaanottajalle", klikkaa sitä, kun on valmista.
4. Viimeisessä vaiheessa valitaan vielä, että tarina julkaistaan tarinat-kohdassa
kaikille seuraajille klikkaamalla "Jaa"-painiketta Tarinasi-kohdan perässä. Valmista!
Ja psst! Jos yhdistykselläsi on tulossa tapahtuma tai jotain muuta mielenkiintoista
jaettavaa sisältlöä, jolle kaipaatte lisänäkyvyyttä, huikkaa minulle. Nostamme
mielellämme piirin somekanavissa yhdistysten asioita, mutta paljon menee
algoritmien takia ohi silmien.
- Laura, laura.ikavalko@mll.fi

Ilolla eskarista
ekalle -toiminnan
pilottiyhdistykseksi?
Hei yhdistystoimija! Onko eskarista
ekalle siirtymävaiheen tuki
vanhemmille asia, jota haluaisitte
kokeilla seuraavan lukuvuoden aikana?
Toimintaa varten luodaan kolme eri toteuttamistapaa, joita keskusjärjestö pilotoi
tulevan lukuvuoden 2021-2022 aikana. Olisiko yhdistyksenne halukas pääsemään
mukaan pilotointiin? Ilmoittaudu osoitteeseen liisa.kilpiainen@mll.fi. Lisätietoa
hankkeesta ja pilotoinnista löytyy Yhdistysnetistä.

Kerro mielipiteesi
Vauvan hoitooppaasta 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
sähköpostiosoitteensa jättäneiden kesken arvomme joka toinen kuukausi suloisen
Teddy Cream -pupu pehmolelun. Otamme yhteyttä voittajiin henkilökohtaisesti.
Lue Vauvan hoito-opas tästä
Osallistu kyselyyn tästä

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.

