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Piirikirje paikallisyhdistyksille

Katso viesti selaimessa

kesäkuu 2020

Kiitos kuluneesta keväästä!
Kevät oli poikkeuksellinen, kuten on monet kerrat ehditty todeta.
Kiitos teille aktiivisesta tiedottamisesta poikkeusoloissa,
monenlaisista uusista toimintamalleista sekä monipuolisen
kesätoiminnan järjestämisestä! Osalle tämä korona-kevät on
tarjonnut kaivattua huilitaukoa yhdistyshallinnosta, joskus sekin on
tarpeen. Syksyllä jatketaan taas uusin voimin ja mennään kohti
MLL100 juhlintaa!
Toivottavasti kesä tarjoaa sinulle aurinkoisia päiviä, iloista
tekemistä ja rentouttavaa oloa. Tavataan taas syksyn
kohtaamisissa!
t. Piiritoimiston väki

Merkitse kalenteriin
Piirin syyskokous la 21.11.2020
Samassa yhteydessä pidetään myös
piirin kevätkokous.

Perhekahvilaohjaajien verkkokurssi
14.9.-18.10.2020
Perhekahvila ohjaajien verkkokurssilla saat valmiuksia MLL:n perhekahvilan
ohjaamiseen. Koulutus toteutetaan Moodle-alustalla ja sisältää yhden

etätapaamisen kurssin aikana. Tehtävät voit tehdä itsenäisesti kurssiohjelman
puitteissa.
"Kurssilta sain paljon ideoita ja ajatuksia ihmisten kohtaamisesta, kahvilan
ohjelmasta ja kehittämisestä."

Jututtamo-koulutus
MLL:n vertaisryhmäkoulutus antaa sinulle valmiuksia vertaisryhmien ohjaamiseen
sekä vanhempien kohtaamiseen. Koulutusta voit hyödyntää monipuolisesti
yhdistyksessäsi, perhekahvilassa tai kartuttaa omaa osaamistasi. Koulutus on
maksuton ja sisältää koulutustarjoilut.
Koulutus koostuu kolmesta kokoontumisesta sekä ohjausharjoittelusta. Tapaamme
ke 23.9. klo 17.30-20, la 10.10. klo 9-15, to 19.11. klo 17.30-20.
Koulutuspaikkana piiritoimisto Tampereella.

Hyvä arki lapselle-koulutuksia
Haluatko oppia lisää lapsen kasvun ja pärjäävyyden tukemisesta? Hyvä arki
lapselle koulutus perustuu MIELI ry:n Lapset puheeksi menetelmään, jonka avulla
rakennetaan yhteisymmärrystä ja arjen sujuvuutta lapsen sekä hänen
vanhempansa ja muiden lapselle tärkeiden aikuisten välille. Koulutus sopii mm.
perhekahvilaohjaajille, yhdistysten toimijoille sekä kaikille vanhemmuuden
tukemisesta kiinnostuneille.
Koulutuksia pidetään Tampereella ke 21.10. klo 17.30-20 (piiritoimisto) sekä
Hämeenlinnassa to 26.11. klo 17.30-20 (Kumppanuustalo)
Ilmoittautumislomake koulutuksiin löytyy piirin nettisivuilta.
Muistathan myös keskusjärjestön järjestämät vapaaehtoisten verkkovalmennukset.

Piiritoimisto on suljettuna 18.6.–7.8.2020.

Liittokokous 12.-13.9.2020
Helsingissä
Kokoukseen ilmoittaudutaan ja
kokouspaketit varataan
Yhdistysnetissä. Majoituksen ja
kuljetuksen kukin osallistuja varaa itse,
eivätkä ne sisälly kokouspaketin
hintaan. Yhdistysnetistä löytyy myös
ohjeet majoitusvarauksien tekemiseen.
Ilmoittautuminen on avautunut ja
ilmoittautua voi 9.8.2020 asti.

Kuva: Hilton Helsinki
Kalastajatorppa

MLL 100
Kuten tiedämme, Mannerheimin
Lastensuojeluliitto on ollut mukana
lasten, nuorten ja perheiden elämässä
jo sadan vuoden ajan – sinunkin
lapsuudessasi. Keskiviikkona 10.6. MLL
avaa historiasivuston, jonka avulla
pääset kurkistamaan MLL:n historiaan
ja omaan lapsuuteesi! Jaattehan tätä
eteenpäin yhdistyksen somessa. Ja tietysti myös omissa somekanavissa tunnelmia
omilta lapsuusvuosiltanne!

Hämeen piirin avoimet ovet
Hämeen piiri pitää avoimet ovet piirin toimipisteissä.
Pe 2.10. Tampere, ma 5.10. Hämeenlinna sekä 7.10. Lahti.
Tarkempia tietoa lähempänä ajankohtaa.
4.10. Lastenjuhlat hauskat juhlat yhdessä lasten ja perheiden kanssa - Olettehan
jo mukana Kekkerikamut FB-ryhmässä! Keskusjärjestö jakaa jokaista juhlaa
kohden 150 ilmapalloa ja näillä tiedon saman verran MLL100-juhlanumeroisia Aku
Ankkoja. Mikäli haluatte edellä mainittuja materiaaleja juhliinne, ilmoitattehan
juhla-aikeenne 15.8. mennessä osoitteeseen:
https://www.lyyti.in/KokoSuomenlastenjuhlat. Jo tulleet ilmoittautumiset
luonnollisesti huomioidaan.
Tiedoksi jo tässä vaiheessa, että kesän jälkeen saamme MLL:n sivuille
karttasovelluksen, jonne yhdistykset voivat ilmoittaa oman 4.10. juhlansa kaikille
näkyviin.

MLL:n
lastenhoitopalvelu
Tarvitsetteko lastenhoitoapua pienille
koululaisille kesällä? Vai onko päiväkoti
kiinni niin pitkään, ettei vanhempien
lomat meinaa riittää? Tilaa MLL:n
hoitaja kesäksi! Koulujen kesälomaaikaan MLL:n hoitajavälityksen kautta
voi tiedustella myös pidempiaikaista
lastenhoitoapua. MLL:n hoitajina toimii
koululaisia ja opiskelijoita, jotka
tekevät mielellään lastenhoitotöitä
kesälomallaan. Jos perheenne tarvitsee
kesähoitoapua, olethan yhteydessä
hoitajavälitykseemme arkisin klo 8-12 p. 044 030 3301.
MLL:n hoitajan voi tilata netissä elastenhoito.fi tai
puhelimitse ma-pe klo 8-12 p. 044 0303 301
Autattehan osaltanne perheitä löytämään palvelun. Tilaa hoitaja mainoksia
on helppo jakaa eteenpäin piirin facebook sivuilta (seuraava julkaisu 9.6.) Voimme
myös lähettää teille sähköpostitse valmiita mainoksia (mainoskuvia tai PDF
tiedostoja), joita voi jakaa erilaisissa verkostoissa eteenpäin. Pyydettäessä
lähetämme teille tilaa hoitaja lehtisiä, joita voi laittaa ilmoitustaululle vaikkapa
lähikaupassa, alueen neuvolassa ja päiväkodissa.
Lisätietoja: liisa.lindstrom@mll.fi
P.S. Lastenhoitopalvelusta kannattaa myös mainita jäsenkirjeessä yhdistyksen
jäsenille.

Huolet eivät jää
kesälomalle – Lasten ja
nuorten puhelin
avoinna kesällä joka
päivä
Lasten ja nuorten puhelin on avoinna
numerossa 116 111 kesäkuukausien aikana joka päivä. Juhannusviikonloppuna
kello 14-17 ja siitä eteenpäin palvelu on avoinna päivittäin kello 17–20. Chatissa
päivystetään maanantaisin ja tiistaisin kello 17-20.
Nettikirjeen voi kirjoittaa milloin tahansa, siihen saa päivystäjän kirjoittaman

vastauksen viikon sisällä.
Ruotsinkielinen Lasten ja nuorten puhelin vastaa numerossa 0800 96 116 kesän
aikana maanantaista keskiviikkoon kello 14–17 ja torstaisin kello 17–20.
Normaaleihin aukioloaikoihin Lasten ja nuorten puhelin ja nettipalvelut palaavat 10.
elokuuta. Lasten ja nuorten puhelin

Vanhempainpuhelimessa kesätauko
MLL:n Vanhempainpuhelimessa, chatissa ja nettikirjepalvelussa vastataan
juhannukseen asti normaalisti. Viimeinen päivystyspäivä on torstaina 18.
kesäkuuta. Sen jälkeen palvelu jää kesätauolle ja avautuu uudelleen jälleen 10.
elokuuta. Vanhempainpuhelin

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

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.

