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Piirikirje paikallisyhdistyksille

Katso viesti selaimessa

joulukuu 2021

Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa klikkaamalla kuvakkeita!
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Kiitos mediakasvatuskoulutusten tilauksista
Lastenhoitotoiminnan terveiset
Aluevaalit 23.1.2022
VJK 2022 ja puheenjohtajapäivät
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Muistakaa palauttaa Hyvä Joulumieli -raporttilomake
Kerro mielipiteesi hoito-oppaista ja osallistu arvontaan

Toiminnanjohtajan
tervehdys
Vuosi 2021 kääntyy loppupuolelle ja on
tullut aika summata kuluneen vuoden
tapahtumia. Vuosi on ollut koronakriisin
vuoksi haastava monella tapaa.
Alkuvuoden koronarajoitukset

heijastuivat yhdistysten toimintaan,
kun tapahtumia ja kohtaamisia ei voitu
toteuttaa entiseen tapaan. Kesää kohti
mentäessä toiveikkuus kasvoi
pandemiatilanteen kohennuttua ja
toimintaa päästiin monin paikoin taas
toteuttamaan. Myös viime vuonna
peruuntuneita synttärijuhlia päästiin
tänä vuonna vihdoin juhlistamaan.
Viime viikkoina tilanne on kuitenkin
jälleen kerran heikentynyt koronan
tartuntalukujen kasvettua
ennätysmäisiksi ja taas ollaan
tilanteessa, jolloin mietitään miten
toimia terveysturvallisesti.
Yhdistystoiminnassa monelle luottamushenkilölle vapaaehtoisena toimimisen
tärkein anti tuntuu olevan mukava yhdessä tekeminen. Toki myös kokemus tehdyn
vapaaehtoistyön merkittävyydestä ja vaikuttavuudesta koetaan tärkeänä
kannustimena. On hyvin ymmärrettävää, että motivaatio ja ilo ovat olleet niin
vapaaehtoisilla kuin työntekijöilläkin hukassa, kun kokoukset on jouduttu
siirtämään tietokoneen tai kännykän ruudulle ja yhdistyksen tekemä toiminta ja
tapahtumat on pahimmassa tapauksessa jouduttu viemään kokonaan alas.
Kirjoittaessani tätä tekstiä vietetään kansainvälistä vapaaehtoisten päivää.
Kansalaisareenan julkaiseman tiedon mukaan, koronasta huolimatta, noin puolet
suomalaisista on tehnyt vapaaehtoistyötä vuoden 2021 aikana. Tutkimuksen
mukaan 38 % haluaisi osallistua vapaaehtoistoimintaan, jos vain pyydettäisiin.
Soitellessani yhdistysten puheenjohtajille kuluvan syksyn aikana, on monen huulilla
ollut huoli vapaaehtoisten saamisesta mukaan yhdistystoimintaan. Haaste on
todellinen, kun ihmisten vapaa-ajasta käydään entistä kovempaa kilpailua mm.
erilaisten medioiden kesken. Mielestäni edellä mainittu tutkimustulos kuitenkin tuo
lohtua tilanteeseen, sillä sen perusteella voisi päätellä, että vapaaehtoistyö,
mukaan lukien yhdistystoiminta, kiinnostaa edelleen monia. Meillä kenelläkään ei
ole tietoa siitä, mikä tulee olemaan uusi normaali. Ihmisten kaipaus kohtaamiseen
ja yhdessä tekemiseen on kuitenkin edelleen todellinen ja uskon, että näiden
vaikeiden vuosien jälkeen tarve siihen voi olla jopa entistä suurempi.
Haluan kiittää omalta osaltani teitä yhdistystoimijoita tekemästänne tärkeästä
työstä. Haasteista huolimatta suuntaamme katseet toiveikkaina kohti uutta vuotta.
Sitä ennen toivotan kuitenkin kaikille leppoisaa ja lempeää joulun aikaa!
Vt. toiminnanjohtaja
Päivi Meduri

Tilastointi helpottui uudistuksen
myötä!
Valtakunnallinen tilastointi kokoaa koko Suomen osalta tekemänne työn ja siksi
myös teidän yhdistyksessänne tehty vapaaehtoistyö on tärkeä!
saamme yhdessä kattavan kuvan toiminnan laajuudesta myös piirin alueella
voimme välittää faktatietoa rahoittajille
tilastointitiedot ovat myös tukena toiminnan esiitelyssä
vapaaehtoistyönne näkyväksi tekemisen myötä seuraavatkin 100 vuotta
menee paljon helpommin
Nyt tilastoidaan uuden kevyemmän työkalun kautta. Yhdistyksenne tilastot
tulisi olla valmiina 31.1.2022. Uusi tilastointityökalu löytyy Oma MLL -portaalin
kautta.
Tutustu 6 minuuttia kestävään tilastoinnin ohjevideoon.
Lisätietoa löytyy Yhdistysnetistä.

Tilastoinnin verkkotyöpaja 18.1.2022
Tule mukaan TILASTOINNIN TYÖPAJAAN 18.1.2022 klo 17.30-19.
Näytämme kuinka helppoa se on!
Tilastointioikeus on automaattisesti kaikilla yhdistyksen luottamus- ja
vastuuhenkilöillä. Tulkaa oppimaan yhdessä.
Oletko enemmän tekijä- vai tilastoijatyyppi yhdistyksesi toiminassa? Molempia
tarvitaan, koska tekemisen myötä tarvitaan myös tietoa siitä mitä kaikkea ja
kuinka paljon MLL:n vapaaehtoiset kaiken kaikkiaan tekevätkään. Me tiedämme
mutta haluamme, että myös muut tietävät!

Ilmoittaudu tilastointipajaan

Muista ilmoittautua syyskokoukseen
MLL:n Hämeen piirin sääntömääräinen syyskokous pidetään keskiviikkona
15.12.2021 klo 17.30. Kokous järjestetään etäyhteyksin Zoom-verkkokokouksena.
Ilmoittautua voi vielä 12.12.2021 asti. Kokouslinkki lähetetään ilmoittautuneille.
Tervetuloa!

Ilmoittaudu mukaan tästä!

Kiitos
mediakasvatuskoulutusten
tilauksista!
MLL:n keskusjärjestö tarjosi piireille
mediakasvatuskoulutuksia maksutta, ja
me puolestaan tarjosimme niitä teille
paikallisyhdistyksille.

Kuva: Antti Ranki

Koulutukset menivät Tyrvännön, Vesilahden, Kangasalan ja Hausjärven
paikallisyhdistyksille.
Kiitos teille!

Lastenhoitotoiminnan
terveiset
Lastenhoitotoimintaa järjestetään niissä
kunnissa, jotka avustavat toimintaa.
Korona-aika vaikutti suuresti
lastenhoitotoimintaan. Perheet eivät
uskaltaneet tilata hoitajia, perheeseen,
jossa oli tarttuvia tauteja, ei saanut mennä, lastenhoitokursseja peruuntui ja niitä
pidettiin etänä pienemmälle joukolle. Nyt syksyllä toiminta on taas vilkastunut.
Kaikki kolme syksyn lastenhoitokurssia päästiin pitämään lähiopetuksena, ja uusia

hoitajia valmistuu näistä kursseista Tampereen, Lempäälän ja Hämeenlinnan
suunnalle.
Kevään kursseista ensimmäisenä starttaa Pirkkalan kurssi helmikuun alussa. Kurssi
pidetään yhteistyössä Pirkan opiston kanssa. Ilmoittautuminen kurssille käynnistyy
parin päivän päästä 14.12. Pirkan opiston verkkosivuilla .
Paikallisyhdistykset ovat tärkeä kumppani lastenhoitotoiminnan mainostamisessa.
Lähetämme mielellämme mainosmateriaalia perheille jaettavaksi. Myös uusien
hoitajien rekrytoinnissa te alueenne parhaiten tuntevat vapaaehtoiset olette iso
apu. Kiitos!
Hoitajaksi pääsee myös suoraan perehdytyksen kautta, jos on sosiaali-, terveys- ja
kasvatusalan ammattilainen tai näiden alojen opiskelija. Perehdytyksiä pidetään
pitkin vuotta ja niistä ilmoitetaan nettisivuillamme.
Lastenhoitotoimintaa koordinoi tällä hetkellä Sanna Kaukonen. Sannan tavoittaa
numerosta 040 517 2993 ja sähköpostitse sanna.kaukonen@mll.fi.

Aluevaalit 23.1.2022
Ensimmäistä kertaa järjestettävien aluevaalien merkitys on suuri, sillä jatkossa
hyvinvointialueet rakentavat merkittävältä osaltaan lasten, nuorten ja perheiden
hyvinvointia.
Lasten, nuorten ja lapsiperheiden asiat eivät nouse automaattisesti
aluevaalikeskusteluihin. MLL:lla on tärkeä tehtävä ja myös erinomaiset
mahdollisuudet nostaa lapsille, nuorille ja perheille tärkeät teemat esiin joka
puolella maata.
Vaalivaikuttamisen tueksi on rakennettu vaalisivusto, josta löytyy aluevaaliohjelma
aihekohdittain sekä aiheisiin liittyviä blogeja ja linkkejä. Lisätietoa löytyy myös
yhdistysnetistä. Vaikuttamisen aika on nyt!

Aluevaalit 2022

VJK 2022 ja
Puheenjohtajapäivät
VJK on MLL:n puheenjohtajille ja
varapuheenjohtajille suunniteltu
johtamiskoulutus, joka antaa valmiudet
yhdistyksen johtamiseen,
järjestötyöhön, vapaaehtoistoiminnan
kehittämiseen ja vaikuttamiseen. VJK sopii niin uusille kuin konkareillekin, lähde
rohkeasti mukaan! Koulutus on 5 opintopisteen laajuinen ja vuonna 2022 se
toteutetaan joustavasti lähi- ja etäopetuksena. Ilmoittautuminen avautuu 14.12. ja
on auki 27.1.2022 saakka. VJK:sta kiinnostuneille järjestetään infoilta 25.1.2022.
Koulutuksen avausseminaari pidetään yhdessä PJ-päivien kanssa Helsingissä
Kalastajatorpalla (Korona-tilanteen vuoksi muutokset mahdollisia).
Puheejohtajapäivät 12.-13.2.2022 on suunnattu yhdistysten puheenjohtajille ja
varapuheenjohtajille. Lisätietoa päivistä tulee myöhemmin yhdistysnettiin, seuraa
siis ilmoittelua ja merkitse ajankohta kalenteriin valmiiksi.

Lue lisää VJK:sta

Viestintänurkka
Joulukorttipohja Gredissä ja Lauran
viimeiset terveiset
Joulua odotetaan jo kovasti, ja nyt on
hyvä hetki myös muistaa yhdistysten
toiminnassa olevia vapaaehtoisia.
Gredistä löytyy pohja somessa
julkaistavaan muokattavaan kuvaan.
Toki kuvaa voi myös tulostaa ja
lähettää vapaaehtoisille postitse, jos
haluaa. Pohja löytyy Aineistot ->
Some -> Instagram -> Muokattavat
kuva- ja tekstipohjat -polun alta.
Joulutervehdyspohjassa on valmiina
kuva lumisadepallosta, mutta kuvan, tekstin ja yhdistyksen tunnuksen voi vaihtaa.
Ohjeessa on lisäksi malliteksti, jonka voi liittää kuvan julkaisun yhteydessä
somepostaukseen.
Tämä on viimeinen Viestintänurkka-vinkkini, sillä määräaikainen työsuhteeni
päättyy vuoden loppuun, ja siirryn lomalaitumille jo 14.12. Toivottavasti vinkeistä
ja minusta on ollut apua tänä aikana, kun olen piirissä työskennellyt. Minä olen
oppinut sekä MLL:sta, paikallisyhdistyksistä että vapaaehtoistyöstä todella paljon,
ja kannan näitä oppeja mukanani pitkään. Yhdistyksissä tehdään todella tärkeää
työtä lasten ja perheiden eteen, ja matalan kynnyksen toiminnalla voidaan tarttua
toimeen nopeasti. Se on tosi arvokasta, ja toivottavasti te yhdistystoimijat
muistatte sen, myös näinä vaikeina korona-aikoina.
Kiitos kaikille yhteistyöstä ja iloista joulun odotusta!
Laura, laura.ikavalko@mll.fi
PS! Muistattehan välittää piirikirjettä sekä keskusjärjestön yhdistystiedotetta
kaikille aktiiveille.

Muistakaa
palauttaa Hyvä
Joulumieli raporttilomake
Vielä muistutuksena teille yhdistykset,
jotka tilasitte HJM -lahjakortit itselle tai
tilasitte lahjakortit itselle ja viette ne
kumppanille.
Palauttakaa raportointilomake
31.1.2022 mennessä. 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

Kerro mielipiteesi hoito-oppaista.
Jättämällä yhteystietosi voit osallistua arvontaan
ja voittaa palkinnon!
Kerro mielipiteesi Vauvan hoito-, Leikki-ikäisen hoito- sekä Esikoululaisesta
koululaiseksi- oppaasta 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-opas ja kerro mielipiteesi.
Osallistu Vauvan hoito-oppaan kyselyyn tästä

Lue Esikoululaisesta koululaiseksi -opas lasten vanhemmille ja kerro
mielipiteesi.
Osallistu Esikoululaisesta koululaiseksi -oppaan kyselyyn tästä

Lue Leikki-ikäisen hoito-opas ja kerro mielipiteesi.
Osallistu Leikki-ikäisen hoito-oppaan 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.

