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Piirikirje paikallisyhdistyksille

Katso viesti selaimessa

Huhtikuu 2022

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

Tässä piirikirjeessä
•
•
•
•
•
•
•
•

Lapset ja perheet tarvitsevat apuamme
Tervetuloa perhekahviloihin!
Henkilöstömuutoksia piirissä
Yhdistys työnantajana -koulutus
Terveiset lastenhoitotoiminnasta
Tukioppilastoiminta 50 vuotta
Vanhempainillat: Miten puhua lapselle sodasta ja luoda turvaa?
Kerro mielipiteesi hoito-oppaista ja osallistu arvontaan

Lapset ja perheet
tarvitsevat
apuamme
Ukraina ja ukrainalaiset tarvitsevat
apua Venäjän hyökkäyssodan vuoksi.
Mannerheimin Lastensuojeluliitto tukee
sodan keskellä eläviä lapsia ja perheitä Ukrainassa kanavoimalla rahallista apuaan
kriisialueilla toimivien järjestökumppaneidensa kautta. Keskusjärjestö seuraa
tilannetta, ohjaa ja koordinoi MLL:n valmiustyötä.

Lapset ja nuoret tarvitsevat nyt kuuntelijaa ja aikuisen tukea käsitellä vaikeita
tunteita ja pelkoa. MLL tehostaa tukeaan kouluille ja kasvattajille, ja piirit tarjoavat
mm. mediankäyttöön liittyviä koulutuksia, oppitunteja ja vanhempainiltoja.
MLL:n yhdistyksillä ja perhekahviloilla on nyt todella tärkeä rooli perheiden
tukijana. Nyt jos koskaan tarvitaan kohtaamispaikkoja ja mukavaa tekemistä, joka
pitää meidät kiinni ihan tavallisessa arjessa. Yhdistysnetistä löytyy
perhekahvilatoiminnan tueksi materiaaleja, joita jokainen voi hyödyntää oman
osaamisen ja mahdollisuuksien mukaan. Mukana on yhteisöllisiä leikkivinkkejä,
kysymyksiä perhekahvilakeskustelun tueksi ja tietoa lisätuesta perheille. Aineistoja
perhekahviloihin ja kohtaamispaikkoihin on saatavilla myös ukrainankielisenä.
Klikkaa tästä itsesi Yhdistysnetin materiaaleihin.

Tervetuloa
perhekahviloihin!
Moni yhdistys ja perhekahvila on
vihdoin päässyt avamaan oviaan
koronapandemian jäljiltä ja
yhdistyksillä onkin nyt tärkä rooli
perheiden kannattelijana.
Hyvinvointialueiden ja perhekeskusten rakentamistyössä on tärkeää, että MLL:n
perhekahvilat ja kohtaamispaikat tunnistetaan ja liitetään osaksi fyysisiä ja
sähköisiä perhekeskuksia.
Muistathan tarkistaa, että yhdistyksenne kotisivut ja sosiaalisen median tiedot ovat
ajan tasalla, jotta perheet löytävät mukaan toimintaanne!

Henkilöstömuutoksia
piirissä
Talven vaihtuessa kevääksi,
hyvästelimme kaksi piirin pitkäaikaista
työntekijää, Miia Mustalahden ja
Päivi Naukkarisen, heidän siirtyessä
uusiin työtehtäviin. Myöhemmin
keväällä joudumme haikeina hyvästelemään vielä Kati Leppäsen ja Tuija Salon
heidän työsuhteidensa päättyessä piirissä. Kiitämme lämpimästi työntekijöitämme
yhteisistä vuosista ja ansiokkaasti tehdystä työstä!
Olemme myös toivottaneet tervetulleiksi työyhteisöömme kaksi uutta työntekijää,
Suvi Hietaniemen ja Sanna Lammin, sekä vanhempainvapaalta palanneen
Laura Räisäsen. Samalla olemme tehneet hiukan päivitystä tehtävänkuviin ja
joidenkin työntekijöiden vastuualueet ovat muuttuneet.
Jatkossa yhdistysten tukeen, koulutukseen ja ohjaukseen liittyvissä kysymyksissä
teitä palvelevat perhekeskuskoordinaattoreiden tiimi, johon kuuluvat Päivi
Meduri, Tiina Rintala-Siira ja Laura Räisänen.
Tukihenkilötoiminnan tiimissä työskentelvät Riikka Ala-Nikkola, Suvi Hietaniemi
ja Sanna Kaukonen.
Lastenhoitotoimintaan liittyvissä asioissa yhteydessä voi olla yhteydessä Sanna
Kaukoseen ja piirin kouluyhteistyöstä vastaa Suvi Myllärniemi.
Uutena toimintona piirissä alkaa OmaKamu-toiminta, jota koordinoi Sanna Lammi.

Kaikkien piirin työntekijöiden tiedot löytyvät helposti piirin kotisivujen
yhteystiedoista. Ollaan yhteydessä!

Yhdistys
työnantajana verkkokoulutus
Aikooko yhdistyksenne palkata esim.
kesätyöntekijän? Tule kuuntelemaan
työnantajana toimisesta!
Työnantajana toimiminen on
yhdistykselle vastuullinen tehtävä,
johon liittyy monia velvoitteita. Työnantajan vastuista ja velvoitteista on hyvä olla
tietoinen jo siinä vaiheessa, kun työntekijän palkkaamista vasta suunnitellaan.
Työsuhde on työsuhde yhdistyksessäkin, ja vaikka esimiehenä toimisi
vapaaehtoinen.
Koulutuksessa käydään läpi perustietoa työnantajana toimimisesta ja käsitellään
erilaiset työnantajavelvoitteet (esim. kerhonohjaajan palkkaaminen kesäksi).
Tavoitteena antaa käytännönvinkkejä ja helpottaa oikean ja olennaiset tiedon
löytymistä työnantajuutta säätelevistä laeista ja työehtosopimuksista. Koulutus
järjestetään tiistaina 26.4.2021 kello 17.30–19.00 ja se toteutetaan
verkkokoulutuksena. Linkki osallistumista varten lähetetään ilmoittautuneille.
Lisätiedot:
Miia Päiviö
miia.paivio@mll.fi
044 353 7611

Lue lisää ja ilmoittaudu

Terveiset lastenhoitotoiminnasta!
MLL:n Hämeen piiri järjestää lastenhoitotoimintaa niissä kunnissa, jotka avustavat
toimintaa.
MLL:hoitajan palkka on 9 euroa/tunnilta (pyhäpäivinä 18 euroa/tunti). Perhe voi
saada hoitajan kotiinsa kaikkina vuorokaudenaikoina. Perhe tilaa hoitajan MLL:n
Lastenhoitotoiminnan välityksestä soittamalla arkisin kello 8-12 hoitajavälityksen
puhelinnumeroon 044 0303301 tai rekisteröitymällä asiakkaaksi välitysohjelman
kautta https://www.elastenhoito.fi/
Parhaillaan piirimme alueella on käynnissä neljä lastenhoitokurssia: Pirkkalassa,
hybridikurssi Tampereella osittain etäopintoina, Riihimäellä ja Valkeakoskella. Uusia
hoitajia on siis jo kesäksi luvassa!
Kotitalousvähennysoikeus kasvoi tänä vuonna ja jos palkkasit lastenhoitajan, voit
vähentää 30 % palkasta sekä palkkaan liittyvät työnantajan sivukulut.

Tukioppilastoiminta
vähentänyt

yksinäisyyttä jo
50 vuotta
MLL:n organisoimaa ja kehittämää
tukioppilastoimintaa on järjestetty
suomalaisissa yläkouluissa jo 50
vuoden ajan. Lue koko uutinen täältä.
Koulun yhteisöllisyyden edistäminen
sekä yksinäisyyden ja kiusaamisen
ehkäiseminen on tukioppilastoiminnan
päätavoite. Tähän päämäärään pyritään
tukemalla oppilaiden osallisuutta
lisäävää vapaaehtoistoimintaa, jossa
keskiössä on nuorten väliset vertaissuhteet ja vertaistuki.
Miten yhdistys voi tukea paikallista nuorten tekemää vapaaehtoistyötä
yksinäisyyden ja kiusaamisen ehkäisemiseksi?
- Jos toiminta ei ole vielä tuttua, tiedustele piiristä oman alueesi koulun
tukioppilastoiminnasta.
- Yhteys kouluun ja yhteistyön suunnittelua.
- Yhteistyötä tukioppilaiden kanssa: esimerkiksi koulutuksen sponsorointi
tukioppilaille ja tukioppilaat yhdistyksen tapahtumiin avuksi.
Alakouluissa toimiva kummioppilastoiminta on myös yksi tapa tehdä yhteistyötä
koulujen kanssa.
Kiinnostuitko? Lisätietoa: suvi.myllarniemi@mll.fi

Vanhempainillat:
Miten puhua
lapselle sodasta
ja luoda turvaa?
Miten puhua lapselle sodasta ja luoda
turvaa (4.-9.lk vanhemmat).
Hämeen piiri järjestää
etävanhempaintilaisuuksia, joissa keskustellaan miten lapsen kanssa voi puhua
sodasta ja samalla vahvistaa lapsen turvallisuuden tunnetta. Tilaisuudessa
annetaan tietoa sosiaalisesta mediasta ja uutistulvasta ja pohditaan miten koulun
ja kotien yhteistyöllä varmistetaan, ettei ketään kiusata tai syrjitä taustansa takia.
Hinta: 250e. Lisätietoa täältä.

Kerro mielipiteesi
hoito-oppaista
Jättämällä yhteystietosi
voit osallistua
arvontaan ja voittaa
palkinnon!

Kerro mielipiteesi 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 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

Tiina Rintala-Siira
koordinaattori, perhekeskustoiminta
p. 044 599 0585
tiina.rintala-siira(at)mll.fi

Laura Räisänen
koordinaattori, perhekeskustoiminta
p. 040 501 2464
laura.raisanen(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.

