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Katso viesti selaimessa

Yhdistyspostia piiritoimistolta
Kevät on ollut täynnä tohinaa niin paikallisyhdistyksissä kuin piiritoimistollakin. MLL:n liittokokous
järjestetään 10-11.6. ja piirin alueelta liitokokoukseen on lähdössä 29 edustajaa. Liitokokouksessa
muun muassa päätetään seuraavasta kolmivuotisstrategiasta ja valitaan uusi liittohallituksen
puheenjohtaja.

Tässä kirjeessä vielä muutamia tiedotettavia asioita ennen kesälomakautta. Yhdistyspostia
piiritoimistolta lähetetään Hämeen piirin paikallisyhdistysten hallitusten jäsenille ja sitä saa
lähettää myös eteenpäin.

Jututtamo-koulutus syksyllä Hämeenlinnassa
Jututtamot ovat MLL:n uudenlaisia vanhempainryhmiä. Ryhmät voivat kokoontua perhekahvilan
yhteydessä tai itsenäisinä vertaisryhminä. Jututtamossa osallistujat pohtivat erilaisia lapseen ja
vanhemmuuteen liittyviä asioita ja erityisesti keskitytään lapsen näkökulman ymmärtämiseen.

Jututtamon ohjaajaksi voi kouluttautua syksyllä 2017. Koulutukseen sisältyy kaksi tapaamista,
välitehtävät ja ryhmänohjauksen harjoittelu. Jututtamon ohjaajakoulutus on suunnattu kaikille
lapsista, perheistä ja ryhmänohjauksesta kiinnostuneille vapaaehtoisille.

Syksyllä järjestetään kaksipäiväinen Jututtamo-koulutus Hämeenlinnassa Kumppanuustalolla
lauantaina 7.10 klo 9.30-16 ja torstaina 2.11. klo 17.30-20. Ilmoittautumiset viimeistään
perjantaina 29.9.2017.

Ilmoittaudu

Perhekahvilaohjaajien verkkokoulutus &
paikallisyhdistysten seututapaamiset
Perhekahvilaohjaajien verkkokoulutus 28.8.2017 alkaen
Paikallisyhdistysten seututapaamiset:
Lahti to 24.8. klo 17.30-20 Lahden yhdistyksen toimitila
Hämeenlinna ke 13.9. klo 17.30-20 Kumppanuustalo
Forssa 30.8. klo 17.30-20 Vesihelmen takkahuone
Pirkanmaan seututapaamisten aikataulut ilmoitetaan myöhemmin

Syksylle on tulossa myös vertaistapaamisia ja muuta ohjelmaa, josta tiedotetaan tarkemmin
aikataulujen varmistuessa.

Ilmoittaudu

Nuorisotoimintaa paikallisyhdistyksessä verkkokoulutus 2.10.-30.11.2017
Haluaisitteko yhdistyksessänne toimia nuorten kanssa, mutta ette oikein tiedä mitä tehdä tai
miten pääsisi alkuun? Vai kaipaako nuorisotoimintanne uusia ideoita? Verkkokurssilla tutustutaan
MLL:n nuorisotoiminnan toimintamalleihin ja pohditaan oman yhdistyksen nuorisotoiminnan

mahdollisuuksia. Koulutus on tarkoitettu MLL:n nuorisotyöstä kiinnostuneille yhdistystoimijoille.
Koulutus sopii niin nuorisotoiminnasta haaveileville kuin sitä jo aktiivisesti vetäville toimijoille.
Koulutus on maksuton osallistujille.

Koulutukseen ilmoittaudutaan 30.9.2017 mennessä oheisen linkin kautta:
https://link.webropolsurveys.com/S/28F811D348B81E48. Lisätietoja antaa Reetta Pauni
(reetta.pauni@mll.fi)

Nuorisoseminaari 2017
Tervetuloa MLL:n Hämeen piirin järjestämään Nuorisoseminaariin 9.11.2017! Seminaari tarjoaa jo
seitsemättä kertaa nuorisotyön ammattilaisille ajankohtaisia puhujia ja teemoja. Tänä vuonna
seminaarin aiheita ovat positiivinen pedagogiikkaa, lasten ja nuorten mediakasvatus sekä
sosiaalinen arkkuus ja yksinäisyys. Seminaari on maksuton MLL:n Hämeen piirin alueen
paikallisyhdistysten nuorisovastaaville.

Aika: 9.11.2017 klo 8:30 –15:15
Paikka: Tampereen yliopiston lääketieteen laitos, ARVO-rakennus(katso kartta!), auditorio,
Lääkärinkatu 1, Tampere
Kenelle: Nuorten parissa toimiville ammattilaisille
Hinta: 60€, sisältää aamukahvit
Lisätietoja: MLL:n Hämeen piiri, Nuorisotyön koordinaattori Suvi Myllärniemi, p. 040 5400487 tai
suvi.myllarniemi@mll.fi

Ps. Hämeen piirin Facebook-sivuilla on 19.6. asti arvonta, jossa julkaisua kommentoimalla voi
voittaa kaksi lippua seminaariin!

Lue lisää ja ilmoittaudu

Mentalisaatioperustainen työote -koulutus
asiakastyöhön ja ryhmien ohjaamiseen
Syksyllä alkavassa 7,5 op:n kokonaisuudessa harjoitellaan reflektiivistä työotetta sekä
mentalisaatiokyvyn vahvistamista. Reflektiivinen työote antaa uusia lähestymistapoja perheiden
kanssa tehtävään työhön ja työotteen hallinta parantaa työssä jaksamista. Koulutus on tarkoitettu
lapsi- ja perhetyön ammattilaisille.

”Koulutus antaa työhön positiivista ja myönteistä tukea ja kasvattaa omaa ajattelua.
Uudenlaisen työtavan kautta olen pystynyt auttamaan perheitä mielestäni paljon
paremmin kuin ennen koulutusta”
-Koulutuksen käynyt perhetyön ammattilainen-

Koulutuksesta pidetään kaksi infotilaisuutta 12.6.2017 klo 15-16 ja 20.6.2017 klo 9-10. Katso
lisätiedot nettisivuiltamme.

Lue lisää ja ilmoittaudu

Hyödynnä Hiiop!

Kesätyöntekijät

Hiiop on vapaaehtoistyön kohtaamispaikka.

Monella yhdistyksellä on taas kesätyöntekijöitä

Osuuspankin lanseeraama kampanja

tulossa, osalla Osuuspankin kautta.

kannustaa tekemään vapaaehtoistyötä

Muistattehan perehtyä ennen kesätyöntekijän

Suomen juhlavuoden kunniaksi. Hiiop on

saapumista Yhdistysnetin materiaaleihin

helppo tapa ilmoittaa vapaaehtoistyön

työnantajana toimimisesta. Myös

mahdollisuuksista, joten kannattaa ottaa se

Kerhotoiminnan materiaaleja kannatta

käyttöön uusien vapaaehtoisten löytämiseksi.

hyödyntää!

Hiiopissa ilmoitettua paikkaa kannattaa lisäksi

Yhdistys työnantajana

mainostaa sosiaalisessa mediassa, jotta se

Tietopankki > Kerhot

tavoittaa mahdollisimman monta silmäparia.
Lue lisää houkuttelevan vapaaehtoistehtävän
luomisesta

Hiiop!

Nettisivujen päivitystalkoot
Selkeät, ajankohtaiset ja tiiviit nettisivut ovat MLL:n yhdistystoiminnan käyntikortti.
Varmistattehan, että sivuiltanne löytyy tarvittava, ajankohtainen tieto ja että viestintä on MLL:n
näköistä. Viestinnän ohjeistus ja yhteinen viestintäsuunnitelma löytyvät Yhdistysnetistä.
Tarkistattehan ainakin seuraavat kohdat huolella:

1. Sivuilta ei löydy vanhentunutta tietoa Piirin toiminnasta, esim. vanhoja puhelinnumeroita,
päättyneitä hankkeita, Sophie-lehteä jne.
2. Logo on yhdistyksen oma logo, pelkkää MLL-palloa ei saa käyttää ( Lataa yhdistyksesi logo
Yhdistysnetin yhdistystiedot-välilehdeltä)
3. Nettisivujen yläbannerissa ja kaikessa muussakin viestinnässä käytetään Lapset ensin slogania. Onni löytyy arjesta -slogania ei tule enää käyttää. (Lataa yhdistyksesi yläbanneri)
4. Sivut ja muu viestintä tulisi olla graafisen ohjeistuksen mukaista (Tarkista värit, fontit ja
muut ohjeet graafisesta ohjeistuksesta)
5. Lastenhoitotoiminnan alueilla (Akaa, Kangasala, Lempäälä, Nokia,Orivesi, Pirkkala,
Tampere, Ylöjärvi, Valkeakoski, Hattula, Hausjärvi, Hämeenkyrö, Hämeenlinna ja Riihimäki)
sivuilla voisi nostaa esiin lastenhoitopalvelua.

Jos kaipaat apua mihin tahansa viestintään tai nettisivujen päivitykseen liittyvään asiaan, ole
yhteydessä vilma.linna@mll.fi tai 044 5990581.

100 uutta ystävää

Mitä teillä tapahtuu?

Suomi100-juhlavuoden toinen MLL:n yhteinen

Jos teillä on tulossa ensi syksynä tapahtumia,

teema on 100 uutta ystävää. Löytyykö teidän

joista haluatte tiedottaa koko piirille,

toiminnastanne kaveruksia, joiden tarina olisi

välitämme tietoa mielellämme tässä

kiva kertoa eteenpäin? Lyhyitä tarinoita

uutiskirjeessä sekä omissa some-

kuvineen MLL:n toiminnan kautta

kanavissamme. Tarkoituksena on lähettää

muodostuneista ystävyyksistä voi lähettää

jatkossakin Yhdistyspostia piiritoimistolta neljä

osoitteeseen maria.gnosspelius@mll.fi

kertaa vuodessa, eli pistäkäähän tiedotuksen ja
markkinoinnin muistilistalle, että tämäkin

Lisätietoja kampanjasta löytyy yhdistysnetistä.
Keskusjärjestön Facebook-postaus aiheesta.

MLL:n Hämeen piiri
https://hameenpiiri.mll.fi/

väylä on käytettävissä. Tiedotettavat asiat voi
lähettää osoitteeseen vilma.linna@mll.fi

» Kerro kaverille
» Päivitä tilaustiedot

Viestintään liittyvät kysymykset ja palaute
vilma.linna@mll.fi

Jos et halua meiltä enempää postia, poistu postituslistalta.

