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Toimita
yhdistyksen
toiminta-
kertomus ja
tilinpäätös piiriin
Pyydämme kaikkia piirin alueella

 

   

Piirikirje paikallisyhdistyksille Toukokuu 2022

 

Kohta päästään nauttimaan kesästä ja toivottavsti myös lomasta!
Piirin henkilöstö lomailee heinäkuussa, joten myös

toimisto on kiinni 22.6. - 8.8.2022.
Ihanaa kesän odotusta kaikille!

Välitäthän piirikirjettä myös muille yhdistyksenne toimijoille!

Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa klikkaamalla kuvakkeita!

 

    

 

Tässä piirikirjeessä:

• Toimita yhdistyksen toimintakertomus ja tilinpäätös piiriin
• Koulutuksia syksyllä
• MobilePay muuttuu maksulliseksi
• OmaKamu toiminta käynnistyi Tampereella
• Tarjolla materiaalia tekemiseen ja leikkimiseen
• Puheenjohtajapäivät syyskuussa

 

https://mll-hameen-piiri-ry.creamailer.fi/email/627d06339b0d7
https://www.facebook.com/MLLHameenpiiri
https://twitter.com/MLL_Hame
https://www.instagram.com/mll_hameenpiiri/
https://www.facebook.com/MLLHameenpiiri
https://twitter.com/MLL_Hame
https://www.instagram.com/mll_hameenpiiri/


toimivia paikallisyhdistyksia toimittamaan piiriin vuoden 2021 toimintakertomuksen
ja tilinpäätöksen. Näiden tietojen avulla pysymme paremmin selvillä yhdistysten
tämänhetkisestä tilanteesta. Lisäksi toivomme pystyvämme entistä paremmin
antamaan teille yksilöllistä tukea ja auttamaan tarvittaessa.

Toimintakertomukset ja tilinpäätökset voitte toimittaa piirin sähköpostiin
hameenpiiri@mll.fi kesäkuun loppuun mennessä.

 

 

Koulutuksia
syksyllä
Perhekahvilaohjaajakoulutus
järjestetään verkossa tiistaina 6.9.2022
klo 17.30-19.30. Ilmoittaudu mukaan
laittamalla viestiä osoitteeseen:
hameenpiiri@mll.fi

Lastenhoito-kursseja (3op) pidetään syyskaudella kolme: etäkurssi alkaa 31.8.,
Sastamalan kurssi alkaa 15.9. yhteistyössä Sastamalan opiston kanssa ja
Tampereella 26.9. alkava kurssi pidetään yhteistyössä Ahjolan kanssa. Tarkemmat
tiedot löydät nettisivuiltamme.

Perhekummikoulutusta järjestetään tarpeen mukaan. Perhekummitoiminnan
tavoitteena on lisätä perheen hyvinvointia ja tuoda iloa arkeen. Alkavat koulutukset
löytyvät nettisivuiltamme. Otamme uusia kummeja mukaan toimintaan koko
ajan, myös ilmoitettujen koulutuspäivien ulkopuolella koko piirin alueella. Täytä
lomake Yhdessä eteenpäin -sivuilla, niin otamme sinuun yhteyttä.
Koordinaattoireina toimivat Riikka Ala-Nikkola Pirkanmaalla, Suvi Hietaniemi Kanta-
Hämeessä ja Sanna Kaukonen Päijät-Hämeessä. Pidämme perehdytyskoulutuksia
myös yhteistyössä paikallisyhdistysten kanssa, ja tulemme mielellämme kertomaan
toiminnasta esim. yhdistyksen kokouksiin.

Valtakunnallinen Jututtamo-ohjaajakoulutus (1,5op) järjestetään syksyllä
verkossa. Koulutus tarjoaa lapsiperheiden kanssa toimiville ammattilaisille ja
vapaaehtoisille uusia työkaluja keskustelun virittämiseen ja vertaisryhmän
ohjaamiseen. Jututtamon taustalla on mentalisaatioteoria, jossa huomio
suunnataan kysymysten avulla sekä lapsen että vanhemman mieleen ja
kokemuksiin. Koulutus sopii niin uusille kuin kokeneemmille ohjaajille. Lue lisää ja
ilmoittaudu mukaan

Omakamu-koulutus (15h) järjestetään syyskuussa Tampereella. Tarkemmat
päivät varmistuvat lähiaikoina ja löytyvät täältä .OmaKamu toiminnassa
vapaaehtoinen aikuinen lähtee lapsen tai nuoren aikuiskaveriksi, Kamuksi, tavaten
lasta tai nuorta muutaman kerran kuukaudessa.

Muistathan myös keskujärjestön järjestämät vapaaehtoisten
verkkovalmennukset (muutokset mahdollisia)
31.8. klo 17.30-19 Vapaaehtoisten rekrytointi
3.10. klo 17.30-19  Lapsivaikutusten arviointi kunnissa
Yhdistys työnantajana, ajankohta tarkentuu myöhemmin
Mahdolliset aikataulumuutokset ja aiempien verkkovalmennusten materiaalit löydät
yhdistysnetistä

 

MobilePay
muuttuu
maksulliseksi
Toukokuun alusta lähtien MobilePay on
muuttunut maksulliseksi siten, että
suorituksista veloitetaan provisio.

https://hameenpiiri.mll.fi/koulutukset/lastenhoitokurssit/
https://hameenpiiri.mll.fi/koulutukset/perhekummitoiminnan-koulutukset/
https://yhdess�eteenp�in.fi/ryhdy-perhekummiksi/
https://www.mll.fi/ammattilaisille/tietoa-teemoittain/mentalisaatioperustainen-toiminta/jututtamo-ohjaajakoulutus-jarjestojen-tyontekijoille-ja-vapaaehtoisille/
https://hameenpiiri.mll.fi/koulutukset/omakamu-koulutukset/
https://yhdistysnetti.mll.fi/koulutuskanava/mll-kouluttaa/vapaaehtoisten-verkkovalmennukset


 

 

Ensi vuonna astuu voimaan myös
kaikkia koskeva kuukausimaksu ja
aloitusmaksu uusien rekisteröintien
kohdalla. Eli jos haluat ottaa
MobilePayn käyttöösi, saat sen ilman
kuukausimaksua ja aloitusmaksua vielä
tämän vuoden ajaksi. Muistathan
kuitenkin tarkistaa, missä vaiheessa
sopimus täytyy irtisanoa, ettei maksuja
tule vuonna 2023.

Tilitys on jatkossakin ilmainen, jos valitset vaihtoehdoista nettotilityksen (tilitys
päivittäin, MobilePayn osuus veloitetaan välittömästi).

Lisää tietoa löydät Yhdistysnetistä.

 

 

 

OmaKamu
toiminta
käynnistyi
Tampereella
Tervehdys!

Olen Sanna Lammi ja aloittanut
huhtikuussa OmaKamu
toiminnanohjaajana MLL Hämeen
piirissä. OmaKamu toiminnassa
turvallinen aikuinen lähtee lapsen
aikuiskaveriksi, Kamuksi. Samalla
syntyy ainutlaatuisia kasvutarinoita, ystävyyttä ja elämäniloa. Toiminta on
ammattilaisten kehittämää, mutta tavallisten aikuisten toteuttamaa ja tarkoitettu
ennaltaehkäiseväksi tueksi. Ensimmäinen Tampereen OmaKamu-koulutus on
käynnissä ja mahdollisia ensimmäisiä Kamu-pareja syntyy jo kesäkuun
aikana.OmaKamu toimintaa on ollut pääkaupunkiseudulla jo vuodesta 2013 lähtien,
josta toiminta on lähtenyt laajenemaan mm. Lahteen ja Hämeenlinnaan. On
hienoa, että toiminta saatiin käyntiin nyt myös Tampereelle!

Olen työskennellyt perheiden ja lasten parissa jo vuodesta 2000 lähtien, ensin
lastentarhanopettajana ja viimeiset noin seitsemän vuotta, perheohjaajana.
Koulutukseltani olen sosionomi YAMK. Ammatillisina lisäkoulutuksina olen
suorittanut mm. ratkaisukeskeisen neuropsykiatrisen valmentaja -koulutuksen sekä
Parineuvoja-koulutuksen. Vapaa-aikana minut löytää usein liikkumasta joko
jumppasalilla tai lenkkipolulla. Aktiivisesti harrastavat lapseni pitävät myös huolen
siitä, että vapaa-ajalla äidillä on riittävästi puuhaa.

OmaKamu toiminnassa minua viehättää erityisesti ajatus siitä, että omaa aikaansa
antava turvallinen aikuinen edistää lapsen, nuoren ja samalla koko perheen
hyvinvointia. Tätä tärkeää suhdetta ja sen merkitystä koko perheen hyvinvoinnille
olen saanut todistaa useita kertoja työurani varrella. Samalla vapaaehtoisena
toimiminen voi lisätä vapaaehtoisen omaa hyvinvointia ja olla erittäin palkitsevaa.
Haluan olla mukana tukemassa yhteisöllisyyttä ja näitä arvokkaita suhteita Kamun
ja lapsen tai nuoren välillä. Pidetään yhdessä huolta toisistamme!

 

Tarjolla
materiaalia
tekemiseen ja
leikkimiseen



 

 

Keskusjärjestö on toimittanut leikki- ja
tehtävävinkkejä perheille, kouluun,
vastaanottokeskukseen tai vaikkapa
perhekahvilaan.  Aineisto on suomeksi,
ruotsiksi, englanniksi, ukrainaksi ja
venäjäksi.

Tulosta tai linkkaa
mll.fi/aineistokirjasto, hakusanalla
”leikitään”.

 

 

 

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  

 

Puheenjohtajapäivät syyskuussa
Perinteiset puheenjohtajapäivät on tarkoitus vihdoin järjestää ihan livenä
Kalastajatorpalla Helsingissä. Ajankohta on 10. - 11. syyskuuta ja lisää tietoa
päivistä tulee kesäkuussa keskusjärjestön yhdistystiedotteessa. Laita kuitenkin
päivä jo kalenteriisi!

 

 Ollaan yhteydessä - puolin ja toisin!  



 

 

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.

https://hameenpiiri.mll.fi/yhteystiedot/
https://hameenpiiri.mll.fi/
https://mll-hameen-piiri-ry.creamailer.fi/ac/aHR0cHM6Ly9oYW1lZW5waWlyaS5tbGwuZmkv/OTU1MDExMzZ8MjMwMjk1fDQ3MzIyfDcxOA--
https://mll-hameen-piiri-ry.creamailer.fi/forward-to-a-friend/5b97e027a39f9
https://mll-hameen-piiri-ry.creamailer.fi/user-settings/5864bf97cf48d/9b59f8b3a101c22a1decf2b2aa2d3fb0
https://mll-hameen-piiri-ry.creamailer.fi/forward-to-a-friend/5b97e027a39f9
https://hameenpiiri.mll.fi/yhdistyksille/piirikirjeet_arkisto/
https://mll-hameen-piiri-ry.creamailer.fi/unsubscribe/5864bf97cf48d/5b97e027a39f9
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