Kevään ajankohtaiset asiat
ja syksyn koulutukset
AJANKOHTAISET
YHDISTYSNETTI UUDISTUU
Yhdistysnetti on tärkeä työkalu yhdistystoiminnassa ja tämän vuoden aikana se uudistuu
Vapaaehtoisnetiksi. Tavoitteena on, että tieto olisi helposti löydettävissä ja se olisi ajan tasaista,
teemat ryhmiteltäisiin selkeästi eikä samaa asiaa ei ole useassa kohdassa. Osa materiaaleista tulee
olemaan kaikkien saatavilla ilman tunnuksia.
Lisäksi liitto ja piiri tarjoavat paljon ajankohtaista materiaalia mm. vaikuttamistyön tueksi ja
samalla pysyt tietoisena siitä, mitä MLL:ssa tapahtuu. Liitto lähettää kuukausittain Yhdistyskirjeen
ja piiri lähettää uutiskirjeen. Liiton ajankohtaisiin asioihin pääset osoitteessa MLL.fi/ajankohtaista.
Sieltä voit käydä lukemassa mm. MLL: n tekemiä lausuntoja lapsiasioista sekä koko valtakuntaa
koskevia asioita.
Piiri jakaa myös lähes päivittäin ajankohtaista materiaalia MLL Toimijat Varsinais-Suomi FBryhmään. Sieltä löydät niin tulevien koulutusten mainoksia kuin ajankohtaisia tiedotteita Varsinais
-Suomen alueen asioista. Joko olet liittynyt ryhmään?
MLL:N PUHEENJOHTAJAPÄIVÄT

Puheenjohtajapäivien uusi ajankohta on la–su 10.–11.9.2022. Päivät pidetään Helsingissä, hotelli
Hilton Helsinki Kalastajantorpalla. Lisätietoa tulossa alkukesällä.
MEIDÄN MLL
Syksyn 2022 vapaaehtoisten rekrytointikampanja tehdään yhdessä. Olemme keväällä kutsuneet
yhdistykset ja piirit mukaan suunnittelemaan miten vapaaehtoisia houkutellaan mukaan yhä
vetovoimaisemmalla vapaaehtoisbrändillä ja helpommin käytettävillä viestintämateriaaleilla.
Kampanjan linjaukset viimeistellään nettikyselyllä loppukeväästä. Yhteisjauhatuskaffet
saavuttavat kaikki brändikaffeihin osallistuneet kevään aikana. Lämmin kiitos osallistumisesta ja
jakamisesta!

YHDISTYSTEN OHJAUS
Syksyllä yhdistyksillä on mahdollisuus kutsua piirin työntekijä esimerkiksi hallituksen kokouksiin
tai seudullisiin tapaamisiin. Ole yhteydessä Katja Rippsteiniin ja sovi tapaamisen ajankohta:
katja.rippstein@mll.fi.
ABC-VANHEMMUUSRYHMÄT
Suositut ABC-vanhemmuusryhmät jatkuvat syksyllä! Syksyn tapaamisista osa järjestetään
verkossa, osa livetapaamisina.
ABC-vanhemmuusryhmät koostuvat neljästä tapaamisesta ja jokaisella tapaamisella tietty teema.
Ryhmätapaamisten vetäjänä toimivat koulutetut ryhmäohjaajat. Ryhmiin mahtuu max 12
osallistujaa /ryhmä. Ryhmään voi osallistua yksin tai yhdessä toisen vanhemman kanssa.
Tapaamisissa jaetaan kokemuksia ja tutkimustuloksia. Tapaamisten välissä osallistujien tulee
toteuttaa käytännön kokeiluja kotona, mikä on tärkeä osa ABC vanhemmuusryhmän
kokonaisuutta.
Katso tarkemmat tiedot: bit.ly/MLL-ABC
Lisätiedot: Satu Lempinen, p. 044 077 0946, satu.lempinen@mll.fi.
MOODI—PALVELUT PERHEILLE
Millä Moodilla sinä olet tänään?
MLL Varsinais-Suomen Moodin kautta perheet löytävät eri elämäntilanteisiinsa sopivaa toimintaa
omalla paikkakunnallaan, mutta myös MLL Varsinais-Suomen piirin hybridi- ja verkkotoiminnan
kautta maakunnan.
Alla olevan linkin kautta löydät juuri sinun elämäntilanteeseesi sopivaa toimintaa, tukea ja
materiaaleja. Halusit sitten mukavaa tekemistä yhdessä lapsen kanssa, vertaisryhmästä tukea,
kahdenkeskistä keskusteluapua tai vaikka auttaa muita vapaaehtoisena, MLL tarjoaa varmasti
jotain sinulle sopivaa.
Tutustu Moodiin nettisivuillamme: bit.ly/MLLMoodi

SYKSYN KOULUTUKSET
JUTUTTAMOKOULUTUS
3.9.–29.11.2022 / Verkossa
Lapsiperheiden arki on täynnä asioita, joita on antoisinta jakaa toisten samassa tilanteessa olevien
kanssa. Kiinnostaisiko sinua oppia ohjaamaan vanhempien yhteistä keskustelua
MLL:n Jututtamossa?
MLL:n Jututtamoissa vanhemmat kokoontuvat keskustelemaan erilaisista lapsiin, nuoriin ja
vanhemmuuteen liittyvistä asioista. Erityisesti keskitytään lapsen/nuoren näkökulman
ymmärtämiseen. Jututtamo-koulutus tarjoaa uudenlaisia työkaluja keskustelun virittämiseen ja
vertaisryhmän ohjaamiseen, joita voi soveltaa moniin muihinkin tilanteisiin.
Koulutus on suunnattu kaikille lapsista, perheistä ja vapaaehtoisena ohjaajana toimimisesta
kiinnostuneille. Et tarvitse aiempaa kokemusta ryhmien ohjaamisesta.
Tarkemmat tiedot ja ilmoittautumisohjeet tulevat myöhemmin.
AVOIN KOHTAAMISPAIKKA JA MENTALISOIVA TYÖOTE -KOULUTUS
ke 14.9.2022 klo 17.30–20 / Verkossa
Mikä on avoin kohtaamispaikka? Kuinka jokainen kokisi itsensä tervetulleeksi
kohtaamispaikkaan? Mentalisaatiota vahvistava ajattelu- ja työtapa. Koulutus on suunnattu
avoimen kohtaamispaikkojen piirin ja yhdistysten ohjaajille. Kouluttajat: Rea Metsäpalo ja Johanna
Franska, MLL Varsinais-Suomen piiri
Ilmoittautuminen 5.9.2022 mennessä: johanna.franska@mll.fi
OMA MLL JA VAPAAEHTOISNETTI – TYÖKALUT HALTUUN!
20.9. klo 17.30–19 / Verkossa
Koulutuksen aluksi käymme läpi, miten voit hallita omia jäsentietojasi Oma MLL:ssä ja mitä muuta
siellä voi tehdä. Sen jälkeen tutustumme Vapaaehtoisnettiin (entinen Yhdistysnetti). Mikä muu on
muuttunut kuin nimi? Miten löydän hakemani tiedon ja työkalut? Miksi ja mihin Vapaaehtoisnettiä
kannattaa käyttää? Tule kuulolle ja kysy lisää – sen jälkeen tiedät!
Kouluttajana toimii keskusjärjestön Yhdistysnetin kehittäjä Liisa Ylikojola.
Ilmoittaudu mukaan Olettärkeä.fi-sivustolla!
PERHEKAHVILAOHJAAJIEN PEREHDYTYS
29.9. klo 17.30–20 / Verkossa
Uusille ohjaajille suunnatussa koulutuksessa kerrotaan lisää ohjaajan tehtävästä ja
perhekahviloiden toiminnasta.
Ilmoittaudu mukaan OletTärkeä.fi-sivustolla

LEIKKIKOULUTUS
4.10. klo 17.30–19.00 / Verkossa

Leikkikoulutuksessa käsitellään leikin ilmiötä, käydään läpi ja keskustellaan leikin merkityksistä ja
arvosta eri ikäisten elämässä, esitellään leikkijätyypit ja tarkastellaan ajankohtaisia leikin tapoja ja
suosittuja leikkivälineitä. Leikkipäiväohjelman vuoden 2022 teema on ”Kestävä leikki”.
Koulutuksessa kuullaan myös mitä kestävä leikki pitää sisällään ja opitaan lisää kestävän
leikin periaatteista. Kouluttajana keskusjärjestön Katriina Heljakka.
Ilmoittaudu mukaan OletTärkeä.fi-sivustolla!
MUUT TULEVAT KOULUTUKSET

Syksyllä jälleen tulossa mm. perhekummiperehdytyksiä, kaveritoiminnan koulutuksia ja YMÄtoiminnan koulutuksia. Löydät tulevat koulutukset aina täältä:
bit.ly/MLL-koulutukset-VS
Piiri kouluttaa lisäksi lastenhoitajia, joita on mahdollista tilata tilapäiseen ja lyhytaikaiseen
tarpeeseen. Syksyllä koulutuksia on tulossa mm. Salon kansalaisopistossa, Turun kristillisellä
opistolla ja Somero-opistolla. Tulevat koulutukset julkaistaan tänne:
bit.ly/lastenhoito-koulutus
Liiton tulevat koulutukset löydät Yhdistysnetistä.
Syksyllä on tulossa mm. jäsenvastaavien ilta, vapaaehtoisten rekrytointi-, lapsivaikutusten arviointi
kunnassa- sekä yhdistystyönantajana koulutukset.

SOME.-HANKKEEN TAPAHTUMAT SYKSYLLÄ!
SoMe.-hankkeen syksy on taas täynnä koulutuksia. Keskitymme paljon siihen, miten
yhdistystoimintaa saadaan vietyä someen ja miten hyödyntää somea parhailla mahdollisilla tavoilla
tukemaan yhdistystoimintaa.
Tätä kaikkea hoitamaan tarvitaan yhdistyksiin somevapaaehtoisia. Somevapaaehtoisten
koulutuskokonaisuuksia on syksyllä kaksi.
Ensimmäinen ryhmä:
ti 27.9. klo 17.30–19.00
to 6.10. klo 18.00–19.30
ke 12.10. klo 18.00–19.30

Toinen ryhmä:
to 27.10. klo 17.30–19.00
ti 1.11. klo 18.00–19.30
ke 9.11. klo 18.00–19.30

Liity SoMe. Facebook-ryhmään, jotta olet aina ajan tasalla tulevista koulutuksista ja hyödyt
valtakunnallisesta vertaistuesta MLL:n somemaailmassa!

