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Ajankohtaista
Lapin piirille uusi toiminnanjohtaja ja muita muutoksia henkilöstössä
MLL:n Lapin piirihallitus on valinnut piirin uudeksi toiminnanjohtajaksi FM, KM Antti Parkkisen
Sodankylästä. Antti on toiminut aikaisemmin rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävissä kolmessa Lapin kunnassa. Hän on kolmen pienen lapsen isä, joten MLL:n toimet ja arvot ovat hänelle
läheiset niin kotona kuin työssä Lapin lasten ja lapsiperheiden parissa.
Lisäksi lokakuun aikana piirin henkilöstössä tapahtuu iloisten uutisten myötä muutoksia, kun Johanna sekä
Jenni jäävät äitiysvapaalle. Johannan tehtäviä hänen poissaolonsa ajan hoitaa uusi toiminnanjohtaja Antti,
Jennin sijaisena puolestaan aloittaa Jonnamari Kentala.

Skype-valmennuksia tarjolla yhdistyksille
Keskusjärjestön järjestämät MLL:n vapaaehtoisille suunnatut Skype-valmennukset starttaavat elokuussa.
Ensimmäinen Skype järjestetään sunnuntaina 25.8. klo 17-19 aiheella “Sivis yhteistyö -tukimuodot MLL:n
yhdistykselle ja Sivisverkko tutuksi!” Ilmoittautuminen ja lisätietoa syksyn tulevista skype -valmennuksista
löydät Yhdistysnetistä täältä.

Mitä teille kuuluu?
Piirinä haluamme auttaa teitä parhaamme mukaan toimimaan yhdistyksissänne. Olkaa siis rohkeasti
yhteydessä Jenniin, jos jokin asia vähänkin pohdituttaa tai kaihertaa mieltä. Mielellään myös kuulemme niistä
ihanista, iloisia ja tärkeistä asioita, joita teette. Tavoitteena on saada jokaiseen aluelehteen pieni puffi MLL:n
Lapin piirin syksyn toiminnasta, ja tahtoisimme lisätä juttuun lyhyesti myös paikkakuntakohtaisesti teidän
yhdistyksenne tulevia juttuja. Eli laittakaahan pientä ajankohtauskatsausta tulemaan Jennille.

Perhekahviloiden tiedot ajan tasalle
Kesän lomien jälkeen monet perhekahvilat taas starttaavat toimintaansa. Piirin sivuille on listattu Lapin
perhekahvilat. Käykää tarkistamassa oman alueenne perhekahvilan tiedot ja mikäli niissä on päivitettävää tai
lisättävää, laittakaa tieto Jennille.

Vielä muutamia mediakasvatusvanhempainiltoja tarjolla
MLL:n uusi mediakasvatuskokonaisuus pureutuu digihyvinvointiin ja siihen, miten älylaitteet voidaan valjastaa
osaksi tasapainoista ja monipuolista arkea. Tarjoamme yhdistyksille mahdollisuuden maksuttomiin alle
kouluikäisten vanhempaintilaisuuksiin, joita on vielä muutama jäljellä. Kouluttajan matkat Rovaniemeltä
tulevat tilaajan maksettavaksi. Tilaisuudet pyritään saamaan alueille, joilla on erityistä tarvetta perheiden
hyvinvoinnin tukemiseen. Perusteita valinnalle voi olla esimerkiksi väestöpohjan sosioekonominen tausta,
maahanmuuttajien osuus alueella tai muu tiedossa oleva tuen tarve. Lisätiedot ja tilaukset Johannalta.

Syksyn koulutukset
Muistin virkistykseksi vielä tietoa tulevista koulutuksista. Tarkemmat tiedot löytyvät nettisivuiltamme kohdasta
koulutukset. Tulemme myös lähettämään markkinointimateriaaleja puheenjohtajille sähköpostitse.

•

24.9 lukumummi ja -vaarikoulutus Kemissä. Koulutukseen on mahdollista osallistua etänä, joten jos
yhdistyksenä olisitte halukkaita saamaan alueenne kouluihin vapaaehtoisia mummeja ja -vaareja
tukemaan lasten lukutaitoa, olkaa yhteydessä Jenniin. Lisätietoa täältä
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Jututtamo-ohjaajakoulutus Rovaniemellä. Koulutuksen ensimmäinen päivä järjestetään kasvokkain
14.9 ja kahteen seuraavaan kertaan on mahdollista osallistua myös etänä. Lisätietoa täältä.
Lastenhoitokurssi verkkokoulutuksena kaikkiin Lapin lastenhoitotoiminnan kuntiin. Lisätietoa ja
aikataulu täältä.
Perhekahvilaohjaajien verkkokurssi järjestetään alustavan aikataulun mukaan 16.9. alkaen ja se
toteutetaan Moodle oppimisympäristössä. Lisätietoja päivittyy vko 34 aikana tänne.

Järjestöristeily
Vielä ehtii ilmoittautua mukaan yhdistysten hallitusten toimijoille suunnatulle MLL:n järjestöristeilylle (M/S
Silja Serenadella 11.-13.10.2019). Ilmoittautuminen päättyy 28.8 tai paikkamäärän tullessa täyteen. Lisätietoja
Yhdistysnetistä täältä.

Ehdota vuoden isää 25.8 mennessä
Sosiaali- ja terveysministeri sekä perhe- ja peruspalveluministeri jakavat vuorovuosin Vuoden Isä -palkinnon
isille, jotka ovat edistäneet esimerkillään ja toiminnallaan isyyden merkityksen tunnistamista sekä lisänneet
näin sen arvostusta. Onko yhdistyksellänne ehdotusta Vuoden isä -palkinnon saajaksi. V.2019 palkinnon
teemasta ja kriteereistä löydät lisää täältä.

Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistyksen ja Moninetin järjestämä Monikulttuurisuus ja
kohtaaminen yhdistysten toiminnassa -koulutus
Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan aiheesta kaikille yhdistystoimijoille avoimeen koulutukseen
Rovaniemelle tai Sodankylään, jossa käsitellään mm. perustietoa maahanmuutosta ja kotoutumisesta.
Lisätietoja Lappilaiset-sivustolta täältä.

Yhteystiedot
Verkkosivut: https://lapinpiiri.mll.fi/
Piirin Facebook-sivu: https://www.facebook.com/MLL.Lappi/
Perhetoimintakeskuksen Facebook-sivu: https://www.facebook.com/mllperhetoimintakeskusrovaniemi/
Twitter: https://twitter.com/mll_lapinpiiri
Instagram: https://www.instagram.com/mll_lapinpiiri/
Sähköpostit: etunimi.sukunimi@mll.fi
Johanna Turpeenniemi p. 050 377 5695, Tiia Nyman p. 040 757 7043,
Mervi Saukkoriipi p. 050 313 5225, Jenni Hartikainen p. 050 4341 222,
Timo Hakala toimiston p. 050 465 0704
Piiritoimisto ja Perhetoimintakeskus
Pirkkakatu 2, 96200 Rovaniemi, p. 050 465 0704, Avoinna ma klo 9 ̶ 17 ja ti ̶ pe klo 9 ̶ 14, s-posti: lapin.piiri@mll.fi

