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Ajankohtaista
Koronan vaikutus toimintaamme
Lastenhoitotoimintamme pyörii tilanteesta huolimatta lähes normaalisti ja kauttamme voi tilata lasten hoitajia
lastenhoitokunnissamme, kunhan perheessä kaikki ovat terveinä. Hoitajiamme on myös ohjeistettu olemaan
tarkkana hygienian kanssa ja olemaan ottamatta keikkoja, mikäli tuntevat itsensä vähänkään sairaaksi.
Lastenhoitovälityksen aukioloa on muutettu ja välitys päivystää tällä hetkellä klo 16 saakka.
Lisäksi toimistomme aukioloaikoja saatetaan muuttaa poikkeustilanteen takia ja näistä muutoksista
ilmoitetaan tilanteen tullen nettisivuillamme.
Perhetoimintakeskuksen toiminta on toistaiseksi peruutettu ja piirin sivuilta Perhetoimintakeskuksen kohdalta
löydät tarkempia tietoja vertaisryhmien tilanteista.

Piiritoimiston harjoittelijat esittäytyvät
Piiritoimistolla on ollut helmikuun alusta kaksi harjoittelijaa, jotka ovat kevään ajan toimistolla tekemässä
harjoittelua. Tässä pienet esittelyt niin Annelta kuin Riikalta.
Hei!
Olen Anne Lammassaari, 31-vuotias perheenäiti, joka opiskelee kohti uusia unelmia. Opiskelen Redulla
liiketoimintaa ja valmistun ensi vuoden keväällä merkonomiksi. Aloitin harjoittelun helmikuun alussa ja viihdyn
huhtikuun alkuun saakka. Työskentelen harjoitteluaikana muun muassa yritysten lapsenhoitopalvelun
suunnittelun ja lapsiystävällinen ravintola -projektin parissa. Harrastelen lasten ja koiran kanssa vapaa-aikanani
urheilua kauden mukaan ja musiikki on tärkeä osa päivääni, inspiraation lähteestä illan rauhoittajaksi.
Metsässä oleskelu, marjastus ja sienestys ovat parhaita vapaapäivän viettotapoja.
Hei!
Olen Riikka Maaninka mediakasvatuksen opiskelija Lapin yliopistosta. Toimin mediakasvatuksen harjoittelijana
MLL:llä kesäkuun loppuun saakka. Työtehtävinä minulla on tällä hetkellä erilaiset mediakasvatukseen
koulutuksissa ja vanhempainilloissa liittyvät materiaalit sekä aloittelen nuorten aktivoimiseen netissä liittyvää
projektia. Olen innoissani päästessäni tutustumaan minkälaista mediakasvattajan työ todellisuudessa voisi olla.
Perheeseeni kuuluu mies ja 11-, 7- ja 5- vuotiaat lapset. Pyrin harrastamaan monipuolisesti liikuntaa sekä
tykkään ommella ja neuloa vaatteita aina kun ehdin. Toivotan kaikille inspiroivaa kevättalven jatkoa!

Piirin tiloissa säpinää hiihtolomaviikolla
Hiihtolomaviikolla Perhetoimintakeskuksessa ja viereisessä puistossa oli tohinaa, kun järjestimme
maksuttoman liikuntakerhon 1.-4.luokkalaisille lapsille. Kerhoon otimme ilmoittautumisten kautta mukaan 15
lasta ja kaikki kerhopaikat täyttyivätkin. Päivät koostuivat liikuntatuokiosta, lounaasta sekä erilaisesta
touhuiluista niin sisällä kuin ulkona.
Kerho tullaan järjestämään myös kesällä sekä
syyslomalla tilanteen salliessa. Kiitos tukijoille, jotka
mahdollistavat sen, että voimme tarjota pienille
koululaisille loma-ajalle toimintaa ja tukea samalla
liikunnallista elämäntapaa.
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Kaverina Lapissa -hanke
Maaliskuussa aloitimme piirissämme uuden 3-vuotisen Kaverina Lapissa -hankkeen. Kyseessä on STEA:n
avustama tukihenkilöhanke, jossa vapaaehtoiset toteuttavat tukihenkilötoimintaa. Toimintaan kuuluu
Perhekummi-, Ystäväksi maahanmuuttajaäidille sekä Kylämummi ja -vaari toiminta. Tarkoituksena on tarjota
ennaltaehkäisevää, matalankynnyksen tukea perheille, vahvistaa sosiaalista verkostoa ja lisätä sukupolvien
välistä kanssa käymistä. Hanketta tullaan toteuttamaan ympäri Lappia hankkeen edetessä ja ensimmäiset
vapaaehtoisten koulutukset käynnistyvät kesän/syksyn aikana. Hankepäällikkönä toimii Jonnamari Kentala.

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
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Sähköpostit: etunimi.sukunimi@mll.fi
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