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Ajankohtaista
Toiminnanjohtaja haussa MLL:n Lapin piirille
Haemme nyt MLL:n Lapin piiriin Rovaniemelle MLL:n arvot omakseen tuntevaa toiminnanjohtajaa.
Työpaikkailmoitukseen pääset täältä.

Keminmaan MLL:n pitkäaikainen puheenjohtaja nimettiin kunniapuheenjohtajaksi
Keminmaassa on nimetty Mannerheimin lastensuojeluliiton kunniapuheenjohtaja. Kunniapuheenjohtajaksi voidaan kutsua erityisen ansiokkaasti yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa
edistänyt henkilö. Liiton paikallisyhdistys on kutsunut pitkäaikaisen puheenjohtajansa Helena
Siponmaan kunniapuheenjohtajaksi. Siponmaa on Lapin piirin historiassa toinen kunniapuheenjohtaja ja hän on toiminut yhdistyksen puheenjohtajana kolmella vuosikymmenellä.

Kysely yhdistysten jäsenille
Meille on piirissä todella tärkeää, että järjestämämme tilaisuudet ja koulutukset palvelevat teitä yhdistyksiä
mahdollisimman hyvin. Hyödynnämme aiemmin saamamme palautteet, mutta nyt kaipaamme lisää tietoa
toiveistanne. Käy kertomassa kommentit ja toiveet esim. syksyä varten täältä.

Kevätkokouksessa palkittiin Kemin ja Tornion yhdistys
Kevätkokouksen yhteydessä palkittiin vuonna 2018 kaksi eniten jäsenmääräänsä prosentuaalisesti
kasvattaneet yhdistykset. Eniten jäsenmääräänsä prosentuaalisesti kasvatti Kemin yhdistys ja toiseksi eniten
Tornion yhdistys.

Syksyn koulutukset
Levitättehän tietoa tulevista koulutuksista alueillanne. Tarkemmat tiedot koulutuksista ja ilmoittautumisohjeet
päivittyvät nettisivuillemme ennen juhannusta sekä tulevat löytymään myös olettärkeä.fi -sivustolta.

•

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. Lisätietoja täältä.

•

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 myöhemmin tänne.

Olet tärkeä ja osaamismerkit
Olettarkea.fi -sivusto kokoaa yhteen MLL:n vapaaehtoistyön paikkoja ja mahdollistaa potentiaalisille
vapaaehtoisille tilaisuuden tutustua toimintaan ja ilmoittautua mukaan. Yhdistykset puolestaan saavat
näkyvyyttä toiminnalleen. Yhdistykset pystyvät ilmoittaman sivustolle omia vapaaehtoistyönpaikkoja,
tunnukset ja tarkemmat ohjeet voitte pyytää sähköpostitse Jenniltä. Sivuston (ja yhdistysnetin kautta) on myös
mahdollisuus hakea osaamismerkkejä, jotka ovat uudenlainen tapa kertoa vapaaehtoistyössä hankitusta
osaamisesta. Lue lisää merkeistä ja ohjeet hakemiseen täältä.
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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

