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Ajankohtaista 
  

Perhetoimintakeskus ja perhekahvila 
Joulukuussa poikkeusolot jatkuivat koronapandemian vuoksi, minkä takia monia tapahtumia ja ryhmätapaa-
misia peruuntui. Esimerkiksi Isien ja lasten pikkujoulut peruuntuivat koronarajoitusten kiristyessä. Olemme 
aloittaneet kevään 2022 perhetoimintakeskuksen kalenterin päivittämisen. Ota meihin yhteyttä, mikäli 
haluat aloittaa tai jatkaa yhdistyksesi tai ryhmäsi toimintaa perhetoimintakeskuksen tiloissa. Tilaa voivat 
vuokrata edullisesti myös yksityishenkilöt esimerkiksi juhlia varten. Joulukuussa julkaistiin myös 
valtakunnallinen perhekahvilaselvitys, joka on nähtävissä MLL:n sivuilla. 
 

MLL Lapin piiri oli mukana vaikuttamassa lapsiperheiden hyvinvointiin 
MLL:n Lapin piirin toiminnanjohtaja ja perhepalvelupäällikkö Tiia Nyman kirjoitti yhdessä Rovaniemen kan-
salaistalon ja Rovaniemen Neuvokkaan järjestöneuvojan Marika Aholan sekä sosiaali- ja terveydenhuollon 
erityisasiantuntija Marja Leena Nurmelan kanssa aluevaaleista mielipidekirjoituksen Lapin Kansaan (Lapin 
Kansa 16.12.2021). Mielipidekirjoituksessa painotettiin lasten ja nuorten huomioonottamista äänestyspää-
töstä tehdessä ja vedottiin tuleviin päättäjiin, jotta he kuuntelisivat lapsia ja nuoria heitä koskevia päätöksiä 
tehdessä. 
 

Vähävaraisten perheiden tukeminen 
Hyvä Joulumieli -keräyksen kautta lahjoitettiin ennen joulua vähävaraisille lapsiperheille ruokalahjakortteja 
ympäri Lappia. Kauppatorin ja Rinteenkulman K-supermarketit lahjoittivat lahjakortteja ja asiakkaiden 
ostamia lahjoituksia keräykseen. Lisäksi saimme K-Kauppojen lahjoittamia ruokakasseja. Keräyksen kautta 
saatiin yksityisiltä lahjoittajilta ja Easyfitin asiakkailta myös paljon leluja, itsetehtyjä villasukkia, muita 
vaatteita, tavaroita ja ruokaa. MLL Ivalo ja Inari järjestivät yhteistyössä Inarin kunnan kirjastojen ja 
sosiaalityön kanssa Hyvänmielen Joulupuukeräyksen Ivalon ja Inarin kirjastoissa, joissa sai lahjoittaa 
joulupuun alle lapsille joululahjoja. 
 

Tervehtimiskiertue 
MLL:n Lapin piirin toiminnan ja hankkeiden tervehtimis- ja esittelykiertue käynnistettiin joulukuussa. Kiertue 
kävi joulukuussa Kemissä lasten joulutapahtumassa, Ivalon osallisuuskeskus Ainolassa ja Ivalon perhekahvi-
lassa, Kittilän lukiossa ja Sodankylän koulutuskeskuksessa. Kiertuetta on tarkoitus jatkaa mahdollisimman 
pian koronarajoitusten salliessa. 

 
Turvavälinevuokraus 
Turvavälinevuokrauksemme jatkuu normaalisti. Valikoimaamme kuuluu Britax two-way turvaistuimia, turva-
kaukaloita, istuinkorokkeita, turvavyöistuin, matkarattaita, vaunut, matkasänkyjä, syöttötuoleja ja sittereitä. 
Kotisivuillamme on lista ja kuvia vuokraamistamme turvavälineistä.  

 
Lastenhoitajat 
Järjestimme MLL:n lastenhoitajille jouluruokailuja ympäri Lappia. Vallitsevan tilanteen vuoksi kaikki eivät 
päässeet osallistumaan jouluruokailuun, minkä vuoksi järjestämme keväällä lastenhoitajille vastaavaa 
yhdessätekemistä. Joulukuussa lähetimme lastenhoitoa käyttäneille perheille valtakunnallisen 
lastenhoitotoiminnan asiakaskyselyn ja tammikuussa lastenhoitajille valtakunnallisen hoitajakyselyn. 
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Tulossa keväällä  
Vapaaehtoisten tukihenkilöiden koulutusta kunnissa paikan päällä koronan niin salliessa. MLL:n lastenhoito-
kurssi järjestetään etänä Zoomissa 8.2.-17.3.2022. 
 
 
    

 
 

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 

 

Tiia Nyman p. 040 757 7043, Jonnamari Kentala p. 050 4341 222, Riikka Maaninka p. 050 4004840, 

Sini Springare p. 050 468 6377, Tiina Qvist toimiston p. 050 465 0704 (9.12.2021 saakka) 

 

Piiritoimisto ja Perhetoimintakeskus  

Pirkkakatu 2, 96200 Rovaniemi, p. 050 465 0704, Avoinna ma klo 9 ̶ 16 ja ti ̶ pe klo 9 ̶ 14, s-posti: lapin.piiri@mll.fi  
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