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Ajankohtaista 
  

Perhetoimintakeskus ja perhekahvila 
Perhetoimintakeskuksessa on aloittanut uusia säännöllisesti tapaavia ryhmiä ja olemme päivittäneet perhe-
toimintakeskuksen kalenterin. Kalenteri on nähtävissä MLL:n Lapin piirin sivuilla. Tilaa voi vuokrata myös yk-
sityisiin tilaisuuksiin. Perhetoimintakeskuksessa on nyt myös vuokrattavissa huone hintaan 280e/kk, johon 
kuuluu vesimaksu ja netti.  
 

Toimistossa 
MLL:n Lapin piirin toimistossa on suunniteltu uusia tapahtumia ja koulutuksia. Lasten turvavälineitä on 
helmikuussa vuokrattu enemmän kuin tammikuussa ja lastenhoitajia on välitetty ympäri Lappia etenkin 
hiihtolomasesongiksi. 
 

Perheluotsi 
Perheluotsihankkeessa on aloittanut Henna-Riikka Kemppainen uutena työntekijänä. Riikka Maaninka ja 
Henna-Riikka Kemppainen ovat nyt hankkeen työntekijät. Nuorten äitien aamutee-ryhmä on aloittanut 
helmikuussa ja se kokoontuu kerran viikossa vaihtuvalla teemalla. Perheluotsi-hanke on saanut muutamia 
uusia asiakkaita. Sodankylän kunnan neuvolahenkilökunta ja sosiaalipalveluiden henkilökunta ovat pitäneet 
Perheluotsin kanssa palaverin hankkeen toiminnasta. Hanke otettiin Sodankylässä lämmöllä vastaan ja 
neuvalahenkilökunta sekä sosiaalipalveluiden henkilökunta aikovat hyödyntää hanketta paikallisessa 
toiminnassaan.  
 

Lapin esittelykiertue 
Lapin esittelykiertue jatkoi helmikuussa Tervolaan ja Kemiin. MLL:n Lapin piiri esitteli toimintaansa ja meneil-
lään olevia hankkeita sekä jakoi mainoksia. Kemissä pohdittiin lisäksi yhteistyötä Vihreä Kemi-hankkeen ja 
Aito-hankkeen kanssa.  
 

Ystävänpäivätapahtuma 
12.2. MLL:n Lapin piiri järjesti yhdessä SPR:n, MLL:n Rovaniemen paikallisyhdistyksen ja Rovaniemen taito-
luistelijoiden kanssa yhteisen tapahtuman Vanhantorin puistossa. Tapahtumassa vieraili satoja ihmisiä ja mu-
kavan yhdessäolon lisäksi kävijät pääsivät tutustumaan tapahtuman järjestäjien toimintaan. 

 
Koulutukset 
Helmikuussa järjestettiin Rovaniemellä MLL:n Lapin piirin lastenhoitokurssi, Perhekummikoulutus 
järjestettiin Kemissä ja Rovaniemellä ja läksykummikoulutus järjestettiin Teamsin kautta etänä ja siihen 
osallistui ihmisiä Oulusta ja Rovaniemeltä. 
 

Tulevia tapahtumia 
MLL:n Lapin piiri järjestää tänäkin vuonna maaliskuussa Rovaniemellä Hiihtoloman liikuntakerhon 1.–4.-luok-
kalaisille. Tapahtumaa on mainostettu sosiaalisessa mediassa sekä Wilmassa ja liikuntakerhon ryhmä täyttyi-
kin melko nopeasti. Maaliskuussa markkinoidaan valtakunnallisesti Ystäväksi maahanmuuttajaäidille-toimin-
taa ja siitä on tulossa etäkoulutus Teamsissa maaliskuun lopussa. Koulutamme vapaaehtoisia jatkuvasti aina 
kun vapaaehtoisia on tarpeeksi koulutusryhmän käynnistämiseksi. 
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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 

 

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

Sini Springare p. 050 468 6377 

 

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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