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Ajankohtaista 
  
 

Lastenhoitokurssi järjestettiin verkossa 
Lastenhoitokurssi järjestettiin verkossa 25.9.-7.10. Kurssi oli suunnattu kaikille hoitotyöstä kiinnostuneille 
Lapissa ja sille osallistui 11 henkilöä. Kurssilaisia oli muun muassa Rovaniemeltä, Inarista, Kittilästä ja 
Kemistä. Saimme uusia ja innokkaita lastenhoitajia viidelle eri paikkakunnalle.  
 

Piirin syyskokous pidettiin 9.-10.10. Ivalossa 
Syyskokouksen ohjelmassa oli yhdistysten ja piirin kuulumisia, syksyn kampanjoita ja vertaistukea 
yhdistysten arkeen. Sunnuntaina 10.10. pidettiin sääntömääräinen syyskokous. Paikan päällä Ivalossa ja 
etäyhteydellä kokoukseen osallistui yhteensä vajaa parikymmentä henkilöä.  
 

MLL 100 avoimet ovet  
Avoimet ovet järjestettiin 4.10. MLL 100 teemalla ja päivän kruunasi lasten disco. Toimiston edustan 
heijastinpuusta sai parin päivän ajan käydä poimimassa itselleen heijastimen.  
 

ABC-vanhemmuusryhmä järjestetään verkossa  
ABC-vanhemmuusryhmä keräsi hyvin osallistujia ja se toteutetaan Zoom-palvelun verkkoryhmänä 
yhteistyössä Pohjanmaan piirin kanssa. Ryhmä kokoontuu neljä kertaa ajalla 6.10.-17.11.  
 

Perhetoimintakeskuksessa tapahtui 
Isien ja lasten pitsailta järjestettiin 6.10. ja se sai leipojikseen noin parikymmentä innokasta. 
Perhekahvilassa 20.10. oli mukana lastenvaate-esittelijä ja lempeästi halloween -henkinen perhekahvila 
kutsui kävijöitä 27.10.  
 

Uuden ohjaus- ja neuvontapuhelimen lanseeraus 
Lokakuun alussa lanseerattiin uusi, perheiden hyvinvointia vahvistava ohjaus- ja neuvontapalvelu, jonka 
kautta saa helposti tietoa lasten, nuorten ja perheiden palveluista ja tekemisestä Rovaniemellä. Palvelu 
tarjoaa tietoa muun muassa harrastuksista, kerhoista, lastenhoidosta, vertaisryhmistä ja parisuhteen tuesta 
ja se palvelee puhelimessa ja chatissa ti-to klo 14-17. Palvelun järjestävät Rovaniemen kaupunki, MLL:n 
Lapin piiri ry ja Rovaniemen seurakunta.  
 

Lokakuun kampanja 
Lokakuun Elämän ekspertit -kampanja suunnattiin syyskuun tapaan vapaaehtoisten rekrytoimiseksi esim. 
perhe- ja läksykummeiksi sekä kohdennettuna jo elämänkokemusta omaaviin elämän ekspertteihin mukaan 
esim. mummi- ja vaaritoimintaan.  
 

MLL:n käynnissä oleva arviointityö 
MLL Lapin piiri ry on mukana arvioimassa lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin ja oikeuksien 
toteutumista ja päätösten ja toiminnan vaikutuksia hyvinvointialueella. Käynnissä oleva työ pohjautuu 
sosiaali- ja terveyshuollon järjestämislakiin.  
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Lastenhoitovälityksen puhelinpalvelun aikataulumuutos 
Marraskuun alusta eli 1.11. alkaen vastaamme lastenhoitovälityksen puhelimeen arkisin klo 9-12. Hoitajan 
voi edelleen tilata netin lastenhoitojärjestelmämme kautta ympäri vuorokauden. 

 
Tulossa marraskuussa: mm. perhekummikoulutus 17.11. alkaen, MLL:n ja SPR:n Hyvä Joulumieli 
-keräys käynnistyy, sen avajaistapahtuma 27.11. Sampokeskuksessa, Martat lapsiperheiden 
arjessa -kokkailutapahtuma, äitien palkitsemistilaisuus 
 
 

  
  

 
 

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  

 

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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