Lapin piirin
kuukausitiedote
1/2020, 31.1.2020

Ajankohtaista
Uuden puheenjohtajan terveiset
Usein yllätykset tulevat silloin, kun niitä vähiten odottaa. Juuri, kun tuntuu, että mitään ei tapahdu ja arki
rullaa samaa rataa eteenpäin, saattaa yksi puhelinsoitto antaa paljon uutta ajateltavaa, tuoda mahdollisuuksia
saada arkeen virkistystä kuin myös uusia haasteita.
Näin kävi minulle, kun MLL:n silloinen piirin puheenjohtaja Arja viime syksynä soitti, ja kyseli kiinnostustani
seurata häntä puheenjohtajan pestissä. Esitys tuli täysin puun takaa. Olin samalla otettu siitä, että minut
eläkeläinen vielä muistetaan, ja että luottamusta kykyihini tuntui olevan. Vastausta minun piti kuitenkin
miettiä ”yön yli”.
Yksi yö riitti hyvin. Ensinnäkin olin jo jonkin aikaa kaivannut jotakin ”täydennystä” arkeeni, sillä vireyttä tuntui
riittävän muuhunkin kuin vapaaherrattarena olemiseen, joka oli sinänsä ihan mukavaa, saihan päivänsä
kalenteroida ihan itse yli neljänkymmenen virkavuoden jälkeen. Kuitenkin uusi haaste oli sen verran
mielenkiintoinen, että siihen oli tartuttava.
Mannerheimin Lastensuojeluliitto oli toki minulle entuudestaan tuttu. Hoitaessani eri viroissa lasten ja
perheiden palveluja, MLL oli hyvä yhteistyökumppani erilaisten palvelujen tarjoajana ja yhteisten hankkeiden
kautta. Mutta järjestöelämä kokonaisuudessaan oli aika tuntematonta aluetta julkisen puolen virkamiehelle.
Siinäpä sitä haastetta onkin tuleville vuosille, ottaa selvää, mitä kaikkea MLL on, mihin kaikkeen sen lonkerot
yltävät tässä yhteiskunnassa ja mitkä mahdollisuudet sillä on vaikuttaa perheiden hyvinvoinnin lisäämiseksi.
On helppo yhtyä MLL:n arvoihin ja periaatteisiin, sillä ne ovat olleet kantavana voimana myös entisessä
työssäni lasten ja perheiden palvelujen kehittämisessä vastaamaan kulloisenkin ajan haasteisiin ja
vahvistamaan perheiden omia voimavaroja. Aina ei asioita onneksi tarvitse katsoa negatiivisista lähtökohdista,
isot huolet ja ongelmat koskettavat pientä osaa suomalaisista perheistä, suurin osa pikkulapsiperheistä voi
hyvin viimeisimmän tutkimuksenkin mukaan, mikä on iloinen uutinen tässä huolimaailmassa. Kaikilla lapsista ja
perheiden hyvinvoinnista välittävillä on tuohon tulokseen ollut suuri vaikutus.
Täällä Lapissa voimme myös vaikuttaa lasten ja perheiden jaksamiseen tarjoamalla toimintoja, joilla on
merkitystä ja sisältöä monipuolisesti erilaisten perheiden tarpeisiin. Kunnioitan ja kiitän kaikkia niitä monia
vapaaehtoisia eri paikallisyhdistyksissä, jotka isolla sydämellä tekevät tätä työtä, tavoitteena lappilaisen lapsen
hyvä tulevaisuus. Toivon voivani antaa siihen oman panokseni, ja ylpeänä sanovan, että olen yksi jäsen MLL:n
laajassa perheessä.
Aurinkoista kevättä kaikille ja pidetään yhteyttä!
t. Ritva Olsèn
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Perhekahvilaohjaajien verkkokurssi
Helmikuussa käynnistyy perhekahvilaohjaajille tarkoitettu verkkokurssi. Verkkokurssilla tutustutaan MLL:n
perhekahvilan toimintaperiaatteisiin ja pohditaan omaa roolia perhekahvilaohjaajana. Osallistuja saa kurssilta
sekä tietoa että käytännön ideoita perhekahvilatoimintaan. Koulutus on tarkoitettu MLL:n uusille
perhekahvilaohjaajille ja se sopii myös pidempään ohjaajina toimineille, jotka haluavat vahvistaa osaamistaan
perhekahvilaohjaajina. Lisätietoja verkkokurssista löydät täältä.

Perhekahvilaohjaajien oma facebook-ryhmä
Tervetuloa liittymään facebookin MLL:n Lapin piirin perhekahvilaohjaajat ryhmään keskustelemaan ja
jakamaan ideoita perhekahvilatoiminnan kehittämiseksi!

Kutsu meidät kylään!
Jos teillä yhdistyksissä on tulossa jotain tapahtumia tai haluatte, että meiltä tullaan käymään luonanne, niin
olkaa rohkeasti yhteydessä Anttiin.

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
Antti Parkkinen p. 050 562 5252, Tiia Nyman p. 040 757 7043,
Jonnamari Kentala p. 050 4341 222, Timo Hakala toimiston p. 050 465 0704
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