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Ajankohtaista 
  

Kuulumisia piirin koulutus- ja kokousviikonlopulta Leviltä 
Piirin koulutus- ja kokousviikonloppu pidettiin tänä vuonna Levillä 18.–20.9.2020. Vietimme mukavan päivän 
yhdessä, jaoimme kuulumisia sekä pidimme vuoden 2020 kevätkokouksen ja syyskokouksen. Hyväksytyn 
toimintasuunnitelman vuodelle 2021 löydätte täältä. Viikonlopun ajatusten pohjalta teimme yhdistyksille myös 
palautekyselyn, jotta voimme kehittää yhteisiä virkistystapaamisia sekä muuta yhteistyötoimintaa. Kyselyn 
pääset täyttämään helposti täältä. Lisäksi päätimme pitää ensi vuoden syyskokouksen Ivalon alueella. 

 
Uusi lastenhoitokurssi alkaa marraskuussa 
Uusi lastenhoitokurssi alkaa 4.11. monimuotokoulutuksena. Jos tiedätte kunnassanne innokkaita uusia 
lastenhoitajaehdokkaita, niin alkavasta kurssista saa erittäin mielellään vinkata heille! Ilmoittautumislomake 
löytyy piirin nettisivuilta. 
 

Perhekummitoiminta on lähtenyt hyvin käyntiin 
Kaverina Lapissa -hankkeen perhekummitoiminta on lähtenyt hyvin käyntiin ja perhekummisuhteita on 
solmittu Rovaniemellä ja Kemissä. Tällä hetkellä vapaita perhekummeja on vielä Kemissä ja Enontekiöllä. 
Seuraava koulutus on tulossa alkuvuodesta 2021. 

 
Viestintäassistentti esittäytyy 
Hei, olen Heidi ja aloitin 1.7. Lapin piirillä viestintä- ja toimistoassistenttina Paikka auki -tuella ja työni jatkuu 
kesäkuun loppuun. Kolme kuukautta on hurahtanut kuin siivillä uutta oppiessa ja Rovaniemeen tutustuessa. 
Olen kotoisin Oulusta ja valmistuin suomen kielen linjalta filosofian maisteriksi vuosi sitten. Harrastan 
valokuvaamista ja korona-aikana kotitreenejä sekä rakastan luonnossa samoilua ja kirppiksiä. 
 

Harjoittelija esittäytyy 
Hellurei! Olen Tiia Paasimaa, 25-vuotias Oulusta Lappiin muuttanut kasvatustieteen opiskelija Lapin 
yliopistosta. Valmistun ensi keväänä kasvatustieteen maisteriksi. Aloitin 3 kuukauden harjoittelun MLL Lapin 
piirillä 1.9. ja toimistolla pyörin 1.12. asti. Kuvailisin itseäni jonkinlaiseksi eräjormaksi, sillä ulkona liikkuminen 
ja vaeltaminen on minulle ominaisia juttuja. Valokuvaaminen on suuri intohimoni ja siihen käytän vapaa-ajalla 
paljon aikaa. Tykkään paljon myös piirtää ja tehdä käsitöitä. 

 

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, Heidi Hyytinen 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 

 

https://bin.yhdistysavain.fi/1562528/3zePbIVYvaOwEJII9SgH0USPyx/TOIMINTASUUNNITELMA%202021.pdf
https://forms.gle/ADTuVa3PVoNsmYK77
https://lapinpiiri.mll.fi/
https://www.facebook.com/MLL.Lappi/
https://www.facebook.com/mllperhetoimintakeskusrovaniemi/
https://twitter.com/mll_lapinpiiri
https://www.instagram.com/mll_lapinpiiri/

