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Ajankohtaista 
  

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. 
 

Marras-joulukuun muutoksia henkilökunnassa 
Marraskuun lopussa toimistohenkilökunnan vahvuuteen tuli uusi työntekijä. Tiina suuntaa toimistosta 
toisaalle joulukuussa.  
 

Perheiden päivän kiitos Pellon kunnalle 
Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lapin piiri myönsi 5.5.2020 Perheiden päivän kiitoksen Pellon kunnalle. 
Kiitostaulu luovutettiin 8.11.2021 epidemiatilanteesta johtuen. Kiitoksen perusteluissa kerrotaan Pellon 
kunnan tehneen ja tekevän esimerkillistä työtä lapsiperheiden hyvinvoinnin lisäämiseksi. Piirin kiitostaulun 
luovuttivat Ritva Olsén ja Tiia Nyman.  
 

Isänpäiväarvonta ja lapsen oikeuksien viikko  
Isien, pappojen ja isähahmojen kunniaksi arvoimme somekanavissamme 8 kappaletta 10 €:n lahjakortteja. 
Arvonnan yhteistyökumppaneita olivat Kotipizza, kauppakeskus Revontuli ja RolloHalli. Lapsen oikeuksien 
viikkoa vietettiin 15.-21.11. teemalla lapsen oikeus hyvään kohteluun. 
 

Perhetoimintakeskuksessa tapahtui 
Marttojen kanssa kokkailtiin 17.11 ja 23.11. järjestettiin kaikille avoin askartelupaja. Pajassa oli 
mahdollisuus keskustella työllistymiseen ja kouluttautumiseen liittyvistä mahdollisuuksista REDU:n JOOK- ja 
OSTE-hankkeiden toimijoiden kanssa. Askartelupaja järjestettiin yhteistyössä MLL:n PerheLuotsi-hankkeen 
kanssa.  
 

Hyvä Joulumieli -keräys käynnistyi 
Hyvä Joulumieli -keräys ilahduttaa tänäkin vuonna vähävaraisia lapsiperheitä ruokalahjakorteilla, keräysaika 
on 19.11.-24.12.2021. Hyvä Joulumieli -avajaistapahtuma järjestettiin Sampokeskuksessa lauantaina 27.11. 
Joulupukin lisäksi ohjelmassa oli musiikkia sekä glögi- ja piparkakkutarjoilu.  
 

Äitienpäiväkunniamerkkien Lapin alueellinen luovutustilaisuus Rovaniemellä 
Lapsen oikeuksien päivänä 20.11. muistettiin tärkeää kasvatustyötä tehneitä äitejä, kun vuosien 2020 ja 
2021 ansioituneille äideille luovutettiin Suomen Valkoisen Ruusun ritarikunnan kunniamerkit Lapin 
alueviraston juhlasalissa. Luovutustilaisuuden ohjelmassa oli myös musiikkia, valtiovallan videotervehdys ja 
juhlapuhe. Piiristä mukana olivat Ritva Olsén ja Tiia Nyman.  
 
Joulun aukiolo 
Olemme joululomalla 23.12.-6.1.2022.  
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Tulossa joulukuussa 
Muun muassa MLL:n Lapin piirin toiminnan ja hankkeiden tervehtimis- ja esittelykiertue, joka jatkuu 
alkuvuodesta. Kiertueella vaihdetaan kuulumisia puolin ja toisin. Kiertue jalkautuu muun muassa Kemiin, 
Sodankylään, Ivaloon, Utsjoelle, Tervolaan, Kittilään ja Enontekiölle. 

 
Tulossa keväällä  
Muun muassa vapaaehtoisten tukihenkilöiden koulutusta kunnissa paikan päällä koronan niin salliessa. 
 
 

    
 
 

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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