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Taas toivotus hyvän joulun...
MLL Tampereen osaston toimintavuosi 2019 kääntyy lopuilleen. Vuoteen on mahtunut juhlaa ja
uusia toiminnallisia avauksia. Olemme järjestäneet keskoslasten perheiden vertaistoimintaa jo
30 vuotta ja kouluttaneet Tampereella toisen asteen tutoreita 25 vuotta. Monta muutakin
toimintamuotoa on vakiinnuttanut paikkansa, vaikka sisällöllisesti ne kaiken aikaa ajassa
muuttuvatkin.
Joulukuun alussa saimme ilouutisen siitä, että myös monikulttuurinen ystävä- ja perhetyö saatiin
pysyvämmän STEA-avustuksen piiriin, ja sen lisäksi voimme palkata työhön kaksi työntekijää.
Näin saamme työn vakiinnutettua ja voimme tehdä työtä pitkäjänteisesti. Lisäksi saimme
avustuksen STEA:n Paikka auki -hankkeesta ja sillä voimme palkata jälleen vuodeksi yhden
nuoren yhdistyksemme erilaisiin tehtäviin. Ja eropalveluthan ovat olleet jo vakiintunutta STEA:n
tuella toteutettua toimintaa.
Vuodenvaihde on toimintaryhmissämme ilmoittautumisten aikaa. Lasten päiväherhot ovat tällä
hetkellä täynnä, mutta niihin on jatkuva haku, joten täytämme mahdollisesti vapautuvat paikat
nopeasti. Laivapuiston perhetalon Tanssitan vauvaa -ryhmään voi jo ilmoittautua. Kevään
tutorkoulutuksista ja tukioppilaskoulutuksista ovat kirjeet kouluille lähteneet. Nettisivuiltamme
löydät ajankohtaiset tiedot kevään yleisötilaisuuksien ja vanhempainiltojen aikatauluista!
Suuntaamme katseemme siis jo alkavaan uuteen vuoteen. Tervetuloa mukaan!

Uusia luottamushenkilöitä
MLL Tampereen osaston syyskokouksessa
3.12. hyväksyttiin MLL Tampereen osaston
talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle
2020.
Jaana Kaartinen jatkaa yhdistyksemme
puheenjohtajana seuraavan
kaksivuotiskauden 2020-2021. Hallituksen
Syyskokouksessa 3.12. oli monen ikäisiä
pitkäaikaisena jäsenenä toimineen
osallistujia.
koordinaattori Päivi Pöyhösen jäädessä pois
hänen tilalleen valittiin projektipäällikkö Virve Savolainen. Samoin opetusneuvos Pia Kola-

Torvisen tilalle valittiin rehtori Leena Kostiainen. Lausumme sydämellisen kiitoksen Päiville ja
Pialle heidän työstään lapsiperheiden hyväksi ja toimintamme kehittämiseksi, ja toivotamme
samalla Virven ja Leenan lämpimästi tervetulleiksi joukkoomme!

Vuodenvaihde tuo
muutoksia henkilöstöön
Eropalveluiden päällikkö Marja Olli siirtyy
uusiin tehtäviin Lempäälän kuntaan
tammikuun alusta. Marja on luotsannut MLL
Tampereen osaston eropalveluita vuodesta
2012 alkaen. Näiden kahdeksan vuoden
aikana osastomme eropalvelut ovat
muuttuneet vakiintuneeksi toiminnaksi ja
Karolina Bechinsky
palvelut ovat monipuolistuneet ja kehittyneet
merkittävästi. Eron ensiapupisteessä työskentelee tällä hetkellä kolme työntekijää ja tarjoamme
palveluita sekä paikallisesti että alueellisesti, ja ne tavoittavat eroperheet osin myös
valtakunnallisesti. Marja Olli toimi myös eropalveluiden koordinaattorina Lape-hankkeessa.
Tämän hankkeen aikana Marja luotsasi eropalveluita koko Pirkanmaan alueella niin, että nyt
voimme jatkaa kootun ja hyvin laajan verkoston kanssa yhdessä palvelujen tarjontaa,
toteuttamista ja niiden kehittämistä edelleen. Marja on tehnyt uskomattoman hyvää työtä ja
olemme siitä hänelle erittäin kiitollisia ja uskomme, että näihin kiitoksiin yhtyy valtava joukko
muita toimijoita.
Marja Ollin seuraajaksi on valittu sosionomi (AMK), parisuhdeterapeutti Karolina Bechinsky.
Karolina on jo entuudestaan tuttu meille monelle eri verkostoista, hän siirtyy meille Setlementti
Tampereen kriisityöntekijän tehtävistä. Karolina aloittaa eropalveluiden päällikkönä 2.1.2020.
Toivotamme Karolinan lämpimästi tervetulleeksi.
Karolinan yhteystiedot: 050 555 0052, karolina.bechinsky@mll-tre.fi
Monikulttuurisen ystävä- ja perhetyön
koordinaattorimme Essi Pakarinen siirtyy
myös muihin tehtäviin Helsinkiin. Essi toimi
koordinaattorina ystävätoiminnassa oman
muun työn ohessa, kun käynnistimme työn
2012 ja uudelleen, kun saimme siihen STEAhankerahoituksen vuosille 2017-2019.
Hankeaikana ystävätoiminta vakiinnutti
paikkansa Tampereella kotouttavan työn
sektorilla. Ystävätoiminnan oheen on
rakennettu monia uusia vapaaehtoistyön ja
perhetyön sisältöjä. Lausumme mitä
lämpimimmän kiitoksen Essille hyvästä ja
ansiokkaasta työstä. Nyt kun
monikulttuurinen työmme sai ak-rahoituksen,
voimme palkata työhön kaksi henkilöä.
Elli Nieminen
Toinen koordinaattoreista on valittu ja uutena monikulttuurisen ystävä- ja perhetyön
koordinaattorina 2.1.2020 aloittaa sosionomi (AMK), yhteiskuntatieteiden maisteri Elli Nieminen.
Ellikin on meille entuudestaan tuttu monikulttuurisen työn puolella, Elli tulee Tampereen
kaupungilta kotouttavan työn koordinaattorin tehtävistä. Toivotamme Ellin lämpimästi
tervetulleeksi.
Ellin yhteystiedot: 050 400 8306, elli.nieminen@mll-tre.fi
Toinen koordinaattorin paikka tulee auki vuoden alkupuolella.

Aika kiittää,
toiminnanjohtaja vaihtuu
Työni MLL Tampereen osaston
toiminnanjohtajana päättyy siirtyessäni
eläkkeelle 1.1.2020. Olen 43 vuotta
jatkuneesta työurastani ollut 28 vuotta MLL
Tampereen osaston palveluksessa. Tämä on
ollut huikea matka.

Tullessani MLL Tampereen osastolle
vakiintunutta toimintaa ei ollut. Keskoskerho
(Nuput) oli juuri aloittanut TAYS:n vastasyntyneiden teho-osastolla. Tehtäväkseni sain alkaa
luoda yhdistyksellemme omaa toimintakokonaisuutta. Vuosien saatossa olemme rakentaneet
MLL Tampereen osastolle lukuisia toimintamuotoja sekä ammatillisia palveluita ja pystyneet
vakiinnuttamaan ne osaksi alueen palvelutarjontaa lapsiperheille. Tällä hetkellä vakiintuneita
toimintamuotojamme ovat avoimen varhaiskavatuksen palvelut, eropalvelut, monikulttuurinen
ystävä- ja perhetyö sekä nuorisotyö eri muodoissaan. Näiden lisäksi tarjoamme vertaistukea
erilaisissa kohdennetuissa ryhmissä sekä avoimissa kohtaamispaikoissamme. Näiden
palvelukokonaisuuksien sisälle mahtuu runsaasti erilaisia toimintamuotoja.
Huomioimme erilaiset ja eri-ikäisten lasten perheet, toimintamme on ylisukupolvista. Tärkein
tehtävämme on tuoda lapsen näkökulma esille.
Aloittaessani olin ainoa työntekijä, nyt meitä on jo runsaasti toista kymmentä. Olemme luoneet
useita erilaisia mahdollisuuksia tulla mukaan vapaaehtoistyöhön ja tällä hetkellä meillä toimiikin
vuosittain jo noin 300 vapaaehtoista erilaisissa tehtävissä.
MLL Tampereen osastolle on hankittu omat toimitilat, Laivapuiston perhetalo. Oma tila
mahdollistaa paitsi oman työn pitkäjänteisen toteuttamisen, myös yhteistyön monen muun
toimijan kanssa. Tilojamme käyttävät säännöllisesti useat muutkin tahot.
Työurani aikana on perustettu Tampereen MLL Kiinteistöt Oy. MLL Tampereen osasto on
laajentanut toimintaansa myös Pereen alueelle Pirkkalaan, missä sijaitsee Pereenkulman
perhekeskus.
Kaikki tämä työ on ollut mahdollista voituamme palkata osaavaa henkilökuntaa, saada paljon
upeita vapaaehtoisia mukaan ja kun olemme voineet toimia yhdessä laajan ja moninaisten
verkostojemme kanssa.
Olen onnekas, koska olen saanut tehdä työtä, jolla koen olevan merkitystä ja jota rakastan.
Olen onnekas, koska olen saanut tehdä sitä yhdessä teidän kanssanne. Kiitän sydämestäni
teitä kaikkia, yhdistyksemme jäseniä, työntekijöitä, luottamushenkilöitä, yhteistyökumppaneita ja
sidosryhmiä. Yhdessä olemme saaneet paljon aikaan. Toivotan Teille kaikille iloa ja kaikkea
hyvää tuleviin päiviin ja vuosiin. Kiitos tästä yhteisestä matkasta!
Kaija Reiman-Salminen

Tervetuloa Eeva Laine
MLL Tampereen osaston toiminnanjohtajaksi
on valittu hallintotieteiden maisteri Eeva
Laine. Eeva aloitti perehtymisen tehtäviin jo
marraskuun alusta. Eevalle järjestömaailma
on tuttua, hän toimi aikaisemmin
Keliakialiitossa luotsaten siellä järjestö- ja
vapaaehtoistoimintaa. Toivotamme Eevan
sydämellisesti tervetulleeksi jatkamaan MLL
Tampereen osaston toiminnanjohtajan
tehtäviä.

Eeva Laine

Eevan tavoitat numerosta 050 518 8898, sähköposti eeva.laine@mll-tre.fi

Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta 2020!
Joulu, tulisit jo.
Sytyttäisit valot ikkunoihin ja ihmisiin.
Käärisit lapset satuihin ja salaisuuksiin.
Isät ja äidit lempeisiin sanoihin.
Tulisit.
Silittäisit väsyneen posken.
Pysäyttäisit juoksevan matkan.
Kasvun kitinän muuttaisit aisakelloksi.
Tulisit ennen kuin on siivottu, ennen kuin on ostettu, ennen kuin on sovittu.
Tulisit ennen ihmisen juhlapuolta.

Nurjan kautta.
Niin kuin silloin keskelle ketoa.
Kun kaikki oli kesken.
-Katriina Hallikainen

Yhteystiedot

Osoitelähde: Asiakasrekisteri, uutiskirjeen tilaajat.
Jos et halua meiltä enempää postia, poistu postituslistalta.

