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Tammikuu 2021

Täydet sata vuotta!
Sata vuotta sitten, 14.4.1921, noin kolmekymmentä henkilöä saapui valtion tyttökoululle
Koskikadulle kokoukseen, jossa päätettiin perustaa Tampereelle Mannerheimin
Lastensuojeluliiton paikallisosasto. Nopeasti laitettiin myös tuulemaan toiminnan puolella.
Perustettiin poikakerhoja, joiden ohjelmassa oli puheita, esitelmiä, lauluja sekä myös urheilua ja
retkeilyä.
Heti seuraavana vuonna käynnistettiin pienten lasten huoltolatyö, jossa lääkäri ja terveyssisar
seurasivat lasten kasvua ja kehitystä. Myöhemmin työ laajeni odottaviin äiteihin ja koululaisiin.
Uraauurtavan työn kautta neuvolatyö vakiintui Tampereella ja siirtyi myöhemmin 1940-luvulla
kaupungin ylläpidettäväksi.
Näin MLL Tampereen osasto on toiminut kautta historiansa: tunnistanut lasten ja perheiden
tarpeet ja kehittänyt niihin vastaavia palveluja. Kun aika on ollut kypsä, palvelua on tarjottu
julkisen tahon jatkettavaksi. Samalla ajatuksella toimimme yhä. Kuuntelemme perheitä tarkasti,
kokeilemme ja kehitämme. Täydennämme julkisia palveluita ja toimimme tiiviissä yhteistyössä.
Juhlimme sataa toimintavuottamme koko vuoden 2021 ajan. Työ lasten, nuorten ja
lapsiperheiden hyväksi täyttää päivämme. Uutiskirjeen lisäksi kerromme tarinoita menneiltä
vuosikymmeniltä myös some-kanavillamme. Pysythän mukana!
Eeva Laine
toiminnanjohtaja

MLL Tampereen osasto täyttää 100 vuotta
Kutsumme Sinut ja perheesi juhlistamaan satavuotista yhdistystämme kanssamme. Seuraa
meitä somessa ja tampere.mll.fi, niin pysyt mukana koko juhlavuoden riemukkaassa menossa!
Juhlavuoden omat sivut löytyvät täältä.
Instagram
Facebook

Juhlavuoden
luentosarja
MLL Tampereen osasto – Lapsuuden
vuosisata -yleisluentosarja on toteutettu
yhteistyössä Tampereen yliopiston ja
Tampereen seudun työväenopiston kanssa.
Luennot tiistaisin klo 18-19 Tampereen
seudun työväenopistolla (Sampola)
auditoriossa, Sammonkatu 2, Tampere.
Luennot striimataan.
9.3. Mervi Kaarninen:
Mannerheimin Lastensuojeluliitto sotaorpojen ja sodassa kärsineiden lasten asialla 1920-1940luvuilla
13.4. Minna Harjula:
Terveyspalvelut ja sosiaaliturva lapsiperheiden arjessa 1900-1950-luvuilla
27.4. Antti Malinen:
Leikin muuttuvat ympäristöt ja hyvinvoinnillinen ulottuvuus 1945–1960-luvuilla
4.5. Tanja Vahtikari:
Äitiyspakkaus tunne-esineenä: äitiyspakkaukselle muistelukerronnassa annetut merkitykset
Lue lisää juhlavuoden luentosarjasta täältä.

Mitä kaikkea
seksuaalikasvatus
pitää sisällään?

Miten ottaa puheeksi esimerkiksi
seksuaalinen suuntautuminen tai seksuaaliidentiteetti? Entä miten vahvistaa nuoren
kehoitsetuntoa ja positiivista minäkuvaa?
Omien rajojen tunnistaminen ja asettaminen
on tärkeä tunnetaito, joiden avulla on
helpompi puuttua esimerkiksi
häirintäyrityksiin.
Tunteella! Tunnetaidot ja seksuaalisuus -vanhempainilta järjestetään Teamsin kautta verkossa
ke 24.2 klo 18-20 ja se on suunnattu noin 12-18-vuotiaiden vanhemmille, mutta on avoin
kaikille asiasta kiinnostuneille! Puhujana etsivän nuorisotyön ohjaaja, seksuaaliterapeutti
Margareta Bechinsky. Tilaisuuden järjestää yhteistyössä MLL Tampereen osasto sekä
Tampereen kaupungin Nuorten palvelut. Tilaisuus on maksuton!
Ilmoittautumiset 18.2 mennessä täällä.
Tervetuloa!

Kohtaamispaikat
avoinna
Vauvakerhot ja perhekahvilat ovat auki
erityisjärjestelyin.
Noudatamme aluehallintoviraston
ajankohtaisia kokoontumisrajoituksia. Tällä
hetkellä voimme ottaa vauvakerhoihimme
ja perhekahviloihimme kerrallaan 9
henkilöä. Tämän vuoksi vauvakerhoihin ja
perhekahviloihin tulee ilmoittautua
etukäteen.
Olemme lisänneet Laivapuiston perhetaloon toisen vauvakerhon sekä pidentäneet
perhekahviloiden aikaa ja jakaneet perhekahvilat osiin. Näin mahdollisimman moni perhe
mahtuu mukaan toimintaamme.
Seuraavan viikon ilmoittautumislinkit julkaistaan aina edellisen viikon perjantaina
iltapäivällä kotisivuillamme.

Tulevia tapahtumia
Muistathan ilmoittautua vauvakerhoihin ja perhekahviloihin kotisivuillamme!
Vauvakerho
Laivapuiston perhetalossa maanantaisin klo 13-15 ja torstaisin klo 13.30-15.30
sekä Pereenkulman perhekeskuksessa torstaisin klo 13-15
Vauvakerhossa vanhemmat pääsevät juttelemaan samassa elämäntilanteessa olevien
aikuisten kanssa, ja vauvat saavat seuraa toisistaan. Vauvakerhon ohjelma koostuu yhteisestä
toimintatuokiosta ja vapaasta yhdessäolosta. Otathan vauvalle oman alustan mukaan!
Perhekahvila
Laivapuiston perhetalossa tiistaisin klo 9-11, 11.30-13.30 ja 14-16
sekä Pereenkulman perhekeskuksessa keskiviikkoisin klo 9.30-11.30 ja 12-14
Perhekahvilassa vanhemmat saavat juttuseuraa ja lapset uusia leikkikavereita sekä vaihtelua
kodin leluvalikoimaan. Myös isovanhemmat ja perhepäivähoitajat lasten kanssa ovat
tervetulleita. Perhekahvilassa on vapaan yhdessäolon lisäksi ohjattua toimintaa, johon voi
osallistua halutessaan.
Parista perheeksi - matkalla vanhemmuuteen -illat
Joka kuukauden kolmas tiistai klo 17-19 Laivapuiston perhetalossa tai etäyhteyksin
(varmista toteutustapa kotisivuiltamme ennen valmennusta)
(16.2., 16.3., 20.4., 18.5. ja 15.6.)
Vauvan syntymä on iso juttu. Perhevalmennus antaa tukea tulevaan vanhemmuuteen.
Pohdimme perheen arkea ja myös sitä, mistä saa apua tarvittaessa. Lapsen syntymän myötä

parisuhde muuttuu. Miten huolehdimme itsestämme ja toisistamme? Tule keskustelemaan ja
kuulemaan muiden mietteitä!
Nuput-kahvila
Joka kuukauden kolmas maanantai klo 17-19 Laivapuiston perhetalossa
(15.2., 15.3., 19.4. ja 17.5.)
Nuput-kahvila on keskosperheiden avoin ja maksuton kohtaamispaikka. Nuput-kahvilaan ovat
tervetulleita kaikki keskosperheet. Kahvilassa tapaat muita saman kokeneita ja tutustut uusiin
ihmisiin. Kahvilassa on vapaan yhdessäolon lisäksi pientä ohjelmaa, josta perheet saavat
esittää toiveita.
Tunteella! Tunnetaidot ja seksuaalisuus -vanhempainilta 24.2. klo 18-20
Etäyhteyksin Teamsilla
Mitä kaikkea seksuaalikasvatus pitää sisällään? Miten ottaa puheeksi esimerkiksi seksuaalinen
suuntautuminen tai seksuaali-identiteetti? Entä miten vahvistaa nuoren kehoitsetuntoa ja
positiivista minäkuvaa? Puhujana etsivän nuorisotyön ohjaaja, seksuaaliterapeutti Margareta
Bechinsky. Tilaisuuden järjestää yhteistyössä MLL Tampereen osasto sekä Tampereen
kaupungin Nuorten palvelut. Tilaisuus on maksuton! Ilmoittautumiset 18.2 mennessä täällä.
Tulethan meille vain täysin terveenä. Henkilökuntamme käyttää kasvomaskeja kaikissa
toiminnoissamme. Suosittelemme oman kasvomaskin käyttöä aikuisille asiakkaillemme.
Nähdään! 

Uusin tieto verkkosivuilta ja somesta
Välillä asiat muuttuvat nopeasti. Ajankohtaisen tiedon palveluistamme saat aina
verkkosivuiltamme sekä sosiaalisen median kanavistamme, jonne tuotamme säännöllisesti
sisältöä lapsiperheille. Laitathan Facebook- ja Instagram-tilimme seurantaan!
Instagram
Facebook

MLL Tampereen osasto
Laivapuiston perhetalo
Tiiliruukinkatu 1
33200 Tampere
046 923 6257
laivapuistonperhetalo@mll-tre.fi
Pereenkulman perhekeskus
Selininranta 2
33950 Pirkkala
050 441 4384
pereenkulma@mll-tre.fi
tampere.mll.fi
Facebook
Instagram

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

