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Lapsen oikeuksien viikko nostaa esiin
lapsen oikeuden tulevaisuuteen
Hyvää Lapsen oikeuksien viikkoa!
Kansainvälistä Lapsen oikeuksien päivää vietetään vuosittain 20. marraskuuta. Lapsen
oikeuksien viikko on Lapsen oikeuksien päivän yhteydessä vietettävä teemaviikko, jonka
tavoitteena on lisätä Lapsen oikeuksien sopimuksen tunnettuutta ja lapsen oikeuksien
toteutumista. Viikkoa vietetään vuonna 2020 16.-22.11. ja vuoden teema on lapsen oikeus
tulevaisuuteen.
Teeman valintaan vaikutti merkittävästi lasten ja nuorten kasvava huoli ympäristöstä, erityisesti
ilmastonmuutoksesta. Vaikka lapsen oikeuksien sopimusta kirjoitettaessa
ilmastonmuutoskeskustelu ei ollutkaan nykyisenlaajuista, on sopimuksessa huomioitu
pilaantumaton ympäristö lapsen kasvuolosuhteiden turvaajana (24 artikla). Tärkeää on
vahvistaa lasten ja nuorten uskoa paremman maailman rakentamiseen ja sitä kautta luoda tilaa
myönteisille tulevaisuuskuville.
Lapsen oikeus elämään ja kehittymiseen ( 6 artikla) taas liittyy vahvasti oppimiseen ja unelmaammatteihin, mutta myös esimerkiksi mielenterveyspalvelujen saatavuuteen, johon nuoret itse
ovat useissa eri yhteyksissä toivoneet parannuksia. Perheitä tukemalla taas voidaan vahvistaa
lapsen kasvuolosuhteita ja valaa uskoa tulevaan silloinkin, kun olosuhteet ympärillä
kuormittavat vanhempia.
Lasten ja nuorten moninaisuus ja erilaiset kasvuympäristöt tuovat teemaan
yhdenvertaisuusnäkökulman (2 artikla). Kenelle tulevaisuus näyttää valoisalta, kenen
haaveiden edessä on tummia pilviä? Onko kotiseudulla työpaikkoja vielä silloin, kun itse on
aikuinen ja haluaa perustaa sinne perheen? Ketä ensi viikkokin huolestuttaa niin paljon, etteivät
voimat riitä pohtia pidemmälle? Miltä tulevaisuuden unelmat ja kuvat näyttävät eri puolilla
maailmaa? Tulevisuudesta puhumisen tärkeys on vahvistunut entisestään lasten ja nuorten
keskuudessa.
Lapsen oikeuksien viikko on esillä niin päiväkerhoissamme kuin avoimissa toiminnoissamme.
Kerhoissa lasten kanssa jutellaan tulevaisuudesta ja pohditaan haaveammatteja. Avoimissa
toiminnoissa mietitään aikuisten omia unelmia ja haaveita. Blogissamme lapsi- ja perhetyön
ohjaajamme Minna Vanhanen muistelee omia lapsuuden haaveitaan ja unelmiaan:

"Kerhotädin kysymys kuumotti mielessäni. --- Kerhossa juteltiin ammateista ja ehkä laulettiinkin
tuttua lastenlaulua ”Minusta tulee isona…” Jokainen sai kertoa mitä haluaisi tehdä isona. Joku
halusi opettajaksi, joku rekka-auton kuljettajaksi. Mietin uskaltaisinko vastata kerhotätini
kysymykseen. Lopulta tuli minun vuoroni."
Lue blogista, mikä Minnan lapsuuden haaveammatti oli ja toteutuiko haave!
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Vauvakerho
Pereenkulman
perhekeskuksessa
Pereenkulman perhekeskuksen vauvakerho
aloittaa toimintansa torstaina 19.11. klo 1315.
Vauvakerho on tarkoitettu alle 1-vuotiaille
lapsille vanhempineen. Vauvakerho toimii
torstaisin klo 13-15. Kerho on avoin ja
maksuton, eikä ilmoittautumista tarvita.
Vauvakerhossa vanhemmat pääsevät juttelemaan samassa elämäntilanteessa olevien
aikuisten kanssa, ja vauvat saavat seuraa toisistaan. Vauvakerhon ohjelma koostuu yhteisestä
toimintatuokiosta ja vapaasta yhdessäolosta.
Tervetuloa vauvakerhoon sekä vanhemmat että vauvat!
Huom! Tulethan paikalle vain täysin terveenä.

Lasten ja
vanhempien
yhteinen
erovertaisryhmä
Tarvitsetko tukea vanhemmuuteen ja lapsen
auttamiseen erotilanteessa? Lasten ja
vanhempien yhteinen erovertaisryhmä on
tarkoitettu lapsiperheille, joissa vanhemmat
ovat eronneet. Vanhemmista toinen voi
osallistua lapsen/lasten kanssa ryhmään.
Lapset voivat olla iältään 10-12-vuotiaita.
Erovertaisryhmä toteutetaan kahden päivän viikonloppuryhmänä. Vanhempien kesken

keskitytään vanhemmuuden tukemiseen ja lapsen auttamiseen. Lasten ryhmässä käsitellään
monin eri tavoin vanhempien eroon liittyviä ajatuksia ja eron herättämiä tunteita. 
Seuraava lasten ja vanhempien yhteinen erovertaisryhmä toteutetaan 28.-29.11.2020.
Ryhmässä on vielä tilaa, tule mukaan!
Ilmoittautumiset 20.11. mennessä:
Anne Haring
perhetyön koordinaattori
050 572 4691 / anne.haring@mll-tre.fi
Lue lisää täältä.

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

Tulevia tapahtumia
Vauvakerho Laivapuiston perhetalossa
Maanantaisin 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 10-14
Perhekahvilassa vanhemmat saavat juttuseuraa ja lapset uusia leikkikavereita sekä vaihtelua
kodin leluvalikoimaan. Myös isovanhemmat ja perhepäivähoitajat lasten kanssa ovat
tervetulleita. Perhekahvilan yhteinen aloitus on noin klo 10.15. Perhekahvilassa on vapaan
yhdessäolon lisäksi ohjattua toimintaa, johon voi osallistua halutessaan. Perhekahvilassa
palvelee Kahvila Messi, jossa tällä hetkellä myynnissä lounas, kahvia, teetä ja kahvileipää.
Muistathan, että Messissä käy vain käteinen!
Perhekahvila Pereenkulman perhekeskuksessa
Keskiviikkoisin klo 9.30-12.30
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. Kahvilassa on mahdollisuus ostaa kahvia, teetä, sämpylää ja hedelmiä
(maksu käteisellä).

Vauvakerho 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!
Parista perheeksi - matkalla vanhemmuuteen -illat
Joka kuukauden kolmas tiistai klo 17-19 Laivapuiston perhetalossa (17.11. ja 15.12.)
+ 1.12. etäyhteyksin klo 17
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 (16.11. ja 14.12.)
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.
Huom.! Tulethan meille vain täysin terveenä! Tarvittaessa rajoitamme asiakasmäärää.
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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.

