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Tervetuloa mukaan
monipuoliseen
toimintaan
Mikä ilo on ollutkaan tarttua toimeen
Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tampereen
osaston uutena toiminnanjohtajana!
Osastomme tekee upeaa työtä lasten,
nuorten ja perheiden parissa. Teemat
vaihtelevat lapsiperheiden avoimista kohtaamispaikoista monikulttuuriseen ystävätyöhön tai
eroauttamisesta nuorten tunnetaitokoulutuksiin. Kuinka paljon yksi yhdistys saakaan aikaan!
Osaavan henkilökuntamme lisäksi vapaaehtoisemme takaavat monipuolisen toimintamme
pyörimisen. Siksi jokaisen vapaaehtoisen panos on merkittävä. Jos harkitset vapaaehtoisuutta
MLL Tampereen osastossa, tervetuloa maaliskuiseen vapaaehtoisten koulutusiltaan. Voit myös
tukea toimintaamme liittymällä jäseneksi.
Ethän milloinkaan epäröi ottaa yhteyttä, jos sinulla on ideoita toiminnan kehittämiseksi tai haluat
tulla mukaan. Tapaamisiin koulutuksessa!
Lämpimin terveisin,
Eeva Laine
Toiminnanjohtaja

Uusien vapaaehtoisten koulutusilta ke 11.3.
Uusien vapaaehtoisten koulutusilta järjestetään Laivapuiston perhetalossa ke 11.3.2020 klo 1719.30. Tällä hetkellä MLL Tampereen osasto hakee lisää vapaaehtoisia erityisesti ystäväksi
maahanmuuttajaäidille -toimintaan. Haussa on myös uusia koulumummoja ja -vaareja
alakouluihin sekä muutama kerhomummo tai -vaari Pereenkulman perhekeskukseen.
Lue lisää vapaaehtoistyöstä ja koulutusillasta täältä.

Ystäväksi
maahanmuuttajaäidille
Ystäväksi maahanmuuttajaäidille -toiminnassa
yhdistetään vapaaehtoisia suomea puhuvia naisia ja
maahanmuuttajanaisia ystäväpareiksi. Vapaaehtoiset
ystävät tukevat maahanmuuttajanaisia suomalaiseen
kulttuuriin tutustumisessa ja suomen kielen
oppimisessa. Myös maahanmuuttajanaiset voivat
tutustuttaa ystävänsä omaan kulttuuriinsa ja opettaa
näin heillekin uusia asioita.
Ystäväparit tekevät yhdessä tavanomaisia ystävien
asioita - he voivat tavata esimerkiksi kahvikupposen
äärellä tai mennä lastensa kanssa leikkipuistoon.
Toiminnan puitteissa järjestetään myös kaikille
ystäväpareille yhteisiä virkistystapahtumia, esimerkiksi retkiä.
Maahanmuuttajanaiset eri puolilla Tamperetta ja useissa lähikunnissa toivovat ystävää
toimintamme kautta. Monet heistä asuvat lähiöissä, ja siksi kannustamme niin ikään lähiöissä
asuvia suomalaisnaisia tulemaan mukaan toimintaan. Näin autetaan maahanmuuttajia
tutustumaan omiin asuinalueisiinsa ja edistetään samalla alueellista yhteisöllisyyttä.
Haluaisitko lisätietoa ystävänä toimimisesta? Ke 11.3.2020 klo 17-19.30 Laivapuiston
perhetalossa järjestetään uusien vapaaehtoisten koulutusilta, jossa kerromme toiminnasta. Voit
myös kysyä lisää koordinaattori Elli Niemiseltä: 050 400 8306 / elli.nieminen(at)mll-tre.fi.

Lapsiperheiden avoimet kohtaamispaikat
Lapsiperheet ovat tervetulleita MLL Tampereen osaston avoimiin ja maksuttomiin
kohtaamispaikkoihin, joissa on mahdollisuus tavata muita samassa elämäntilanteessa olevia
ihmisiä. Laivapuiston perhetalossa toimii vauvakerho maanantaisin klo 13-15 ja perhekahvila
tiistaisin klo 10-14. Pereenkulman perhekeskuksessa toimii perhekerho keskiviikkoisin klo 9.3012.30. Kohtaamispaikkojen ohjelma koostuu vapaasta yhdessä olosta ja leikkimisestä sekä
ohjatusta toimintatuokiosta, johon perheet voivat osallistua halutessaan.

Liity jäseneksi!
MLL:n jäsenenä olet mukana tukemassa tärkeää työtä lasten, nuorten ja lapsiperheiden
hyväksi. Jäseneksi liitytään MLL:n paikallisyhdistykseen, esimerkiksi MLL Tampereen
osastoon.
Jäsenenä saat monenlaisia etuja, kuten Lapsemme-lehden neljä kertaa vuodessa.
Valtakunnalliset jäsenetuudet vaihtuvat vuosittain, ja ne ilmoitetaan MLL:n sivuilla. Etuudet ovat
mm. alennuksia hotelleihin, kylpylöihin ja muihin virkistyspaikkoihin.
Ilman jäseniä ei olisi yhdistystäkään. Jos olet jo jäsenemme, lämmin kiitos työmme
tukemisesta!
Liity jäseneksi

Töitä tarjolla
MLL Tampereen osasto hakee
monikulttuurisen ystävä- ja perhetyön koordinaattoria
viestintäassistenttia
MONIKULTTUURISEN YSTÄVÄ- JA PERHETYÖN KOORDINAATTORI
MLL Tampereen osaston monikulttuurinen työ laajenee, ja tarvitsemme koordinaattorillemme
työparin. Toiminnan ytimessä on maahanmuuttajaäitien ja suomea puhuvien vapaaehtoisten

naisten yhdistäminen ystäväpareiksi. Koordinaattori rekrytoi, kouluttaa ja tukee vapaaehtoisia.
Työhön kuuluu myös koulutusten ja virkistystilaisuuksien järjestäminen. Toiminta laajenee myös
perhetyöhön ja kansainvälisyyskasvatukseen.
Toiminnassa keskeistä on maahanmuuttajanaisten kotoutumisen ja osallisuuden edistäminen
sekä sosiaalisten verkostojen syntymisen tukeminen. Kielitietoisuuden ja kulttuurien välisen
kohtaamisen edistäminen ovat myös olennaisia.
VIESTINTÄASSISTENTTI
Tarvitsemme moniammatilliseen työyhteisöömme vahvistukseksi viestintäassistentin vuoden
määräaikaiseen työsuhteeseen. Viestintäassistentti osallistuu monipuolisesti erilaisiin tehtäviin,
esimerkiksi:
Nettisivujen ja sosiaalisen median sisällöntuotantoon
Uutiskirjeiden rakentamiseen
Viestintämateriaalien suunnitteluun ja toteuttamiseen sekä printtiin että digiin
Valokuvaukseen
Yhdistyksen toiminnan markkinointiin
Asiakaspalvelu- ja toimistotehtäviin
Tehtävä on osa Sosiaali- ja terveysministeriön Paikka auki -avustusohjelmaa, joten valittavan
henkilön tulee olla alle 30-vuotias nuori, joka ei tällä hetkellä ole työelämässä eikä opiskele
päätoimisesti.
Lue lisää tehtävistä ja niihin hakemisesta täältä.

Johanna aloitti
Pereenkulman
perhekeskuksessa
Pereenkulman perhekeskuksen lapsi- ja perhetyön ohjaaja
Laura Hyttinen lähti kohti uusia seikkailuja, ja hänen
seuraajakseen valittiin Johanna Kähkönen. Johanna on
pyörittänyt perhekeskuksen toimintaa jo tammikuun
loppupuolelta lähtien. Tervetuloa joukkoon, Johanna!

Tulevia tapahtumia
Vauvakerho Laivapuiston perhetalossa ma klo 13-15
Ma 17.2. Viito vauvasi kanssa -esittely. Vieraana Irmeli Savolainen, Osuuskunta Via
Ma 24.2. Laulu- ja loruhetki
Vauvakerho
Perhekahvila Laivapuiston perhetalossa ti klo 10-14
Ti 18.2. Musapursi - laululeikkejä
Ti 26.2. Jututtamo - aiheena lasten sisarussuhteet
Perhekahvila
Perhekerho Pereenkulman perhekeskuksessa ke klo 9.30-12.30
Ke 19.2. Liikuntanurkka
Ke 26.2. Askartelunurkka
Perhekerho
Eron edessä? -illat Eron ensiapupisteessä ti klo 17.30-19.30
Ti 18.2. Miten tukea lasta vanhempien erossa? Tampereen kaupungin perheneuvola
Ti 3.3. Lasten asioista sopiminen, yhteistyövanhemmuus ja lastenvalvojalla asiointi. Tampereen
kaupungin perheoikeudelliset palvelut ja kokemusasiantuntija
Ti 10.3. Miehenä ja isänä eron edessä. Miessakit ry. HUOM! Paikkana poikkeuksellisesti
Miessakit ry:n tilat kumppanuustalo Arttelissa, Salhojankatu 42 (2. krs.)
Ti 17.3. Väkivalta parisuhteessa ja erotilanteessa. Setlementti Tampere ry:n
Perheväkivaltaklinikka

Eron edessä? -illat
UUSIEN VAPAAEHTOISTEN KOULUTUSILTA
Ke 11.3. klo 17-19.30 Laivapuiston perhetalossa
Lue lisää täältä.

MLL Tampereen osasto
Laivapuiston perhetalo
Tiiliruukinkatu 1
33200 Tampere
03 2130 721
laivapuistonperhetalo@mll-tre.fi
Pereenkulman perhekeskus
Selininranta 2
33950 Pirkkala
050 4414 384
pereenkulma@mll-tre.fi
tampere.mll.fi
Facebook
Instagram
Blogi

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

