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Varovasti kohti uutta normaalia
Kesäkuun alussa Suomen hallitus purkaa koronaviruksen vuoksi asetettuja rajoituksia. MLL
Tampereen osastossa toimimme aina viranomaisohjeiden mukaisesti, joten ensi viikosta alkaen
alamme avata myös lapsi- ja perhetyön avointa toimintaamme.
Nopeaa paluuta vanhaan normaaliin ei ole luvassa, joten teemme erityisjärjestelyjä
perhekahviloissa ja vauvakerhoissa. Esimerkiksi yhteisiä ruokailutilanteita muutetaan ja ohjelma
suunnitellaan turvavälit huomioiden. Onneksi väljät tilamme mahdollistavat paljon.
Monille perheille kevät on ollut pitkä ja paluuta yhteisiin kohtaamisiin odotetaan innolla.
Tervetuloa mukaan! Muistathan, että tulet paikalle vain täysin terveenä.
Lämpimin terveisin,
Eeva Laine
toiminnanjohtaja

Lapsi- ja perhetyö kesäkuussa
Avoimet toimintamme perhekahvilan, vauvakerhon, perhekerhon ja Tanssitan vauvaa -ryhmän
osalta käynnistyvät taas kesäkuussa. Noudatamme viranomaisten suosituksia ja rajoitamme
tarvittaessa kävijämäärää. Muistathan tulla meille vain täysin terveenä!
Perhekahvilassa ei ole kesäkuussa lounasmahdollisuutta. Kahvia ja teetä on myynnissä, ja
omien eväiden syömiseen on mahdollisuus. Vauvakerhoon tulevien toivotaan ottavan oma
alusta vauvalle mukaan.
Avoimen varhaiskasvatuksen kerhot avattiin Suomen hallituksen linjan mukaisesti 14.5. ja
päiväkerhot jatkuvat juhannukseen saakka.

Uusin tieto verkkosivuilta ja somesta

Poikkeusaikana asiat muuttuvat välillä 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 osaston blogi
MLL Tampereen osaston blogissa käsitellään erilaisia ajankohtaisia ja ajattomia ilmiöitä. Aiheet
vaihtelevat monikulttuurisesta työstä niin lapsiperheisiin kuin erotilanteisiin.
Blogia pääset lukemaan tästä.

Uusi koordinaattori
Sanna esittäytyy
Täällä teitä tervehtii uusi monikulttuurisen
ystävä- ja perhetyön koordinaattori. Olen
koulutukseltani sosionomi-diakoni ja neljän
lapsen äiti. Työkokemusta minulle on kertynyt
vuosien varrella monen ikäisten ihmisten
parista. Olen tehnyt mm. lapsi-, nuoriso-,
perhe- ja monikulttuurista työtä. Vapaa-ajalla harrastan mm. musisointia ja retkeilyä. Tärkeä
osa vapaa-aikaa on myös tukiperheenä ja tukihenkilönä toimiminen. Pari viikkoa työuraa
uudessa työssä on takana ja olen intoa ja ideoita täynnä.
terkuin
Sanna

Tulevia tapahtumia
Vauvakerho maanantaisin 1.6., 8.6. ja 15.6. klo 13-15 Laivapuiston perhetalossa
Vauvakerho on tarkoitettu alle 1-vuotiaille lapsille vanhempineen. Kerho on avoin ja maksuton,
eikä ilmoittautumista tarvita. Vauvakerhossa vanhemmat pääsevät juttelemaan samassa
elämäntilanteessa olevien aikuisten kanssa, ja vauvat saavat seuraa toisistaan. Huom!
Vauvalle oma alusta mukaan!
Perhekahvila tiistaisin 2.6., 9.6. ja 16.6. klo 10-14 Laivapuiston perhetalossa
Perhekahvilassa vanhemmat saavat juttuseuraa ja lapset uusia leikkikavereita sekä vaihtelua
kodin leluvalikoimaan. Huom! Ei lounasmahdollisuutta, omien eväiden nauttiminen
sallittua.
Perhekerho keskiviikkoisin 3.6., 10.6. ja 17.6. klo 9.30-12.30 Pereenkulman

perhekeskuksessa
Perhekerho on perheiden kohtaamispaikka, jossa vanhemmat saavat toisistaan juttuseuraa ja
lapset uusia leikkikavereita.

Tervetuloa MLL Tampereen osaston
kevätkokoukseen
MLL Tampereen osasto ry
Sääntömääräinen kevätkokous 2.6.2020 klo 18. Laivapuiston perhetalo (Tiiliruukinkatu 1).
Esillä sääntömääräiset asiat ja kunniajäsenen kutsuminen.
Tervetuloa!
Hallitus

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
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