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Pienillä porukoilla toisia kohdaten
Uusi syyskausi alkaa nyt jo tutuiksi tulleissa merkeissä. Isojen joukkojen kokoontumisia
vältetään, mutta pienillä joukoilla, turvaväleillä ja maskien kera tapaamiset ovat tärkeitä
lapsiperheiden hyvinvoinnille. Peruimme koronatilanteen vuoksi elokuulle suunnitellun
Laivapuiston kesä -tapahtuman, mutta järjestämme joka viikko lukuisia mahdollisuuksia tavata
vertaisia esimerkiksi perhekahviloissa ja vauvakerhoissa.
Uutena toimintona kokeilemme tiistaiaamuissa ulkoperhekahvilaa, joka kokoontuu Nalkalan
puistossa Laivapuiston perhetalon läheisyydessä. Tervetuloa raikkaaseen ulkoilmaan
tapaamaan muita perheitä ja leikkimään yhdessä – ohjaajamme johdattamana.
Syyskaudelle on suunniteltu monenlaista juhlavuosiohjelmaa. Nähdään tapahtumissa, kun
syksy etenee!
Eeva Laine
toiminnanjohtaja

Perhekahvilat ja
vauvakerhot ovat
auki
Olet lämpimästi tervetullut
perhekahviloihimme ja vauvakerhoihimme!
Noudatamme koronaan liittyviä
viranomaisohjeita. Tällä hetkellä otamme
Kuva: Anna Autio
Laivapuiston perhetalon vauvakerhoihin sekä
perhekahviloihin 20 henkilöä ja Pereenkulman perhekeskuksen vauvakerhoon sekä
perhekahvilaan 14 henkilöä kerrallaan (määrät sisältävät myös lapset).
Laivapuiston perhetalo
Vauvakerho maanantaisin ja torstaisin klo 13.30-15.30
Perhekahvila tiistaisin klo 9-11 ja 11-13
Pereenkulman perhekeskus
Vauvakerho torstaisin klo 13-15

Perhekahvila keskiviikkoisin klo 10-13
Muistathan ilmoittautua vauvakerhoihimme ja perhekahviloihimme etukäteen
(poikkeuksena ulkoperhekahvila Nalkalan puiston leikkikentällä, sinne ei ilmoittautumista).
Seuraavan viikon ilmoittautumislinkit julkaistaan aina edellisen viikon perjantaina iltapäivällä.
Ilmoittautuminen vauvakerhoihin täällä ja perhekahviloihin täällä.
Sisäperhekahviloidemme lisäksi olet lämpimästi tervetullut uuteen ulkoperhekahvilaamme
Nalkalan puiston leikkikentälle, Laivapuiston perhetalon läheisyyteen. Ulkoperhekahvila toimii
leikkikentällä tiistaisin klo 9-11 ja osallistuminen ei vaadi erillistä ilmoittautumista. Voit tulla
paikalle silloin, kun sinulle sopii.
Nähdään!

Kuva: Anna Autio

Ovatko lasten asiat
sinulle tärkeitä?
Haluaisitko tukea tamperelaisten
lapsiperheiden arjessa jaksamista? MLL
Tampereen osasto on tehnyt sadan vuoden
ajan työtä tamperelaisten lapsiperheiden
hyväksi. Liittymällä yhdistyksemme jäseneksi
olet mahdollistamassa tätä tärkeää toimintaa!
Liittymään pääset osoitteessa mll.fi/jaseneksi
- muista valita oikea paikallisyhdistys eli
MLL Tampereen osasto. Voit etsiä
yhdistystä myös postinumerolla 33200.
Jokainen jäsenemme on meille korvaamaton.
Kiitos, että olet.

Vielä ehdit hakea syyskauden Kipparitkerhoihin!
Etsitkö kerhopaikkaa lapsellesi? Vielä ehdit hakea syyskauden Kipparit-kerhoihin!
Avoimen varhaiskasvatuksen Kipparit-kerhot on tarkoitettu 2–5-vuotiaille lapsille. Kerho on hyvä
vaihtoehto lapselle, joka ei tarvitse päivähoitoa vaan muuta säännöllistä ryhmätoimintaa. Kerhot
toimivat Laivapuiston perhetalossa Tampereella ja Pereenkulman perhekeskuksessa
Pirkkalassa. Kipparit-kerhoja ohjaavat ammattitaitoiset työntekijämme.
Jokaiseen kerhopäivään kuuluu noin tunnin ulkoilu viereisessä leikkipuistossa sään salliessa.
Kerhopäivän aikana lapsille tarjotaan pieni välipala. Haku syksyn ryhmiin on käynnissä nyt.
Kysy lisää Laivapuiston perhetalosta soittamalla 046 923 6257 tai hae kerhopaikkaa
kotisivujemme kautta täältä.

Tulevia tapahtumia
Tarkistathan toteutumisen kotisivuiltamme, asiat muuttuvat nopeasti.
Muistathan ilmoittautua vauvakerhoihin ja perhekahviloihin kotisivuillamme!
Vauvakerho
Laivapuiston perhetalossa maanantaisin 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 ja 11-13
sekä Pereenkulman perhekeskuksessa keskiviikkoisin klo 10-13
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)
(17.8., 21.9., 19.10., 16.11. ja 14.12 )
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!
Lapsiperheen eroaakkoset - Marianna Stolbow
Keskiviikko 3.11. klo 17.30-19.30
Sampola, auditorio
Yhteistyössä Tampereen seudun työväenopiston kanssa
Luennon teemana lapsiperheiden erotilanteet.
Eron edessä? -illat
Tiistaisin hybriditapahtumana
(5.10., 12.10., 26.10., 2.11., 9.11., 16.11. ja 23.11.)
Eron edessä? -illat ovat asiantuntijoiden pitämiä, infoluonteisia tilaisuuksia eroa pohtiville ja
eronneille vanhemmille sekä eroperheen läheisille. Myös ammattilaiset ja alan opiskelijat ovat
tervetulleita vahvistamaan osaamistaan. Illat ovat maksuttomia. Jokaisessa illassa keskitytään
tiettyyn teemaan. Katso kotisivuiltamme iltojen teemat ja asiantuntijat.
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.

