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Aurinkoista kevättä MLL Tampereen
osaston uutisten lukijoille
MLL Tampereen osasto uudistaa parhaillaan nettisivuja. Nettisivujen käytettävyys paranee ja
myös ulkoasu muuttuu. Toivomme, että muutostyön jälkeen erilaiset palvelumme ja
toimintamahdollisuudet löytyvät paremmin. Tavoitteenamme on, että koko uudistus on valmiina
syksyn aikana.
Koosteen vuoden 2018 toiminnastamme voit lukea toimintakertomuksestamme.
Kaikille avoin perhetapahtuma Laivapuiston kesä järjestetään jälleen tiistaina 4.6. klo 10–13 .
Merkitse päivä jo kalenteriin ja tulkaa mukaan koko perheen voimin. Ohjelmassa on luvassa
paljon puuhaa lapsille ja lapsenmielisille. Pelastuslaitoksen sukellusyksikkö vierailee paikalla
heti tapahtuman alussa. Ravintola Alarannan terassilla grillataan makkaraa ja ravintolassa voi
myös lounastaa. Perinteiset ongintapisteet, kasvomaalaukset, temppurata, lasten laulut ja koko
maailman tarinateltta sisältyvät ohjelmaan. Lopullinen ohjelma julkaistaan nettisivuillamme ja
toukokuun uutiskirjeessämme.
Vappua on tavan mukaan juhlittu Laivapuiston perhetalossa mukavissa karnevaalitunnelmissa.
Tiistaina 30.4. perhekahvilaan (klo 10–14) voi pukeutua naamiaisasuun ja iloita keväästä
yhdessä muiden perheiden kanssa. Ja huomioitavaa on, että MLL Tampereen osaston
perhekahvilat ja myös lasten kerhot jatkavat toimintaansa juhannukseen asti!
Parhaillaan vietetään valtakunnallista lukuviikkoa. MLL Tampereen osasto kannustaa kaiken
ikäisiä lukemaan myös yhdessä ja kertomaan tarinoita. Perheen yhteisen lukuhetken tueksi voit
ladata MLL Tampereen osaston Kaikki lukee -vihkosen nettisivuiltamme.
Iloista yhdessäoloa kevääseen!
Kaija Reiman-Salminen
Toiminnanjohtaja

Lasten
päiväkerhotoiminta

Sekä Laivapuiston perhetalossa Tampereella
että Pereenkulman perhekeskuksessa
Pirkkalassa toimii 2-5-vuotiaiden lasten
Kipparit-kerho. Kerho on hyvä vaihtoehto
lapselle, joka ei tarvitse päivähoitoa vaan
muuta säännöllistä ryhmätoimintaa. Kipparitkerhot toimivat seuraavina päivinä:
Laivapuiston perhetalo (2 ryhmää)
Ryhmä 1: ke klo 9–12, to klo 9–12
Ryhmä 2: to klo 12.30–15.30, pe klo 10–13
Pereenkulman perhekeskus (1 ryhmä)
ti klo 9–12, to klo 9–12
Kipparit-kerhossa
leikimme
luemme satuja ja kerromme niitä myös
itse
laulamme, soitamme ja kuuntelemme musiikkia
liikumme sisällä ja ulkona
piirrämme, maalaamme ja askartelemme
harjoittelemme ryhmässä toimimista ja hyviä tapoja
opettelemme huolehtimaan tavaroistamme ja pitämään ympäristöstämme huolta.
Kerhoa ohjaavat ammattitaitoiset työntekijämme, jotka ovat mielellään yhteydessä myös lasten
vanhempiin esimerkiksi erilaisten keskustelujen ja tilaisuuksien muodossa.
Kerhopaikan hakeminen ja lisätiedot
Laivapuiston perhetalo
Tiiliruukinkatu 1, 33200 Tampere
03 213 0721 / laivapuistonperhetalo(at)mll-tre.fi
Voit myös täyttää hakemuksen netissä.
Pereenkulman perhekeskus
Selininranta 2, 33950 Pirkkala
050 4414 384 / pereenkulma(at)mll-tre.fi
Kerhoihin on jatkuva haku!
Tamperelaisilla ja pirkkalalaisilla perheillä on mahdollisuus saada kerhoihin palveluseteli.
Palveluseteli oikeuttaa käyttämään kerhoa enintään 12 krt/kk. Palveluseteliä haetaan
Tampereen kaupungilta tai Pirkkalan kunnalta. Voit täyttää hakemuksen Tampereen kaupungin
varhaiskasvatuksen sivuilla tai Laivapuiston perhetalossa. Pirkkalan osalta ole yhteydessä
Pirkkalan kuntaan. Huom! Palvelusetelihakemuksen täyttämisen lisäksi tulee hakea
kerhopaikkaa MLL Tampereen osastolta.
Lasten kesäkerhot
Laivapuiston perhetalossa järjestetään kesäkerhoja kesäkuun ajan. Voit hakea lapsellesi
paikkaa soittamalla 03 213 0721 tai sähköpostitse laivapuistonperhetalo(at)mll-tre.fi.
Laivapuiston perhetalon Kipparit-kerho
Pereenkulman perhekeskuksen Kipparit-kerho

Monikulttuurisen
ystävä- ja perhetyön
kevät
Monikulttuurisen ystävä- ja perhetyön
kevääseen kuuluu hyvää. Ystäväksi
maahanmuuttaja äidille -toiminta on varsin
elinvoimaista - aktiivisten ystäväparien määrä
on parhaillaan 111! Aktiivijoukko koostuu siis
222 huikeasta naisesta perheineen ja
lähipiireineen. Tämän lisäksi porukkaan
kuuluu toiminnassa jo vuosia olleita pareja,
jotka ns. virallisen kolmen vuoden
ystävätoiminnan päätyttyä ovat jatkaneet

luontevaksi muodostunutta yhteydenpitoaan.
Ystävätoimintaa siis tapahtuu koko ajan ja
laajalla alueella, niin Tampereen eri
kaupunginosissa kuin sen kehyskunnissakin.
Ystävätyössä saamme elää osaltamme
mukana hienojen ystävystymistarinoiden
alkutaipaleita ja vastaanottaa monenlaisia
kuulumisia ystävien yhteisistä kokemuksista
niin arjen kuin monenmoisen juhlankin
keskellä.
Kevään kuulumisten yhteydessä ystävykset
ovat kuvanneet ystävätoiminnan tarjonneen
mm. merkityksellistä tekemistä, aitoa
ystävyyttä, ilojen ja surujen jakamista sekä
henkistä rikkautta. Moni toiminnan kautta
uuteen ystävään tutustunut
maahanmuuttajaäiti on kertonut kielitaidon
kehittyneen luontevasti yhteisen tekemisen
ohella. Tutustumisen myötä myös rohkeus
suomen puhumiseen on hiljalleen kasvanut.
Ystävykset ovat myös kertoneet
kerryttäneensä paljon uutta tietoa mm. eri
maista, kielistä ja kulttuureista, saaneensa
uutta näkökulmaa suomalaista yhteiskuntaa
kohtaan ja löytäneensä toiminnan kautta uudenlaista elämänasennetta.
Viimeajat ovat olleet ystävätoiminnassa hektisiä, sillä uutta ystäväänsä odottavien jono on
tuntunut kasvavan samaa tahtia, kun uusia pareja on saatu luotua. Tämä kertoo siitä, että
ystävätoiminnalle on aito tarve ja kyseessä on tärkeä, tasavertaisuuteen perustuva
vapaaehtoistoiminnan muoto. Toimintaan haetaan jatkuvasti mukaan uusia, suomea puhuvia,
luotettavia ja toimintaan motivoituneita vapaaehtoisia.
Lisätietoa toiminnasta ja siihen liittymisestä antaa toiminnan koordinaattori Essi Pakarinen:
essi.pakarinen@mll-tre.fi / 050 400 8306.
Ystäväksi maahanmuuttajaäidille

Lähiaikojen tapahtumia
Perhekahvila Laivapuiston perhetalossa
Ti 30.4. klo 10–14 Vappuaaton hulinat – Naamiaiset ja Young Living -tuote-esittely
(lastenhoitotuotteet, kodinhoitotuotteet, eteeriset öljyt)
Ti 7.5. klo 10–14 Tehdään äitienpäiväkortteja
Ti 14.5. klo 10–14 Satupursi – Kuukauden kirjavinkit
Ti 21.5. klo 10–14 Hyvän olon päivä, aiheena mm. lapsen ravitsemus ja ruokavaliot
Ti 28.5. klo 10–14 Musapursi
Perhekahvila
Vauvakerho Laivapuiston perhetalossa
Ma 29.4. klo 11–13 Jumpataan vauvojen kanssa vapputunnelmissa
Ma 6.5. klo 11–13 Tehdään äitienpäiväkortteja
Ma 13.5. klo 11–13 Jututtamo, aiheena päivähoidon aloitus
Ma 20.5. klo 11–13 Vauvakerhon kevätretki
Ma 27.5. klo 11–13 Ohjelmassa vauvahierontaa ja vyöhyketerapiaa. Vieraana Hanna Syrjänen
(Hyvinvointipalvelu h.a.n.n.a)
Vauvakerho
Parista perheeksi – Matkalla vanhemmuuteen -illat
Seuraavat perhevalmennusillat Laivapuiston perhetalossa:
Ti 21.5. klo 17–19
Ti 18.6. klo 17–19
Perhevalmennus
Monikulttuurinen ystävä- ja perhetyö
La 11.5. klo 11–13 Luontoretki ystäväpareille
Monikulttuurinen ystävä- ja perhetyö
Etä-äitien vertaistukiryhmä
Seuraavat tapaamiskerrat MLL Tampereen osaston Eron ensiapupisteellä (Tiiliruukinkatu 1,

sisäänkäynti Finnparkin parkkitalon ja Laivapuiston perhetalon välistä käytävää pitkin
sisäpihalle):
Ke 8.5. klo 16.30–18.30 Mukana etä-äiti, bloggaaja ja kirjailija Helka Belt.
Ke 5.6. klo 16.30–18.30 Illan aikana palveluohjaaja Marianne Katajisto ohjaa rentoutustuokion.
Etä-äidit
Lasten ja vanhempien yhteiset leirimuotoiset eroryhmät
Seuraava ryhmä MLL Tampereen osaston Eron ensiapupisteellä (Tiiliruukinkatu 1, sisäänkäynti
Finnparkin parkkitalon ja Laivapuiston perhetalon välistä käytävää pitkin sisäpihalle):
8.–9.6. klo 9–16
Lisätiedot ja ilmoittautuminen: Marja Olli, marja.olli(at)mll-tre.fi / 050 555 0052
Erovertaisryhmät

Yhteystiedot

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

