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Etäiltoja tulossa
Kevätkautemme tarjoaa monenlaisia sisältöjä myös etäyhteyksillä. Satavuotisjuhlavuoden
luentosarjamme Lapsuuden vuosisata starttaa huomenna tiistaina. Ensimmäisessä luennossa
paneudutaan MLL:n rooliin sotaorpojen ja sodassa kärsineiden lasten tukena.
Huomenna alkavat myös kevään Eron edessä? -illat. Laajan yhteistyöverkoston kanssa
yhdessä toteutettu iltojen sarja tarjoaa kevään mittaan monta näkökulmaa erotilanteeseen niin
eroa pohtiville, erotilanteessa eläville kuin myös lisätietoa ja ymmärrystä alan ammattilaisille ja
opiskelijoille.
Perhevalmennukset pureutuvat joka kuukausi siihen, millainen on lasta odottavien vanhempien
tie parista perheeksi. Etäyhteydellä toteutetut illat ovat olleet suosittuja – vauvan syntymä ei
odota pandemian väistymistä.
Etäyhteyksien lisäksi tapaamme lapsiperheitä myös kasvokkain – vahvoilla suojautumistoimilla
sekä tiukasti kulloistenkin paikallisten rajoitusten ja ohjeiden mukaan. Tuetaan yhdessä toinen
toisemme yli uudesta koronakeväästä.
Eeva Laine
toiminnanjohtaja

Kevään 2021 Eron
edessä? -illat alkavat
tiistaina 9.3.
Miltä parisuhteen päättäminen tuntuu? Miten
erota puolisosta tunnetasolla? Mikä avuksi,
jos entinen puoliso täyttää edelleen
ajatukset?
Eron edessä? -etäillassa tiistaina 9.3.2021
klo 17.30-19.30 aiheena on parisuhteen

päättäminen. Vieraana perheneuvoja Leena
Jokinen, Tampereen ev.lut. seurakuntien
Perheasiain neuvottelukeskus. Ilta
toteutetaan etäyhteyksin Teams-alustalla.
Liittymislinkki iltaan.
Eron edessä? -illat ovat asiantuntijoiden
pitämiä infoluonteisia tilaisuuksia eroa
pohtiville ja eronneille vanhemmille sekä
eroperheiden läheisille. Myös ammattilaiset
ovat tervetulleita. Tilaisuudet ovat
maksuttomia eivätkä vaadi ilmoittautumista ja
niihin voi osallistua anonyymisti.
Keväällä 2021 Eron edessä? -iltoja on
yhteensä seitsemän eri teemojen ympärillä.
Lue lisää ja katso koko kevään ohjelma ja iltojen teemat täältä.
Tervetuloa mukaan!

Juhlavuoden
luentosarja:
Mannerheimin
Lastensuojeluliitto
sotaorpojen ja
sodassa kärsineiden
lasten asialla (19201940-luvuilla)
MLL Tampereen osasto – Lapsuuden vuosisata -yleisluentosarjan aloittaa tiistaina 9.3. klo
18 dosentti Mervi Kaarninen. Hän on tutkinut suomalaista lapsuutta, sota-aikojen seurauksia
lasten elämässä sekä koulunkäynnin ja koulujärjestelmän historiaa. Luento toteutetaan
striimaamalla ja sitä pääsee seuraamaan täältä.
Luennossa keskitytään Mannerheimin Lastensuojeluliiton työhön lasten olosuhteiden
parantamiseksi yhteiskunnan kriisiaikana. Kenraali Mannerheimin Lastensuojeluliitto perustettiin
sisällissodan jälkeen, jolloin vastaitsenäistyneessä tasavallassa ymmärrettiin uudella tavalla
lasten ja nuorten hyvinvoinnin merkitys itsenäiselle Suomelle. Luennolla kiinnitetään huomio
niihin eri työmuotoihin ja avustuskäytäntöihin, joita poikkeusolojen aikana käynnistettiin ja joita
toteutettiin. Lisäksi Mannerheimin Lastensuojeluliittoa tarkastellaan suhteessa muihin lasten
parissa toimiviin yhdistyksiin ja järjestöihin rakentamalla kokonaiskuvaa alan kentästä.
MLL Tampereen osasto – Lapsuuden vuosisata -yleisluentosarja on toteutettu yhteistyössä
Tampereen yliopiston ja Tampereen seudun työväenopiston kanssa. Lue lisää ja katso kevään
muut luennot täältä.

Kipparit-kerhoissa jatkuva haku
Etsitkö kerhopaikkaa lapsellesi?
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. 
Laivapuiston perhetalon Kipparit-kerhojen ohjaaja Jatta Komu kertoo Kippareista: Kipparitkerhoissa ulkoilemme säännöllisesti joka kerhokerta ja tänä talvena olemme nauttineet
lumisesta talvesta pienten ja isojen Kippareiden kanssa. Sisällä leikimme, laulamme,
askartelemme ja luemme satuja. Kerhopäiviin kuuluu yhteinen välipalahetki. Kerhoissa
havannoidaan ympäristöä ja luonnossa vuodenaikojen mukana tapahtuvia muutoksia. Perheiltä
olemme saaneet positiivista palautetta kerhoista. Kerhomme mahdollistavat omaa aikaa niin
lapsille kuin vanhemmillekin. Tervetuloa mukaan Kippareihin!
Laivapuiston perhetalon Kipparit-kerhossa vapautuu muutama kerhopaikka! Kysy lisää 046
923 6257 tai hae kerhopaikkaa kotisivujemme kautta: tampere.mll.fi

MLL Tampereen osasto täyttää 100 vuotta
Kutsumme Sinut ja perheesi juhlistamaan satavuotista yhdistystämme kanssamme. Seuraa
meitä somessa ja tampere.mll.fi, niin pysyt mukana koko juhlavuoden riemukkaassa menossa!
Juhlavuoden omat sivut löytyvät täältä.
Instagram
Facebook

Tulevia tapahtumia
Tarkistathan toteutumisen kotisivuiltamme, asiat muuttuvat nopeasti.
Muistathan ilmoittautua vauvakerhoihin ja perhekahviloihin kotisivuillamme!
Vauvakerho
Laivapuiston perhetalossa maanantaisin klo 13-15 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 11.30-13.30
sekä Pereenkulman perhekeskuksessa keskiviikkoisin klo 9.30-11.30 ja 12-14
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)
(16.3., 20.4., 18.5. ja 15.6.)
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!
Eron edessä? -illat
Eron ensiapupisteellä tai etäyhteyksin (varmista toteutustapa kotisivuiltamme ennen
iltaa)
(9.3., 16.3., 23.3., 30.3., 6.4., 13.4. ja 20.4.)
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.

