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Talvinen tervehdys MLL Tampereen
osastolta
Vuosi on pyörähtänyt käyntiin vauhdikkaasti. Tehtävää on paljon ja siksi tarvitsemme myös
entistä enemmän vapaaehtoisia mukaan toimintaamme.
Erityisesti monikulttuurinen toiminta kaipaa yhä enemmän vapaaehtoisia ystäviä
maahanmuuttajaäideille.
Vaikka uusia vapaaehtoisia tulee mukaan toimintaan tasaiseen tahtiin, niin ystävää odottavien
maahanmuuttajaäitien määräkin kasvaa nopeasti kaiken aikaa. Olisitko Sinä uusi ystävä?
Toivotamme myös maahanmuuttajat tervetulleiksi mukaan vapaaehtoistoimintaamme.
Ystäväpareille on tarjolla myös runsaasti yhteistapaamisia ja tekemistä. Tutustu kevään 2019
tarjontaan tästä.
Kaipaamme myös lisää koulumummoja ja – vaareja. Erinomaisten kokemusten myötä sana
leviää ja pyyntöjä eri kouluilta tulee tasaisesti.
Vapaaehtoiset isovanhemmat ovat tärkeitä monessa eri tehtävässä. FinnFamin Labyrintti –
lehden 4/2018 artikkelissa kerromme pähkinäkuoressa erilaisista isovanhemmille sopivista
vapaaehtoistyön muodoista.
Uusien vapaaehtoisten perehdytyskoulutus Laivapuiston perhetalossa 11.2. klo 17.
Lisätietoja ja ilmoittautumislinkki

Avoimet kohtaamispaikat Laivapuiston perhetalossa ja
Pereenkulman perhekeskuksessa
Laivapuiston perhetalon ja Pereenkulman perhekeskuksen perhekahviloissa ja
vauvakerhoissa on tarjolla monipuolista toimintaa. Nettisivuiltamme löydät päiväkohtaiset
ohjelmat
Esimerkiksi Jututtamot toimivat kerran kuukaudessa kaikissa perhekahviloissa ja

vauvakerhoissa. Laivapuistossa 29.1. aiheena on ”Vanhempien yhteinen aika
pikkulapsiperheessä” ja tämän Jututtamon ohjaajana on perhetyön koordinaattori Anne Haring.
Alkuvuosi on pullollaan erilaisia teemapäiviä. Ystävänpäivä huomioidaan ja kortteja
askarrellaan niin perhekahviloissa kuin vauvakerhoissakin. Laskiaisena herkutellaan
laskiaspullilla. Kahvila Messin ruokalistat löydät tästä linkistä.
Muista myös lasten vaatteiden ja kirjojen kierrätyspiste Löytölässämme. Löytölän
kirjojenkierrätyspiste toimii tuo tullessas, vie mennessäs periaatteella.
Otamme edelleen vastaan eri kielisiä kirjoja monikieliseen kirjastoomme. Tällä hetkellä
kirjastostamme löytyy satukirjoja seuraavilla kielillä: suomi, ruotsi, englanti, viro, arabia, kiina,
puola, tanska, latvia, norja, japani, sloveeni, liettua, tšekki ja malaiji. Kiitos tähän asti
saamistamme lahjoituksista!
Hyödynnä myös ”Kaikki lukee” –vihkostamme, jonka voit tulostaa nettisivuiltamme. Innostu ja
innosta lapsia lukemaan ja kertomaan tarinoita itse.

Laura aloitti lapsi- ja
perhetyönohjaajana
Pereenkulman perhekeskuksessa on
aloittanut uutena lapsi- ja
perhetyönohjaajana lastentarhanopettaja,
yhteisömuusikko Laura Hyttinen. Laura
jatkaa eläkkeelle siirtyneen Tarjan tehtäviä.
Laura on meille jo entuudestaan tuttu, sillä
hän työskenteli puolen vuoden ajan
Laivapuiston perhetalossa pari vuotta sitten.
Lauran tavoittaa numerosta 050 4414 384. Pereenkulman perhekeskuksen sähköpostiosoite
vaihtuu, se on 1.2.2019 alkaen: pereenkulma@mll-tre.fi
Toivotamme Lauran lämpimästi tervetulleeksi joukkoomme!

MLL Tampereen osasto
on kouluttanut lukioiden
tutoreita jo 25 vuotta.
MLL Tampereen osasto käynnisti
tutorkoulutukset aikana, jolloin Tampereella
siirryttiin luokattomaan lukioon. Ensimmäinen
koulutuskokeilu toteutettiin Sammon lukion
kanssa ja heti seuraavana vuonna mukaan
tulivat muutkin lukiot. Myös Tampereen
teknillinen opisto pyysi meitä yhteistyöhön ja
käynnistimme tutortoiminnan oppilaitoksessa
1994. Koulutus ja toiminta hyväksyttiin
opiskelijoille heti alusta alkaen 1 ov
opintokokonaisuudeksi. Näin raivasimme tälle
vapaaehtoistoiminnalle tietä myös
Tampereen ammattikorkeakoulun ottaessa
ensimmäisiä askeleitaan 1996.
Vuonna 1995 saimme rahaa sosiaali- ja
terveysministeriöltä tutorkoulutuksen
kehittämiseen. Tuki silloin oli 30 000 mk.
Hyvin on toiminta tamperelaisissa lukioissa
virinnyt ja vakiinnuttanut paikkansa ja esim.
TAMK:n tutortoimintaa voi syystä kehua
malliesimerkiksi siitä, miten oppilaitos mahdollistaa opiskelijoiden oman aktiivisuuden ja luo
osallistavalle toimintakulttuurille hyvän maaperän. On ollut ilo saada olla mukana aikanaan
toimintaa käynnistämässä.
Tänä keväänä käynnistyy neljä tutorkurssia lukiolaisille. Kolme kurssia järjestämme täällä
Tampereella ja yhden Pirkkalassa.

Juhlimme nuorten kanssa neljännesvuosisataa kurssien päätöstilaisuuksissa. Jaamme
tunnelmia juhlista ja tutorien ajatuksista kevään myöhemmissä tiedotteissamme.

Eron ensiapupisteen uusi
WALK-in palvelu
Eron ensiapupisteessä Laivapuiston
perhetalossa on mahdollisuus tulla
tapaamaan erotyötä tekeviä ammattilaisia
ilman ajanvarausta.
Uusi toimintamuotomme on WALK-in palvelu,
joka on avoinna maanantaisin klo16-18 ja
torstaisin 9-11
Palvelusta saa ohjausta ja neuvontaa ilman ajanvarausta. Paikalla on aina useampi
eroauttamisen ammattilainen, joiden kanssa voi käydä keskusteluja erilaisista eroon liittyvistä
asioista niin sopimuksiin, omaan selviytymiseen kuin lasten asioihinkin liittyen sekä tutustua
Pirkanmaalla järjestettäviin palveluihin tai varata itselleen aikaa kahdenkeskiseen tapaamiseen.
Palvelu toteutetaan Tampereella toimivien erotyötä tekevien ammattilaisten kanssa.
Tutustu Eron ensiapupisteen monipuoliseen ja runsaaseen palvelukokonaisuuteen
nettisivuillamme

Jäsenet yhdistystoiminnan
perusta
Ilman jäseniä ei ole yhdistyststä. Kiitos, että
ole mukana joko aktiivisena toimijana tai
kannattamassa toimintamme ja siten
luomassa meille toimintaedellytyksiä. Jos et
vielä ole jäsen, niin toivotan Sinut lämpimästi
tervetulleeksi! MLL Tampereen osasto on vahva ja aktiivinen yhdistys, tule mukaan!
MLL Tampereen osastolla jäsenasioita hoitaa perhetalon ohjaaja Marjatta (Jatta) Komu. Jatan
tavoitat sähköpostilla marjatta.komu(at)mll-tre.fi tai puhelimella 032130721

Opiskelijat rikastuttavat toimintaamme
MLL Tampereen osastolla on jälleen useita opiskelijoita kevään aikana suorittamassa
opintoihinsa liittyvää käytännön harjoittelua tai tekemässä opinnäytetyötään. Tammikuussa
alkaneet harjoittelukokonaisuudet:
Kasvatustieteiden maisteriopiskelija Kaisa Reunanen on mukana monikulttuurisessa ystävä- ja
perhetyössä.
Sosionomiopiskelijat Milja Karhumaa ja Maija Pääkkönen tekevät opinnäytetyötään siitä, mitä
ystävätoiminta merkitsee maahanmuuttajaäideille.
Sosionomiopiskelijat Aino Nurmi ja Laura Lönn ovat mukana lapsi- ja perhetyössä.
Sosionomiopiskelija Veera Saarinen tekee opinnäytettä haastattelemalla Nuput – kerholaisia.
Sairaanhoitajaopiskelijat Roosa Autio ja Sandra Hautala tekevät toiminnallisen opinnäytetyön
pikkulasten ravitsemuksesta.
Aurinkoisia talvipäiviä toivottaen
Kaija Reiman-Salminen
toiminnanjohtaja, puh. 050 566 9917 tai kaija.reiman-salminen(at)mll-tre.fi

Yhteystiedot

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

