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Kuulasta syksyä!
MLL Tampereen osaston toimintastrategiaan on kirjattu ylisukupolvisuuden näkökulma
läpileikkaavana elementtinä kaikessa toiminnassamme. Olemme tietoisesti käynnistäneet
toimintaa, jossa isovanhemmille ja seniori-ikäisille aikuisille tarjoutuu mahdollisuus osallistua eri
tavoin perheiden kanssa tehtävään työhön.
Lähtökohtana ei ole ollut vain lasten ja lapsiperheiden tarpeet vaan myös se tosiasia, että
vanhusväestön määrä kasvaa ja joukossamme on paljon aktiivisia senioreita, jotka haluavat
mielekästä tekemistä oman arjen virkistykseksi ja jopa oman yksinäisyyden torjumiseksi.
Jo 1990-luvulla yhteistyössä Mummon Kammarin kanssa käynnistetyn varamummo- ja
vaaritoiminnan innoittamina olemme sittemmin rekrytoineet kaikkiin lasten päiväkerhoihin,
vauvakerhoihin ja perhekahviloihin vapaaehtoisia isovanhempia toimimaan ammattilaistemme
rinnalla. Isovanhempien, biologisten tai varaisovanhempien, läsnäolo on osoittautunut tärkeäksi
paitsi lapsille, myös vanhemmille. On mukava keskustella erilaisista asioista, tavoista ja
tottumuksista varamummojemme kanssa. Ja aina on tarvetta useammalle käsiparille,
ystävällisille hymyille ja kannustaville sanoille, joita vapaaehtoisemme antavat.
Kipparit-päiväkerhoissa vietämme isovanhempien päivää, jolloin kippareiden omat mummot ja
vaarit pääsevät mukaan kerhotouhuihin. Seuraava isovanhempien päivä onkin jo keskiviikkona
16. lokakuuta!
Ystäväksi maahanmuuttajaäidille -toiminnassa jotkut saattavat erityisesti toivoa itselleen
vanhempaa ystävää. Oma äiti ja koko lähipiiri saattavat olla kaukana, joten iäkkäämpi ystävä
voi tuoda ystävyyssuhteeseen turvallisuutta ja elämänkokemusta.
Vanhempien ero koskettaa koko perhettä ja myös muita läheisiä. Usein isovanhemmilla on huoli
lapsista, lapsenlapsista. Tärkeää on suhteiden säilyminen lapsenlapsiin vanhempien erosta
huolimatta.
Tässä uutiskirjeessä kerromme muutaman muunkin esimerkin siitä, miten MLL Tampereen
osaston toiminnassa isovanhempien rooli näkyy konkreettisimmin.
Pirkanmaan osuuskauppa tukee toimintaamme . Syyskuussa järjestimme yhteistyössä
POK:n kanssa kaikille avoimen Tunnerepun tuuletus -illan. Näissä tunteiden tuuletusilloissa

aikuiset pääsevät miettimään omaa tunnemaailmaansa, tapaansa ilmaista tunteitaan ja
miettimään tunteiden sanoittamista. Tunnetaitojen parissa MLL Tampereen osaston
nuorisotyössä kohdataan vuosittain 1500-2000 nuorta. Olemme havainneet, että aihe on tärkeä
myös vanhemmille.
POK tukee myös monikulttuurista ystävä- ja perhetyötä. Voit lukea osuuskaupan lehtijutun
tästä.
Nettisivujemme uusi ilme valmistuu ja uudistetut sivut otetaan käyttöön viikolla 42 .
Sivujen muokkaus jatkuu ja toivommekin, että tutustut uuteen ilmeeseen. Kommentteja voit
lähettää Yhteystiedot-sivun lomakkeella tai suoraan viestintäassistentti Emmi Suomiselle
sähköpostilla: emmi.suominen@mll-tre.fi
Pidetään yhteyttä!
Kaija Reiman-Salminen
Toiminnanjohtaja

Koulumummo Anna-Maija Maijala tokaluokkalaistensa kanssa

Paras "ope" koulussa
MLL Tampereen osasto järjestää alakouluille vapaaehtoisia koulumummoja ja -vaareja.
Koulumummot ja -vaarit toimivat koulussa luokan toisena aikuisena ja opettajan apukäsinä. He
voivat esimerkiksi lukea lapsille, auttaa tehtävien ja liikuntavarusteiden kanssa sekä olla vain
läsnä luokassa ja jutustella lasten kanssa.
Anna-Maija Maijala on toiminut koulumummona viime syksystä asti. Näin hän kertoo
kokemuksistaan:
Olen ollut mukana MLL:n toiminnassa jo vuosia. Olen toiminut johtokunnassa,
lastenkaitsijakouluttajana ja -vastaavana sekä sihteerinä. Nyt olen kunniajäsen ja saan
Lapsemme-lehden ilmaiseksi. Sitä kautta luin koulumummoista ja -vaareista.
Jo päiväkodissa työskennellessäni haaveilin, että eläkkeellä olisin lähikoulussa
koulumummona. Muutettuani Hervantaan otin yhteyttä Kanjonin koulun rehtoriin. Koulussa oli
opettaja nimeltä Elina Holopainen, jonka luokalla toisella paikkakunnalla oli ollut koulumummo,
ja hän halusi mielellään ottaa minut luokkaansa. Haastattelun ja paperirumban jälkeen pääsin
aloittamaan koulumummona viime syksynä!
Toimin luokassa oppilaiden tukena opettajan ohjeiden mukaan – autan, ohjaan, kuuntelen,
lohdutan. Myös välitunneilla olen läsnä, keskustelen lasten kanssa, olen mukana leikeissä ja
tarkkailen. Olen turvallinen ja luotettava aikuinen, jolle voi puhua. Koulun vanhimpana oppilaat
ja opettajat arvostavat minua.
Koulumummona minulla on tunne, että voin vielä olla hyödyksi ja käyttää taitojani oppilaiden
tukemiseen. Minulle on tärkeää tehdä joka viikko jotain mielekästä ja kuulua johonkin

yhteisöön. On ihanaa herätä aamulla hymyssä suin ja odottaa kellon tulevan kahdeksan, jotta
voin lähteä koululle! Samoin iltapäivällä kotiin palatessa hymyilyttää, koska olen saanut päivän
aikana kokea onnistumisen tunteita. Elinaltakin saan aina kiitoksen päivästä.
Olen tutustunut luokan lapsiin hyvin. Viime vuonna he olivat ensimmäisellä luokalla, nyt jo
”tokalla”. Tytöt hakeutuvat enemmän kainaloon, mutta myös pojilla on usein kerrottavaa ja
näytettävää välitunneilla, mikä ilahduttaa minua. Tyttöjen kanssa halaamme sekä aamulla
tavatessa että iltapäivällä kotiin lähtiessä, joskus myös vapaa-ajalla törmätessä. Sekä Elina että
lapset odottavat kovasti tiistai- ja keskiviikkopäiviä, kun minä tulen. Kuulen usein esimerkiksi,
että ”ihanaa kun olet täällä”, ”mä tykkään susta” ja ”sä oot paras ope koulussa”.
Toiminta sopii jokaiselle mummolle ja vaarille, joka haluaa olla turvallisena aikuisena lasten
arjessa opettajan ohjattavana ja kokee toiminnan mielekkäänä. Ei tarvitse osata mitään erityistä
– läsnäolo riittää. Jokainen tekee asiat omalla tavallaan.
Koulumummon ”työ” on todella antoisaa (ja kouluruoka oivallinen ”palkka” mukavasta päivästä).
Rohkaisen kaikkia kiinnostuneita lähtemään mukaan!

Kerhomummo Pirjo leikkimässä kippareiden kanssa

Mitä eroa on mummolla ja mummilla?
Kipparit-kerhoissa on mukana vapaaehtoisia kerhomummoja, jotka leikkivät ja rupattelevat
yhdessä lasten kanssa. Kerhomummo Pirjo löysi toiminnan viitisen vuotta sitten MLL
Tampereen osaston nettisivujen kautta.
–Olin varta vasten etsimässä tämän tyyppistä vapaaehtoistyötä. Innostuin
kerhomummotoiminnasta, kävin toiminnanjohtajan luona haastattelussa ja pääsin mukaan!
Pirjo on lapsille mieluisaa leikki- ja juttuseuraa, mutta myös Pirjo itse saa lapsilta varsin paljon.
–Lasten touhukkuus ja iloisuus antavat minulle paljon energiaa. Minulla ei ole lapsenlapsia,
joten Kipparit-kerho on minulle todella hyvä paikka. Kohtaan työssäni vanhuksia, ja lasten
kanssa oleminen on sille virkistävä vastapaino.
Usein lapset saavat Pirjon nauramaan hauskoilla, spontaaneilla jutuillaan.
–Kerran yksi lapsi kysyi minulta, että mitä eroa on mummolla ja mummilla. Mummo on
kuulemma lihava ja mummi laiha!
Lasten kautta pääsee myös tutustumaan nykyajan lapsiperheiden elämään. Pirjolle tutuksi ovat
tulleet muun muassa YouTube, JVG ja Netflix. Leikkipuistossa on kokeiltu vähän flossaustakin.
Pirjo suosittelee kerhomummoksi tai -vaariksi ryhtymistä kenelle tahansa. Ei tarvitse miettiä
kasvatustaitoja tai muuta vastaavaa – riittää että nauttii lasten seurasta ja on riittävän terve.
–Lapset ovat meille aikuisille hyvä muistutus siitä, että elämässä on katsottava eteenpäin, Pirjo
toteaa.

Unelmointia yli sukupolvien
Yli sukupolvien -toimintaamme kuuluu jokavuotinen nuorten mediaprojekti, jonka tarkoitus on
nuorten mediakasvatus ja sukupolvien välinen yhteistyö. Projekti toteutetaan yhdessä Wivi
Lönnin koulun ja vapaaehtoisten senioreiden kanssa. Nuoret ja seniorit kohtaavat virkistävän
tekemisen ja mielenkiintoisten keskustelujen äärellä, ja kokemuksen pohjalta nuoret toteuttavat
erilaisia mediatuotoksia.
Tänä syksynä toteutimme projektin aiempaa tiiviimmin, ja ylisukupolvisuus painottui
mediakasvatusta enemmän. Mukaan lähti Wivi Lönnin koulun 9F-luokka opettaja Venla
Purhosen kanssa sekä seitsemän vapaaehtoista senioria. Projektia ohjasivat MLL Tampereen
osaston nuorisotyönkoordinaattori Outi Ritari-Alho ja viestintäassistentti Emmi Suominen.
Aiempien vuosien liikuntalajien sijaan
kokeilimme aivan uudenlaista toimintaa –
menimme kaikki yhdessä teatteriin!
Tanssiteatteri MD:n Hällä-näyttämöllä
näimme esityksen nimeltä Suuri harppaus,
joka kertoo unelmista, tulevaisuudesta ja
elämänmuutoksista. Taatusti tärkeitä aiheita
etenkin joukkomme 9.-luokkalaisille, joiden
peruskoulu on päättymäisillään.
Monitaiteinen esitys herätti sekä intoa että
ihmetystä – oli kaikkea perinteisestä
puheteatterista mukaansatempaaviin
tanssikohtauksiin ja hulvattomasta huumorista hämärään symboliikkaan. Kokemus vaati monilta
pientä sulattelua.
Seuraavalla viikolla kokoonnuimme
Laivapuiston perhetalossa. Jokainen sai
kertoa oman nimensä sekä asian, joka
esityksestä oli jäänyt parhaiten mieleen. Oli
hauska kuulla, kuinka erilaisia kohtauksia
osallistujat valitsivat, toiset näyttäviä
huippukohtia ja toiset pieniä yksityiskohtia.
Keskustelimme esityksestä ja sen teemoista
liittyen omaan elämäämme. Eräs nuori sanoi
esityksen muistuttaneen, ettei hänen tarvitse
vielä tietää tarkkaan, mitä haluaa
tulevaisuudessa tehdä. Esiin nousi myös,
kuinka monenlaisiin asioihin unelmat voivat liittyä – opiskeluun, työhön, vapaa-aikaan,
ihmissuhteisiin, asumiseen tai vaikka puutarhan hoitoon. Senioreiden joukosta nousi ajatus, että
korkeassa iässä unelmat ovat usein pienempiä kuin nuorena. Puhuimme myös siitä, että
unelma ei saisi tuottaa stressiä tai suorituspaineita, vaan sen tulisi olla eteenpäin kantava
voima. Jotkut unelmat saattavat olla selkeästi mahdottomia, mutta niiden ajatteleminen tuottaa
silti iloa. Outi kertoi haaveilevansa olympiakullasta ja Emmi Joutsenlammen pääroolista!
Osallistujat jakautuivat pienryhmiin, joissa oli
sekä nuoria että senioreita. Kaikki saivat
valita Tekevä ihminen -korteista sellaisen,
joka kuvasi jotain omaa unelmaa, ja kukin
esitteli oman korttinsa ja unelmansa muille
ryhmäläisille. Kortteja myös vaihdettiin
ryhmän sisällä, ja oli keksittävä, miten uusi
kortti kuvasi jotain toista unelmaa.
Keskustelut vilisivät unelmia laidasta laitaan.
Eräs kertoi unelmoivansa Euroopan
kaupungeista, joissa on upea arkkitehtuuri.
Toinen taas toivoi, että joku huomaisi, jos hän
puuttuisi joukosta. Osalla oli arkipäiväisempiä unelmia, kuten terveenä pysyminen. Ilmapiiri
ryhmissä oli avoin ja kunnioittava. Nuorilla ja senioreilla riitti hyvin puhuttavaa keskenään ja he
kuuntelivat toisiaan.
Jokainen kirjoitti itsekseen ylös viisi tärkeintä unelmaa, joiden toivoi toteutuvan viiden vuoden
sisällä. Tämän tehtyään jokainen joutui ”laman” takia luopumaan kahdesta unelmasta, mikä
aiheutti osallistujille melkoisesti päänvaivaa. Eihän näistä mistään voi luopua! Lama syveni
entisestään, ja jokainen joutui karsimaan vielä yhden unelman, jolloin jäljelle jäi kaksi tärkeintä.
Osallistujat pohtivat, mikä tukisi heitä parhaiten näiden kahden unelman saavuttamisessa.

Viimeisenä tehtävänä jokainen sai,
Tanssiteatteri MD:n pyynnöstä, kirjoittaa
lapulle kommentin Suuri harppaus esityksestä.
Nopeasta aikataulusta huolimatta projektista
jäi onnistunut tunne. Lähtiessään seniorit
kertoivat nuorten kanssa työskentelyn olleen
antoisaa ja muistuttaneen, millaista oli olla
15-vuotias. Sodan jälkeisinä vuosina elämä
oli haastavaa eikä lapsia ja nuoria juuri
kuunneltu, mutta onneksi asiat ovat kehittyneet parempaan suuntaan. Tämän vuoksi Yli
sukupolvien -toimintaakin tarvitaan!

Lähiaikojen tapahtumia
Vauvakerho Laivapuiston perhetalossa ma klo 13–15
Ma 7.10. Lauluja ja loruja
Ma 14.10. Jutellaan vauvojen nukkumisesta
Ma 21.10. Jumpataan ja tanssitaan vauvojen kanssa
Ma 28.10. Lauluja ja loruja
Vauvakerho
Perhekahvila Laivapuiston perhetalossa ti klo 10–14
Ti 8.10. Satupursi: Kuukauden kirjavinkit sekä nukketeatteria
Ti 15.10. Musapursi: Lauluhetki
Ti 22.10. Jututtamo, keskustelun aiheena vanhempien jaksaminen
Ti 29.10. Ekstrapursi: Lauluhetki ja tuote-esittelyä
Perhekahvila
Parista perheeksi – matkalla vanhemmuuteen -illat
Seuraavat perhevalmennusillat Laivapuiston perhetalossa:
Ti 15.10. klo 17–19
Ti 19.11. klo 17–19
Perhevalmennus
Nuput-kahvila keskosperheille
Seuraavat Nuput-kahvilat Laivapuiston perhetalossa:
Ma 21.10. klo 17–19 Opetellaan vauvahierontaa
Ma 18.11. klo 17–19 Nuput 30 vuotta! Luvassa hauskanpitoa niin pienille kuin isoillekin.
Nuput
Eron edessä? -illat ti klo 17.30–19.30
Seuraavat illat Eron ensiapupisteessä:
Ti 8.10. Mielenterveys- tai päihdeongelma parisuhteessa ja erotilanteessa.
Mielenterveysomaiset Pirkanmaa - FinFami ry ja kokemusasiantuntijat.
Ti 22.10. Väkivalta parisuhteessa ja erotilanteessa. Setlementti Tampere ry:n
Perheväkivaltaklinikka.
Ti 5.11. Miehenä ja isänä eron edessä. Miessakit ry. HUOM! Paikka poikkeuksellisesti
Miessakit ry:n tila kumppanuustalo Arttelissa, Salhojankatu 42 (2. krs.)
Eron edessä? -illat
Etä-äitien vertaistukiryhmä
Seuraavat kokoontumiset Eron ensiapupisteessä:
To 31.10. klo 17–19
To 28.11. klo 17–19
Etä-äidit
Seksuaalikasvatusilta vanhemmille ja aiheesta kiinnostuneille
Ti 5.11. klo 17 Laivapuiston perhetalossa
Miten tuen lapsen seksuaalista kehitystä?
Sari Räisänen
Kätilö, sairaanhoitaja ja terveystieteiden tohtori
Kätilötyön yliopettaja TAMK
Ilta on maksuton eikä ilmoittautumista tarvita.

Yhteystiedot

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

