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Toiminta-ajatus 

 

MLL on avoin kansalaisjärjestö, joka edistää lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia. 

 

Visio 2023 
Suomi on lapsiystävällinen yhteiskunta, jossa lapsen etu asetetaan etusijalle ja jossa lapset ja nuoret voivat 

hyvin. MLL on lasten, nuorten ja perheiden arjen asiantuntija, luotettava ja ketterä kumppani, 

vapaaehtoistyön toteuttaja ja innovatiivinen kehittäjä sekä vahva vaikuttaja. MLL tarjoaa innostavan ja 

arvostavan osallistumisympäristön vapaaehtoistoiminnalle lasten, nuorten ja perheiden kanssa.  

MLL Tampereen osasto on toiminnallisesti vahva, haasteisiin tarttuva ja uutta luova MLL:n yhdistys. MLL 

Tampereen osasto toimii aktiivisesti yhdessä lasten, nuorten ja perheiden kanssa tukemalla arkea 

laadukkailla palveluilla. Osasto tunnistaa kohderyhmiensä muuttuvia tarpeita ja on edelläkävijä uusien 

toimintojen kehittäjänä. 
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Tarpeet säilyvät vaikka ajat muuttuvat 
 

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tampereen osaston 
toiminta perustuu ja on aina perustunut asiakkaiden tarpeisiin. 
Pyrimme matalan kynnyksen toimintaan, tarjoamaan 
pääsääntöisesti asiakkaille maksutonta toimintaa ja pitämään 
kohtaamisen keskiössä tänä digitalisaation ja pandemian 
kurittaman ajanjaksonkin aikana. 

Osastomme on tehnyt melkoisen digiloikan vaativan vuoden 
2020 aikana. Osa toiminnoista kääntyi nopeasti ja kohtuullisen 
helposti verkkovälitteiseksi. Myös viestintää ja markkinointia 
kehitettiin voimakkaasti digitaaliseen suuntaan. Osa 
toiminnoista pystyttiin onneksi kuitenkin pitämään 
henkilökohtaisina kohtaamisina. Olen kuullut ihania tarinoita 
siitä, kuinka tärkeitä nämä pienetkin kohtaamiset ovat olleet 
osallistujille. Toimimme aidosti arvojemme mukaisesti, kun 
yksikin perhe tai nuori saa toivoa ja apua. Vaarana on, että 
koronakriisi lisää lasten ja perheiden eriarvoisuutta. Jokainen 
pienikin teko voi olla tätä ehkäisemässä. 

Kuluneena syksynä pohdimme strategiaamme vuosille 2021-
2023. Perusasiat ovat kunnossa ja palveluille on kysyntää. Lähinnä teimme kirkastusta ja kävimme hyvää ja 
laajaa keskustelua asioista. Erityisesti minua miellyttää kiteytys: Sydämellä, kekseliäisyydellä ja sitoutumisella 
tarjoamme vielä taloudellisia resurssejamme syvempää ja laajempaa toimintaa. Henkilökunnallemme kuuluu 
suuri kiitos sydämellä, kekseliäisyydellä ja sitoutumisella tehdystä vaativasta työstä jatkuvasti muuttuvissa 
olosuhteissa. Jos katsoo pelkkiä toimintakertomukseen kerättyjä lukuja ja faktoja, ei voisi aavistaakaan, 
millaisen vuoden olemme eläneet.  

Koko järjestö täytti vuonna 2020 100 vuotta. Sophie Mannerheimin ajatuksesta lähtenyt liitto perustettiin 
4.2.1920. Juhlat ja juhliminen eivät sinänsä ole itseisarvoja, mutta olisin suonut suunniteltujen 
juhlallisuuksien toteutuvan. Oma osastomme täyttää kunnioitettavat sata vuotta vuonna 2021 yhdessä 
Keuruun, Porin, Kajaanin, Kuopion, Jyväskylän, Joensuun, Mikkelin, Riihimäen, Hausjärven ja Värtsilän 
yhdistysten kanssa. Paljon on suunniteltu tulevalle juhlavuodelle – pidetään peukkuja, että saamme ainakin 
osan niistä toteutettua. 

Lämmin kiitos kuluneesta vuodesta taitavalle ja sitoutuneelle henkilökunnallemme, lukuisille 
vapaaehtoisellemme sekä yhteistyökumppaneillemme! 

 
Jaana Kaartinen 
Puheenjohtaja 

 

Perheiden tukena poikkeusajasta huolimatta 
 

Yllätykset, sitoutuminen ja ilo ovat sanat, jotka tulevat ensimmäisenä mieleeni, kun ajattelen vuotta 2020 

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tampereen osastossa. Yllätyksiä vuosi oli täynnä. Vuoden alkaessa ei ollut 

koronaviruksesta tietoakaan, mutta maaliskuusta eteenpäin arki on ollut jatkuvaa muuttuviin tilanteisiin 

sopeutumista ja uuden kehittämistä. Sitoutuminen kuvaa henkilöstön ja luottamushenkilöiden asennetta 
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kieltämättä haastavassa tilanteessa. Ilo välittyi ihmisten kohtaamisessa. Lapsiperheiden ilo oli suurta, kun 

saatoimme esimerkiksi toivottaa kohtaamispaikkoihin tervetulleiksi edes rajatun määrän perheitä 

koronaturvatoimia noudattaen. ”Ihanaa, että jonnekin pääsee”, sanoivat vauvavuotta tai lapsiperhearkea 

tiiviisti ydinperheen kesken viettävät vanhemmat. 

Koko koronapoikkeusajan pääperiaatteenamme on ollut tehdä lasten, nuorten ja lapsiperheiden tueksi se, 

mikä on kulloistenkin rajoitusten ja suositusten mukaan ollut mahdollista. Kun koronasulku alkoi 

maaliskuussa, kehitimme muutamassa viikossa osan palveluistamme täysin verkkovälitteiseksi. Nopeiden 

kokeilujen kautta löytyivät ne palvelut, jotka voivat myös jatkossa jatkua etävälineillä. Perhevalmennukset 

lasta odottaville pariskunnille olivat todella suosittuja, kun moni muu valmennus oli kokonaan peruttu. Eron 

ensiapupisteen ohjaus- ja neuvontatyötä tehtiin etäyhteydellä ja videopuheluilla. Tämä madaltaa jatkossakin 

kynnystä eropalveluiden piiriin pidemmän välimatkan päästä Pirkanmaan kunnista. 

Vaikka korona vaikutti moneen asiaan, sulki hetkellisesti 

palveluja ja pienensi ryhmäkokoja, kaikesta huolimatta vuoden 

2020 numerot näyttävät hyviltä. Esimerkiksi Ystäväksi 

maahanmuuttajaäidille -toiminnassa mätsättiin noin 60 uutta 

ystäväparia. Eron ensiapupisteen ohjaus- ja neuvontatyössä oli 

noin 600 asiakaskäyntiä. Nuorisotyössä kohdattiin 

tunnetaitoteeman parissa noin 2 000 nuorta. Vauvakerhoissa 

ja perhekahviloissa kävi noin 2 500 aikuista ja lasta. Numerot 

eivät kuitenkaan kerro kaikkea: jokaisen numeron takana on 

tärkeä kohtaaminen, jossa on oltu läsnä kuunnellen ja 

ymmärtäen. 

Onnistumisen takana on osaava henkilöstö, jolla on mahtava 

asenne. Välillä kaikkia väsytti, eikä millään olisi jaksanut keksiä 

ja kehittää, miten voimme toimia taas muuttuvassa 

tilanteessa. Silti hanskat eivät tippuneet kertaakaan. Tavoite oli 

kaikilla kirkkaana mielessä: Mitä voimme tehdä kohderyhmän 

hyväksi tässä erikoisessa tilanteessa? 

Koko vuosi 2020 ei ollut pelkkää koronaa. Syyskaudella valmisteltiin ja hyväksyttiin yhdistykselle uusi 

strategia vuosille 2021-2023. Strategian taustalla vaikuttavat MLL-keskusjärjestön kolmivuotissuunnitelman 

linjaukset, joita varten kuultiin laajasti myös jäsenistöä. Henkilöstön ja luottamushenkilöiden yhteistyönä 

kirkastui, mihin keskitymme tulevina vuosina. Toimintamme perusta on kunnossa ja palvelut osuvat hyvin 

kohderyhmien tarpeisiin. Toki kehitettävääkin löytyy, ja tulevina vuosina keskitymme mm. isien entistäkin 

parempaan tavoittamiseen sekä Laivapuiston perhetalon kehittämiseen. 

Vuoden loppupuolella valmistauduttiin satavuotisjuhlavuoteen, jota MLL Tampereen osasto viettää 2021. 

Sata vuotta sitten toiminta alkoi pienten lasten huoltolatyöstä, josta myöhemmin kehittyi Tampereen 

kaupungille siirtynyt neuvolatyö. Myös tänä päivänä kehitämme aktiivisesti palveluja lapsiperheiden 

tarpeisiin – tavallisina aikoina ja poikkeusaikoina. Tätä työtä ei voi tehdä yksin. Sydämellinen kiitos 

vapaaehtoisille, luottamushenkilöille, henkilöstölle sekä kaikille tärkeille yhteistyökumppaneillemme! 

 

Eeva Laine  

Toiminnanjohtaja 
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Lapsi- ja perhetyö 
 

Kipparit - avoimen varhaiskasvatuksen kerhot 
MLL Tampereen osasto on yksi Tampereen kaupungin ja Pirkkalan kunnan avoimen varhaiskasvatuksen 

palvelujen tuottajista. MLL Tampereen osastolla kokoontui kolme päiväkerhoryhmää 2–5-vuotiaille lapsille, 

kaksi Laivapuiston perhetalolla ja yksi Pereenkulman perhekeskuksessa. Kerhotoiminta on hyvä vaihtoehto 

lapselle, joka ei tarvitse kokopäivähoitoa, vaan muuta säännöllistä ryhmätoimintaa. Perheillä oli 

mahdollisuus saada sekä Tampereen 

kaupungilta että Pirkkalan kunnalta palvelusteli. 

Lapset olivat kerhossa kahtena päivänä viikossa 

kolme tuntia kerrallaan.  

Koronan vuoksi kerhot olivat kiinni kaksi 

kuukautta maalis-toukokuussa. Kesäkuussa 

järjestettiin MLL:n Tampereen osaston omat 

kesäkerhot, jotka kokoontuivat kolmen viikon 

ajan. Kesäkerhoissa oli pääosin samoja lapsia 

kuin palvelusetelipäiväkerhoissa. 

Päiväkerhotoimintaa toteutettiin 

monipuolisesti liikuntaa, musiikkia, sanataidetta 

ja kädentaitoja hyödyntäen. Leikille oli myös 

aina aikaa. Kerhopäiviin kuului ulkoilua ja 

välipala. 

Osallisuus on toiminnassa tärkeä arvo. Lapset 

osallistuivat kerholukukauden suunnitteluun 

kertomalla, mitä he haluaisivat kerhossa tehdä. 

Toiveet kirjattiin ylös ja niiden huomioon 

ottamista seurattiin yhdessä lasten kanssa. 

Musiikki ja liikunta olivat myös osa jokaista 

kerhopäivää. Musiikkikasvatukseen kuuluivat 

laulut, laulu- ja liikuntaleikit, erilaisiin soittimiin tutustuminen ja musiikin tuottaminen itse. Lapsia innostettiin 

liikuntaan ja liikkumisen iloon ja jokaisena kerhopäivänä liikuttiin niin sisällä kuin ulkona. Kerhovuotta 

rytmittävät erilaiset vuoden kiertoon kuuluvat juhlat, oman lelun päivät sekä nalleneuvola.  

Hyvinvointi, turvallisuus ja ympäristökasvatus olivat myös tärkeitä kerhotoimintaamme painopisteitä. 

Perustana oli hyvästä perushoidosta huolehtiminen kerhopäivien aikana ja korona-aikana hygienia-asiat 

korostuivat entisestään. Kiinnitimme myös huomiota kiusaamisen ehkäisyyn ja sosiaalisten taitojen sekä 

tunnetaitojen opetteluun. Ympäristökasvatus oli mm. lähiluontoon tutustumista, säätilan tarkkailua ympäri 

vuoden, kierrätyksen opettelua ja lähiympäristöstä huolehtimista.  

Yhteistyö kerholaisten perheiden kanssa oli tiivistä korona-ajasta huolimatta. Kaikille kerhoissa aloittaneiden 

lasten perheille järjestettiin alkukeskustelu. Kuulumisten vaihtoa ja kerhotiedotusta hoidettiin kerhoon tulo- 

ja hakutilanteissa kasvotusten, WhatsApp:in kautta, sähköpostitse, puhelimitse ja sähköisissä 

kuukausikirjeissä. Koronasulun aikana vanhempainkeskustelut pidettiin etänä puhelimitse tai WhatsApp-

kuvapuheluiden välityksellä. Samalla saatiin kuulla perheiden kuulumisia poikkeusaikana. Päiväkerholaisille 

lähetettiin myös pieniä videoviestejä ja sähköpostia koronasulun aikana. Kerholaisten perheitä on kutsuttu 
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mukaan myös muuhun MLL Tampereen osaston toimintaan, ja moni perhe kävi myös avoimissa 

perhekahviloissa.   

MLL Tampereen osaston omaa avoimen varhaiskasvatuksen toimintasuunnitelmaa päivitettiin vuoden 

aikana ja se on julkaistu nettisivuillamme.  

 

Perhekahvila 
Perhekahvila kokoontui Laivapuiston perhetalossa tiistaisin ja Pereenkulman perhekeskuksessa 

keskiviikkoisin. Koronan vuoksi perhekahvila oli kiinni maalis-toukokuussa sekä joulukuussa. Kevään 

koronatauon aikana perheitä tavoitettiin etäkahvilan kautta.   

Perhekahvila on kaikille avoin 

kohtaamispaikka, jossa vanhemmat saavat 

juttuseuraa ja lapset leikkiseuraa. 

Perhekahvilan ohjelma vaihtuu viikoittain. 

Kahvilassa laulettiin, soitettiin ja askarreltiin. 

Satujen maailmaan päästiin pöytäteatterin ja 

kuukauden kirjavinkkien avulla. Ohjelman 

lisäksi tärkeää on vapaa yhdessäolo ja leikki. 

Perhekahviloissa on ollut vapaaehtoisia 

isovanhempia leikkimässä ja touhuamassa 

perheiden kanssa. Työssä perheiden kanssa 

panostetaan erityisesti asiakkaiden 

kohtaamiseen, jotta toimintaan on helppo 

tulla ja jokainen voi kokea olevansa 

tervetullut. 

Perhekahvilan yhteydessä toimivassa Kahvila 

Messissä perheillä on ollut mahdollisuus 

syödä yhdessä lounasta tai jutustella 

kahvikupin ääressä. 

Laivapuistossa harjoittelussa ollut 

sosionomiopiskelija laati vaikuttavuuskyselyn 

perhekahvilasta ja haastatteli loppuvuodesta 

2020 ison joukon perhekahvilan asiakkaita. 

Kyselyyn vastaajat olivat hyvin tyytyväisiä 

perhekahvilaan ja se oli monelle tärkeä 

paikka, jossa he kävivät viikoittain. 

Perhekahvila koettiin lapsimyönteiseksi 

paikaksi, jonne oli helppo tulla ja joka toi 

mukavaa vaihtelua kotona olemiseen. Useat kyselyyn vastaajat kertoivat, että he olivat tutustuneet 

kahvilassa uusiin ihmisiin ja vertaistuki oli tukenut vanhempien arjessa jaksamista. Lapset puolestaan saivat 

leikkiseuraa sekä uusia virikkeitä ja tottuivat samalla toimimaan muiden lasten ja aikuisten kanssa. Kun lapset 

viihtyivät leikeissä, vanhemmat saivat hetken hengähtää. Sekä perhekahvilan ohjatut toimintahetket että 

vapaa leikkiaika olivat perheille mieleen. Kahvila Messin lounaspalvelu sai myös paljon positiivista palautetta.  
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Vauvakerho 
Laivapuiston perhetalon suosittu vauvakerho kokoontui maanantai-iltapäivisin. Koronan vuoksi vauvakerho 

oli kiinni maalis-toukokuussa sekä joulukuussa. Kevään koronatauon aikana kokeiltiin etävauvakerhoa.  

Vauvakerho on avoin kohtaamispaikka, joka on tarkoitettu alle vuoden ikäiselle vauvalle ja hänen 

vanhemmilleen. Vauvakerhossa käyvät ovat pääsääntöisesti olleet ensimmäisen lapsensa saaneita 

vanhempia, mutta joukossa on ollut myös vanhempia, joilla on jo isompia lapsia. Vauvakerhon ohjelma 

koostui ohjatusta toimintatuokiosta ja vapaasta yhdessäolosta. Vauvakerhon aikana asiakkaiden käytössä 

olivat kahvila Messin palvelut sekä rauhallinen imetyshuone.  

Vauvakerhon ohjelmassa oli yleensä lyhyt kuulumiskierros, jossa voitiin jakaa päällimmäiset tunnelmat. 

Tämän jälkeen oli vuorossa ohjattu toimintatuokio, joihin aiheita ja toiveita kerättiin vanhemmilta pitkin 

vuotta. Suosituimpia aiheita ovat olleet laulut ja lorutuokiot, mutta myös erilaiset sormiväriaskartelut, 

jumppa- ja tanssituokiot olivat pidettyjä. Välillä vauvakerhossa oli myös asiantuntijavierailuja (aiheina mm. 

vauvahieronta, vauvaviittomat ja imetysohjaus) sekä ohjattua keskustelua perhearjesta ja lasten kasvuun 

liittyvistä ajankohtaisista asioista. Erityisen suosittuja ovat olleet vauvojen nukkumiseen ja syömiseen liittyvät 

keskusteluhetket.  

Laivapuistossa harjoittelussa ollut varhaiskasvatuksen maisteriopiskelija teki vuodenvaihteessa 2020-2021 

vaikuttavuuskyselyn haastattelemalla vauvakerhon asiakkaita. Kyselyyn vastaajat kertoivat, että tärkeimpänä 

syynä käydä uudestaan vauvakerhossa olivat kerhon tuomat sosiaaliset kontaktit ja vuorovaikutus muiden 

vanhempien ja vauvojen kanssa. Kerhotoiminnan koettiin myös tuovat rytmiä arkeen ja mahdollisuuden 

päästä lähtemään välillä pois kotoa paikkaan, jossa on helppo olla vauvan kanssa. Vauvakerho toimi tukena 

arjessa jaksamisessa ja myös erilaiset vaihtuvat teemat kiinnostivat vanhempia.  
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Perhevalmennus: Parista perheeksi – matkalla vanhemmuuteen 
Parista perheeksi – matkalla vanhemmuuteen -illat ovat avoimia ja maksuttomia perhevalmennusiltoja 

odottaville äideille ja isille. Perhevalmennuksen tavoitteena on antaa tukea tulevaan vanhemmuuteen ja 

parisuhteeseen. Perhevalmennuksessa pohditaan perheen arkea ja myös sitä, mistä saa apua tarvittaessa. 

MLL Tampereen osasto toteutti vuoden aikana yhteensä 12 Parista perheeksi – matkalla vanhemmuuteen -

iltaa, joista seitsemän toteutui Laivapuiston perhetalossa ja viisi etäyhteyksin Teamsin välityksellä. Varsinkin 

etäyhteyksin järjestetyt illat olivat korona-aikaan hyvin suosittuja ja keräsivät kymmenittäin odottavia 

vanhempia linjoille. Perhevalmennusillat ovat osa Tampereen kaupungin neuvoloiden perhevalmennusta. 

 

Vertaisryhmät: Nuput-kahvila keskosperheille sekä Nuput-vanhempainryhmä 
MLL Tampereen osasto ylläpitää Tays:ssa yhteistyössä vastasyntyneiden teho-osaston kanssa Nuput-
vertaisryhmää. Vuodesta 1989 toiminut ryhmä on avoin kaikille vastasyntyneiden teho-osastolla olevien 
lasten vanhemmille. Se tarjoaa tukea paitsi ennenaikaisesti syntyneiden lasten vanhemmille myös 
pitkäaikaissairaiden lasten vanhemmille. Vertaisryhmässä jaetaan tunne ja tieto siitä, että on muita, joilla on 
samanlaisia haasteita elämässään. Ryhmässä vierailee säännöllisesti asiantuntijoita kertomassa mm. 
keskoslapsen ravitsemuksesta ja motoriikasta.  
 
Sairaala-ajan jälkeen keskoslasten vanhemmille on tarjolla kerran kuukaudessa ilta-aikaan Nuput-kahvila 

Laivapuiston perhetalossa. Paikalla on vapaaehtoisia kahvilaemäntiä sekä yksi Tays:n ryhmän ohjaajista. 

Perheet osallistuvat itse Nuput-kahvilan sisällön suunnitteluun. Ohjelmassa on vaihtelevasti erilaisia 

asiantuntijavierailuja, mutta tärkeintä ryhmässä on vertaistuki ja muiden samaa kokeneiden perheiden 

kohtaaminen. Koronatilanteen vuoksi vain osa kokoontumisista voitiin järjestää. 

 

Harrastusryhmät  
Tanssitan vauvaa -liikuntaryhmässä vauva kulkee pääosin vanhemman sylissä eri tanssillisissa osioissa. 

Ryhmän tarkoitus on liikunnan sekä musiikin rytmin ja riemun lisäksi tukea varhaista vuorovaikutusta lapsen 

ja vanhemman välillä. Laivapuiston perhetalossa järjestettiin kaksi ja Pereenkulman perhekeskuksessa yksi 

Tanssitan vauvaa -ryhmä. Ryhmissä on lukukausimaksu. 

Musiikkileikkikoulussa tutustutaan musiikin maailmaan monipuolisesti, liikkuen, laulaen, lorutellen, soittaen 
ja kuunnellen. Alle kolmevuotiailla toiminta tukee erityisesti lapsen varhaisen vuorovaikutuksen kehitystä ja 
yli kolmevuotiailla mm. kielen ja motoriikan kehittymistä. Leikinomaisella toiminnalla edistetään ryhmässä 
toimimisen taitoja. Myönteinen ja kannustava ilmapiiri luo pohjan positiiviselle musiikkisuhteelle. 
Pereenkulman perhekeskuksessa oli syksyllä kaksi musiikkileikkikouluryhmää. Ryhmissä on lukukausimaksu. 
 

 

Koulumummot ja -vaarit  
MLL Tampereen osaston kautta useilla tamperelaisilla 

kouluilla toimii vapaaehtoinen koulumummo tai -vaari. 

He toimivat lähinnä ensimmäisillä luokilla opettajan 

apuna koulutunneilla, välitunneilla ja retkillä. 

Vapaaehtoisista on erityisesti apua myös 

liikuntatunneilla ja käsityötunneilla, joilla lapset 

tarvitsevat paljon apua esimerkiksi luistinten 

solmimisessa. Koulumummoilla ja -vaareilla on aikaa 

olla läsnä ja kuunnella.  
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Toiminnalla edistetään sukupolvien välistä kohtaamista. MLL Tampereen osasto perehdyttää vapaehtoiset 

tehtävään ja tarjoaa säännöllisesti tukea ja ohjausta sekä mahdollisuuden kokoontua yhteen toisten 

vapaaehtoisten kanssa. Koska monet koulumummo ja -vaaritoiminnan vapaaehtoisista kuuluvat iän puolesta 

koronan riskiryhmään, toiminta oli osan vuotta kokonaan tauolla. Syksyllä osa vapaaehtoisista oli taas 

mukana koulutoiminnassa. 

 

Muu toiminta 
Lokakuussa mahdollistimme sadalle perheelle kaksi kertaa kotiin toimitetun ruokalaatikon, joka sisälsi 
reseptit ja ainekset seitsemään itsevalmistettavaan kasvisateriaan koko perheelle. Toimimme hankkeessa 
Venner-yhteiskunnallisen yrityksen yhteistyökumppanina, ja kokosimme ruokalaatikkoa tarvitsevat perheet 
asiakkaistamme ja yhteistyökumppaniemme kautta.  
 
Koronan vuoksi tapahtumia oli tavanomaista vähemmän. Vauvan päivänä syyskuussa järjestettiin yhdessä 
muiden tamperelaisten lapsiperhetoimijoiden kanssa ulkotapahtuma Hämeenpuistossa vauvaperheille. MLL 
Tampereen osasto piti tapahtumassa Tunnepysäkkiä yhdessä perhepiste Nopean kanssa. Lapsen oikeuksien 
viikkoa juhlistettiin koko viikon ajan marraskuussa kaikissa toiminnoissa. Viikon teeman mukaisesti lapset ja 
aikuiset kirjasivat unelmiaan tähdille, joista koostettiin seinään iso unelmien tähtitaivas. Nuorisotyön 
koordinaattori osallistui tunnetaitoteemasta puhuen myös virtuaaliseen Nuorten ääni Pirkanmaalla -
hankkeen organisoimaan Lapsen oikeuksien päivän paneelikeskusteluun, johon osallistui 700 koululaista 
ympäri Pirkanmaan. Alkuvuonna ehdittiin osallistua myös Tampereen Varhaiskasvatustorille, ja 
toiminnanjohtaja piti Sydämen asialla -gaalaillassa puheenvuoron MLL Tampereen osaston keskosperheille 
suunnatusta toiminnasta. 
 
Laivapuiston perhetalon ja Pereenkulman perhekeskuksen Löytölät palvelevat perheitä lastenvaatteiden, -

asusteiden ja -jalkineiden kierrätyspisteinä. Laivapuiston perhetalossa on viihtyisä ja rauhallinen 

imetyshuone, johon voi poiketa vaikka kesken kaupungilla asioinnin imettämään vauvaa ja vaihtamaan 

vaippaa. Vuokraamme matkasänkyä pikkulapsiperheille sekä nappikonetta yhdistyksille. 
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Monikulttuurinen ystävä- ja perhetyö 
 

Monikulttuurisen ystävä- ja perhetyön ydin muodostuu Ystäväksi maahanmuuttajaäidille -toiminnasta, ja 

hankekauden 2017-2019 aikana ystävätoiminta vakiinnutti paikkansa osana MLL Tampereen osaston 

toimintaa. Vuoden 2020 alusta ystävätoiminta jatkui pysyvämpiluontoisena, STEA:n ak-avusteisena 

toimintana. Tämän siirtymän myötä myös toiminnan resurssit ja mahdollisuudet kasvoivat, kun aiemman 

yhden työntekijän sijaan voitiin palkata kaksi kokoaikaista työntekijää. Uusi työntekijä mahdollisti mm. 

toiminnan laajentamisen myös Tampereen ulkopuolelle kuntiin, joissa on ollut kysyntää toiminnalle.  

Ystävätoiminta on ammatillisesti ohjattua ja 

tuettua vapaaehtoistoimintaa, jossa 

yhdistetään suomea puhuvia vapaaehtoisia 

naisia ja maahan muuttaneita naisia 

ystäväpareiksi. Kaikki toimintaan 

ilmoittautuneet naiset tavataan 

henkilökohtaisesti kahden kesken sekä 

uudelleen mätsäystilanteissa, joissa ystäväparit 

yhdistetään. Näissä tapaamisissa ovat usein 

lapset ja joskus myös puolisot mukana. 

Henkilökohtaisten tapaamisten lisäksi 

ystävyyssuhteita seurataan ja ystäväpareja 

tuetaan kuulumispuheluiden avulla. Vastaavaa 

naisille suunnattua yksilötason kotouttavaa 

työtä eivät muut toimijat Pirkanmaalla tee. 

MLL:n monikulttuurinen työ täydentää 

kotouttavaa viranomaistyötä, ja asiakasohjaus 

on ollut aktiivista. Yhteistyöverkostot ovat 

tiiviit ja toimivat. 

Tampereella toimintaa on koordinoitu 

vuodesta 2012, ja yhteensä ystäväpareja oli 

vuoden 2020 loppuun mennessä muodostettu 

310. Koronasta huolimatta – tai juuri siitä 

syystä – ystävätoiminta jatkoi suosiotaan vuonna 2020. Vuoden aikana toimintaan ilmoittautui 70 uutta 

vapaaehtoista ja 70 uutta maahanmuuttajanaista, ja uusia ystäväpareja muodostettiin 58. Suuren kysynnän 

vuoksi toimintaa lähdettiin juurruttamaan myös Tampereen lähikuntiin ja uusia yhteistyösuhteita solmittiin 

Nokialla, Lempäälässä, Pirkkalassa, Kangasalla ja Ylöjärvellä. 

Toiminnan kynnystä haluttiin edelleen madaltaa ja maahanmuuttajanaisten osallisuutta lisätä. Tämän vuoksi 

avattiin Äitien olohuone, joka on auki pari tuntia viikoittain. Silloin toimintaan osallistuvat naiset lapsineen 

sekä yhteistyökumppanit voivat tulla pistäytymään ilman ajanvarausta. Olohuoneesta ehti syyskauden aikana 

muodostua paikka, johon osa toiminnassa mukana olevista äideistä tuli myös tapaamaan toisiaan kahvikupin 

äärellä. Kesäkuussa järjestettiin piknik-tapahtuma ja elokuussa koko perheen ulkotapahtuma, jossa pääsi 

kokeilemaan kuplafutista. Lisäksi syksyllä järjestettiin kahdeksanviikkoinen äitien ja lasten tanssillinen 

liikuntaryhmä, joka toteutettiin yhteistyössä YMCA Tampereen kanssa.  

Vuoden aikana sosiaalisesta mediasta kasvoi tärkeä työkalu. Toiminnan markkinoinnissa alettiin hyödyntää 

maksullista some-markkinointia ja sisäistä viestintää some-ryhmän kautta lisättiin. Vahvemman tuen 

tarjoamiseksi suunniteltiin vapaaehtoisten vertaistuki-illat ja monikulttuurisen dialogin tueksi kaikille 
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ystävätoiminnan naisille avoimet teemalliset keskusteluillat. Myös vapaaehtoisten koulutusiltojen sisältöjä 

kehitettiin kokemusten perusteella. 

Korona rajoitti osan vuodesta ryhmämuotoisen toiminnan järjestämistä, eikä suurempia tapahtumia voitu 

järjestää lainkaan. Globaalikasvatus oli tavallista vähäisempää, mutta toteutui esimerkiksi kouluryhmien 

vierailuina ja etävierailuina. 

Monikulttuurisen ystävä- ja perhetyön tukemiseksi on koottu ohjaustyöryhmä, jossa on edustettuna tärkeitä 

yhteistyötahoja. Vuoden aikana alkoi myös Tampereen kaupungin soveltavan liikunnan hanke, jossa 

toimimme kumppanina.  
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Eron ensiapupiste 
 

Eron ensiapupisteen tehtävänä on tarjota matalan kynnyksen palveluja niin ero- kuin uusperheasioissa 

perheen vanhemmille, heidän lapsilleen ja läheisilleen. Nuorisotyössä huomio on ennaltaehkäisevässä tunne- 

ja parisuhdetaitojen vahvistamisessa. Eron ensiapupisteen palveluita kehitettiin ja toteutettiin niin tiimin 

sisäisesti kuin yhteistyössä oman verkostomme kanssa. Verkostoon kuuluu ammattilaisia, vapaaehtoisia sekä 

asiakkaat itse. Vuoden 2020 aikana kehitettiin toiminnan tuloksellisuuden seurantakäytäntöjä ja mm. 

palautelomakkeet uudistettiin.  

 

Ohjaus- ja neuvontatyö ero- ja uusperheiden kanssa 
Ohjaus- ja neuvontatyöstä on asiakasmäärän kasvun myötä tullut Eron ensiapupisteen ensisijainen 

palvelumuoto. Vuoden aikana kohdattiin 576 henkilöä, joista 104 uusperheen asioissa. Palveluissa on ollut 

aiemminkin mahdollisuus ohjaukseen ja neuvontaan myös etäyhteydellä tai puhelimitse, mutta koronan 

myötä nämä ovat vakiintuneet asiakastyöhön. Vuoden aikana lisääntyi yhteistyö kaupungin työntekijöiden 

kanssa työparityöskentelyn muodossa, minkä 

asiakkaat ja työntekijät ovat kokeneet 

positiivisena. Näin toteutuu ajatus siitä, että 

”asiakas on aina oikealla ovella”.  

Työskentelyssä tavoitteena on, että vanhemmat 

näkisivät ja kuulisivat lastensa tunteet ja tarpeet 

eroprosessin keskellä. Jotta vanhempien ero 

vaikuttaisi lasten elämään mahdollisimman 

vähän, pyritään työskentelyssä nostamaan esiin 

toimivan yhteistyövanhemmuuden merkitystä 

ja tukemaan vanhempia 

yhteistyövanhemmuuden toteuttamisessa.  

Palveluissa kohdataan myös uusperheitä, joiden 

kanssa keskitytään uusperheen perheytymisen 

tukemiseen ja kehitysvaiheiden tunnistamiseen. 

Yhdessä kartoitetaan tämänhetkistä 

perhetilannetta, erilaisten tunteiden 

tunnistamista, niiden kohtaamista ja käsittelyä 

sekä vanhemmuuden tukemista uusperheen 

roolien kautta.  

Kohtaaminen asiakkaan kanssa on tärkeää ja 

asiakastyössä pyritään kuulemaan mitä 

asiakkaat kertovat, olemaan vahvasti läsnä tässä 

hetkessä yhdessä asiakkaan kanssa ja 

toimimaan puolueettomasti.   
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Eron edessä? -illat 
Eron edessä? -iltoja toteutui 11 kappaletta. Illat on suunnattu lähinnä eroa pohtiville ja eroaville 

vanhemmille, mutta ammattilaiset, alan opiskelijat sekä eri järjestöjen vapaaehtoiset ovat iltoihin 

tervetulleita. Illoissa käsitellään monipuolisesti eroon liittyviä teemoja, joiden kautta myös sanoitetaan lasten 

ja nuorten näkökulmaa eroon. Iltaan osallistuvien ymmärrystä erokriisin käsittelyn ja 

yhteistyövanhemmuuden merkityksestä pyritään lisäämään. Iltoihin sisältöjä tuottavat yhteistyökumppanit, 

kuten Tampereen kaupungin perheneuvola ja perheoikeudelliset palvelut, Pirkanmaan käräjäoikeus ja useat 

eri yhdistykset 

 

Perhetapaamiset 
Perhetapaamistoiminta tarjoaa puolueettoman tapaamispaikan, mikä mahdollistaa lapsen ja vanhemman 

suhteen ylläpitämisen eron jälkeen. Perhetapaamiset koostuvat alkukartoituksesta, alkutapaamisesta, itse 

tapaamisista sekä muusta tarvittavasta yhteydenpidosta. Alkutapaamiseen on vanhempien kyettävä 

tulemaan yhdessä. Eron ensiapupisteen perhetapaamiset eivät ole valvottuja eivätkä tuettuja.  

Perhetapaamisia toteutui 25. Määrä laski paljon edellisvuoteen verrattuna koronan ja siihen liittyvien 

rajoitusten vuoksi. Lyhyen ajan palvelu oli kokonaan kiinni, ja muunakin aikana tapaamisia peruuntui tai ne 

siirtyivät etäyhteyksille. Tapaamiset toteutuivat lähinnä viikonloppuisin ja palvelua käyttivät erityisesti 

vanhemmat, joista toinen asui Pirkanmaan ulkopuolella.   

 

Vertaisryhmät 
Korona vaikutti merkittävästi ryhmämuotoiseen toimintaan. Vanhemman neuvo -ryhmä toteutui 

syyskaudella ja uusperheille suunnatun Bonusryhmän pilotointia päästiin aloittamaan. Toive bonuslapsen ja 

-vanhemman suhteen vahvistamiseksi suunniteltuun ryhmään on tullut kohderyhmältä. Lasten ja 

vanhempien yhteiset eroviikonloput jäivät toteutumatta. 
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Ammattilaisille suunnattu työ  
Pirkanmaan eroverkossa Pirkanmaan erotyötä tekevät ammattilaiset kokoontuivat vuoden aikana eri 

teemojen äärelle sekä verkostoitumaan kollegoiden kanssa. Eroverkko-koulutuksia toteutettiin kolme, ja 

niihin osallistui 70 ammattilaista. Koulutuksia pidettiin myös Lempäälän erotyöntekijöille, perheasioiden 

sovittelijoille, Tampereen kaupungin sekä seurakuntien työntekijöille. Teemoja olivat mm. uusperhe, 

henkinen väkivalta sekä lähisuhdeväkivalta erotilanteissa.  

Eron ensiapupiste koordinoi Tampereen erotoimijoiden verkostoa. Verkoston tehtävänä on nostaa esiin 

erokentällä kohtaamiaan ilmiöitä, laatia konkreettisia suunnitelmia näihin vaikuttamiseen ja toimeenpanna 

suunnitelmia eri kokoonpanoilla. Myös erotoimijoiden maakuntatason verkoston koordinaatiovastuu on 

Eron ensiapupisteellä. Koronatilanteen vuoksi varsinaiset verkostot olivat tauolla vuonna 2020, mutta Eron 

ensiapupisteen henkilöstö tapasi säännöllisesti perheneuvolan, perheasiain neuvottelukeskuksen sekä 

perheoikeudellisten palvelujen kanssa ja tutustumiskäyntejä tehtiin verkostoon osallistuvien luona. 

Verkostotyö jatkuu vuonna 2021. 

Perheasioiden sovittelijoiden verkoston tarkoituksena on jakaa osaamista sovittelijoiden kesken ja saada 

samalla tukea omaa tehtävään. Verkostosta muodostettu työryhmä järjestää sovittelijoille vuosittain 

koulutuspäivän, johon osallistui 30 perheasioiden sovittelijaa. Erotyöskentelyn kehittämisen rinnalla on 

tärkeää vahvistaa myös ennaltaehkäisevää parisuhdetyötä. Vuonna 2020 Eron ensiapupiste koordinoi 

yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa Parisuhdetyöpajaa / Tampereen parisuhdetyötä tekevien verkostoa. 

Työpajoihin kokoontui 44 ammattilaista. Eron ensiapupisteen työntekijät osallistuivat erotyön 

asiantuntijoina Tampereen perhekeskuskehittämiseen aluetiimeissä, joissa alueen toimijat kohtasivat 

vahvistaen yhteistyötä sekä paikallistamalla alueen palveluiden mahdollisia katvealueita.  
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Nuorisotyö 
 

Tunnetaitoja nuorille ja aikuisille 
MLL Tampereen osaston Eron ensiapupisteen toiminnan osana toteutetaan ennaltaehkäisevää nuorisotyötä. 

Nuorisotyön tavoitteena on erojen ennaltaehkäisy, nuorten ihmissuhde- ja tunnetaitojen, itsetuntemuksen 

sekä osallisuuden vahvistaminen ja tukeminen.   

Työskentely tapahtuu nuorten omissa toimintaympäristöissä. Nuorisotyön taustalla on ajatus siitä, että 

vahvistamalla lasten ja nuorten tunnetaitoja voidaan ennaltaehkäistä ihmissuhdeongelmia ja vaikuttaa 

nuorten tulevaisuuden ihmissuhteisiin. Lasten ja nuorten hyvät tunne- ja vuorovaikutustaidot vahvistavat ja 

lisäävät kaverisuhteita, vähentävät ristiriitoja kaverisuhteissa, auttavat selviytymään vastoinkäymisistä 

paremmin, vahvistavat ymmärrystä itseä ja toisia kohtaan, itsesäätelyä sekä itsetuntemusta. 

 

Tunne- ja vuorovaikutustaitotunteja pidettiin vuoden aikana noin 70 eri ryhmälle, noin 35 eri koulussa tai 

oppilaitoksessa ja kohdattiin noin 1550 oppilasta. Toimintaa toteutetaan pääasiassa Tampereella, mutta 

myös lähikunnissa, kuten Ylöjärvellä, Nokialla ja Lempäälässä. Tunteja järjestettiin alakoulun ylimmille 

luokille sekä toisen asteen opiskelijoille. Oppitunneilla on tarkoitus vahvistaa oppilaiden tunne- ja 

vuorovaikutustaitoja erilaisten toiminnallisten harjoitusten kautta sekä herättää teemoihin liittyvää 

keskustelua. Osa vuoden tunneista toteutettiin lähiopetuksena ja osa etänä Teams-sovelluksen avulla. 

Tunneista tehdyt palautekyselyt osoittavat sekä oppilaiden että opettajien kokevan tuntien sisällön 

hyödyllisenä ja vahvistavan ihmissuhdetaitoja. Opettajille tuotettiin myös tunnetaitoihin liittyvää 

videomateriaalia, jota opettajat pystyivät hyödyntämään opetuksessaan. Videoilla on yli 100 katselukertaa. 

Oppituntien lisäksi yläkouluikäisille on järjestetty 

ryhmätoimintaa tunnetaitoihin liittyen.  

 

Myös aikuisille järjestetään tunnetaitoja 

vahvistavaa toimintaa, kuten vanhempainiltoja, 

tunnepysäkkitoimintaa ja koulutuksia. 

Tavoitteena on lisätä jokaisen lapsia ja nuoria 

kohtavan aikuisen ymmärrystä omia 

tunnetaitojaan kohtaan, kannustaa näiden 

taitojen vahvistamista myös aikuisuudessa sekä 

vahvistaa lasten ja nuorten kohtaamisen taitoja. 

Vanhempainiltoja järjestettiin toimintavuonna 

kolme, joista kaksi toteutettiin etänä. Illoissa 

tavoitettiin yhteensä noin 120 henkilöä. 

Tunnepysäkkitoimintaa toteutettiin yhteistyössä 

Tampereen kaupungin Perhepiste Nopean kanssa. 

Pysäkillä vanhemmilla on mahdollisuus 

keskustella tai pohtia itsenäisesti perheen tai 

parisuhteen tunneasioita. Myös ammattilaisille 

toteutettiin tunnetaitoihin liittyviä koulutuksia. 
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Tukioppilas- ja tutorkoulutukset 
MLL Tampereen osasto koordinoi Tampereella tukioppilaskoulutuksia. Tukioppilaskoulutusta toteutetaan 

yhteistyössä viiden toimijan voimin. Kouluttavina tahoina mukana on MLL Tampereen osaston lisäksi SPR 

Nuorten turvatalo, EHYT ry ja Tampereen kaupungin nuorisopalvelut. Lisäksi yhteistyötahona on mukana 

Tampereen kaupungin koulutoimi. 

Kouluttajatahoista jokainen vastaa yhden kahden tunnin koulutusosion toteuttamisesta. MLL Tampereen 

osaston koulutuskerta keskittyy tunnetaitoihin. Kevään koulutukset korvattiin etämateriaalilla ja syksyn neljä 

koulutuskertaa toteutettiin etänä. Koulutuksissa tavoitettiin yhteensä noin 190 tukioppilasta. 

 

Tutorkoulutusten avulla edistetään lukio-opiskelijoiden hyvää yhteishenkeä ja hyvinvointia käsittelemällä 

mm. tunne- ja vuorovaikutustaitoja, ryhmäyttämistä ja haastavia tilanteita. Koulutus on 10 tunnin 

kokonaisuus, joka koostuu kolmesta koulutuskerrasta. Toimintavuonna koulutuksia järjestettiin viidelle 

Tampereen lukiolle sekä Pirkkalan, Lempäälän ja Nokian lukiolle. Kevään koulutuksista yksi käynnistyi 

normaalisti lähitapaamisilla, muut toteutettiin verkkokoulutuksina. Tutoreita koulutuksiin osallistui yhteensä 

noin 160. 

 

 

 

Viestintä ja markkinointi 
 

Viestinnän ja markkinoinnin kehittäminen oli vahvaa vuonna 2020. 
MLL Tampereen osastolle rakennettiin viestintäsuunnitelma ja 
viestinnän vuosikello. Koko vuoden ajan testattiin uusia tapoja 
tavoittaa kohderyhmää ja tuottaa sisältöjä sähköisesti. Suuntaus 
on vahvasti sähköisissä kanavissa toimiseen. Samalla osasta 
vanhoja viestintätapoja luovuttiin.  
 
Viestinnän tavoitteena oli tavoittaa palveluistamme hyötyviä 
ihmisiä Tampereella ja Pirkanmaalla, jotta he osaisivat hakeutua 
yhdistyksen palveluiden piiriin. Samaan aikaan haluttiin viestiä jo 
toiminnassa mukana oleville kohderyhmille. Viestinnässä korostui 
informatiivinen sisältö ja palveluiden markkinointi.  
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Vuosi oli poikkeustilanteen vuoksi poikkeuksellinen myös viestinnälle. Verkkosivut ovat kaiken viestinnän 
perusta, ja niiden ajantasaisuudesta pidettiin tarkkaan huoli nopeasti muuttuvissa poikkeusajan tilanteissa. 
MLL Tampereen osaston blogiin kirjoitettiin noin kaksi kertaa kuukaudessa erilaisista ajankohtaisista aiheista. 
 
Sosiaalisen median kanavia Instagramia ja Facebookia lähdettiin kehittämään aktiivisesti. Kanavien sisältöä 
monipuolistettiin ja postaustahtia tiivistettiin. Kanavien seuraajamäärät kasvoivat ja maksullista some-
markkinointia alettiin hyödyntää toiminnan mainostamisessa. Myös viestintää soveltuvissa someryhmissä 
aloitettiin esimerkiksi perhevalmennuksen markkinoimiseksi. 

 
Kohderyhmille tuotettiin erityisesti tiukimman koronasulun aikana sosiaalisen median kautta uudenlaisia 
sisältöjä. Näihin kuuluivat esimerkiksi erilaiset satu- ja loruvideot sekä rentoutusvideot, tehtäväsarja 
tunnetaidoista sekä erilaiset leikki- ja ajanviettovinkit.  

 
Esiteuudistuksessa pääajatuksena oli yksinkertaistaa 
printtiesitteiden valikoimaa. Kolmesta toiminnan päälinjasta 
tuotettiin jokaisesta yksi esite sekä yksi yhteinen yleisesite, joka 
esittelee koko yhdistyksen. Tämän lisäksi tuotettiin erilaisia 
yksittäisiä flyereita ja mainoksia, joilla toimintaa markkinoitiin 
itse sekä yhteistyökumppaneidemme kautta. Monet 
yhteistyökumppanit tiedottivat toiminnastamme omissa 
kanavissaan.  
 
Vuoden aikana testattiin myös muita uusia tapoja markkinoida. 
Esimerkiksi Ystäväksi maahanmuuttajaäidille -toimintaa 
markkinoitiin lyhyellä kampanjalla bussien näyttötauluissa 
Hervannassa ajavilla bussilinjoilla sekä paikallisesti lehdessä 
Nokian alueella, kun vapaaehtoisia tarvittiin juuri näiltä alueilta. 
Alkuvuonna mainostettiin myös Aamulehdessä ja Hervannan 
Sanomissa, mutta pääosin painopiste oli sähköisissä kanavissa. 
Sanomalehtien ja sähköisten palveluiden menopalstoja 
hyödynnettiin.  
 
Laivapuiston perhetalo oli näkyvästi esillä Aamulehdessä, kun 

Moro-liitteen kautta saatiin iso käsidesilahjoitus. Aamulehti haastatteli toiminnanjohtajaa lapsiperheiden 
palveluista poikkeusaikana, ja Yle nuorisotyön koordinaattoria tunnetaidoista. Yhdessä muiden 
tamperelaisten järjestöjen kanssa otettiin kantaa järjestörahoituksen tulevaisuuteen mielipidekirjoituksella, 
joka julkaistiin Tamperelaisessa ja Aamulehdessä. 
 
MLL Tampereen osaston uutisia -yleisuutiskirje lähetettiin kuusi kertaa vuoden aikana yhdistyksen jäsenille 
ja kirjeen erikseen tilanneille. Kirjeessä kerrotaan ajankohtaisista tapahtumista ja palveluista sekä esitellään 
eri toimintoja. Myös eri toiminnoissa lähetettiin omia uutiskirjeitä kohderyhmille ja yhteistyökumppaneille.  
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Vapaaehtoisuus 
 

Vapaaehtoistyön merkitys MLL Tampereen osaston 

toiminnassa on suuri. Kaikki vapaaehtoistehtävät 

liittyvät tavalla tai toisella lapsiperheisiin, mutta silti 

tehtäviä on hyvin erilaisia ja monenlaisille ihmisille 

sopivia. Vapaaehtoisia on mukana eri tehtävissä noin 

200 henkilöä. Toisissa tehtävissä vapaaehtoinen toimii 

henkilöstön rinnalla, toisissa tehtävissä vapaaehtoisen 

panos on välttämätön, jotta koko toimintaa voidaan 

toteuttaa.   

Lasten avoimen varhaiskasvatuksen Kipparit-kerhoissa 

sekä avoimissa kohtaamispaikoissa kerhomummot ja -

vaarit ovat mukana lasten leikeissä ja perheiden 

keskusteluissa ja tuovat toimintaan sukupolvien välisiä 

kohtaamisia. Koulumummot ja -vaarit ovat mukana 

alakoulun ensimmäisten luokkien arjessa. 

Koulumummo tai -vaari ehtii istahtaa alas, auttaa 

tehtävien tai liikuntavarusteiden kanssa. Eron 

ensiapupisteen vapaaehtoiset mahdollistavat 

perhetapaamiset, joissa vanhempi ja lapsi voivat 

viettää aikaa eron jälkeenkin yhdessä kodinomaisessa 

paikassa. Ystäväksi maahanmuuttajaäidille -toiminnan vapaaehtoiset tekevät vapaaehtoistyötä toimimalla 

maahanmuuttajaäitien ystävinä. Ystävykset itse päättävät, mitä he tavatessaan tekevät.  

Jokaiseen tehtävään tarjotaan ammatillinen perehdytys ja tuki. MLL Tampereen osaston työntekijät ovat aina 

tarpeen mukaan apuna vapaaehtoistyössä vastaan tulevissa kysymyksissä.  
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Opiskelu ja harjoittelu  
 

MLL Tampereen osastolla oli vuoden aikana runsaasti opiskelijoita 

suorittamassa käytännön harjoittelua, tekemässä erilaisia 

opinnäytetöitä tai tutustumassa toimintaan opintokäyntien 

yhteydessä.  

Useimmiten opiskelijat osallistuivat harjoittelussaan lapsi- ja 

perhetyöhön. Lisäksi suoritettiin työkokeilujaksoja. Vuoden aikana 

toimintaan osallistui 13 harjoittelijaa tai työkokeilijaa. Pidemmissä 

harjoitteluissa olleet opiskelijat tekivät usein myös kehittämistehtäviä, 

kuten vauvakerhon ja perhekahvilan vaikuttavuuskyselyt.  

Vuoden aikana ammattikorkeakouluopiskelijat tekivät MLL Tampereen 

osastolle neljää opinnäytetyötä. Töiden teemat olivat: tunnetaidot ja 

niiden vaikutukset ihmissuhteisiin, Ystäväksi maahanmuuttajaäidille -

toimintaan osallistuvien osallisuus, parisuhteen tukeminen 

lapsiperheessä sekä Eron ensiapupisteen ohjaus- ja neuvontatyö.  

Eri oppilaitosten opiskelijaryhmiä kävi Laivapuiston perhetalossa tutustumis- ja opintokäynneillä, ja käyntejä 

toteutettiin myös etäyhteyksillä. Plan International Suomen maahanmuuttajanuorille suunnatun 

kesätyöohjelman kautta tarjottiin yksi Tutustu työelämään ja tienaa -kesätyöpaikka Laivapuiston lapsi- ja 

perhetyössä. 
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Sidosryhmät, yhteistyö ja kumppanuus 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tampereen osaston toimintatapa on verkostomainen. Teemme aitoa yhteistyötä kaupunkien ja kuntien, 

oppilaitosten, seurakuntien, maakunnallisten toimijoiden, yritysten ja erilaisten kolmannen sektorin 

toimijoiden kanssa. 

Erilaiset kumppanuudet mahdollistavat palvelutarjonnan monipuolisuuden ja vahvistavat osaamista ja 

mahdollisuuksia. MLL Tampereen osastoa pyydetään usein mukaan kumppaniksi. Olemme mukana erilaisissa 

työryhmissä ja ohjausryhmissä edustamassa lasten, nuorten ja lapsiperheiden näkökulmaa. Yhteistyön 

muotoja ovat esimerkiksi asiakasohjaus, työparityöskentely, viestinnällinen yhteistyö, palveluiden tuottamis- 

ja tapahtumien järjestämisyhteistyö sekä asiantuntijuuden vaihto esimerkiksi ohjaustyöryhmissä tai muuten.  

MLL Tampereen osasto on tiiviisti mukana Tampereen perhekeskuskehittämisessä. Omat palvelumme ovat 

tärkeä osa tamperelaisten lapsiperheiden palveluiden kokonaisuutta. Meillä on edustaja neljässä aluetiimissä 

sekä keskustan läntisessä perhekeskustiimissä. Toiminnanjohtaja oli myös Tampereen lasten, nuorten ja 

perheiden palvelujen ohjausryhmän jäsen sekä mukana Tampereen pikkulapsiperheiden kohtaamispaikkojen 

yhteistyötä kehittävässä ryhmässä. Maakunnan tasolla olemme mukana Pirkanmaan LAPE-

ohjaustyöryhmässä sekä koordinoimme eroasioiden kehittäjäverkostoa.  

Lisäksi toiminnanjohtaja on ollut mukana mm. perheverkossa, Sisä-Suomen Rikosuhripäivystyksen 

aluetyöryhmässä, Tampereen Lastenklinikan Tuki ry:n hankkeen ohjaustyöryhmässä, TAMK:n 

maahanmuuttajille suunnatun perhevalmennushankkeen ohjausryhmässä ja järjestöjen henkilöstön 

osaamista kehittävän ESR-rahoitteisen TULOS-hankkeen ohjausryhmässä. 

MLL:n ammatillisten paikallisyhdistysten toiminnanjohtajat kokoontuivat säännöllisesti kehittämään 

ammatillisesti johdettujen paikallisyhdistysten toimintaa. Korona-aika on tuonut etätapaamiset ja myös 

tapaamistahdin tiivistymisen.   
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Henkilöstö 
 

Henkilöstöasioiden näkökulmasta vuoden keskeisiä asioita olivat monet rekrytoinnit ja uusien työntekijöiden 

perehdytykset sekä erilaisten yhteisten käytäntöjen kehittäminen. MLL Tampereen osasto on vetovoimainen 

työnantaja, ja kaikkiin vuoden aikana avoinna olleisiin työtehtäviin tuli paljon erittäin hyviä hakemuksia. 

Henkilöstö muodostaa yhdessä vahvan moniammatillisen osaajajoukon. Vuoden aikana haluttiinkin panostaa 

vahvasti sisäisen yhteistyön kehittämiseen, jotta osaamisen jakaminen olisi luontevaa ja työhyvinvointi 

pysyisi hyvänä. Esimerkiksi henkilöstöpalaverikäytäntöä uudistettiin ja henkilöstön yhteinen perjantailounas 

aloitettiin. Henkilöstösääntö uudistettiin, ja tämän myötä osittainen etätyö tuli mahdolliseksi. Myös 

työskentely-ympäristöä parannettiin niin kalustoa kuin sähköisiä laitteita uusimalla sekä asentamalla 

Laivapuiston perhetaloon sisäinen verkko.  

TYHY-toimintana järjestettiin mm. kesäiltapäivä virtuaalipeleineen, saunalauttaretki sekä unelmien 

työpäivän yhteinen aamiainen. Koko henkilöstö kokoontui myös koulutukseen uusperheteemasta sekä 

strategiailtapäivään. Osan vuodesta yhteisiä kokoontumisia jouduttiin rajoittamaan koronan vuoksi – tällöin 

esimerkiksi henkilöstöpalaverit pidettiin etäyhteydellä. 

Henkilöstön osaamisen kehittämiseksi monet työntekijät osallistuivat vuoden aikana erilaisiin koulutuksiin. 

Anne Haring valmistui uusperheneuvojaksi Suomen uusperheiden liiton uusperheneuvojakoulutuksesta. 

Karolina Bechinsky päätti Vakauttava hoito perheterapiassa -koulutuksen. Outi Ritari-Alho ja Marjatta Komu 

osallistuivat MLL:n mentalisaatioperustaisen työotteen ohjaajakoulutuksen, ja Outi Ritari-Alho Tampereen 

kaupungin järjestämään Somebody-koulutukseen. Karolina Bechinsky ja Elina Plihtari osallistuivat Kasper ry:n 

koulutukseen lasten eroryhmien ohjaajille. Lisäksi työntekijät osallistuivat moniin lyhyempiin 

koulutustilaisuuksiin, seminaareihin tai luentotilaisuuksiin, joilla vahvistettiin tai ylläpidettiin ammatillista 

osaamista. Teemoja olivat esimerkiksi nepsy-tieto, kotouttava työ ja varhainen tunnistaminen. Myös MLL:n 

keskusjärjestön järjestökoulutuksiin osallistuttiin. 
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Henkilöstö 2020 
Toiminnanjohtaja Eeva Laine 
Laivapuiston perhetalo  
Lapsi- ja perhetyönohjaaja Minna Vanhanen  
Perhetalon ohjaaja Marjatta Komu  
Eropalveluiden päällikkö Karolina Bechinsky 
Erotyön koordinaattori Anne Haring  
Nuorisotyön koordinaattori Outi Ritari-Alho (perhevapaalla 10.8. alkaen) 
Nuorisotyön koordinaattori Elina Plihtari (3.8. alkaen) 
Monikulttuurisen ystävä- ja perhetyön koordinaattori Elli Nieminen  
Monikulttuurisen ystävä- ja perhetyön koordinaattori Sanna Tiainen (27.4. alkaen)  
Viestintäassistentti Emmi Suominen (11.3. saakka) 
Viestintäassistentti Eerika Lehtinen (9.3. alkaen) 
Avustaja Sanna Mäkelä (30.6. saakka)  
Avustaja Päivi Enqvist (3.8. alkaen) 
Pereenkulman perhekeskus  
Lapsi- ja perhetyön ohjaaja Laura Hyttinen (23.1. saakka) 
Lapsi- ja perhetyönohjaaja Johanna Kähkönen (21.1. alkaen) 
Kerho-ohjaaja Asta Ihamäki  
Avustaja Saija Mäkelä (5.2. saakka) 
Avustaja Pirjo Pitkänen (3.3. alkaen) 
Tuntipalkkaiset ryhmänohjaajat  
Nuput: Anita Helander, Outi Manninen ja Ritva Holma 
Musiikkileikkikoulu: Emilia Mäntylä  
 
 

Hallinto 
 

Yhdistyksen korkeinta päätäntävaltaa käyttää jäsenistö yleiskokouksissa, joita järjestetään kaksi kertaa 
vuodessa. Osastolla oli vuoden 2020 lopussa 312 henkilöjäsentä. Syyskokouksessa valitaan myös hallitus 
seuraavalle vuodelle. Yhdistyksen asioita valmistellaan hallituksen jäsenistä kootuissa työryhmissä. 
Hallituksen ja työryhmien toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen, ja luottamushenkilöiden ammattitaitoinen 
vapaaehtoispanos on merkittävä yhdistyksen toiminnalle. Hallitus kokoontui vuoden aikana 9 kokoukseen, 
joista 2 oli sähköpostikokouksia. Elokuussa kokoonnuttiin vuosittaiselle kesäillalliselle, joka nautittiin 
ravintola C:ssä.  
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Hallitus 2020 
Puheenjohtaja, markkinointipäällikkö Jaana Kaartinen  
Varapuheenjohtaja, myyntijohtaja Olli Lehtisalo  
Varainhoitaja, talousjohtaja Juha-Matti Majuri  
Sihteeri hallituksen ulkopuolelta, toiminnanjohtaja Eeva Laine  
Muut jäsenet:  
Toimitusjohtaja Mika Hakkarainen  
Johtava koulukuraattori Hanna Gråsten-Salonen  
Rakennusneuvos Seppo Malmi  
Projektipäällikkö Virve Savolainen  
Tutkimusjohtaja Katja Repo  
Varatuomari Tomi Kauppinen  
Varajäsenet:  
Lääkäri Marja-Leena Lähdeaho  
Yrittäjä Mirja Mäkilä  
LTO, teatteriopettaja, näyttelijä Anu Niemi  
Asiakkuusjohtaja Kai Kovanen  
Viestintäpäällikkö Anu Lehtinen  
Rehtori Leena Kostiainen 
Johtava sosiaalityöntekijä Arja Makkonen 

 
 
Työryhmät 2020 
Talous- ja tilatyöryhmä: Mika Hakkarainen, Seppo Malmi, Juha-Matti Majuri, Tomi Kauppinen, Kai Kovanen 
ja Eeva Laine.  
Toimintatyöryhmä: Hanna Gråsten-Salonen, Marja-Leena Lähdeaho, Arja Makkonen, Katja Repo, Anu Niemi 
ja Eeva Laine.  
Henkilöstötyöryhmä: Virve Savolainen, Mirja Mäkilä ja Eeva Laine.  
Viestintätyöryhmä: Jaana Kaartinen, Olli Lehtisalo, Anu Lehtinen, Leena Kostiainen ja Eeva Laine.  
MLL Tampereen osasto 100 vuotta -juhlatyöryhmä: Jaana Kaartinen, Olli Lehtisalo, Anu Lehtinen, Katja Repo 
ja Eeva Laine. 
Strategiatyöryhmä: Jaana Kaartinen, Olli Lehtisalo, Virve Savolainen, Anu Niemi ja Eeva Laine. 
Koronatyöryhmä: Jaana Kaartinen, Olli Lehtisalo, Juha-Matti Majuri ja Eeva Laine. 
Monikulttuurisen ystävä- ja perhetyön ohjaustyöryhmä: Katja Repo, Pauliina Sarhela, Merita Saajos, Maris 
Reinson ja Eeva Laine. 
 
MLL Tampereen osaston kunniapuheenjohtajia ovat Tampereen yliopiston lastentautien emeritusprofessori 

Jarmo Visakorpi ja ylitarkastaja (eläkkeellä) Kalevi Juntunen. Kunniajäseniä ovat rouva Anja Visakorpi ja 

professori Tuula Tamminen. Vuoden 2020 aikana kutsuttiin uudeksi kunniajäseneksi yhdistyksessä pitkän 

uran tehnyt ja eläkkeelle jäänyt toiminnanjohtaja Kaija Reiman-Salminen. 
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Talous 
 

Yhdistyksen talouden perustan muodostaa sijoitusvarallisuus, jonka tuotto käytetään toiminnan 

toteuttamiseen. Koronavuosi vaikutti sijoitusomaisuuden tuottoihin laskevasti. 

STEA rahoitti vuoden 2020 aikana toimintaa yhteensä kuuden henkilötyövuoden verran. STEA-rahoitteisia 

toimintoja olivat Eron ensiapupiste, monikulttuurinen ystävä- ja perhetyö sekä Paikka auki -rahoituksella 

palkattu viestintäassistentti. Kaikkiin STEA-rahoituksiin yhdistyksen oli maksettava 10 % omarahoitusosuus.  

Lapsi- ja perhetyön puolella keskeistä oli avoimen varhaiskasvatuksen kerhojen tuottamiseen saatava 

Tampereen kaupungin ja Pirkkalan kunnan perheille myöntämä palveluseteli. Tampereen kaupungilta saatiin 

myös toiminta-avustusta. 

Yrityslahjoittajia vuonna 2020 olivat Pirkanmaan Osuuskauppa, Poikain Parhaat sekä Asianajotoimisto 

Merkurius. Muita tulonlähteitä olivat jäsenmaksut, Opintokeskus Siviksen tuki, tilavuokraus ja 

harrastusryhmien maksut. 

Tampereen MLL Kiinteistöt Oy on MLL Tampereen osasto ry:n perustama yleishyödyllinen vuokra- asuntojen 
omistaja ja rakennuttaja sekä vuokranantaja. Yhtiön mahdollisella tuotolla tuetaan MLL Tampereen osaston 
toimintaa. Tampereen MLL Kiinteistöt Oy omistaa Pirkkalan Pereen alueella vuokrakerrostalon osoitteessa 
Selininranta 2, 33950 Pirkkala. Talossa on 31 erikokoista asuntoa. Ensimmäisessä kerroksessa ovat kerhotilat, 
joissa toimii MLL Tampereen osaston Pereenkulman perhekeskus. Tampereen MLL Kiinteistöt Oy:n 
hallitukseen ovat kuuluneet puheenjohtajana Jorma Heinonen ja jäseninä Kai Kovanen ja Seppo Malmi, joka 
on myös Tampereen MLL Kiinteistöt Oy:n toimitusjohtaja. Isännöintiä hoiti Realia Isännöinti Oy.  
 
 
 

Toimipisteet 
 

MLL Tampereen osastolla oli vuonna 2020 kaksi toimipistettä: Laivapuiston perhetalo Tampereella ja 

Pereenkulman perhekeskus Pirkkalassa. 
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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

 

 

 

 

 


