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MLL Tampereen osaston uutisia

Joulukuu 2021

Sata vuotta takana ja edessä
MLL Tampereen osaston 100-vuotisjuhlavuodesta tuli monella tapaa erilainen kuin alun perin
ajattelimme. Tämä ei ollut vuosi, jolloin kerätään valtavia määriä perheitä yhtä aikaa samaan
paikkaan. Mutta toisaalta tämä on ollut vuosi, jolloin olemme koko ajan voineet tarjota
palvelujamme ja tarjota kohtaamisen mahdollisuuksia – hetkittäin alkuvuonna vain muutamalle
perheelle kerrallaan. Vertaiskohtaamiset ovat olleet tässä erikoisessa ajassa tärkeitä. Siitä
kertoo myös esimerkiksi vauvakerhoissamme loppuvuonna kerätty kävijöiden palaute.
Paljon on ehditty yhtenä juhlavuonna tehdä. Arjen toiminnan lisäksi juhlavuoden kunniaksi on
koottu ihmisiä esimerkiksi koko Suomen lastenjuhlaan, eroteemaisille luennoille, kestävän
kehityksen rastiradalle, tunnetaitoteemaisiin vanhempainiltoihin tai kouluttautumaan
kulttuurisensitiivisestä kohtaamisesta. Halusimme juhlia työn merkeissä ja niin teimme.
Juhlistamme MLL Tampereen osaston satavuotista historiaa joka päivä lasten, nuorten ja
perheiden kanssa toimiessamme.
Vielä loppuvuonna ehdit mukaan juhlavuoteen osallistumalla Santeri Sammakon seikkailuihin
tanssiteatteri MD:ssä. Työ jatkuu myös vuoden 2022 puolella kohti seuraavaa sataa vuotta.
Uutena toimintana aloitamme monikkoperheiden vertaistuen mahdollistavan monikkokahvilan
yhteistyössä Pirkanmaan monikkoperheiden kanssa.
Tunnelmallista joulunaikaa sinulle ja läheisillesi!
lämpimin terveisin,
Eeva Laine
toiminnanjohtaja

Joulun ajan
aukioloaikoja

Laivapuiston perhetalo ja Pereenkulman
perhekeskus ovat suljettuina 23.12.-9.1.
Eron ensiapupisteen ja monikulttuurisen
ystävä- ja perhetyön työntekijät ovat
tavoitettavissa jo 3.1. alkavalla viikolla.

Tanssiteatteri MD:
Santeri Sammakon
seikkailut
Santeri Sammakon seikkailut on perheen
pienimmille suunnattu tanssiteatteriesitys.
Samuli Roinisen koreografiassa graafikko
Leena Junnilan Lits läts lätäkkö! -lastenkirjan
lorut ja iki-ihanat Onni ja Ilona katselukorttien hahmot johdattavat yleisön
lorujen ja tanssin kautta seikkailuun läpi
vuodenaikojen.Tarjoamme liput lapsille
perheineen MLL Tampereen osaston 100vuotisjuhlavuoden kunniaksi. Paikkoja on
rajoitetusti. Suosittelemme 0-5-vuotiaille.
Aika: Esitys tiistaina 21.12.2021. Ovet aukeavat klo 17.30 ja esitys alkaa klo 18 .
Kesto: n. 30 minuuttia
Esityspaikka: Tanssiteatteri MD, Hällä-näyttämö, Hämeenkatu 25, 33200 Tampere
Kaikilta esitykseen osallistuvilta yli 16-vuotiailta tarkistetaan koronapassi.
Lue lisää täältä.
Ilmoittaudu mukaan 16.12. mennessä täällä.

Kevätkausi alkaa ma 10.1.
MLL Tampereen osaston kevätkausi 2022 alkaa maanantaina 10.1.
Laivapuiston viikkolukkari:
Ma klo 9-12 Kipparit-kerho (ryhmä 1)
Ma klo 13.30-15.30 Vauvakerho
Ti klo 9-13 Perhekahvila
Ti klo 14-15.30 Peukaloiset
Ke klo 9-12 Kipparit-kerho (ryhmä 1)
To klo 9-12 Kipparit-kerho (ryhmä 2)
To klo 13.30-15.30 Vauvakerho
Pe klo 9-12 Kipparit-kerho (ryhmä 2)
Pereenkulman viikkolukkari:
Ti klo 9-12 Kipparit-kerho
Ke klo 10-13 Perhekahvila
To klo 9-12 Kipparit-kerho
To klo 13-15 Vauvakerho

Kipparit-kerhoissa
on jatkuva haku!
Kipparit-kerhot on tarkoitettu 2–5-vuotiaille
lapsille, jotka eivät tarvitse päivähoitoa vaan
muuta säännöllistä ryhmätoimintaa. Kerhot
toimivat Laivapuiston perhetalossa
Tampereella ja Pereenkulman
perhekeskuksessa Pirkkalassa. Kipparitkerhoja ohjaavat ammattitaitoiset
työntekijämme.
Kippareille tärkeää on:
➡️ ulkoilu kerhojen aluksi
➡️ leikkiminen
➡️ sadut, laulut, musiikki
➡️ kerhon tarjoama välipala
➡️ ryhmässä toimiminen pienessä, tutussa ryhmässä
➡️ ympäristö
Hae kerhopaikkaa heti kotisivujemme kautta täällä tai soita meille Laivapuiston perhetaloon
arkisin 046 923 6257.

Tervetuloa uuteen Monikkokahvilaan
Laivapuiston perhetaloon
Hei monikkoperheen vanhempi tai monikko-odottaja, haluaisitko tavata toisia monikkoperheitä?
Olet lämpimästi tervetullut Monikkokahvilaan, joka on avoin ja maksuton kohtaamispaikka

kaikille Pirkanmaan monikkoperheille. Monikkokahvila kokoontuu Laivapuiston perhetalossa
joka kuukauden toisena tiistaina klo 16.30-18.30.
Luvassa on rentoa yhdessäoloa koko perheelle; lämminhenkisiä kohtaamisia ja vertaistukea
vanhemmille ja odottajille, sekä leikkikavereita ja mukavaa tekemistä lapsille. Voit osallistua
kahvilaan koko ajaksi tai piipahtaa sinulle sopivana hetkenä. Ennakkoilmoittautumista ei tarvita.
Tarjolla on kahvia ja teetä. Omien eväiden nauttiminen perhetalon tiloissa on mahdollista.
Monikkokahvilan järjestävät yhteistyössä MLL Tampereen osasto ja Pirkanmaan
Monikkoperheet ry.
Tulethan kahvilaan vain terveenä! Noudatamme toiminnassamme ajankohtaisia
koronasuosituksia.

Monikkokahvila keväällä 2022
Ti 11.1. klo 16.30-18.30
Ti 8.2. klo 16.30-18.30
Ti 8.3. klo 16.30-18.30
Ti 12.4. klo 16.30-18.30
Ti 10.5. klo 16.30-18.30
Ti 14.6. klo 16.30-18.30

Lisätietoa Monikkokahvilasta
Pirkanmaan Monikkoperheet ry
pirkanmaan.monikkoperheet(at)gmail.com

Äitiyden äärellä - taideterapeuttinen ryhmä
aloittaa 9.2. Laivapuiston perhetalossa
Laivapuiston perhetalossa (Tiiliruukinkatu 1) aloittaa vertaisryhmä Äitiyden äärellä pienten
lasten äideille. Ryhmässä tutkitaan äitiyden tunteita, omia rajoja ja unelmia. Ryhmäkerrat
rakentuvat hengitys- ja rentoutusharjoituksista, kuvallisista menetelmistä ja yhteisestä
jakamisesta. Ryhmä kokoontuu 5 kertaa peräkkäisinä viikkoina. Suljettuun ryhmään mahtuu 6-7
vanhempaa. Materiaalimaksu 10€. Ilmoittaudu mukaan ryhmään 31.1.2022 mennessä:
terapia.annika.kreutzer@gmail.com
Mitä: Vertaisryhmä pienten lasten äideille
Paikka: Laivapuiston perhetalo, Tiiliruukinkatu 1, 33200 Tampere
Aika: 9.2., 16.2., 23.2., 2.3. ja 9.3. klo 17-19
Ryhmän ohjaaja: Annika Kreutzer, ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti, hengitysohjaaja,
taideterapian opiskelija

Tulevia tapahtumia
Tarkistathan toteutumisen kotisivuiltamme, asiat muuttuvat nopeasti.
Vauvakerho
Laivapuiston perhetalossa maanantaisin 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 9-13
sekä Pereenkulman perhekeskuksessa keskiviikkoisin klo 10-13
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)
(18.1., 15.2., 15.3., 19.4., 17.5. ja 21.6. )
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!
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.

