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Hyvää syyskauden
alkua!
MLL Tampereen osaston toiminta
Laivapuiston perhetalossa ja Pereenkulman
perhekeskuksessa on käynnistynyt syksyn
osalta rivakasti. Lasten päiväkerhot ja
Tanssitan vauvaa -ryhmät täyttyivät nopeasti.
Perhekahviloissa ja vauvakerhossa on
runsain määrin perheitä koolla, Eron
ensiapupisteen neuvonta- ja ohjauspalvelujen
ja perhetapaamisten kävijämäärät kasvavat.
Myös Walk in -palvelun käyttäjämäärät ovat
olleet kasvussa. Kaikkien ammatillisten
palvelujemme rinnalla kysyntä myös
vapaaehtoistyölle kasvaa. Monikulttuurinen ystävätoiminta ja koulumummo- ja vaaritoiminta
kaipaavat kaiken aikaa lisää vapaaehtoisia mukaan. Syyskuun kolmas päivä onkin
mahdollisuus jälleen tulla kuulemaan kaikesta tarjolla olevasta vapaaehtoistominnasta uusien
vapaaehtoistoimijoiden perehdytysiltaan. Tervetuloa joukkoomme mukaan!

Ylisukupolvisuutta ja kestävää kehitystä
Kansalaisfoorumi koordinoi kansainvälistä Erasmus+-kumppanuushanketta (2018-2020)
Generations in Interaction – Intergenerational Learning as a Constructor of Identity and
Culture [Ge&In] – Sukupolvien välinen oppiminen identiteetin ja kulttuurin rakentajana.
Hankkeen tarkoituksena on edistää kahdensuuntaista sukupolvien välistä oppimista tuottamalla
aiheesta materiaalia hyödynnettäväksi erilaisissa organisaatioissa vapaaehtoisjärjestöistä
yliopistoihin. Triesten yliopisto kehittää mallia ylisukupolvisista keskuksista. He ovat keränneet
esimerkkejä hyvistä käytännöistä, jotka liittyvät sukupolvien väliseen toimintaan. Laadimme
kuvaukset kaikesta ylisukupolvisuuteen liittyvästä toiminnastamme ja näin olemme mukana
kehittämässä toimintaa ja kertomassa suomalaisesta toimintakulttuurista!
Ekokumppanit Oy on voittoa tavoittelematon organisaatio, jonka omistaa Tampereen kaupunki
liikelaitoksineen yhdessä Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n kanssa. Ekokumppanit on luonut
lainaa.se-nettisivuston, jonka ideana on edistää kiertotaloutta Tampereella.Yhtenä osana
lainaa.se-sivua on hakemisto, josta tamperelaiset voivat etsiä esim. yrityksen tai yhdistyksen,
joka lainaa tai vuokraa heidän tarvitsemaansa tavaraa. Laivapuiston perhetalon Löytölä
pyydettiin sivustolle mukaan, ja nyt viesti kierrätystoiminnastamme leviää tämänkin kanavan
kautta!

Nuorisotyötä yhdessä tekemällä
Syksyn aikana kokeilemme uudenlaista verkostoyhteistyötä tukioppilaskoulutusten
toteuttamiseksi. Tampereen kaupunki, MLL Tampereen osasto, Ehyt ry ja SPR:n Nuorten
turvatalo ovat tehneet vuosien ajan yhteistyötä ja toteuttaneet tukioppilaiden
koulutuskokonaisuuden yhdessä. Nyt koulutukset jatkuvat MLL Tampereen osaston
koordinoimana ja kumppaniksi on saatu mukaan myös Tampereen kaupungin nuorisotoimi.
Aloite verkostoyhteistyöstä lähti Tampereen kaupungilta. Syksyn koulutukset on aikataulutettu,
ja keräämme mielenkiinnolla kokemuksia tästä tavasta toteuttaa koulutukset. Loppuvuodesta
kokoonnumme arvioimaan työn tuloksia.
Pirkanmaan osuuskauppa jatkaa yhteistyötä kanssamme, ja POK:n tuella järjestämme jälleen
25.9. Laivapuiston perhetalossa Tunnerepun tuuletus -illan.Toiminnallisessa vanhempainillassa
mietitään, miksi vanhempien kasvattajina kannattaa vahvistaa myös omia tunnetaitojaan.
Tilaisuus on osallistujille maksuton. Iltaan ilmoittaudutaan täällä.
Suomen Kulttuurirahaston Pirkanmaan rahasto antoi MLL Tampereen osastolle apurahan, jolla
aikanaan teatterinäyttämölle tuotetusta ERO-tus-näytelmästä tehdään lyhyt elokuvaversio.
ERO-tus 2 kertoo nuorten ajatuksista vanhempien erosta. Käsikirjoituksesta vastaa jälleen
teatteriopettaja, ohjaaja Anu Niemi, ja esiintyjinä toimivat Hanna-Riikka Suhosen opissa olleet
nuoret. Ensi-ilta nähdään vielä tämän syksyn aikana.
Keväällä juhlittiin MLL Tampereen osaston tutorkoulutusten 25. juhlavuotta. Toteutimme
Aamulehden kanssa tutortoiminnasta videon, jossa nuoret kertovat toiminnan merkityksestä.
Tutorit ovat osaltaan tärkeitä kouluhyvinvoinnin edistäjiä. Nuorten vapaaehtoispanos mehengen rakentajina on tärkeää. Jos et vielä ole nähnyt videota, pääset katsomaan sen tästä.

Leikki on
päiväkerhotoiminnan ydin
Lasten päiväkerhotoimintaa on Tampereella
supistettu, mikä näkyy meillä siten, että
kerhopaikat täyttyivät pikavauhtia. Perheitä
on jonkin verran myös jonotuslistalla. Syksyn
ryhmissä on paljon uusia lapsia, ja vaikka
aikaa käytetäänkin tutustumiseen ja
ryhmässä toimimisen opetteluun, jää muulle
touhulle hyvin tilaa. MLL Tampereen osaston
kerhoissa lapsilla on mahdollisuus myös
ulkoilla Laivapuiston leikkikentällä ja
Pereenkulman perheskuksen leikkipihalla.
Ulkoleikeissä liikkumisen riemu hakee
vertaistaan. Joka päivä opitaan uusia taitoja,
ja se jos mikä tuottaa lapsille iloista mieltä.
Parhaillaan moni kokeilee kiipeilyä
Laivapuiston kiipeilytelineessä. Muutama
uskaltautuu jo korkeimmalle tasanteelle ja se
on suuri riemun aihe. Pienemmät

harjoittelevat kiipeilyverkossa taitojaan ja mittaavat uskallustaan.
Liikunta on tärkeä osa varhaiskasvatusta. Toimintamme on suunnitelmallista ja arkiliikunnalla
varsin yksinkertaisin keinoin voimme vahvistaa lasten myönteistä suhtautumista aktiiviseen ja
liikunnalliseen elämäntapaan.
Leikillä eri muodoissaan on keskeinen sija avoimen varhaiskasvatuksen palveluissamme.
Kerhoissa lapset voivat myös valita itse, millaisia leikkejä he haluavat leikkiä. Toisinaan ollaan
huolissaan siitä, että lasten leikki muuttuu lyhytkestoiseksi. On hyvä huomata, että kerhoissa
monet leikit jatkuvat kerhopäivästä toiseen, leikin tarina jatkuu ja lapset valitsevat samat teemat,
joihin he juuri edellisenä päivänä jäivät. Pikkulegoista rakentuu milloin avaruusaluksia, milloin
merirosvolaivoja, joiden seikkailut ovat mitä mielikuvituksellisimpia. Vuosikymmenestä toiseen
barbit innostavat, hiekka materiaalina yllyttää leipomaan toinen toistaan makoisammat kakut.
Samalla opitaan erilaisia muotoja ja jokaiselle leipurille havainnollistuu nopeasti, miksi kostea
hiekka sopii hiekkakakkuleivontaan paremmin kuin kuiva hiekka.
Myös avoimen varhaiskasvatuksen palveluissamme ammattilaisten rinnalla toimii joukko
vapaaehtoisia. Vapaaehtoiset kerhomummot ovat tärkeitä aikuisia lasten kerhopäivissä. MLL
Tampereen osastolla on jatkuvasti myös alalle suuntautuvia opiskelijoita harjoittelujaksoilla.
Turvalliset aikuiset luovat puitteet hyvälle kerhopäivälle.

Meidän kaupunki -ryhmä
Syyskuussa käynnistyy MLL Tampereen
osaston monikulttuurisen ystävä- ja
perhetyön sekä Tampereen kaupungin
kulttuurikasvatusyksikkö TAITEn kanssa
yhteistyössä toteutettava Meidän kaupunki ryhmä. Ryhmä yhdistää vasta Suomeen
muuttaneita sekä suomea äidinkielenään
puhuvia äitejä lapsineen. Ryhmä kokoontuu
syksyn aikana yhteensä kahdeksana perjantaiaamupäivänä. Ajatuksena on tulla tutuiksi
ryhmäläisten kesken sekä tutustua samalla lapsiperheiden kulttuuritarjontaan Tampereella.
Tarkemmat ajankohdat: 6.9.–1.11. klo 10-12. Mahdollisia vapaita paikkoja voi tiedustella: 050
400 8306 / essi.pakarinen(at)mll-tre.fi. Toiminta on osallistujille maksutonta. Ryhmässä on
mukana somalinkielinen kieliavustaja.

Kivaa tekemistä sairaala-arjen
vastapainoksi -projekti
Kyseessä on Tampereen Lastenklinikan Tuki ry:n
kaksivuotinen STEA:n rahoittama projekti. Projektin
puitteissa tarjotaan vertais- ja virkistystoiminnan
muotoja, joissa on mahdollisuus päästä hetkeksi pois
sairaalasta toiseen toimintaympäristöön. Hankkeen
aikana on järjestetty lukuisia harrastus- ja
virkistystilaisuuksia, joihin lapset ja perheet ovat
päässeet osallistumaan. MLL Tampereen osasto on
ollut mukana projektissa yhtenä yhteistyökumppanina ja
ideoinut mm. Taukopaikka-toiminnan. Ajatus
toimintamallista on itse asiassa vanha. Keskoslasten
Sanna Maja luotsaa projektia ja
vanhempien kanssa toimiessamme olemme havainneet,
Taukopaikkaa
että lapsen sairastaessa vanhemmat eivät välttämättä
pysähdy huolehtimaan omasta jaksamisestaan. Niinpä ajattelimme, että on tärkeää muistuttaa
vanhempia siitä, että on tärkeää ja luvallista antaa edes pieni hetki myös itselle. Taukopaikkaan
voi tulla istahtamaan hetkeksi pois osastolta, lukea lehtiä, kuunnella musiikkia ja halutessaan
jutella muiden vanhempien kanssa. Taukopaikka on avoinna sairaalassa olevien lasten
vanhemmille kerran viikossa. Alkujähmeyden jälkeen uusi toimintamuoto tavoitti kävijänsä, ja
kevään 2019 aikana Taukopaikassa vieraili yhteensä jo 150 kävijää. Taukopaikan toimintaa
ohjaa projektityöntekijä Sanna Maja. Sanna kertoo, että vanhemmat voivat myös ruokailla
Taukopaikassa, jonka olemassaolo on saanut valtavasti kiitosta.

MLL Tampereen osaston nettisivut uudistuvat
Nettisivujemme (tampere.mll.fi) uudistus on ollut työn alla jo useamman kuukauden, ja näillä

näkymin uudet sivut otetaan käyttöön lokakuun lopussa. Uudet sivut ovat ulkoasultaan
huomattavasti raikkaammat ja nykyaikaisemmat, ja kuvamateriaalikin on osittain uutta. Olemme
pyrkineet myös siihen, että sivulla vierailevat löytäisivät etsimänsä tiedon mahdollisimman
vaivattomasti. Ole siis kuulolla lokakuun loppupuolella, niin pääset heti tutustumaan uusiin
sivuihin!

Kielikylpyä ja
kulttuurintuntemusta
Arju Nurunnahar on ollut Laivapuiston
perhetalossa kuuden viikon ajan
vahvistamassa suomen kielen taitojaan
osana TAKK:n kielikurssin opintoja. Arju on
ollut mukana perhekahvilassa,
vauvakerhossa ja lasten päiväkerhoissa,
joissa myös lapset innokkaina opettavat
hänelle suomen kielen sanoja. Arju kertoo,
että eräs poika olikin kannustavasti sanonut
hänelle, että jos Arju ei tiedä jotain, niin
häneltä voi aina kysyä. Arju on kotoisin
Bangladeshista, jossa hän on suorittanut
kaksi maisteritutkintoa: toisen
kansainvälisistä suhteista, toisen katastrofien
hallinnasta. Ennen Suomeen muuttoa Arju
työskenteli Bangladeshissa katastrofialueella
auttaen vuonna 2014 sortuneen kerrostalon
uhrien perheitä. Tavoitteena oli, että lapset
voisivat jatkaa normaalia elämää, päästä
kouluun ja niin edelleen. Tavoitteena oli
myös, että puolisonsa menettäneet naiset tai
miehet voisivat käynnistää esimerkiksi oman
yritystoiminnan toimeentulonsa
turvaamiseksi. Arju työskenteli projektissa
kolme vuotta ja se on nyt päättynyt, kun on
todettu, että suurin osa autettavista tulee
toimeen itsenäisesti. Arju kuitenkin kertoo,
että hänen kotimaassaan suorittamat
tutkinnot ja työkokemus eivät avaa ovia
työelämään Suomessa. Arju haluaa kotoutua
Suomeen, mutta nyt on mietittävä mahdollisesti uutta uraa. Siksi kielitaitoa täytyy vielä treenata.
Arju kertoo viihtyneensä Laivapuiston perhetalossa lasten ja perheiden parissa oikein hyvin.
Hän kertoo oppineensa täällä paljon, paitsi kieltä ja sanoja, niin myös paljon siitä, miten
suomalaiset vanhemmat kasvattavat lapsiaan. Arju sanoo viihtyvänsä työssä, jossa voi olla
lasten ja perheiden parissa. Hänen omaan perhekuntaansa kuuluu sisaruksia ja heidän
lapsiaan, ja hän onkin kaikkien "lempitäti". Arjun havaintona on, että meillä vanhemmat sallivat
lasten leikkiä ja toimia vapaammin kuin hänen kotimaassaan, jossa vanhemmat pitävät tiukkaa
kuria. Arjun mielestä suomalaisilla on "lempeämpi" tapa olla lasten kanssa. Suomessa kaikki
lapset pääsevät kouluun ja saavat hyvän koulutuksen, Arjun kotimaassa tavoitteena on, että
jokainen oppii kirjoittamaan oman nimensä. Suomessa myös askarrellaan, Arju naurahtaa.
Arjun kotimaassa sitä on pidetty turhana hommana, josta seuraa vain sotkua. Askarteluun pitää
olla jokin hyvä syy, miten se liittyy työhön, opiskeluun tai muuhun tärkeään tehtävään. Nyt Arju
kertoo oppineensa myös askartelua ja esimerkiksi leikkaaminen sujuu jo aika nopeasti.
Tulevaisuuden haaveet ovat vielä hiukan auki. Arju itse on kiinnostunut opiskelemaan
esimerkiksi sosionomin ammattiin, mutta toisaalta aiemmat koulutukset voisivat antaa suuntaa
myös tiedemaailmaan.
On Arjun valinta mikä tahansa, me olemme iloisia siitä, että olemme saaneet Arjun
joukkoomme. Kukapa tietää, vaikka tulevaisuudessa vielä toisessakin roolissa!

Osoitelähde: Asiakasrekisteri, uutiskirjeen tilaajat.
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