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Juhla työn merkeissä
Mannerheimin Lastensuojeluliitto perustettiin 4.10.1920. Siis todellakin: sata vuotta sitten!
Alkuaikoina toiminta näytti osin hyvin erilaiselta kuin nykyään, koska niin näytti maailmakin.
Toisaalta moni alkuvuosina perustettu toiminto jatkuu nykyäänkin yhteiskunnassa jossain
muodossa. MLL perusti esimerkiksi maatalouskerhoja, kasvatusneuvolatyötä ja
äidinmaitokeskuksen. MLL-keskusjärjestön historiasivulla voit käydä kurkkaamassa, mitä MLL
teki sinun syntymäsi aikaan.
Isoja satavuotissynttäreitä ei tämän hetken maailmantilanteessa järjestetä, mutta MLL
Tampereen osastossa juhlistamme merkkipäivää työn merkeissä – tekemällä tärkeää työtämme
lasten, nuorten ja lapsiperheiden parissa. Alkavalla viikolla toimintaamme osallistuville jaetaan
MLL:n satavuotisjuhlien kunniaksi julkaistu Aku Ankan teemanumero.
Kun valtakunnallinen MLL perustettiin sata vuotta sitten, ei mennyt kuin muutama kuukausi, kun
Tampereelle perustettiin oma paikallisosasto huhtikuussa 1921. Pian alkava vuosi 2021 on siis
MLL Tampereen osaston satavuotisjuhlavuosi. Juhlavuoden ohjelman suunnittelu on jo kovassa
vauhdissa. Jos sinulla on ideoita MLL Tampereen osaston juhlavuoteen liittyen, älä epäröi ottaa
yhteyttä!

juhlaviikon terveisin,
Eeva Laine
toiminnanjohtaja

Laivapuiston perhetalon ohjaaja Jatta ja lapsi- ja perhetyön ohjaaja Minna tutkiskelivat Aku
Ankkoja innoissaan.

Parista perheeksi matkalla
vanhemmuuteen
Tiesithän, että MLL Tampereen osasto
järjestää Parista perheeksi - matkalla
vanhemmuuteen -iltoja lasta odottaville
vanhemmille? Syyskaudella 2020
perhevalmennusillat ovat joka kuukauden
kolmas tiistai klo 17-19 Laivapuiston
perhetalossa. Näiden iltojen lisäksi
toteutamme kaksi erillistä iltaa etäyhteyksin.
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! Perhevalmennusillat ovat maksuttomia
eivätkä vaadi ilmoittautumista. Voit osallistua juuri siihen iltaan, mikä itsellesi on sopivin. Illat
ovat osa Tampereen kaupungin neuvoloiden perhevalmennusta.

Tulevat perhevalmennusillat syksyllä 2020
Ti 6.10. klo 17-19 Etäyhteyksin Teamsilla, liittymislinkki
Ti 20.10. klo 17-19 Laivapuiston perhetalossa
Ti 17.11. klo 17-19 Laivapuiston perhetalossa
Ti 1.12. klo 17-19 Etäyhteyksin Teamsilla
Ti 15.12. klo 17-19 Laivapuiston perhetalossa

Ystävyys lisää
hyvinvointia
Miksi MLL Tampereen osasto tekee myös
kotouttavaa työtä? Ystäväksi
maahanmuuttajaäidille -toiminnan kautta
saatu ystävyys on monelle maahan
muuttaneelle naiselle ensimmäinen syvempi
ihmissuhde suomalaisen kanssa. Ystävyys
mahdollistaa paljon positiivista molempien
elämään. Ystävyys lisää hyvinvointia. Lue

lisää monikulttuurisen ystävä- ja perhetyön
koordinaattorimme Ellin mietteitä
blogistamme!
Blogia pääset lukemaan tästä.
MLL Tampereen osaston blogissa käsitellään erilaisia ajankohtaisia ja ajattomia ilmiöitä. Aiheet
vaihtelevat monikulttuurisesta työstä niin lapsiperheisiin kuin erotilanteisiin.

Uusperheen vanhempi, haluaisitko
vahvistaa suhdettasi bonuslapsesi kanssa?
Tökkiikö arki? Haluaisitko vahvistaa suhdettasi bonuslapsesi kanssa? Marraskuussa 2020 MLL
Tampereen osaston Eron ensiapupisteellä alkaa vertaistukiryhmä uusperheiden
bonusvanhemmille ja -lapsille.
Uusperheiden bonusvanhempien ja -lapsien ryhmäkerroilla kokoonnutaan yhdessä vaihtuvien
teemojen äärelle vahvistamaan lapsen ja bonusvanhemman suhdetta yhdessä tekemisen
kautta. Ryhmä kokoontuu neljä kertaa: 11.11., 18.11., 25.11. sekä 13.1. Tapaamiset ovat aina
klo 17-19. Mukaan mahtuu 4-5 perhettä.
Lisätiedot ja ilmoittautumiset:
Anne Haring
anne.haring@mll-tre.fi
050 572 4691

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

Tulevia tapahtumia
Vauvakerho Laivapuiston perhetalossa
Maanantaisin 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 10-14
Perhekahvilassa vanhemmat saavat juttuseuraa ja lapset uusia leikkikavereita sekä vaihtelua

kodin leluvalikoimaan. Myös isovanhemmat ja perhepäivähoitajat lasten kanssa ovat
tervetulleita. Perhekahvilan yhteinen aloitus on noin klo 10.15. Perhekahvilassa on vapaan
yhdessäolon lisäksi ohjattua toimintaa, johon voi osallistua halutessaan. Perhekahvilassa
palvelee Kahvila Messi, jossa tällä hetkellä myynnissä lounas, kahvia, teetä ja kahvileipää.
Muistathan, että Messissä käy vain käteinen!
Perhekahvila Pereenkulman perhekeskuksessa
Keskiviikkoisin klo 9.30-12.30
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. Kahvilassa on mahdollisuus ostaa kahvia, teetä, sämpylää ja hedelmiä
(maksu käteisellä).
Parista perheeksi - matkalla vanhemmuuteen -illat
Joka kuukauden kolmas tiistai klo 17-19 Laivapuiston perhetalossa (20.10., 17.11. ja
15.12.)
+ Ti 6.10. ja 1.11. etäyhteyksin klo 17
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!
Nuput-kahvila
Joka kuukauden kolmas maanantai klo 17-19 Laivapuiston perhetalossa (19.10., 16.11. ja
14.12.)
Nuput-kahvila on keskosperheiden avoin ja maksuton kohtaamispaikka. Nuput-kahvilaan ovat
tervetulleita kaikki keskosperheet. Kahvilassa tapaat muita saman kokeneita ja tutustut uusiin
ihmisiin. Kahvilassa on vapaan yhdessäolon lisäksi pientä ohjelmaa, josta perheet saavat
esittää toiveita.
Huom.! Tulethan meille vain täysin terveenä!

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.

