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Kevät keikkuen tulevi
Kevät keikkuen tulevi
lumipenkat pehmitellen
tuulen lempeän keralla
sadepilvetkin mukana.
(Oiva Pennanen)
Kevään saapuessa säät vaihtelevat. Kevään työt myös järjestössä pitävät päivät moninaisina.
Tänä vuonna vuoden alkuun on liittynyt rekrytointeja. Kun Hyttisen Laura aloitti Pereenkulman
perhekeskuksessa lapsi- ja perhetyönohjaajana, kohta sen jälkeen Pereellä aloitti Saija Mäkelä
avustajan tehtävissä. Maaliskuun puolessa välissä joukkoomme liittyi Emmi Suominen. Emmin
osaamisalue on viestinnässä.
Monikulttuurisen ystävä- ja perhetyön koordinaattorin Essi Pakarisen kanssa olemme
syventyneet hankkeen väliraportin laatimiseen. Miten paljon voikaan mahtua kahteen vuoteen.
Erityisen merkityksellistä on huomata, että kun saatamme yhteen ystäväpareja
(maahanmuuttajaäiti ja vapaaehtoinen), niin vaikutukset ovat erittäin laajat. Kyse on paljon
enemmästä kuin kahden naisen välisestä ystävyydestä. Erittäin usein toiminnan hyödyt ja
vaikutukset ulottuvat lapsiin, puolisoihin ja muuhun lähipiiriin. Liikkeelle lähtee hyvän piiri.
Henkilökunnan kanssa olemme kokoontuneet THL:n Luo luottamusta, suojele lasta verkkokoulutuksen äärelle. On tärkeää jakaa ajatuksia, kokemuksia ja tuntoja, miten kohdata
toisia ihmisiä, rakentaa luottamusta ja miten lapset, nuoret ja vanhemmat tulevat kuulluksi.
Lapsiperheiden palveluiden kehittäminen jatkuu, vaikka sote- ja maakuntauudistus eivät tällä
erää etenekään. Eri organisaatioiden johtajia ja vastuuhenkilöitä sitoutetaan sektorirajat
ylittävään yhteistyöhön ja toimintakulttuurin muutokseen ja sen johtamiseen valtakunnallisen
Lape-akatemian koulutusten tuella. Lape-akatemian startti oli Helsingissä 20.3. ja henki vaikutti
olevan hyvin myönteinen sille, että aloitettua kehittämistyötä lopeteta. Starttitilaisuudesta on
tallenne, jonka kautta pääset kuuntelemaan mielenkiintoisia puheenvuoroja tämän linkin kautta.
Asioiden eteenpäin viemistä täällä Pirkanmaalla tukevat muutosagentti Titta Pelttari, kuntaagentti ja perhekeskustoiminnan projektikoordinaattori Virve Savolainen.
Kevät ja vielä kesäkuukin on täynnä mukavaa ohjelmaa. Merkkaa kalenteriisi jo mm.
perinteinen Laivapuiston kesä -tapahtuma 4.6. Tule mukaan!
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Walk in -palvelu Eron
ensiapupisteellä
4.2. käynnistetty Walk in -palvelu tarjoaa
ohjausta ja neuvontaa erotilanteeseen ilman
ajanvarausta. Paikalla on aina useampi
erotyön ammattilainen, joiden kanssa on
mahdollista pohtia omaa tilannetta, saada
neuvoa eroasioihin ja varata itselleen
henkilökohtainen aika. Nettisivuillamme on
lista, josta voit tarkistaa, kuka ammattilainen
on paikalla palvelussa minäkin päivänä.
Palvelu toteutetaan yhteistyössä Tampereen
kaupungin perheoikeudellisten palvelujen ja
Miessakit ry:n kanssa.
Walk in -palvelu on auki ma klo 16–18 ja to
klo 9–11 osoitteessa Tiiliruukinkatu 1
(sisäänkäynti Finnparkin parkkitalon ja
perhetalon välistä käytävää pitkin
sisäpihalle).
Walk in -palvelu

Tutorkoulutus 25 vuotta
MLL Tampereen osasto on kouluttanut lukioiden tutoreita Tampereella vuodesta 1994 alkaen.
Tänä vuonna juhlimme siis tutorkoulutusten 25-vuotista taivalta!
Koulutamme joka vuosi noin 100 uutta tutoria, jotka auttavat ja opastavat lukion aloittaneita
opiskeluun liittyvissä asioissa. Heidän tehtävänsä on myös edistää opiskelijoiden hyvinvointia
sekä positiivista ja turvallista ilmapiiriä lukiossa.
Suvi Lähteenkorva oli kouluaikoinaan aktiivinen tukioppilas ja tutor. Vielä aikuisenakin hän on
ollut mukana MLL Tampereen osaston toiminnassa – valmistuessaan kätilöksi hän piti meillä
isyysvalmennuskursseja. Nykyään Suvilla on oma yritys ja hän on kolmen lapsen äiti. Näin hän
muistelee tutoraikojaan Kaarilan lukiossa vuosina 1996–1998:
Minulla oli kokemusta tukioppilastoiminnasta ja kova halu jatkaa samanlaista toimintaa myös
lukiossa. Näin ollen tutoriksi ryhtyminen oli minulle luonteva valinta. Pidin siitä, kun sain toimia
yhdessä muiden kanssa yhteisen hyvän eteen. Tutorina minulla oli hyvät mahdollisuudet
vaikuttaa lukion asioihin.
Tutoreiden merkitys lukiossamme oli moninainen. Järjestimme opiskelijoille mielekästä
tekemistä sekä hauskoja tapahtumia, jotka vahvistivat yhteisöllisyyden tunnetta. Lukiolaisen
työtaakka voi joskus olla aika raskas, joten pyrimme avullamme ja opastuksellamme lisäämään
opiskelijoiden voimavaroja. Joskus teini-ikään liittyvät kriisitkin hieman helpottivat tutoreiden
tuella.
Tutortoiminta opetti minulle paljon. Opin järjestämään tapahtumia sekä hahmottamaan ja
hallitsemaan isompiakin projekteja. Yhteistyön voima tuli minulle selväksi, mutta sain rohkeutta
ja varmuutta tehdä asioita myös omalla, persoonallisella tavallani!
Tutortoiminta

Tammerkosken ja Tampereen yhteiskoulun lukioiden uudet
tutorit ohjaajiensa kanssa vastaanottamassa kunniakirjaa
aktiivisesta tutortoiminnasta. MLL Tampereen osasto
onnittelee!

Nuorisotyössä monipuolinen kevät
Kevät on tuonut MLL Tampereen osaston nuorisotyöhön monenlaista toimintaa. Kevään
tutorkoulutukset pyörivät aina toukokuuhun saakka ja uusien tutoreiden kanssa juhlitaan MLL
Tampereen osaston tutortoiminnan 25-vuotista taivalta! Parhaillaan koulutustaan suorittavat
Pirkkalan lukion uudet tutorit.
Tunne- ja ihmissuhdetaitokoulutusten parissa on kierrelty kouluja ahkerasti. Työpajoja on
toteutettu niin alakoulun ylimmillä luokilla kuin toisella asteellakin. Alkava kuukausi tarjoaa myös
uusia hienoja avauksia! Tamperelaisten koulujen lisäksi tunnetaitotyöpajat jalkautuvat myös
Pirkkalaan sekä Tredun nuoriso- ja yhteisöohjaajaopiskelijoiden pariin.
Huhtikuussa on myös luvassa tärkeää asiaa vanhemmille. Vesilahden MLL:n paikallisyhdistys
toteuttaa luentotilaisuuden, jossa aiheena on vanhempien ja perheen tunnetaidot. Illassa
teemaa on alustamassa MLL Tampereen osaston nuorisotyön koordinaattori Outi Ritari-Alho.
Vanhempien sekä muiden lasten ja nuorten parissa toimivien aikuisten kohtaaminen on
tärkeää, sillä juuri me opetamme ja siirrämme malleja sekä toimintatapoja lapsille ja nuorille.
Nuorisotyö

Uusi
viestintäassistentti
tervehtii
Hei! Olen Emmi Suominen, aloitin
viestintäassistenttina MLL Tampereen
osastolla maaliskuun puolivälissä. Teen töitä
Laivapuiston perhetalossa vuoden verran, ja
isoimpiin tehtäviini kuuluu mm. MLL
Tampereen osaston nettisivujen uudistus. Varmasti hieno ja opettavainen vuosi on edessäpäin.
Toivotan kaikille aurinkoista kevättä!

Lähiaikojen tapahtumia
Perhekahvila Laivapuiston perhetalossa
Ti 2.4. 10–14 Mummola ja Nalleneuvola. Ota oma nalle, nukke tai eläinlelu mukaan
neuvolakäynnille!
Ti 9.4. 10–14 Satupursi: Liikkuva kirjasto. Kaupunginkirjaston väki vierailee ja tuo mukanaan
lainattavaa. Ota halutessasi kirjastokortti mukaan!
Ti 16.4. 10–14 Musapursi: Lauluhetki ja mahdollisuus pääsiäisaskarteluun (materiaalimaksu
1€).
Ti 23.4. 10–14 Jututtamo: Aiheena päivähoidon aloitus
Ti 30.4. 10–14 Ekstapursi: Vappuaaton hulinat ja Young Living -tuote-esittely (lasten
hoitotuotteet, vauvan hoitotuotteet, eteeriset öljyt).
Perhekahvila
Parista perheeksi – Matkalla vanhemmuuteen -illat
Seuraavat illat Laivapuiston perhetalossa:
Ti 16.4. klo 17–19
Ti 21.5. klo 17–19
Perhevalmennus
Nuput-kahvila keskosperheille
Ma 15.4. klo 17–19 Laivapuiston perhetalo
Aiheena keskoslapsen motorinen kehitys ja liikkuminen (Elina Haavisto, fysioterapeutti, Tays).
Nuput
Monikulttuurinen ystävä- ja perhetyö
Pe 5.4. klo 15–17 Museovierailu ystäväpareille – kohteena museokeskus Vapriikki.
La 11.5. klo 11–13 Luontoretki ystäväpareille (kohde ilmoitetaan myöhemmin).
Monikulttuurinen ystävä- ja perhetyö: Tapahtumat

Etä-äitien vertaistukiryhmä
Seuraavat tapaamiskerrat MLL Tampereen osaston Eron ensiapupisteellä (Tiiliruukinkatu 1,
sisäänkäynti Finnparkin parkkitalon ja perhetalon välistä käytävää pitkin sisäpihalle)
Ke 10.4. klo 16.30–18.30
Ke 8.5. klo 16.30–18.30 Mukana etä-äiti, bloggaaja ja kirjailija Helka Belt.
Ke 5.6. klo 16.30–18.30 Illan aikana palveluohjaaja Marianne Katajisto ohjaa rentoutustuokion.
Etä-äidit

Yhteystiedot

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

