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Täydet 100 vuotta 14.4.2021
100 vuotta sitten perustettiin MLL Tampereen osasto. 90 vuotta sitten seurasimme lasten
terveyttä ja kehitystä neuvonta-asemalla. 70 vuotta sitten tarjosimme kodin avioliiton
ulkopuolella syntyneille vauvoille ja heidän äideilleen. 50 vuotta sitten järjestimme
päivähoitopaikkoja opiskelijaperheiden lapsille. 30 vuotta sitten kokosimme keskosperheitä
vertaistuen äärelle.
Tänä päivänä muun muassa etsimme maahanmuuttajaäideille ystäviä. Koulutamme
yläkouluihin tukioppilaita. Tuemme lapsiperheitä erokriisissä. Tarjoamme lapsille avointa
varhaiskasvatusta. Kokoamme vauvaperheitä yhteen jakamaan kokemuksia. Harjoittelemme
nuorten kanssa tunnetaitoja.
Täytämme täydet 100 vuotta keskiviikkona 14.4.2021! Työ lasten, nuorten ja lapsiperheiden
hyväksi jatkuu. Tutustu historiaamme juhlavuoden sivuillamme. Juhlavuoden esitteeseen
pääset tutustumaan täältä.
Tule mukaan juhlimaan kanssamme koko vuoden ajan. Somekanavissa tapahtuu myös
poikkeusaikana. Syntymäpäiväviikon aikana voi osallistua piirustuskilpailuun, teemana tietenkin
unelmien synttärit.
Eeva Laine
toiminnanjohtaja

Juhlavuoden
luentosarja:
Terveyspalvelut ja
sosiaaliturva
lapsiperheiden
arjessa 1900-1950luvuilla
MLL Tampereen osasto – Lapsuuden vuosisata -yleisluentosarjaa jatkaa tiistaina 13.4. klo
18 dosentti, yliopistotutkija Minna Harjula. Harjula tutkii elettyä hyvinvointivaltiota

kansalaisten ja sosiaaliturvainstituutioiden kohtaamisena. Hän on perehtynyt myös
terveyspolitiikkaan Suomessa 1900-luvulla. Luento toteutetaan striimaamalla ja sitä pääsee
seuraamaan täältä.
Luennolla tarkastellaan, miten terveyspalvelut ja sosiaalietuudet tulivat osaksi suomalaisten
perheiden arkea. 1900-luvun alussa vain joka viides äiti synnytti koulutetun kätilön avulla ja
nöyryyttävä köyhäinapu oli ainoa yhteiskunnallinen tukimuoto. 1950-luvulla maksuttomat äitiysja lastenneuvolakäynnit, ilmainen kouluruokailu sekä äitiysavustus ja lapsilisä olivat kaikkien
perheiden saatavilla. Kun kaikkien sosiaaliluokkien äidit ja lapset odottivat pääsyä saman
terveyssisaren vastaanotolle tai jonottivat lapsilisää, uudet palvelut ja etuudet loivat uudenlaista
kokemusta tasa-arvosta ja kansaan kuulumisesta.
MLL Tampereen osasto – Lapsuuden vuosisata -yleisluentosarja on toteutettu yhteistyössä
Tampereen yliopiston ja Tampereen seudun työväenopiston kanssa. Lue lisää ja katso kevään
muut luennot täältä.

Tule mukaan juhlimaan!
Millaiset ovat Sinun unelmiesi syntymäpäivät? Nyt juhlitaan 100-vuotiasta MLL Tampereen
osastoa piirtämisen merkeissä!
Piirrä kuva teemalla “Unelmien synttärit” ja laita nimi teoksen kääntöpuolelle 
Lähetä kuva piirustuksestasi meille osoitteeseen: laivapuistonperhetalo@mll-tre.fi
Jaamme kuvia sosiaalisen median kanavissamme
Arvomme osallistujien kesken kolme kivaa yllätyspussia!
Osallistumisaikaa on sunnuntaihin 18.4. asti.
Kivoja piirustushetkiä!

Ovatko lasten asiat
sinulle tärkeitä?
Haluaisitko tukea tamperelaisten
lapsiperheiden arjessa jaksamista? MLL

Tampereen osasto on tehnyt sadan vuoden
ajan työtä tamperelaisten lapsiperheiden
hyväksi. Liittymällä yhdistyksemme jäseneksi
olet mahdollistamassa tätä tärkeää toimintaa!
Liittymään pääset osoitteessa mll.fi/jaseneksi
- muista valita oikea paikallisyhdistys eli
MLL Tampereen osasto. Voit etsiä
yhdistystä myös postinumerolla 33200.
Jokainen jäsenemme on meille korvaamaton.
Kiitos, että olet.

Kipparit-kerhoissa jatkuva haku
Etsitkö kerhopaikkaa lapsellesi?
Avoimen varhaiskasvatuksen Kipparit-kerhot on tarkoitettu 2-5-vuotiaille lapsille. Kerho on
hyvä vaihtoehto lapselle, joka ei tarvitse päivähoitoa vaan muuta säännöllistä ryhmätoimintaa.
Kerhot toimivat Laivapuiston perhetalossa Tampereella ja Pereenkulman perhekeskuksessa
Pirkkalassa. Kipparit-kerhoja ohjaavat ammattitaitoiset työntekijämme. 
Laivapuiston perhetalon Kipparit-kerhossa on vapaana muutama kerhopaikka! Kysy lisää 046
923 6257 tai hae kerhopaikkaa kotisivujemme kautta: tampere.mll.fi

Tervetuloa MLL Tampereen osaston
kevätkokoukseen
MLL Tampereen osasto ry
Sääntömääräinen kevätkokous 29.4.2020 klo 18 etäyhteyksin.
Esillä sääntömääräiset asiat.
Ilmoittautumiset kokoukseen etukäteen viimeistään 22.4. sähköpostitse eeva.laine@mll-tre.fi
Tervetuloa!
Hallitus

Tulevia tapahtumia
Tarkistathan toteutumisen kotisivuiltamme, asiat muuttuvat nopeasti.
Muistathan ilmoittautua vauvakerhoihin ja perhekahviloihin kotisivuillamme!
Vauvakerho
Laivapuiston perhetalossa maanantaisin klo 13-15 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 9-11 ja 11.30-13.30
sekä Pereenkulman perhekeskuksessa keskiviikkoisin klo 9.30-11.30 ja 12-14
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)
(20.4., 18.5. ja 15.6.)
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!
Eron edessä? -illat
Etäyhteyksin
(13.4. ja 20.4.)
Eron edessä? -illat ovat asiantuntijoiden pitämiä, infoluonteisia tilaisuuksia eroa pohtiville ja
eronneille vanhemmille sekä eroperheen läheisille. Myös ammattilaiset ja alan opiskelijat ovat
tervetulleita vahvistamaan osaamistaan. Illat ovat maksuttomia. Jokaisessa illassa keskitytään
tiettyyn teemaan. Katso kotisivuiltamme iltojen teemat ja asiantuntijat.
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.

