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RYHMÄTOIMINNAN TERVEISIÄ 

SYYSKAUDEN 2022 RYHMIEN ALOITUSPÄIVÄMÄÄRÄT 

Itu-perhetyön kevätkausi lähenee loppuaan ja koronapandemian hellittäessä yhä useampi perhe on voinut osallistua toimin-

taan. Maanantain avoimessa perhekahvilassa vanhempien ja lasten on ollut mahdollista osallistua muskariin ja tämän jälkeen 

vapaamuotoiseen keskustelupiiriin, josta moni äiti on nauttinut ja antanut kiitosta. Aiheet vaihtelevat ja osallistuminen on va-

paaehtoista. Pääkohderyhmän eli yksinhuoltajien yh-kahvilassa ja iltaisin kokoontuvassa iltaryhmässä olemme voineet tarjota 

vaihtelevaa ohjelmaa. Tänä keväänä vieraanamme on ollut jo perinteisesti palveluohjaaja Eeva Pulkkinen ja uutena kontaktina 

valmentaja Aleksanteri Kiviluoto ”Perhevapailta työelämään” -hankkeesta. Aleksanterin esittelemä juuri käynnistynyt uusi 

”Suunta selkeäksi” -hanke tarjoaa valmennusta oman polun löytymiseen työ– ja opiskeluelämään nimenomaan yksinhuoltajille.  

Valmennuksen ajaksi perheille tarjotaan myös lastenhoito! Tämä on hieno mahdollisuus tässä elämänvaiheessa oleville van-

hemmille, välittäkää tekin tietoa verkostoissanne! Kädentaito-osastolla olemme kauden aikana tehneet äitien toiveiden mu-

kaan ekokelmuja, saippuaa ja siemensydämiä sekä vapaaehtoisen ohjaamana muutamia muitakin askarteluja. Itu-perhetyön 

kesäkauden aikana (30.5—16.6) toimivat kesäkahvilat maanantaisin ja torstaisin klo 10-13, jotka ovat avoimia kaikille Itu-

perhetyön asiakkaille. Alta voit lukea jo tulevan syyskauden toiminnasta: 

Syksyn ensimmäinen avoin perhekahvila aloittaa maanantaina 22.8 klo 10-13. Tervetuloa mukaan toi-

mintaan kaikki perheet  ♥ 

Uusi Masu-kahvila aloittaa keskiviikkona 31.8 klo 13-15.  Masu-kahvila on suljettu pienryhmä maksimis-

saan kahdeksalle odottajalle. Ryhmään ovat tervetulleita erityistä tukea odotusaikana tarvitsevat naiset. 

Ilmoittautumiset Annelle tai Kaisalle, yhteystiedot alla. Masu-kahvilan esitteen voit ladata asiakkaallesi 

suoraan tästä linkistä: https://tnnky.fi/wp-content/uploads/2022/04/Masukahvila_syksy-2022_PDF.pdf 

Masu-kahvila toteutetaan yhteistyössä Tampereen kaupungin kanssa ja mukana yhteistyökumppanina 

on terveydenhoitaja Maria Järvinen Koilliskeskuksen neuvolasta. Ryhmä kokoontuu 8 tapaamiskertaa.  

Ryhmä sulkeutuu viimeistään kolmannen tapaamisen jälkeen eli 28.9. 

 

Joka toinen keskiviikko kokoontuu avoin iltaryhmä yh-äideille ja lapsille alk. 24.8 klo 17-19 . Iltaryhmäs-

sä on ohjattua kädentaitoihin tai toisinaan leivontaan painottuvaa ohjelmaa.  Iltaryhmään pitää il-

moittautua erikseen ryhmäviikon maanantaina Kaisalle ja otamme mukaan aina 5 perhekuntaa / ryhmä. 

Viikoittain kokoontuu avoin yksinhuoltajakahvila alk. torstaina 25.8 klo 10-13.  Yh-kahvilassa on vaihte-

levaa ohjelmaa, maksuton aamupala/lounas/kahvit ja toisinaan eri yhteistyötahojen vierailijoita kerto-

massa kaupunkimme monimuotoisista palveluista. Torstaisin Itu-perhetyössä mukana oleva Outi johtaa 

myös muskarihetken. Yh-kahvilan humussa on myös mukana vapaaehtoisia auttamassa, syleinä ja juttu-

kavereina tekemässä kahvilakäynnistä perheille mukavaa. Lämpimästi tervetuloa mukaan toimintaan  ♥ 

P.S. Mahdollisista tulevista ilmoittautumisohjeista voit lukea nettisivuiltamme. 

Anne Ali-Löytty, YTM 

anne.ali-loytty@tnnky.fi  tai p.044 784 2377 

 YHTEYSTIEDOT  Kaisa Koponen, sosionomi 

kaisa.koponen@tnnky.fi tai p.044 774 0001 

Outi Papunen, erityislastentarhanopettaja 

outi.papunen@tnnky.fi tai p.040 832 9001  

(tavoitettavissa  torstaisin) 

Perhekahvila 

Masu-kahvila 

Yksinhuolta-
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Yh-kahvila 

Käynti– ja postiosoite: Hämeenpuisto 14 F, 33210 Tampere.  
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UUDET TYÖNTEKIJÄT 

KAHDEN KERROKSEN TOIMITILAT 

 

 

Itu-perhetyön avoimet ryhmät kokoontuvat nykyisin Puistosaleissa. Tänne vaunut voi tuoda suoraan Sata-

kunnakatu 31 sisäpihan vaunuramppien ja hissin kautta. Puistosalit sijaitsevat 2.kerroksessa (eli myös his-

sillä vain yksi kerros ylöspäin). Vaunuille on riittävästi tilaa eteisessä. Toimitiloihin pääsee myös kävellen 

Hämeenpuisto 14 F rapun kautta kierreportaita pitkin.  Suljetut ryhmät Masu ja Kehto jatkavat edelleen 

3.krs:n kodikkassa Siskolikassa, kunnes Itu-perhetyön toiminta jossain kohden siirtyy täysin Puistosaleihin. 

Itu-perhetyössä viisi vuotta työskennellyt Marjo Saarinen ja yhdistyksessä Äidikepalvelun koordinaattori-

na toiminut Anne Ali-Löytty lähtivät vuoden alkupuolella työnkiertoon keskenään ainakin kuluvan vuoden 

2022 loppuun asti eli perhetyössä Kaisan työparina työskentelee tällä hetkellä Anne. Lisäksi keittiötyönte-

kijänä on viime syksystä saakka työskennellyt Carolina Castro, jonka puheilla äiti jos toinenkin ovat käy-

neet kahviloiden lomassa oppia ammentamassa ryhmätoiminnan herkullisista tarjoiluista, brasilialaisella 

twistillä höystettynä ♥ 

 

 
 

Nettisivut: https://tnnky.fi/palvelutoiminta/itu-perhetya/itu-perhetyo/     

Instagram: https://www.instagram.com/ituperhetyo/?hl=en    

Facebook: https://www.facebook.com/perhetyo    

 

   

Itu-perhetyön asiakasperheillä on mahdollisuus ottaa kahviloiden yhteydessä maksutta tarpeitaan vastaa-

via lastenvaatteita kierrätyspisteestä. Tarjolla on myös Masu-kahvilan odottajille äitiystarvikkeita ja lapsil-

le toisinaan hieman leluja. Aika ajoin haluamme vaihtaa ja uusia myös ryhmien aikana leikeissä olevia le-

luja ja tämä tapahtuu usein kierrättämällä. Jos sinulla tai verkostoissasi on hyväkuntoisia ja ehjiä 6kk-5v. 

soveltuvia leluja tai kauniita äitiysvaatteita niin voit soittaa jollekin työntekijälle ja tiedustella ajankohtai-

sia tarpeita. Itu-perhetyön sydämen asia on kierrättää siinä määrin kuin rajalliset säilytystilat antavat 

myöden  ♥ 

P.S. Syksyllä 2022 saatte ryhmätoimintaesitteen  sähköpostitse! 

Jos verkostoissasi on vapaaehtoistyöstä kiinnostuneita ja 

perhetyö sydämellä olevia tyyppejä, niin voit pyytää ottamaan yh-

teyttä Kaisaan tai täyttämään tämän nettilomakkeen ( https://docs.google.com/forms/d/

e/1FAIpQLSdX2aBeflPagUC6DH_X22-uzNnYxlrIpz21ASjVBwU-ZMNkmw/viewform?

vc=0&c=0&w=1&flr=0  ) —> otamme yhteyttä tapaamisen sopimiseksi ♥ 

VAPAAEHTOISEKSI ITU-PERHETYÖHÖN? 

KIERRÄTYSTOIMINTA 

ITU-PERHETYÖ  SOMEKANAVISSA 


