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RYHMÄTOIMINNAN TERVEISIÄ 

Itu-perheyön toimintaan on syksyn mittaan löytänyt mukaan uusi perheitä. Avoin perhekahvila maanantaisin on toiminut mu-

kavana kohtaamispaikkana lapsiperheille. Osallistujajoukko on vaihtunut osan vanhemmista siirtyessä työelämään tai palatessa 

opintoihin eli aina on oikea hetki ohjata uusiakin perheitä mukaan toimintaan— TERVETULOA mukaan ♥ 

Yh-kahviloissa äitien on ollut kerran kuukaudessa mahdollista osallistua ”Äitien purkuryhmään”, jonka aikana on voinut kertoa 

oman perheen kuulumisia ja samalla tutustua toisiin vertaisäiteihin. Nämä ryhmät ovat saaneet paljon kiitosta äideiltä. Toivom-

me mukaan ryhmätoimintaan vapaaehtoisia ryhmän lastenhoidon ajaksi,  jotta mahdollisimman moni äiti pystyisi ryhmään 

osallistumaan! Lisäksi syyskauden teemana on ollut ottaa muutamana kertana isompia lapsia mukaan seikkailemaan Tarinoi-

den maahan yhdessä kahden ohjaajan kanssa: lapsilla on ollut mahdollisuus tulla kuulluksi, nähdyksi ja he ovat saaneet leikkien 

jakaa itse kertomansa tarinan - ja tämän on annettu myös sittemmin lapselle itselleen puhtaaksi kirjoitettuna. Tämä erityinen 

leikin maailma on ollut lapsille mieluinen kokemus ja tehnyt näkyväksi lapsen mielen maisemaa. Yksinhuoltaperheille järjeste-

tyt retket suuntauivat pidettyyn Kiviniityn kotieläinpihaan, Kaupinojan saunalle sekä syysloman alkaessa Lapinniemen kylpy-

lään. Näistä moni perhe sai iloa ja virkistystä arkeen. Iltaryhmissä valmistimme terveellistä mysliä, taiteilimme kauniita lumi-

hiutalepalloja ja järjestimme jouluaskartelupajatoimintaa. Työntekijäresurssimme vahvistuvat tulevan vuoden 2023 alusta ja 

seuraavalla sivulla  esittelemme työvastuitamme hieman tarkemmin  niin tiedät keneen ottaa yhteyttä tulevan vuoden aikana. 

 

 
KEVÄTKAUDEN 2023 RYHMIEN ALOITUSPÄIVÄMÄÄRÄT 

Anne Ali-Löytty, YTM 

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

Vuoden ensimmäinen kaikille asiakasryhmille avoin perhekahvila aloittaa maanantaina 16.1.2023 klo 

10-13. Tarjolla on kahvilassa kävijöille maksuton aamukahvi/puuro ja ohjattu yhteinen muskarihetki 

n.klo11. Avoimessa perhekahvila pitää sisällään vapaata oleskelua, vertaisvanhempien kohtaamisia ja 

vaihdellen sekä avointa että ohjattua keskustelua.  

Uusi Masu-kahvila aloittaa keskiviikkona 25.1.2023 klo 13-15.  

Masu-kahvila on suljettu pienryhmä maksimissaan kahdeksalle odottajalle. Ryhmään ovat tervetulleita 

erityistä tukea odotusaikana tarvitsevat naiset. Ilmoittautumiset Annelle vuoden 2022 puolella, Marjo 

palaa ryhmän ohjaajaksi vuoden työnkierron jälkeen. Sähköpostin liitteenä olevan Masu-kahvilan 

esitteen voit printata asiakkaallesi mukaan, sama esite löytyy PDF:nä myös nettisivuiltamme. Masu-

kahvila toteutetaan yhteistyössä Tampereen kaupungin kanssa ja mukana yhteistyökumppanina on ter-

veydenhoitaja Maria Järvinen Koilliskeskuksen neuvolasta. Ryhmä kokoontuu 8 tapaamiskertaa.  

 

Yksinhuoltajavanhempien ja lasten avoin iltaryhmä kokoontuu vuonna 2023 noin kerran kuukaudessa 

keskiviikkoisin alk. 1.2.2023 klo 17-19. Iltaryhmän sisältöä suunnitellaan yhteistyössä siihen osallistuvien 

perheiden kanssa ja se voi olla mm. ohjattuja kädentaitoja, toisinaan leivontaa sekä eri teemojen ympä-

rille koottua yhdessäoloa. Viikoittain kokoontuu avoin yksinhuoltajakahvila alkaen torstaina 19.1.2023 

klo 10-13.  Yh-kahvilassa on vaihtelevaa ohjelmaa, maksuton aamupala/lounas/kahvit ja toisinaan eri 

yhteistyötahojen vierailijoita kertomassa kaupunkimme monimuotoisista palveluista. Joka kerta myös 

muskari. Yh-kahvilan humussa on myös mukana vapaaehtoisia auttamassa, syleinä ja juttukaverina teke-

mässä kahvilakäynnistä perheille mukavaa. Tervetuloa mukaan toimintaan  ♥ 

 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-

jien ryhmät 

Iltaryhmä 

Yh-kahvila 

Käynti– ja postiosoite: Tampereen NNKY / Itu-perhetyö / Hämeenpuisto 14 F, 33210 Tampere.  

Marjo Saarinen, kätilö-terveydenhoitaja  

marjo.saarinen@tnnky.fi  (tavoitettavissa v.2023 ti-ke) 
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ITU-PERHETYÖ  SOMEKANAVISSA 

           UUDISTETUT TOIMITILAT 

 

Itu-perhetyön kaikki ryhmät kokoontuvat vuoden 2023 alusta Puistosaleissa. Tänne vaunut voi tuoda 

suoraan Satakunnakatu 31 sisäpihan vaunuramppien ja hissin kautta. Puistosalit sijaitsevat 2.kerroksessa. 

Vaunuille on riittävästi tilaa eteisessä. Toimitiloihin pääsee myös kävellen Hämeenpuisto 14 F rapun kautta 

kierreportaita pitkin.  Ison puistosalin remontti saatellaan valmiiksi vuoden 2023 alussa ja pienen puistosa-

lin ehostusta on luvassa sitten vielä ensi vuoden aikana. 

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

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

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

 

   

Marjo palaa osa-aikaisena työntekijänä takaisin Itu-perhetyön vahvuuteen ja ohjaa vuonna 2023 Masu-kahvilaa ja 

Kehto-ryhmää yhdessä Annen kanssa. Marjon on mahdollista tarjota erityisryhmien asiakkaille tarpeen mukaan 

myös yksilötukea ja neuvontaa. Marjo on tavoitettavissa ti-ke päivinä ja vuoden alussa  uudet yhteystiedot tulevat 

nettisivuille. 

Kaisa on mukana kaikissa avoimissa ryhmissä eli maanantain avoimessa perhekahvilassa, iltaryhmässä ja torstain 

yh-kahvilassa. Lisäksi Kaisa ja Anne aloittavat uuden Kehto-ryhmän jatkoryhmän, joka kokoontuu kerran kuukau-

dessa. Ryhmä on suljettu jatkoryhmä  Kehto-ryhmään jo osallistuneille pienten vauvojen äideille, jotka ovat mur-

rosvaiheessa kiinnittymässä pienryhmätoiminnasta avoimeen toimintaan vauvojensa kanssa ja tarvitsevat vielä hie-

man vahvempaa tukea ja seurantaa varhaisessa vuorovaikutuksessa, tunnetaidoissa ja vanhemmuudessa. Mukana 

ryhmässä lastenhoitajana toimii Kela Koza. Kaisa toimii lisäksi yhteyshenkilönä uusien vapaaehtoisten suuntaan. 

Anne jatkaa ohjaajana kaikissa Itu-perhetyön ryhmissä ja hoitaa noin puolet työajastaan lisäksi Itu-perhetyön mo-

nia hallinnollisia tehtäviä. Anne jatkaa nyt päättyvän työnkierron jälkeen osana Itu-perhetyön tiimiä. 

Outi on toiminut pisimpään Tampereen NNKY:n työntekijänä (aina vuodesta 2004) ja nähnyt yhdistyksen äiti-lapsi-

toiminnan kehityksen ja muotoutumien vuosien varrella tämänhetkiseksi Itu-perhetyöksi. Outi on mukana Itu-

perhetyössä aina torstaisin yh-kahvilassa ja tämän lisäksi retkillä, koulutuspäivissä ja suunnittelussa. Lisäksi Outi 

tarjoaa yksilötukea pienten vauvojen erityistä tukea tarvitseville äideille äitiyden alkuvaiheessa.  

VAPAAEHTOISEKSI ITU-PERHETYÖHÖN? 

Haluaisitko tulla mukaan leikittämään lapsia, sylittelemään vauvoja, keskustelemaan äitien kanssa tai ohjaamaan jotain toimin-

taa avoimissa ryhmissä? Vapaaehtoiset ovat ilo ja rikkaus ryhmätoiminnan näkökulmasta ja mikäli pidät itsenäisestä työskente-

lystä ja tiedät jonkun, jonka elämäntilanne mahdollistaisi kahden viikkotunnin irrottautumisen yksinhuoltajaperheelle tukihen-

kilönä toimimiseen niin vinkkaa meistä eteenpäin. Tukihenkilökoulutus järjestetään alkuvuodesta 2023 soveltuville henkilöille.    

     Yhteyttä voi ottaa suoraan Kaisaan tapaamisen sopimiseksi. 

                                    

TYÖNTEKIJÄT VUONNA 2023 ja Kehto-ryhmän jatkoryhmän aloitus 


