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Tampereen seudun vertaiskeskus

Perustaminen
Tampereen seudun vertaisverk-
ko ry on yhdistys, joka kutsuu 
toimitilaansa Tampereen Seudun 
Vertaiskeskukseksi tai lyhyemmin 
Vertaiskeskukseksi. Verkon ideana 
oli koota yhteen ensin kipuun, ma-
sennukseen ja unihäiriöihin liittyvät 
yhdistykset ja tarjota näistä ongel-
mista kärsiville vertaistukea. Koska 
nuo kolme ongelmaa kulkevat käsi 
kädessä, niin ajatuksena oli, että 
tarpeen mukaan vaikkapa kipupoti-
las voisi käydä siinä vertaisryhmäs-
sä mihin sillä hetkellä kokee eniten 
tarvetta. Vertaiskeskuksen idean äiti 
on Arja Päivärinta ja yhden ihmisen 
unelmasta paikasta on tullut sato-
jen kävijöiden paikka vertaistuelle. 
Vertaiskeskus toimii täysin Tam-
pereen kaupungin rahoituksella ja 
sen saamisesta on suuri kiitos sekä 
Arjan että Riitta Borgin lobbauksel-
le kaupunginvaltuuston puolueryh-
mille asian puolesta.
Toimitilat
Ensimmäinen oma toimitila löytyi 
Pinninkadun Pienteollisuustalos-
ta. Paikka vaati hieman remonttia 
ja lattian laittoa lukuun ottamatta 
kaikki tehtiin talkoovoimin. Maa-
lit saimme seurakunnilta ja kun 
maalarin valkoisen sijaan purkeista 

löytyikin eri värejä, niin jokainen 
seinä sai oman värinsä. Sattumalta 
yhdessä hallituksen kokouksessa 
oli paikalla henkilö, jonka ansiosta 
saimme kaikki kalusteet lahjoituk-
sena eräältä suurelta firmalta.

Pinninkadun tila ei ollut kaik-
kein ihanteellisin ajatellen siellä 
kokoontuvia yhdistyksiä, mutta 
se oli meille ensimmäinen oikea 
Vertaiskeskus viiden vuoden ajan. 
Tätä ennen Vertaisverkko kokoon-
tui vuoden verran Valkonauha ry:n 
tiloissa Mariankadulla.

Pinninkadulla tilamme oli kol-
mannessa kerroksessa ja alaovi 
meni kiinni viideltä. Sen jälkeen 
piti alaovi käydä aukaisemassa, kun 
joku soitti soittokelloamme. Välillä 
kävikin niin, että ovella oli aivan 
muuhun toimitilaan tuleva henkilö, 
kun kellomme oli selvästi näkyvim-
mällä paikalla. Soittokello oli kui-
tenkin suuri parannus alkuperäiseen 
tilanteeseen, jossa joku joutui sei-
somaan passissa ovella odottamas-
sa ryhmään tulijoita. Pinninkadulla 
meillä oli erillinen kokoontumistila 
ja pieni toimistohuone. Keittiötä 
ei ollut laisinkaan ja ensimmäinen 
vuosi mentiin ilman jääkaappia.

Muutaman vuoden jälkeen poh-
dittiin tilasta muuttoa muun muassa 
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esteettömyysasioiden takia, mutta 
lopulta tulossa olevien remonttien 
takia piti uusi tila etsiä 2008 lopulla 
ja nykyinen Mustanlahdenkadun 
tila löytyikin erään toimijan tark-
kaavaisuuden ansiosta. Nykyinen 
tila on alusta lähtien ollut hyvin toi-
miva ja olemme pärjänneet hyvin 
ilman erillistä toimistoa. Toimisto-
tila löytyy, mutta se on vain sermil-
lä erotettu tilan takaosasta. Suurinta 
juhlaa on ollut pieni keittiötila.

Jo toisena toimintavuonna Mus-
tanlahdenkadulla 2010 jouduim-
me putkiremontin takia etsimään 
väliaikaiset tilat Vertaiskeskukselle. 
Onneksi kaupungilla oli tarjo-
ta meille halpa, väliaikainen tila 
Sorinkadulta. Tila toimi riittävän 
hyvin, kun ryhmäläiset löysivät 
paikalle entiseen tapaan ja uusia 

ryhmiäkin tuli mukaan väliaikais-
ten tilojen aikaan.

Toiminta
Valtaosa Vertaiskeskuksessa toimi-
vista vertaisryhmistä on avoimia 
ryhmiä eli kuka tahansa voi tulla 
vertaisryhmään mukaan katso-
matta jäsenmaksuihin tai muihin 
vastaaviin. Suljetut vertaisryhmät 
ovat yleensä taas kiinteä porukka. 
Osa suljetuista ryhmistä täydentää 
itseään esimerkiksi haastattelemalla 
uuden tulijan. Suljettu ryhmä voi 
kokoontua myös vain tietyn ennalta 
määritellyn ajanjakson.

Päivystys
Koko Vertaiskeskuksen histori-
an ajan on pyöritetty viikoittaista 
päivystystä vapaaehtoisvoimin 

Päivystyksen aikana vastataan Ver-
taiskeskukselle tulleisiin tai tuleviin 
puheluihin sekä sähköposteihin. 
Tuona aikana on myös mahdol-
lista tulla tutustumaan keskuksen 
tiloihin ja toimintaan. Päivystys 
tarjoaa lähinnä tietoa siitä, millaista 
toimintaa ja milloin keskuksella on. 
Varsinaista tukipuhelintoimintaa 
ei ole, koska päivystäjät tulevat eri 
yhdistyksistä. Aluksi päivystys oli 
maanantaisin klo 12-18, mutta aika 
pian todettiin tuon ajan olevan liian 
pitkä vapaaehtoisille, kun kaikilla 
kuitenkin oli oma sairaus vaikeut-
tamassa tilannetta. Pian päivystys 
vakiintuikin torstaille klo 12-14.30 
ja toimii edelleen näin. 

Koulutus, luennot ja kurs-
sit
Alkuvuosina Vertaiskeskuksessa 
oli hyvin aktiivista koulutustoi-
mintaa. Mieli Maasta ry järjesti 
meille oman kaksi päiväsen ver-
taisryhmänohjaajakurssin, koska 
monellakaan ei ollut kokemusta 
vertaisryhmien vetämisestä. Ryh-
mänohjaajien osaamista täydennet-
tiin aika ajoin luennoilla.

Vertaiskeskuksessa tai sen 
ulkopuolella on järjestetty sekä 
potilasjärjestöjen että Vertaisverkon 
järjestämiä luentoja. Luentoja on 
ollut laidasta laitaan ravitsemuste-
rapiaa, tietoa päänsäryistä, migree-

neistä, unihäiriöistä ja kivusta sekä 
eläkeasioista.

Virkistystoiminta
Olemme kaikkien ryhmien voimin 
käyneet elokuun alkupuolella ret-
kellä Viikinsaaressa. Tämä perinne 
alkoi ensin Pirkanmaan Kipu-
potilasyhdistys PiKi ry:n omana 
juttuna, mutta Vertaiskeskuksen 
toiminnan alettua retki on tehty 
yhteisvoimin. Ohjelmaan on kuulu-
nut makkaranpaistoa, tietokilpailuja 
ja muuta sopivaa ohjelmaa. Tämä 
on ollut yksi mahdollisuus, jossa 
eri ryhmien ihmiset ovat voineet 
tutustua toisiinsa.

Pikkujoulut on järjestetty vuo-
sittain yleensä joulukuun alkupuo-
lella. Riisipuuro ja arpajaiset ovat 
kuuluneet ohjelmaan alusta lähtien. 
Usein miten ohjelmassa on ollut 
myös tietokilpailu tai useampikin, 
sen lisäksi on laulettu yhdessä 
joululauluja. Yhtenä vuonna Pin-
ninkadulla jokainen kertoi erityi-
sen muiston lapsuutensa joulusta. 
Tämä on jäänyt minulle erityisesti 
mieleen sen lisäksi, että arpajaisis-
sa tuntuu aina olevan joku selvä 
”voittomagneetti”, joka kerää useita 
voittoja. Joka vuosi magneetti on 
muuttanut kuitenkin suuntaansa.

Aktiivitoimijoiden panosta ver-
taistyöhön on muistettu vuosittain 
kesäteatteriesityksellä kahvituksi-

Kauniina elokuun 
alun iltapäivänä 
2006 odotellaan 
Viikinsaaren lau-
talle pääsyä.
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Aivovammayhdistys mukana lähes alusta
Aivovammayhdistyksen toiminta-
ryhmä Tampereella on ollut muka-
na vertaiskeskuksen toiminnassa 
melkein alusta alkaen. Liittyminen 
tapahtui vuonna 2005. Kipuryh-
män kautta keskukseen tullut Jenni 
Niiranen (silloin Ylänen) etsi lisää 
ehdokkaita toimintaan ja löysi 
Aivovammaliiton kautta Aivovam-
mayhdistyksen paikallisen toimin-
taryhmän. Ryhmä siirtyikin mielel-
lään Pinninkadulle, kun silloinen 
kokoontumispaikka oli Kalevan 

neen. Lähes joka vuosi teatteriretki 
on tehty kaupungin sisällä Tampe-
reen Komediateatteriin iltapäivä-
näytökseen ja tämän jälkeen käyty 
kahvilla Kahvila Runossa. Kun 
farssikiintiö alkoi olla täynnä, niin 
kesällä 2014 suuntasimme Ken-
nonnokkaan Nokialle katsomaan 
paikallista kesämusikaalia. Yleen-
sä helle on hellinyt meitä liiankin 
innokkaasti teatteri-iltoina, mutta 
Kennonnokassa saimme katsella 
kuinka esitys hoidettiin kunniak-
kaasti läpi, vaikka vettä tuli taivaan 
täydeltä. Onneksi sade hellitti väli-
aikakahveihin mennessä. 

Perinteisten juttujen lisäksi Ver-
taiskeskuksella on vietetty joskus 
naisten iltaa kurkkunaamioiden ja 
muiden kauneudenhoitojuttujen 
kanssa. Myös ilman teemaa ole-
via illanviettoja on vietetty sekä 
eri yhdistysten toimesta että koko 
joukolla tai ryhmän vetäjien kes-
ken.  

Taideterapia ja musiikki-
terapia
Perinteisten kurssien ja luentojen 
lisäksi on Vertaiskeskuksella jär-
jestetty musiikki- ja taideterapiaa. 
Musiikkiterapiaryhmä oli yhden 
musiikkiterapeutin näyttötyöhön 
liittynyt ryhmä. Taideterapiassa 
luotiin kaikenlaista eri materiaaleil-

la. Molemmat ryhmät olivat suljet-
tuja ryhmiä ja toimivat tietyn ajan.

Nykyisin Tampereen seudun ver-
taisverkko ry:ssä toimii paikallisia 
tai alueellisia jaostoja, osastoja tai 
ryhmiä seuraavista yhdistyksistä:

Aivovammaliitto ry
Mieli Maasta ry
Miessakit ry
Narsistien Uhrien Tuki ry
Pirkanmaan Uniyhdistys ry
Suomen Kipu ry
Suomen Migreeniyhdistys ry
Suomen Tinnitusyhdistys ry
Totaaliyhärit ry
Uskontojen Uhrien Tuki UUT ry

Vuosien saatossa mukana toimin-
nassa ovat olleet myös:

Naistenkartano ry
Pirkanmaan Kilpirauhas- 

 yhdistys ry
Suomen Syömishäiriöperheiden 

 tuki ry
Unettomat ry
Äidit Irti Synnytys- 

 masennuksesta ÄiMÄ ry

uimahallissa. Aluksi toimintaa veti 
Jenni, jolla monivammaisena oli 
myös aivovamma. Jenni jaksoi 
vammoistaan huolimatta osallis-
tua toimintaryhmän vetämiseen ja 
samaan aikaan vertaiskeskuksen 
muuhunkin toimintaan.

Aivovammaisten ja heidän 
omaistensa ja läheistensä toiminnan 
vetäminen vaikkakin vain kerran 
kuukaudessa on raskas työ. Täs-
säkin vammaisryhmässä joutuu 

Intoa vapaaehtoistyön messut -tapahtumassa esittelijöinä Matti Mustajärvi, Eila Hieta-
kangas ja Heikki Harri syyskuussa 2008 Sampolassa 
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kokemaan monenlaisia kohtaloita 
ja tarinoita, ja parin tunnin tapaa-
misen jälkeen voimat saattavat olla 
hyvinkin vähissä. Näin kävi myös 
Jennille, joka sitten pyysi seuraa-
jakseen Heikki Harria, joka oli 
tullut mukaan aivovammatyöhön 
vapaaehtoiseksi kahden läheisen 
henkilön vammautumisen myö-
tä. Tämähän on se suurin piirtein 
kaikille vammaisjärjestöille tuttu 
polku: mukaan tullaan omakohtai-
sen kokemuksen tai syiden kautta.

Yhdistyksen jäseniä on Tampe-
reen seudulla nyttemmin yli sata. 
Heistä muutama kymmenen on 
osallistunut kerran kuukaudessa 
kokoontuvan ryhmän tilaisuuksiin. 
Tavallisimmin tapaamisissa on 
mukana keskimäärin kymmenen 
henkilöä, niin vammaisia kuin 
omaisiakin ja joskus myös henkilö-
kohtaisia avustajia, valtaosa heistä 
Tampereelta tai lähialueelta. Ym-
märrettävää on, että Pirkanmaan 
reuna-alueilta ei tapaamisiin niin 
usein päästä tulemaan, mutta onpa 
osanottoa ollut jopa Punkalaitumel-
ta saakka.

Mieli Maasta ry:n aikuisten avoin vertais-
tukiryhmä Vertaiskeskuksella
Mieli Maasta ry on valtakunnalli-
nen yhdistys, jonka tarkoituksena 
on tukea masennukseen sairastunei-
ta ja heidän läheisiään, sekä vai-
kuttaa yhteiskunnassa masennusta 
ehkäisevästi.

Avoimeen vertaistukiryhmään 
pääsee mukaan tulemalla paikalle 
ryhmän kokoontumisaikana. Mu-
kaan voi tulla kuka tahansa, joka on 
kiinnostunut omasta tai läheisensä 
jaksamisesta. Keskeistä on omien 
tunteiden kohtaaminen ja koke-
musten jakaminen yhdenvertaisena 
muiden kanssa. Toiminta on sään-

nöllistä ja luottamuksellista.

Vertaistukiryhmien ohjaajat ovat 
yhdistyksen siihen tehtävään kou-
luttamia. Ryhmä tarjoaa matalan 
kynnyksen mahdollisuutta tulla yh-
teisöön, jossa jokaista kuunnellaan 
ja ymmärretään. Ryhmän toimin-
tamalli on keskustelupainotteinen, 
jossa jäsenet voivat luottamuksella 
puhua heille vaikeistakin asioista.

Ihminen sairastuu masennukseen 
omalla yksilöllisellä tavallaan. Sik-
si hän myös toipuu omassa tahdis-
saan. Masennukseen sairastuneen 

Kun aivovammaisten ryhmä 
aloitti vertaiskeskuksessa, ko-
koontumispaikkana oli keskuksen 
oma toimisto. Hyvin pian vertais-
keskukseen tuli tungosta, ja kun 
kattojärjestö Aivovammaliitto sai 
Tampereelta omat tilat Käpytieltä, 
toiminta siirtyi sinne vuonna 2007. 
Nyttemmin toimintaryhmä kokoon-
tuu Pellervonkatu 9:n kiinteistössä, 
jossa toimii muitakin vammaisjär-
jestöjä.

Vertaiskeskus on kuitenkin edel-
leen aivovammaisille tärkeä viite-
kehys, ja sen yleisiin tilaisuuksiin 
osallistutaan mielellään ja runsaslu-
kuisesti. 

Kun Heikki Harri valittiin vuo-
den 2011 alusta Aivovammaliiton 
hallituksen puheenjohtajaksi, hän 
päätti siirtää Tampereen toimin-
taryhmän vetokapulan uudelle 
vetäjälle. Onneksi toimintaan oli 
jo tullut Kari-Pekka Rauhala, joka 
suostui uudeksi vetäjäksi ja vetää 
ryhmää edelleen.

Vuonna 2010 toimittiin väliaikaistiloissa Sorinkadulla putkiremontin takia.
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henkilön paha olo heijastuu myös 
monella tavalla perheeseen, lähei-
siin ja työtovereihin. Olennaisinta 
on oma oivallus ja elämäntilanteen 
uudelleenarviointi.

Vertaistukiryhmään osallistumi-
nen ei edellytä Mieli Maasta ry:n 
jäsenyyttä, mutta toisaalta pienellä 
12€:n jäsenmaksulla saa oikeuksia 
yhdistyksessä sekä neljä kahden eri 
yhdistyksen jäsenjulkaisua vuo-
dessa (Mieli Maasta ry:n Vertainen 
-lehti ja Mielenterveyden Keskus-
liiton Revanssi -lehti).

Mieli Maasta ry on ollut lähes 
alusta lähtien mukana Vertaiskes-
kuksen toiminnassa.
Mieli Maasta ryhmä on kokoontu-
nut säännöllisesti viikoittain joko 
kerran, kahdesti tai jopa kolmesti. 

Pääpaino on ollut avoimella ryh-
mällä, mutta kokoontumisia on 
myös ollut naisten kiinteällä sekä 
muutoin kiinteällä ryhmällä.

Tällä hetkellä kokoontuu avoin 
vertaistukiryhmä jokaisena arki-
torstaina Pirjon ja Keijon ohja-
uksessa. Aiemmin ohjaajina ovat 
ainakin toimineet: Eila perustajana, 
Liisi, Eija, Anne, Leena ja Raisa, 
joista kolme viime mainittua Me-
Naiset -ryhmässä.

Mieli Maasta vertaistukiryhmäs-
sä kävijöiden keski-ikä tällä hetkel-
lä on 60+. Vuonna 2013 ryhmässä 
oli käyntejä yht. 463, joista naisilla 
oli 280 ja miehillä 183 käyntiä.
Tervetuloa.

Miessakit ry:n Avoin miesryhmä alkoi 
”kentältä tulleesta tarpeesta”
Aikaisemmin Tampereella oli 
ollut Miessakit ry:llä vain kahdesti 
vuodessa miehille avioerotilantee-
seen koottuja tukiryhmiä. Tampe-
reella niitä on alusta asti ohjannut 
Simo Ollila ja on siinä toiminnassa 
edelleen mukana. Aiemmin yhdessä 
näistä eroryhmistä mukana ollut 
Pekka Huttunen alkoi tiedustella 
keväällä 2009 muusta Miessakki-
en toiminnasta ja paljastui, ettei 
Tampereella ollut muuta toimintaa 
eroryhmien lisäksi.

Pääkaupunkiseudulla oli toiminut 
jo aiemmin miesten keskustelu-
ryhmiä, joten niiden innoittamana 
Huttunen alkoi ideoimaan Tam-
pereelle sopivaa toimintamallia. 
Ajatus oli, että ryhmä olisi ns. 

avoin. Siihen siis ei olisi ennak-
koilmoittautumista ja kuka tahansa 
mies voisi halutessaan liittyä jouk-
koon. Myöskään mitään pääsy- tai 
osallistumismaksuja ei saisi olla, 
jolloin kynnys lähteä mukaan olisi 
alhainen. Lisäksi johtoajatuksena 
oli käsitellä positiivisesti tulevai-
suuteen suuntaavia aiheita ja päästä 
usein miesten elämään liitetystä 
ongelmakeskeisyydestä eroon. 
Tällä avoimen ryhmän keskustele-
valla luottamuksellisella ilmapii-
rillä pyritään vertaistuen hengessä 
miehen henkiseen kasvuun hänen 
taustastaan tai kokemusmaailmas-
taan riippumatta.

Toiminta käynnistyi sitten vapaa-
ehtoispohjalta Huttusen toimesta 
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nopeasti jo vuoden 2009 syyskuus-
sa, kun löytyi Vertaiskeskus yhteis-
työkumppaniksi. Siihen mukaan 
lähteminen toi mainiot puitteet 
toimitilojen sijaitessa keskeisellä 
paikalla Mustalahdenkadulla, aivan 
Metson kirjastotalon lähellä.

Alkuun piti saada pienellä 
budjetilla julkisuutta asialle, joten 
mainoslehtisiä tulostettiin ja le-
vitettiin ilmoitustauluille. Lisäksi 
lähestyminen tiedotusvälineisiin toi 
julkisuutta asialle mm. Aamuleh-
den julkaistua näyttävän kokosivun 
artikkelin asiasta. Sen lisäksi tuli 
haastattelupyyntöjä. Niitä lähetti-
vät eetteriin Ylen Tampereen radio 
sekä Radio Moreeni.

Kokoontumisiin otettiin käsitte-

lyyn joka kerralle oma teema-aihe, 
mikä myös osoittautui onnistuneek-
si toimintatavaksi ja on kantanut 
näihin päiviin asti johtoajatuksena. 
Aiheet sivuavat jotenkin miehen 
elämää. Aihepiiriä rajattiin kuiten-
kin niin, että politiikka ja uskonto 
jätettiin pois. Osallistujilta on 
pyydetty teema-aiheita ja he ovat-
kin kiitettävästi niitä ehdottaneet. 
Osanottajia kokoontumisissa on 
yleensä 5-10 henkilöä kerrallaan. 
Alusta lähtien ryhmä on kokoontu-
nut kahdesti kuukaudessa kesätau-
koja lukuun ottamatta ja toiminta 
jatkuu vilkkaana edelleen.

Pirkanmaan Uniyhdistys ry

Pirkanmaan Uniyhdistys ry on 
perustettu v. 2005 ja toimii Uniliitto 
ry:n paikallisyhdistyksenä.

PUY järjestää unihäiriöistä tiedo-
tustilaisuuksia ja yleisöluentoja.

 Puy tukee unihäiriöiden tutki-
mista ja tiedottamista. PUY järjes-
tää edistää potilaiden kuntoutumi-
sen ja työkykyisyyden säilymistä 
sekä elämän laadun kohentamista 
mm. painon hallintaryhmiä, jump-
paryhmiä ja järjestää vertaistuki-
ryhmiä sekä virkistystä.

Vertaisillat ovat jokaisen kuukau-
den kolmas keskiviikko klo 17.00 
osoitteessa Tampereen Seudun 
Vertaiskeskus Mustanlahdenkatu 19 
Tampere.

Vuodesta 2005 lähtien Pir-
kanmaan Uniyhdistys on käynyt 

vuosittain luennoimassa Kansalais- 
ja työväenopistoissa, potilasjärjes-
töissä sekä eri kansalaisjärjestöissä 
4-6 kertaa, järjestänyt asiatuntijan 
luennon 1-2 krt sekä avoimet ovet 
valtakunnallisella univiikolla, jär-
jestänyt vertaiskoulutusta ryhmän 
vetäjille sekä vertaisiltoja  9 kertaa. 
Medioissa PUY on ollut vuosittain 
useita kertoja sekä lehdistössä että 
radion puolella. Messu yms. tilai-
suuksiin olemme osallistuneet  vuo-
sittain. Virkistystoimintaa on ollut  
joitakin kertoja vuodessa.

Yhteystiedot: www.uniliitto.fi tai 
puh. 0400 622 144.

Hellepäivän lepohetki Viikinsaaressa vuoden 2005 elokuun alkupäivinä
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Tuike-ryhmä Tampereen Seudun Vertais-
keskuksella

Tuike on vertaisryhmä yksin lasta 
odottaneille ja odottaville äideil-
le. Tampereen Tuike-ryhmän 
ensimmäinen kokoontuminen oli 
21.2.2007 Tampereen Seudun Ver-
taiskeskuksessa. Helsingin Tuike-
ryhmä oli aloittanut kokoontumiset 
jo edellisenä vuonna. Tampereen 
ja Helsingin lisäksi Tuike-ryhmiä 
on ollut vuosien varrella ainakin 
Oulussa, Kainuussa, Rovaniemellä, 
Lahdessa, Turussa ja Hyvinkäällä. 
Tuike-ryhmät saivat alkunsa Eve 
Mantun kirjoittaman vuonna 2006 
julkaistun kirjan ’Musta tulee perhe 
- voimakirja yksin odottavalle’ 
innoittamina.

Tuike on kokoontunut Tampe-
reen Seudun Vertaiskeskuksen 
tiloissa yli seitsemän vuoden ajan. 
Aluksi kokoontumiset olivat kaksi 
kertaa kuukaudessa. Sittemmin 
kokoontumisia on ollut kerran kuu-
kaudessa.

Vuosina 2007 - 2012 Tampereen 
Tuike toimi äitien omana vertais-
ryhmänä, joka ei ollut kytköksissä 
yhdistystoimintaan. Eri paikkakun-
tien Tuike-ryhmät ovat ajan myö-

tä löytäneet erilaisia yhdistyksiä 
yhteistyökumppaneikseen. Esimer-
kiksi Helsingin Tuike on nykyään 
osa Pienperheyhdistyksen toimin-
taa. Tampereen Tuike-ryhmässä 
etsittiin vuonna 2013 yhdistystä 
yhteistyökumppaniksi. Yhdistyk-
seksi löytyi Totaaliyhärit ry, joka 
on valtakunnallinen vuonna 2010 
perustettu yhdistys täysin yksin las-
taan odottaville ja/tai kasvattaville 
vanhemmille.

Tuike-ryhmä on perhekerhon 
tapaan toimiva vertaisryhmä. 
Kokoontumisissa on aina mukana 
myös lapsia, ja toiminnan pääpaino 
on alle 3-vuotiaiden lasten per-
heissä. Silloin tällöin mukaan tulee 
uusia odottavia äitejä. Tosin melko 
moni ryhmän kävijöistä on tullut 
mukaan hieman myöhemmässä 
vaiheessa - lapsen ollessa vauva- 
tai leikki-ikäinen. Tämän vuoden 
kokoontumisissa Vertaiskeskuksella 
on ollut paikalla noin 4 - 9 perhettä 
kerralla.

Tampereen Tuike-ryhmän net-
tisivu on osoitteessa http://tuiketre.
vuodatus.net/



Tampereen Seudun Vertaiskeskuksen

10-vuotishistoriikki

Julkaisija:

Tampereen Seudun Vertaisverkko ry
Mustanlahdenkatu 19, 33210 Tampere
www.vertaiskeskus.fi
2014

Ta

mpereen Seudun

sukseksiat
re

V


