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MLL osana kunnan perhekeskusverkostoa

Perhekeskus on 
palvelumalli, 
joka kokoaa 
yhteen 
lapsiperheiden 
hyvinvointia 
edistävät ja 
ongelmia 
ehkäisevät 
varhaisen tuen 
palvelut.

MLL kunnan kumppanina 2018

3. kerros
Intensiivinen tuki 
Lapsille, nuorille ja perheille, joilla 
on tarve erityiseen tukeen

2. kerros 
Varhainen tuki 
Lapsille, nuorille ja perheille, joilla on 
tarve kohdennettuun  tukeen.

1. kerros
Universaalit, hyvinvointia 
vahvistavat 
palvelut
Kaikille lapsiperheille.



MLL:n perhekeskustoiminnan sisällöt osana 
kuntien edistäviä ja ehkäiseviä palveluita
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• Perhekahvilat
• Vertaisryhmät
• Lasten kerhot
• Tukihenkilötoiminta 

(perhekummit, lasten ja 
nuorten kaverit, 
maahanmuuttajaäitien 
ystävät)

• Sukupolvitoiminta (esim. 
kylämummit ja -vaarit)

• Tilapäinen lastenhoitoapu



MLL:n toiminta lukuina v. 2017
(sis. sekä paikallisyhdistysten että piirien toiminnan) 

Perhekahviloita 644
Vertaisryhmiä 312
Lasten sekä lasten ja vanhempien kerhoja 1 100
Kylä/lukumummeja ja -vaareja 661
Perhekummeja tai muita tukihenkilöitä 2381
Koulutus-, yleisö- ja koko perheen tilaisuuksia 1 919
Keskusteluja Lasten ja nuorten puhelimessa 17 640 
Keskusteluja Vanhempainpuhelimessa 928
Tukioppilaita 11 000
Lastenhoitoa käyttäneitä perheitä 4 853

KAIKKIEN VAPAAEHTOISTEN TYÖTUNTEJA YHTEENSÄ n. 800 000
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Kuntien näkemyksiä MLL:sta
yhteistyökumppanina
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Lähde: Kuntakysely 2013, Ramboll



Vapaaehtoistoiminta tuottaa perheille 
hyvinvointia ja vähentää kunnan kustannuksia

• MLL:n perhekeskustoiminta on osallistujalähtöistä

• Vertaistuki vahvistaa vanhempien voimavaroja

• Vapaaehtoistoiminnan koordinointi tuottaa jatkuvuutta ja 

suunnitelmallisuutta

• Vapaaehtoistoiminnan koordinointi vaatii ammatillisia 

resursseja

• Tuen ja koulutuksen tarjoaminen on vapaaehtoisten 

arvostamista
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Kunnan ja MLL:n yhteistyö

• Lisää ja monipuolistaa hyvinvointia vahvistavaa, kaikille 

perheille avointa toimintaa kunnassa

• Vähentää päällekkäistä toimintaa

• Varmistaa, että kehitettävät palvelut ja toimintamuodot 

ovat perheiden tarpeiden mukaisia

• Antaa lapsiperheille mahdollisuuksia osallistua itse 

palvelujen toteuttamiseen
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MLL tarjoaa kunnalle ammatillista 
kumppanuutta lapsiperheiden tukemiseksi

• MLL:n piirin koordinaattori edistää MLL:n perhekeskustoiminnan ja 

kunnan välistä yhteistyötä sekä toimii linkkinä paikallisyhdistysten 

vapaaehtoisten ja kunnan toimijoiden välillä.

• Koordinaattorit tarjoavat vapaaehtoisille ammatillista ohjausta ja 

tukea sekä auttavat uusien vapaaehtoisten rekrytoinnissa.

• Koordinaattorit vastaavat vapaaehtoisten koulutuksesta ja eri 

toimintamuotojen kehittämisestä yhteistyökuntien alueella.

• Koordinaattorit ovat salassapito- ja vaitiolovelvollisia
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MLL:n perhekeskustoiminnan sisällöt, 
vaikutukset ja sisältöihin liittyvät 
ammatillisen ohjaajan tehtävät  
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Perhekahvilatoiminta

Perhekahvilat ovat kaikille perheille 
avoimia kohtaamispaikkoja, joissa sekä 
lapset että aikuiset saavat seuraa ja 
mielekästä tekemistä.

Perhekahvilat syntyvät vanhempien 
omasta aloitteesta ja toimivat 
suurimmaksi osaksi vapaaehtoisvoimin.

Toiminnan perustana on vanhempien 
keskinäinen vertaistuki, paikallisuus ja 
monimuotoisuus.
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Perhekahvilatoiminta
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Periaatteet Toiminnan vaikutuksia Ammatillinen ohjaus

• Toiminta on kaikille 
avointa

• Jokainen kävijä otetaan 
lämpimästi vastaan

• Ohjaajat ja kävijät 
suunnittelevat ja 
toteuttavat toimintaa ja 
tapahtumia yhdessä

• Lapset huomioidaan 
toiminnan suunnittelussa 
ja he ovat mukana ikänsä 
mukaisella tavalla.

• Tilat ovat toimintaan 
soveltuvat ja turvalliset

• Lapset saavat ikäistään 
seuraa ja kavereita.

• Perheet tutustuvat 
oman alueen muihin 
lapsiperheisiin. 
Tietoisuus oman 
alueen palveluista 
kasvaa.

• Toisen vanhemman 
kanssa keskustelu 
auttaa jaksamaan 
arjessa paremmin ja 
parantaa mielialaa.

• Perhekahvilaohjaajien 
peruskoulutukset, 
jatkokoulutukset ja 
vertaistapaamiset.

• Toiminnalliset / teemalliset 
perhekahvilavierailut.

• Tuki uuden perhekahvilan 
perustamisessa.

• Vapaaehtoisten 
rekrytointiapu ja apu 
toimintaan soveltuvien tilojen 
etsimisessä.

• Haastavien tilanteiden tuki 
(mm.  ristiriita-tilanteet). 



Koetun hyvinvoinnin lisääntyminen
Vaikutukset kävijöiden näkökulmasta Vaikutukset ohjaajien näkökulmasta

83 % Perhekahvilassa käyminen on 
kohentanut mielialaani.

79 % Olen saanut lisää tuttavia ja ystäviä.

88 % Olen saanut lisää tuttavia ja ystäviä. 53 % Olen saanut kivaa tai mielekästä 
tekemistä.

40 %  Perhekahvilan ansiosta minun ei ole 
tarvinnut hakeutua ammattilaisten apuun.
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% = > väittämistä täysin tai osittain samaa mieltä olleet vastaajat



Seura ja hyvä vastaanotto tärkeitä 

perhekahvilassa, vauvaperheiden osallistuminen 

kasvussa
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Kerhotoiminta

MLL:n kerhotoiminnan tarkoituksena on
• tarjota koko maassa kaikille lapsille 

mahdollisuus osallistua MLL:n 
arvojen mukaiseen tasokkaaseen 
harrastustoimintaan.

• tarjota lapsille mahdollisuus oppia 
uutta, harjoitella ja kehittää 
taitojaan heitä kiinnostavissa 
asioissa.

• tarjota lapsille ja vanhemmille tai 
isovanhemmille yhteistä tekemistä 
ja mahdollisuus yhdessäoloon.

• vahvistaa lapsuutta suojelevaa 
kasvatuskulttuuria.
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Tavoitteet Toiminnan vaikutuksia Ammatillinen ohjaus

• Tukea lasten hyvinvointia 
ja tasapainoista kehitystä.

• Edistää lasten sosiaalisten 
taitojen kehittymistä, 
yhdenvertaisuutta ja tasa-
arvoa.

• Antaa ilon ja onnistumisen 
kokemuksia lapsille.

• Vahvistaa lasten 
osallisuutta ja kuulluksi 
tulemista.

• Tutustuttaa lapsia 
lähiympäristöönsä,

• kulttuuriin ja erilaisiin 
ilmiöihin.

• Lapsi saa kavereita.
• Perheen yhteinen harrastus 

luo yhteenkuuluvuutta 
vanhemman ja lapsen välille.

• Kerhotoiminta edistää lapsen 
sosiaalisten taitojen ja 
myönteisen minäkuvan 
kehittymistä.

• Lasten käsitys itsestään 
oppijana ja yhteisön 
jäsenenä vahvistuu.

• Lasten edellytykset kasvaa 
aktiivisiksi ja vastuullisiksi 
kansalaisiksi vahvistuvat. 

• Kerhonohjaajakoulu-
tuksen
järjestäminen.

• Paikallisyhdistyksen
kerhotoiminnan 
tukeminen 
(materiaalit, 
perehdytys ym.)

• Tuki uusien kerhojen
käynnistämisessä 
(esim. ohjaajien 
rekrytointi, palkka-
asiat, tilat)

Kerhotoiminta
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Vanhempien näkemyksiä kerhotoiminnan 
vaikutuksista

MLL kunnan kumppanina 2018

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Kerhotoiminta on tuottanut lapselle iloa
(92 %)

Lapsi on saanut kerhossa onnistumisen
kokemuksia (76 %)

Lapsi on saanut kerhossa myönteisiä
kokemuksia ryhmässä toimimisesta (67 %)

Lähde: MLL:n kerhokysely vanhemmille



Vertaisryhmätoiminta

MLL: n vertaisryhmät ovat tietyn teeman 

ympärille kokoontuvia ryhmiä, joihin osallistuu 

samassa elämäntilanteissa olevia vanhempia.  

Ryhmien teemat liittyvät lapsiperheiden iloihin, 

haasteisiin, arkisiin asioihin ja elämän 

käännekohtiin kuten esikoisen saamiseen tai 

yksinhuoltajuuteen. Ryhmissä vanhemmat 

jakavat kokemuksiaan sekä saavat tietoa ja 

tukea vastavuoroisesti. 
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Vertaisryhmätoiminta
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Periaatteet Toiminnan vaikutuksia Ammatillinen 
ohjaus

• Vertaisryhmän toiminta perustuu 
avoimuuteen, tasa-arvoisuuteen 
sekä osallistujien keskinäiseen 
kunnioitukseen, jakamiseen ja 
vastuunottoon. 

• Vertaisryhmissä tavataan muita ja 
niissä korostuu keskustelemisen, 
yhdessä olemisen ja tekemisen 
merkitys. 

• Ryhmät voivat olla joko avoimia 
tai suljettuja. 

• Käynnistäjänä voi toimia kuka 
tahansa vanhemmuudesta ja 
ryhmätoiminnasta kiinnostunut. 

• Vertaisryhmätoiminta 
mahdollistaa sosiaalisen 
verkoston kasvamisen.

• Toisten vanhemman kanssa 
puhuminen helpottaa oloa. 

• Ryhmässä heränneistä ajatuksista 
keskustellaan myös kotona 
puolison kanssa.

• Saa neuvoja ja vinkkejä arjen 
kysymyksiin, muun muassa lapsen 
kasvuun ja kehitykseen liittyen

• Saa lisää varmuutta lapsen/lasten 
hoitoon 

• Vanhemman hyvinvointi lisääntyy.

• Vertaisryhmänohjaa
jien rekrytoiminen
ja kouluttaminen .

• Ohjaajien 
tukeminen ja 
jatkokouluttaminen.

• Paikallisyhdistysten 
tuki ja ohjaus 
toiminnan 
käynnistämisessä ja 
ylläpitämisessä. 
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Merkittävimmät vertaisryhmän vaikutukset 
ryhmiin osallistuneille

• Olen saanut neuvoja ja vinkkejä arjen kysymyksiin ( 78 %)

• Olen saanut lisää  ystäviä ja sosiaalinen verkostoni on kasvanut 

(74 %)

• Toisten vanhempien kanssa puhuminen helpottaa oloani ( 51%)

• Olen kotiutunut paikkakunnalle ( 49 %)

• Olen voinut auttaa muita ( 43 %)

Lähde: Vertaisryhmätoiminnan valtakunnallinen kysely 2013



Perhekummitoiminta

MLL:n perhekummitoiminta on 
ammatillisesti ohjattua 
vapaaehtoistoimintaa.

Toiminta täydentää kunnan peruspalveluita 
ja on osa lapsiperheiden ennaltaehkäisevää 
tukea.

Toiminnan tarkoituksena on tukea 
ensisijaisesti perheen vanhempia 
keskustelemalla ja kuuntelemalla sekä 
auttamalla arjen asioissa. 
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Perhekummitoiminta
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Periaatteet Toiminnan 
vaikutuksia

Ammatillinen ohjaus

• Tavoitteena on lisätä perheen 
hyvinvointia ja vahvistaa koko 
perheen elämänhallintaa. 

• Kummisuhteen lähtökohtana 
on vapaaehtoinen ja 
tasavertainen kumppanuus
perheen ja kummin välillä.

• Perhekummi on MLL:n 
kouluttama, luotettava 
aikuinen, jonka tehtävänä on 
tukea vanhemmuutta 
kuuntelemalla ja toimimalla 
yhdessä perheen kanssa.

• Toiminta vahvistaa 
vanhemmuutta ja 
on tukena 
lapsiperheiden 
arjessa

• Ehkäisee perheiden 
ongelmien 
syntymistä ja 
kasaantumista.

• Arjen voimavarat 
lisääntyvät ja 
elämänhallinta 
paranee. 

• Perhekummien rekrytointi, 
haastattelu ja koulutus.

• Kummisuhteiden koordinointi
• Perhekummien ohjaaminen ja 

tukeminen, toiminnanohjausten 
järjestäminen (4-8 kertaa 
vuodessa).

• Perheen ohjaaminen tarvittaessa 
ammattiavun piiriin.

• Kummisuhteiden seuranta ja 
arviointi.

• Toiminnan markkinointi ja vahva 
yhteistyö kunnan kanssa.



Perheiden näkemyksiä 
perhekummitoiminnan vaikutuksista
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Lähde: Perhekummitoiminnan kysely perheille 2016

10 20 30 40 50 60 70

Kummisuhde on vahvistanut vanhemmuuttani (43 %)

Kummisuhteella on ollut positiivinen vaikutus
elämääni (65 %)

Kummisuhteella on ollut positiivinen vaikutus
lapseeni/lapsiini (67 %)



Perhekummien näkemyksiä 
perhekummitoiminnan vaikutuksista
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Perhekummina toimiminen on ollut antoisaa (88 %)

Perhekummina toimiminen on tuottanut minulle hyvää
mieltä (91 %)

Uskon, että kummisuhteella on ollut positiivista vaikutusta
perheen elämään (87 %)

Lähde: Perhekummitoiminnan kysely kummeille 2016



Kylämummi ja -vaaritoiminta

Kylämummit ja -vaarit ovat 
vapaaehtoistyöstä kiinnostuneita, 
luotettavia aikuisia, jotka haluavat 
olla läsnä lasten arjessa ja antaa 
aikaansa.

Heidän elämänkokemuksensa 
rikastuttaa ja avaa uusia näkökulmia 
niin lapsille kuin kaikille heidän 
kanssaan toimiville. 

MLL kunnan kumppanina 2018



Kylämummi ja -vaaritoiminta
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Tavoitteet Toiminnan vaikutuksia Ammatillinen ohjaus

• Tukea hyvää lapsuutta 
vahvistamalla sukupolvien 
ketjua 

• Lisätä sukupolvien välistä 
myönteistä vuorovaikutusta ja 
yhteistoimintaa

• Siirtää kulttuuriperintöä
• Luoda aktiivisille suurille 

ikäluokille mahdollisuus tehdä 
antoisaa vapaaehtoistyötä

• Lisätä alueellista 
yhteisöllisyyttä ja 
yhteisvastuuta lapsista 

• Lasten ja aikuisten 
hyvinvointi vahvistuu.

• Isovanhempi-ikäisten 
elämään tulee sisältöä ja 
yksinäisyys vähenee

• Alueellinen yhteisöllisyys 
vahvistuu.

• Sukupolvien välinen 
kanssakäyminen tulee 
luontevaksi.

• Kylämummi ja -vaari -
toiminnan käynnistäminen 
sekä mummien ja vaarien 
rekrytointi yhteistyössä 
paikallisyhdistysten kanssa.

• Uusien kylämummien ja -
vaarien perehdyttäminen.

• Virkistystapaamisten 
järjestäminen 
kylämummeille ja -vaareille.

• Yhdistyksen avustaminen 
mummien ja vaarien 
toimintapaikkojen 
etsimisessä. 



Kiitos!


