
Tavataan 
perhekahvilassa!



Perhekahvila on 
kohtaamispaikka
Kaipaatko kohtaamispaikkaa, jossa tapaat 
muita pienten lasten vanhempia? Manner-
heimin Lastensuojeluliiton perhekahvila 
tarjoaa vanhemmille mukavaa tekemistä, 
jutt ukavereita sekä muiden vanhempien 
vinkkejä arjen pieniin ja isompiin pulmiin. 
Lapset löytävät perhekahvilasta leikkiseu-
raa.

Perhekahvilaan voi tulla hetkeksi hengäh-
tämään tai purkamaan toimintatarmoaan. 
Ilot ja huolet jaetaan yhdessä kahvikuppo-
sen ääressä. 

Keskustelujen aiheet, kuten muunkin 
toiminnan, perhekahvilan kävijät suun-
nitt elevat yhdessä. Toisinaan keskustelua 
vauhditt amassa voi olla asiantunti ja-

alustajia tai vierailijoita. Monissa perhekah-
viloissa järjestetään myös leikkituokioita, 
yhteisiä musiikki- ja jumppahetkiä tai retkiä.

Aamupäivisin 
pari kertaa viikossa
Perhekahvilat kokoontuvat erilaisissa ker-
hoti loissa, neuvoloissa, päiväkodeissa tai 
leikkipuistoissa. 

MLL:n perhekahvilassa
• ilo lapsista näkyy ja kuuluu
• erilaisuus on rikkautt a
• toimintaa ja tapahtumia suunnitellaan 
 ja toteutetaan yhdessä
• yhteisvastuu ja yhteisöllisyys vahvis- 
 tuvat.



Perhekahvilat ovat avoinna yleensä aamu-
päivisin, 1–2 kertaa viikossa, pari tunti a 
kerrallaan. Joillakin alueilla on myös ilta-
perhekahviloita. 

Joka puolella maata
Ympäri Suomea toimii yli 450 MLL:n paikal-
lisyhdistysten perhekahvilaa, joihin kaikki 
lapsiperheet ovat tervetulleita. Perhekah-
vilat syntyvät vanhempien omasta aloit-
teesta ja toimivat vapaaehtoisvoimin.

Tervetuloa MLL:n 
perhekahvilaan!

MLL:n paikallisyhdistys:

Perhekahvilan osoite:

Avoinna:

Yhteyshenkilöt:

Kävijöiden kokemuksia:
”Kyllä perhekahvila on monille arjessa 
itsekseen lapsen kanssa olevalle henki-
reikä, toisten aikuisten läsnäolo jo 
pelkästään antaa voimaa.”

”Voi kertoa huolistaan, kysellä mieltä 
askarrutt avista asioista ja nauraa asioille, 
jotka eivät vielä eilen nauratt aneet 
yhtään.”

”Sain perhekahvilasta seuraa ja uusia 
tutt avuuksia.”

”Olen huomannut, ett en olekaan ainut äiti , 
joka on joskus väsynyt ja uupunut.”

”Ilman perhekahvilaa olisivat lapseni 
saaneet vähemmän kontakteja ikäisiinsä 
lapsiin ennen esikouluun menoa.”

Lähde: MLL raportti   perhekahvilatoiminnasta 
2011.

Löydä lähin perhekahvila:
www.mll.fi /paikallisyhdistykset



Mannerheimin Lastensuojeluliitto  
on kansalaisjärjestö, joka edistää  
lapsen oikeutta hyvään ja onnelliseen  
lapsuuteen.
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