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 Tiivistelmä MLL:n perhekahvilakyselystä 2014 
 

MLL:n perhekahvilakyselyssä selvitettiin keväällä 2014 kävijöiden ja ohjaajien kokemuksia ja 

kehittämisajatuksia perhekahviloiden toiminnasta. Tavoitteena oli kuulla perheitä ja kerätä tietoa 

perhekahvilaan osallistumisen vaikutuksista perheisiin. Kyselyn perusteella sekä perhekahvilassa kävijät että 

vapaaehtoiset perhekahvilaohjaajat ovat kokeneet toiminnan vahvistaneen heidän hyvinvointiaan: muiden 

vanhempien kanssa keskusteleminen auttaa jaksamaan arjessa paremmin. Monille lapsille perhekahvilat 

ovat tarjonneet ympäristön, jossa voi kohdata muita lapsia ja aikuisia, saada leikkikavereita ja harjoitella 

ryhmässä olemisen taitoja. Monet vanhemmista toivovat perhekahviloihin lapsille suunnattua ohjelmaa ja 

yhteistä tekemistä.  

Edelliset perhekahvilakyselyt on toteutettu vuosina 2011 ja 2008. Tulokset ovat olleet pääosin 

samansuuntaisia: monelle kotona lasta hoitavalle vanhemmalle perhekahvila on tärkeä sosiaalinen 

ympäristö. Perhekahvilassa käymisen tai sen ohjaajana toimisen merkittäviä vaikutuksia ovat olleet 

sosiaalisen verkoston laajeneminen, alueen lapsiperheisiin tutustuminen sekä uudet ystävät ja tuttavat. 

Perhekahvilassa käyvät lapset ovat saaneet seuraa ja leikkikavereita. Lasten leikkiseuran merkitys on 

kasvanut jatkuvasti (2014: 88,7 %, 2011: 72,9 % ja 2008: 58 %). 

Perhekahvilat ovat avoimia kohtaamispaikkoja, jonne kaikki lapset ovat tervetulleita vanhempineen tai muun 

aikuisen seurassa. Mukana on yhä enemmän vauvaperheitä. Aiemmissa selvityksissä n. 20 % ja vuoden 2014 

selvityksessä 35 % kävijöistä kertoi käyvänsä alle 1-vuotiaan kanssa perhekahvilassa. Kysely osoitti myös, että 

perhekahviloissa käy erilaisen koulutustaustan ja työmarkkina-aseman omaavia vanhempia. Vastaajista joka 

neljäs kertoi tukiverkostonsa olevan niukka ilman perhekahvilaa. 

Perhekahvilassa kävijälle on tärkeää tunne siitä, että pääsee keskusteluihin mukaan. Perhekahvilassa on 

tärkeää luoda avoin ja toiset huomioiva ilmapiiri, jossa myös jokainen uusi kävijä kohdataan ja otetaan 

mukaan keskusteluihin. Useimmat kävijöistä ovat kokeneet ilmapiirin myönteiseksi, sillä kevään 2014 

kyselyssä kävijöistä 81 % ja ohjaajista 83 % kertoi perhekahvilaan osallistumisen vaikuttavan myönteisesti 

mielialaansa. Vuonna 2011 vastaavat luvut olivat 55 % ja 61 %.  

Monella alueella perhekahvila on ainoa lapsiperheiden avoin kohtaamispaikka. On tärkeää, että 

perhekahvilakävijät ovat mukana myös toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa. Perhekahvilan ohjaajalla 

on tässä keskeinen rooli. Kyselyyn vastanneista perhekahvilakävijöistä moni mainitsi, että heillä olisi 

halutessaan mahdollisuus vaikuttaa perhekahvilan toimintaan ja osallistua sen järjestelyihin. Kävijöiden 

aktiivisuuden myötä perhekahviloista tulee ”oman alueen näköisiä” kohtaamispaikkoja, joissa lasten on 

mukavaa leikkiä ja vanhempien jakaa kokemuksia perhearjesta.  

MLL:n keskusjärjestö toteutti nettikyselyn (Webropol-lomake) 15.4.–6.5.2014. Kävijöille ja 

perhekahvilaohjaajille oli omat kyselynsä, joihin vastattiin nimettömästi. Linkit kyselyihin olivat MLL:n 

nettisivuilla ja facebookissa. Niistä tiedottivat perhekahvilatoimijoille myös MLL:n piirit ja 

paikallisyhdistykset. Tässä raportissa kyselyn tuloksia esitellään suorien jakaumien, taulukoiden, kuvioiden ja 

keskiarvojen avulla. Avointen kysymysten sanallisia vastauksia on luokiteltu vastauksien sisällön mukaan. 

Tekstissä käytetään myös vastauksista suoria lainauksia.  
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 MLL:n perhekahvilat ovat avoimia kohtaamispaikkoja 
 

Perhekahvilat ovat avoimia kohtaamispaikkoja lapsille ja heidän vanhemmilleen. Vuonna 2013 eri puolilla 

Suomea toimi 534 MLL:n perhekahvilaa. Perhekahviloissa järjestettiin noin 15 900 kokoontumista ja niissä 

toteutui lasten ja aikuisten käyntikertoja noin 328 000. Perhekahvilat on yksi MLL:n valtakunnallisen 

perhekeskustoiminnan muoto. 

Perhekahvilatoiminnan tavoitteena on lisätä perheiden hyvinvointia ja auttaa arjessa jaksamisessa. 

Perhekahvilassa vanhemmilla on mahdollisuus tavata toisiaan, jakaa kokemuksia ja saada arjen tukea. 

Samalla lapsille löytyy leikkiseuraa. Lapset voivat tulla perhekahvilaan myös isovanhemman tai muun aikuisen 

seurassa.  

Vapaan keskustelun ja leikin lisäksi perhekahvilassa järjestetään myös ohjattua tekemistä, esim. askartelu- tai 

leikkituokioita tai asiantuntijavierailuja. Perhekahvila toimii useimmiten vapaaehtoisvoimin. Yhdistyksen 

vastuuhenkilöt suunnittelevat ja toteuttavat toimintaa yhdessä kävijöiden kanssa.  

Perhekahvilat kokoontuvat yleensä kerran viikossa aamupäivisin esim. erilaisissa kerhotiloissa, leikkipuistojen 

tiloissa tai avoimissa päiväkodeissa. Perhekahvilaan voi tulla ilman ennakkoilmoittautumista ja osallistuminen 

on maksutonta, mutta kahvitarjoilusta voidaan periä omakustannushinta (n. 1–2 e/perhe).  

MLL:n piirit tukevat ja ohjaavat yhdistysten vapaaehtoisten toteuttamaa perhekahvilatoimintaa alueellaan. 

Piirit järjestävät perhekahvilatoimijoille koulutusta, perhekahvilaohjaajille vertais- ja virkistystapaamisia, ja 

antavat tarvittaessa lähitukea. Koulutukselle on luotu valtakunnallinen malli. Yhdistykset voivat myös pyytää 

piirin perhekeskustoiminnan koordinaattoria perhekahvilakäynnille alustamaan keskustelua tai ohjaamaan 

toiminnallisen hetken. Keskusjärjestö koordinoi ja kehittää toimintaa valtakunnallisesti ja tuottaa toiminnan 

tueksi materiaalia.  

Tavoitteena on, että perhekahvilan toiminnassa näkyvät MLL:n arvot ja periaatteet, ja että sinne on helppo 

tulla ja kaikki tuntevat olonsa tervetulleiksi. Avoimet kohtaamispaikat voivat vähentää yksinäisyyttä, ja 

yhteisöihin kuuluminen, osallistumismahdollisuudet sekä vertaistuki puolestaan lisäävät hyvinvointia. Siksi 

on tärkeää säännöllisesti kuulla perheiden ja ohjaajien mielipiteitä ja kokemuksia toiminnasta. Saatua tietoa 

hyödynnetään perhekahvilatoiminnan kehittämisessä. 

 

Perhekahvilat ovat monimuotoistumassa. Ohjaajakyselyssä kysyttiin, miten monikulttuurisuus tai 

kansainvälisyys näkyvät perhekahvilassa. Ohjaajista 38,6 % kertoi, että perhekahvilassa käy monikulttuurisia 

ja/tai maahanmuuttajataustaisia perheitä. 4,8 % kertoi, että perhekahvilasta tiedotetaan monikielisesti. 9 % 

vastasi, että perhekahvilan leluissa ja kirjoissa huomioidaan monimuotoisuus. Ohjaajista 2,4 % kertoi, että 

perhekahvila on kansainvälinen kohtaamispaikka (international family cafe). Vastanneista 54,2 % kertoi, ettei 

monikulttuurisuus vielä näy perhekahvilassa.  

 

 

Perhekahviloiden yhteystietoja: www.mll.fi/perhekahvilat/ 

http://www.mll.fi/perhekahvilat/


Mannerheimin Lastensuojeluliitto 
Perhekahvilakysely 2014   
 

4 
 

 Kävijä- ja ohjaajakyselyjen vastaajat 
 

Kyselyihin vastasi yhteensä 595 henkilöä, joista perhekahvilassa kävijöitä oli 425 ja perhekahvilaohjaajia 170. 

Kävijäkyselyyn vastasi 5 miestä, ohjaajakyselyn vastaajat olivat kaikki naisia. Perhekahviloissa kävijät olivat 

pääosin 25–45 -vuotiaita, mutta kävijöistä yli 5 % oli alle 25-vuotiaita ja ohjaajista yli 8 % yli 45-vuotiaita. 

 

KUVA 1. Vastaajien ikäjakauma. 

Vastaajista 99 % oli suomenkielisiä. Vajaa 3 % vastaajista ilmoitti toiseksi äidinkieleksi ruotsin. Lisäksi jonkun 

muun äidinkielen ilmoitti 2 % kävijöistä ja 1,8 % ohjaajista. 

Vastaajia oli kaikkien MLL:n piirien alueilta, mutta eniten niiltä alueilta, joilla sijaitsee paljon perhekahviloita 

eli Uudeltamaalta, Järvi-Suomesta, Pohjois-Pohjanmaalta, Hämeestä ja Varsinais-Suomesta. 

 
KUVA 2. Kyselyyn vastanneet kävijät ja ohjaajat asuinalueittain. 
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Kävijöistä 88,7 % ja ohjaajista 79,4 % asui taloudessa, jossa on kaksi vanhempaa ja lapsia. Yksinhuoltajia 

kävijöistä oli 4,2 % ja ohjaajista 4,7 %. Uusperheellisiä oli kävijöistä ja ohjaajista n. 6,5 %. Ohjaajista 5,9 % 

ilmoitti muun perherakenteen (kuten eläkeläinen, ei kotona asuvia lapsia), ja kävijöistä 3,5 % oli 

perhekahvilassa käyvän lapsen isovanhempi tai hoitaja. Vastaajilta kysyttiin myös kotitaloudessa asuvien 0–

17-vuotiaiden lasten lukumäärää. Eniten kummassakin vastaajaryhmässä oli kaksilapsisia perheitä. Kävijöillä 

oli useammin yksi lapsi ja perhekahvilaohjaajilla useammin 3 tai 4 lasta (tai enemmän). Suurin osuus 

perhekahvilassa käyvistä lapsista on 0–2-vuotiaat, seuraavaksi eniten on 3–4-vuotiaita. Perhekahviloissa käy 

myös yli 5-vuotiaita lapsia. Ohjaajista 14,7 %:lla ei ole mukana omia lapsia perhekahvilassa. Yleisesti kävijöillä 

on perhekahvilassa mukana hieman nuorempia lapsia kuin ohjaajilla. 

 
KUVA 3. Perhekahvilassa käyvien lasten iät. 

Perhekahvilan kävijöillä ja ohjaajilla on melko tasaisesti erilaisia koulutustaustoja. Yleisin koulutustausta (yli 

30 %) oli ammattikorkeakoulu tai alempi korkeakouluaste, joka oli yleisin myös vuoden 2011 kyselyssä. Lähes 

yhtä suuri osuus oli ammattikoulun (n. 25 %) ja ylemmän korkeakoulututkinnon (n. 23 %) suorittaneita. Lisäksi 

joukossa oli opistotutkinnon suorittaneita (n. 10 %) sekä muutamia ylioppilastutkinnon tai peruskoulun 

suorittaneita. Vastaajista enemmistö oli äitiys-, vanhempain- tai hoitovapaalla kyselyn 

toteuttamisajankohtana.  

 

KUVA 4. Vastaajien työmarkkina-asema. 
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 Miksi perhekahvilassa käydään ja miten siellä viihdytään? 
 

Lähes 45 % vastanneista kävijöistä kertoo löytäneensä perhekahvilan tuttavansa tai ystävänsä kautta. 

Vastaajista 18 % kertoo myös, että ohjaaja tai toinen perhekahvilassa kävijä on kutsunut hänet mukaan.  

Neuvolan tai MLL:n (yhdistysten) nettisivujen kautta perhekahvilan löysi 23,5 % vastaajista. Kävijöistä 8,8 % 

kertoo löytäneensä tiedon perhekahvilasta jostain muualta, kuten facebookista, googlen kautta tai esim. 

leikkipuiston nettisivuilta. Vastaaja on myös voinut saada tiedon useampaa kautta. 

Perhekahvilaan on alun perin tultu, koska on haluttu lapselle seuraa (95,7 % kävijöistä täysin tai osittain 

samaa mieltä), kohdata samassa elämäntilanteessa olevia (94,5 %) ja saada itselle seuraa (92,4 %). Tärkeitä 

syitä tulla perhekahvilaan ovat myös mielekkään tekemisen löytäminen (74,3 %), vertaistuen saaminen 

vanhempana toimimiseen (69,8 %) ja vertaistuki arjen pulmiin ja lapsen kasvatukseen (62,6 %). Yli puolet 

vastaajista etsi lapselle osallistumismahdollisuuksia ohjattuun toimintaan tai halusi tutustua uusiin ihmisiin 

muutettuaan juuri paikkakunnalle. Perhekahvilassa käytiin yleensä kerran viikossa (35,3 %) tai 2–3 kertaa 

kuukaudessa (31,5 %). Suurin osa vastaajista vieraili kuukauden aikana vähintään kerran perhekahvilassa. 

Vastaajien tyytyväisyys käytännön järjestelyihin 

Yli 75 % ohjaajista kertoi ohjaamansa perhekahvilan kokoontuvan kerran viikossa. 16 prosenttia toivoisi, että 

perhekahvila kokoontuisi useammin. Yli 86 % ohjaajista ohjasi aamupäivällä kokoontuvaa perhekahvilaa. 

Illalla (klo 16) jälkeen kokoontuvaa perhekahvilaa ohjasi 5,3 % ja iltapäivällä kokoontuvaa vain 1,2 %. 

Kokoontumisaikaa (useimmiten aamupäivä) pitää sopivana 72 prosenttia kävijöistä ja 12 prosentille aika ei 

ollut sopiva. Kokoontumistoiveet vaihtelivat, mutta olivat samansuuntaisia kuin edellisessä 

perhekahvilakyselyssä. Muutamat toivoivat mm., että perhekahvila kokoontuisi iltapäivisin (esim. klo 13–15), 

iltaisin, tai olisi pidempään avoinna. Muutama toivoi myös viikonloppuisin kokoontuvaa perhekahvilaa. 

Monet perhekahvilat kokoontuvat nuorisotoimen tiloissa (62 %) sekä muissa kunnan (41 %) tai seurakunnan 

(24 %) tiloissa. Muiksi kokoontumispaikoiksi mainittiin mm. MLL:n perhekeskus tai yhdistyksen muu oma tila, 

pankin kerhotila, päiväkoti, kylätalo, työväentalo, perhekeskus ja monitoimitalo. Kyselyssä kartoitettiin 

kokemuksia perhekahvilatilojen saavutettavuudesta, esteettömyydestä ja toimintaan soveltuvuudesta. 

Tyytyväisimpiä (yli 90 %) oltiin perhekahvilan sijaintiin ja kulkuyhteyksiin. Noin 75 % koki perhekahvilatilan 

viihtyisäksi. Lähes yhtä monen mielestä tila soveltui eri-ikäisille lapsille ja siellä oli riittävästi leluja. 70 % 

vastaajista kertoi, että perhekahvilaan oli esteetön pääsy. 

Kävijöiden tyytyväisyys perhekahvilatoimintaan  

Kävijöiden tyytyväisyyttä perhekahvilatoimintaan selvitettiin pyytämällä heitä antamaan 

perhekahvilakokemuksilleen kouluarvosanan (4–10). Neljä merkitsi tyytymätöntä ja 10 erittäin tyytyväistä. 

Perhekahvilakokemuksen tyytyväisyyden keskiarvoksi muodostui 8,15. Kaikkia arvosanoja annettiin, eniten 

8:aa ja 9:ää. Erittäin tyytyväisiä oli 10,1 % vastaajista (arvosana 10). Vastaajista 8,4 % antoi toiminnalle 

arvosanan 4, 5 tai 6. He eivät olleet viihtyneet perhekahvilassa tai tunteneet oloaan tervetulleiksi.  

Enemmistö vastanneista arvioi viihtymistään perhekahvilassa myönteisesti. 90 % oli täysin tai osittain samaa 

mieltä siitä, että perhekahvilassa oli seuraa ja tekemistä lapsille. Useimmat tunsivat itsensä tervetulleeksi ja 
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olevansa tasa-arvoisia muiden perhekahvilassa kävijöiden kanssa. Useimpien oli myös helppo löytää 

juttuseuraa perhekahvilasta, mutta 15,6 % oli tästä eri mieltä. Kävijöistä 61 % oli sitä mieltä, että 

perhekahvilalla oli hyvä ohjaaja. Perhekahvilan ohjelman kiinnostavuudesta oli samaa mieltä 58,4 % ja 

osittain tai täysin eri mieltä noin 18 % vastanneista. Muiksi viihtyvyyttä tuottaviksi asioiksi mainittiin 

muutamissa vastauksissa esim. ilmapiiri, muut kävijät, kylämummo sekä välipala- tai ruokailumahdollisuus. 

Noin 86 % vastanneista kävijöistä on kokenut itsensä tervetulleiksi perhekahvilaan. 

 

KUVA 5. Miten viihdyt perhekahvilassa -kysymyksen vastausten jakauma. 

 

Miksi palasin perhekahvilaan 

Kysymykseen, mikä sai sinut palaamaan perhekahvilaan ensimmäisen kerran jälkeen, saatiin runsaasti 

avoimia vastauksia (n 342). Yhden kävijän vastaus saattoi sisältää useamman aiheen. Tärkein syy palata 

perhekahvilaan ovat toiset kävijät. Moni mainitsi mukavat ihmiset ja juttuseuran, halun tutustua uusiin 

ihmisiin (sekä uutena paikkakuntalaisena että muuten), sekä halun kohdata samassa elämäntilanteessa 

olevia ja löytää vertaistukea. Myös suoranainen yksinäisyys mainittiin muutaman kerran. Näiden lisäksi 

lapsiin liittyvät syyt vaikuttivat olevan lähes yhtä tärkeitä tekijöitä: monet kertoivat lapsen viihtyvän 

perhekahvilassa, ja siellä olevan lapselle tekemistä ja leikkikavereita. Muutama vastaaja toi tämän esiin myös 

sosiaalisten taitojen oppimisen näkökulmasta.  Alla poimintoja kävijöiden vastauksista:  

”Sain aikuista juttuseuraa ja muuta tekemistä kuin kotityöt ja lapsenhoito.” 

”Yksinäisyys, kun paikkakunnalla ei ollut tukiverkostoa.” 

”Tapasin perhekahvilassa heti ensimmäisellä kerralla kivoja äitejä, niin että palasin tutustuakseni heihin 
paremmin.” 

”Olimme muuttaneet hiljattain paikkakunnalle, emmekä lapseni kanssa tunteneet juuri ketään. Lapsi 
kaipasi leikkiseuraa ja kahvilassa oli hänelle seuraa. Itsekin sen verran juttelin ja koin olevani tervetullut, 
että halusin palata uudestaan.” 
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”Uudella paikkakunnalla ei itsellä kavereita ollut ja perhekahvila hieno kanava saada niitä. Tutustuin 
myös facebookissa oman paikkakunnan perhekahvilan facebook-ryhmän kautta ihmisiin ja sain esim. 
lenkkiseuraa tätä kautta.” 

”Tarve ja halu tavata muita samassa elämäntilanteessa olevia äitejä. Kotona oleminen lapsen kanssa 
oli hyvin yksinäistä ja päiviin oli vaikea saada rutiineja ja rytmiä.” 

”Siellä virkistyy ja päivä menee nopeasti, kun on jotain puuhaa. Mukava päästä puhumaan aikuisten 
kanssa ja kiva vaihtaa kuulumisia samassa tilanteessa olevien kanssa. Lohduttaa, kun muilla on samat 
ongelmat ja sama väsymys.” 

”Lapseni viihtyi ja sai leikkiä muiden samaa ikäluokkaa olevien lasten kanssa (lähipiirissämme ei ole 
muita saman ikäisiä).” 

 
”Lapsi sai seuraa ja sai nähdä paikan, jossa on paljon muita lapsia kerralla / harjoitusta ennen 
päivähoidon alkua.” 

 
”Itsellä oli juttukavereita ja lapsella oli mielekästä tekemistä. Touhuaminen äidin kanssa toisessa 
ympäristössä ja muiden kanssa leikkiminen vähensivät selvästi lapsen kiukkua – arki helpottuu.” 

 

Kolmas merkittävä tekijä, miksi palata perhekahvilaan, on sen mukava tunnelma ja rento ilmapiiri. 

Tunnelmaa tai ilmapiiriä kuvailtiin myös sanoilla välitön, hyvä, hauska, avoin, leppoisa, ystävällinen, iloinen, 

helppo mennä. Myös ystävällinen vastaanotto, mukavat ohjaajat ja ohjaajien miellyttävä toiminta mainittiin. 

Lisäksi perhekahvila tuo vaihtelua arkeen, rytmittää viikkoa ja mahdollistaa lähdön pois ”kotinurkista”.  

 

”Perhekahvilassa oli avoin ja ystävällinen ilmapiiri, tunsin itseni tervetulleeksi, vaikka olenkin ujo enkä 
tuntenut sieltä ketään ennestään.” 

 
”Vetäjä jaksoi huomioida jokaisen äidin tervehtimällä henkilökohtaisesti ja lähtiessä kiitteli 
osallistumisesta.”  

 
”Pääsi tuulettumaan kodin seinien sisäpuolelta, johonkin helppoon ja lapsiystävälliseen paikkaan.” 
 
”Suuri kiitos! Olemme käyneet perhekahvilassa vasta vähän aikaa ja olen saanut jo monta uutta 
ystävää. On myös mahtavaa, että kun lapset menevät tarhaan tai kouluun, osa tarha- tai 
koulukavereista sekä heidän vanhemmistaan on entuudestaan tuttuja.” 

”Perhekahvila-aamupäivä on viikkoni kohokohta. Teen kaikkeni, ettei se jää välistä.” 

”Perhekahvilassa oli rento ja iloinen tunnelma.” 
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 Lapset perhekahvilassa  
 

Perhekahvilassa kohtaavat myös eri-ikäiset lapset. Suuri osa vastaajista arvioi, että perhekahvilassa on 

virikkeitä eri-ikäisille lapsille ja tarjoiluissa on huomioitu lapset. Kävijöistä noin kolmasosa (31,6 %) ja 

ohjaajista melkein puolet (49,7 %) kertoo perhekahvilassa olevan ohjattua toimintaa lapsille. Ohjaajat 

arvioivat myös kävijöitä jonkin verran useammin, että perhekahvilassa vanhemmat tukevat lapsia 

hakeutumaan toistensa seuraan ja että perhekahvilassa kuullaan lasten mielipiteitä ja palautetta.  

KUVA 6. Miten lapset otetaan mielestäsi huomioon perhekahvilassa (kävijät n 415, ohjaajat n 169). 

Vuoden 2011 perhekahvilakyselyssä kävijät toivoivat perhekahviloiden tarjoavan enemmän ohjattua 

toimintaa lapsille. Nyt ohjaajilta kysyttiin, mitä ohjattua toimintaa lapsille (tai lapsille ja vanhemmille) on 

järjestetty. Eniten on järjestetty kädentöihin (88,1 %) ja musiikkihetkiin (56,9 %) liittyvää toimintaa. Muita 

esimerkkejä: retket (44,4 %), liikuntahetket (39,4 %), yhteisleikit (38, 1 %), satuhetket (37, 5 %), leipominen 

(36, 3 %), teatteri tai nukketeatteri (12,5 %) ja muu toiminta (6,9 %), kuten teemajuhlat, tapahtumat, 

naamiaiset, satu-, vauva-, tai lapsihieronta, värikylpy, puistoilu tai lelujen vaihto.  

Kävijäkyselyyn vastanneiden lapsista 56 % osallistui perhekahvilan lisäksi seurakunnan päiväkerhoon ja 32,6 

% kunnan päivähoitoon. 22,5 % lapsista osallistui kunnan järjestämään varhaiskasvatukseen, kuten kerhoon, 

avoimeen päiväkotiin, esikouluun, musiikkiryhmään tai lapsiparkkiin. Valtaosa (95,7 % /n 380) vastanneista 

kävijöistä kertoi, ettei perhekahvilassa käyminen ole heille vaihtoehto millekään päivähoitomuodolle. 

Vastaajista (4,3 % / n 17) kertoi sen olevan vaihtoehto lähinnä kerholle.  

 

 

 

3,6 %

89,9 %

87,0 %

33,1 %

88,2 %

49,7 %

1,9 %

70,4 %

67,0 %

14,7 %

77,6 %
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Perhekahvilan tarjoiluissa on huomioitu lapset.

Perhekahvilassa vanhemmat tukevat lapsiaan
hakeutumaan toistensa seuraan ja leikkimään yhdessä.

Perhekahvilassa kuullaan lasten mielipiteitä ja
palautetta.

Perhekahvilassa on eri-ikäisille lapsille suunnattuja
leluja, kirjoja ja muuta tekemistä.

Perhekahvilassa on ohjattua toimintaa lapsille

Lasten huomioiminen

kävijä ohjaaja

esim. lapsia tervehditään henkilökohtaisesti 
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 Perhekahvilaohjaajana toimiminen 
 

Vapaaehtoiseksi perhekahvilan ohjaajaksi ryhtyy usein yksi tai useampi perhekahvilan kävijä. Vastanneista 

perhekahvilaohjaajista 37,1 % oli toiminut ohjaajana yli vuoden. Useampia vuosia yhtäjaksoisesti toimineita 

ohjaajia oli 13,5 %, muutaman kuukauden toimineita 38,8 % ja äskettäin aloittaneita 5,3 %. Ohjaajista 5,3 % 

kertoi ohjanneensa yhteensä vuosien ajan, mutta lyhemmissä pätkissä. MLL:n perhekahvilaohjaajat ovat 

pääasiassa vapaaehtoisia, mutta kyselyyn vastasi myös muutama työntekijä. (Vuonna 2013 MLL:n 

yhdistyksissä ja piireissä toimi 1 240 vapaaehtoista ja 63 palkattua perhekahvilaohjaajaa.) Vastanneista 

ohjaajista MLL:n jäseniä oli 83,5 %. 

Yleisin ohjaajana toimimiseen motivoiva asia on toiminnan jatkuvuuden turvaaminen (81,2 %). 

Merkityksellistä oli myös seura itselle ja lapselle sekä mahdollisuus vaikuttaa lapsiperheiden hyvinvointiin. 

 

KUVA 7. Perhekahvilaohjaajien motivaatio (n 170). 

Perhekahvilaohjaajilta kysyttiin, mikä on parasta teidän perhekahvilassanne. Vastauksia saatiin 100. Parasta 

oli ohjaajien mielestä samat asiat, jotka olivat kävijöille tärkeitä. Alla lainauksia ohjaajien vastauksista: 

”Kävijät. Avoin ja hyvä yhteishenki.” 

”Perhekahvilassamme on erittäin hyvä henki, ja sinne on aina mukava lähteä toimimaan!” 

”Alueellamme on vähän kotona oleville vanhemmille lapsineen tarjolla paikkoja kokoontumiselle. 
Perhekahvila on hyvin löytänyt kävijät. Joka viikko tulee uusia perheitä ja monet ovat löytäneet uusia 
tuttavuuksia.” 

”Välitön salliva ilmapiiri, ja varsinkin tällä hetkellä toiminnan suunnitteluun osallistuvat kävijät. Nyt 
tuntuu, että perhekahvila on tosiaankin kävijöidensä näköinen.” 

”Seurata lasten riemua, kun he tapaavat muita lapsia.” 

81,2 %

65,3 %

64,1 %
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55,3 %

53,5 %

52,9 %
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Muu syy

Mikä motivoi toimimaan perhekahvilan ohjaajana?
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Ohjaajista yli 85 % kertoo huomioivansa jokaisen kävijän henkilökohtaisesti tervehtimällä. Yli 70 % ohjaajista 

kertoo myös kävijöille toiminnasta ja pelisäännöistä, yli puolet ohjaajista kertoo esittelevänsä tilat ja 40,5 % 

ohjaavansa kävijöitä mukaan keskusteluun ja toimintaan. 10,7 % pitää jokaisen kokoontumisen alussa 

esittäytymiskierroksen tai muun yhteisen kokoontumishetken. 

Ohjaustehtävien jakaminen, koulutus ja tuki 

Vastanneet perhekahvilaohjaajat kertoivat tehtävien jakautuvan yleensä useamman ohjaajan kesken. Joskus 

tehtäviä jakamassa on enemmän kuin 3–4 henkilöä (ns. ohjaajarinki).  

 

KUVA 8. Ohjaustehtävien jakaminen. 

Ohjaajia pyydettiin myös kertomaan, millaisista tehtävistä he vastaavat perhekahvilan ohjaajina. 

Tarjoiluista huolehtiminen 89,4 % 

Osallistujamäärien tilastoiminen yms. raportointi ja tiedottaminen 83,4 % 

Kävijöiden vastaanottaminen 82,8 % 

Perhekahvilan toiminnan ja ohjelman suunnittelun organisointi 81,7 % 

Tilan siivouksesta ja järjestyksestä huolehtiminen 81,1 % 

Perhekahvilatilojen avaaminen ja lukitseminen 79,9 % 

Hankinnoista huolehtiminen 79,3 % 

Perhekahvilan toiminnan / toimintahetkien ohjaaminen 66,3 % 

Kassakirjan pitäminen 54,4 % 

Joku muu tehtävä (mainittiin esim. facebook-sivujen ylläpito, tiedottaminen) 7,1 % 

TAULUKKO 1. Ohjaajien tehtävät. 

MLL:n perhekahvilakoulutukseen oli osallistunut noin kolmasosa (30,7 %) vastaajista ja noin 15,5 % oli 

osallistunut MLL:n perhekahvilaohjaajien vertais- tai virkistystapaamiseen. Esim. ajanpuute tai se, että tietoa 

koulutuksista ei ole ollut, olivat syitä siihen, miksi ohjaaja ei ole osallistunut näihin. Tukea ohjaamiseen, kuten 

käytännön asioihin, ohjelmaan, tiedotukseen ja markkinointiin, on saatu mm. toisilta tai entisiltä 

perhekahvilaohjaajilta, omalta paikallisyhdistykseltä, perhekahvilan kävijöiltä tai MLL:n piirijärjestöltä.  

Lisäksi MLL:n kylämummi tai -vaari saattaa esim. leikittää lapsia tai keskustella vanhempien kanssa 

perhekahvilassa. Ohjaajista 22,6 % kertoi, että kylämummeja ja -vaareja on vieraillut perhekahviloissa. 

 

14,1 %

24,7 %

35,3 %

7,1 %

8,2 %
10,6 %

En jaa tehtäviä

Minulla on ohjaajapari

Meitä on 3-4 ohjaajaa

Jaan tehtävät kävijöiden kanssa

Jaan tehtävät toisen ohjaajan ja kävijöiden
kanssa
Jaan tehtävät muulla tapaa
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 Kävijät mukana toiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa 
 

MLL:n perhekahvilassa sekä ohjaajat että kävijät vaikuttavat siihen, millaista toimintaa perhekahvilassa on. 

Ohjaajista lähes 54 % kertoi, että toiminnasta päätetään kävijöiden kanssa yhdessä. Noin 8 % ohjaajista 

vastasi, etteivät kävijät halua ottaa kantaa toiminnan sisältöön.  26 % kertoi päättävänsä toiminnasta yhdessä 

ohjaajaparin kanssa. Muutama päättää toiminnasta yhdistyksen hallituksen kanssa. 

Perhekahvilan järjestämiseen liittyy monenlaisia tehtäviä. Kävijäkyselyyn vastanneista noin 66 % koki 

voivansa halutessaan vaikuttaa sekä perhekahvilan ohjelman suunnitteluun että osallistua perhekahvilan 

toteuttamiseen. Kävijät kertoivat, mihin osallistuisivat mieluiten tai mihin olivat jo osallistuneet. Useimmat 

vastaajista (86,1 %) kokivat mahdolliseksi osallistua kahvinkeittoon ja tarjoilujen järjestämiseen. 

Perhekahvilan avaamiseen ja sulkemiseen osallistuisi yli puolet (54,8 %) vastanneista kävijöistä. Lapsille ja 

aikuisille yhteisen toimintahetken ohjaamiseen voisi osallistua melkein kolmasosa (31,9 %) ja samoin lapsille 

suunnatun toimintahetken ohjaamiseen (29,7 %). Yhteisen teemakeskustelun alustamiseen tai ohjaamiseen 

ryhtyisi 16,1 %. Lisäksi mainittiin esim. retkien järjestäminen, tuote-esittelyt ja ohjelman ideointi. 

Perhekahvilaohjaajista puolet kertoi perhekahvilassa kerättävän palautetta kävijöiltä. Palautetta kerätään 

suullisesti (välitön palaute toiminnan ohessa) ja/tai kirjallisesti palautelomakkeen tai -kyselyn avulla (esim. 

kauden lopussa). Jotkut vastaajista kertoivat myös, että perhekahvilan facebook-sivun kautta voi antaa 

palautetta. Muutamilla oli perhekahvilassa esillä palautelaatikko tai kävijäpalautevihko. Eräs vastaaja mainitsi 

lapsille oman hymynaamapalautteen. 

Millainen ohjelma on tärkeää perhekahvilassa 

Kävijöitä pyydettiin asettamaan annetut ohjelmavaihtoehdot tärkeysjärjestykseen (ks. alla). Vapaan 

keskustelun arvioi tärkeimmäksi 75,5 % vastaajista. Tuote-esittelyjä pidettiin vähiten tärkeinä. 

Ohjaajakyselyssä puolestaan kartoitettiin, mikä on yleisintä toimintaa perhekahvilassa. Teemakeskustelujen 

ja tuote-esittelyjen kohdalla koettu tärkeys ja toiminnan useus eroavat selvästi toisistaan. 

Kävijäkysely (n 423) (toiminnan tärkeys) Ohjaajakysely (n 169) (toiminnan useus) 

1. Vapaa keskustelu (tärkeintä) 1. Vapaa keskustelu (joka kerta/usein) 

2. Ohjattu toiminta lapsille  2. Ohjattu toiminta lapsille 

3. Asiantuntijavierailut  3. Tuote-esittelyt (eniten joskus -vastauksia) 

4. Ohjattu teemakeskustelu 4. Asiantuntijavierailut 

5. MLL:n toiminnan esittely  5. MLL:n toiminnan esittely 

6. Tuote-esittelyt (vähiten tärkeää) 6. Ohjattu teemakeskustelu (eniten harvoin / ei koskaan -vast.) 

TAULUKKO 2. Erilaisten toimintojen tärkeys perhekahvilassa. 
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 Yhteistyö kunnan kanssa 
 

MLL:n perhekahvila on osa paikallista hyvinvointiverkostoa. Ohjaajakyselyn mukaan perhekahvilat tekevät 

eniten yhteistyötä neuvoloiden kanssa. Kunnassa perhepalvelut ja varhaiskasvatus/päivähoito ovat 

seuraavaksi yleisimpiä yhteistyökumppaneita. Yleisiä yhteistyötahoja ovat myös seurakunta ja muut järjestöt. 

Vastaajat mainitsivat myös esim. nuorisotoimen ja kirjaston. 

 

KUVA 9. Perhekahviloiden yhteistyötahot (kysymykseen vastanneet, n 148). 

Yhteistyö kunnan kanssa liittyy perhekahvilaohjaajien mukaan yleisimmin tiloihin, kunnan työntekijän 

vierailuihin perhekahvilassa tai tiedotukseen.  

 

KUVA 10. Kuntayhteistyön muodot (n 156).  
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  Perhekahvilan vaikutukset perheiden hyvinvointiin 
 

Perhekahvilaan osallistuminen on edistänyt sekä kävijöiden että ohjaajana toimivien kokemuksellista 

hyvinvointia mm. tarjoamalla yhteisöllisyyttä ja ihmissuhteita. Vastaajia pyydettiin arvioimaan vaikutuksia 

myös perhekahvilassa mukana käyvien lasten kannalta. Kävijöistä 80,6 % oli täysin tai osittain samaa mieltä 

siitä, että on saanut perhekahvilasta lisää tuttavia ja ystäviä. Kävijöistä 81 % kertoo perhekahvilassa käymisen 

vaikuttaneen myönteisesti mielialaansa. 61,4 % kävijöistä on saanut myös tietoa alueen 

lapsiperhepalveluista. Noin kolmasosa (34,1 %) kävijöistä on saanut tukea ja ideoita arjen pulmiin ja 

kasvatustyöhön (esim. lapsen uniasiat, ruokaideat ja lapsen ruokailu, lapsen uhman kanssa jaksaminen sekä 

vertaistuki yleensä). Peräti 88,7 % kävijöistä arvioi, että mukana käyvä lapsi on saanut seuraa ja 

leikkikavereita. Yli puolet (55 %) kävijöistä arvioi, että lapsen ryhmässä toimimisen taidot ovat vahvistuneet. 

”Olen sosiaalisempi, enkä sulkeudu lasten kanssa kotiin.” (kävijä) 

 

Vaikutukset kävijöihin ja ohjaajiin Kävijät Ohjaajat  Vaikutukset lapsiin Kävijät Ohjaajat 

Olen saanut lisää tuttavia tai ystäviä. 80,6 % 
(ka 4,1) 

94,1 % 
(ka 4,7) 

Mukanani käyvät lapset ovat 
saaneet seuraa ja leikkikavereita 

88,7 % 
(ka 4,4) 

88,3 %  
(ka 4,6) 

Perhekahvilassa käyminen/ohjaaminen 
on vaikuttanut myönteisesti mielialaani 

81 %  
(ka 4,1) 

83,1  
(ka 4,2) 

Mukanani käyvien lasten 
ryhmässä toimimisen taidot ovat 
vahvistuneet. 

55 %  
(ka 3,6) 

67,5 % 
(ka 3,9) 

Olen voinut auttaa muita  72,5 %  
(ka 4) 

   

Olen voinut kehittää tai hyödyntää 
osaamistani ohjatessani perhekahvilaa 

 70,2 %  
 (3,9) 

   

Olen saanut tietoa erilaisista alueeni 
lapsiperheille suunnatuista palveluista 
ja toiminnasta. 

61,4 % 
(ka 3,6) 
 

    

Olen saanut tukea ja ideoita arjen 
pulmiin ja kasvatustyöhön. 

34,1 % 
(ka 3) 

53,3 % 
(ka 3,6) 

   

 

TAULUKKO 3. Vaikutukset kävijöihin (n 423) ja ohjaajiin (n 170) sekä lapsiin. 

Perhekahvilaohjaajista lähes kaikki (94,1 %) vastaajat olivat saaneet lisää tuttavia ja ystäviä. Ohjaaminen oli 

vaikuttanut myönteisesti mielialaan 83,1 %:n mielestä. Monet ohjaajista (72,5 %) kokivat voineensa auttaa 

muita antamalla vertaistukea kuunnellen, keskustellen, kertoen omista kokemuksista sekä ylläpitämällä 

perheiden kohtaamispaikkaa ja järjestämällä mielekästä tekemistä. Monet vastanneista ohjaajista (70,2 %) 

kokivat voineensa kehittää tai hyödyntää perhekahvilassa osaamistaan (mm. ryhmänohjaus- tai 

vuorovaikutustaidot).  Ohjaajista 53,3 % kertoi itsekin saaneensa tukea tai ideoita arkeen ja kasvatukseen. 

Tunne siitä, että tekee merkityksellistä ja itselle antoisaa vapaaehtoistyötä kiteytyy vastauksissa näin:  

 
”Vaikka välillä tuntuu vaikealta lähteä, niin kotiin palatessa olen onnellinen, että pidän kahvilaa.”  

 

”Tunnen itseni tarpeelliseksi.” 

 

”Henkireikä arjen keskellä.” 

 

”Muillakin on välillä samoja ongelmia saman ikäisten lasten kanssa.” 
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Jos perhekahvilaa ei olisi 

Kävijäkyselyssä haluttiin myös selvittää, mitä vaikutuksia kävijöiden mielestä olisi sillä, jos alueella ei toimisi 

perhekahvilaa. Avovastausten (263) perusteella useat vastaajat kokisivat menetyksenä sen, jos 

kohtaamispaikkaa ei olisi. Perhekahvila auttaa jaksamaan: kävijät näkivät, että arki voisi olla tylsempää ilman 

perhekahvilaa ja monet etsisivät toimintaa ja seuraa muualta. Tosin osa kertoi, että perhekahvilan 

puuttuessa alueella ei olisi yhtään kohtaamispaikkaa lapsiperheille. Osa arveli olevansa yksinäisempiä ilman 

perhekahvilaa, tai jäävänsä helpommin kotiin. Osa arvioi perhekahvilan puuttumisen laskevan mielialaansa. 

Jotkut vastaajista tekisivät aloitteen perhekahvilan perustamiseksi. Noin 10 vastauksessa arvioitiin, että 

asialla ei olisi vaikutusta – nämä vastaajat olivat samoja, jotka eivät olleet viihtyneet toiminnassa.  

”En tuntisi alueeni muita lapsiperheitä läheskään niin hyvin kuin nyt.” 

 

”Minulla ja lapsellani ei olisi mahdollisuutta säännölliseen kohtaamiseen isommassa joukossa. Jäisin äitinä paitsi 

vertaistuesta ja lapseni ei oppisi niin hyvin ryhmäytymistaitoja. Ja vähäinenkin tukiverkkomme olisi vielä 

pienempi.” 

 

”Lasten olisi ollut vaikeampi tutustua ikäisiinsä lapsiin ja saada leikkikavereita.” 

 
”Olisi arkemme tylsempää. Perhekahvilalla on suuri osa pienen kunnan kotiäitien ja -isien arjessa.” 
 
”Olisin yksinäisempi.” 

 

  Kävijöiden ja ohjaajien näkemyksiä perhekahvilatoiminnan kehittämisestä 
 

Kävijöiden kehittämisehdotuksissa toivottiin ohjattua toimintaa lasten vuoksi, joissain vastauksissa myös 

tutustumisen ja juttuun pääsemisen edistämiseksi. Muutamat vastaajat toivoivat enemmän asiantuntija-

alustuksia. Osa myös kommentoi, ettei kaipaa ohjattuja keskusteluja tai valmisteltuja teemoja, koska vapaa 

keskustelu toimii. Kuitenkin n. 7 % vastaajista oli kokenut, että ei päässyt uutena kävijänä mukaan 

keskusteluihin. Ohjaajien aktiivinen ohjausote nähtiin tärkeänä, jotta kaikki pääsisivät keskusteluun mukaan. 

Myös ohjaajat kertoivat haluavansa kehittää ohjattua toimintaa, mutta siihen tuovat omat haasteensa esim. 

omien lasten sekä kahvilan käytännön tehtävien hoitaminen. Perhekahvilassa olisikin hyvä olla aina paikalla 

kaksi tai useampi ohjaajaa. Uusien vapaaehtoisten rekrytointi ei kuitenkaan aina ole helppoa ja jotkut 

ohjaajista toivoivatkin tukea tehtävien jakamiseen, esim. ”käytännön pyörittämiseen” ja ohjelman 

suunnitteluun. Kyselyssä toivottiin aamupäivällä kokoontuvien perhekahviloiden rinnalle iltapäivisin tai 

iltaisin kokoontuvia perhekahviloita.  Muutama kehittämisehdotus liittyi tilojen soveltuvuuteen. 

Yhteenvetona voidaan todeta, että sekä perhekahviloiden kävijät että ohjaajat kokivat toiminnan vaikuttavan 

positiivisesti heidän hyvinvointiinsa, sosiaaliseen verkostoonsa ja mielialaansa. Kävijät arvostavat vapaata 

keskustelua, asiantuntijavierailuja ja tekemistä lapsille. Avoimen ja rennon ilmapiirin rakentamiseen voivat 

osallistua kaikki perhekahvilassa kävijät. Yhteistyökumppaneiden ja kävijöiden aktiivisuutta tarvitaan, jotta 

uudet perheet löytävät perhekahvilaan. 
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