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MLL: Yhdessä lasten puolesta

• Mannerheimin Lastensuojeluliitto 
(MLL) on avoin, vaikuttava, valtakunnallinen 
kansalaisten järjestö, joka 
toimii lasten, nuorten ja 
lapsiperheiden oikeuksien ja etujen hyväksi.

• Lähes jokaisessa Suomen kunnassa toimii 
MLL:n paikallisyhdistys, jossa kaikenikäiset 
voivat toimia yhdessä lasten ja perheiden 
kanssa. 

• MLL:n piirit ja yhdistykset järjestävät 
ammatillista toimintaa perheille ja 
koordinoivat vapaaehtoistoimintaa



Tervetuloa 
aamukahveille!

• Mitä tänään tarjoillaan: 

• Perhekahvilat ja avoimet kohtaamispaikat

• Perhekummi

• Ystäväksi maahanmuuttajaäidille

• Kaveritoiminta

• Lastenhoitotoiminta

• Puhelin ja chat-palvelut

• Vertaisryhmät

• Ajatukset ja toiveet teiltä:  Onko järjestöjen toimintaan helppo ohjata 
perheitä?



Yksin ei tarvitse 
pärjätä.



Perhekahvilat
Perhekahvilassa tutustutaan muihin, samassa elämäntilanteessa 

oleviin vanhempiin ja lapset saavat ikäistään leikkiseuraa. 

Jutellaan ja kahvitellaan, leikitään lasten kanssa tai kuullaan 

asiantuntija-alustuksia. 

Perhekahvilat syntyvät vanhempien omasta aloitteesta ja toimivat 

suurimmaksi osaksi vapaaehtoisvoimin.

Kerhotiloissa, neuvoloissa, päiväkodeissa tai leikkipuistoissa. 

Yleensä aamupäivisin, 1–2 kertaa viikossa, pari tuntia kerrallaan. 

Joillakin alueilla on myös iltaperhekahviloita.

Oman alueen perhekahvilat löytyvät: 

https://www.mll.fi/vanhemmille/toiminta-lapsiperheille/perhekahvilat/



Avoimet kohtaamispaikat
Avoimet kohtaamispaikat tarjoavat lapsiperheille avointa ja 

maksutonta toimintaa sekä tukea.

Kohtaamispaikka on yhteisöllinen, turvallinen tila, johon 

jokainen lapsi ja perhe kokee itsensä tervetulleeksi. 

Kohtaamispaikoissa voi tavata muita perheitä sekä 

ammattilaisia, viettää aikaa, harrastaa ja järjestää itse 

toimintaa.

Esimerkiksi perhetalo, perhekeskus tai kohtaamispaikka –

nimillä toimivia lapsiperheiden avoimia kohtaamispaikkoja on 

eri puolilla maata.

Esimerkiksi:

Vantaan Koivukylän avoin kohtaamispaikka

Iisalmen Perhekeskus Onni ja Ilona

Jyväskylän Perhekeskus Tourutupa

Oulun Perhepesä

https://uudenmaanpiiri.mll.fi/perheille/koivukylanavoinkohtaamispaikka/
https://uudenmaanpiiri.mll.fi/perheille/koivukylanavoinkohtaamispaikka/
http://www.perheentalo.fi/fi/Toiminnat/Perhekeskus+Onni+ja+Ilona+ja+vertaisryhm%C3%A4t.html
https://jyvaskyla.mll.fi/perhekeskus-tourutupa/
https://pohjois-pohjanmaa.mll.fi/perhepesat/perhepesa-oulu/


Perhekummi
MLL kouluttaa lapsiperheiden tueksi perhekummeja. Perhekummit ovat 

vapaaehtoisia, jotka vahvistavat lapsiperheen hyvinvointia ja vanhemmuutta 

sekä antavat voimia arkeen.

Perhekummitoiminta on suunnattu esimerkiksi:

• perheille, joilla ei ole luonnollista tukiverkostoa, kuten omia sukulaisia tai 
ystäviä samalla paikkakunnalla

• vanhemmille, jotka kokevat itsensä yksinäisiksi tai väsyneiksi

• perheille, joiden arki tuo mukanaan haasteita vanhemmuuteen tai 
parisuhteeseen

Perhekummi osallistuu perheen arkeen, on läsnä kuunnellen ja keskustellen. 

Perhekummin kanssa voi esimerkiksi käydä yhdessä vaunulenkillä tai 

leikkipuistossa tai tavata perheen kotona ja puuhata siellä arkisia asioita 

yhdessä. Perhekummi ei ole lasten- tai kodinhoitaja.

Perhekummin voi saada ottamalla perheen kanssa yhteyttä oman alueen 

piiriyhdistykseen. Toimintaa tarjoavat piirit löytyvät täältä: 

https://www.mll.fi/vanhemmille/toiminta-lapsiperheille/perhekummit/



Ystäväksi 

maahanmuuttajaäidille

Toimintaa, jossa maahan muuttanut äiti saa itselleen MLL:n kouluttaman 

vapaaehtoisen ystävän.

Ystävät tutustuvat toisiinsa yhteisen tekemisen lomassa ja samalla 

maahanmuuttajaäiti saa mahdollisuuden harjoitella suomen kieltä. Myös 

lapset voivat olla mukana. 

Ystävän voi saada tällä hetkellä lähes koko maassa ottamalla yhteyttä 

toimintaa järjestävään piiriin tai yhdistykseen. Toimintaa tarjoavat tahot 

löytyvät täältä: https://www.mll.fi/vanhemmille/toiminta-

lapsiperheille/ystavaksi-maahanmuuttajaaidille-toiminta/#ystava-

tukemassa-kotoutumista-ja-kielenoppimista

Perheen kanssa voi yhdessä täyttää lomakkeen nettisivulla tai ottaa 

yhteyttä työntekijään.



Kaveritoiminta
Kaveritoiminta on MLL:n piirien järjestämää, ammatillisesti 

ohjattua vapaaehtoistoimintaa. Toiminta on suunnattu piiristä 

riippuen 4–17-vuotiaalle lapselle tai nuorelle. Tavoitteena on 

vahvistaa lapsen tai nuoren ja hänen perheensä elämänhallintaa 

mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Kaveri on täysi-ikäinen 

ja hän on saanut kaveritoimintaan koulutuksen. 

MLL:n vapaaehtoisesta kaverista voi olla apua esimerkiksi jos

• lapsi tai nuori ei löydä kavereita

• vapaa-ajalla ei ole mielekästä tekemistä tai koulu ei suju 

toivotusti

• omasta lähipiiristä ei löydy aikuista juttuseuraa tai 

harrastuskaveria



MLL:n piirit rekrytoivat, välittävät, kouluttavat ja ohjaavat 

lastenhoitajia. 

MLL:n kautta saa apua lastenhoitoon kaikkina vuorokaudenaikoina. 

Perhe voi käyttää lastenhoitoa omien tarpeiden mukaan esimerkiksi 

työkiireiden tai opiskelun vuoksi tai kun vanhempi haluaa hetken 

hengähtää. Osa hoitajista hoitaa myös sairaita lapsia.

Perhe maksaa hoitajan palkan.

Hoitajan palkka on alueesta riippuen 9-9,50 euroa/tunnilta.

Lastenhoito-
toiminta 



Vertaisryhmät
MLL järjestää vertaisryhmiä lapsiperheiden vanhemmille ja 
kouluttaa ammattilaisia ja vapaaehtoisia vertaisryhmien 
ohjaajiksi.

• Vahvuutta vanhemmuuteen –perheryhmät 
vauvaperheille

• Lapsi mielessä –vanhempainryhmät taaperoperheille

• ABC-vanhemmuusryhmät 3-12-vuotiaiden vanhemmille

• Jututtamot

• Isätoimintaa, eroryhmiä

• Facebookissa mm. Kaakon äipät ja iskät ja Turun Mamien 
ryhmät

• Katso lisätietoa oman alueesi toiminnasta: 
https://www.mll.fi/yhdistyshaku/



Puhelin- ja chat -palvelut
• Vanhempainpuhelin, 

chat ja nettikirjepalvelu

• Lasten ja nuorten 

puhelin, 

nettikirjepalvelu ja chat

• Valtakunnalliset 

palvelut

https://www.mll.fi/vanhemmille/toiminta-lapsiperheille/vanhempainpuhelin/
https://www.mll.fi/vanhemmille/toiminta-lapsiperheille/lasten-ja-nuorten-puhelin/


Vinkki: 

Tutustu yhdessä asiakasperheen kanssa 
MLL:n sivuihin. Kerro vanhempainnetistä ja 
näytä oman alueen piirin ja yhdistyksen 
sivut.

Jos mahdollista, mene ensimmäisen kerran 
yhdessä asiakkaan kanssa perhekahvilaan tai 
avoimeen kohtaamispaikkaan.



Onko ammattilaisen 
helppo ohjata 

perheitä järjestöjen 
toimintaan?



Kiitos!

Seuraavat aamukahvit alkuvuonna 2022. 

Lisätietoa tulossa:

https://www.mll.fi/ammattilaisille/ammattilaist

en-aamukahvit/


