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Tervetuloa ammattilaisten 
aamukahveille! 

MLL:n perhekahvilat ja 
ammatillisesti ohjatut 
kohtaamispaikat 
lapsiperheiden tukena



Mikä kohtaamispaikka?
• MLL:n perhekahviloita ja ammatillisesti ohjattuja kohtaamispaikkoja on joka puolella 

maata

• Tällä hetkellä kohtaamispaikkatoimintaa kehitetään hyvinvointialueilla osana 
perhekeskusten kehittämistä, sillä kohtaamispaikat tulevat osaksi perhekeskuksia

• Perhekeskusten kohtaamispaikat voivat olla ammatillisesti ohjattuja tai 
vapaaehtoisvetoisia, kuten perhekahvilat ja ne tukevat yhteistyötä eri toimijoiden ja 
perheiden välillä lasten, nuorten ja perheiden tukemiseksi

• Perhekeskuksen kohtaamispaikan tavoitteina on mahdollistaa lasten, nuorten ja perheiden 
osallisuus, vahvistaa vanhemmuutta ja hyvää arkea, vähentää perheiden yksinäisyyden 
kokemuksia ja vahvistaa yhteisöllisyyttä

• Kohtaamispaikat tarjoavat toimintaympäristön vapaaehtoistoiminnalle ja perheiden 
omalle toimijuudelle





Mikä on perhekahvila?

• Perhekahvila on lapsiperheiden kohtaamispaikka

• Se tarjoaa vanhemmille mahdollisuuden tavata 
samassa elämäntilanteessa olevia vanhempia sekä 
vaihtaa kokemuksia ja ajatuksia heidän kanssaan

• Lapset saavat perhekahvilassa seuraa ja mukavaa 
tekemistä. 

• Perhekahvilat pyörivät valtaosin vapaaehtoisvoimin

• Vapaaehtoiset saavat ohjausta ja koulutusta 
tehtävään

• V. 2021 oli 430 perhekahvilaa eri puolella maata



• Vertaisten kohtaaminen ja 

seura

• Tiedon jakaminen

• Mukavaa perheen yhteistä 

ajanvietettä

• Yhteinen ruokahetki



Mitä toimintaa vanhemmat toivovat? (N=209)
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Vapaamuotoisia kohtaamisia ja keskustelua.

Rohkaisua ja tukea arjessa jaksamiselle.

Asiantuntijatietoa (esim. lapsen kasvatukseen liittyen).

Teemallisia keskusteluita osallistujien kesken.

Tietoa lapsiperheiden palveluista.

Lapsille suunnattuja toimintatuokioita (esim. askartelu, musiikkihetki).

Yhteistä tekemistä koko porukalla (esim. ruuanlaitto, kävelylenkki).

Rytmiä arkeen.

Lastenhoitoapua - eli mahdollisuutta juoda kupillinen kahvia rauhassa.

Yhteistä aamu- tai välipalaa perhekahvilassa.

Lasten lelujen tai vaatteiden kierrätystä.

Ruokajakelua.

Muuta, mitä?

MLL:n perhekahvilaselvitys 2021



MLL:n ammatillisesti koordinoidut 
kohtaamispaikat
• MLL:n piirien ja yhdistysten koordinoimat ammatilliset 

kohtaamispaikat tarjoavat alueiden perheille avoimen, 
kynnyksettömän paikan tavata toisiaan, saada vertaistukea ja 
tietoa sekä tarvittaessa ammatillista tukea ja ohjausta.

• Toiminta saavuttaa kaikenikäisiä lapsia ja nuoria perheineen

• Kohtaamispaikat toimivat esimerkiksi perheentalo, perhetalo, 
yhteisötalo, perhepesä ja perhekeskus -nimikkeillä.

• Ammatillinen koordinaatio tukee perheiden ja vapaaehtoisten 
osallisuutta

• Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa vahvistavat perheiden 
hyvinvointia ja tuen saamista



Yhteistyö
• Ammattilaiset ovat tervetulleita jalkautumaan MLL:n kohtaamispaikkoihin

• Jalkautuminen sinne, missä perheet viettävät aikaa, lisää palveluiden kynnyksettömyyttä. 
Perheen on helpompi kertoa tutuksi tulleelle työntekijälle haasteista ja huolista. Erilaiset 
palvelut tulevat tutuiksi ja perheet saavat tietoa, mistä apua saa tarvittaessa.

• Jalkautuminen vaatii työntekijältä asettumista perheiden kanssa tasavertaiseen asemaan 
ja käytännössä se voi tarkoittaa esimerkiksi kahvikupin äärellä juttelemista, lasten kanssa 
leikkimistä lattialla ja toimimista yhdessä vaikka kokkaillen.

• Jalkautuminen voi tarkoittaa vapaan oleskelun lisäksi esimerkiksi tietoiskun tai 
infotilaisuuden pitämistä, tapahtumaan osallistumista tai avointa ryhmätoimintaa

• Vaikka aina jalkautuessa ei ole paikalla juuri tiettyä palvelua tarvitsevaa perhettä, mutta 
perhe tietää, mistä apua saa tarvittaessa kun hän tai vaikka joku perheenjäsen sitä 
tarvitsee. Jalkautumisesta on aina hyötyä!



Millaisia 
kokemuksia sinulla 
on alueesi 
kohtaamispaikoista 
ja yhteistyöstä 
niiden kanssa?



Lisätietoa
• Perhekahvilat

• Koivukylän avoimen 

kohtaamispaikan malli 

• PerhePesä-toiminta

• Blogi: kohtaamispaikoista 

apua ja tukea

”Näkee lapsen nauttivan muiden muksujen kanssa 
leikkimisestä. Saa samalla vaihtaa kuulumisia teidän 

työntekijöiden kanssa sekä myös muiden 
vanhempien. 

Osaatte kysyä hyviä kysymyksiä leikin lomassa, jotka 
johdattavat myös kertomaan omista haasteista, 

mielen päällä olevista asioista tai lapsen 
hoitoon/kasvatukseen liittyvistä pulmista. 

Ohjaus ja neuvonta tulee luontevasti. Osaatte myös 
tarvittaessa ohjata oikean palveluntarjoajan tai 

työntekijän pariin.”

https://www.mll.fi/vanhemmille/toiminta-lapsiperheille/perhekahvilat/
https://uudenmaanpiiri.mll.fi/perheille/koivukylanavoinkohtaamispaikka/koivukylan-malli/
https://pohjois-pohjanmaa.mll.fi/perhepesat/perhepesa-oulu/
https://www.mll.fi/blogi/kohtaamispaikoista-apua-tukea-ja-aitoa-kohtaamista/

