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Tervetuloa mukaan



Esittäytyminen ja ohjelma

• Kirjoita chattiin oma nimesi, yhdistys ja piiri

• Lyhyesti MLL:sta

• Millainen on meidän perhekahvila/-t?

• Vastuun- ja tehtävien jaosta

• Vinkit toiminnan tueksi



Mannerheimin 
Lastensuojeluliitto

• Avoin, vaikuttava, valtakunnallinen 
kansalaisten järjestö.

• Toimii lasten,  nuorten ja lapsiperheiden 
oikeuksien ja etujen hyväksi.

• Tarjoaa vertaistukea ja luo 
osallistumismahdollisuuksia eri 
elämäntilanteissa.



MLL:n 
perhekahvila

• Noin 500 MLL:n perhekahvilaa ympäri 

Suomea. Perhekahvila on osa yhdistyksen 

toimintaa ja sitä ohjaa yleensä vapaaehtoinen.

• Kohtaamispaikka kaikille – erityisesti lapsille ja 

vanhemmille / muille lapsen tärkeille aikuisille! 

• Perhekahvilassa aikuiset tapaavat toisiaan, 

jakavat kokemuksia ja tutustuvat. Samalla 

lapsille löytyy leikkiseuraa. Kurkataan, 
miltä 

perhekahvilassa 
näyttää!

https://www.youtube.com/watch?v=CCV1dzmrB-I


Mikä ilahduttaa perhekahvilassa?

• Sosiaalinen ulottuvuus: toisten seura, kohtaamiset, tutustuminen uusiin 
ihmisiin

• Tunnelma: hyväksytyksi tulemisen tunne, rentous, hyvä ilmapiiri, 
yhteisöllisyys, oma porukka

• Toiminta: vaihtelua arkeen, rytmiä päivään, mukavaa tekemistä aikuiselle ja 
lapselle

• Puitteet: leluja, hyvät tilat, ilmainen aamupala, kahvia, turvallinen ympäristö

• Vapaaehtoiset: hyvät ohjaajat, jotka toivottavat tervetulleeksi

• Tuen saaminen: saa tietoa, kannustusta, vertaistukea

MLL:n perhekahvilakysely 2022



MLL:n perhekahvilan 
toimintaperiaatteet
• Ilo lapsista näkyy ja kuuluu.

• Jokainen perhekahvilakävijä otetaan ystävällisesti vastaan.

• Kaikenlaiset perheet eri elämäntilanteissaan ovat tervetulleita.

• Toimintaa ja tapahtumia suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä.

• Lapset ovat perhekahvilan kunniavieraita. Heidät huomioidaan toiminnan 
suunnittelussa ja he ovat mukana ikänsä sallimalla tavalla.

• Perhekahvilassa luottamuksella kerrotut asiat jäävät perhekahvilaan. 

• Tila on toimintaan soveltuva ja turvallinen.



Perhekahvilan ohjaaja-
MLL:n käyntikortti
Monille perhekahvila on 

ensimmäinen kosketus 

MLL:n toimintaan

Mitä ohjaajan olisi hyvä 

osata kertoa?

MLL tietoisuus

MLL:n arvot:

Lapsen ja 
lapsuuden 
arvostus

Yhteisvastuu
Inhimillisyys

Yhdenvertaisuus



Toiminnan sisältö
• Vapaata seurustelua ja leikkiä

• Ohjattua toimintaa lapsille tai 
lapsille ja vanhemmille yhteisesti

• Asiantuntijavierailuja

• Teemakeskusteluja

• Vaikuttamismahdollisuuksia

• Kokoontumiset yleensä kerran 
viikossa

• Tarjoilut

Perhekahvilan vuosikello, 

vinkkejä toimintaan ja 

keskusteluaiheita 

Vapaaehtoisnetissä

https://vapaaehtoisnetti.mll.fi/vapaaehtoisille/perhekahvilan-ohjaaminen/mlln-perhekahvila/


Perhekahvilan työnjako
• Perhekahvilaohjaajan / -

ohjaajien tehtävät

• Yhdistyksen hallitukseen 

kuuluvan perhekahvila-

vastaavan tehtävät

• Yhdistyksen hallituksen 

tehtävät

• Piirin ja keskusjärjestön tuki

Ennen perhekahvilakauden käynnistämistä 

sovitaan yhdistyksen sisäisestä työnjaosta. 

Ohjaajien ja kävijöiden kannattaa myös 

jakaa tehtäviä.

Muistakaa uusien vapaaehtoisten jatkuva 

rekrytointi!



Perhekahvilan ohjaajat
• Perhekahvilan avainhenkilöitä

• Toivottavat uudet ja vanhat kävijät sekä 
mahdolliset vierailijat tervetulleiksi

• Hankkivat pientä purtavaa, keittävät kahvit 
ja laittavat tarjottavat esille

• Suunnittelevat perhekahvilan kauden ohjelmaa 
yhdessä kävijöiden kanssa

• Huolehtivat yhdessä kävijöiden kanssa 
tilojen järjestelystä

• Kirjaavat ylös kävijämäärät ja kassatiedot

Kaksin aina kaunihimpi, 

kolmisin vieläkin komeampi!

Katsotaan 
perhekahvilan 

vapaaehtoisten 
terveiset!

https://www.youtube.com/watch?v=Rglolu1P-Io


Perhekahvilavastaavan 
tehtäviä
Linkki yhdistyksen hallituksen ja 

perhekahvilan välillä

Perehdyttää uuden ohjaajan

Yhteydenpito 

Viestintä 



Kävijöiden tilastointi

MLL seuraa perhekahviloiden 

kokoontumiskertoja ja osallistujamääriä 

valtakunnallisesti.

Nämä tärkeät luvut voi ottaa talteen eri 

tavoin. Perhekahvilassa voi esimerkiksi olla 

vihko tai siihen voi käyttää vaikka google 

formsia

Miten teillä kerätään 

osallistujen lukumäärät?



Ideoita perhekahvilasta 
tiedottamiseen
• Yhdistyksen nettisivut tai sosiaalinen media (Facebook, Instagram tms.)

• Yhdistyksen jäsenviestintä / tiedotteet

• Piirin nettisivut, sosiaalinen media ja tiedotteet

• Paikallislehtien ilmaispalstat

• Juttuideat paikallislehtiin ja -radioihin

• Markkinointi tapahtumissa ja retkillä

• Neuvolayhteistyö (esitteet, MLL:n yhdistyksen osallistuminen 
perhevalmennukseen)

Kenen vastuulla 
on viestintä?



Mistä tukea perhekahvilan 
vapaaehtoisena toimimiseen?

• Vapaaehtoisnetti http://vapaaehtoisnetti.mll.fi/

• Perhekahvilaohjaajien valtakunnallinen facebook ryhmä

MLL:n perhekahvilaohjaajat

• Piirin työntekijöiden järjestämät perehdytykset, 

koulutukset, ohjaajien vertaistapaamiset, 

perhekahvilavierailut

• Verkkokauppa http://kauppa.mll.fi/

• Gredi mll.contenthub.fi 

• Leikki vinkkejä https://www.leikkipankki.fi/haku

http://vapaaehtoisyhdistysnetti.mll.fi/
http://kauppa.mll.fi/
mll.contenthub.fi
https://www.leikkipankki.fi/haku


Miten teillä työnjako sujuu?



Kiitos!
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