
  

 

MLL:n kohtaamispaikat tarjoavat perheille avoimia, kynnyksettömiä paikkoja tavata 
toisiaan, saada vertaistukea ja tietoa sekä tarvittaessa ammatillista tukea ja ohjausta. 
 

MLL:n ammatillisia kohtaamispaikkoja kartoitettiin 12/21 organisaation sisäisesti. Kyselyyn vastasi 23 eri 

kohtaamispaikkaa 12 eri hyvinvointialueelta. 12 kohtaamispaikoista oli piirien ja 11 yhdistysten toimintaa. 

 

MLL:N KOHTAAMISPAIKKATOIMINTA SAAVUTTAA KAIKENIKÄISIÄ LAPSIA JA NUORIA PERHEINEEN 

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.  

 

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

Kaikkien kohtaamispaikkojen kohderyhmänä ovat alle kouluikäisten lasten perheet. Lähes puolet tarjoaa toimintaa 

myös 7–12-vuotiaille lapsille ja heidän perheilleen ja lähes neljännes yli 12-vuotiaille nuorille. Toiminnassa 

huomioidaan usein myös lasta odottavat perheet ja lasten läheisverkostot, kuten isovanhemmat. 

 

Kuukausittaiset kävijämäärät vaihtelevat 40–1500 käyntikerran välillä. Lokakuussa 2021 on Uudellamaalla sijaitsevissa 

kohtaamispaikoissa ollut 1000–1500 käyntikertaa ja muualla Suomessa 40–500 käyntikertaa kuukaudessa.  

 

AMMATILLINEN KOORDINAATIO TUKEE PERHEIDEN JA VAPAAEHTOISTEN OSALLISUUTTA 

Kohtaamispaikoissa työskentelee yhdistysten ja piirien koordinaattoreita, lapsi- ja perhetoiminnan ohjaajia ja muilla 

nimikkeillä olevia sote-ammattilaisia. Kaksi kohtaamispaikkaa toimii ammattilaisten tukemien vapaaehtoisten voimin. 

Keskimäärin kohtaamispaikassa työskentelee 2 työntekijää sekä usein palkkatukihenkilöitä. Oppilaitosyhteistyö on 

vakiintunutta. 

 

Vapaaehtoisia toimii lähes kaikissa kohtaamispaikoissa erilaisissa tehtävissä, jotka on räätälöity vapaaehtoisten oman 

kiinnostuksen ja osaamisen mukaisesti. Kävijöitä tuetaan toimijuudessa ja kannustetaan vapaaehtoisiksi. 
 

Toiminta suunnitellaan yhdessä perheiden kanssa ja lasten, nuorten ja vanhempien osallisuutta vahvistetaan niin 

arjessa kuin toimijuuden ja kehittämisen näkökulmista.  

 

TOIMINTA, AUKIOLOAJAT JA TILAT 

Perheet voivat tulla vapaasti viettämään aikaa, leikkimään ja tapaamaan muita perheitä. Sen lisäksi 

kohtaamispaikoissa on suunnitelmallista toimintaa ja ryhmiä, esimerkiksi vauvakahviloita, suomen kielen ryhmiä, 

vanhemmuuden vertaisryhmiä, harrastusmahdollisuuksia, läksykerhoja ja nuorten toimintaa iltaisin.  

 

Hieman yli puolet kohtaamispaikoista on avoinna 4–5 arkipäivänä ja muiden aukioloajat vaihtelevat yhdestä kolmeen 

arkipäivään viikossa. Puolessa kohtaamispaikoista toimintaa järjestetään myös arki-iltaisin ja muutamissa 

viikonloppuisin. Usein kohtaamispaikoissa järjestetään satunnaisia tapahtumia muiden toimijoiden kanssa iltaisin ja 

viikonloppuisin. Työntekijät myös jalkautuvat tarvittaessa muihin toimintoihin. 

  

Tilat ovat pääsääntöisesti keskeisillä paikoilla ja saavutettavissa olevia, viihtyisiä ja turvallisia ja soveltuvat eri-ikäisille 

lapsille ja perheille. Tilat mahdollistavat yhteisöllisen vertaistoiminnan ja muiden toimijoiden jalkautumisen. Useissa 

kohtaamispaikoissa tilat mahdollistavat monitoimijaisuuden laajemmin ja tiloja voidaan hyödyntää esimerkiksi 

ryhmätoimintaan ja avoimeen toimintaan samanaikaisesti. Toimintaa on monenlaisissa tiloissa; isoista omakotitaloista 

kerrostalojen kerhotiloihin ja perhekeskuksista ostoskeskuksien tiloihin. Osassa on piha-alue käytössä. 44 % tiloista on 

yhdistyksen tai piirin omistamia, 38 % kaupungin tarjoamia tiloja ja lisäksi käytössä on kaupungilta tai muulta 

toimijalta vuokrattuja tai käyttöön saatuja tiloja.  Esteettömyys ei täysin toteutunut 40 % osalta, pääosin pyörätuolilla 

liikkuminen nähtiin haastavana. 

 



  

MONITOIMIJAISUUS JA YHTEISTYÖ VAHVISTAVAT PERHEIDEN HYVINVOINTIA JA TUEN SAAMISTA 

Kohtaamispaikat toimivat yhteistyössä alueen lapsi- ja perhepalveluiden, seurakunnan ja muiden järjestöjen kanssa ja 

mahdollistavat eri ammattilaisten jalkautumisen perheiden pariin. Yhteistyö on vakiintunutta. Tyypillisesti eri toimijat 

jalkautuvat toimintaan säännöllisesti tai järjestävät itse tai yhteistyössä MLL:n kanssa toimintaa, esimerkiksi 

vertaisryhmiä. Yhteistyötä tehtiin eniten lapsiperhepalveluiden, neuvolan, varhaiskasvatuksen, seurakunnan ja 

muiden järjestöjen kanssa. Kohtaamispaikkatoimijat ovat mukana alueiden ja kaupunginosien verkostoissa. 

 

MLL:n sisäistä yhteensovittavaa työtä tehdään esimerkiksi yhdistyksen perhekahviloiden, yhteisten ryhmien ja 

tapahtumien ja vapaaehtoisten koulutusten myötä. Perheet saavat tietoa MLL:n muista palveluista ja ohjausta 

esimerkiksi tukihenkilötoimintaan.  

 

RAHOITUS 

Kohtaamispaikkoja rahoittavat STEA yhdessä kaupungin tai kunnan kanssa (7), kaupunki/kunta (7), piirit ja yhdistykset 

itse (6) sekä lisäksi rahoitusta tulee säätiöiltä ja lahjoitusten kautta. 

 

MLL ON MUKANA PERHEKESKUSKEHITTÄMISESSÄ VAHVANA KOHTAAMISPAIKKATOIMINNAN OSAAJANA 

MLL:n kohtaamispaikkatoimijat ovat mukana hyvinvointialueiden perhekeskuskehittämisessä aina 

perhekeskustoiminnan verkostoista ja työryhmistä ja kohtaamispaikkojen alueellisisiin koordinaatioryhmiin ja -

verkostoihin. MLL:lla on myös oma kohtaamispaikkaverkosto, joka tukee, vahvistaa ja yhtenäistää osaamista. 

 

Lisätietoa: Reetta Kyyrö, suunnittelija, p. 050 413 5627, reetta.kyyro@mll.fi  
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