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Täyskäsipäivä 2021

Perhekahvilaohjaajien ja 

-vastaavien tapaaminen



Mikrofonin ja 
kaiuttimien 

valinta

Mikrofoni päälle 
/ pois päältä

Katso ketä on 
paikalla

Avaa Chat-ruutu, jotta voit 
lukea ja kirjoittaa viestejä

Peukuta tai 
taputa

Klikkaa Gallery View, 
jos haluat nähdä kaikki 

osallistujat näytöllä 
samankokoisina ja 
Speaker View, jos 

puhujan isommalla.

Poistu Zoomista

Videokuva 
päälle / 

pois päältä



Illan ohjelma
Tervetuloa

Tutustumiskierros

Janinan tervehdysvideo

Ajankohtaiset asiat

Perhekahvilan ohjaaminen



Janinan 
videotervehdys



Ajankohtaiset asiat



Kevään koulutukset
• Jututtamokoulutus 10.3. ja 16.3. klo 17.30-20.30 (Zoom)

• Yhdistys työnantajana –koulutus to 8.4. klo 17.30-19 (Zoom)

• Seututapaamiset huhtikuussa

• Kerhonohjaajakoulutus ma 17.5. ja to 20.5. klo 16-19.30 (Zoom)

• Piirin kevätkokous to 20.5. klo 18 (Zoom) 

Keskusliiton iltakoulutukset verkossa:

• MLL kuntavaalivaikuttajana / Keskusliitto 28.1. klo 17.30-19

• Uusi jäsenrekisteri / Keskusliitto 2.2.  klo 17.30-19

• Uusi rahankeräyslaki / Keskusliitto 9.2. klo 17.30-19



Kuntavaalit 2021
Tulevaisuuden kunta on lasten ja nuorten kunta – MLL:n kuntavaaliohjelma 2021 -

Mannerheimin Lastensuojeluliitto

Esimerkkejä vaaliohjelmasta:

1. Luodaan lasten ja perheiden palveluista toimiva kokonaisuus

2. Tarjotaan jokaiselle lapselle ja nuorelle mahdollisuus harrastamiseen

3. Vahvistetaan oppimisen ja hyvinvoinnin tukea kouluissa

4. Varmistetaan laadukas varhaiskasvatus

https://www.mll.fi/kannanotot-ja-lausunnot/tulevaisuuden-kunta-on-lasten-ja-nuorten-kunta-mlln-kuntavaaliohjelma-2021/


Nuori kesätöihin?
Kesäduuni OP:n piikkiin

• Seuratkaa oman Osuuspankkinne ilmoittelua

• Haut ovat käynnissä

Kerho-ohjaajamateriaali uudistui

• Kerho-ohjaajakoulutukset toukokuussa 17.5. ja 20.5.

• Aikaseikkailija-leirimateriaali



Suomi.fi -tunnukset
• Katso-palvelun korvaavat Suomi.fi-tunnistus ja Suomi.fi-

valtuudet. 

• Suomi.fi-tunnukset ovat tärkeät, jotta asiointi Verohallinnon, 

tulorekisterin, Kelan ja muiden viranomaisten kanssa sujuu 

myös Katso-palvelun päättymisen jälkeen.

• Nyt on viimeinen hetki hoitaa nämä kuntoon. 



Ollaan yhteydessä 
Facebook-ryhmissä
•MLL toimijat Varsinais-Suomi

•MLL vapaaehtoiset Varsinais-Suomi

•MLL puheenjohtajat Varsinais-Suomi

•MLL jäsenhankinta Varsinais-Suomi

•MLL V-S piirin perhekahvilaohjaajat

•Turun MLL-yhdistysten hallitusten jäsenet

https://www.facebook.com/groups/1376276799270382/
https://www.facebook.com/groups/1404503426287456
https://www.facebook.com/groups/226350994785237/
https://www.facebook.com/groups/400905860360752
https://www.facebook.com/groups/767051293441305/
https://www.facebook.com/groups/2067363509996595/


Oma MLL ja Yhdistysnetti
• Oma MLL on luottamushenkilöiden ja jäsenten portaali, josta pääsee mm. 

omiin tietoihin ja Yhdistysnettiin: www.mll.fi/omamll

• Yhdistysnetti on toiminnan tietopankki. Se vaatii sisäänkirjautumisen ja se 

löytyy osoitteesta: http://yhdistysnetti.mll.fi/

• Kirjautuminen tapahtuu Oma MLL -tunnuksilla. Tunnuksesi on MLL:n 
jäsenrekisterissä oleva sähköpostiosoitteesi. Jos et ole vielä kirjautunut Oma 

MLL -palveluun, tulee sinun tilata salasana ensimmäisellä kirjautumiskerralla. 
Tämän jälkeen pääset kirjautumaan Oma MLL-tunnuksilla myös 
Yhdistysnettiin.

http://www.mll.fi/omamll
http://yhdistysnetti.mll.fi/


Gredi
Gredi on MLL:n materiaalipankki, josta löytyy mm. logot, kuvituskuvia, 
somekuvia, taittopohjia jne. Grediin pääsee yhdistysnetin tai suoran linkin 
kautta: https://mll.contenthub.fi

https://mll.contenthub.fi/


Vapaaehtoisuuden voima –

hallitustyöskentelyn rikkaus 

• Vapaaehtoisuus on merkittävä 
yhteiskunnallinen voimavara. 
Vapaaehtoistoiminnassa mukana olevien 
innostus on yhteisesti asetettujen 
tavoitteiden saavuttamisessa olennainen 
tekijä. 

• Innostus ei kuitenkaan yksin riitä vaan 
tuloksellisuus edellyttää aina toiminnan 
suunnittelun ja toteutuksen organisointia. 
Toimiva työnjako on paras tapa ylläpitää 
innostusta ja ehkäistä kyllästymistä sekä 
edistää tiedonkulkua!



Toimivan työnjaon kukkamalli

Muu työryhmä 
esim. nuorisotyö,
tapahtumat,

kylämummit ja
-vaarit

Hallitus

Sih-

teeri

PJ
Rahaston-

hoitaja

VPJ/

Jäsen-

vastaa-

vaVarain-

hankinta-

vastaava

Vaikut-

tamis-

vastaava

Talkoorengas
- lupautuneet 

avuksi pari kertaa 

vuodessa eri 

tapahtumiin

Kerho-

vastaava

Perhekahvila-

vastaava

Muun 

toiminnon 

vastaava

Tiedotus-

vastaava

Vertais-

ryhmä

toim. 

vast.hlö



Perhekahvilan ohjaaminen

• Perhekahvilan vuosi

• Perhekahvilan tilastointi

• Perhekahvilan talous

• Perhekahvilan arvot ja toimintaperiaatteet

• Keskustelua

MLL:n perhekahvila on lasten ja 

vanhempien kohtaamispaikka kaikille 

lapsiperheille!

Perhekahviloita  on Suomessa lähes 700.



Perhekahvilan 
vuosi



Perhekahvilan kevätkausi
Tammikuu

Perhekahvilavastaavan valinta Tehtävistä sopiminen 
pekaohjaajien kanssa

Edellisen vuoden kävijätilastot  

Koulutukset?

Perhekahvilan markkinointia, kokoontumisajasta ja -
paikasta tiedottamista

Mahdolliset hankinnat

Helmikuu

Perhekahvilan aktiivista toimintaa 
sovittuina ajankohtina. Kts. 

Kuukausiohjelma ja vuosirunko.

Maaliskuu

-Syksyn toiminnan varmistaminen –
tilat, kokoontumisajat ja ohjaajat

Huhtikuu

Uusien ohjaajien rekrytointi,  kouluttaminen ja 
perehdytys , jos tarve

Kevätkauden toiminnan arviointi yhdessä lasten ja 
aikuisten kanssa

Toukokuu

Päätetään yhdistyksessä ja 
perhekahvilassa, onko kesätoimintaa 
(esim. retket, leikkipuistotapaamiset) 

ja missä ja miten tiedotetaan. 
Sovitaan toteutusvastuista.

Perhekahvilan kevätjuhla.

Kesäkuu

Puistotreffitoimintaa, tai muita 
tapahtumia, OP kesätyöntekijät



Perhekahvilan syyskausi
Heinäkuu

Perhekahvila lomalla
Elokuu

Yhdistyksen hallituksen 
kokouksessa myös perhekahvilaa 
koskevien suunnitelmien (kuten 

tilat, ohjaajat, tehtävät) 
tarkastaminen ja mahdollisista 

toimenpiteistä ja syksyn vastuista 
sopiminen (ks. tammikuu).

Perhekahvilasta tiedottaminen. 

Kauden käynnistyessä 
perhekahvilamateriaalien tarkistus 

(ks. tammikuu).

Syyskuu

Uudet kävijät toivotetaan 
tervetulleiksi. Perhekahvilan 

kauden alkuun voi varata 
kokoontumiskerran yhteiselle 

toiminnan ja pelisääntöjen 
suunnittelulle.

Lokakuu

Yhdistys valmistelee 
toimintasuunnitelmaa ja 

talousarviota seuraavalle vuodelle, 
budjetoidaan myös 

perhekahvilatoimintaan.

Perhekahvilatilan ja kokoontumisajan 
varmistaminen seur. kaudelle. Huom.

Tilavarausten/neuvottelujen 
ajankohta voi vaihdella paikallisesti ja 

riippuen yhteistyökumppanista 
(esim. kunta).

Yhteistyön mahdollisuuksien 
kartoittaminen seuraavalle vuodelle.

Marraskuu

Tarvittaessa uuden 
perhekahvilaohjaajan tai -ohjaajien 

rekrytointi ja perehdyttäminen 
kevätkaudelle.

Joulukuu

Perhekahvilan pikkujoulut.

Syyskauden toiminnan arviointi 
yhdessä lasten ja vanhempien 

kanssa.

Ohjelman ideointia kevätkaudelle.

Vapaaehtoisten muistaminen ja 
kiittäminen.

Perhekahvilan toiminnasta ja 
taloudesta tiedot puheenjohtajalle 
ja rahastonhoitajalle (yhdistyksen 

toimintakertomusta ja tilinpäätöstä 
varten).

Perhekahvilan kävijätilaston 
toimittaminen yhdistyksen 

tilastovastaavalle.



Ota rennosti – kunhan tilastointi ja 
on hanskassa!



Tilastoinnista
MLL:n toimintaa tilastoidaan, jotta saataisiin mahdollisimman 

kattava kuva toiminnan laajuudesta ja vaikutuksista. 

Tilastointitietoja käytetään mm. yhdistyksen 

vuosikertomuksessa sekä raportoinnissa kunnalle, STEA:lle tai 

muille rahoittajille. Lisäksi tilastoista on hyötyä toiminnan 

esittelyssä.

Apulomake perhekahvilatoiminnan 

tilastointiin:

https://yhdistysnetti.mll.fi/vapaaehtoisen-

kanava/aineistopankki/perheka...

Apulomake vertaisryhmien ja muiden 

aikuisten ryhmien tilastointiin:

https://yhdistysnetti.mll.fi/vapaaehtoisen-

kanava/aineistopankki/vertais...

Apulomake kerhotoiminnan tilastointiin:

https://yhdistysnetti.mll.fi/vapaaehtoisen-

kanava/aineistopankki/kerhoto...

https://yhdistysnetti.mll.fi/vapaaehtoisen-kanava/aineistopankki/perhekahvila-aineistot
https://yhdistysnetti.mll.fi/vapaaehtoisen-kanava/aineistopankki/vertaisryhmatoiminnan-aineistot
https://yhdistysnetti.mll.fi/vapaaehtoisen-kanava/aineistopankki/kerhotoiminnan-aineisto


Perhekahvilan tilastointi



Perhekahvilan talous
-osa yhdistyksen taloutta

-käteiskassa ja perhekahvilan varainhankinta liitetään 

yhdistyksen kirjanpitoon

-perhekahvilan käteismaksuista (menot ja tulot) pidetään 

kassakirjaa (esim. kahvimaksut ja hankinnat). Kuitti liitteeksi

-sovitaan vastuuhenkilö hallituksen kesken, 

rahastonhoitajan kanssa kuinka usein kassakirja hänelle 

kirjanpitoon



Työnjaosta

• Perhekahvilavastaava

• Perhekahvilaohjaaja

• Piirin tehtävät



Perhekahvilavastaava
•päivittää perhekahvilan yhteystiedot piiriin joka syksy, tarvittaessa useammin

•opastaa perhekahvilaohjaajaa kävijätilastoinnissa

•huolehtia perhekahvilan taloudenhoidosta yhdessä perhekahvilaohjaajan ja 
rahastonhoitajan kanssa

•toimittaa kuluneen kauden kassakirja yhdistyksen rahastonhoitajalle

•huolehtia, että perhekahvilalla on ajantasaiset MLL-materiaalit

•perehdyttää uudet perhekahvilaohjaajat tehtävään

•pitää yhteyttä perhekahvilan ohjaajiin sekä tukea ja auttaa heitä

•raportoida perhekahvilan toiminnasta MLL:n paikallisyhdistyksen hallituksen 
kokouksissa sekä tarvittaessa myös piirille ja yhteistyökumppaneille

•vastaanottaa perhekahvilapostia piiristä ja keskusjärjestöstä. Välittää 
ajankohtaistietoa edelleen ohjaajille ja yhdistyksen hallitukselle

•tarkistaa vakuutusten voimassaolo

•kertoa MLL:n toiminnasta ja jäsenyyttä koskevista asioista perhekahvilakävijöille



Perhekahvilaohjaaja
•ottaa vastaan kävijät ja toivottaa uudet tulijat 
tervetulleeksi

•suunnittelee ja organisoi perhekahvilan 
ohjelmaa yhdessä kävijöiden kanssa

•ohjaa kokoontumiskertojen ohjelmaa

•laatii ja päivittää perhekahvilan pelisäännöt 
yhdessä kävijöiden kanssa

•kirjaa ylös kävijöiden määrän (lapset ja 
aikuiset)

•Tehtäviä voi myös jakaa



•avaa ja sulkee perhekahvilatilat

•huolehtii perhekahvilakyltin ja muiden 
opasteiden esille laittamisesta

•järjestää kahvitarjoilun

•huolehtii tilan siisteydestä ja 
järjestyksestä

•huolehtii käteiskassasta

•huolehtii tarvittavista hankinnoista 
yhdistyksen antamien ohjeiden mukaisesti



Piiri järjestää mm. koulutuksia

•yhdistyskäynti tai muu henkilökohtainen yhteydenotto 
yhdistyksen puheenjohtajaan

•yhdistysten luottamus- ja vastuuhenkilöiden 
henkilökohtainen perehdytys tehtäviinsä tarvittaessa

•puhelin- ja sähköpostituki tarvittaessa

•säännöllinen yhteydenpito yhdistysten perhekahvila-, 
kerho- ja nuorisotyön ja tukioppilastoiminnan 
vastaaviin

•yhdistysten kouluyhteistyön, tukioppilastoiminnan ja 
nuorisotyön kehittämistuki

•yhdistysten kuntayhteistyön tuki

•tapahtuman, seminaarin, paneelin jne. suunnittelu- ja 
ideointituki

•keräysten järjestämistuki



Vapaaehtoistyö 
on 
arvoperusteista 
toimintaa 
yhteiskunnan 
hyväksi 



Arvot ja 
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 huomioidaan toiminnan suunnittelussa ja he ovat 
mukana ikänsä sallimalla tavalla

• Ohjaaja ei kerro luottamuksella kerrotuista asioista, 
henkilökohtaiseksi tarkoitetuista keskusteluista tai yksittäisen 
perheen ja lapsen asioista perhekahvilan ulkopuolella

• Tilat ovat toimintaan soveltuvat ja turvalliset

ARVOT

Lapsen ja lapsuuden arvostus

Yhteisvastuu

Inhimillisyys

Yhdenvertaisuus



Keskustelua

Kohtaamalla toivotat tervetulleeksi. 

Miten sinut on 

kohdattu perhekahvilavierailijana?

Hyvä perhekahvilakokemus syntyy 

vuorovaikutuksessa muiden kävijöiden kanssa.

Minä perhekahvilaohjaajana?



Kiitos!


