
Pilotin/kokeilun nimi: MLL kohtaamispaikka

Kokeiluun/pilotointiin osallistuvat kehittämisyksiköt: perhekeskus

Kokeilun ajanjakso: 12/2017 ->

Yhteyshenkilö: Inkeri Pöllänen / Miia Montonen

Lyhyt kuvaus pilotista/kokeilusta: MLL:n Uudenmaan piirin avoimen kohtaamispaikan sekä järjestöyhteistyön

pilotti LAPE PKS hankkeelle

Perhekeskuksen toimenpide: nro 7 (Kohtaamispaikan kehittäminen)

MITÄ?Mitä kokeilulla halutaan 

muuttaa

MIKSI?

Nykytila

MITEN TOTEUTETAAN?

Toimenpiteet

MITEN ARVIOIDAAN?

Arviointikysymykset

MITÄ SITTEN?

Juurruttaminen

Avoimen kohtaamispaikan pilotit 

toteutuvat joka kunnan/hankkeen 

osoittamassa tilassa tai

verkostomaisena pilottina tietyllä 

alueella.

Poikkeuksena Kerava, jossa 

avoimen kohtaamispaikan pilotti

toteutetaan osana Keravan

me-taloa

Tavoitteena

on pilotoida avoimia 

kohtaamispaikkoja osana 

perhekeskustoimintaa ja siellä 

tehtävän

järjestöyhteistyön koordinaatiota.

Mannerheimin lastensuojeluliiton 

Uudenmaan piirillä on 

Pääkaupunkiseudun Lape 

Lapsen paras

-Yhdessä enemmän hankkeessa 

pieni rahoitusosuus. Tällä rahalla 

toteutetaan ajalla 11/2017

-

12/2018 avoimen

kohtaamispaikan pilotit sekä 

pilotin järjestöyhteistyön 

koordinaatio jokaisessa 

hankekunnassa.

Yhteistyö hankkeen/kunnan 

välillä tarkoittaa sitä, että 

koskien avointa

Kohtaamispaikkaa on olemassa 

yksi koordinoiva taho, joka

toimii järjestöjen edustajana 

yhteistyö neuvottelussa ja 

hanketyössä, näin voidaan

mahdollistaa sellaisten 

järjestöjen mukana olo, joilla ei 

ole palkattua henkilökuntaa.

Pilotoinnin

tuloksena

saadaan tietoa siitä, miten 

järjestöt voivat toimia 

yhteistyössä toistensa kanssa ja

miten järjestövetoinen avoin 

kohtaamispaikka

istuu eri lailla toteutettuihin 

perhekeskuksiin

Avoimen kohtaamispaikan 

pilotit toteutetaan kuntien 

osoittamissa tiloissa.

MLL tuo avoimeen 

kohtaamispaikkaan 

perhekahvilatoimintaa

ja muuta MLL:n vapaaehtoisten

vetämää vertaisryhmätoimintaa 

sekä tarpeen mukaan 

asiantuntijaluentoja.

MLL:n toiminta toteutetaan

yhdessä MLL:n alueella 

toimivien paikallisyhdistysten 

kanssa. Tämän lisäksi MLL 

hakee kumppaneiksi muita

järjestö ja vapaaehtoistoimijoita, 

jotka toteuttavat toimintaa joka 

istuu perhekeskuksen avoimeen

kohtaamispaikkaan. 

Koordinaatio pitää sisällään 

järjestöjen keskinäisen 

yhteistyön koordinaation, sekä

yhteistyön kunnan ja hankkeen 

kanssa.

11-12/ 2017 -Toiminnan 

käynnistäminen

ja verkostojen kokoaminen

Espoo, Kauniainen, Kerava,

Kirkkonummi, Kerava ja Vantaa. 

Perhekahvila toiminnan 

käynnistäminen tai olemassa 

olevien perhekahviloiden

integroiminen osaksi avoimen 

kohtaamispaikan pilottia.

- Perhekahvilan käynnistäminen 

Helsingissä Itäkadun 

perhekeskuksessa

1-6/ 2018

- Muiden järjestötoimijoiden 

toiminnan integroiminen osaksi 

avoimen kohtaamispaikan 

pilottia

-Perheiden mukaan saaminen 

toiminnan toteuttajiksi

-Jatkuva toiminta

touko-kesäkuu 2018

-toiminnan väliarviointi

jonka pohjalta syksyn toiminnan 

suunnittelu 8-12/2018

-syksyn toiminnan toteutus

-pilottien arviointi

-johtopäätökset ja toiminnan 

jatkon suunnittelu1 Kati Wilska-Seemer


