Uudenmaan LAPE / Ketterät kokeilut –tuloskortti
Ketterän kokeilun nimi: Karkkilan teemallinen iltaperhekahvila Kokeilun toteutusalue (maantieteellinen): Karkkila
Kokeilun ajanjakso: 1.10.2017-1.4.2018
Päivämäärä: 4.7.2017 Versio: 1.0
Tuloskortin on laatinut: Vaula Hacklin (MLL:n Uudenmaan piiri), Virpi Aho (MLL:n Karkkilan paikallisyhdistys)
Lyhyt kuvaus kokeilun tarpeen havaitsemisesta ja historiasta: MLL:n Karkkilan yhdistys pyörittää perhekahvilaa vapaaehtoisvoimin kerran viikossa aamupäivisin.
Karkkilassa ei ole tarjolla teemallista, vertaistuen mahdollistavaa kohtaamispaikkaa perheille iltaisin.

Asia jota kokeilulla
halutaan muuttaa

Nykytila

Tavoitetila

Ihannetila

Toimenpiteet

Arviointi
Mittari/Seurantatapa

Tarkastelupiste ja
vastuuhenkilö(t)

Lisätä
kohtaamispaikkoja
eri aikoina perheille
ja lasten
vanhemmille.

Vastaavaa
toimintaa ei tällä
hetkellä ole
tarjolla.

Iltakohtaamiset
mahdollistavat myös
työssä käyville
vanhemmille vertais- ja
keskustelutuen.

Toiminta tavoittaa
perheet.

Etsitään
vapaaehtoiset
ohjaajat kahvilaan.
Vapaaehtoisten
ohjaajien tukeminen
ja ohjaaminen.

Koulutus, tuki.

MLL:n koordinaattori
+ vapaaehtoiset
ohjaajat +
yhteistyökumppanit.

Toteutetaan iltaaikaan,
todennäköisesti klo
17-19 joka toinen
viikko tai kerran
kuukaudessa.
Saada työssä käyvät
perheet mukaan,
myös isät.
Perhekahvilassa
käytäisiin koko
perhe yhdessä.
Tarjota
ammatillisesti
ohjattua toimintaa,

MLL Karkkilan
yhdistyksen
perhekahvila
kokoontuu
kerran viikossa
maanantaiaamupäivisin.
Kahvilassa käy
pääasiassa äitejä
lapsineen.
Kävijämäärä on
hyvä, 10-20
äitiä/kerta.

Lapsille leikkiä ja
leikkiseuraa.
Ammatillinen toiminnan
käynnistäminen ja ohjaus,
vetovastuu
vapaaehtoisilla ja MLL:n
koordinaattorilla.
Osallisuuden lisääminen,
toiveet ja odotukset.
Täydentää kunnan
palveluja.
Saada enemmän isiä
mukaan toimintaan.

Toiminta vakiintuu
ilta-aikaan ja siitä
tulee kävijöidensä
näköistä.
Perheet osallistuvat
toiminnan
suunnitteluun ja
toteuttamiseen.
Pystytään
vastaamaan
sisältötoiveisiin
sopivilla asiantuntijaalustuksilla.
Toimiva kunnan,
seurakunnan,
Karviaisen ja MLL:n
välinen yhteistyö
perhekahvilan

Mahdolliset teemaalustukset kahvilassa
suunnitellaan ja
toteutetaan
yhteistyössä kunnan,
Karviaisen ja
seurakunnan kanssa.
Markkinoidaan ja
mainostetaan
yhteistyössä.

Asiakaskysely kaksi
kertaa kokeilun aikana –
koonti ja palautteen
hyödyntäminen.
Suullinen palaute.
Kävijämäärä.

Kysely toteutetaan
paikan päällä
kirjallisena.
Kävijätilastot.

jossa asiantuntijaalustuksia eri
teemoista.

Saada kävijämäärä
vähintään samalle tasolle
kuin nyt Karkkilan
päiväperhekahvilassa.
Tarjota asiantuntijatietoa
ja keskustelumahdollisuus
kävijöitä kiinnostavista
aiheista.
Jos toteutus joka toinen
viikko, olisi joka toinen
kerta ammatillisesti
ohjattu alustuksineen ja
joka toinen kerta
vapaaehtoisvetoinen.

sisältöjä
suunniteltaessa.
Toiminta täydentää
kunnan palveluja.
Tarjota kävijöille
esim. soppaa pientä
maksua vastaan.
Kahvilassa joka toinen
kerta teemallinen
ammatillinen ohjaus
ja joka toinen kerta
vapaaehtoisohjaajat.

