
Perheiden kohtaamispaikat Vihdissä

Kyläkahvilat
Perjantaisin klo 9 -11 vuoroviikoin 9.9. lähtien
• Vihtijärvi
• Herrakunta
• Vanjärvi
• Selki

Muuta toimintaa perheille:
Vihdin kunnankirjasto
Pääkirjasto ja Kirkonkylän kirjasto
Tapahtumat ja yhteystiedot
lukki.finna.fi

Tapahtumia perheille Vihdin 
tapahtumakalenterissa
tapahtumat.vihti.fi

http://www.lukki.finna.fi/
http://www.tapahtumat.vihti.fi/


Kohtaamispaikkatoiminta on avointa, matalan kynnyksen toimintaa kaikenlaisille perheille, lapsille ja nuorille. Se tarjoaa mahdollisuuden yhdessäoloon, 
vertaistukeen ja sieltä saa juttelu- ja leikkiseuraa. Kohtaamispaikassa voi olla myös teemaryhmiä, ammatillista apua ja ohjausta. Vihdissä kohtaamispaikat ovat vapaaehtoisten 
tai ammattilaisten ohjaamia. Toiminnalla edistetään perheiden hyvinvointia ja terveyttä sekä arjessa jaksamista. Kohtaamispaikkojen tilat ovat lapsiystävällisiä ja niiden 
toiminta perustuu perheiden ja ammattilaisten väliseen avoimeen, aitoon ja arvostavaan kohtaamiseen. Kohtaamispaikassa kaikki kohtaavat toisensa kunnioittavasti ja 
yhdenvertaisesti. 

MLL:n perhekahvila https://vihti.mll.fi/perhekahvilat/

• Perhekahvilassa tutustut paikkakunnan muihin, samassa elämäntilanteessa oleviin vanhempiin ja lapset saavat leikkiseuraa. Kahvilassa jutellaan ja kahvitellaan, leikitään lasten kanssa tai kuullaan asiantuntija-
alustuksia. Toimintaa suunnitellaan yhdessä perhekahvilakävijöiden toiveiden mukaisesti. Perhekahvilaa ohjaavat MLL:n vapaaehtoiset

• Paikalle voit tulla vapaasti silloin kun se itselle parhaiten sopii, ilmoittautumista ei vaadita. Osallistuminen on maksutonta. Perhekahvilassa on tarjolla kahvia ja mehua pientä maksua vastaan

Seurakunnan Perhekerho www.siivensuojassa.net

• Perhekerhossa kantavana ajatuksena on tarjota vanhemmalle ja lapselle hyviä yhteisiä kokemuksia muiden samassa elämäntilanteessa olevien kanssa. Perhekerhot ovat kohtaamisen paikkoja, joissa aikuinen 
ja lapsi toimivat yhdessä. Haluamme ensisijaisesti tarjota lapsille ja aikuisille paikan viettää aikaa yhdessä leikkien, laulaen, askarrellen tai vain mukana ollen lapsen ikätaso huomioiden. Perhekerhojen 
toimintaa luotsaavat lastenohjaajat. Mukaan voi tulla ja  lähteä oman aikataulunsa ja lasten tarpeiden mukaan. Toiminta jakautuu tasaisesti koko kerhoajalle. Toukkatupa on vanhemman ja vauvan yhteinen 
kerho, jossa on aikaa yhdessä leikittelylle, seurustelulle ja hiljentymiselle. Toukkatuvan kesto on 2 tuntia. Toiminnassa on tärkeää samassa elämäntilanteessa olevien vertaistuki toisilleen sekä vanhemman ja 
vauvan vuorovaikutuksen vahvistaminen ja siitä iloitseminen."

• Perhekerhon yhteydessä on mahdollisuus edulliseen ruokailuun ti Kirkonkylässä klo 11.30-13 ja  to Nummelassa klo 11-13. Lounasmaksu on yli 7-vuotialta 3 e ja alle 7-vuotiaat ilmaiseksi.)

Annantien perhetupa https://www.vihti.fi/kasvatus-ja-koulutus/varhaiskasvatus/avoin-paivakoti/

• Perhetupa on lapsiperheille tarkoitettu iloinen kohtaamispaikka, johon jokaisen on helppo ja hyvä tulla. Perhetuvassa on mahdollisuus leikkiä toisten lasten kanssa ja huoltajat voivat kohdata samassa 
elämäntilanteessa olevia aikuisia. 

• Perhetuvan toiminta-ajatuksena on huoltajien tukeminen kasvatustehtävässä sekä lapsen kehitykseen liittyvissä asioissa.

Kyläkahvilat

• Yhteistyössä toteutettavaa kyläyhdistyksien tiloissa tapahtuvaa kohtaamispaikkatoimintaa kaiken ikäisille.

Vihdin kunnankirjasto  Satupolku ja kaikki kirjaston tapahtumat verkkokirjastossa:  lukki.finna.fi 

• Molemmissa kirjastoissa satutunnit kerran viikossa.  Kirjasto kutsuu perheitä myös lukemaan yhdessä, lähde matkaan Satupolulle.

MIELI Vihdin mielenterveys ry:n Vihdin Kriisikeskus jalkautuu kohtaamispaikkoihin. http://www.mielenterveysseurat.fi/vihti/.

• tarjoaa tukea ja apua huoli-, pulma-, ongelma- ja kriisitilanteissa.


