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VANHEMPIEN AJATUKSIA VANHEMMUUDEN TUKEMISESTA

 ”Tukiverkko olisi hyvä olla, jota meillä ei ole.”

 ”Perhelähtöiset kaupungin päätökset.”

 ”Vanhempien parisuhteen tuki.”

 ” Kasvatusneuvojen saaminen, työnantajan joustot työpaikalla ja ymmärrys lapsiperhettä kohtaan.”

 ”Vertaistuki -> asioiden jakaminen toisten samassa elämäntilanteessa olevien kanssa on todella 

tärkeää.”

 ”Yhteistä toimintaa perheiden kanssa.”

 ”Läheiset ihmiset, jotka ovat perheen arjessa mukana.”



TEEMALLISET PERHEILLAT

 Teemalliset perheillat tuovat perheille tukea, apua ja vinkkejä lapsiperheiden arkeen.

 Illat ovat avoimia kaikille, joten ei ole väliä missä koulussa tai päiväkodissa lapsi on.

 Iltojen avulla pyritään antamaan varhaista tukea, vahvistaa vanhemmuutta, jakaa informaatiota, tuoda 

esiin erilaisia palveluita ja toimijoita sekä luoda vertaisuutta.

 Kohtaamisen tarve oli illoissa keskeisenä asiana, mikä oli noussut vanhempien toiveesta kohdata 

asiantuntijoita, toimijoita sekä muita vanhempia.



ILTOJEN RAKENNE

 Lastenhoito illan ajaksi, jotta koko perheellä 

on mahdollisuus osallistua iltaan

 Iltapalaa tarjolla kaikille

 Illan teemaan perehdytään asiantuntijoiden 

kanssa 

- Lyhyitä puheenvuoroja avaamaan 

aihetta

 Vapaata keskustelua

 Illan ei tule olla liian luentomainen

 Vanhempien toiveena saada vertaistukea 

muilta samassa tilanteessa olevilta 

vanhemmilta -> mahdollisimman paljon 

keskustelua, johon vanhemmat osallistuvat

 Aikatauluun väljyyttä, jotta mahdolliselle 

keskustelulle on aikaa

 ”Tietopaketin” antaminen vanhemmille voisi 

lisätä aiheesta keskustelua myös kotona



MAINOSTAMINEN

 Sosiaalisen median kautta kuultu teemallisista perheilloista eniten kokeiluvaiheen aikana

 Päiväkodin ja koulun kautta tapahtunut mainonta saavuttanut vanhempia hyvin -> Wilma ja 

Daisy toimivia markkinoinnissa

 Huomion kiinnittäviä julisteita paikkoihin, joissa lapsiperheiden vanhemmat käyvät -> 

esimerkiksi päiväkodin ovessa vanhemmat voivat huomata mainoksen herkemmin kuin 

kaupan ilmoitustaululla



TEEMAT

 Teini-ikäisten vanhemmuus

 Nyrkit heiluu

 Kiintymyssuhde erityislasten kanssa

 Vertaistuki

 Lapsiperheiden palvelut

 Hyvä vanhemmuus ja parisuhde -> haasteet

 Yksinhuoltajuus

 Käyttäytymishäiriöt

 Kahden kodin kasvatus

 Ero- ja uusioperheet

 Erityislapsen itsenäistymisen tukeminen

 Lapsen mielialaongelmat

 Murrosikäisen lapsen arki -> haasteet

 Lapsen kasvattaminen

 Villin lapsen kasvatus

 Koulun ja kodin yhteistyö

 Lapsen arvomaailman kehittymisen tukeminen

 Arjen hallinta lapsiperheessä

 Koulunsa aloittavan kasvatus

 Lapsien välisen ystävyyssuhteen tukeminen

 Parisuhteen ylläpitäminen lapsiperheessä

 Avioeron jälkeisen menettämisen tuska, luottamuksen 
puute sekä yksinäisyys -> mistä saisi vapaaehtoisia 
rinnalleen?



MISSÄ ILTOJA KANNATTAA JÄRJESTÄÄ?

 Paikoissa, joihin on helppo -> avoimia paikkoja ja sijainniltaan hyvien yhteyksien päässä

 Neuvola

 Päiväkoti

 Koulu

 Tilat, joihin voi tulla perheenä

 Perhekeskus

 Vanhempainillat

 Eri puolilla kaupunkia, jotta mahdollisimman monella mahdollisuus osallistua



 Teemallisten perheiltojen tulee olla paikkoja, joihin jokaisella on mahdollisuus 

osallistua

 Kynnys osallistumiseen tulisi karsia pois pitämällä illat mahdollisimman 

rentoina ja mukavina kohtaamisen paikkoina
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