
Onnellinen 
vanhemmuus 
– vanhempien 
voimavarojen 

ilta 

ILO OLLA YHDESSÄ! –

POSITIIVINEN KASVATUS



Mitä on onnellisuus?

 Tavoite vai sivutuote?

 Onko onnellisuus hyvä päämäärä?

 Subjektiivinen hyvinvointi

 Enemmän hyviä asioita elämässä kuin huonoja

 Enemmän hyviä tunteita?

 Elämän mielekkyys ja merkityksellisyys



Odotanko vai toiminko?

When things 
change, I will 

be happy

When I am 
happy, things
will change

- Kyle Cease



Vanhempien painolasti lisääntynyt

 Painolasti lisääntynyt monella tavalla – vanhempien uupumus todellinen ilmiö

 Ennakoivat tukipalvelut vähentyneet (Tuomas Kurttila)

 Erot lisääntyneet

 Välimatkat tukiverkkoihin

 Monia täysin vailla sukulaisten (ja ystävien) tuomia tukiverkkoja

 Aikuisten yksinäisyys

 Elämän maksimointi: Hyvä työura, täydellinen vanhempi ja mielekäs vapaa-aika

 Paineita ulkopuolelta

 Hektisyys ja nopeatahtisuus lisääntyy, multitasking vaikutukset, keskittymiskyvyttömyys

 Laajenevat mahdollisuudet lisäävät myös valintojen tyytymättömyyttä

 Kuitenkin halutaan enemmän vaihtoehtoja

 Useita lapsia ajallisesti lähekkäin



Kuilu sukupolvien välillä

Ensimmäistä kertaa 
ei voi kasvattaa 

samalla tavalla kuin 
aiempi sukupolvi 

(Lämsä)

Kasvatuskeikahdus: 
Me opetamme 
isovanhempia 

uusista 
kasvatustavoista



Tukipalvelut 

 Tuen hakeminen/vaatiminen jää vanhempien vastuulle

 Väsynyt ei jaksa hakea apua

 Yhtä ”sekametelisoppaa”

 Hyvin erilaiset eri paikkakunnilla

 Sosioekonominen asema eriyttää

 Mitä haluaisin?

 Perhetyöntekijä neuvolan ja koulujen terveystarkastusten lisäksi arjen 

avuksi

 Kodin, kasvatuksen, parisuhteen ja hyvinvoinnin tueksi



Arkea on enemmän – panosta siihen

Tärkeää ei niinkään ”oma aika”, vaan merkityksellinen yhteinen aika

Tara Lange: Oma aika ei pois kotoa vaan kotona rakkaiden kanssa

Millaisen viestin annamme lapsille?

”Minä tarvitsen aikaa pois teidän 
luotanne”

”Perhe-elämä on ihanaa ja lapset 
tuovat iloa”

Oma aika ei palauta, jos arki tekee liian suuren vajeen



Merkityksellinen, hyvä arki

Arjen hyvä –
punaisista 

lipuista vihreisiin 
lippuihin

Optimismi
Itsetuntemus: 

Omat 
vahvuudet

Pois 
syyllisyydestä –

sosiaalinen 
vertailu

Aikasyöppöjen 
tunnistaminen

Parisuhde ja 
muut tukiverkot

Perhe tiimi, ei 
erotuomareita



Arjen hyvä

Uupuneena aivot 
tarttuvat negatiiviseen

Vastaiskuna

• Vihreiden lippujen etsiminen

• Hyvissä muistoissa vellominen

• Myönteisten tunteiden maiskuttelu

• Onnistumisten hehkuttelu

• Tietoisuustaitojen vahvistaminen

• Minulla on hyvä olla juuri tässä ja juuri nyt

• Kiitollisuuden vaaliminen



Optimismi

 Voin vaikuttaa siihen millä tavalla näen 

maailman

 Optimismia voi opetella

 Optimisti ajattelee elämän hyvien tapahtumien 

olevan yleisempiä, todennäköisempiä ja omasta 

ansiosta

 Optimismista hyötyä monilla eri elämänalueilla



Omat luonteenvahvuudet

 Jotta perhearki saisi minusta parhaat ominaisuudet esiin, 

eikä pahimpia!

 Vanhemmilla on monia vahvuuksia, joiden käyttäminen 

vahvistaa omaa ja koko perheen hyvinvointia. Taitoja, 

jotka auttavat arjen tiimellyksessä ja vievät läpi 

solmukohtien.

 Onko vahvuuteni vanhempana itsesäätely, sosiaalinen 

älykkyys, luovuus?

 Mahdollisuus arjen flow-kokemuksiin



Vanhemmuuden vahvuus: Sinnikkyys

 Sinä teet loppuun, ne asiat mitkä aloitat. 

 Teillä ei perheen suunnitelmat seiso, vaan löydät aina 

keinot päästä perille asti. Kotona verhot eivät jää 

puolitankoon eikä autonprojektit seisomaan pihalle vaan 

viimeistelet kaikki aloittamasi tehtävät. 

 Jatkat loppuun esteistä huolimatta ja viimeisellä hetkellä 

sinulta löytyy tarvittaessa ylimääräinen energiabuusti, 

jonka voimin päästä perille. 

 Saat iloa asioiden loppuun saattamisesta ja motivoidut 

helposti.



Vanhemmuuden vahvuus: Ystävällisyys

 Sinulta saa lainaan ruohonleikkurin, leivot koulumyyjäisiin 

ja otat lenkille mennessäsi mukaan naapurin vanhan 

rouvan koiran. 

 Olet mielelläsi mukana naapuruston talkoissa ja sinulta 

voi aina pyytää apua tarvittaessa. 

 Teet mielelläsi ihmisille erilaisia palveluksia. 

 Ihmiset ilahtuvat sinun näkemisestäsi ja sinä heidän 

kohtaamisesta.

 Tekosi ja puheesi ovat ystävällisiä ja ihmisten on helppo 

lähestyä sinua.





Pois syyllisyydestä – lopeta sosiaalinen vertailu

 Lopeta sosiaalinen vertailu

 Ole oma mittapuusi

 Kenen unelmia toteutan?

 Omia, puolison, lapsien vai omien vanhempien?

 ”There is always a bigger fish”

 Luovu myös ylianalysoimisesta ja vatvomisesta

 ”Vatvomisvartti” tai ”huolihuone”

 Luota ja toteuta omaa näkemystäsi vanhemmuudesta



Aikasyöppöjen tunnistaminen

• Rutiinien puuttuminen

• Kalenterin ylitäyttö

• Sosiaalinen media

• Uupumuksen aiheuttama ”tyhjäkäynti”

Mitkä asiat 
vievät aikaani?

• Me emme ole oppineet näitä taitoja 
omassa lapsuudessa

Sosiaalinen 
media on 
meidän 

aikamme haaste



Parisuhde ja muut tukiverkot

 Kasvatusta ei ole tarkoitus tehdä yksin

 Useat turvalliset aikuissuhteet tekevät lapselle hyvää

 Parisuhdetta ei voi laittaa paussille

 Hyvä parisuhde perheen tukipilari ja ydin

 Ensisijainen suhde

 Yhteinen aika arjessa, kurssit, leirit jne.

 Kasvatuksen verkosto

 ”Ydinperhe”, suku, varhaiskasvattajat, opettajat, 

harrastusohjaajat, ystävät, perhetuttavat ja niin edelleen.



Perheen tulisi olla tiimi –

ei kilpakumppanit

Perhekokoukset

Jokaisen
osallisuus
yhteiseen

arkeen

Yhteiset arvot, 
tavoitteet ja 

toimintasuunnitelma

Family
Blueprint

Sitouttaa kaikki
perheen
jäsenet

Miten olemme 
toisillemme avuksi?

Vanhempien 
tuki toisilleen

Sisarusten tuki 
toisilleen

Vastoinkäymisissä 

Miten autamme 

toisiamme?

Miten hoidamme 

tilanteen 

yhdessä?



Tarpeiden 

tasapaino

 Kenen ehdoilla meillä 

mennään?

 Aikuisten vai lasten?

 Perhe vai parisuhde?

 Tunnistanko omat tarpeeni?

 Mistä pidän?

 Mitä tarvitsen voidakseni hyvin?



Itsestään
huolehtiminen
palvelee koko

perhettä!





”Kaikki on sellaista mustaa mössöä”

 Monen asian kuormittavuus 

 Yksi palanen kerrallaan

 Kirjoita ylös eri papereille ja lähde yhdestä palasesta

 Kirjoittaminen selkeyttää ajatuksia, tarpeita ja tavoitteita

 Yksi tai kaksi tavoitetta mielekkäämpää

 Onnistumiset vievät eteenpäin

 Pikkuhiljaa saa rakennettua kokonaisuuden

 Kaiken ei tarvitse muuttua kerralla



Merkityksellinen, hyvä arki

 Arjen hyvä – punaisista lipuista vihreisiin lippuihin

 Optimismi

 Itsetuntemus: Omat vahvuudet

 Pois syyllisyydestä – sosiaalinen vertailu

 Aikasyöppöjen tunnistaminen

 Parisuhde ja muut tukiverkot

 Perhe tiimi, ei erotuomareita



Kirjallisuutta

 Sonja Lyubomirsky: The how of happiness

 Maaretta Tukiainen

 Hyvän mielen taidot

 Hyvän mielen kortit

 Hyvän mielen tehtäväkirja

 Martin Seligman

 Authentic Happiness

 Learned Optimism

 Barbara Fredrickson

 Positivity

 Love 2.0.



Käy osallistumassa tutkimukseen!

 Kansainvälinen tutkimus, mukana 36 maata, 

 Merkityksellisyys

 Saisimme mahdollisimman paljon dataa Suomen perheiden tilanteesta

 Saisimme tarjonnan ja tukipalvelut ajan tasalle

 Vastaa täällä

 https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/41334eae-54bc-4d98-
8a54-b068e5860ade?displayId=Fin1468219

 Lisää tutkimuksesta

 https://uclouvain.be/en/research-institutes/ipsy/the-international-
investigation-of-parental-burnout-iipb.html

https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/41334eae-54bc-4d98-8a54-b068e5860ade?displayId=Fin1468219
https://uclouvain.be/en/research-institutes/ipsy/the-international-investigation-of-parental-burnout-iipb.html


Ilo olla 

yhdessä –

positiivinen 

kasvatus

Blogi

• www.positiivinenkasvatus.com ja www.positiivinenkasvatus.fi

Facebook

• www.facebook.com/positiivinenkasvatus

Instagram

• www.instagram.com/positiivinenkasvatus

Twitter

• www.twitter.com/poskasvatus

Youtube Ilo olla yhdessä – positiivinen kasvatus

Sähköposti positiivinenkasvatus@gmail.com

16.3. alkaen uusi puhelinnumero 045 144 03 82

mailto:positiivinenkasvatus@gmail.com

