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Johdanto
Vanhemmuuden tukeminen, parisuhde ja vanhempien oma 
jaksaminen ovat MLL:n toimintaan sopivia aiheita. Oppaasta 
löydät valmiita toimintamalleja näiden teemojen käsittele-
miseen. Vertaisryhmät, perhekahvilat, isä-lapsi -kerhot sekä 
erilaiset tapahtumat ovat luontevia paikkoja parisuhteeseen 
ja vanhemmuuteen liittyvien teemojen työstämiseen. Tee-
masuunnistus, luentotilaisuudet sekä yhteistyö eri toimijoi-
den, esimerkiksi kirjastojen kanssa, ovat kokeilemisen arvoisia 
uusia mahdollisuuksia. 

Voit käyttää oppaassa ehdotettuja toimintamalleja sellai- 
senaan tai soveltaa niitä. Lähtökohtana on vertaisryhmä- 
toiminta, jossa ohjaajalta ei vaadita alan koulutusta tai syvää 
asiantuntijuutta käsiteltävistä aiheista. Opas soveltuu myös 
ammatillisesti ohjattuihin ryhmiin. Toimintoihin voi osallistua 
puolison kanssa, yksin tai koko perheen voimin. Ohjaajan 
on syytä kerrata osallistujien turvallisuutta ja luottamuksel-
lisuutta korostavat pelisäännöt jokaisen kokoontumiskerran 
yhteydessä. 

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Uudenmaan piiri on tuot-
tanut oppaan Yhdessä vanhempana -hankkeessa (2013-2015) 
RAY:n tuella. Yhteistyökumppaneina ovat olleet Kataja- 
parisuhdekeskus, Väestöliitto, MLL:n keskusjärjestö, MLL:n 
Hämeen ja Varsinais-Suomen piirit sekä useat MLL:n paikallis-

yhdistykset. Olemassa olevia parisuhdetta tukevan vertais- 
toiminnan malleja on muokattu ja kehitetty MLL:n toimintaan 
sopiviksi sekä yhdistetty MLL:n olemassa olevaan vertaistoi-
minnan osaamiseen.

Yhdessä vanhempana -toiminnan taustalla on ratkaisu-  
ja voimavarakeskeinen ajattelu. Toiminnassa korostetaan  
vanhempien omia sekä lähiyhteisön voimavaroja, omien  
odotusten ja toiveiden esille tuomista, pieniä edistysaskeleita 
ja myönteistä palautetta sekä ajatusta riittävän hyvästä  
vanhemmuudesta ja parisuhteesta.

Toiminnan keskeisenä tavoitteena on vahvistaa vanhempien 
kykyä pohtia tunteita ja ajatuksia itsessä ja toisissa, sekä poh-
tia käyttäytymisen takana olevia tavoitteita, pyrkimyksiä ja 
tunteita. Teemojen ja harjoitusten avulla pyritään lisäämään 
puolisoiden uteliaisuutta ja ymmärrystä toisiaan kohtaan. 

Tutustu oppaaseen ja etsi mielestäsi sopivat toimintamallit. 
Voit ohjata toimintaa yksin tai pyytää ohjaajakaverin esimer-
kiksi MLL:n paikallisyhdistyksestä tai omasta tuttavapiiristäsi. 
Oman alueesi MLL:n piirin työntekijöiltä tai muilta alueesi 
lapsiperhetoimijoilta saat varmasti apua tämän toiminnan 
käynnistämiseen. Yhdessä vanhempana -toiminnasta saavat 
iloa ja oivalluksia niin osallistujat  kuin ohjaajatkin.



1.
Yhdessä vanhempana 
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Perheroolien ympyrät -teema
Teemakerran sisältö
• Tarvikkeet
• Tervetuloa
• Pelisäännöt
• Johdanto (voidaan lukea osallistujille)
• Alkuharjoitus ja esittäytyminen
• Pääharjoitus: Perheroolien ympyrät 
• Koonti
• Päätösharjoitus
• Kotitehtävä

Tarvikkeet
• Vertaansa vailla -kortit (tilalla voi käyttää Arvostan sinussa -lomaketta, 

liite 2)
• kopiot Arvostan sinussa -lomakkeesta (liite 2)
• kopiot Perheroolien ympyrät -menetelmästä (liite 1)
• paperia ja (väri)kyniä

Tervetuloa
• Ohjaajan oma esittäytyminen
• Paikallisyhdistyksen tai järjestäjän 

kuulumiset ja esittely
• Kokoontumiskerran kulun esittely:

• aikataulusta sopiminen
• tapaamisessa on mahdollista 

työskennellä kumppanin kanssa 
sekä keskustella yhdessä

• ohjelma perustuu MLL:n kehit-
tämään Yhdessä vanhempana 
-toimintamalliin

Pelisäännöt
• Tässä tilassa puhuttu jää tähän tilaan
• Jokainen edustaa itseään jättäen 

oman ammattiroolinsa taka-alalle
• Jokainen puhuu omasta puolestaan
• Puolisosta puhuttaessa ja kaikessa 

työskentelyssä pyritään keskittymään 
positiivisiin asioihin

• Kunnioitetaan toisten mielipiteitä
• Osallistuminen keskusteluun on 

vapaaehtoista



Johdanto
Tällä teemakerralla käsitellään perheen aikuisjäsenen kolmea  
pääroolia: olen olemassa miehenä/naisena, puolisona ja van-
hempana. Teemaa käsitellään Perheroolien ympyrät -mene-
telmän avulla.

Tavoitteena on herättää ja lisätä keskustelua siitä, kuinka tär-
keä on olla olemassa kaikissa näissä rooleissa ja jakaa aikaa ja 

Kuoppa ja kukkula

Vasemmalla tilanne muutama suku-
polvi taaksepäin: Yhteiskunta, kirkko, 
suku ja naapurit huolehtivat ja antoivat 
ohjeita, kuinka tulisi elää ja toimia pari-
suhteessa ja perheenä.

Oikea kuva: Tänä päivänä on vaikea pyy-
tää tai saada apua ja tukea. Myös tietoa 
siitä, mistä apua saa, voi olla vaikea 
löytää. Pariskunta/vanhemmat kuvataan 
korkealle kukkulalle, jossa saatetaan olla 
hyvin yksin ja vaarassa pudota. Yhdes-
sä vanhempana -toiminnassa pyritään 
löytämään kukkulan juurella olevia 
tukiverkostoja ja madaltamaan avun ja 
neuvojen kysymisen kynnystä.

Alkuharjoitus ja esittäytyminen
Ohjaaja levittää Vertaansa vailla -kortit 
pöydälle (tai jakaa kaikille Arvostan 
sinussa -lomakkeen) ja ohjeistaa osallis-
tujia hakemaan kolme positiivista korttia 
seuraavalla tavalla:

Jokainen osallistuja valitsee kolme kort-
tia itselleen ajatellen, millainen hän on 
1. naisena/miehenä, 
2. puolisona ja 
3. vanhempana. 
Valitut kortit esitetään ensin puolisolle. 
Osallistujat valitsevat yhden tai useam-
man kortin, josta he kertovat kaikille ja 
esittäytyvät samalla.

energiaa näiden roolien kesken. On tärkeä pohtia omaa jaksa-
mista ja hyvinvointia, ja samanaikaisesti sitä, kuinka olla riittä-
vän hyvä puoliso ja vanhempi. Tapahtumassa etsitään yhdessä 
osallistujien kesken hyviä käytänteitä. Kuinka voi järjestää 
yhteistä pariaikaa ihan tavallisessa arjessa tai järjestää aikaa 
itselleen ja vanhempana olemiseen – kullekin lapselle yhdessä 
ja erikseen. Pohdimme myös tukiverkostojen merkitystä.

Ajatuksia ja keskustelua voi avata seuraavan kuvan avulla: 
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Liitteet

Liite 1 
Perheroolien ympyrät 

Liite 2 
Arvostan sinussa -lomake

Ohjaaja jakaa Perheroolien ympyrät -menetelmästä 
kertovan monisteen (liite 1) ja kertoo omin sanoin  
lapsiperheen aikuisjäsenten kolmesta pääroolista ja 
niiden tärkeyttä esittävistä erivärisistä ja -kokoisista 
ympyröistä. Menetelmässä lähdetään ajatuksesta, että 
jokaisen lapsiperheen aikuisjäsenen on tasapainoiltava 
kolmen pääroolin välillä:
1. miehen/naisen rooli 
2. puolison rooli 
3. vanhemman rooli
4. (Me ja muut -osion voi tarvittaessa jättää pois)

Ohjaajan tulisi korostaa, että osallistujille jaettu  
”perusmalli” ei esitä ideaalitilannetta vaan, että jokai-
sen perheen on löydettävä juuri heille ja heidän perhe-
tilanteelleen sopiva tasapainotila. Ohjaaja varmistaa, 
että osanottajat ovat ymmärtäneet ohjeet.

Pääharjoituksen tekeminen
Jokainen osallistuja piirtää aluksi oman kuvion, joka 
sisältää molempien puolisoiden ympyrät. Pariskunnat 
näyttävät kuviot toisilleen ja keskustelevat niistä keske-
nään. Vaihtoehtona on piirtää kummankin omaa itseä 
koskevat ympyrät yhteiseen kuvaan.

Pääharjoitus: Perheroolien ympyrät

mies puoliso

isä

mies

puoliso nainen

äiti

nainen

lapsi



Koonti
Ohjaaja kysyy osallistujien tunnelmia ja 
mielipiteitä tehdystä harjoituksesta. Per-
heet voivat halutessaan kertoa lyhyesti 
omasta työskentelystään.

Päätösharjoitus
Ohjaaja opastaa osallistujia noutamaan 
kolme Vertaansa vailla -korttia (tai adjek-
tiivia listalta): kortit kuvaavat puolisoa 
1. naisena/miehenä, 
2. puolisona ja 
3. vanhempana. 
Valitut kortit kerrotaan puolisolle ja 
niistä voidaan valita yksi, josta kerrotaan 
muille.

Ajan salliessa:

1. Kuvien ympärille piirretään iso 
ympyrä kuvaamaan ulkopuolista 
yhteisöä, yhteiskuntaa jne. Kunkin 
rooliympyrän kohdalle kirjoitetaan 
yksi kyseiseen rooliin liittyvä haas-
te ja yksi kyseistä roolia tukeva tai 
auttava tekijä. Esimerkiksi haasteena 
vanhemmuudelle on pitkät, aikaa 
vievät työmatkat ja isovanhemmilta 
saamme tukea vanhemmuuteen.

2. Keskustelun jälkeen puolisot voivat 
piirtää tulevaisuuteen sijoittuvan 
yhteisen kuvion: tilanne vuoden  
kuluttua, opiskelujen päätyttyä… 

Johdannossa olevasta ”kuopassa vai 
kukkulalla” -kuvasta voidaan keskustella 
myös tapaamisen lopuksi. 

Kotitehtävä
Osallistujille jaetaan Arvostan sinussa 
-lomakkeet (liite 2), jotka voi täyttää 
kotona ja näyttää puolisolle.
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Arvot-teema
Teemakerran sisältö
• Tarvikkeet
• Tervetuloa
• Pelisäännöt
• Johdanto (voidaan lukea osallistujille)
• Alkuharjoitus ja esittäytyminen
• Pääharjoitus: Arvokeskustelu  

(tätä voi edeltää Kompromissi 
-harjoitus)

• Koonti
• Päätösharjoitus

Tarvikkeet
• Vertaansa vailla -kortit tai Arvostan sinussa -lomake, (liite 2)
• kopiot arvolistasta Ajatuksia arvokeskusteluun (liite 3)
• kopiot Kompromissi-harjoituksesta (liite 4)
• kopiot Arvokuutio-menetelmästä (liite 5)
• paperia ja kyniä

Tervetuloa
• Ohjaajan oma esittäytyminen
• Paikallisyhdistyksen tai järjestäjän 

kuulumiset ja esittely
• Kokoontumiskerran kulun esittely:

• aikataulusta sopiminen
• tapaamisessa on mahdollista 

työskennellä kumppanin kanssa 
sekä keskustella yhdessä

• ohjelma perustuu MLL:n kehit-
tämään Yhdessä vanhempana 
-toimintamalliin

Pelisäännöt
• Tässä tilassa puhuttu jää tähän tilaan
• Jokainen edustaa itseään jättäen 

oman ammattiroolinsa taka-alalle
• Jokainen puhuu omasta puolestaan
• Puolisosta puhuttaessa ja kaikessa 

työskentelyssä pyritään keskittymään 
positiivisiin asioihin

• Kunnioitetaan toisten mielipiteitä
• Osallistuminen keskusteluun on 

vapaaehtoista

Johdanto
Yhteiset arvot ja arvokkaana pitämäm-
me asiat (Onni löytyy arjesta, yhteisistä 
muistoista ja unelmista)

Teemakerran tavoitteena on saada 
osallistujat pohtimaan elämäänsä ja sen 
valintoihin liittyviä arvoja. Arvot ovat 
keskeinen osa minäkuvaa ja ne ohjaavat 
toimintaamme. Arvot syntyvät vuorovai-
kutuksessa, mutta yksilö viime kädessä 
antaa niille merkitykset ja muokkaa niis-
tä itselleen sopivat. Yksilön arvot voivat 
muuttua elämän eri vaiheissa. Parisuh-
teen solmiminen luo uuden tilanteen, 
jossa arvoja puntaroidaan ja sovitel-
laan yhteen. Tapaamisessa pohditaan, 
mitkä tällä hetkellä ovat tärkeitä asioita, 
mitä tärkeänä pidettyä on unohtunut 
ajansaatossa (ehkä pikkulapsiperhevai-
heen aikana) ja minkälaisista asioista 
unelmoimme. Tavoitteena on auttaa 
osallistujia sanottamaan omia arvo-

jaan ja löytämään yhteisiä asioita, joita 
molemmat arvostavat. Työskentelyssä 
hyödynnetään esimerkkilistoja arvossa 
pidetyistä asioista. 

Kun suomalaisilta on kysytty heidän 
arvojaan, on listan kärjessä ollut usein 
seuraavia asioita: terveys, perhe, hyvät 
ihmissuhteet, hyvä koulutus- tai työ-
paikka ja puhdas luonto. Tärkeitä, mutta 
pienempiä arvoja voivat olla esimerkiksi 
harrastus, mielimusiikki, pelien pelaami-
nen, urheilu tai jokin itselle tärkeä esine.

Tapaamisessa voidaan myös harjoitella 
kompromissin tekemistä huomioiden, 
että on asioita, joista ei tarvitse joustaa 
ja asioita, joista voi ja on hyvä joustaa 
perheen ja parisuhteen hyvinvoinnin 
vuoksi. Esimerkiksi toinen puolisoista ei 
halua luopua harrastuksestaan, mutta 
on valmis joustamaan siinä, milloin ja 
miten usein harrastaa.



Liitteet

Liite 2 
Arvostan sinussa -lomake

Liite 3 
Arvolista Ajatuksia  
arvokeskusteluun

Liite 4 
Kompromissi-harjoitus

Liite 5 
Arvokuutio-menetelmä

Koonti
Arvokeskustelun jälkeen ohjaaja voi 
kysyä jotain seuraavista: 
• Miltä tehtävien tekeminen tuntui?
• Tuliko yllättäviä tuloksia?
• Mitä ajatuksia kompromissien  

tekeminen herättää?
• Oliko eri asioiden ”puntarointi”  

arvokuutiossa vaikeaa?
• Millä perusteella ihminen tekee 

valintojaan?
• Mitkä asiat ovat valintojen taustalla?

Ohjaaja johdattaa keskustelua siihen, kuinka kaksi 
ihmistä yhteen liittyessään tuovat mukanaan myös 
arvomaailmansa yhteen liitettäväksi, synkronoitavaksi, 
toisen tarkasteltavaksi, kyseenalaistettavaksi, kiinnipi-
deltäväksi, kiisteltäväksi, ikuiseksi ristiriidaksi… Viitataan 
edelliseen korttiharjoitukseen: jokaisella on oikeus pitää 
kiinni arvokkaina pitämistään asioista.Samanaikaisesti 
on oltava valmis tekemään kompromisseja yhteiselon 
sujumiseksi.

Ohjaaja jakaa listan yleisesti arvokkaina pidetyistä 
asioista(arvolista Ajatuksia arvokeskusteluun, liite 3) ja 
Kompromissi-lomakkeen (liite 4) ohjeistaen toimimaan 
seuraavasti:

1. Etsikää arvolistalta yksi asia, jossa olette tehneet tai 
jossa pitäisi tehdä kompromissi. Harjoitelkaa rat-
kaisun löytymistä Kompromissi-lomakkeen avulla 
(lomakkeessa on esimerkkitapaus)

2. Valitkaa listalta yksi aihealue: Me kaksi, Olemme 
erilaisia, Vanhemmuus tai Me ja muut. Etsikää 
valitusta aihealueesta kuusi asiaa, joita pidätte 
yhteisesti tärkeinä.

Tämän jälkeen ohjaaja jakaa Arvokuutio-lomakkeen 
(liite 5) ohjeistaen seuraavasti:

3. Vertailkaa valitsemianne kuutta asiaa keskenään 
arvokuution avulla saaden aikaiseksi eräänlaisen 
yhteisen "arvoasteikon". (Ajan salliessa arvokuu-
tio voidaan tehdä myös jostain muusta arvolistan 
aihealueesta.)

Päätösharjoitus
"Mitä mukaan autiolle saarelle".  
Toteutus esim. miehet valitsevat ryh-
mänä 10 tarviketta ja naiset omansa. 
Valintoja vertaillaan lopuksi.

Kotitehtävä
Kokeilkaa ratkaisun löytymistä johonkin 
eriäviä mielipiteitä herättävään ajankoh-
taiseen asiaan Kompromissi-lomakkeen 
avulla.

Alkuharjoitus ja esittäytyminen
Osallistujia pyydetään ottamaan kolme 
Vertaansa vailla -korttia (tai valitsemaan 
Arvostan sinussa -lomakkeesta adjektii-
veja), jotka kuvaavat häneen itseensä 
sopivaa ominaisuutta tai omassa itses-
sään arvostavaa piirrettä seuraavasti:

1. Kortti kuvaamaan asiaa, jota osallistuja on pitänyt arvossa 
ennen, mutta se on unohtunut tai jäänyt tarkoituksella taakse ja 
vähemmälle huomiolle

2. Mikä on minulle arvokasta tässä ja nyt
3. Asia, josta unelmoin tai jonka haluaisin tapahtuvan

Pääharjoitus: Arvokeskustelu
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Tervetuloa
• Ohjaajan oma esittäytyminen
• Paikallisyhdistyksen tai järjestäjän 

kuulumiset ja esittely
• Kokoontumiskerran kulun esittely:

• aikataulusta sopiminen
• tapaamisessa on mahdollista 

työskennellä kumppanin kanssa 
sekä keskustella yhdessä

• ohjelma perustuu MLL:n kehit-
tämään Yhdessä vanhempana 
-toimintamalliin

• Osallistujien esittäytymiset vapaa-
muotoisesti tässä tai alkuharjoituksen 
yhteydessä

Pelisäännöt
• Tässä tilassa puhuttu jää tähän 

tilaan
• Jokainen edustaa itseään jättäen 

oman ammattiroolinsa taka-alalle
• Jokainen puhuu omasta puolestaan
• Puolisosta puhuttaessa ja kaikessa 

työskentelyssä pyritään keskitty-
mään positiivisiin asioihin

• Kunnioitetaan toisten mielipiteitä
• Osallistuminen keskusteluun on 

vapaaehtoista

Vuorovaikutus-teema
Teemakerran sisältö
• Tarvikkeet
• Tervetuloa
• Pelisäännöt
• Johdanto (voidaan lukea osallistujille)
• Alkuharjoitus 1 tai 2
• Pääharjoitus: Tietoisuuden kartta 
• Koonti
• Päätösharjoitus
• Kotitehtävä

Tarvikkeet
• Alkuharjoitus 1: Samarakas-pelikortit (Väestöliitto) tai niitä vastaavia 

kysymyksiä paperilapuilla (liite 6)
• Alkuharjoitus 2: Ilmapallo tai paperimytty
• Kopiot Tietoisuuden kartta -lomakkeesta (liite 7)
• Tietoisuuden kartan osa-alueet kirjoitettuna kukin omalle A4:lle (tai liite 8)
• Kuvakortteja (liite 9) tai 
• Esineitä (ks. Päätösharjoitus)
• Kopiot Aika arjessa -lomakkeesta (liite 10)

Vuorovaikutus =  
vaikuttaminen + vaikuttuminen  

+ vuorot 

- Minulla on asiaa, haluan vaikuttaa 
sinuun. Vaikutuitko? Keskustellaan.



Johdanto
Vuorovaikutus on haastava taitolaji.  
Toiset ovat siinä luontaisesti taitavam-
pia, mutta sitä voi myös tietoisesti 
opetella ja harjoitella. Tässä kuvataan 
sitä, mitä vuorovaikutus pohjimmiltaan 
on ja minkälaisia vuorovaikutustyylejä 
käytämme eri tilanteissa.

Kysymyksiä: 
• Onko teillä esimerkkiä arjen asiasta, 

jossa haluaisitte vaikuttaa kumppaniin?
• Kuinka toivoisitte toisen ottavan asian 

vastaan, vaikuttuvan?
• Miten huolehditte siitä, että vuoro-

vaikutuksessa molemmat osapuolet 
tulevat kuulluiksi (vuorottelu)?

Neljä vuorovaikutustyyliä

1. Juttelupuhe: Minkälaista puhetta on 
juttelupuhe? Keiden kanssa sitä käy-
dään? Mihin sillä pyritään? Millaisista 
asioista (vain) jutellaan?

2. Hallintapuhe: Minkälaista puhetta 
on hallintapuhe? Keiden kanssa 
sitä käydään? Mihin sillä pyritään? 
Minkälaisia asioita hallintapuheeseen 
sisältyy?

3. Pohdintapuhe: Minkälaista puhetta 
on pohdintapuhe? Keiden kanssa sitä 
käydään? Mihin sillä pyritään? Min-
kälaisia asioita pohdintapuheeseen 
sisältyy?

4. Oman sisäisen maailman jakaminen: 
Minkälaista puhetta on oman sisäisen 
maailman jakaminen? Keiden kanssa 
sitä käydään? Mihin sillä pyritään? 
Minkälaisia asioita oman sisäisen 
maailman jakamiseen sisältyy?

Alkuharjoitus, vaihtoehto 1
Alkuvalmistelu: Ohjaaja valitsee Sama-
rakas-korteista mielestään tilanteeseen 
sopivimmat kortit ja aihealueet tai käyt-
tää liitteessä 6 olevia kysymyksiä.

Ohjaaja jakaa jokaiselle 5-10 Samarakas- 
korttia (tai kysymyslappua) ja pyytää 
heitä valitsemaan niistä 3 korttia (ajan 
säästämiseksi kortit voidaan myös jakaa 
osallistujille sattumanvaraisesti pinosta 
poimien). Valittujen korttien tekstit lue-
taan kortti kerrallaan puolisolle, vasta-
ten samalla kortin kysymykseen. Puoliso 
voi vastata saman kortin kysymykseen. 
Halutessaan osallistujat valitsevat kor-
teistaan yhden ja kertovat siitä ryhmälle.

Alkuharjoitus, vaihtoehto 2
Ohjaajat esittävät seuraavan havain-
toesityksen (yksin ohjaava pyytää esitys-
kumppanin osallistujista): Tavoitteena 
on esittää ilmapallon avulla toimivaa ja 
ei-toimivaa vuorovaikutusta. Kunkin esi-
merkin jälkeen keskustellaan siitä, mitä 
vuorovaikutustilannetta tässä esitetään.

1. Pallo lyödään toiselle, joka on käänty-
nyt selin lyöjään nähden. Mitä vuoro-
vaikutustilanteessa tapahtui?

2. Pallo lyödään liian lujaa toista kohti
3. Pallo potkaistaan toista päin
4. Pallo pidetään itsellä, lyömättä sitä 

toiselle
5. Pallo piilotetaan
6. Pallo heitetään toiselle, mutta  

heittäjä lähtee pois
7. Pallo annetaan jollekulle toiselle, ei 

kumppanille
8. Pallo lyödään toiselle hiljaa niin, että 

toisella on mahdollisuus saada kiinni
9. Muita osallistujien nimeämiä vaihto-

ehtoja

Yhdessä vanhempana -toiminnan opas  13
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Ohjaaja jakaa Tietoisuuden kartta -materiaalin (liite 7) 
ja esittelee sen seuraavasti:

Tietoisuuden kartta on vuorovaikutuksen apuväline.  
Ajattele, kuinka hyvin saat asiasi ”myytyä” kumppanille-
si. Tietoisuuden kartan käyttäminen sekä puhumisessa 
että kuuntelemisessa vähentää väärinkäsityksiä. 

Uuden asian omaksuminen ei tapahdu hetkessä. Tie-
toisuuden kartan omaksuminen osaksi arkipuhetta vie 
aikansa, mutta saatte mukaanne harjoituksessa käyttä-
männe kartan, jossa on myös apukysymyksiä. Harjoitte-
lemalla tätä taitoa voitte oppia ilmaisemaan ajatuksian-
ne selkeämmin ja kuuntelemaan toista paremmin. 

Tietoisuuden kartta pitää sisällään kuusi eri aluetta: 
1. Tosiasiat eli havaitsemamme asiat, joita voi lukea, 

nähdä, kuulla, haistaa tai maistaa.
2. Ajatukset jotka muotoutuvat jokaiselle meistä 

omanlaisikseen. Niitä ovat tulkinnat, johtopäätökset, 
mielipiteet, arvostukset jne.

3. Tunteet joita meissä herää eri tilanteissa, kuten ilo, 
innostus, yhteenkuuluvuus, suru, kiukku, pettymys, 
häpeä jne.

4. Kehon reaktiot ja viestit kuten särky, huimaus, pala 
kurkussa, kivi rinnassa, jalat hyytelöä jne.

5. Tahto eli toiveemme ja tarpeemme jonkun asian 
suhteen.

6. Tuleva toiminta eli se, mitä aiomme oikeasti tehdä 
asian suhteen ja missä aikataulussa.

Jotta tulisimme ymmärretyiksi asiamme suhteen, on 
pyrittävä puhumaan riittävän laaja-alaisesti kertoen 
toiveidemme perustaksi esimerkiksi ajatuksistamme ja 
tunteistamme. Kun tahdomme oikeasti ymmärtää, mitä 
toinen haluaa meille kertoa, voimme pyrkiä kuuntele-
maan häntä näiden osa-alueiden kautta. Ja jos puhuja 
ei käytä puheessaan kaikkia osa-alueita, voimme esittää 
kysymyksiä puuttuvalta osa-alueelta. 

Lattialle laitetaan 6 lappua (liite 8), joissa on tietoisuu-
den kartan osa-alueet. 

Pääharjoitus: Tietoisuuden kartta 



Liitteet

Liite 6 
Kysymyskortit (Väestöliitto) 

Liite 7 
Tietoisuuden kartta

Liite 8 
Tietoisuuden kartan osa-alueet

Liite 9 
Kuvakortit

Liite 10 
Aika arjessa -lomake

4. Kehon reaktiot 
-  Tunnen väsymyksestä johtuvaa fyy- 
 sistä pahoinvointia ja päätäni särkee.

5. Tahto 
-  Toivon, että saamme luotua  
 toimivat iltarutiinit. 
- Tahdon aikaa sinun kanssasi. 
- Toivon, että tämän asian hoitami- 
 nen ei jää yksin minun vastuulleni.

6. Tuleva toiminta
 -  Ehdotan, että teemme yhdessä  

 toimintasuunnitelman.
 -  Laitan herätyskellon soimaan joka  

 ilta kello 19.00 muistuttamaan, että  
 on aika aloittaa lasten iltatoimet.

Asian jäsentämisen omassa mielessään 
voi aloittaa tosiasioista, ajatuksista tai 
tunteista. Tahdosta ja tulevasta toimin-
nasta on parempi puhua sen jälkeen kun 
on selventänyt niitä edeltäviä tosiasioi-
ta, ajatuksia ja tunteita. 

Osallistujat harjoittelevat tietoisuuden 
kartan käyttöä lattialla olevien lappujen 
avulla. Yksi osallistuja (tai ohjaaja) siirtyy 
lapulta toiselle ja muut pohtivat kyseistä 
osa-aluetta.

Ajan salliessa pariskunnat voivat harjoi-
tella oman haasteen ratkaisua kiertä-
mällä lattialla olevia lappuja.

Koonti
Ohjaaja kysyy osallistujien mielipiteitä ja 
tunnelmia tehdystä harjoituksesta. Puo-
lisot voivat halutessaan kertoa omasta 
työskentelystään.

Päätösharjoitus
Käytetään esineitä tai kuvakortteja  
(liite 9) kuvaamaan toimintatapoja  
vuorovaikutustilanteissa.

Ohjaaja näyttää esineitä kuvaavia kuvia 
tai kirjoittaa kuvissa olevat esineet 
lapuille (vispilä, suolapaketti, puheen-
johtajan nuija, työhanskat, taskulaskin, 
kuulosuojaimet, mikrofoni, saippua, 
kastelukannu, pallo, kännykkä, tiimalasi, 
kaulin, lenkkarit, tietokone). 

Ohjaaja voi varata myös esineitä lauk-
kuun ja nostaa sieltä yksi kerrallaan 
edellä mainituissa kuvissa olevia esi-
neitä tai esimerkiksi tiskiharjan, peilin, 
jauhopussin, klovnin naamarin, suuren-
nuslasin tms.

Pohdintaesimerkki
Ohjaaja laittaa lattialle kuusi lappua, joihin on nimetty osa-alueet.  
Laput asetetaan lattialle parin askeleen päähän toisistaan.  
Ohjaaja kiertää lappujen luona seuraavan esimerkin mukaisesti:

Kotimme iltarutiinit eivät mielestäni toimi…

1. Tosiasiat (muista, että kärpänen ka-
tossa voisi raportoida tämän saman!) 
-  Viime viikolla joka ilta kello oli 21.30  
 ennen kuin lapset nukahtivat.

2. Tunteet 
-  Olen kiukkuinen ja surullinen siitä,  
 ettei meille jää iltaisin yhtään 
 yhteistä aikaa sen jälkeen, kun 
 lapset nukahtavat.

3. Ajatukset 
- Mielestäni lasten on oltava nukku- 
 massa viimeistään klo 20.00. 
-  En usko jaksavani tällaista menoa.

• Keskustellaan siitä, mitä ajatuksia 
esineet herättivät vuorovaikutukses-
ta. Etsitään niin haasteita kuvaavia 
näkökulmia kuin positiivisia puolia 
sisältäviä vertauskuvia, esimerkiksi 
kuulosuojaimilla voidaan sulkea muut 
ulkopuolelle, mutta niiden voidaan 
käsittää myös kuvaavan jokaisen 
tarvetta ja oikeutta yksityisyyteen, 
omaan aikaan ja rauhaan. Kuvien 
yhteydessä on ajatuksia kustakin 
esineestä, mutta osallistujat varmasti 
keksivät esineistä useita arkeen liitty-
viä vertauskuvia.

• Mitä laukusta ehkä puuttui, mitä 
kuvaa ei ollut?

Kotitehtävä
Ohjaaja jakaa Aika arjessa -monisteen 
(liite 10) kehottaen osallistujia pohti-
maan kotona: 
• kuinka järjestää yhteistä aikaa  

puolison kanssa 
• mistä aikaa kunkin lapsen yksilölli-

seen huomioimiseen vanhempana
• kuinka järjestää aikaa itselleen,  

itsestä huolehtimiseen.

Yhdessä vanhempana -toiminnan opas  15
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Parisuhteen voimavarat -teema
Teemakerran sisältö
• Tarvikkeet
• Tervetuloa
• Pelisäännöt
• Johdanto (voidaan lukea osallistujille)
• Alkuharjoitus ja esittäytyminen
• Pääharjoitus: Voimavarakartta
• Päätösharjoitus
• Kotitehtävät

Tarvikkeet
• kopiot Parisuhteen voimavarakartan ohjeistuksesta (liite 11)
• aikakauslehtiä, suuria papereita (A3 tai suurempia), saksia,  

liimaa ja kyniä
• (digikamera ja valokuvatulostin tai kotoa ennakkoon pyydetty  

yhteiskuva)
• kopiot Perheen voimavarakartta -lomakkeesta (liite 12)

Tervetuloa
• Ohjaajan oma esittäytyminen
• Paikallisyhdistyksen tai järjestäjän 

kuulumiset ja esittely
• Kokoontumiskerran kulun esittely:

• aikataulusta sopiminen
• tapaamisessa on mahdollista 

työskennellä kumppanin kanssa 
sekä keskustella yhdessä

• ohjelma perustuu MLL:n kehit-
tämään Yhdessä vanhempana 
-toimintamalliin

• Osallistujien esittäytyminen alkuhar-
joituksen yhteydessä, jos mukana on 
uusia osallistujia

Pelisäännöt 
• Tässä tilassa puhuttu jää tähän 

tilaan
• Jokainen edustaa itseään jättäen 

oman ammattiroolinsa taka-alalle
• Jokainen puhuu omasta puolestaan
• Puolisosta puhuttaessa ja kaikessa 

työskentelyssä pyritään keskitty-
mään positiivisiin asioihin

• Kunnioitetaan toisten mielipiteitä
• Osallistuminen keskusteluun on 

vapaaehtoista

Johdanto
Tällä kerralla pohditaan omaa jaksamista 
sekä perheen ja parisuhteen voimava-
roja. Tämä aihepiiri kokoaa edellisillä 
kerroilla käsiteltyjä aiheita: Voimava-
rakartalle tuodaan asioita mm. arvo-, 
rooli- ja vuorovaikutusosioista.

Voimavarat voidaan luokitella sisäisiin 
(fyysiset ja psyykkiset) ja ulkoisiin  
(yhteisölliset) voimavaroihin: 
• Fyysiset voimavarat liittyvät ihmisen 

keholliseen hyvinvointiin ja toimin-
takykyyn, joita käytetään jokapäiväi-
siin perustoimintoihin, kuten lasten 
hoitamiseen ja työntekoon.

• Psyykkiset voimavarat liittyvät ihmi- 
sen älyllisiin toimintoihin, kuten 
tiedon käsittelyyn, taitoihin ja kykyyn 
selvitä uusista tilanteista. Hyvä itse- 
tunto ja luovuus sekä perustana ole-
vat arvot ovat osa psyykkisiä voima-
varoja.

• Yhteisölliset eli sosiaaliset voimavarat 
liittyvät toisten ihmisten kanssa toi-
mimiseen kasvokkain tai esimerkiksi 
sosiaalisen median välityksellä. Yhtei-
söllisiä voimavaroja ihminen käyttää 
ja saa toimiessaan työ-, asuin- ja lähi- 
ympäristössään (parisuhde, perhe- 
elämä, ystävät) ja yhteiskunnassa.

Työ, perhe ja muut velvollisuudet vievät 
paljon energiaa arjesta, mutta toisaalta 
myös tuovat iloa ja innostusta ja kartut-
tavat yksilön voimavaroja.

Alkuharjoitus ja esittäytyminen  
Ohjaaja kertoo osallistujille, että tilan 
lattia on kuvitteellinen Suomen kartta 
ja missä on etelä ja pohjoinen, länsi ja 
itä, ja pyytää osallistujia menemään 
kartalla:

1. Siihen kohtaan, josta he kokevat 
olevansa lähtöisin: synnyinpaikka tai 
missä on asunut lapsena pisimpään. 
Jokainen esittelee lyhyesti itsensä 
paikkakunnan mukaan.

2. Siihen paikkaan, jossa ovat puolison-
sa tavanneet. Tehdään lyhyt kierros, 
jossa pariskunta voi kertoa ensikoh-
taamisestaan haluamallaan tavalla. 

3. Siihen paikkaan, josta pariskunnalla 
on yhteinen hyvä muisto. Pariskunnat 
päättävät, mitä kertovat muistostaan 
muille.

4. Sellaiseen paikkaan, jossa on käynyt 
tai haluaisi käydä ja johon haluaisi 
puolisonsa viedä. Paikka esitellään 
lyhyesti muille osallistujille tai vaihto-
ehtoisesti vain omalle kumppanille.
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Liitteet

Liite 11 
Parisuhteen voimavarakartta

Liite 12 
Perheen voimavarakartta

Ohjaaja jakaa osallistujille Parisuhteen voimavarakartta 
-lomakkeet ja muut työskentelyyn liittyvät tarvikkeet 
(sakset, liima, lehdet ja suuri pohjapaperi). Hän kertoo 
kartalta löytyvän vanhemmuuteen, parisuhteeseen ja 
omaan hyvinvointiin liittyviä aihepiirejä: Me kaksi, Onni 
löytyy arjesta, Unelmat, Läheisyys, Olemme erilaisia 
yksilöitä, Me vanhempina, Lapset sekä Me ja muut.
Ohjaaja kertoo, että kukin pariskunta tekee yhden per-
hekohtaisen voimavarakartan. Osallistujien tehtävänä 
on etsiä lehdistä sanoja tai kuvia, jotka kuvaavat elämän 
eri osa-alueita ja vastauksia ohjelomakkeen kysymyk-
siin. Lehdistä saattaa löytyä myös osuvia tekstejä ja 
piirtäminenkin on mahdollista.

Voimavarakarttaa työstetään tapaamisessa  
seuraavasti:

1. Valitkaa tähän hetkeen sopivimmat aihealueet poh-
dittavaksi: esimerkiksi kaksi aihetta, jotka tällä het-
kellä tuntuvat sujuvan hyvin ja kaksi, jotka vaatisivat 
enemmän huomiota tai panostamista.  

Aloittakaa kartan tekeminen keskiruudusta, johon 
voidaan aluksi liittää valokuva pariskunnasta tai etsiä 
sopiva kuva lehdistä. Kartan voi viimeistellä kotona.

2. Kirjoittakaa arkin vasempaan yläreunaan tämän päi-
vän päivämäärä. Oikeaan alareunaan voitte kirjoittaa 
sen päivämäärän, jolloin haluatte tarkastella voima-
varakarttaanne uudestaan ja pohtia, mitä muutoksia 
arjessanne on tapahtunut suuntaan tai toiseen.

Työskentelyvaihtoehtoja:
• Pari etsii yhdessä yhteisiä kuvia ja sijoittaa ne kartalle
• Molemmat etsivät ensin itseään miellyttävän kuvan 

ja keskustellen asettavat molempien kuvat kartalle
• Molemmat etsivät itsenäisesti kuvia ja yhdessä päät-

tävät, mitkä kuvat laitetaan kartalle.
• Molemmat etsivät kuvia, joiden kuvittelevat kuvaa-

van puolison ajatuksia käsiteltävänä olevasta kartan 
aihealueesta. Keskustelun jälkeen yhdessä hyväksy-
tyt kuvat viedään kartalle.

Päätösharjoitus
Ohjaajat opastavat pariskuntia pohti-
maan hetken keskenään, miltä työsken- 
tely tuntui, ja valitsemaan yhden osa-
alueen, josta he kertovat muille.

Ohjaaja kertoo, että kuvitteellisen Suo-
men kartan pää- ja väli-ilmansuunnat 
vastaavat Aarrekartta-ohjeen otsikoiden 
sijaintia ohjepaperissa: pohjoinen = 
Läheisyys, etelä = Me ja muut, kaakko 
= Lapset jne. Ohjaaja ohjeistaa pareja 
menemään siihen ilmansuuntaan, jonka 
otsikon he valitsivat muille kerrottavaksi. 
Parit, jotka valitsivat saman aiheen/ 
ilmansuunnan, jakavat lyhyesti ryh-
mässä kokemuksiaan etsien mahdolli-
sen yhteisen nimittäjän eli asian, joka 
esiintyy heidän kaikkien kartoissa tai 
ajatuksissa. Ohjaaja menee keskuste-
lemaan sellaisen parin kanssa, joille ei 
tullut ryhmää tai yhdistää lähellä olevia 
pareja ryhmäksi.

Ryhmien kommentit käydään yhteisesti 
läpi esimerkiksi pohjoisesta alkaen.

Kotitehtävät
• Voimavarakartan aihepiirit pohjautu-

vat Väestöliiton kehittämään Parisuh-
teen Kehrä -malliin. Tutustu malliin 
Väestöliiton nettisivuilla.

• Osallistujille voi jakaa kotiin vietäväksi 
Perheen voimavarakartta -lomakkeen, 
jonka pohjalta vanhemmat voivat 
yhdessä lasten kanssa askarrella 
yhteisen voimavarakartan.

• Tapaamisen kotitehtäväksi voidaan 
valita tehtävä myös joltain muulta 
teemakerralta.

Pääharjoitus: Voimavarakartta

Yhdessä vanhempana -toiminnan opas  17



18  Yhdessä vanhempana -toiminnan opas



2.
Yhdessä vanhempana  

-teemat perhekahvilassa 
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Yhdessä vanhempana -teemat  
perhekahvilassa

Yhdessä vanhempana -materiaalien 
avulla pysähdymme pohtimaan tätä  
hetkeä kaikkien perheenjäsenten näkö- 
kulmasta. Kysymme, mistä minä van-
hempana haaveilen, tässä ja nyt?  
Entä me yhdessä, perheenä? 
 
Yhdessä vanhempana -teemojen kautta 
pohdimme perheen arvoja, yhteisiä ja 
yksilöllisiä tarpeita, perheen voimavaro- 
ja, vanhempien rooleja ja perheen vuo-
rovaikutusta. Kohdistamme huomion 
vahvuuksiin, onnistumisiin, ratkaisujen 
etsimiseen ja tulevaisuuteen.

Perhekahvilan ohjaaja voi edistää kes- 
kustelua teemakertojen pohjalta tai 
pyytää mukaan esimerkiksi oman yhdis-

Yhteinen päätös
Teemahetken päätteeksi voidaan 
jakaa työskentelyssä heränneitä  
ajatuksia yhdessä. Sinisessä laa- 
tikossa on kysymyksiä, joiden 
pohjalta voidaan keskustella ja 
kertoa omista kokemuksista ja 
näkökulmista. Keskustelussa tulee 
kuitenkin korostaa sitä, että kukin 
voi jakaa ajatuksiaan vain sen 
verran kuin haluaa ja että kukin 
puhuu vain omasta puolestaan.

tyksen edustajan tai piirin työntekijän. 
Ohjaaja voi muistuttaa perhekahvilan 
pelisäännöistä liittyen henkilökohtaisten 
keskustelujen luottamuksellisuuteen.

Teemoja käsitellään yhteisesti keskus-
tellen materiaalien pohjalta. Ne sopivat 
niin pikkulapsiperheiden kuin teinienkin 
vanhemmille. Keskusteluissa pyritään 
säilyttämään positiivinen ote ja välttä-
mään toinen toisensa ja ulkopuolisten 
arvostelua.

Materiaaleissa on hyödynnetty mm. 
Väestöliiton, Kataja-parisuhdekeskuksen 
ja Kirkkohallituksen parisuhdetta tukevia 
malleja.



1.  Osallistujat valitsevat kortin joka 
esimerkiksi

• kuvaa hänen luonteenpiirteitään,
• kuvaa hänen rooliaan perheen  

jäsenenä tai
• kuvaa hänen tunnelmiaan tällä 

hetkellä

Sitten ohjaaja pyytää jokaista kerto-
maan nimensä, näyttämään kortin 
muille ja kertomaan lyhyesti, miksi 
valitsi kortin.

2. Vaihtoehtoisesti perheenjäsenet 
voivat valita kortin toinen toisil-
leen ja esitellä siten toisensa.  
Jos on aikaa, jokainen perheen-
jäsen voi valita kortin muille 
perheenjäsenille.

3.  Jokainen valitsee itselleen  
3 korttia seuraavasti:

• 1 kortti, joka kuvaa häntä  
vanhempana

• 1 kortti, joka kuvaa häntä  
puolisona

• 1 kortti, joka kuvaa häntä itseään 
ilman muita rooleja

Aloitus
Teemahetken aluksi voidaan tehdä 
harjoitus, käyttäen MLL:n Vertaansa 
vailla -kuvakortteja. Harjoituksen avulla 
osallistujilla on mahdollisuus tutustua 
toisiinsa.

Kortit levitetään pöydälle tai lattialle 
kuvapuoli ylöspäin. Lapset voivat auttaa 
tässä. Ohjaaja pyytää kutakin osallistu-
jaa valitsemaan itselleen kortin, jollain 
seuraavista tavoista:

Huom! Ota Vertaansa vailla -kortti-
pinosta sivuun negatiivisia ajatuksia 
herättävä ”Suorasanainen”-kortti.

Oppaassa Toimintaideoita perhe-
kahvilan vuoteen sivulla 7 on lisää 
ideoita esittäytymiseen ja kuulumis-
kierrokseen.
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Perheroolien ympyrät
Jaa kullekin aikuiselle oma paperi sekä 
ohjeistus perheroolien ympyröiden 
tekemisestä. Molempien vanhempien 
ollessa paikalla, kumpikin voi piirtää 
omat ympyränsä ja sen jälkeen esitellä 
toisilleen, millaisina he roolinsa näiden 
ympyröiden avulla näkevät. 

Työstämistä voi jatkaa kotona. Tämän-
hetkisen elämäntilanteen kuvaamisen 
lisäksi puolisot voivat palauttaa mieliin 

Tarvikkeet
• paperia (A4)
• erivärisiä kyniä
• kopiot Perheroolien  

ympyrät -ohjeistuksesta 
(liite 1)

Yhteinen päätös
Osallistujat kertovat halutessaan 
havaintojaan työskentelystään. 
Mallin avulla on mahdollista poh-
tia myös sitä, millaisia perheroo-
lien ympyrät ovat olleet aikaisem-
min ja minkälaisiksi niiden haluaisi 
muodostuvan tulevaisuudessa.
Lasten piirroksista voidaan tehdä 
näyttely ennen kotiinlähtöä.

jonkin aiemman tilanteen ja tai piirtää 
tulevaisuuteen sijoittuvan yhteisen 
kuvion.

Piirtämisen sijaan voitte tutkia ohjeis-
tusta yhdessä ja keskustella siitä, minkä 
kokoisia eri roolit ovat kunkin kohdalla.

Lapset voivat piirtää kuvan omasta per-
heestä. Kuva voidaan piirtää myös koko 
perheen voimin.

Liitteet

Liite 1 
Perheroolien ympyrät

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

me ja muut 

1. Miehen/naisen roolilla tarkoitetaan tässä kaikkea käyttäytymistä, mikä liittyy ydinperheen 
ulkopuolisiin tilanteisiin ja suhteisiin, kuten omaan sukuun, omiin ystäviin/tuttaviin, työhön, 
harrastuksiin ja opiskeluihin. Toisin sanoen se, mitä tarkoittaa miehenä/naisena olemisella 
Suomessa/ globaalissa maailmassa. Tämä rooli kuvataan sinisen ympyrän avulla.  

2. Puolison roolille, mikä pitää sisällään kaiken sen, mikä liittyy parisuhteeseen, kuten yhdessäolo, 
yhdessä tekeminen, myötä- ja vastoinkäymisten jakaminen ja seksuaalisuus, käytetään punaista 
ympyrää.  

3. Vanhemman rooli esitetään vihreän ympyrän avulla. Tämä rooli pitää sisällä kaiken, mikä liittyy 
vanhemmuuteen sekä suhteeseen lapsiin: hoitamisen, huolehtimisen, yhdessäolon, yhdessä 
tekemisen, kasvatuksen ja roolimallina olemisen.  

Lapsille käytetään mustia ympyröitä, ja niiden määrä vastaa perheen lapsilukumäärää.  

Me ja muut -alueen sisään nimetään niitä asioita, jotka tukevat (nuolenkärki kyseiseen 
rooliympyrään päin) ja mitkä kuormittavat (nuolenkärki kyseisestä roolista poispäin) kutakin roolia 
(aiheita 1. roolikuvauksessa). 

Ympyröitä voi piirtää erillisinä tai osittain päällekkäisinä riippuen siitä, kuinka integroituneiksi 
roolit koetaan.  

Ympyröiden koolla ilmaistaan, kuinka paljon aikaa ja energiaa kyseinen henkilö käyttää kyseiseen 
rooliin. Mallissa ympyrät ovat samansuuruisia, mutta eri elämäntilanteissa ne ovat erikokoisia. 
Ympyröiden sijainnilla voidaan ilmaista suhteiden läheisyyttä tai etäisyyttä. 

Perheroolien ympyrät (Tejo de Bruijn) 

mies puoliso

isä

mies

puoliso nainen

äiti

nainen

lapsi



Perheen voimavarakartta

Tarvikkeet
• saksia
• liimapuikkoja
• aikakausilehtiä
• kyniä
• A3-kokoisia papereita
• kopiot voimavarakartan 

ohjeistuksesta (liite 12)

Jaa kullekin perheelle oma A3-kokoinen 
paperi sekä ohjeistus voimavarakartan 
tekemisestä.

Voimavarakartan tekeminen kannattaa 
aloittaa keskimmäisestä ”Kuva meistä” 
-ruudusta. Etsikää kaikille sopivat kuvat 
ja liimatkaa ne A3-paperin keskelle. 
Myös poissaoleville perheenjäsenille 
voi valita kuvia. Sen jälkeen voitte valita, 
mistä ruudusta jatkatte ja liimata kuvia 
niin monesta teemasta kuin ehditte. 
Voimavarakartan tekemistä voi jatkaa 
kotona.

Yhteinen päätös
Lopuksi perheet voivat esitellä 
toisilleen omat voimavarakarttan-
sa. Kuvien valintaperusteista voi 
kertoa sen verran kuin haluaa.

Yhteistä keskustelua voi jatkaa esi-
merkiksi Perheen voimavarakartan 
”Me vanhempina” -teemoista.

Liitteet

Liite 12 
Perheen voimavarakartta

 
 

Perheen voimavarakartta 

MEIDÄN PERHE, 
YHTEISET MUISTOT 

Yhteisyyden ja me-hengen ylläpitäminen vahvistaa suhteita perheen 
jäsenten välillä. Perheelle muodostuu vain heille kuuluvia omia juttuja, 
omaa huumoria, muistoja ja salaisuuksia.  

 Kuvia kuvaamaan sitä hyvää, mitä olette tehneet yhdessä. 

  

UNELMAT 

 Kuvia siitä 

- mitä uutta perheellenne on tapahtumassa?  
- mitä haluaisitte lisää perheellenne? 
- jos saisitte muuttaa yhden asian perheessänne, 
mikä se olisi? 
- mistä unelmoitte yhdessä? 
- mitä yhteisiä perinteitä tai tapoja viettää 
yhteistä aikaa haluatte säilyttää lasten kasvaessa 
isommiksi, ehkä aikuisiksi asti?  

ONNI LÖYTYY ARJESTA  

 Kuvia tämänhetkisestä arjesta  

- mikä tuntuu helpolta ja 
toimivalta 
- mille haluamme tehdä jotakin, 
muuttaa tai vahvistaa 
- mistä saatte tukea – on se sitten 
vaikka suku tai ystäväpiiri 

KUVA MEISTÄ 

Jokainen perheenjäsen on yksilö. 
Jokainen voi nähdä itsensä omalla 
tavallaan ja muut perheenjäsenet 
näkevät hänet hieman eri tavoilla. 

Valitkaa yhdessä keskustellen 
kuva jokaiselle perheenjäsenelle. 

ME VANHEMPINA 
Kuvia siitä, mitä pidämme tärkeänä perheellemme 

- yhteiset arvot  
- millaisia olemme vanhempina / kasvattajina 
- mitä haluamme siirtää edellisiltä sukupolvilta omille lapsillemme?  
- mitä hyvää lapset ovat tuoneet tullessaan vanhempien elämään? 
- mitä lapset voivat opettaa vanhemmille? 

Liite 12 
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Perherastit
Perherasteilla on lapsille ja aikuisille 
yhteistä tekemistä. Levittäkää rastit  
perhekahvilatilaan tai ulos niin, että  
kunkin rastin tehtävän mahtuu teke-
mään rastin äärellä. Jos tilaa on vähän, 
kaikkia rasteja ei tarvitse käyttää.

Muodostakaa pieniä ryhmiä, joissa on 
samasta perheestä tai muuten toisilleen 
tuttuja aikuisia ja lapsia. Aikuinen-lapsi 
-pari käy hyvin.

Rastiradan kiertämisen voi aloittaa mistä 
tahansa rastista ja jatkaa numerojärjes- 

Tarvikkeet
• Perherastit voi tulostaa 

MLL Uudenmaan piirin 
Internet-sivuilta.

tyksessä eteenpäin niin, että kaikki voi-
vat aloittaa suunnistuksen yhtä aikaa.

Rastille tultaessa aikuinen kertoo lapsel-
le, mitä kulloinkin tehdään tai mietitään. 
Eri rastien tehtävät vievät eripituisen 
ajan, joten sovitaan, että seuraavalle 
rastille mennään vasta, kun edelliset 
ovat rauhassa saaneet tehdä tehtävän.

Mikäli mukana on pienten esikoisvauvo-
jen vanhempia, joiden lapset eivät vielä 
osallistu keskusteluun, voi heitä varten 
ottaa muutamia parisuhderasteja.

Yhteinen päätös
Lopuksi voidaan kysyä rastiradan 
kiertäneiltä aikuisilta ja lapsilta, 
miltä rastiradan tekeminen tuntui. 
Oliko joku rasti vaikea tai joku 
erityisen mieluisa? Saivatko aikui-
set tai lapset jotain uutta tietoa 
toisistaan? Voidaan myös nostaa 
keskusteluun jokin yksittäinen rasti 
ja jakaa siinä heränneitä ajatuksia 
(esim. rasti 7 Muistot).

PERHERASTI 

 

 

 

 
      Muistot   

MUISTELKAA YHDESSÄ JOKIN KIVA YHTEINEN MUISTO. SE VOI 
OLLA LOMAMATKA, TAPAHTUMA VIIME KESÄLTÄ TMS. MIKÄ SIITÄ TEKI ERITYISEN KIVAN? VOISIKO SEN TEHDÄ / SE TAPAHTUA UUDELLEEN? 

PERHERASTI 

 

 

 
 

Muistot 

 

AIKUINEN: KERRO LAPSELLE, MIKÄ OLI LEMPILELUSI / -LEIKKI 

OMASSA LAPSUUDESSASI. 

LAPSI: (KYSY LAPSELTASI), MIKÄ HÄNELLE ON TÄRKEIN LELU / 

LEIKKI JUURI NYT.  



 
Mitkä ovat kumppanisi vahvuudet riidan sopimisessa? 
 

 
Miten tapanne tehdä kotiaskareita sopivat yhteen? 
  

Mitä kumppanisi haluaisi teidän opettavan lapsillenne? 
 

 
Minkä tavan kumppanisi haluaisi tuoda lapsuudenperheestään teidän perheeseenne? Entä sinä?  

Mitkä yhteiset unelmanne ovat jo toteutuneet? 
 

 
Miltä osin unelmanne ovat erilaiset?  

 
Mitkä rakkaasi unelmat ovat muuttuneet? 
 

 
Minkälaisesta lomasta rakkaasi pitää?  

 
Miten selviytyisitte matkasta maailman ympäri? 
 

 
Mitä kumppanisi arvostaa ihmisissä?  

 
Minkä vääryyden rakkaasi poistaisi maailmasta? 
 

 
Minkä yhteiskunnallisen asian kumppanisi haluaisi korjata?   

Mitä rakkaasi arvostaa? 
 
 

 
Mitä työ merkitsee kumppanillesi?  

 
Mistä rakkaasi on huolissaan?  
 

 
Mikä on rakkaallesi tärkeintä elämässä?  

 
Mistä asioista teidän on helppo tehdä kompromissi? 
 

 
Milloin kumppanisi on ylpeä teistä kahdesta? 
  

Mistä asioista olette samaa mieltä?  
 

 
Mitä kumppanisi toivoisi sinulta arjessa?  

Yhdessä vanhempana –teemat, lähde: Väestöliiton Samarakas-kortit  

Liite 6 

Kysymyskortit
Kysymyskortit on suunnattu parisuh-
teessa oleville aikuisille. Ne pohjautuvat 
Väestöliiton Samarakas-parisuhdepeliin. 
Kortit voi kopioida kertaalleen tai jos 
osallistujia on paljon, voi ottaa toisetkin 
kopiot. Peli löytyy myös nettiversiona 
osoitteesta www.samarakas.fi josta nii-
tä voidaan käyttää esim. älypuhelimella.

Kortit leikataan ja niistä jaetaan sattu-
manvaraisesti jokaiselle osallistujalle 

Tarvikkeet
• sakset
• kopio kysymyskorteista
• värikyniä ja paperia 

lapsille

3-5 kysymystä. Kukin lukee kysymykset 
itsekseen ja valitsee yhden kortin, jossa 
on kiinnostava tai ajankohtainen kysy-
mys. Yhteisessä keskustelussa osallistu-
jat voivat joko vastata kysymykseen tai 
kertoa, miksi kysymys on hänen mieles-
tään kiinnostava tai tärkeä.

Lapset voivat piirtää kuvan, jossa he 
ovat omassa lempipaikassaan tai lempi-
puuhassaan.

Yhteinen päätös
Lopuksi voidaan kysyä, miltä 
kysymysten pohtiminen tuntui. 
Oliko joku kysymys vaikea tai joku 
erityisen mielenkiintoinen? Tuliko 
osallistujille uusia oivalluksia tai 
jäikö heille jotain, mitä he halu- 
aisivat puolisoltaan tarkistaa? 
Voidaan myös nostaa keskusteluun 
jokin yksittäinen kysymys ja jakaa 
siitä heränneitä ajatuksia.

Liitteet

Liite 6 
Kysymyskortit (Väestöliitto)
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Kuvakortit
Ohjaaja jakaa osallistujille esineitä lau-
kusta tai näyttää esineitä kuvaavia kuvia: 
esimerkiksi mikrofoni, jauhopussi, tiski-
harja, peili, klovnin naamari, kuulosuo-
jaimet, suurennuslasi ja niin edelleen…

Pyydetään kutakin osallistujaa miet-
timään, mitä esine tai kuva kertoo 
erilaisista toimintatavoista vuorovaiku-

Tarvikkeet
• kuvia erilaisista esineistä 

tai arkisia esineitä kotoa 
(liite 9)

tustilanteissa. Pohditaan yhdessä sekä 
negatiivisia että positiivisia seikkoja, 
joita esineet tuovat mieleen. Esimer-
kiksi kuulosuojaimet voidaan käsittää 
haluttomuutena kuunnella toista, mutta 
ne voivat myös kuvata jokaisen tarvetta 
ja oikeutta yksityisyyteen, omaan aikaan 
ja rauhaan. 

Yhteinen päätös
Keskustellaan siitä, mitä ajatuksia 
esineet herättivät? Mitä laukusta 
ehkä puuttui, mitä muita esineitä 
voisi käyttää kuvaamaan vuorovai-
kutuksen eri tapoja?

Liitteet

Liite 9 
Kuvakortteja



3.
Yhdessä vanhempana

Perheen tarina -lautapeli
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Perheen tarina -lautapeli

Yleistä
• Peli soveltuu eri-ikäisten lasten  

perheille.
• Pelikerran kesto on 1,5 tuntia  

kerrallaan.
• Jokainen osallistujaperhe tekee omaa 

tuotostaan omien lasten iät ja taidot 
huomioiden.

• Peli toimii parhaiten n. viiden  
perheen kolme kertaa kokoontuvana 
”kerhona”.

• On toivottavaa, että perheet sitou- 
tuisivat osallistumaan kaikille kerroil-
le. Poissaolot eivät kuitenkaan estä  
perheen osallistumista muille  
kokoontumiskerroille.

• Peli soveltuu erinomaisesti toteu-
tettavaksi kirjastossa, yhteistyössä 
kirjaston työntekijöiden kanssa.

Tavoite
Työpajan tavoitteena on tarjota perheil-
le mahdollisuus
• yhdessä olemiseen ja tekemiseen
• pysähtyä pohtimaan omaa perhettä
• harjoitella perheen vuorovaikutus-

taitoja
• pohtia parisuhteen ja vanhemmuu-

den peruskysymyksiä vertaisryhmässä

Sisältö ja viitekehys
Kokoontumiskertoja on kolme ja niissä 
liikutaan aikajanalla seuraavasti:

1. Muistot-kerralla pohditaan esi-
merkiksi vanhempien lapsuutta ja 
perheen yhteisiä muistoja. 

2. Arki-kerralla käsitellään tämän päivän 
lapsuutta ja esimerkiksi työnjakoa ja 
rooleja perheessä. 

3. Unelmat-kerralla suunnitellaan per-
heen yhteisiä tulevaisuuteen suun-
tautuvia asioita ja pohditaan mm. 
vanhempien lapsuudenunelmien 
toteutumista.

Tarvikkeet
 
• Peliohjeet (liite 13)
• Valmis pelilautapohja 

ensimmäiselle kerralle 
(liite 14)

• 3 x A4-paperiarkkeja 
pelilaudaksi 

• Piirustuspaperia
• Valmiit aihekohtaiset 

kysymys-/tehtäväkortit 
(liite 15)

• Värikyniä pelilaudan ja 
piirrostehtävien teke-
miseen (aikakauslehtiä, 
saksia, liimapuikkoja)



Tapaamisissa valmistetaan perhekohtai-
nen Lautapeli, jonka avulla pohditaan 
seuraavia teemoja:
• Lapsen ja lapsuuden arvostus
• Vuorovaikutus perheessä
• Perheen arvot ja arvokkaina pitämät 

asiat
• Perheen voimavarat

Lautapeli etenee valmiiden tehtäväkort-
tien avulla. Tehtäviä työstetään
• piirtämällä
• esittämällä
• mediatekemisen kautta
• keskustelemalla
• hakemalla tietoa (kuvakirjat, Internet…)

TOTEUTTAMISMALLI
Tässä mallissa kuvataan työpajan jär-
jestämistä lähikirjastossa, hyödyntäen 
kirjaston tiloja sekä henkilökunnan 
ammattitaitoa ja kokemusta.

Alkuvalmistelut
• MLL:n paikallisyhdistys tai muu jär-

jestäjätaho valitsee työpajan vetäjän. 
Parhaimmillaan vetäjänä on henkilö, 
joka itsekin osallistuu perheensä 
kanssa työpajaan (oma kokemus/
vertaisuus).

• Lähikirjaston kanssa sovitaan kokoon-
tumisajasta ja -tilasta sekä siitä, että 
kirjaston työntekijä olisi käytettävissä 
jokaisen kokoontumiskerran alussa, 
vinkaten kerran aiheeseen liittyvistä 
kirjoista (lasten ja aikuisten kirjoja) 

• Työpajaa mainostetaan yhteistyössä 
kirjaston kanssa.

Kokoontumiskerrat

1. kokoontuminen
• Työpajan vetäjä esittelee itsensä ja 

perheensä sekä pyytää muita osallis-
tujia esittelemään perheensä. 

• Vetäjä esittelee työpajan idean ja 
kertoo halutessaan ajatuksia päivän 
aiheesta.

• Kirjaston työntekijä vinkkaa päivän 
aiheeseen (Muistot, Arki tai Unelmat) 
liittyviä lasten ja aikuisten kirjoja 
max. 10min.

• Huom! Vinkkauksen ajaksi pienimmil-
le lapsille on syytä varata kuvakirjoja 
katseltavaksi, piirustusvälineitä tms.

• Perheille jaetaan peliohjeet sekä tar-
vikkeet pelilaudan tekoon. Ohjaajalla 
on mukana myös valmiita ensimmäi-
sen kerran pelilautoja.

• Sovitaan yhteisesti, että pelilautaa 
valmistetaan noin 20 minuuttia, jonka 
jälkeen ryhdytään pelaamaan.

• Yhteinen lopetus: vetäjä pyytää per-
heitä valitsemaan yhden mieluisan 
kortin käsittelemistään tehtäväkor-
teista ja kertomaan siitä muille.

• Huom! Ohjaaja muistuttaa pelilauto-
jen mukaan ottamisesta seuraaville 
kerroille.

• Kokoontumistilan siistiminen yhdessä 
ja kotiin lähtemiseen varataan  
10 minuuttia ennen tapaamisen 
päättymistä.

2. ja 3. kokoontuminen
• Vetäjä toivottaa tervetulleeksi ja 

kertoo omin sanoin päivän aiheesta 
tai haastaa osallistujia pohtimaan 
aihetta.

• Kirjaston työntekijä vinkkaa kirjoja 
max 10min.

• Pelitarvikkeiden jako perheille
• Perheet aloittavat pelilaudan valmis-

tuksen, tehtäväkorttien leikkaamisen 
ja itse pelaamisen.

• Yhteinen lopetus: vetäjä pyytää per-
heitä valitsemaan yhden mieluisan 
kortin käsittelemistään tehtäväkor-
teista ja kertomaan siitä muille.

• Kokoontumistilan siistimiseen  
yhdessä ja kotiin lähtemiseen  
varataan 10 minuuttia.

Extrat
• Kirjavinkkaukseen pyydetään kirjojen 

lisäksi vinkkejä dvd-elokuvista, ääni-
kirjoista tms.

• Vinkatuista kirjoista pyydetään lista 
jaettavaksi osallistujille

• Toiselle kerralle voi pyytää perhei-
tä tuomaan oman perheen kuvan. 
Kuva voidaan vaihtoehtoisesti ottaa 
järjestäjien toimesta ja tulostaa esim. 
kirjastossa.

• Pelinappulan askartelu.
• Tarjoilu viimeisellä kerralla.

Liitteet

Liite 13 
Peliohjeet

Liite 14 
Valmis pelilautapohja  
ensimmäiselle kerralle

Liite 15 
Valmiit aihekohtaiset  
kysymys-/tehtäväkortit
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Perheen tarina -pelin ohjeet kirjastolle

Lapsen ja lapsuuden  
arvostaminen
• Lapsuus ennen ja nyt, kun äiti ja 

isä olivat lapsia (isovanhempien 
lapsuus)

• Lapsuus on yhtä arvokasta kuin 
aikuisuus

• Kuinka lapsi arvostaisi itse  
lapsuuttaan

• Sukupolvien välinen ketju
• Vanhempien lapsuudenmuistot
• Leikki, leikkiminen, leikkikalut  

(ennen ja nyt)
• Lapsi on yhtä tärkeä kuin aikuinen - 

tasa-arvo, puheissa ja teoissa
• Lastenkulttuuri
• Lasten mediakulttuuri
• Lastenoikeudet
• Ajankuva: vanhat valokuvat, elokuvat
• Kasvatus (ennen ja nyt)
• Lapsuus Suomessa
• Lapsuus toisissa maissa ja kulttuu-

reissa

Kyseessä on koko perheelle tarkoitettu 3 kertaa  
kokoontuva työpaja, jossa valmistetaan perhekohtaiset 
lautapelit. Ensimmäisen kokoontumisen aiheena on 
muistot, toisella kerralla aiheena on arki ja kolmannella 
kerralla pohditaan unelmia. Työpaja toimii parhaiten 
kirjaston kanssa tehtävänä yhteistyönä. Kokoontumis-
kertojen alkuun sopii mainiosti kirjaston henkilökunnan 
laatima kirjavinkkaus kunkin kerran aiheeseen liittyen. 

Alla esitetyssä listassa on 4 teemaa, joita käsitellään 
jokaisen kokoontumiskerran aiheen mukaisesti. Listassa 
esiteltyjä avainsanoja voi käyttää vinkattavien kirjojen 
etsinnässä.

Muistot-kerralla pohditaan esimerkiksi vanhempien 
lapsuutta ja perheen yhteisiä muistoja. 

Arki-kerralla käsitellään tämän päivän lapsuutta ja  
esimerkiksi työnjakoa ja rooleja perheessä. 

Unelmat-kerralla suunnitellaan perheen yhteisiä tule-
vaisuuteen suuntautuvia asioita ja pohditaan  
mm. vanhempien lapsuudenunelmien toteutumista.

Vuorovaikutus perheessä
• Sisarusten välinen vuorovaikutus
• Eri roolit perheissä: aikuisen rooli/

vastuu/oikeudet, lapsen rooli/vas-
tuu/oikeudet

• Arjen tilanteet (ilot ja pulma- 
tilanteet)

• Parisuhde
• Aikuisen suhde lapseen
• Aikuinen auttaa lasta, on lasta 

varten
• Perheenjäsenyys
• Yksilönä perheessä
• Kuunteleminen, kuulluksi tuleminen 
• Turvallisuus (aikuiselle voi kertoa 

asioista)
• Kiusaaminen (aikuinen auttaa tilan-

teen selvittämisessä)
• Keskustelu, keskustelukulttuuri
• Itseilmaisu
• Suvaitsevaisuus
• Inhimillisyys
• Empatia, sympatia
• Sukulaisuus

Perheen arvot ja arvokkaina 
pitämät asiat
• Meidän perhe
• Meidän juttu (meidän perheen 

tavat, säännöt)
• Perustietoa arvoista

• Klassiset arvot (totuus, kauneus, 
hyvyys)

• Ihanteet (Ihanteita on lukematon 
joukko: mm. rehellisyys, oikeu-
denmukaisuus, suvaitsevaisuus, 
vastuullisuus, ystävällisyys, 
tasa-arvo jne.)

• Arvostuksia on vielä enemmän 
kuin ihanteita: tavarat, omaisuus, 
ulkonäkö, terveys, matkat, kun-
nia, taide, ystävyys jne. Arvos-
tuksilla on yleensä selvä kohde, 
joka on konkreettinen (auto) tai 
abstrakti (tiede).

• Inhimillisesti arvokkaita koke-
muksia ei voi luontevasti sijoittaa 
aikaisempiin luokkiin: oivallukset, 
taiteelliset elämykset, ystävyyden 
tai luonnon antama kokemus jne.

• Erilaisuus (erilaiset tavat, erilaiset 
perheet)

• Samankaltaisuus

Avainsanoja kirjavinkkaukseen (lihavoituna keskeisimmät);  
voit valita kustakin alleviivatusta teemasta kirjoja illan aiheeseen:

Perheen tarina-peli pähkinänkuoressa:



Perheen voimavarat
• Tukiverkosto, perheen ulkopuolinen 

apu, läheiset ihmiset, vertaistuki
• Yhdessäolo, yhdessä tekeminen
• Yksilöllisyys, oma aika, itsensä kehit-

täminen
• Unelmat
• Muistot
• Onni löytyy arjesta
• Rakkaus
• Ystävyys
• Harrastukset
• Loma
• Ilo
• Terveys
• Oma lähiympäristö, luonto
• Mielikuvitus
• Vuodenajat

Huomioita:
Kirjavinkkauksen sopiva kesto on 
10 minuuttia. Kirjojen lisäksi voidaan 
vinkata muistakin kirjaston materiaa- 
leista: videot, musiikki jne.

Aikuisille: 
Eri tyylilajien kirjoja: tietokirjoja, kasva-
tusoppaita, romaaneja, elämäkertoja 
jne.

Lapsille (n. 1-10 vuotta):
Satukirjoja, kuvakirjoja jne.
• Aikuisten kanssa luettavaa
• Itsenäisesti luettavaa

Monet kirjat sopivat useammankin 
kokoontumiskerran otsikon alle.

Kirjaston työntekijä voi monistaa  
kirjalistan jaettavaksi osallistujille.
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me ja muut 

1. Miehen/naisen roolilla tarkoitetaan tässä kaikkea käyttäytymistä, mikä liittyy ydinperheen 
ulkopuolisiin tilanteisiin ja suhteisiin, kuten omaan sukuun, omiin ystäviin/tuttaviin, työhön, 
harrastuksiin ja opiskeluihin. Toisin sanoen se, mitä tarkoittaa miehenä/naisena olemisella 
Suomessa/ globaalissa maailmassa. Tämä rooli kuvataan sinisen ympyrän avulla.  

2. Puolison roolille, mikä pitää sisällään kaiken sen, mikä liittyy parisuhteeseen, kuten yhdessäolo, 
yhdessä tekeminen, myötä- ja vastoinkäymisten jakaminen ja seksuaalisuus, käytetään punaista 
ympyrää.  

3. Vanhemman rooli esitetään vihreän ympyrän avulla. Tämä rooli pitää sisällä kaiken, mikä liittyy 
vanhemmuuteen sekä suhteeseen lapsiin: hoitamisen, huolehtimisen, yhdessäolon, yhdessä 
tekemisen, kasvatuksen ja roolimallina olemisen.  

Lapsille käytetään mustia ympyröitä, ja niiden määrä vastaa perheen lapsilukumäärää.  

Me ja muut -alueen sisään nimetään niitä asioita, jotka tukevat (nuolenkärki kyseiseen 
rooliympyrään päin) ja mitkä kuormittavat (nuolenkärki kyseisestä roolista poispäin) kutakin roolia 
(aiheita 1. roolikuvauksessa). 

Ympyröitä voi piirtää erillisinä tai osittain päällekkäisinä riippuen siitä, kuinka integroituneiksi 
roolit koetaan.  

Ympyröiden koolla ilmaistaan, kuinka paljon aikaa ja energiaa kyseinen henkilö käyttää kyseiseen 
rooliin. Mallissa ympyrät ovat samansuuruisia, mutta eri elämäntilanteissa ne ovat erikokoisia. 
Ympyröiden sijainnilla voidaan ilmaista suhteiden läheisyyttä tai etäisyyttä. 

Perheroolien ympyrät (Tejo de Bruijn) 

mies puoliso

isä

mies

puoliso nainen

äiti

nainen

lapsi
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Liite 1 | Perheroolien ympyrät
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Arvostan sinussa…  
 

Ohjeet:  
1)	Pysähdy hetkeksi miettimään puolisoasi ja hänen luonteenpiirteitään. 

2) Ympyröi alla olevista adjektiiveista kolme ominaisuutta, joita arvostat puolisossasi:  

    1. vanhempana, 2. puolisona, 3. hänenä itsenään, miehenä / naisena (ilman muita rooleja).  

3)	Kerro puolisollesi mitä valitsit. 

 

Huom. Listaa voi käyttää esittäytymisessä valitsemalla omaa itseä kuvaavat adjektiivit edellä kuvatulla tavalla. 

 

1) rakastava    2) herkkä   3) rohkea 

4) älykäs    5) ajattelevainen  6) antelias 

7) lojaali    8) todenmukainen  9) vahva 

10) energinen   11) seksikäs   12) päättäväinen 

13) luova    14) mielikuvituksellinen  15) hyvää seuraa 

16) viehättävä   17) mielenkiintoinen  18) tukea antava 

19) hauska    20) huomioonottava  21) hellä 

22) organisoitu   23) kekseliäs   24) atleettinen 

25) iloinen    26) asioita hallitseva  27) viehkeä 

28) elegantti   29) suloinen   30) leikkisä 

31) huolehtiva   32) hyvä ystävä   33) jännittävä 

34) säästäväinen   35) suunnitelmallinen  36) ujo 

37) sitoutunut   38) osallistuva   39) ilmeikäs 

40) aktiivinen   41) varovainen   42) varautunut 

43) seikkailunhaluinen  44) vastaanottavainen  45) luotettava 

46) vastuuntuntoinen  47) riippuvainen   48) hoivaava 

49) lämmin    50) toiminnallinen  51) kiltti 

52) lempeä    53) käytännöllinen  54) himokas 

55) sukkela    56) rentoutunut   57) kaunis 

58) komea    59) rikas   60) rauhallinen 

61) eloisa    62) loistava kumppani  63) loistava vanhempi 

64) vakuuttava   65) suojeleva   66) söpö 

67) hellä    68) voimakas   69) joustava 

70) ymmärtävä   71) täysin höpsö   72) haavoittuva 

73) keksi itse muita vaihtoehtoja    

 

Liite 2 

Yhdessä vanhempana -toiminnan opas  33

Liite 2 | Arvostan sinussa -lomake



Ajatuksia arvokeskusteluun    

Me kaksi 
 
Toisen kunnioittaminen 

Tasa-arvoinen suhde, jossa ei ole alistamista 
Nalkuttamisen välttäminen 
Vapaus osoittaa kielteisiä tunteita, myös riidellä 

Kahdenkeskeisen aikuisten ajan varmistaminen 
Mustasukkaisista ajatuksista puhuminen 
Keskustelu kaikesta tärkeästä, myös vaikeista asioista 

Yhteinen tekeminen, harrastukset 
Inhimillisyys toista kohtaan 

Hellyys 
Erotiikan elävyydestä huolehtiminen 
Halu tutustua omaan ja toisen seksuaalisuuteen 

Yhteiset haaveet 
Toisen unelmaan liittyminen 
Ehdoton pidättäytyminen fyysisestä väkivallasta  

Siisti koti 
Päihteettömyys tai kohtuukäyttö 
Huumori 

Huvittelu 
Säästäväisyys 
Yhteyden pitäminen arjen keskellä 

Taloudesta huolehtiminen yhdessä 
Arjen toimivuudesta huolehtiminen yhdessä 
Kumppanin kannustaminen 

 

Olemme erilaisia - yksilöllisyys 

Omasta terveydestä ja jaksamisesta huolehtiminen 
Toisen yksilöllisten tarpeiden kunnioittaminen 
Erilaisten tunteiden ymmärtäminen 

Miehekäs olemus ja käytös 
Naisellisuudesta huolehtiminen 
Omien tarpeiden ilmaisu 

Omat unelmat 
Kyky tehdä itsenäisiä ratkaisuja 
Henkilökohtaisesta hygieniasta huolehtiminen 

Henkilökohtaisista ystävyyssuhteista huolehtiminen 
Mahdollisuus omiin harrastuksiin 
Omista arvoista kiinni pitäminen 

Oman rahan käyttö 
Uran luominen tai työlle omistautuminen 

Liite 3 

Liite 3 | Arvolista Ajatuksia arvokeskusteluun
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Vanhemmuus 

Perheen yhteinen aika arjessa 

Perheen yhteinen puuhastelu tai matkat 
Lasten harrastuksiin osallistuminen/mahdollistaminen 
Vanhempana kasvaminen 

Vanhemmuuden tieto-taidon kartuttaminen 
Lasten kasvatuksesta keskusteleminen 
Lasten fyysinen helliminen  

Rakkauden osoittaminen lapsille sanoin ja teoin 
Aikuisten keskinäinen halailu ja suukottelu lasten nähden 
Lasten yksilöllisistä tarpeista huolehtiminen 

Lapsuuden arvostaminen, lapsi saa olla lapsi 
Meidän perheen traditioiden luominen 
Puolison tukeminen kasvatuksessa 

Tasavertaiset roolit vanhemmuudessa 
Oman lapsuudenperheen kasvatuskulttuurista keskusteleminen 
 

Me ja muut 

Lapsuudenkodista irrottautuminen 

Vertaistuen saaminen muilta vanhemmilta 
Hyvät suhteet sukulaisiin 
Tukiverkosto 

Perheen ystävistä huolehtiminen, yhteydenpito 
Sosiaalinen media 
Sopiminen siitä, mitä ja kuinka perheen asioista kerrotaan muille 

Työkeskeisyys ja kunnianhimoinen ura 
Ulkoiset menestymisen merkit (esim. hieno auto, koti, merkkivaatteet) 
Suvaitsevaisuus 

Omaan asuinympäristöön integroituminen 
Lapsen ystäviin tutustuminen 
Suvun perinteiden siirtäminen omille lapsille 

Oman elämänhistorian kertominen 
Tarjotun avun vastaanottaminen 
Avun pyytäminen 

Työn joustaminen elämäntilanteen mukaan 
 

Muu meille tärkeä asia, mikä? 
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Yhteisen ratkaisun löytäminen: KOMPROMISSI 
 
Haasteenamme on:__________________________________________________________ 
 

Jaa haasteeseen liittyvät asiat kahteen osaan: 
 

asiat, joissa voin joustaa 

    asiat, joissa en voi joustaa 

  

 
Seuraa kompromissin kolmea vaihetta: 

• Määrittele ensin haastavaan tilanteeseen liittyvät asiat, joissa et voi antaa periksi. 
 Esimerkki:	En	voi	luopua	urheiluharrastuksestani	oman	hyvinvointini	vuoksi.	
	

• Määrittele seuraavaksi asiat, joissa voit joustaa jonkin verran.  
Olen	valmis	joustamaan	siinä,	milloin	ja	miten	usein	harrastan.	
	

• Yritä tehdä väliaikainen kompromissi. Kompromissit ovat eritasoisia. Keskustelu siitä, mitä 
voit tehdä ja mitä et voi tehdä tässä asiassa samalla kunnioittaen kumppanisi näkökantaa ja 
tapaa toimia. 
Harrastusajat	sovitaan	yhdessä	huomioiden	muiden	perheenjäsenten	aikataulut.	

Liite 4 

Lähde: Väestöliitto 
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Liite 4 | Kompromissi-harjoitus
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ARVOT ARKEEN 

Valitkaa Ajatuksia arvokeskusteluun -listalta yksi aihealue: Me kaksi, Olemme erilaisia, Vanhemmuus 
tai Me ja muut. Etsikää valitusta aihealueesta kuusi asiaa, joita pidätte yhteisesti tärkeinä. Vertailkaa 
valitsemianne kuutta asiaa keskenään alla olevan arvokuution avulla saaden aikaiseksi eräänlaisen 
yhteisen "arvoasteikon". Toimi seuraavasti:  

1. Laittakaa jokainen kuudesta aiheesta arvokuution kulmissa oleville viivoille.   
2. Jokainen aihe on yhdistetty viivoilla toisiinsa. Verratkaa kutakin asiaa pareittain toisiinsa ja 
piirtäkää asioiden väliselle viivalle nuolenkärki osittamaan siihen suuntaan, kumpi asioista tuntuu 
tärkeämmältä. Arvioikaa esimerkiksi, kumpi asioista vaikuttaa enemmän valintoihinne tai 
tunteisiinne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

3. Tämän jälkeen laskekaa kuhunkin asiaan osoittavat nuolenkärjet ja asettakaa aiheet sen mukaan 
järjestykseen. Miltä näyttää? Onko tulos yllättävä? 

1. _____________________________________________ 

2. _____________________________________________ 

3. _____________________________________________ 

4. _____________________________________________ 

5. _____________________________________________ 

6. _____________________________________________ 

Lähde: Kasvattajan kapsäkki, MLL 

Liite 5 
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Liite 5 | Arvokuutio-menetelmä



 
Mitkä ovat kumppanisi vahvuudet riidan 
sopimisessa? 
 

 
Miten tapanne tehdä kotiaskareita 
sopivat yhteen? 
 

 
Mitä kumppanisi haluaisi teidän 
opettavan lapsillenne? 
 

 
Minkä tavan kumppanisi haluaisi tuoda 
lapsuudenperheestään teidän 
perheeseenne? Entä sinä? 

 
Mitkä yhteiset unelmanne ovat jo 
toteutuneet? 
 

 
Miltä osin unelmanne ovat erilaiset? 
 

 
Mitkä rakkaasi unelmat ovat 
muuttuneet? 
 

 
Minkälaisesta lomasta rakkaasi pitää? 
 

 
Miten selviytyisitte matkasta maailman 
ympäri? 
 

 
Mitä kumppanisi arvostaa ihmisissä? 
 

 
Minkä vääryyden rakkaasi poistaisi 
maailmasta? 
 

 
Minkä yhteiskunnallisen asian 
kumppanisi haluaisi korjata? 
 

 
Mitä rakkaasi arvostaa? 
 
 

 
Mitä työ merkitsee kumppanillesi? 
 

 
Mistä rakkaasi on huolissaan? 
 
 

 
Mikä on rakkaallesi tärkeintä elämässä? 
 

 
Mistä asioista teidän on helppo tehdä 
kompromissi? 
 

 
Milloin kumppanisi on ylpeä teistä 
kahdesta? 
 

 
Mistä asioista olette samaa mieltä? 
 
 

 
Mitä kumppanisi toivoisi sinulta arjessa? 
 

Yhdessä vanhempana –teemat, lähde: Väestöliiton Samarakas-kortit 
 

Liite 6 
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Liite 6 | Kysymyskortit (Väestöliitto)



 
Mikä auttaa teitä selviämään yhdessä 
vaikeuksista? 
 

 
Mikä on kumppanisi mielestä 
merkityksellisin tapahtuma suhteenne 
aikana? 

 
Mitä muistelette usein yhdessä? 
 
 

 
Mikä on mielestäsi hauskinta, mitä 
rakkaasi on tehnyt? 
 

 
Mikä lapsuudenmuisto on rakkaallesi 
tärkeä? 
 

 
Millainen kirja, elokuva tai musiikki 
yhdisti teitä, kun tutustuitte? 
 

 
Mikä voisi olla jymyuutinen 
parisuhteestanne? 
 

 
Millainen yhdessä tekeminen on 
rakkaallesi mieluisinta? 
 

 
Kuinka tärkeinä kumppanisi pitää 
harrastuksiaan? 
 

 
Millaiset onnistumiset saavat rakkaasi 
iloiseksi? 
 

 
Mitä kumppanisi mieluiten puuhailee? 
 
 

 
Miten rakkaasi lahjakkuus näkyy? 
 
 

 
Mikä olisi kumppanisi mielestä teille 
sopiva yhteinen harrastus? 
 

 
Milloin kumppanisi tarvitsee 
kahdenkeskeistä aikaa? 
 

 
Millaista hellyyttä rakkaasi kaipaa arjen 
keskellä? 
 

 
Mistä merkeistä huomaat, että 
kumppanisi ottaa sinut huomioon? 
 

 
Miten kumppanisi haluaisi teidän 
kohtaavan työpäivän jälkeen?  
 

 
Milloin rakkaasi kaipaa sinulta hellää 
tekstiviestiä? 
 

 
Mistä tavoistasi rakkaasi pitää? 
 

 
Jos kuvittelette aikaa viiden vuoden 
päähän, mitä kumppanisi kertoisi sinusta 
silloin? 

 

Yhdessä vanhempana –teemat, lähde: Väestöliiton Samarakas-kortit 
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Liite 7 | Tietoisuuden kartta -lomake

Tietoisuuden kartta:  
1.Tosiasiat eli havaitsemamme asiat, joita voi lukea, nähdä, kuulla,  
haistaa tai maistaa  

2. Ajatukset, jotka muotoutuvat jokaiselle meistä omanlaisikseen.  
Niitä ovat tulkinnat, johtopäätökset, mielipiteet, arvostukset jne. 

3. Tunteet, joita meissä herää eri tilanteissa, kuten ilo, innostus, 
yhteenkuuluvuus, suru, kiukku, pettymys, häpeä jne. 

4. Kehon reaktiot ja viestit, kuten särky, huimaus, pala kurkussa,  
kivi rinnassa, jalat hyytelöä jne. 

5. Tahto eli toiveemme ja tarpeemme jonkun asian suhteen 

6. Tuleva toiminta eli se, mitä aiomme oikeasti tehdä asian suhteen  
ja missä aikataulussa. 

Liite 7 
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Liite 8 | Tietoisuuden kartan osa-alueet kirjoitettuna kukin omalle A4:lle

TOSIASIAT 
kuka, mitä, missä, milloin, miten 
• ”Todistettavissa oleva”, neutraali ainesosa, fakta.  
• Aistihavainnot, kuten luvut, päivämäärät, ajanjaksot, toisaalta 

kuullut lauseet, luetut tekstit, nähdyt ilmeet. 
• Tekemiset; mennyt ja nykyinen sekä oma että muiden asiaan 

liittyvien ihmisten toiminta. 
• Puhuttaessa toiselle tosiasioista, hänelle piirtyy täsmällinen  

ja samanlainen kuva asiasta.  
 

 

Liite 8 

AJATUKSET 
mitä ajattelen, miten tulkitsen 
• Johtopäätökset, arvostukset, uskomukset, luulot, tulkinnat, 

kysymykset, ennakkokäsitykset 
• Mielen tulkintaa, sillä ajatustoimintamme sisältää vain vähän 

objektiivista, neutraalia ainesta.  
• Kun lause alkaa sanoilla, minusta tuntuu, että on kyseessä ajatus,  

ei tunne.  
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TUNTEET 
millaisia tunteita asia herättää? 
• Erilaiset elämätilanteet synnyttävät meissä monenkirjavia tunteita. 

Esimerkiksi hyvää mieltä, kiukkua, loukkaantumista, haikeutta ja 
huolestumista.  

• Tunteet liittyvät arvoihin ja tarpeisiin viestien sitä, mikä on hyvää, 
mikä pahaa, mikä miellyttävää ja mikä epämiellyttävää.   
Tunteet ovat spontaaneita reaktioita. Niitä ilmaistaan esimerkiksi 
sanomalla: ”Olen surullinen.” ”Tunnen pelkoa.” 

 

KEHON REAKTIOT 
millaisia tuntemuksia asia  
 herättää? 
• Antavat tärkeää tunnetietoa asioiden merkityksestä ja  

ihmisen tarpeista 
• Olemme yksilöllisesti eri tavalla tietoisia kaiken aikaa  

reagoivasta ja viestittävästä kehostamme 
• Oman kehonsa viestejä kannattaa opetella kuuntelemaan  

ja tunnistamaan 
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TAHTO 
mitä haluan itselle, toiselle ja 
meille 

 

• Tahtoa on myös se, mitä EI tahdo 
• Pitäisi-tahtominen kuvaa enemmän ajatusta, kuin tahtoa.  

”Pitäisi syödä terveellisemmin.” 
 

TULEVA TOIMINTA 
mitä teen? 
• Halutun tahdon konkreettinen ja täsmällinen ilmaisu.  
• Täsmällinen suunnitelma, mitä tulen tekemään jonkun  

asian suhteen ja missä aikataulussa. 



 

 
 

 

 

 
 
Kuvat symboloivat sekä rikkovaa että rakentavaa vuorovaikutusta.  
 
 
NUIJA: toinen nuijii oman tahtonsa läpi / päätetään asioista yhdessä. 
 
JUOKSURATA: kilpaillaan toisiamme vastaan / juostaan samaan suuntaan. 
 
VISPILÄ: asioita vain ”hämmennetään” / ”leivotaan”, jotta saadaan valmista. 
 
SUOLA: ”suolaa haavoihin” / maustetaan. 
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Liite 9 | Kuvakortteja



 
 
 

 

 

  

 

Kuvat symboloivat sekä rikkovaa että rakentavaa vuorovaikutusta. 

SAIPPUA: pestään ”omat kädet” jättäen asia toisen harteille / aloitetaan ”puhtaalta 
pöydältä”. 

KASTELUKANNU: ”kaataa vettä toisen niskaan” tai hoitaa ja ravita suhdetta. 

PALLO: jotain asiaa vain ”pallotellaan” tai vuorotellaan siinä, kummalla pallo on 
vuorollaan. 

KÄNNYKKÄ: parisuhteeseen kuuluva keskustelu käydään jonkun muun kanssa / 
pidetään yhteyttä puolisoon. 

 
YHTEINEN PARIAIKA ARJESSA                   OMA AIKA ARJESSA                    AIKA LAPSEN KANSSA ARJESSA 
Aamiaisen aikana 
Illan aikana 
Lasten mentyä nukkumaan 
Yhdessä saunominen 
Yhteinen harrastus 
Puhelu 
Lounastreffit 
Hengähtäminen kahvin ääreen    
ennen iltaruokaa 
Autoajelu (vaikka perheenkin 
kesken) 
Syömään ulos 
Yhteinen kävelyhetki 
Yhteinen iltapala 
Kerrataan päivän tapahtumat 
lasten nukkumaan menon jälkeen 
Yhteinen lounas ilman lapsia 
Haleja ja suukkoja nukkumaan 
mennessä 
Itse valitsema hellittely: 
hartiahieronta, jalkahieronta, 
silittely 
Aamuherätys 15min aikaisemmin 
Säännöllinen iltavapaa 1xkk 
Parisuhdekurssi 
Risteily 
Hotelliyö 
Retki 
Teatteri, elokuvissa käynti 
Peli tai musiikkituokio 
Kävelylenkki  
Halu tehdä yhdessä jotain 
Sanallinen huomioiminen 
Extempore huomioiminen 
Mukava koti-ilta 
Yhteiset kauppamatkat 
Asioista yhdessä sopiminen 
Ystävien muistaminen arjessa 
Viestit ja yhteydenpito sosiaalisen 
median välityksellä 
Viesti jääkaapin oveen 
Aikuisten yhteinen ”kieli” jota  
lapset ei ymmärrä 
Tv:n katselu yhdessä 
jne. 
 
 
 

Herääminen muita aikaisemmin 
illalla, muiden mentyä 
nukkumaan 
Työmatkat 
Yksin kaupassakäynti 
Omat harrastukset 
Oma paikka kotona 
jne. 

Yhteinen harrastus 
Päiväkotimatkat 
Koulumatka 
Leikkiminen yhdessä 
Ulkoilu 
Arjen perustoiminnot:  
ruokahetket 
lapsen nukkumaan meno 
iltatoimet 
jne. 

 

 

  

Pohtikaa 

• kuinka järjestää yhteistä aikaa puolison kanssa  

• mistä aikaa kunkin lapsen yksilölliseen 

huomioimiseen vanhempana 

• kuinka järjestää aikaa itselleen, itsestä 
huolehtimiseen 

Liite 10 

Liite 10 | Aika arjessa -lomake
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Liite 12 | Perheen voimavarakartta



 

PERHEEN TARINA -LAUTAPELI 
PELIOHJEET 
Jokainen perhe tekee oman lautapelin kolmen tapaamisen aikana.  Kullakin kerralla peliä pelataan 
yhdessä perheen kanssa ja pelaamista voi jatkaa kotona. 

Pelilauta: 
Pelilautaa rakennetaan vähitellen niin, että jokaisella kokoontumiskerralla tehdään yksi A4-
kokoinen pelilauta alla olevien ohjeiden mukaan. Pelilaudat suunnitellaan sellaisiksi, että 
ensimmäisellä kerralla tehdyn pelilaudan ”polku” jatkuu seuraavan kerran pelilaudassa jne. Kunkin 
tapaamisen aikana syntyy yksi osa kolmesta A4-palasesta muodostuvasta pelilaudasta.  

• Käyttäkää ensimmäisellä kerralla valmista pelilautapohjaa tai tehkää mallin mukaan 
omannäköinen pelilauta 

• Pelilaudan ruutuja tulee olla 12 yhden kokoontumiskerran pelilaudassa. (Valmiissa pelissä 
36 ruutua). 

• Väritä pelilaudan ruuduista sattumanvaraisessa järjestyksessä 3 ruutua punaiseksi, 3 
ruutua keltaiseksi, 3 ruutua siniseksi ja 3 ruutua vihreäksi  

• viimeisen ruudun tulee olla lähellä jotakin pelilaudan reunaa, jotta reitti voi jatkua 
seuraavalla kerralla työstettävässä pelilaudassa 

• Kuvittakaa pelilauta oman maun mukaan, piirtämällä, perhekuvilla, lehtileikkeillä tms. 

Pelikortit: 

• Korttien teemat ovat lapsen ja lapsuuden arvostus (punainen), vuorovaikutus (keltainen), 
arvot (sininen) ja voimavarat (vihreä). 

• Leikatkaa valmiit kortit aihe kerrallaan. Erottakaa eri aiheiden kortit värien avulla pinoihin 
pelilaudalle merkittyihin kohtiin. 

Pelinappula: 

• Etsikää mukana olevista tavaroistanne yksi yhteinen pelinappula: sormus, kotiavain tms. 

• Voitte myös askarrella perheen yhteisen pelinappulan. 

Pelaaminen: 
• Laittakaa nappula ensimmäiseen ruutuun (lähtöruutu) 

• Nuorimmainen aloittaa kääntämällä oikeanvärisen kortin (pelivuorot ikäjärjestyksessä, 
vanhin viimeisenä) 

• Tehkää kortin tehtävä  

• Liikuttakaa pelinappulaa kortissa olevan ohjeen mukaan 

• Liian vaikean tai itselle sopimattoman kortin voi korvata toisella kortilla 

• peli loppuu viimeiseen ruutuun, mutta jatkuu seuraavalla kerralla 
• Työpajan päätyttyä perheellä on kolmesta A4-pelilaudasta muodostuva peli, jonka 

pelaamista sekä uusien korttien keksimistä voi jatkaa kotona. Kokeilkaa pelaamista myös 
isovanhempien kanssa. 

Liite 13 | Peliohjeet
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PERHEEN TARINA –PELI 

 

 

 

 

 

LÄHTÖ 

Lapsen ja  
lapsuuden arvostus 

Vuorovaikutus 

Voimavarat 

Arvot 
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Liite 14 | Valmis pelilautapohja 



MUISTOT 
 

 Lapsen ja lapsuuden  
     arvostaminen 

 Arvot, arvokkaina pitämämme      
     asiat 

 Perheen voimavarat 
 Vuorovaikutus perheessä 

 
 

Jokainen voi vuorollaan esittää 
pantomiimina asian, josta tulee 
iloiseksi. Muut perheenjäsenet 
voivat arvata. 
 
Ottakaa uusi kortti haluamastanne 
aihealueesta. 

Valitkaa perheestänne haastattelija, 
joka kysyy muilta seuraavan 
kysymyksen: Mistä olet iloinnut tällä 
viikolla? Äänittäkää tai videoikaa 
haastattelu. Lopuksi joku haastatte- 
lee haastattelijan. 
 
Siirtykää 2 askelta eteenpäin. 

Etsikää kirjastosta, sellainen kirja, 
joka kertoo jostain perhettänne 
yhdistävästä aiheesta. Lainatkaa 
kirja, jos mahdollista. 
 

   Siirtykää 1 askel taaksepäin. 

Mistä perheen yhteisestä tavasta tai 
rituaalista tulette iloiseksi? Miten 
tapa on tullut perheeseenne?  
 
Muistelu vie ajassa taaksepäin, 
siirry 3 askelta taaksepäin 

Jokainen perheenjäsen ajattelee  
jotain mukavaa asiaa. Valokuvatkaa 
toistenne iloiset / tyytyväiset kasvot.  

 
Siirtykää 1 askel eteenpäin. 

Piirtäkää tai kirjoittakaa paperille 
perheenne tärkeimmät juhlapäivät. 

 
Siirtykää pelilaudalla 1 askel 
taaksepäin 

Piirtäkää yhdessä kuva asioista, 
jotka saavat teidän 
perheenjäsenenne iloisiksi. 

 
Muistelu vie ajassa taaksepäin, 
siirtykää 2 askelta taaksepäin. 

 

Etsikää netistä tai kirjoista kuvia ja 
tietoa siltä ajalta, kun vanhemmat 
olivat lapsia. Miltä ihmiset, autot jne. 
näyttivät, mitä leikittiin yms. 
 
Siirtykää askel taaksepäin. 

Lapsi muistelee tai aikuinen auttaa 
muistamaan jonkin matkan, jolla 
lapsi oli mukana. Mikä siinä oli 
kivaa? Piirretään kuva matkasta. Jos 
mukana on useampi lapsi, voidaan 
muistella yhtä tai useampaa matkaa 
ja piirtää niistä. 
 
astukaa 2 askelta taaksepäin. 

 

Etsikää netistä tietoa jokaisen 
perheenjäsenen syntymävuodelta tai 
jopa syntymäpäivältä. Mitä Suomessa 
ja maailmalla silloin tapahtui? 

 
Menkää pelilaudalla 1 askel 
taaksepäin. 

Lapsi haastattelee aikuista hänen 
lapsuudestaan ja äänittää tai videoi  
sen kännykällä. Haastattelu-
kysymykset esim: ”Mikä oli 
lempiruokasi, -lelusi, harrastuksesi?  
 
Siirtykää 1 askel eteenpäin. 

Etsikää kirjastosta tai netistä 
sellainen kirja, joka oli vanhemman 
suosikkikirja lapsena. Lainatkaa se, 
jos mahdollista. 
 
Menkää pelilaudalla 1 askel 
taaksepäin.  

Vanhemmat kertovat jonkun omiin 
vanhempiinsa eli lasten isovanhempiin 
liittyvän muiston. 

Muistelu vie pelissä taaksepäin 3 
askelta  

Vanhemmat kertovat jonkin mieleen 
painuneen muiston jokaisen lapsen 
vauva-ajasta.  
Äänittäkää kertomukset kännykällä.  
 
Ottakaa uusi kortti tästä samasta 
aihealueesta. 

Liite 15 | Valmiit aihekohtaiset kysymys-/tehtäväkortit
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MUISTOT 
 

 Lapsen ja lapsuuden  
     arvostaminen 

 Arvot, arvokkaina pitämämme      
     asiat 

 Perheen voimavarat 
 Vuorovaikutus perheessä 

 

Esittäkää erilaisia tunnetiloja. Muut 
yrittävät arvata, mistä tunteista on 
kyse. 
 

  Menkää 2 askelta eteenpäin. 

 Muistelkaa jotain tarinaa tai etsikää 
jokin kirja, jossa on kuvattu henkilön 
arvossa pitämiä asioita (esim. Nalle 
Puh, ei voi elää ilman hunajaa…)  
Miten arvossa pidetty asia käy ilmi 
tarinasta? 
Menkää askel taaksepäin. 

Piirtäkää kuva sellaisesta asiasta, 
josta olette tehneet perheenä 
yhteisen sopimuksen. 
 
Muistelu vie ajassa taaksepäin, 
astukaa 2 askelta taaksepäin. 
 

Vanhemmat kertovat, missä asioissa 
autettiin naapureita, sukulaisia tai 
tuttavia heidän lapsuudenperheessään. 
Esittäkää aiheita pantomiimina.  

Ottakaa uusi kortti haluamastanne 
aihealueesta. 

Keskustelkaa mihin arjen tilanteisiin 
kukin perheenjäsen tarvitsee apua? 

 
Menkää pelilaudalla 1 askel 
eteenpäin. 

Etsikää kirja, joka kertoo jonkin 
selviytymistarinan. Lainatkaa kirja, 
jos mahdollista. 
 
Menkää pelilaudalla 1 askel 
taaksepäin. 

Vanhemmat kertovat jonkin heidän 
lapsuudenkodissaan arvossa pidetyn 
asian (arvostettiin työtä, urheilua, 
terveellistä ruokavaliota…) 

Muistelu vie 3 askelta taaksepäin. 

Esittäkää pantomiimina hetki tai 
tapahtuma, jolloin joku 
perheenjäsenistänne teki jonkun  
asian tosi hassusti.   

 
Mene 2 askelta eteenpäin 

Aikuinen piirtää kuvan yhdestä 
tilanteesta, jossa lapset ovat 
halunneet toimia eri tavalla kuin 
muut (oman pään mukaan). 
 
Muistelu vie ajassa taaksepäin 2 
askelta. 

 

Vanhemmat kertovat mitä asioita he 
tekivät tai halusivat tehdä toisin, kuin 
sisarensa tai kaverinsa. 

  

Ottakaa uusi kortti haluamastanne 
aihealueesta. 

Etsikää internetistä tai kuvakirjoista 
kuvia ihmisistä ja perheistä, jotka  
ovat erinäköisiä kuin teidän perheen-
jäsenenne. Keskustelkaa siitä, mitä 
yhteistä teillä kuitenkin on heidän 
kanssaan. 
Menkää pelilaudalla 1 askel 
taaksepäin. 

Kirjoittakaa paperille jokaisen 
perheenjäsenen suosikkikirjan, -
elokuvan tai tv-ohjelman nimet. 
Hyödyntäkää tarvittaessa nettiä tai 
kirjaston hakukonetta. 
 
Tiedonhaku vie teidät askeleen 
taaksepäin. 

Muistelkaa tilannetta, jossa oli tärkeää, 
että kaikki saivat samaan aikaan ja 
saman verran (karkkien jako tasan 
tms.) 

Muistelu vie ajassa taaksepäin, astu 3 
askelta taaksepäin 

Muistelkaa asiaa, jonka joku lapsista 
teki vastoin vanhempien toivetta tai 
perheen yhteistä sopimusta, mutta 
siitä ei loppujen lopuksi koitunut 
kenellekään vahinkoa. 
 
Siirry pelilaudalla 1 askel eteenpäin. 
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ARKI 
 

 Lapsen ja lapsuuden  
     arvostaminen 

 Arvot, arvokkaina pitämämme      
     asiat 

 Perheen voimavarat 
 Vuorovaikutus perheessä 

 

Jokainen voi vuorollaan esittää 
pantomiimina asian, josta tulee 
iloiseksi. Muut perheenjäsenet 
voivat arvata. 
 
Ottakaa uusi kortti haluamastanne 
aihealueesta. 

Valitkaa perheestänne haastattelija, 
joka kysyy muilta seuraavan 
kysymyksen: Mistä olet iloinnut tällä 
viikolla? Äänittäkää tai videoikaa 
haastattelu. Lopuksi joku haastatte- 
lee haastattelijan. 
 
Siirtykää 2 askelta eteenpäin. 

Etsikää kirjastosta, sellainen kirja, 
joka kertoo jostain perhettänne 
yhdistävästä aiheesta. Lainatkaa 
kirja, jos mahdollista. 
 

   Siirtykää 1 askel taaksepäin. 

Mistä perheen yhteisestä tavasta tai 
rituaalista tulette iloiseksi? Miten 
tapa on tullut perheeseenne?  
 
Muistelu vie ajassa taaksepäin, 
siirry 3 askelta taaksepäin 

Jokainen perheenjäsen ajattelee  
jotain mukavaa asiaa. Valokuvatkaa 
toistenne iloiset / tyytyväiset kasvot.  

 
Siirtykää 1 askel eteenpäin. 

Piirtäkää tai kirjoittakaa paperille 
perheenne tärkeimmät juhlapäivät. 

 
Siirtykää pelilaudalla 1 askel 
taaksepäin 

Piirtäkää yhdessä kuva asioista, jotka 
saavat teidän perheenjäsenenne 
iloisiksi. 
 
Muistelu vie ajassa taaksepäin, 
siirtykää 2 askelta taaksepäin. 
 

Etsikää netistä tai kirjoista kuvia ja 
tietoa siltä ajalta, kun vanhemmat 
olivat lapsia. Miltä ihmiset, autot jne. 
näyttivät, mitä leikittiin yms. 
 
Muistelu vie teidät askeleen taaksepäin  

Lapsi muistelee tai aikuinen auttaa 
muistamaan jonkin matkan, jolla 
lapsi oli mukana. Mikä siinä oli 
kivaa? Piirtäkää kuva matkasta. Jos 
mukana oli useampi lapsi, voidaan 
muistella yhtä tai useampaa matkaa 
ja piirtää niistä. 
 
astukaa 2 askelta taaksepäin. 

 

Etsikää netistä tietoa jokaisen 
perheenjäsenen syntymävuodelta tai 
jopa syntymäpäivältä. Mitä Suomessa 
ja maailmalla silloin tapahtui? 

 
Menkää pelilaudalla 1 askel 
taaksepäin. 

Lapsi haastattelee aikuista hänen 
lapsuudestaan ja äänittää tai videoi  
sen kännykällä. Haastattelu-
kysymykset esim: ”Mikä oli 
lempiruokasi, -lelusi, harrastuksesi?  
 
Siirtykää 1 askel eteenpäin. 

Etsikää kirjastosta tai netistä 
sellainen kirja, joka oli vanhemman 
suosikkikirja lapsena. Lainatkaa se, 
jos mahdollista. 
 
Menkää pelilaudalla 1 askel 
taaksepäin.  

Vanhemmat kertovat jonkun omiin 
vanhempiinsa eli lasten isovanhempiin 
liittyvän muiston. 

Muistelu vie pelissä taaksepäin 3 
askelta  

Vanhemmat kertovat jonkin mieleen 
painuneen muiston jokaisen lapsen 
vauva-ajasta.  
Äänittäkää kertomukset kännykällä.  
 
Ottakaa uusi kortti tästä samasta 
aihealueesta. 
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ARKI 
 

 Lapsen ja lapsuuden  
     arvostaminen 

 Arvot, arvokkaina pitämämme      
     asiat 

 Perheen voimavarat 
 Vuorovaikutus perheessä 

 

Esittäkää erilaisia tunnetiloja. Muut 
yrittävät arvata, mistä tunteista on 
kyse. 
 
Menkää 2 askelta eteenpäin. 

 Muistelkaa jotain tarinaa tai etsikää 
jokin kirja, jossa on kuvattu henkilön 
arvossa pitämiä asioita (esim. Nalle 
Puh, ei voi elää ilman hunajaa…)  
Miten arvossa pidetty asia käy ilmi 
tarinasta? 
Menkää askel taaksepäin. 

Piirtäkää kuva sellaisesta asiasta, 
josta olette tehneet perheenä 
yhteisen sopimuksen. 
 
Muistelu vie ajassa taaksepäin, 
astukaa 2 askelta taaksepäin. 
 

Vanhemmat kertovat, missä asioissa 
autettiin naapureita, sukulaisia tai 
tuttavia heidän lapsuudenperheessään. 
Esittäkää aiheita pantomiimina.  

Ottakaa uusi kortti haluamastanne 
aihealueesta. 

Miettikää, missä näkemässänne   
lasten elokuvassa on kuvattu toisesta 
välittämistä? Mitä tunteita elokuva 
teissä herätti? 

Astukaa 2 askelta taaksepäin. 

 

Keskustelkaa mihin arjen tilanteisiin 
kukin perheenjäsen tarvitsee apua? 
 
Menkää pelilaudalla 1 askel 
eteenpäin. 

Vanhemmat kertovat jonkin heidän 
lapsuudenkodissaan arvossa pidetyn 
asian (arvostettiin työtä, urheilua, 
terveellistä ruokavaliota…) 

Muistelu vie 3 askelta taaksepäin. 

Esittäkää pantomiimina hetki tai 
tapahtuma, jolloin joku 
perheenjäsenistänne teki jonkun  
asian tosi hassusti.   

 
Mene 2 askelta eteenpäin 

Aikuinen piirtää kuvan yhdestä 
tilanteesta, jossa lapset ovat 
halunneet toimia eri tavalla kuin 
muut (oman pään mukaan). 
 
Muistelu vie ajassa taaksepäin 2 
askelta. 

 

Vanhemmat kertovat mitä asioita he 
tekivät tai halusivat tehdä toisin, kuin 
sisarensa tai kaverinsa. 

  

Ottakaa uusi kortti haluamastanne 
aihealueesta. 

Etsikää internetistä tai kuvakirjoista 
kuvia ihmisistä ja perheistä, jotka  
ovat erinäköisiä kuin teidän perheen-
jäsenenne. Keskustelkaa siitä, mitä 
yhteistä teillä kuitenkin on heidän 
kanssaan. 
Menkää pelilaudalla 1 askel 
taaksepäin. 

Kirjoittakaa paperille jokaisen 
perheenjäsenen suosikkikirjan, -
elokuvan tai tv-ohjelman nimet. 
Hyödyntäkää tarvittaessa nettiä tai 
kirjaston hakukonetta. 
 
Tiedonhaku vie teidät askeleen 
taaksepäin. 

Muistelkaa tilannetta, jossa oli tärkeää, 
että kaikki saivat samaan aikaan ja 
saman verran (karkkien jako tasan 
tms.) 

Muistelu vie ajassa taaksepäin, astu 3 
askelta taaksepäin 

Muistelkaa asiaa, jonka joku lapsista 
teki vastoin vanhempien toivetta tai 
perheen yhteistä sopimusta, mutta 
siitä ei loppujen lopuksi koitunut 
kenellekään vahinkoa. 
 
Siirry pelilaudalla 1 askel eteenpäin. 
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UNELMAT 
 

 Lapsen ja lapsuuden  
     arvostaminen 

 Arvot, arvokkaina pitämämme      
     asiat 

 Perheen voimavarat 
 Vuorovaikutus perheessä 

 

 
Jokainen perheenjäsen piirtää jonkin 
unelmansa ja muut yrittävät arvata 
mikä se on. 
 
Unelmat vievät tulevaisuuteen, 
astukaa 3 askelta eteenpäin.  

 

Aikuinen esittää pantomiimina 
lapsuudenunelmansa (ammatti, 
harrastus…) Muut arvaavat. 
 
Siirtykää pelilaudalla 2 askelta 
eteenpäin. 
 
 

Vanhemmat haastattelevat lapsia 
heidän unelmistaan (lapsen 
unelmapäivä, unelmamatka…) 
Videoikaa haastattelut. 
 
Unelmat vievät tulevaisuuteen, astu 
3 askelta eteenpäin 
 
 

Etsikää kirjoista tai netistä tietoa 
paikasta, jossa lapset haluaisi vierailla.  
 
Siirtykää pelilaudalla 1 askel eteenpäin. 
 
 
 

Keskustelkaa unelmistanne, jotka  
eivät ole vielä toteutuneet. 
  
Siirtykää pelilaudalla 1 askel  
eteenpäin. 
 

Kirjoittakaa kaikkien niiden ihmisten 
nimet paperille, jotka voisivat tulla 
hoitamaan lapsia sillä aikaa, kun 
vanhemmat menevät kahdestaan 
vaikka elokuviin. Voitte piirtää 
kuvan näistä henkilöistä. 
 
Siirtykää 2 askelta eteenpäin. 

Keksikää paikka, jossa haluaisitte 
yhdessä vierailla. Jokainen piirtää 
paperille asian, jonka haluaisi ottaa 
sinne mukaan. 
 
Unelmat vievät tulevaisuuteen, 
astukaa 3 askelta eteenpäin. 
 

Miettikää ensin hetki itseksenne,  
missä toivoisit perheenjäsenten apua 
tai tukea arjessa. Jokainen saa esittää 
pantomiimina toiveensa. Keskustelkaa 
miten asian voi arjessa järjestää. 

Siirtykää pelilaudalla 2 askelta 
eteenpäin. 

Keskustelkaa siitä, miten perheenne 
voisi olla apuna tai tukena 
naapurille, ystäville tai sukulaisille. 
Piirtäkää yhdestä aiheesta kuva. 
 
Unelmat vievät tulevaisuuteen, 
astukaa 3 askelta eteenpäin 

 
 

Yksi perheenjäsenistä haastattelee 
muita ja kysyy: ”Jos saisit toivoa kolme 
toivomusta, niin mitä toivoisit?” 
Äänittäkää vastaukset. Joku 
haastattelee myös haastattelijan. 
 
Siirtykää pelilaudalla 1 askel eteenpäin 

Etsikää netistä tietoa ajatuksesta 
”Annetaan hyvän kiertää”. Miten 
teidän perheenne voisi antaa hyvän 
kiertää? 

Siirtykää pelilaudalla 1 askel eteenpäin. 

 
 

 
Keskustelkaa perheen tulevan 
loman suunnitelmista. Mitä haluatte 
tehdä kaikki yhdessä? Mitä kukin 
perheenjäsen toivoo lomalta? Millä 
kokoonpanolla näitä toiveita 
voidaan toteuttaa? 
Siirtykää pelilaudalla 1 askel 
eteenpäin. 
 

Etsikää lehdistä ja tai kirjoista kuvia, 
joissa kuvan henkilöiden kasvot tai 
koko keho kertovat jostain tunteesta. 
Miettikää mitä ennen kuvan ottamista 
tai kuvan jälkeen on tapahtunut.  
 
Siirtykää pelilaudalla 1 askel eteenpäin 

 
 

Kukin perheenjäsen voi vuorollaan 
täydentää lausetta: ”Minulle on 
tärkeää… (omat lelut, oma huone, 
perheen yhteiset hetket…)” Piirtäkää 
tärkeistä asioita yhteinen kuva. 

 
Ottakaa uusi kortti tästä samasta 
aihealueesta. 
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UNELMAT 
 

 Lapsen ja lapsuuden  
     arvostaminen 

 Arvot, arvokkaina pitämämme      
     asiat 

 Perheen voimavarat 
 Vuorovaikutus perheessä 

 

Suunnitelkaa teidän perheenne ilon 
tanssi. Minkälaisia liikkeitä kullakin 
perheenjäsenellä voisi olla?  
 
Siirtykää 2 askelta eteenpäin. 
 
 

Miettikää, missä elokuvassa on  
kuvattu iloa ja iloisia asioita? Mitä 
tunteita tai ajatuksia elokuva teissä 
herätti?  
 
Unelmat vievät tulevaisuuteen, 
astukaa 2 askelta eteenpäin. 
 
. 
 

Piirtäkää yhteiselle paperille asioita, 
joista unelmoitte. 
 
Unelmat vievät tulevaisuuteen, 
astukaa 3 askelta eteenpäin. 
 
 

Etsikää kirjoista tai netistä runoja tai 
ajatelmia unelmista ja ilosta. 
   
Siirtykää 1 askel eteenpäin. 
 
 

Unelmoikaa yhdessä hyvin sujuvasta 
arkipäivästä.  Mitkä asiat tekevät 
arjesta sujuvan?  
 
Siirtykää pelilaudalla 1 askel  
eteenpäin. 
 
 

Etsikää netistä sähköisiä kortteja. 
Ketä voisitte ilahduttaa kortilla?  
 
Ottakaa uusi kortti tästä samasta 
aihealueesta. 
 

 Kirjoittakaa paperille sanoja ja 
lauseita, joita sanomalla voi saada 
jonkun toisen ihmisen hyvälle tuulelle. 
 
Siirtykää kaksi askelta eteenpäin. 

 
Piirtäkää kuva sellaisesta perheen 
yhteisestä päivästä tai hetkestä, jolloin 
kaikilla on hyvä olla. 
 
Siirtykää pelilaudalla 1 askel 
eteenpäin. 

 

Aikuinen miettii jonkun kivan asian 
toisesta perheenjäsenestä ja kuiskaa 
sen vieressään olevalle, joka kuiskaa 
sen edelleen seuraavalle. Viimeinen 
kertoo asian ääneen. Voitte 
arvuutella, kenestä kuiskattu asia 
kertoo.  
Siirtykää pelilaudalla 2 askelta 
eteenpäin.  
 

Yksi perheenjäsen tai jokainen 
vuorollaan käy ottamassa kännykällä 
lähikuvan jostakin tavarasta tai 
asiasta tilassa jossa olette. Muut 
katsovat valmista kuvaa ja arvaavat 
mistä se on otettu. 

Astukaa 2 askelta eteenpäin 

Keskustelu: Lapset kertovat, 
minkälaisia vanhempia he olisivat 
aikuisena. 
 
Astukaa 1 askel eteenpäin 
  

 
Keskustelkaa siitä, minkälaisissa 
ammateissa lapset haluaisivat olla 
isona. Aikuiset voivat kertoa, mistä 
ammatista he lapsena haaveilivat.  
 
Astukaa 1 askel eteenpäin. 
. 
 

Keskustelkaa siitä, mitä lapsenne 
haluaisivat isona harrastaa. Aikuiset 
voivat kertoa, mistä harrastuksista 
he lapsena haaveilivat.  

Edetkää 1 askel eteenpäin  

Etsikää kirjoista tai netistä tietoa 
sanasta yhdenvertaisuus. 
 
 
Astukaa pelilaudalla 1 askel eteenpäin 
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