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Vauvan syntymä muuttaa perheen dynamiikka

Vauvan syntyessä perheen jäsenet 

hakevat aina paikkaansa ja 

rooliaan uudelleen. 

Joskus muutos tapahtuu 

vaivattomammin ja joskus muutos 

tarvitsee enemmän aikaa ja 

sopeutumista.

Miltä tuntuu, kun vauva ja vauva-arki vie 

puolison huomion?
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Rakastumis-

vaihe: vahva 

yhteyden 

kokemus

Erillisyysvaihe: 

yksilöllisyyden 

kaipuu 

korostuu

Kumppanuus-

vaihe: 

sitoudutaan 

erilaisuudesta 

huolimatta



Turvallinen (pari)suhde

Turvallisen suhteen 

elinehto on läsnäolo 

tunnetasolla 

1. ”Olet saatavilla, kun 

tarvitsen sinua.”

2. ”Voin luottaa, että kestät 

tarpeitani.”

3. ”Tunnen, että olet aidosti 

läsnä.”
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Pysähtyminen ja uteliaisuus

– mitä minulle, sinulle ja meille tänään kuuluu?

Elämän mukanaan tuomat 

kokemukset muokkaavat ja 

muuttavat meitä ja käsityksiämme 

maailmasta. Emme ole tänään 

sama kuin 2v, 5v tai 10v sitten.

Minä, puoliso eikä parisuhde 

lakkaa olemasta ja kehittymästä 

vauvan synnyttyä.

Kuka minä olen? Mitä minulle tänään kuuluu? Entä sinulle? Mitä tarkoitat 

tuolla, mitä kerroit? Kerro lisää. 5



Puolisoiden turvallinen suhde

Emotionaalinen läsnäolo: jos ei toteudu, en 

voi luottaa, että saan sinuun yhteyden, kun 

sitä tarvitsen

Reagoiminen - en voi luottaa, että vastaat 

tarvitsevuuteeni, vaan koen tulevani 

torjutuksi (kiukku, ärtymys, suru,..)

En uskalla/osaa pyytää apua, kun olen avun 

tarpeessa.
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Vauvan syntymä aiheuttaa 

muitakin muutoksia 

perheessä – kuka sieltä 

oikein syntyykään?

Vauvan hoitaminen

Ajankäyttö

Kotityöt

Vastuun jakaminen

Väsymys

Muutokset kehossa: hormonit ym

Kosketus, läheisyys, seksi 

Vanhemmuuteen opettelu: roolit, omat lapsuuden 

mallit lapsen kasvatuksesta, tunteet,..

Vauvan syntymä tuo mukanaan muutoksia perheen arkeen. Mistä 

muutoksista olette keskustelleet etukäteen yhdessä? 7



1. 

2. 

3. 

4. 

5.

Minulle tärkeitä asioita 

tänään, mitä minä 

tarvitsen voidakseni 

hyvin? Mitä minä tuon 

tähän parisuhteeseen?

Koti, arki, työ,..ja niiden sujuminen

Omat jutut, lepo/uni, harrastukset, ystävät,..

Parisuhde

Arvot

Ristiriitojen keskellä

1. 

2. 

3. 

4. 

5.

Mistä kaikesta olen valmis joustamaan vauvan 

synnyttyä? 8



1. 

2. 

3. 

4. 

5.

Parisuhteen kannalta 

minulle tärkeitä asioita

Yhteinen aika

Sanat

Teot

Tunteet ja niiden osoittaminen

Mikä? Mikä on juuri meidän kahden juttu?

1. 

2. 

3. 

4. 

5.

Mitä ilman en voisi kuvitella voivani olla?
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Mistä aika parisuhteelle? Mitä kaipaan?

Mikä olisi meidän parisuhteelle 

toimiva tapa ottaa yhteistä aikaa? 

Kuinka usein?

Mikä merkitys minulle on 

parisuhteen kannalta kaikella sillä, 

mikä tapahtuu arjen pyörityksen 

keskellä? Rituaalit, pienet 

yllätykset ja huomioimiset, pusut 

ja kosketus,..

Entä jos ympärillä ei ole 

turvaverkkoja, joita pyytää 

auttamaan vauvanhoidon kanssa?



RISTIRIITOJEN 

KESKELLÄ

TIIMIAJATTELU: yhdessä tästä(kin) 

selvitään, olen tukenasi, tahdon että 

voimme molemmat hyvin

SINNIKKYYS JA TAHTOMINEN: ”olemme 

päättäneet ettemme eroa vauvavuoden 

aikana”, emme tee isoja päätöksiä 

parisuhteesta väsyneinä tai tunteen 

vallassa

AVUN JA TUEN HAKEMINEN AJOISSA

PUOLISOLLE EI OLE LUPA PUHUA 

RUMASTI TAI LOUKKAAVASTI –

opetellaan riitelemään rakentavasti 

yhdessä
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Vihan sävyt 

peittävät 

alleen 

vaikeammin 

käsiteltäviä 

tunteita 

Mistä itse asiassa riitelemme, kun riitelemme esim. kotitöistä? 12

Kiukku, pettymys

suuttumus

Menettämisen pelko

Yksinäisyys

Loukkaantuminen

Häpeä

Arvottomuuden kokemus

Torjutuksi tulemisen pelko







PARISUHDE 

VAHVISTUU 

KESKITTYMÄLLÄ 

HYVÄÄN

Yksi asia, mistä iloitsen tänään meissä ja 

sinussa…

Tykkään siitä, kun sinä…

Kiitos siitä, että…
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Parisuhteen huomioiminen vauvan synnyttyä

Armollisuus itseä ja toista kohtaan

Vauvavuoden rajallisuuden, väsymyksen ja 

parisuhteen vaiheen ymmärtäminen

Turvallisuus: läsnäolo, ystävällinen puhe, 

positiivinen kehä

Uteliaisuus

Avun pyytäminen puolisolta ja toisilta

Arjen käytännöistä sopiminen omien voimien 

mukaan: oma aika & parisuhdeaika

Kosketus ja läheisyys

Hyvään keskittyminen
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Parisuhde 

vauvaperheen 

arjessa

KIITOS!
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