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Saate 
Vanhemmuus tuo elämään iloa, onnellisuutta, riemua ja ylpeyttä. Se tuo mukanaan myös vastuuta, huolta ja 
väsymystä. Tunteiden kirjo on laaja ja kaikki tunteet ovat sallittuja. On täysin luonnollista väsyä arjen, vastuun 
ja kiireen keskellä. Jokainen perhe kohtaa jossakin vaiheessa haasteita ja vaikeuksia. Pahimmillaan ne voivat 
aiheuttaa vanhemmalle epätoivoa, yksinäisyyttä ja riittämättömyyden tunteita. 

Vanhemman hyvinvointi vaikuttaa keskeisesti lapseen ja tämän arkeen. Vanhemman kokemat haasteet, kuten 
yksinäisyys, sosiaalisen tuen puute sekä stressi ovat riskitekijöitä myös lapsen myönteiselle kehitykselle ja 
hyvinvoinnille. Lapsen tulee saada kokemuksia siitä, että vanhempi iloitsee hänestä ja että hän on tärkeä juuri 
sellaisena kuin hän on. Näillä kokemuksilla on tärkeä merkitys muun muassa lapsen itsetunnon kehittymiselle. 
Väsyneenä ja huolten piirittämänä näiden tunteiden osoittaminen ei kuitenkaan ole aina helppoa. Tämä voi 
aiheuttaa vanhemmassa myös syyllisyyden tunteita – en jaksa olla niin hyvä vanhempi, kuin haluaisin olla. 

Vanhemman kuuluu saada tukea kasvatustehtäväänsä. Tätä määrittelevät jo muun muassa kansainvälinen YK:n 
Lapsen oikeuksien sopimus sekä Lastensuojelulaki. Vanhemmille suunnatulla tuella voidaan vaikuttaa lapsen 
hyvinvointiin tukemalla kehitysympäristöä, jossa lapsi elää. Lisäksi vanhemman ja lapsen välistä vuorovaikutus-
suhdetta tukemalla ja vahvistamalla sekä yhteisten ilon hetkien mahdollistamisella ja lisäämisellä tuetaan koko 
perheen arkea ja hyvinvointia. Vanhempien voimavaroja ja perheen hyvinvointia tulisi vahvistaa tarjoamalla tu-
kea mahdollisimman varhain. Ennaltaehkäisevällä, matalan kynnyksen toiminnalla voidaan keskeisesti vaikuttaa 
ehkäisevästi ongelmien syntyyn tai niiden kasautumiseen. 

Pelastakaa Lasten Vanhemmuuden tuen kehittämishankkeessa (2021–2022) on selvitetty vanhempien ajatuksia 
vanhemmuuden tuen teemaan liittyen. Kyselyistä selviää, että noin joka neljäs vanhempi kokee tämän hetkisen 
saamansa tuen riittämättömänä. Vanhempien toiveet, tarpeet ja odotukset tuen suhteen eivät kuitenkaan ole to-
teuttamattomissa olevia, vaan aivan arkisia asioita, kuten yhteisöllisyyttä, mahdollisuutta jakaa ajatuksia toisten 
vanhempien kanssa ja saada lapsille ikätasoista seuraa sekä tehdä yhdessä mukavia asioita yhdessä lapsen ja 
perheen kesken. 

Selvityksen aineisto
Selvityksen aineisto kerättiin anonyymeina nettikyselyinä Itä-Suomen alueella kesäkuun ja lokakuun 2021 väli-
senä aikana ja valtakunnallisesti tammi-helmikuussa 2022. Kyselyistä tiedotettiin pääasiassa Pelastakaa Lasten 
paikallisyhdistysten ja heidän verkostojensa sekä Perheentalojen kautta. Kyselyt olivat sisällöiltään samanlaisia 
ja ne toteutettiin suomen kielellä. 

Kyselyt kohdistettiin lapsiperheiden vanhemmille. Toteutettuihin kyselyihin vastasi yhteensä 603 vanhempaa, 
joista äitejä oli 88 % ja isejä 10 %. Vastaajista 2 % valitsi vastausvaihtoehdoksi Muu/en halua vastata. Suurin 
vastausmäärä (85 % vastauksista) tuli Itä-Suomen alueelta. Etelä-Suomen alueelta vastaajia oli 12,5 %, Keski- ja 
Länsi-Suomen alueilta saatiin yksittäisiä vastauksia. 

Vastanneista perheistä suurimmassa osassa (49 %) oli pieniä, alle kouluikäisiä lapsia. 6–9-vuotiaita lapsia oli 21 
% perheessä, 10–14-vuotiaita 23 % perheessä ja yli 15-vuotiaita lapsia 7 % vastanneissa perheissä. 
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Vanhempien kokemukset tuen riittävyydestä
Kysyimme vanhemmilta kokevatko he saavansa riittävästi tukea vanhemmuuteensa. Valtakunnallisesti vastauksia 
tarkasteltaessa hieman reilu puolet vanhemmista kokee tämän hetkisen saamansa tuen riittäväksi. Sen sijaan 
lähes joka neljännes vastaaja kokee, ettei saa tällä hetkellä riittävästi tukea. 

Etelä-Suomen alueella vanhempien kokemus tuen riittävyydestä oli heikoin verrattaessa vastauksia muihin aluei-
siin. Täällä vain alle kolmannes vastaajista koki saamansa tuen riittäväksi ja miltei puolet riittämättömänä. 
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Lapsista, perheestä ja yhteisestä ajasta iloa 
ja voimaa vanhemmuuteen
Kysyimme vanhemmilta millaiset asiat tuovat iloa heidän vanhemmuuteensa. Lähes tulkoon jokaisessa vas-
tauksessa nousi esiin omat lapset; lapsen kanssa yhdessä oleminen, yhteiset mukavat hetket ja lapsen kanssa 
harrastaminen, lapsen ilo ja lapsen oppimat uudet taidot, yhdessä nauraminen ja hassuttelu sekä lapsen onnis-
tumiset ja onnistumisista riemastuminen. Iloa toi myös ulkopuolisen henkilön positiiviset sanat lapseen tai tämän 
taitoihin liittyen. 

Vanhempien vastauksissa muina iloa tuovina asioina nousivat esiin parisuhde, ystävät ja muu tukiverkosto sekä 
yhteisöllisyys muiden lapsiperheiden kanssa. Onnistumisen tunteet vanhempana koettiin merkityksellisiksi van-
hempana jaksamisessa ja siten iloa tuovina asioina, samoin kuin oman ajan saaminen lapsiperhearjessa. Vanhem-
man oma hyvinvointi liitettiin keskeisesti vanhemmuuteen ja siinä ”onnistumiseen”; 

”Oma jaksaminen, jotta voi olla hyvä vanhempi.”

Myös perusarki kokonaisuudessaan, niin iloineen kuin suruineen koettiin tärkeäksi. Pienet ja suuret arkiset asiat 
sekä perheen yhteinen aika näyttäytyivät keskeisesti vanhemmuuteen iloa tuottavina tekijöinä. Lapsiperhearjes-
ta onnistuttiin mahdollisista haasteista huolimatta löytämään hyviä ja voimaa tuovia asioita.  Tämä näyttäytyi 
vahvasti myös vanhempien vastauksissa kysyttäessä heiltä millaisia asioita juuri heidän perheensä tykkää tehdä 
yhdessä; tavalliset arkiset asiat nousivat tässäkin yhteydessä suurimmassa osassa vastauksissa esiin. Yhdessä ul-
koileminen, liikkuminen, rentoutuminen ja löhöily, retkeileminen, pelaaminen, askarteleminen ja leikkiminen sekä 
kodin askareiden yhdessä tekeminen, leipominen, perheen yhteiset ateriat ja viikonloppujen rauhalliset aamu-
palahetket olivat esimerkkejä perheen tavallisista arkirutiineista, joista ammennettiin iloa yhdessä olemisen ja 
tekemisen kautta. Pieniä tavanomaisesta arjesta poikkeavia yhteisiä hetkiä järjestettiin elokuvailtojen, herkutte-
lupäivien ja matkailujen myötä. Matkat saattoivat olla niin retkiä lähiluontoon ja lähikaupunkiin kuin mökille ja 
kauempiin kohteisiin. Näitä pieniä arjen tai loma-ajan retkiä kutsuttiin monissa perheissä myös ”seikkailuiksi”, 
jolloin ne erosivat jännittävällä tavalla tavanomaisista arkisista asioista. Lisäksi myös lasten harrastuksiin osal-
listuminen koko perheen voimin sekä perhetapahtumissa käyminen kuuluivat monen perheen yhteiseen mielek-
kääseen ajanviettoon. 

”Ulkoilemme paljon, käymme metsäretkillä, pelaamme pallopelejä, käymme lähiretkikohteissa, leikimme yhdessä 
ja käymme välillä pienillä kotimaan matkoilla. Rakastamme myös ihan kotoilua ja katsella viikonloppuisin jotain 
ohjelmaa yhdessä.”

”Ihan vain yhdessä olo, esim. mökillä perheen/sukulaisten kanssa esim. lautapelit, pihapelit, saunominen, uiminen...”

”Ylipäätään tykätään käydä kodin ulkopuolella jossa lapsi saa erilaisia virikkeitä ja vaihtelua.”

Vastauksissa korostui myös yhteisen ajan merkitys mahdollisesti hektisessäkin arjessa ja tätä kautta arjen pienetkin 
ilot ja ylipäätään yhdessä oleminen nähtiin merkityksellisinä. 

”Meille hetket niin, että koko perhe on yhdessä, on toisen aikuisen vuorotyön vuoksi todella harvinaisia. Silloin mikä 
vaan tekeminen tuntuu kivalta.”
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Huolet ja haasteet osana vanhemmuutta
”Ruuhkavuodet ovat todella raskaita. Pitää jaksaa alati koventuvassa työelämässä, joka vaatii nykyään vanhemmil-
ta aamusta iltaan läsnäoloa mm. etätöiden yleistyttyä sekä hoitotyötä tekevien vanhempien jatkuvaa venymistä, 
koska työntekijöitä ei yksinkertaisesti ole.”

Vaikka vanhemmuus ja perhe tuovat paljon iloa, ei lapsiperhearki ole aina huoletonta. Osana kyselyä kartoitim-
me vanhempien huolenaiheita ja tuen tarpeita. 

Vanhempien keskeisimmiksi tuen tarpeiksi ja arjessa huolta aiheuttaviksi asioiksi nousivat vanhemman oma 
jaksaminen, vertaistuen ja tukiverkostojen puute, perheen heikko taloudellinen tilanne sekä tiedon tarve lapsi-
perhearkeen ja lapsen kehitykseen liittyvissä asioissa.

Vanhempana jaksaminen
Kasvatukselliset kysymykset
Tarve vertaisuuteen ja yhteisöllisyyteen
Taloudelliset haasteet

25%

38%
22%

15%

Vanhempien keskeisimmät tuen 
tarpeet teemoittain
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Riittämättömyyden tunteet vanhempana 
heijastuvat vanhemman jaksamiseen
”Riitänkö vanhempana? Osaanko? Teenkö oikein?”
Kyselyn vastauksista ilmenee, että joka neljäs vanhempi kokee huolta oman jaksamisensa suhteen. Vanhemman 
hyvinvointi ja jaksaminen heijastuvat poikkeuksetta perhe-elämään ja arkeen, jossa lapsi elää. Moni vanhempi 
toikin huolensa oman jaksamisensa vaikutuksesta lapseen ja omaan kasvatustehtäväänsä;

”Väsyneenä ei jaksa olla niin hyvä vanhempi kuin haluaisi. Huolet helposti piirittävät ja tekevät kärsimättömäksi 
lasten kanssa.”

”Oma jaksaminen on välillä kortilla ja silloin saatan mennä sieltä mistä aita on matalin. Huolettaa olenko silloin 
liian lepsu esim. ruutuajan suhteen.”

”Oma väsymys huolettaa ja sen vaikutus lapseen.”  

Vanhempien vastauksissa tuli keskeisesti esiin myös vanhemmuuden, työn ja parisuhteen yhdistämisen haasteet, 
jotka heijastuivat vanhemman jaksamiseen. Omat hengähdyshetket itselle koettiin merkityksellisinä arjessa ja 
jaksamisessa, mutta kaikilla ei tähän ole mahdollisuutta. Esimerkiksi yksinhuoltajaperheiden vanhemmat toivat 
esiin, ettei omaa aikaa ole käytännössä lainkaan ja jos omaa tukiverkostoa ei asu lähellä, on lapset otettava 
aina mukaan kaikille asioinneille, kuten esimerkiksi omille lääkärikäynneille. Kahden vanhemman perheissä 
parisuhdeajan saamisen merkitys koettiin tärkeäksi, mutta vastaavasti sen järjestäminen oli haasteellista, mikäli 
omaa tukiverkostoa ei ollut samalla paikkakunnalla lastenhoidon järjestämiseksi. Lisäksi vanhemmat toivat esiin, 
että oman ajan ottamisesta ja lasten hoitoon viemisestä koettiin toisinaan jopa syyllisyyden tunteita. 

”Ilman tukiverkostoa kaipaisin apuja ilta-aikaan, jotta voisin ottaa omaa aikaa vaikka harrastuksille tai parisuhteel-
le. Kun vanhemmat voivat hyvin, voi lapsetkin.”

”Vanhemmille mahdollisuutta hyvällä omalla tunnolla ottaa omaa aikaa”

”Olemme perhe, jolta puuttuu tukiverkosto lähes täysin. On miltei mahdotonta saada edes yhtä vapaapäivää, 
joka auttaisi jaksamaan tai että saisi edes siivota kodin rauhassa. Olisi myös hienoa, jos pääsisi jotenkin matalalla 
kynnyksellä juttelemaan jollekin kasvatuksen ammattilaiselle ja purkamaan tuntojaan. Itse olen harkinnut esim. 
terapiaa, mutta koen sinne pääsyn hankalaksi, kun pitäisi mennä lääkärin kautta tms.”

”Oma aika tuo omaa jaksamista ja parisuhdeaika vahvistaisi perhettä.”

Toisena keskeisenä teemana vanhempana jaksamiseen liittyen nousi esiin vanhemman luottamuksen puute omiin 
kykyihin ja taitoihin kasvatustehtävässä sekä riittämättömyyden tunteet vanhempana. Huoli omista tiedoista ja 
taidoista heijastui vahvasti lapsen kasvattamiseen ja tämän tulevaisuuteen;

”Osaako lasta kasvattaa niin, että hän tulee pärjäämään isompana?”

”Että osaanko. Olenko aiheuttanut lapselleni traumoja omalla käytökselläni. Miten voin päästä eroon ikävistä tun-
teista ja ahdistuksesta vanhemmuuteen liittyen.”

”Tarvitsen tukea siihen, että luottaisin itseeni ja siihen, että osaan.”

”Olenko riittävä? Osaanko tukea nuorta? Riittääkö rahat?”

”Pienen vauvan tuoreena vanhempana toivoisin tukea ihan peruskasvatukseen, vahvistusta sille että tekee asiat 
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oikein. Äitinä koen myös että synnytyksen jälkeen naisten hyvinvointiin (ravitsemus, liikunta) tulisi saada enemmän 
tukea ja opastusta. Vanhempien hyvät elintavat välittyvät lapsille.”

Osaa vanhemmista pohditutti myös vertailu ja äitien kilpailuasema. Omat riittämättömyyden tunteet saattoivat 
vahvistua erityisesti äitien vertaillessa itseään muihin äiteihin. Osa vanhemmista oli tietoisesti halunnut vahvistaa 
ajatustaan siitä, että on riittävän hyvä vanhempi lapselleen, kun tekee parhaansa. Toisaalta huolta aiheutti myös 
lapsen asettamat paineet itselleen. Tämä nousi vahvasti esiin erityisesti tyttölasten vanhempien osalta. 

Uusperheeseen ja yksinhuoltajuuteen liittyvät asiat koskettivat kahdeksaa prosenttia vastanneista vanhemmista. 
Myös erityisesti iseille kohdennettavaa toimintaa toivottiin järjestettävän enemmän ja osa vastaajista toi esiin, 
ettei isän väsymystä oteta yhtä lailla huomioon kuin äitien, eikä tähän ole tarjolla juuri heille kohdennettavaa 
tukea. Yksinhuoltajan arki koettiin raskaana yhden vanhemman vastatessa kaikista lapsiperheen asioista, mutta 
myös uusperheen vanhemmuus toi esiin monenlaisia kysymyksiä ja tarpeita.

”Yksinhuoltajana kaipaisi vertaistukea. Haastavan lapsen vanhempana myös ammatillinen matalankynnyksen tuki 
olisi tarpeellista ennen kun ongelmat kasautuvat liian suuriksi.”

”Yhden vanhemman perheenä jaksamiseen ja riittämättömyyden tunteen helpottamiseen.”

”Uusperheiden asioihin. Uusperheet huomioidaan kaikessa aivan liian vähän. Olisi kiva verkostoitua myös uusperhei-
den kesken.”
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Vanhempien ja lasten kokema yksinäisyys ja 
tarve vertaisuuteen
”Huolena yksinäisyys, niin oma kuin lasten” 
Vastauksissa ilmenee keskeisesti vanhempien huoli niin omasta yksinäisyydestä ja tukiverkottomuudesta kuin 
lapsen yksinäisyydestä. Useita vanhempia pohditutti ja huoletti se, saako pieni lapsi päiväkodissa esimerkiksi sy-
lin madollisuutta, onko lapsella päiväkodissa tai koulussa ystäviä tai jääkö hän ulkopuoliseksi. Huolena oli myös 
lapsen joutuminen kiusatuksi. Lisäksi huolta vanhemmille aiheutti lapsen jättäminen päivähoitoon, jossa kasvat-
tajia ei tunne, sekä ryhmäkokojen kasvaminen. 

”Saavatko lapset kavereita vai jäävätkö ulkopuoliseksi ryhmissä?”

Vanhemman omaan yksinäisyyden kokemukseen sekä asioiden jakamisen tarpeeseen liittyen vertaistuen merki-
tys ja sen tarve korostuivat vastauksissa. Moni vanhempi toi esiin yksinäisyytensä erityisesti silloin, kun oma lähi-
piiri ja tukiverkosto asuivat toisella paikkakunnalla. Vastauksista 22 % linkittyi vahvasti vanhemman vertaistuen 
tarpeeseen. Kyselyiden toteuttamisen aikaan koronapandemia ja sosiaalisten kontaktien rajoittaminen olivat 
kestäneet jo toista vuotta.

Kohtaamispaikkoja sekä muita matalan kynnyksen toimintoja pidettiin tärkeänä mahdollisuutena tavata muita 
vanhempia, keskustella heidän kanssaan lapsiperhearkeen liittyvistä yleisistä kysymyksistä ja ajatuksista sekä 
saada ystäviä. Näiden ympäristöjen ja toimintojen toivottiin samalla mahdollistavan myös lapselle tekemistä ja 
leikkikavereita muista lapsista. 

”Vertaistuki oli valitettavasti täysin nolla kun lapsi syntyi (12.2020) ja korona oli vallassa. Olisi ollut todella hyvä 
olla taho/paikka, joka auttaa meitä äitejä saamaan kontakteja uuteen elämäntilanteeseen, esim yhteinen some 
ryhmä paikkakunnalla/neuvolan kautta/mitä vaan, mistä olisi saanut jättää omat yhteystiedot ja joku keräisi ne 
yhteen. Nyt meilläkin meni ensimmäinen puoli vuotta vauvan kanssa oikeastaan ihan kaksin, vaikka edes lenkkiseu-
raa olisi voinut olla.”

”Haluaisin ystäviä ja vertaistukea.”

”Lähinnä olisi kiva faijojen kanssa jutskailla elävästä elämästä.”

”Tarve kahvittelu- ja juttuseuraan.”

”Tarvitaan kohtaamispaikkoja muiden lapsiperheiden kanssa.”

”Kuulumisten ja kokemusten vaihtoa toisten vanhempien kanssa. Esim. korona-aikana eivät lapsen luokkakaverei-
den vanhemmat ole tulleet tutuiksi koska ei olla tavattu tai ei ole mitään yhteistä toimintaa koulun puolelta tai 
muutoin jossa voisi tutustua (rajoitukset).”

Kysyimme vanhemmilta, mitä kautta he toivoisivat saavansa vertaistukea muilta vanhemmilta.  Vastanneista 
vanhemmista 37 % koki ensisijaiseksi tapaamiset vapaa-ajan ympäristöissä muiden vanhempien ja perheiden 
kanssa, 17 % valitsi vaihtoehdon lapsen päiväkodin/koulun tai harrastustoiminnan kautta ja 13 % valitsisi tietyn 
aihepiirin ympärille rakennetun vertaisryhmän. Vanhemmista 13 % koki parhaaksi paikaksi Perheentalon, perhe-
kahvilan tai muun vastaavan paikan. Muita vanhempien esiin nostamia paikkoja olivat digitaaliset ympäristöt ja 
sosiaalinen media, oma ystäväpiiri, kotipalvelu sekä asiantuntijoiden luennot, joista saada tietoa ja jakaa näiden 
yhteydessä ajatuksia muiden vanhempien kanssa. Joka viides vastaaja (20 %) koki, ettei kaipaa vertaistukea 
muilta vanhemmilta.
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Vanhempien mahdollisuudet jakaa ajatuksia muiden vanhempien kanssa tarjoaisivat vastausten mukaan heille 
hengähdyshetkiä, tietoa ja tukea. Vertaistukiryhmiä ja vertaistapaamisia toivottiin laajasti niin yleisinä mahdol-
lisuuksina tutustua muiden vanhempien kanssa ja jakaa lapsiperhearkeen liittyviä ajatuksia, kuin myös spesifim-
pään tilanteeseen tai vaikkapa lapsen tiettyyn ikäkauteen liittyen, jossa jakaa ja saada myös tietoa.

”Erityislapsi perheille jotain missä tapaa samanlaisia. Ns. vertaistukiryhmä adhd, autismi perheille. Myös vanhem-
pien yksinäisyyteen joku vertsikka.”

Tiedon tarve kasvatuksellisissa kysymyksissä
”Asioiden ”normaaliuden” selventämisessä ettei tarvitsisi aina yksin 
kaikkea pohtia ja miettiä.”
Tiedon tarve kasvatuksellisissa kysymyksissä nousi esiin 38 % vastauksissa. Moni vanhempi linkitti tiedon tar-
peen myös vertaistuen tarpeeseen. Erilaiset asiantuntijoiden alustamat luennot ja keskustelutilaisuudet mahdol-
listaisivat lapsiperhearkeen ja lapsen kasvatukseen liittyvän tiedon saamisen, ja samalla olisi mahdollisuus jakaa 
ajatuksia muiden vanhempien kanssa. 

”Vanhemmille ajoittain esim. luentoja ja keskustelutilaisuuksia.”

”Luentoja/keskustelua kasvatuksellisista asioista ammattilaisten johdolla.”

Tiedon tarve yleisesti näyttäytyi lähes joka viidennessä vastauksessa (18 %). Vanhemmat kaipaavat kyselyn 
mukaan tietoa yleisesti lapsiperhearkeen liittyvissä teemoissa sekä lapsen kasvuun ja kehitykseen liittyvissä 
asioissa. Lisäksi erityisesti nuorten vanhemmat kokivat tarvitsevansa enemmän tietoa nuoren päihdekokeiluihin 
ja päihteiden käyttöön liittyen. 

”Tietoa lapsen kasvuun ja kehitykseen, sellaiseen mikä on normaalia ja mihin pitää puuttua.”

”Tuoretta tutkimustietoa lasten kehitykseen liittyen. Uusia näkökulmia kasvatukseen.”

Tietoa toivottiin laajasti niin verkkovälitteisinä webinaareina, joihin osallistua kotoa käsin, luentoiltoina asiantun-
tijan johdolla sekä henkilökohtaiseen opastukseen esimerkiksi kotipalvelun tai muun ammattilaisen kanssa.

Erityistä tukea tarvitsevan lapsen tarpeisiin vastaaminen pohditutti 10 % vastanneista vanhemmista. Erityisesti 
lapsen neuropsykiatriset haasteet toivat huolta vanhemman ja perheen arkeen. Tukea kaivattiin niin tiedon kuin 
vertaistuen saamisessa. Myös erityislapsen sisaruussuhteiden tukemiseen sekä sisaruksien huomioimiseen kaivat-
tiin tukea ja tietoa. 

”Tukea erityislapsen (aistiyliherkkyys) kanssa elämiseen. Ja keinoja arjessa pärjäämiseen. Lähinnä vertaistuki muilta 
vanhemmilta olisi tällä hetkellä erityisen tärkeää.”

”Nepsy-lapsille on todella vähän riittävää tukea ja sun äitinä pitäisi yleensä tietää kaikesta kaiken, mitä tukea vois 
saada ja taistella sen eteen. Turhauttavaa.”

”Tukea erityislapsen sisaruksille/ sisaruussuhteiden tukemiseen”

”Yksi lapsista erityislapsi, toivoisin tukea ja aikaa vanhempana oloon tasapuolisesti kaikille 3 lapselle.”

Vanhemmista 10 % nosti esiin myös lapsen murrosiän tuomat haasteet arjessa. Tukea kaivattiin erityisesti nuo-
ren tunnetaitojen tukemiseen ja harjoittamiseen sekä yhteiseen mukavaan tekemiseen ja ajanviettoon nuoren 
kanssa. Osaa vanhemmista tämä ikäkausi pohditutti jo ennakkoon;
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”Nyt on hyvä vaihe, mutta kun lapsen murrosikä tulee, kaipaisin varmaan tukea siihen. Eli kuinka olla hyvä van-
hempimurrosikäiselle (tunnemyrskyt, ulkona liikkumisen aikarajat, päihdekokeilut, mopoilu jne.).”

”Tarvitaan nuorille ja nuorten vanhemmille yhteistä tekemistä.”

”Miten tukisin teiniä. Miten saisin hänet puhumaan esim tunteista. Onko kaikilla samalaista, vertaistukea.”

Heikko taloudellinen tilanne vaikuttaa 
kokonaisvaltaisesti perheen arkeen ja 
esimerkiksi lapsen mahdollisuuteen 
harrastaa
”Taloudellinen tilanne, sen myötä liian paljon töitä, sen myötä oma 
väsyminen ja jaksaminen… loputon suo.”
Vanhempien vastauksista 15 % linkittyi perheen taloudelliseen tilanteeseen. Heikko taloudellinen tilanne heijas-
tui kokonaisvaltaisesti lapsiperheen arkeen, yhteiseen tekemiseen sekä lapsen harrastamisen mahdollisuuteen. 
Heikon taloudellisen tilanteen myötä erityisenä huolenaiheena oli myös lapsen kiusatuksi joutumisen mahdol-
lisuus, kun perheellä ei ollut varaa hankkia esimerkiksi uusia vaatteita, laitteita ja välineitä tai tarjota lapselle 
elämyksiä ja kokemuksia, joihin lapsen kaveripiirin perheillä oli varaa. Tämä heijastui vahvasti myös vanhemman 
kokemukseen vanhempana riittämisestä. 

”Riittävä taloudellinen mahdollisuus, jotta lapsi saa harrastaa sekä mahdollisuus ostaa nykyajan mukaisia asioita, 
mm. puhelin/vaatteet/pyörä jne. Kaikilla ei ole tähän varaa ja se on surullista, koska se aiheuttaa lasten/perheiden 
välille eriarvoisuutta ja syrjäytymistä, kun lapsi ”ei kuulu porukkaan” ”

”Ei voi tarjota lapselle esim. reissuja mihinkään, kun rahat ei riitä. Tuntuu kurjalta, kun lapsen kaverit kertovat 
omalle lapselle niistä ja lapsi suree, kun ei pääse mihinkään. Meidän perheen jatkuva kysymys on miksi meillä ei 
ole rahaa?”

”Riittämättömyyden tunne siitä, ettei voi tarjota lapsille kokemuksia/elämyksiä”

Vanhemmat kokivat tärkeänä mahdollistaa lapselle harrastus, joka tuo iloa ja onnistumisen kokemuksia lapsen 
elämään. Harrastusten korkeat kustannukset toivat kuitenkin huolta usealle vanhemmille. Kysymykseksi nousi 
myös tukea tarvitsevan lapsen yhtäläiset mahdollisuudet harrastaa. Harrastusten kilpajohdannaisuus, niiden 
vaativuus sekä tiedon saaminen lasten harrastusmahdollisuuksista nousivat myös vanhempien vastauksissa 
keskeisesti esiin. 

”Kuinka lapsille saataisiin riittävästi mielekästä tekemistä ja harrastuksia. Mistä saada tietoa alueen harrastus 
mahdollisuuksista.”

”Harrastusten korkeat kustannukset.”

”Erityislapsen harrastusmahdollisuudet, kun kaikki urheiluharrastukset ovat liian vaativia ja kilpajohdannaisia.”

Lapsen harrastamisen lisäksi vanhemmat toivoivat järjestettävän enemmän maksutonta toimintaa koko per-
heelle. Maksullisten toimintojen, joihin voisi osallistua maksutta tai edullisimmilla hinnoilla, koettiin olevan ikään 
kuin luksusta arkeen, kun perheellä ei muutoin olisi vara toteuttaa vastaavanlaisia elämyksiä oman perheen kes-
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ken. Moni vanhempi toi esiin kaipaavansa matalan kynnyksen ohjattua toimintaa, jossa puuhata yhdessä oman 
lapsen kanssa ja mahdollisesti syventää heidän välistä vuorovaikutussuhdetta. Erityisesti nuorten vanhemmat 
toivat esiin, että nuorille ja vanhemmille suunnattuja yhteisiä toimintoja on hyvin vähän, verrattuna esimerkiksi 
vanhempien ja pienten lasten yhteiseen tekemiseen. Yhteinen nuorelle ja vanhemmalle mielekäs toiminta nähtiin 
mahdollisuutena päästä nuoren ajatus- ja kokemusmaailmaan ja madaltavan kynnystä keskustella nuoren elä-
mään liittyvistä asioista. Tärkeänä pidettiin myös yhteisiä kokemuksia ja läheisyyden tunnetta. 
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Millaista matalan kynnyksen toimintaa 
lapsiperheet tarvitsevat ja toivovat?

” - - Liian usein sitä tajusi, että ainut mitä lasten kanssa voisi puuhata on lähteä heidän kanssa ruokakauppaan tai 
leikkipuistoon. Lapsetkin kyseli, että eikö tosiaan mitään muuta voi tehdä ja metsässäkin ollaan kuitenkin käyty 
harvase päivä luontoa ihmettelemässä.”

Kysyttäessä vanhemmilta, millaista vanhemmille ja lapsiperheille suunnattua toimintaa he toivoisivat alueellaan 
toteutettavan, ellei tälle olisi mitään rajoituksia, vastauksissa näkyi edelleen hyvin arkiset asiat. Yhdessä tekemi-
nen oman lapsen kanssa, muiden vanhempien, lasten ja perheiden tapaaminen sekä toiminnot kodin ulkopuo-
lella välittyivät keskeisimmiksi toiveiksi ja tarpeiksi. Pientä ”luksusta” arkeen toivottiin tapahtumien ja erilaisten 
toimintojen myötä, joihin perheellä ei välttämättä olisi muutoin mahdollisuutta osallistua esimerkiksi heikon 
taloudellisen tilanteen vuoksi. 

Vanhemman ja lapsen välisen yhteisen tekemisen kautta voidaan vaikuttaa keskeisesti niin vanhemman kuin lap-
sen arkeen. Lapsen ja vanhemman välisen vuorovaikutussuhteen vahvistuminen voi lisätä perheessä avoimuutta, 
tunteiden käsittelyä sekä läheisyyttä. Lapsen kasvaessa ja kehittyessä omaan lapseen tutustuminen yhä uu-
destaan on tärkeää, näin välitetään lapselle myös tunnetta hänen merkityksellisyydestään. Yhteisen tekemisen, 
toiminnan ja muiden lapsiperheiden kohtaamisen koettiin vahvistavan osaltaan myös vanhempana jaksamista. 
Tätä pidettiin mahdollisena erityisesti silloin, jos toiminnassa olisi mahdollisuus saada tietoa tai jakaa ajatuksia 
muiden vanhempien kanssa. 

Vertaisuuden ja vertaistuen merkitys korostuvat vanhemmuuden tukemisessa. Vertaisuus tarjoaa vanhemmille 
mahdollisuuksia jakaa lapsiperhearkeen liittyviä ajatuksia ja kokemuksia sekä mahdollisuuden oppia ja saada 
vinkkejä toisilta. Lisäksi se mahdollistaa kuulluksi tulemisen ja kokemuksen yhteenkuuluvuudesta. Myös lapselle 

vertaissuhteet ikätovereihin nähden ovat merkityksellisiä.

Vanhemman ja lapsen yhteinen tekeminen 
” Tykättäisiin tehdä monenlaisia asioita, mutta taloudellinen tilanne ei 
anna monesti myöten…”  
TAPAHTUMAT

”Erilaisia lapsi-vanhempi tapahtumia missä voi viettää laatuaikaa lasten kanssa ja samalla syventää suhdetta.”

”Erilaisia lasten tapahtumia joissa pääsee tutustumaan eläimiin ja vaikka Palo-autoon tai ambulanssiin.”

”Yksinkertaista, esim. Pihatapahtumia, makkaranpaistoa, luontopolkuja, perinne leikkejä. Paikka joihin lasten on 
helppo tulla ja olla porukassa.”

”Ainakin sellaista, missä voisi tutustua muihin vanhempiin rennossa ilmapiirissä. Lasten osaamiset, aikaansaannok-
set ja esitykset kiinnostavat aina ja kaikki nauttivat niistä. Ehkä sellainen tapahtuma, jossa olisi tällaista näytillä ja 
esim. ruokaa.”

”Seikkailupäiviä lapsille/perheille omassa kunnassa. Jotain tehtäviä matkan varrelle ja eväiden syöminen. Samalla 
tutkimusta ja tutustumista oman kunnan nähtävyyksiin ja ehkäpä historiaan.”

”Erilaisia tapahtumia. Yhteistä kivaa tekemistä. Toki motivoi ja on huippua jos se on jtn sellasta mihin ei välttis niin 
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usein löytyis muute rahaa kuten just keilaaminen, eläintarhareissu, pitsat, kylpylät, leffat yms.”

”Tykättäisiin enemmän käydä urheilu, sekä kulttuuritapahtumissa, jos lippujen hinnat olisivat pienemmät.”

”Koko perheelle suunnattua toimintaa, jossa olisi jonkinlainen terapeuttinen tavoite taustalla. Esim. perheen kanssa 

yhdessä tehden löytää keinoja vanhemman uupumuksen helpottamiseksi.”

RETKET JA LUONTO

”Itse olen monesti toivonut retkitoimintaa perheille. Olisi mukava ulkoilla vaikka lähialueen retkeilyreiteillä porukas-
sa tai talvella pulkkamäessä.”

”Retkiä vaikka lyhyen kävelymatkan päässä oleville laavuille/ lapsille sopivia luontopolkuja yms.”

”Jotain kivaa yhteistä toimintaa.. vaikka retki keskelle metsää, nuotiolle paistamaan makkaraa.”

”Puistotreffejä ja yhteisiä retkiä kulttuuritapahtumiin tai esim. luontoon”

”Vaikka tietyn ikäisille lapsille ja vanhemmille suunnattuja erilaisia retkiä, joissa lapset voisivat touhuta keskenään ja 
vanhempien kanssa ja jossa olisi hetki keskustelulle eri aiheista, esim. kotiintuloajat, päihteet, jne.”

”Erilaiset perheliikunnat olisivat mukavia, esimerkiksi luonnossa retkeily tai vaikka koulun saliin järjestettyä ohjattua 
toimintaa.”

”Eri ikäisille lapsille retkiä metsään, ulkosatutunteja, erilaisilla tavoilla taiteellisuuden harjoittelua (maalaus sormin, 
kynillä/tusseilla, vahat, vaahdot jne jne). Ohjelman ei tarvitse olla kummoista, mutta että olisi paikka siihen ja oh-

jausta. Mahdollisuus saada kontakteja ja kokemusta.”

Vertaistuki ja kohtaamiset
”Olemme asuneet vuoden kotikaupungissamme emmekä ole 
tutustuneet yhteenkään lapsiperheeseen” 

”Pienempi muotoisia kahvitteluhetkiä vanhempien kanssa, joissa voisi keskustella ja saada vertaistukea muilta 
vanhemmilta, suunnattuna tietyn ikäisille lasten vanhemmille. Vanhempien verkostoitumismahdollisuuksia kaipaan 
enemmän.”

”Sellaista, jossa olisi helppo saada ystäviä”

”Leikkitreffejä joissa lapset voisivat leikkiä keskenään ja vanhemmat keskustella. Ohjattua toimintaa, joka ohjaisi 
keskusteluja tai toisi aiheita.”

”Ilta-aikaan järjestettävää toimintaa, joku perhekerho tyyppinen, jossa olisi lapsille seuraa ja tekemistä, vanhemmille 
vertaistukea ja juttuseuraa ja yhteistä tekemistä esim. leipominen, laululeikit, musiikkituokiot, tanssiminen, jumppa/
temppuilu.”

”Keskusteluryhmiä arjen haasteista, jossa olisi keskustelun ajaksi lastenhoito järjestetty.”

”Kohtaamispaikkoja jossa sekä lapset että vanhemmat voisivat tavata. Puistoissa käydään, mutta siellä ei aina ole 
ketään..”

”Vertaistukiryhmiä, vanhempien omia vertaistuki-iltoja/tapahtumia, vanhempien virkistystapahtumia.”
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”Mahdollisuutta keskustella vanhemmuuteen liittyvistä huolista matalalla kynnyksellä. Lisäksi seurakunnan aiem-
min toteuttama illallinen kahdelle, jossa vanhemmat saivat yhteistä aikaa yhtenä iltana muutaman tunnin, oli myös 
mielestäni perhettä ja vanhemmuutta tukeva. Samankaltaista toimintaa olisi mielestäni hyvä saada enemmän.”

”Toivoisin ehdottomasti varamummu/-pappa toimintaa, jossa etsittäisiin ikäihmisiä, joilla ei ole omia lapsenlapsia 
tai joilla ne ovat kaukana ja toisaalta etsitään ne perheet, jotka kaipaavat tukiverkostoa. Näin ollen nämä kak-
si ryhmää voitaisiin yhdistää ja lapsiperheiden yksinäisyyttä sekä ikäihmisten yksinäisyyttä voitaisiin vähentää. 
Vanhemmat ovat tänä päivänä niin yksin, jos tukiverkostot ovat kaukana. Perheet väsyvät ja kaipaavat säännöllistä 
tukea. Tälläistä tukea ei ole saatavilla missään. Aivan tavalliset työssäkäyvät perheet väsyvät tukiverkoston puutteen 
vuoksi ja perheet hajoavat. Toisaalta ikäihmiset kärsivät yksinäisyydestä. On tutkittu, että läheinen suhde isovanhem-

piin voi ehkäistä lasten murrosiässä erilaisia ongelmia. Tässä olisi yksi iso ratkaisu moniin asioihin.”

Tietoa lapsiperhearkeen ja lapsen 
kehitykseen 
”WEBINAAREJA, LUENTOJA JA KESKUSTELUTILAISUUKSIA”

”Etäluentoja mm. uusperheen arjesta, testamentti, perintöasiat yms.”

”Esim. Wilman kautta webinaareja tms. erilaisista lapsenkasvun ja kehityksen vaiheista. Vinkkejä miten toimia missä-
kin tilanteessa.”

”Kysymykset liittyvät nuorten syömiseen ja tietenkin someen. Niistä voisi olla ”vinkkiboksi” tms. josta saisi tietoa 
vaikka esimerkkien kautta. ”

”Mahdollisuus tavata helposti psyykkaria ilman mitään sen suurempaa huolta lapsesta. Saada lapsen hyvinvointia 

edistäviä kasvatusneuvoja”

KOHTAAMISPAIKAT

”Joku paikka, jonne voisi matalalla kynnyksellä mennä ja kohdata muita perheitä”

”Täällä ei ole mitään ilmaista/edullista sisäleikkipaikkaa esim. sadepäiville. Eikä muutenkaan mitään paikkaa min-
ne voisi mennä milloin vain ja tavata ihmisiä.”

”Perhekahviloita, helposti lähestyttäviä/lapsiystävällisiä ajanviettopaikkoja.”

”Oleskelupaikkoja lapsiperheille. Erityisesti lapsille ja nuorille omaa tilaa tehdä ja toteuttaa itseään, tavata kaverei-
ta.”

Tapaamisia vaikka perhekahvilassa jonkun teeman yhteydessä (joulu, pääsiäinen, vappu, syksyllä venetsialaiset 
ym).”

”Perhekahvilaa, jotain jota kautta olisi helppo löytää ystäviä itselle ja lapselle lähiasuinalueilta.”

HARRASTUSTOIMINTA 

”Kaikki on tervetullutta!”

”Harrastustoimintaa ilman kilpailutoimintaa, hauskaa yhdessä tekemistä ilman maksuja tai liian kalliita lukukausi-
maksuja”
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”Perheliikuntaa tai vaikka lisää harrastusmahdollisuuksia myös päiväkoti-ikäisille.”

”Että vanhemmat on mukana harrastustoiminnassa. Tehdään yhdessä. Ollaan kiinnostuneita lapsesta.”

”Koko perheelle (ilta-aikaan) tutustumista uusiin harrastuksiin, vaikka geokätköilyyn, lasketteluun, uintiin, lautapelei-
hin, parkouriin jne.”

”Harrastustoimintaa ilman kilpailutoimintaa, hauskaa yhdessä tekemistä ilman maksuja tai liian kalliita lukukausi-
maksuja”

”Syrjäseuduille harrastuksia koulupäivän jatkoksi ja sieltä koulukyyti kotiin. Vuorotyöläisinä lapset eivät päässeet 
harrastuksiin koska ei ollut kyytiä”

”Samanikäisille lapsille erilaisia aktiviteetteja, mistä voisi tulla harrastus.”

”Matalan kynnyksen harrastuskokeiluja lapsille (ei kilpailua), erityisen tuen tarpeet huomioiden.”

”Enemmän harrastepohjaista urheilua. Tuntuu, että kaikki on kilpailullista. Sellaista yksilöurheilua lapsille, jossa on 

edullinen maksu, ei kilpailua eikä sido vanhempia mihinkään”

LASTENHOITOAPU 

” Lapset turvallisesti hoitoon ikään katsomatta ja vanhemmille hetki aikaa hengähtää”

”Toivoisin palveluita kuten mll lastenhoito palvelu, mistä voisi saada luotettavan lastenhoitajan välillä kun omat tuki-
verkostot ovat olemattomat ja kaikki eivät saa apua kotipalvelun kautta, jolloin tästä voisi olla todella suuri hyöty”

”Lapsiparkki” johon myös isommat lapset olisi tervetulleita.”

”Maksullinen lapsenvahtipalvelu, esim jotta pääsisin itse jumppaan arki-iltana miehen ollessa töissä”

”Koska oma tukiverkko ja lapsille hoitomahdollisuudet isovanhempien myötä on loistava, olisi hyvä jos ne kenellä 
tukiverkko on huono saisivat hekin lapsiaan joskus hoitoon että saisivat omaa aikaa yksin tai pariskuntana. Itse 
koen oman ajan olevan tärkeä osa arkea ja jaksamista vaikka perhe yhtä tärkeä onkin.”
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Tuen saaminen matalalla kynnyksellä
”Apuviidakossa eksyy helposti, ja lopulta uupuu enää etsimään apua”
Perheiden tavoittamisen haasteet toimintojen ja palveluiden osalta nousivat keskeisesti vanhempien vastauksissa 
esiin. Osa vanhemmista saa tarvitsemaansa tukea ja tietää mistä hakea palveluita. Kaikille tämä ei kuitenkaan 
ole selvää, eivätkä voimavarat välttämättä riitä tiedon etsimiseen vaikeassa elämäntilanteessa.

”Jäin leskeksi lapseni ollessa 3-vuotias ja olen kaivannut tukea ihan käytännön asioihin, esim. raha-asioiden hoitoon, 
arjen haasteisiin ja omaan jaksamiseen arjessa. Olisi hienoa jos tukea saisi helposti, kaikilla kun ei välttämättä ole 
aina voimavaroja lähteä selvittelemään miten ja mistä tukea saisi.”

”Tarvitaan keskusteluapua ja kuuntelua vanhempana olon ongelmakohtiin, neuvottomuuteen, vinkkejä miten 
ratkaista erilaisia tilanteita. Mahdollisuutta ehdottoman luottamuksellisiin keskusteluihin. Kun otin yhteyttä nuo-
risoasemalle ollessani huolissani teinin kannabiksen käytöstä, minulle sanottiin, että nuoren pitäisi itse olla halukas 
tulemaan asemalle. Minua neuvottiin tekemään lastensuojeluilmoitus. Lastensuojeluilmoituksen teko ei ollutkaan 
ihan yksinkertainen asia. Piti etsiä mistä ilmoitus löytyy ja miten ilmoitus jätetään. Loppujen lopuksi koko ilmoitus 
jäi tekemättä.  Koin, että jäin hyvin yksin asian kanssa, eikä minulle tarjottu tukea vanhemmuuteen muuta kuin 
erilaisia chatti-palveluja tai vertaisryhmiä facebookissa.”

”Tiedän kovin vähän mitä toimintaa on jo, joten ehkä tietoisuutta niistä 
enemmän”
Moni vanhempi kertoi usean tapahtuman ja toiminnan menneen ohi, kun tieto tästä ei ollut tavoittanut ajoissa. 
Lisäksi osa vanhemmista toi esiin, ettei tiedä, missä oman alueen tapahtumista ja toiminnoista informoidaan. 

”Kaikki toiminta on varmasti tervetullutta. Hyvä informointi tärkeää, monta mukavaa juttua mennyt ohi, kun ei 
niistä ole tiennyt.”

”Ilman kyytejä ei ole vanhemman vuorotyön vuoksi mahdollisuutta 
osallistua mihinkään säännölliseen toimintaan”
Perheet toivoivat myös ajankohdallisesti erilaisten tapahtumien ja toimintojen joustavuutta. Monien vanhem-
pien kokemuksena oli, että useat perheille suunnatut toiminnot järjestetään arkipäivisin, jolloin työssä käyvien 
vanhempien perheiden ei ollut mahdollisuutta osallistua näihin. Myös pitkät välimatkat toivat usealle perheelle 
haasteita kaupunkikeskittymissä järjestettäviin tapahtumiin pääsemisessä. 

”Enemmän koko perheen ohjelmaa arkisin myös niille perheille joissa vanhemmat pääsee töistä vasta virka-ajan 
jälkeen ja myös viikonloppuna ois huippua jos olisi klo 12-18 tarjolla koko perheelle ohjelmaa. Eikä sen ohjelman 
kummoinen tarvitsisi olla, mutta esim perhekahvila, perhekerho jossa yhteistä puuhaa lasten ja vanhempien kanssa 
ja samalla mahdollista verkostoitua face to face muide vanhempien kanssa, vaikka ei olisikaan kotiäiti tai koti-isä.. 
Nämä palvelut nykyisin niin pienelle piirille tarjottu ja vanhemmat jotka käyvät töissä tai asuvat huonojen julkisten 
yhteyksien piirissä, eivät pääse osallistumaan…”

”Olisi kiva jos viikonloppuisille olisi joku yhteinen asia. Se voisi olla vaikka tietty varattu kellonaika jossain leikkipuis-
tossa lauantaina tai mikä tahansa jumppa/sirkus/muu harrastetoiminta. Nykyään seurakuntien ja kuntien järjestä-
mät tapahtumat ovat viikolla, johon on mahdotonta viikonloppuisien osallistua.”

”Viikonloppuisin jonkinlaista toimintaa lapsiperheille, jotka eivät pääse arkipäivinä osallistumaan töiden ja päivä-
hoidon takia mihinkään. Ulkotapahtumia, joissa ei olisi tungosta vaan vaikka 8-16 ajalla sopivasti tekemistä. Silloin 
ehtisi käydä ja tutustua vaikka alueen muihin vanhempiin.”
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Myös yhteisen ajan puute nousi vanhempien vastauksissa esiin ja vastauksissa toivottiin myös tämän huomioi-
mista. Ohjattu toiminta ja tapahtumat toisivat perheille silloin tällöin mukavaa yhteistä ja erilaista tekemistä 
arkeen, viemättä säännöllisesti aikaa juuri heidän omilta tärkeiltä arkisilta hetkiltä. Osa vanhemmista koki, että 
arki on jo nykyisellään hektistä ja osa koki perheenä itse keksivän mukavaa tekemistä. Kaikilla näin ei kuiten-
kaan ole ja tukiverkostojen, vertaisuuden, leikki- ja juttukavereiden tarve on suuri. 

”Ei liikaa aikaa perheiltä ja arjesta, harrastuksia on muutenkin paljon. Toivoisin esim. ”lyhyt kursseja” lapsille, kuten 
päivän kokkikurssi, askartelupäivä ym. Tähän ei menisi arjen Kiireistä aikaa, mutta olisi silloin tällöin mukavaa 
vaihtelua.”

”Ilmaislippuja uimahalliin, kylpylään, keilaamaan, elokuviin ym. Tiettyyn aikaan sidottu tapaaminen tai järjestetty 
tapahtuma ei palvele nykyajan hektisessä lapsiperhearjessa. Perheet hyötyisivät, että saisivat käydä oman perheen 
kesken omalla aikataululla tekemässä yhdessä jotain kivaa.”
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Pelastakaa Lasten matalan kynnyksen tuki 
lapsiperheille
EVÄITÄ ELÄMÄLLE -OHJELMA 

Taloudellinen tuki lapsen harrastamiseen ja toisen asteen oppimateriaaleihin.

LAPSIPERHEIDEN VARHAINEN TUKI

Sporttikummitoiminta: Vapaaehtoisen aikuisen tuki lapsen liikkumiseen, harrastamiseen ja yhteiseen tekemi-
seen.

Tukihenkilötoiminta: Vapaaehtoisen aikuisen tuki lapsiperheelle. Tukihenkilöt voivat toimia esimerkiksi 
kuuntelu- ja keskustelukumppanina, lapsen harrastuskaverina sekä auttajana arjen tilanteissa, kuten esimerkiksi 
läksyjen teossa.

Tukiperhetoiminta: Vapaaehtoisen aikuisen tai lapsiperheen tuki lapsille ja lapsiperheille. Lapsi voi viettää 
tukiperheessä esimerkiksi viikonloppuja tai lomia. 

Lomakotitoiminta: Lomakodissa lapsi pääsee viettämään lomaa muutamasta päivästä viikkoon. Lomakodissa 
lapsen on mahdollista saada uusia elämyksiä ja kokemuksia. 

NETARI – NUORISOTALO NETISSÄ   netari.fi
Netari tarjoaa nuorille verkkovälitteisen yhteisön, jossa voi tavata kavereita ja luotettavia aikuisia, mahdollisuu-
den keskustella sekä saada kahdenkeskistä tukea mieltä askarruttaviin kysymyksiin. 

PERHEENTALOT

Perheentalot ovat kaikille perheille avoimia, yhteisiä kohtaamispaikkoja. Perheentalossa voi kohdata muita lapsi-
perheitä ja saada tukea arkeen. Pelastakaa Lasten Perheentalot sijaitsevat Joensuussa ja Kuopiossa.

Lisätietoja: pelastakaalapset.fi/tukea-lapsille-ja-perheille 
PELASTAKAA LASTEN PAIKALLISYHDISTYKSET

Paikallisyhdistykset edistävät paikallisesti lasten ja nuorten hyvinvointia Eväitä Elämälle -ohjelman sekä erilais-
ten lasten ja perheiden tapahtumien ja toimintojen myötä. 

Tutustu paikallisyhdistyksiin ja oman alueesi yhdistyksen toimintaan:  

pelastakaalapset.fi/paikallisyhdistykset

https://www.netari.fi
https://www.pelastakaalapset.fi/tukea-lapsille-ja-perheille/
https://www.pelastakaalapset.fi/paikallisyhdistykset/


Pelastakaa Lapset ry on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton, 
vuonna 1922 perustettu kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeuksien 
toteutumista Suomessa ja maailmalla. 

pelastakaalapset.fi

http://www.pelastakaalapset.fi

