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VANHEMMUUS ON HIENO ASIA 

 

 

Vanhemmuus on yksi elämän suurimmista ja hienommista 

sitoumuksista – ellei jopa se suurin. On etuoikeus seurata 

ihmisen kasvua ja kehitystä ja saada olla ohjaamassa oikeissa 

elämän valinnoissa. Vanhemmuus ei ole helppo tehtävä, vaan 

se on täynnä haasteita ja voi välillä tuntua meistä jopa 

pelottavalta. Vaikka vanhempana tiedämme, että meistä 

jokainen käy läpi murrosiän tuomat koukerot, hämmentää tämä 

oudoksi koettu aika meitä vuosi vuoden jälkeen. Lapset 

kasvattavat ”siivet” lentääkseen jokin kaunis päivä 

”pesästään”. On hyvä muistaa, että myrskyistä huolimatta 

nuoremme kaipaavat juuri meidän rakkauttamme ja tunnetta 

siitä, että ovat ihmisinä tärkeitä ja ainutlaatuisia. 

 

Yleensä nuoruus jaetaan varhaisnuoruuteen eli murrosikään 

(12 - 16 vuotta), nuoruuden keskivaiheeseen (16 - 19 vuotta) ja 

myöhäisnuoruuteen (19 - 25 vuotta). Tässä oppaassa 

keskitytään tarkoituksella murrosikäisiin nuoriin, jotta 

murrosikäisen nuoren vanhempi pystyy entistä paremmin 

evästämään lastaan elämää varten. 
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Ihmisen elämä muodostuu kehitysvaiheista, joiden aikana 

ihminen muuttuu niin fysiologisesti kuin psykologisesti. Tytöt 

ja pojat kypsyvät eri aikaan ja heidän ongelmansa ovat erilaisia 

muuttuen nuoruuden aikana. Nuoruudessa ongelmia tuottaa 

myös älyn ja tunne-elämän ristiriitaisuus, jolloin samaan 

aikaan tunne-elämän nähdään taantuvan. Nuori saattaa tehdä 

kaikkensa ärsyttääkseen vanhempaansa, mutta silti hän kaipaa 

tukea ja ymmärrystä samaan aikaan.  

 

Vanhemmuudessa rajojen asettajan ja ihmissuhdeosaajan roolit 

nousevat keskeisiksi asioiksi lapsen tullessa murrosikään. 

Identiteetin ja rajojen etsintään kuuluu kapinointi aikuisen 

auktoriteettia, arvoja ja asenteita vastaan. 

 

Vanhemmuus on elämän pituinen rooli, joka on aina 

vuorovaikutteinen ja kehittyy lapsen kanssa. Vanhemmuuden 

sisältö on ainutlaatuinen, kunkin lapsi- vanhempi – suhteen 

näköinen. 

 

Tähän oppaaseen on koottu tietoa ja ajatuksia miten toimia 

vanhempana eri tilanteissa nuorten kanssa. Voit poimia 

itsellesi omaan elämäntilanteeseesi sopivimmat asiat. 
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VANHEMMUUDEN ROOLIKARTTA 

 

 

Morenon rooliteoriaan pohjautuvaan Varsinais - Suomen 

lastensuojelukuntayhtymän henkilökunnan vuonna 1999 

kehittämä vanhemmuuden roolikartta on monipuolinen 

työväline sekä asiantuntijalle että vanhemmalle, joka haluaa 

kasvaa omassa vanhemmuudessaan. 

 

Vanhempana ollessasi olet: 

1. elämänopettaja 

2. ihmissuhdeosaaja 

3. rakkaudenantaja 

4. huoltaja 

5. rajojen asettaja 

 

”Jakob Levy Morenon rooliteorian pohjalta Varsinais - 

Suomenlastensuojelukuntayhtymän henkilökunnan vuonna 1999 

kehittämän roolikartan mukaiset vanhemman roolit ”  
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ELÄMÄNOPETTAJAN ROOLI 
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Koti on arkielämän taitojen  

harjoittelukenttä 

 

 Ohjaa nuorta suoriutumaan kotitöistä ja anna hänen toimia 

itsenäisesti. 

 

Muita arkielämän taitoihin kuuluvia asioita ovat myös 

kotitöiden jako ja vastuun ottaminen niistä, yhdessäolo ruoan 

laittoineen ja muutenkin yhdessä oleminen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perheen yhdessäolon hetket ovat nuorelle tärkeitä. 

Siksi on tärkeää muodostaa rutiininomaiset 

ruokailutottumukset perheessä ja kokoontua edes 

kerran päivässä yhteisen ruokapöydän ääreen 

keskustelemaan päivän tapahtumista. Samalla 

nuori oppii mm. pöytätapoja niin arjessa kuin 

juhlassakin. 
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Rehellisyys ja hyvät tavat kunniaan 

 

 Ohjaa nuorta rehellisyyteen ja tasa-arvoisuuteen.  

 Valista nuorta vääristä arvoista kuten valehtelusta, 

varastamisesta ja väkivallasta.  

 Keskustele nuoren kanssa hyvistä tavoista ja ohjaa häntä 

noudattamaan niitä. 

 Opeta nuorelle kodissa ja kodin ulkopuolella noudatettavia 

sääntöjä ja oikeudenmukaisuutta. 

 

 

Perheen perinteet luovat juuria elämään 

 

 Auta nuorta kunnioittamaan perinteitä ja keskustele niistä. 

Ohjaa häntä osallistumaan perheenne yhteisiin 

tilaisuuksiin. (joulu, pääsiäinen, syntymäpäivät jne.) 

 

 

 

 

 



 8  

  

 

Kiitos ja anteeksi 

 

 Opeta nuortasi kiittämään, huomioimaan ja tervehtimään 

muita. 

 Opasta nuorta käyttäytymään hyvin julkisella paikalla. 

Kerro, että on kohteliasta avata iäkkäämmille ihmisille ovia 

ja kätellä aikuisia tutustumistilanteessa. 

 Keskustele nuoren kanssa elämässä tärkeistä ja arvokkaista 

asioista omassa elämässäsi: terveys, koti, läheiset ihmiset 

jne. 

 

 

 

Tapa suhtautua toisiin ihmisiin ja vastoinkäymisiin 

omaksutaan yleensä kotona. 
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Sosiaalisten taitojen hallinta on tärkeää 

 

 Opeta nuorille muiden huomioonottamista ja oman vuoron 

odottamista. 

 Tue nuorta sietämään pettymyksiään. Keskustele hänen 

kanssaan niistä ja kannusta häntä. Pettymyksiä on hyvä 

oppia purkamaan rakentavasti, mm. liikuntaan tai 

musiikkiin, etteivät ne purkaudu väärin tai patoudu nuoren 

sisään. 

 Ohjaa nuorta tulemaan toimeen muiden ihmisten kanssa, 

mutta pitämään tarvittaessa puoliaan ja omia mielipiteitään. 

 

 

Kiusaamiseen on puututtava heti ja aina 

Kiusaamisella riistetään ihmisarvoa, joka on eheän ja 

kokonaisvaltaisen persoonallisen kasvun perusta. 

Kiusaamiskokemuksen on nähty hidastavan tai jopa 

estävän lasten ja nuoren kehitystä ja kasvua vastuulliseksi 

kansalaiseksi. 

Lue lisää: 

www.mll.fi/nuortennetti/kiusaaminen/  
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Oma koti kullan kallis 

 

 Tee kodistanne teidän perheenne näköinen koti, jossa on 

helppo olla ja elää.  

 Anna nuorelle mahdollisuus vaikuttaa oman huoneensa 

sisustukseen, valitkaa yhdessä seinien väri ja mahdolliset 

koriste-esineet. 

 

Vanhemman antama malli tehdä ja toimia 

eri tilanteissa on tärkeää 

 

 Ole mallina nuorellesi huomioiden muita ihmisiä ja ota 

nuoren tarpeet huomioon. ”Niin metsä vastaa, kun sinne 

huudetaan” eli kohtelemalla nuorta hyvin myös hän oppii 

kohtelemaan sinua hyvin. 

 

Vanhempien suhtautuminen sopimuksiin ja yleisiin 

pelisääntöihin on malli nuorelle. 

Vanhemman esimerkki voi olla sekä pahinta että parasta 

opetusta asiassa kuin asiassa.  
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RAKKAUDENANTAJAN ROOLI 
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Kun vanhempana voit hyvin,  

lapsesi voi hyvin 

 

 Pidä huolta omasta hyvinvoinnistasi, niin jaksat toimia 

paremmin vanhempana ja sitä kautta lapsesi voivat 

paremmin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Hyvinvoiva vanhempi kokee perheensä 

voimavarana eikä uhkana. 

 

 Itseään arvostava vanhempi näkee arjessa 

voimavaroja ja jaksaa hakea apua. 

 

 Paras lahja vanhemmalta murrosikäiselle on 

voida itse vanhempana hyvin.  

 

 Hyvin voiva vanhempi vahvistaa oman 

käyttäytymisen kautta neuvojaan ja 

ajatuksiaan eli ei toimi ristiriidassa omien 

sanojensa kanssa. 
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Nettilinkkejä: 

Mitä on riittävän hyvä vanhemmuus? 

 

http://www03.edu.fi/oppimateriaalit/kakola_opettaa/ 

vanhemmille/vanhemmat_taustatietoa.html 

& 

http://www.mll.fi/vanhempainnetti/tietokulma/vanhemmuu

s_ja_kasvatus/kasvatuksen_tapoja/ 

 

 

  

  

http://www03.edu.fi/oppimateriaalit/kakola_opettaa/
http://www.mll.fi/vanhempainnetti/tietokulma/vanhemmuus_ja_kasvatus/kasvatuksen_tapoja/
http://www.mll.fi/vanhempainnetti/tietokulma/vanhemmuus_ja_kasvatus/kasvatuksen_tapoja/
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Nuoren lähellä ja samalla nuoren tukena 

 

 Osoita läheisyyttä nuorellesi häntä kunnioittavalla 

tavalla, esim. leikittele, halaa ja tarjoudu vaikka 

hieromaan hartioita. 

 Toimi mallina omassa parisuhteessasi, esim. huomioi 

kumppaniasi. 

 Osoita nuorelle hyväksyntääsi ilmeillä ja sanoilla. Näin 

viestität hänelle, että hän on sinulle tärkeä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Terveen itsetunnon koti on rakastetussa ruumiissa. 

Nuoren tulisi voida kokea, että hänen ruumiinsa on 

kaunis ja rakastamisen arvoinen. 

 Koskettaminen ja silittely nuorta kunnioittavalla 

tavalla viestittävät tunteitasi.  

Myös katse kertoo paljon. 
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Itsesuojelu on tärkeä taito 

 

 Opeta nuorta suojelemaan itseään, esim. lähtemään 

tilanteesta pois, jos hän kokee tilanteen uhkaavana. 

 Ota selvää, missä nuori liikkuu ja puutu asiaan, jos 

huomaat, että hän voi joutua vaaraan. 

 

Myötäeläminen ja lohduttaminen 

auttavat jaksamaan 

. 

 Lohduta nuorta, kun huomaat, että hänellä on paha 

mieli. 

 Ole kiinnostunut, mitä nuorellesi kuuluu ja miten hän 

kokee asioita. Jos nuori on jostakin asiasta pahoittanut 

mielensä tai vihainen, rohkaise häntä kertomaan siitä. 

 Kotona tulee saada näyttää kaikkia tunteita, mutta toiset 

huomioiden.  
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Hyväksymiskokemus vahvistaa 

 

 Osoita nuorelle hyväksyntääsi sanoilla ja ilmeillä. Näin 

osoitat että hyväksyt hänet sellaisena kun hän on. 

 Vaikka nuori on tehnyt jotain väärää, niin hänen tulee siitä 

huolimatta saada tuntea olevansa arvokas ja hyväksytty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parhaimmat edellytykset selvitä tulevassa elämässään 

on heillä, jotka ovat saaneet riittävästi positiivista 

palautetta ja vanhempien välittävää ja rakastavaa tukea 

kotona. Rakastetuksi ja hyväksytyksi tulemisen 

kokemus rakentaa siten itsetuntoa. 
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Positiivisuus kantaa elämässä 

 

 Osoita käytökselläsi, että kunnioitat nuorta. 

 Anna nuorelle positiivista palautetta ja kerro hänelle 

hänen hyvistä piirteistään, vaikka ne eivät olisikaan 

aikuisen kannalta merkittäviä. Meissä kaikissa on 

paljon hyvää ja arvokasta. 

 

 Juhlista nuoren onnistumisia perheen kesken. Juhlistava 

hetki voi olla vaikka pizzahetki tai jäätelöannokset. 

 

 

Nuorelle tekee hyvää kuulla kiitosta kotona tekemistään 

leivoksista tai lumitöistä, tai saada kehuja 

onnistumisestaan koulussa tai harrastuksissa. Hän osaa 

jotakin, hänestä on johonkin. 

Kukapa ei haluaisi kuulla mukavia kommentteja 

hiustyylistä tai vaatevalinnoista? Huomaa hänet. 

 

 

Nuorelle tekee hyvää kuulla kiitosta kotona 

tekemistään leivoksista tai lumitöistä, tai saada 

kehuja onnistumisestaan koulussa tai harrastuksissa. 

Hän osaa jotakin, hänestä on johonkin. 

Kukapa ei haluaisi kuulla mukavia kommentteja 

hiustyylistä tai vaatevalinnoista? Huomaa nuoresi. 
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Muistan kuinka aikoinaan vein teini-poikani 

ulkomaan matkalle. Perille päästyämme sain tietää 

matkalaukkuni kadonneen. Kiukuttelin pojalleni 

pari päivää kuin ”pahanen kakara” ja myöhemmin 

häpesin omaa käytöstäni ja pilaamaani loma-

tunnelmaa. Vuosia myöhemmin otin asian 

puheeksi poikani kanssa ja yllätyksekseni hän ei 

muistanut koko kiukutteluasiaa, vaan kertoi reissun 

olleen mahtava kokemus lentoineen ja muine 

elämyksineen.  

(Jari Sinkkonen 2013) 

 

Nettilinkkejä: 
 

 Nuorten viestejä vanhemmille 
 
http://www.mielenterveysseura.fi/files/76/NUORTEN

_VIESTEJA_VANHEMMILLE2.pdf 

 

 



 19  

  

 

Internetin avulla voit hakea tukea vanhemmuuteesi ja 

saada itsellesi vertaisryhmiä kasvatustehtävässäsi. 

 

 Mannerheimin Lastensuojeluliitto http://www.mll.fi/ 

 

 Väestöliitto http://www.vaestoliitto.fi/ 

 

 Espoon seurakunnat 

http://www.espoonseurakunnat.fi/web/tukea/vauhdilla-

aikuisuuteen# 

 

 Oulun kaupunki  

http://www.ouka.fi/oulu/sosiaali-ja-

perhepalvelut/perheneuvola 

 

 Kamalat äidit -vertaisryhmissä keskustellaan äitinä 

olemisesta, arjen tilanteista, rajojen asettamisesta lapsille 

ja niistä asioista, mitkä kulloinkin äitejä askarruttavat. 

http://www.ywca.fi/00010827-kamalat-aidit 

  

http://www.mll.fi/
http://www.vaestoliitto.fi/
http://www.espoonseurakunnat.fi/web/tukea/vauhdilla-aikuisuuteen
http://www.espoonseurakunnat.fi/web/tukea/vauhdilla-aikuisuuteen
http://www.ouka.fi/oulu/sosiaali-ja-perhepalvelut/perheneuvola
http://www.ouka.fi/oulu/sosiaali-ja-perhepalvelut/perheneuvola
http://www.ywca.fi/00010827-kamalat-aidit
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 Älä unohda sukulaisten tuen merkitystä nuorten 

elämässä. Joskus on helpottavaa jakaa kokemuksia 

kasvatukseen liittyvissä asioissa myös omien ystävien 

kanssa. Yllättävän usein pohdimme vanhempina 

samanlaisia asioita. 

Henkilökohtaista, maksutonta tukea ja valmennusta 

vanhemmuuteen 

- auttaa vanhempia arjen pulmatilanteissa 

- tukee vanhemmuutta 

- antaa ohjausta kasvatukseen liittyvissä kysymyksissä 

- antaa neuvontaa työn, perheen ja parisuhteen välisiin 

ristituliin ja voimaa arjen haasteisiin 

 

Ota yhteyttä:  

Nuorten Ystävät / Vanhempien Akatemia 

Tapaamiset osoitteessa: Torikatu 28 

Puh. 050 5685 410 

 maanantaista perjantaihin klo 12.00-15.00  

vanhempien.akatemia@nuortenystavat.fi 

 

mailto:vanhempien.akatemia@nuortenystavat.fi
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HUOLTAJAN ROOLI 
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Parasta on yhdessä tehty ruoka 

 

 Huolehdi ruoka-aikojen säännöllisyydestä ja ruoan 

monipuolisuudesta ja terveellisyydestä. 

 Kannusta nuorta ruoanlaitossa ja tehkää ruokaa yhdessä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puhtaat vaatteet pukevat 

 

 Opasta nuorta vaatteiden puhtaana pidosta ja säilytyksestä 

 Hyväksy itsenäistyvän nuoren kohdalla hänen muuttuvaa 

makuaan vaatteiden suhteen. 

 

Terveyden klassinen peruskolmio muodostuu 

ravinnosta, liikunnasta ja levosta.  

Niiden säännöllinen ja riittävä saanti ei ole tänä 

päivänä itsestään selvää. 
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Liikunta tuo mielihyvää kaikille 

 

 Kannusta nuorta harrastuksissa sekä mahdollisuuksien 

mukaan auta konkreettisesti niiden toteutumisessa, 

esim. harrastuksiin kuljettamisessa. 

 Ohjaa nuori liikuntaharrastuksiin ja käy hänen kanssaan 

silloin tällöin vaikka lenkillä tai kävelyllä. 

 Tuo hetki voi olla hänelle todella tärkeä. 

 

Uni vaikuttaa kasvuun 

 

 Huolehdi ja seuraa, että nuori noudattaa 

nukkumaanmenoaikoja ja nukkuu riittävästi joka yö. 

 

Viikonloppuisin univelkojen poisnukkuminen ei riitä. Unen 

riittävyys vaikuttaa mm aivojen kehittymiseen, 

oppimiseen, mielialaan ja keskittymiskykyyn. 

 

Lue lisää: 

http://www.mll.fi/vanhempainnetti/tietokulma/uni/ 
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Raha ei kasva puussa 

 

 Ohjaa nuorta pitämään rahankäyttö kohtuullisena. 

 

 

Lisää aiheesta: 

http://www.mll.fi/vanhempainnetti/tukivinkit/nuori_haluaa

_jatkuvasti_lisaa_ra/ 

 

 

 

 

Puhtaus on puoliruokaa 

 

 Opeta nuorta huolehtimaan henkilökohtaisesta 

puhtaudestaan päivittäin itsenäisesti. Varaa kotiin 

henkilökohtaisia peseytymiseen ja hygieniaan liittyviä 

tarvikkeita. 

 Huolehdi kodin puhtaudesta ja kannusta nuorta 

osallistumaan kodin siivoukseen. Tehkää yhdessä kotitöitä. 
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Nuorella on oikeus hyvään terveyteen  

 

 Seuraa nuoren terveydentilaa ja ohjaa hänet lääkäriin jos 

tarve vaatii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Älä aliarvioi nuoren stressiä 

Yleisimpiä nuoren stressin syitä ovat kiire, 

suuret työmäärät, paineet menestymisessä ja 

suorituksissa, epävarmuus ja jopa taloudellinen 

tilanne.  

Liiallinen ja pitkään jatkuva stressi on uhka 

nuoren terveydelle. Se voi johtaa niin fyysiseen 

kuin psyykkiseen sairastumiseen. 

Nuorella ei ole kehityksensä puolesta 

samanlaisia mahdollisuuksia käsitellä stressiä 

kuin aikuisilla.  

Nuori elää tässä ja nyt, eikä välttämättä kykene 

ajattelemaan tulevaisuuteen. 
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RAJOJEN ASETTAJAN ROOLI 
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Puhutaan, kun viha laantuu – ei kuriteta 

 

  Selvitä asiat aina puhumalla ja kunnioita nuoren 

yksityisyyttä.  

 Kasvata nuorta ilman kuritusta, alistamista tai muuten 

loukkaavalla tavalla.  

 

Oikeus väkivallattomaan lapsuuteen on jokaisen ihmisen 

perusoikeus. 

Lue lisää: 

http://www.alalyolasta.fi/ala_lyo_lasta/oikeus_vakivallatto

maan_lapsuuteen 

 

Nuori tarvitsee huolenpitoa ja turvaa 

 

 Lupaa vain se, minkä pystyt pitämään. 

 Älä hylkää nuorta riitatilanteissa. Älä uhkaile. 

 Keskustele nuoren kanssa kotiintuloajoista ja siitä, missä ja 

mihin aikaan hän voi liikkua iltaisin.  

 Aseta nuorelle rajat. Rajattomuus aiheuttaa nuoressa 

turvattomuutta, epävarmuutta ja pelkoa. 
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Perhepelin omat pelisäännöt 

 

 Valvo perheen sisäisten sääntöjen noudattamista. Älä luota 

nuoreen liikaa. Hän ehkä testaa sinun asettamiasi sääntöjä 

ja kokee turvattomuutta, jos et välitä sääntöjen 

rikkomisista. 

 Huolehdi nuoren koulunkäynnistä. 

 

 

Nuoruusikään liittyy joskus huoleton asenne koulun 

merkitykseen jatko-opintoja ajatellen. Seitsemäsluokkalaisen 

perspektiivistä yhdeksäs luokka on kaukana tulevaisuudessa. 

Nuori tarvitsee usein aikuista avaamaan ajankulun ja elämän 

realiteetteja. Liian usein monet yhdeksäsluokkalaiset yhtäkkiä 

tajuavat, että tuleva peruskoulun päästötodistus onkin tärkeä 

jatko-opintoja ajatellen. Siksi jatkuvan opiskelun ja näytön 

merkitystä opintojen aikana on korostettava läpi koko 

yläasteen, opintojen edetessä. Tämä jää vanhempien vastuulle: 

on tärkeää jaksaa kannustaa nuorta ja perustella 

koulunkäynnin merkitys oikein. 
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 Keskustele perheen säännöistä. Voitte laatia listan niistä: 

 

Meidän perheen pelisäännöt 

 

Meidän perheessä on sovittu yhteisesti seuraavia asioita: 

 

Perheen yhteinen aika:…………………………………… 

Kotityöt:………………………………………………….. 

Oma huone:………………………………………………. 

Netin käyttö ja pelien pelaaminen:……………………… 

Kotiintuloajat:…………………………………………… 

Nukkumaanmenoaika:…………………………………... 

Läksyt:…………………………………………………… 

Seurustelu: ………………………………………………. 

Kavereiden tapaaminen………………………………….. 

Rikesakot:………………………………………………... 

     Kielenkäyttö………………………………………….. 

     Sääntöjen ja ohjeiden noudattamatta jättäminen:…… 

      ……………………………………………………….. 

     Myöhästeleminen:……………………………………. 
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Vanhemmuus ei ole kaveruutta 

 

 Toimi johdonmukaisesti nuoren kanssa. Perustele 

mielipiteesi – nuori ymmärtää asiat paremmin, kun vetoat 

perusteluihisi. 

 Kestä myös nuoren pettymykset. Vanhemmat ovat nuorelle 

turvallisia pettymyksen tuottajia sääntöjensä ja 

periaatteidensa takana.  

 Älä ryhdy nuorelle ”kaveriksi”. Nuori tarvitsee 

kehityksessään vanhempaa, joka kykenee olemaan 

turvallinen aikuinen. 

 

 

Rytmiä ja rutiineja arkeen 

 

 Huolehdi arjen säännöllisyydestä: 

 

 Myös viikonloppuisin ja lomilla on tärkeää säilyttää 

suhteellisen samanlainen vuorokausirytmi.   
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Millaisen mallin haluat antaa nuorellesi? 

 

 Tiesithän, että tupakka ja päihteet saavat aikaan mielihyvän 

tunteita aivoissa ja keskushermostoon rakentuu ns. 

mielihyväratoja. Näiden kehittyminen on erittäin 

voimakasta nuoruusiässä ja siksi nuoruudessa syntyneestä 

riippuvuudesta on erittäin vaikea päästä eroon. 

 

 Nuoret omaksuvat alkoholiin suuntautumisen ja sen 

käyttötottumukset omasta lähipiiristään eli kotoa. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 
 

Nettilinkkejä: 

 
Lasten seurassa - 10 kysymystä alkoholin käytöstä  

http://www.lastenseurassa.fi/#!/testit/ 

& 

Päihdekasvatus. Kissa pöydälle. Vanhemmille taustatiedoksi 

keskusteluun alkoholista 12-16 -vuotiaan nuoren kanssa 

http://www.mll.fi/@Bin/14674605/Kissa_p%C3%B6yd%C3%A4lle

_pdf.pdf 

 

http://www.lastenseurassa.fi/#!/testit/
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Internetin kääntöpuolet 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

On tärkeää huomioida netin tuomat haasteet. 

Ole vanhempana kiinnostunut nuoren netin 

käyttämisestä ja tarkkaile sivustoja, joilla hän käy. 

Ole selvillä Netin käyttöajasta ja sen vaikutuksesta 

nuoreen. Internet on luonnollinen osa nuoren arkea. Se 

tarjoaa monenlaisia mahdollisuuksia; tietoa, viihdettä, 

pelejä, ajankulua, yhteydenpitoa tuttuihin ja 

tuntemattomiin, monenlaista kehittävää ja hauskaa. 

Mutta siinäkin on kääntöpuolensa: riski kohdata 

kasvulle ja kehitykselle haitallista aineistoa ja 

vääränlaisia ihmisiä. Video- ja tietokonepelit voivat 

tarjota raakaa ja sadistista väkivaltaa, huumeita, 

seksiä tai uhkapelejä. Nuorta on hyvä kasvattaa oman 

harkintakyvyn käyttöön. 

Netin käytöstä on oltava kotona selvät säännöt joista 

pidetään kiinni. 
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Ole tietoinen nuoren netti-käyttäytymisestä ja 

sivustoista, joilla hän käy. 

Internetin käyttö alkaa suomalaisilla lapsilla jo varhain 

ennen kouluikää.  

Lasten netinkäyttö on aikuisiin verrattuna 

viihteellisempää ja yllätyksellisempää.  

Lapset kohtaavat Internetissä usein myös sisältöjä, 

joiden käsittelyyn heillä ei ole vielä valmiuksia. 

Lisää aiheesta: 

http://www.nettiguru.fi/ 

& 

Lapset ja media –kasvattajan opas 2012 
http://www.meku.fi/lapsetjamedia2012.pdf 

 

  

http://www.nettiguru.fi/
http://www.meku.fi/lapsetjamedia2012.pdf
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IHMISSUHDEOSAAJAN ROOLI 
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Pysähdytään kuuntelemaan nuorta aidosti 

 

 

 Pohdiskele ja keskustele nuoresi kanssa. Ole kiinnostunut 

hänelle tärkeistä asioista. 

 Keskustele myös ikävistä ja vähemmän mukavista asioista 

nuoren kanssa. 

 Pyri kuuntelemaan nuorta aina, kun hänellä on tarve puhua. 

Jos et heti ehdi, niin lupaa jutella vaikka tunnin kuluttua ja 

pidä lupauksesi. Älä vähättele nuoren tarvetta puhua.  

 

 

 

Nettilinkki: 

 

Lapsen ja vanhemman varhainen vuorovaikutus: 

 

http://www.mll.fi/vanhempainnetti/tietokulma/vanhemmuus_j

a_kasvatus/lapsen_ja_vanhemman_varhainen_vu/ 

 

 

 

http://www.mll.fi/vanhempainnetti/tietokulma/vanhemmuus_ja_kasvatus/lapsen_ja_vanhemman_varhainen_vu/
http://www.mll.fi/vanhempainnetti/tietokulma/vanhemmuus_ja_kasvatus/lapsen_ja_vanhemman_varhainen_vu/
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Katsekontakti on tärkeää kun keskustellaan 

 

Kommunikaatio sisältää sanallista ja ei-sanallista viestintää     

(ilmeet ja eleet), nämä eivät saisi olla ristiriidassa keskenään. 

Vanhempi voi esimerkiksi olla kuuntelevinaan nuorta, mutta 

onkin keskittynyt viestittelemään netin kautta toisaalle. 

 

Vastavuoroinen keskustelu parantaa yhteistyötä ja yhteistä 

ymmärrystä asioista.  Esimerkiksi jos nuori huomaa, että 

vanhempi ei keskity kuuntelemaan, lisää keskusteluyritys 

kireyttä ja väärin ymmärryksiä heidän välillään.  

 

Kuunteleminen edellyttää kuulijalta sellaisia valmiuksia ja 

avoimuutta, että hän sallii puhujan kommenttien vaikuttaa 

itseensä.  
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Vinkkejä keskustelun tueksi 

 

1. Osoita, että tilanteeseen liittyvät ristiriidat eivät 

aiheuta lisää riitaa keskustelunne aikana. 

2. Ilmaise selvästi olevasi nuoren rinnalla kulkijana ja 

auttajana. 

3. Osoita, että haluat oppia tuntemaan nuoresi kaikki 

puolet, ei vain hänen käyttäytymistään. Kysele. 

4. Ilmaise ymmärtäväsi nuoren henkilökohtaisia 

ajatuksia. 

5. Pyri löytämään nuoren käyttäytymisen taustalla 

olevat asiat eli vahvuudet tai haavoittuvuudet. 

6. Ilmaise olevasi nuoresta iloinen ja onnellinen. 

7. Osoita nuorelle toimivasi hänen parhaakseen ja 

auttavasi häntä saavuttamaan tavoitteensa.  

8. Suhtaudu nuoreen empaattisesti, kun nuori on 

ahdistunut - myös silloin kun vanhempana olet 

tuottanut hänelle ahdistuksen. 

9. Varmista, että kurinpito ei uhkaa nuoren ja sinun 

välistä avointa keskusteluanne, jotta hän uskaltaa 

olla avoin ja luottaa sinuun. 
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Istu hetkeksi niin jutellaan 

 

 Osoita ja kerro olevasi pahoillasi,  

kun huomaat toimineesi  

väärin nuortasi kohtaan. 

 Pue sanoiksi omat ja nuoren 

tunteet: ”huomaan, että olet 

loukkaantunut, haluatko puhua..” 

 Tue nuorta päätöksissä. 

 Salli nuoren ilmaista sekä 

myönteisiä että kielteisiä tunteita. 

 Ilmaise sanoin ja teoin, että välität 

nuoresta (ja puolisostasi) ja pyri 

toimimaan mallina. 

  

 

 

  

Kestä nuoren ilmaisut 

 

Älä lähde mukaan nuoren tunnemylläkkään, vaan 

anna hänelle tilaa ja ota asia puheeksi tunteiden 

laannuttua.  Näin aikuinen auttaa lasta 

hallitsemaan hankalia tunteita. Meistä jokainen on 

välillä vihainen ja se tunne on sallittava kaikille. 
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Itsenäistyminen kuuluu nuoruuteen 

 

 Kannusta nuorta asioissa, jotka hänen tulee jo osata 

ikätasoonsa nähden, esim. pyykinpesu, keittiön siivous.. 

 

 Ohjaa nuorta asioimaan virastoissa ja kaupoissa. Itsenäinen 

asiointitaito on nuorelle tärkeä taito elämässä.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kasvatuksen suurin harha on se, että se voisi sujua vain 

positiivisten tunteiden vallitessa. 

 

 

Aggressio on kuohahtamista, sisuuntumista ja 

mahtavaa energiaa. 

Se vaikuttaa kehossa, mielessä – 

kokonaisvaltaisesti 

Nuori tarvitsee aggression tunteita kehittyäkseen, 

ilman sitä ei synny itsenäisyyttä. 
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 Kysy kasvattajana, mitä nuori ajattelee. Et voi aikuisena 

tietää toisen ajatuksia siksikään, että nuori on eri tasolla 

ajatustensa kanssa. Tunnepuoli voi olla hyvinkin 

voimakkaana, koska se koetaan erilailla kuin järkiperäinen 

ajattelu  älä siis tiedä etukäteen, vaan kysy: 

 

” Mä oon ajatellut tätä ja tiedätkö mää en tiedä mitä tässä 

pitäisi nyt tehdä?  

Mitä me voisimme yhdessä tehdä tämän asian kanssa?” 

 

 

 

 

Vanhemman ja lapsen lämmin vuorovaikutussuhde on 

kasvatuksen perusta.  

Lapsi, jota kuunnellaan ja arvostetaan, oppii todennäköisesti 

itsekin kuuntelemaan ja arvostamaan muita.  

Lapselle syntyy luontainen halu toimia hyväksytyllä tavalla. 
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Ollaan toisillemme kohteliaita 

 

 Ole ihmissuhteissasi asiallinen, rehellinen ja kunnioita 

lähimmäisiäsi. Pyri olemaan muille sellainen kuin toivoisit 

heidän olevan itsellesi. 

 Asennoidu puolisoosi ja lapsiisi kunnioituksella ja 

rakkaudella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nuoren minä - kokemuksen ja itsetunnon 

muotoutuminen 

Aikuisten kiintymyssuhteilla, varsinkin heidän tavallaan ja 

kyvyllään olla parisuhteessa, on yhteyttä nuoren minä -

kokemukseen ja itsetunnon muotoutumiseen. 

Jos parisuhde ei toimi, on vanhempien vaikea ylläpitää 

myönteisiä suhteita lapsiin. 
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Seurustelu hämmentää vanhempia 

 

 Kunnioita nuoren tunteita ja keskustele seurustelemiseen 

liittyvistä asioista, kuten luottamuksesta nuoren kanssa 

sekä tutustu tyttö- tai poikaystävään. 

 

Seksuaalinen suuntautuneisuus on osa ihmisen seksuaalista 

minäkuvaa ja se on ihmisen 

perusominaisuus. Etukäteen ei voi tietää, 

keneen rakastuu ja kuka saa syttymään. 

Toisaalta seksuaalinen identiteetti voi 

muuttua elämän aikana. 

 

 

Nuoresta saattaa olla turvallista ihastua 

omaa sukupuolta olevaan ystävään. 
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 Tue nuortasi seurustelun pulmatilanteissa. Seurustelu ei ole 

pelkästään iloisia ja hyviä asioita. Erilaisissa 

pulmatilanteissa on hyvä käyttää kaikkia opittuja 

vuorovaikutustaitoja, tunteiden ilmaisua ja riitelemisen 

taitoja. Erotilanteessa nuori voi tarvita vanhempaa surun 

käsittelyssä. 

 

Läheisyydestä on tärkeä oppia nauttimaan ilman seksiä. 

Ensimmäisiin seurustelusuhteisiin ei usein liity lainkaan 

seksuaalista kanssakäymistä, vaikka tämä usein vanhempia 

huolestuttaakin. 

 

 

Nettilinkki: 

Seurustelusta:: 

http://www.mll.fi/nuortennetti/seurustelu/seurustelu/ 

& 

http://www.vaestoliitto.fi/vanhemmuus/tietoa_vanhemmille/m

urrosikaisten-vanhemmat/ 

http://www.mll.fi/nuortennetti/seurustelu/seurustelu/
http://www.vaestoliitto.fi/vanhemmuus/tietoa_vanhemmille/murrosikaisten-vanhemmat/
http://www.vaestoliitto.fi/vanhemmuus/tietoa_vanhemmille/murrosikaisten-vanhemmat/
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OMAN LAPSUUDEN KOKEMUKSET 

VÄRITTÄVÄT VANHEMMUUTTA 

 

 

Vanhemmuudessaan aikuinen kohtaa usein oman historiansa, 

eletyn nuoruutensa. Joskus on helpompi ymmärtää omaa 

käyttäytymistään, kun peilaa sitä omiin vanhempiinsa/ 

huoltajiinsa ja/tai kasvuympäristöönsä.  

 

Oman historian pohtiminen saattaa auttaa vanhempaa 

säilyttämään tasapainon tilanteessa, jossa oman nuoren 

käyttäytyminen herättää erityisiä muistoja vanhemman omasta 

nuoruusiästä. 

 

Seuraavalla sivulla voit miettiä omaa vanhemmuuttasi.  

- Onko reagointisi taustalla omien vanhempiesi reagointitapa? 

- Vai huomaatko ylpeyttä tuntien sen, että oman nuoruusiän 

kohtaaman lapsesi ajatusmaailma onkin kehittyneempi kuin 

mitä olet aiemmin ajatellut? 
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Kysymyksiä pohdittavaksi 

1. Millaista sinun perheessäsi oli? Keitä perheeseen kuului 

ja millaista siinä oli kasvaa? 

2. Miten tulit toimeen vanhempiesi/huoltajiesi kanssa ja 

miten suhteenne kehittyi lapsuudesta nuoruuteen? 

3. Koitko nuorena, että vanhempasi olisivat hylänneet 

sinut? Oletko myöhemmin elämässäsi kokenut hylätyksi 

tulemisen tunteen? 

4. Käytettiinkö sinun lapsuuden perheessäsi fyysistä 

kuritusmenetelmää, vai selvitettiinkö kurinpidolliset 

asiat muuten? 

5. Muistatko, milloin olit erossa 

vanhemmistasi/huoltajistasi ensimmäisiä kertoja. 

Pystytkö muistamaan tunteen, joka sinulla silloin oli? 

6. Miten vanhempasi / huoltajasi keskustelivat kanssasi, 

kun olit nuori (murrosikäinen)? 

7. Jos sinulla oli vaikeaa lapsuudessasi / nuoruudessasi, 

oliko sinulla myönteisiä ihmissuhteita? Pystyitkö 

luottamaan vanhempiisi / huoltajiisi sekä ilon että surun 

hetkellä? 

8. Miten lapsuutesi / nuoruutesi on vaikuttanut sinuun 

itseesi vanhempana/huoltajana? 

9. Mikä tekee sinusta hyvän vanhemman / huoltajan? 



 46  

  

ELÄMÄÄN TARVITAAN JUURET, 

SIIVET SEKÄ ILOT JA UNELMAT 

 

Murrosikäisen vanhemmuus on haastavaa, mutta antoisaa ja 

avartavaa aikaa. Lapset ja nuoret tuottavat vanhemmilleen 

paljon iloa ja merkitystä elämään. Yhdessäolo ja yhteiset 

hetket juurtuvat muistoina mieliimme ja nuorten huumori, 

spontaanisuus ja ilo värittävät arkeamme. On ihanaa huomata, 

kuinka mahtava tyyppi omasta lapsesta on kasvamassa. 

 

 

Älä sano sitä huomenna, sano se tänään,  

- kuinka paljon hän sinulle merkitseekään. 
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