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VANHEMPANA VAHVEMMAKSI  
– kohti myönteistä vuorovaikutusta  
 
Ryhmän tarkoituksena on pohtia yhdessä toisten vanhempien ja 
ohjaajien kanssa vanhemmuutta ja lasten kasvatusta. Kokemuksia 
jakamalla voit saada hyviä vinkkejä omaan arkeen. Ryhmä soveltuu 
vanhemmille, joilla on n. 3 - 9-vuotiaita lapsia.  

 
Voit osallistua jos koet, että rajojen asettaminen on vaikeaa, vuoro-
vaikutus lapsen kanssa on kielteistä tai kaipaat vertaistukea van-
hemmuuteen. Ryhmään voi osallistua äiti, isä tai molemmat van-
hemmat. Osallistuminen edellyttää sitoutumista siihen, että ryhmäs-
sä keskustellut asiat ovat luottamuksellisia. 
 
Tapaamisilla on lyhyt alustus päivän teemasta, yhteistä keskustelua 
ja pienryhmätehtäviä. Kotitehtävien tekeminen auttaa siirtämään 
asioita myös käytäntöön. 
 
Ryhmän tavoitteena on 
 

• vertaistuen saaminen 
”huomasin, etten olekaan yksin, vaan muillakin on samoja 
haasteita” 

• vanhemman ja lapsen välisen myönteisen 
vuorovaikutuksen edistäminen 
”opin uudelleen iloitsemaan lapsistani” 

• vahvistaa vanhemman rajojen asettamiseen liittyviä 
taitoja 
”sain lisää jämäkkyyttä” 

• tarjota vanhemmuuteen ja lasten kasvatukseen liittyvää 
tietoa 
”hyvä kokonaisuus, joka eteni järjestelmällisesti ja 
harjoituksin saatiin omia oivalluksia” 

• lisätä vanhemman ymmärrystä itsestä ja lapsesta 
”löysin uusia näkökulmia vanhemmuuteen” 
”sain erilaisia keinoja ymmärtää lasta” 

 
Ryhmämalli perustuu psykologi Satu Korhosen ja psykologi Laura 
Holopaisen kirjaan ”Vanhempana vahvemmaksi – kohti myönteistä 
vuorovaikutusta. Kirja vanhemmuudesta ja sen tukemisesta.”  
 

TAPAAMISTEN SISÄLLÖT  
 

1. Vanhemman oma jaksaminen 
             Mistä voimavaroja vanhemmuuteen? 
 

2. Hyvän huomaaminen  
             Myönteinen palaute 
 

3. Myönteinen vuorovaikutus 
Jaetun ilon kokemukset 

 

4. Lapsi tarvitsee rajoja 
             Omien tunteiden hallinta 
 

5.  Palkkiojärjestelmä 
              Arjen kasvatustilanteet 
 

6. Tunteiden tunnistaminen ja -säätely 
              Vanhemman reflektiivinen kyky 
 

7. Rajojen asettaminen 
              Kasvatuskeinot ja seuraamukset 
 

8. Miten tästä eteenpäin? 
 Vanhempien oma toiveteema 

 


