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1 Saatekirje 

Arki saattaa tuntua välillä loputtomalta kiireeltä. Eikä viikonloppunakaan meinaa helpottaa. 

Arkipäivät saattavat olla niin kiireisiä, ettei voi kuin ihmetellä minne katosivat päivän kaikki 

24 tuntia. Millä tavoin pidät huolta hyvinvoinnistasi? Kun vanhemman arkea tähdittävät 

usein lapsen asiat, mitkä ovat sinun tähtihetkiäsi? Otatko päiväunet tai menet tuntia 

aikaisemmin nukkumaan? Sosialisoitko ystäviesi kanssa? Vai lähdetkö koiran kanssa tavallista 

pidemmälle kävelylle? 

Monet tietävät monipuolisen ravinnon ja liikunnan, riittävän unen sekä hyvien sosiaalisten 

suhteiden merkityksestä hyvinvoinnille. Harva vanhempi kuitenkaan ehtii nukkua, sosialisoida 

tai syödä arjessaan aina sopivassa määrin. On tärkeä muistaa, ettei kenenkään elämä ole 

jatkuvaa ruusuilla tanssimista, minkä takia sosiaalisessa mediassa tai televisiossa nähtyyn 

kannattaa suhtautua kriittisesti. Omista perustarpeista pitää kuitenkin pystyä huolehtimaan. 

Lepo, liikunta, ravinto ja uni muodostavat kivijalan arjellemme ja täten fyysisen ja henkisen 

terveytemme perustan. Jos yhden tai useamman hyvinvoinnin osa-alueen toteutuminen 

vaarantuu pitkäaikaisesti, tie uupumukseen lyhenee merkittävästi. Uupumusta voidaan 

kuvailla kehon ja mielen hätähuutona.  

Tämä julkaisu on yksi perhekeskus Uppiksen tavoista tarjota hämeenlinnalaisille vanhemmille 

ja muille aiheesta kiinnostuneille eri elämäntilanteisiin liittyvää ohjausta ja neuvontaa. 

Perhekeskuksesta perheet saavat tarvitsemaansa tukea erilaisiin elämäntilanteisiin. Uppiksen 

työntekijät ovat tavoitettavissa monin tavoin, esimerkiksi kertaluontoisella pika-ajalla, jonka 

ajankohdan voit valita itse ajanvarauskalenterista. Jotkut taas pitävät asioiden itsenäisestä 

selvittelystä omien ajatusten jäsentelyssä. 

Tähän parisuhteita ja uusperheitä käsittelevään julkaisuun on koostettu verkosta löytyvää 

tietoa, josta voi olla hyötyä perheensä tilannetta pohtivalle vanhemmalle. Tästä julkaisusta 

löytyy luettavaa, kuunneltavaa ja pohdittavaa. Alleviivatut, vaaleansiniset osat tekstistä ovat 

linkkejä, jotka johdattavat lukijan eri verkkosivuille.  

Lue lisää Hämeenlinnan kaupungin lasten, nuorten ja perheiden palveluista. 

Perhekeskus Uppiksen työntekijät 

https://cdn.mll.fi/prod/2017/07/28143354/JKK_VanhemmanTK.pdf
https://www.mielenterveystalo.fi/aikuiset/itsehoito-ja-oppaat/itsehoito/tyokaluja_itsehoito/Pages/arjenperusteet.aspx
https://www.mielenterveystalo.fi/aikuiset/itsehoito-ja-oppaat/itsehoito/uupumuksen_omahoito/Pages/osio1.aspx
https://www.hameenlinna.fi/sosiaali-ja-terveys/lasten-nuorten-ja-perheiden-palvelut/apua-ja-neuvoa/perhekeskus-uppiksen-pika-ajat/
https://www.hameenlinna.fi/sosiaali-ja-terveys/lasten-nuorten-ja-perheiden-palvelut/usein-kysyttya-perheasioista/
https://www.hameenlinna.fi/sosiaali-ja-terveys/lasten-nuorten-ja-perheiden-palvelut/usein-kysyttya-perheasioista/
https://soundcloud.com/uppsala-talo
https://www.hameenlinna.fi/sosiaali-ja-terveys/perhekeskus-uppis/


 

 

2 Mikä uuvuttaa minua, entä muita? – kirjoita tai 

tee lista!  

Alla on otteita vanhempien ajatuksista uuvuttavasta arjesta. Otteet ovat lainattu Iltalehdessä 

julkaistusta, Laineen (2019) kirjoittamasta artikkelista ’Miksi vanhemmat uupuvat?’  

”MUTTA TYÖ SE ON, JOKA AINAKIN MINUT SAA VIHAMAAN LAPSIARKEA TOISINAAN, 

KOSKA OLEN NIIN VÄSYNYT JA UUPUNUT TYÖSTÄ.” 

Olet saattanut useasti miettiä sitä, mikä kuluttaa voimavarojasi. Joku ulkopuolinen voi olla 

ajatusten jäsentelyssä avuksi, mutta viime kädessä vain sinä voit itse tunnistaa omia 

voimavarojasi syövät asiat. Olet saattanut viettää unettomia öitä pohtiessasi, mistä päästä 

tilannettasi voisi lähteä purkamaan, tuloksetta. Olet ehkä kertonut tilanteestasi jollekin, 

mutta oletko kirjoittanut ajatuksesi ja tunteesi paperille? 

”LAPSIPERHEKÖYHYYS ON UUVUTTAVAA. KUN TYÖHISTORIA ON PÄTKÄÄ SIELLÄ JA 

TOISTA PÄTKÄÄ TÄÄLLÄ. SAMAAN AIKAAN YRITTÄÄ RIIPIÄ ELÄMISKUSTANNUSTEN 

PÄÄLLE LAPSILLEEN VIELÄ HARRASTUKSIIN JA VAPAA-AJANVIETTOON JOSTAKIN 

LANTTEJA, NIIN OMISTA TARPEISTAAN ON TINGITTÄVÄ KOVASTI. SITÄ ALKAA 

YMMÄRTÄÄ, JOS OMAT LAPSET POHTIVAT PITKÄÄN JA HARTAASTI TEKEVÄTKÖ ITSE 

JÄLKIKASVUA.” 

Kun ulkoistat ajatuksesi ja tunteesi paperille, niiden loppumattomalta tuntuva sinkoilu pääsi 

sisällä helpottaa. Tämä myös rauhoittaa. Kun näet ajatuksesi paperilla, sinun on paljon 

helpompi järjestellä niitä. Jotkut kokevat, että tilapäistä etäisyyttä omiin vaikeisiin asioihin saa 

kirjoittamalla näistä paperille, jonka jälkeen tämä paperi tuhotaan. Kun kirjoitat itsellesi, 

esimerkiksi kieliopin tai lukihäiriön kaltaisilla asioilla ei ole merkitystä. Suurin merkitys on 

kirjoittamasi sanomalla.

 

https://www.iltalehti.fi/perheartikkelit/a/98e4f452-27b7-4981-990d-f3a8619b1b73
https://hidastaelamaa.fi/2020/06/sinun-sanoissasi-on-voimaa-5-tapaa-joilla-kirjoittaminen-voi-helpottaa-oloa/#d60d3641
https://hidastaelamaa.fi/2020/06/sinun-sanoissasi-on-voimaa-5-tapaa-joilla-kirjoittaminen-voi-helpottaa-oloa/#d60d3641


 

 

Uupumusriski kasvaa, mitä korkeammat vaatimukset vanhemmalla on itselleen. Aihetta on myös 

tutkittu ja tiedon pohjalta on esitetty, että vanhempien pitäisi pitää entistä enemmän yhtä. 

Erityisesti nuoret vanhemmat ovat vaarassa uupua muiden oletettujen odotusten ja omien 

vaatimustensa alle. Oletko vanhempana miettinyt, mistä nämä vaatimukset tulevat ja kuinka monet 

niistä ovat omiasi? 

”ON TOSIAAN RASKASTA, KUN JOKA SUUNNALTA JOKU TIETÄÄ ASIAT PAREMMIN KUIN 

MINÄ. KAIKENLAISTA NEUVOA TULEE SIITÄ, KUINKA LAPSIA KUULUISI KASVATTAA. 

KYSYTTÄESSÄ EI KUITENKAAN IHMISILLÄ OLE RATKAISUJA EIKÄ KEINOJA, KUINKA 

TIETYNLAISTA KÄYTTÄYTYMISTÄ KASVATETAAN LAPSELLE.” 

https://www.sttinfo.fi/tiedote/korkeat-vaatimukset-uuvuttavat-vanhemmat?publisherId=69817172&releaseId=69867000


 

 

3 Itsemyötätunto – taidoista tärkein 

Tiedätkö, mitä on itsemyötäntunto? Seuraavaksi otteita Nuoren äidin oppaasta (2017) helpompaan 

arkeen. Itsemyötätunto tai muutkaan tunteet eivät kuitenkaan katso sukupuolta. Samat asiat 

koskettavat meitä ihmisiä sukupuolesta riippumatta. 

”TUNNEMME USEIN AIVAN LUONNOSTAAN MYÖTÄTUNTOA TOISIA IHMISIÄ KOHTAAN. 

HALUAMME LOHDUTTAA, KUN YSTÄVÄ KÄRSII TAI KANNUSTAA SILLOIN, KUN TOINEN 

EPÄONNISTUU. ITSEÄMME SAATAMME KUITENKIN KOHDELLA VAIKEINAKIN HETKINÄ 

ANKARASTI.”  

”ITSEMYÖTÄTUNTO ON ITSENSÄ HYVÄKSYMISTÄ JA KUNNIOITTAMISTA. KUKAAN EI OLE 

TÄYDELLINEN. KAIKKI KOKEVAT EPÄONNISTUMISIA, TEKEVÄT VIRHEITÄ JA KOHTAAVAT OMIA 

RAJOJAAN. KAIKKI TUNTEVAT AHDISTUSTA, TURHAUTUMISTA JA VIHAA.” 

”ITSEMYÖTÄTUNTOON KUULUU MYÖS NEGATIIVISTEN TUNTEIDEN HAVAINNOINTI. EMME 

VOI OLLA MYÖTÄTUNTOISIA ITSEÄMME JA TUNTEITAMME KOHTAAN, JOS VÄLTTELEMME TAI 

TAISTELEMME NIITÄ VASTAAN.” 

”AJATUSMALLIEN MUUTTAMINEN EI OLE YKSINKERTAISTA MUTTA SE ON MAHDOLLISTA” 

Myötätunto on kaikille hyväksi. Jos haluat selvittää, kuinka itsemyötätuntoinen osaat olla, tutustu 

tähän tieteellisesti tutkittuun testiin.  Jos kuuntelu on sinulle lukemista mieluisempaa, voit 

kuunnella Psykopodiaa-podcastin 25. jakson, jonka aiheena on itsemyötätunto. Oivamielestä 

löytyvät harjoitteet, kuten ’Myötätuntoinen käsi’ auttavat sinua tutustumaan ja suhtautumaan 

itseesi myötätuntoisemmin. Itsemyötätunto on tietoisen läsnäolon ydintä. Tietoinen läsnäolon 

avulla ihminen pyrkii elämään hetkessä, tässä ja nyt. Et aktiivisesti tuomitse elämää, itseäsi tai 

ketään muutakaan. Teet sen, mitä voit tehdä tänään – vanhempana, ystävänä, lemmikin omistajana 

tai puolisona.  

https://tyttojentalo.fi/site/assets/files/1091/nuorenaidinopas.pdf
https://mieli.fi/fi/mielenterveys/hyvinvointi/my%C3%B6t%C3%A4tunto-kaikille-hyv%C3%A4ksi
https://www.itsemyotatunto.com/testaa-itsemyoumltaumltuntosi.html
https://www.itsemyotatunto.com/testaa-itsemyoumltaumltuntosi.html
https://open.spotify.com/episode/2cUTGSC7kXDi537zUYacQN
https://oivamieli.fi/myotatuntoinen_kasi.php
https://oivamieli.fi/tietoinen_mieli_intro.php


 

 

4 Keskustele, kyseenalaista ja kysy – chat-palvelut 

vanhemmille 

Vanhempainnetin chatissa voit keskustella mistä tahansa vanhemmuuteen liittyvästä asiasta MLL:n 

kouluttaman päivystäjän. Chat päivystää maanantaisin, tiistaisin ja perjantaisin klo 10–13 ja 

torstaisin klo 17–20. 

Sekasin-chatissa alle 29-vuotiaat vanhemmat voivat keskustella mistä tahansa mielen päälle 

tulevasta asiasta tai huolesta. Jokainen on joskus sekasin, joten uskalla rohkeasti linjoille! Chat-

päivystää maanantaista perjantaihin klo 9–24 ja lauantaista sunnuntaihin klo 15–24. 

Perhepulma-chatissa kanssasi keskustelee Väestöliiton asiantuntija. Tämän kanssa voit keskustella 

vanhemmuuden, parisuhteen tai arjen kysymyksistä tai pulmista. Chat päivystää keskiviikkoisin ja 

torstaisin klo 9:30–11:30. Voit myös varata chat-ajan etukäteen. 

Barnavårdsföreningenin chat-palvelu on tarkoitettu vanhemmalle, joka tarvitsee jonkun, joka 

kuuntelee. Palvelun tarjoaa BF, joka on Suomen vanhin lastensuojelujärjestö. Tarjolla on kaksi eri 

chat-palvelua, joista toinen on 3–12-vuotiaiden lasten vanhemmille, toinen nuorten vanhemmille. 

Chat päivystää tiistaisin klo 12–14 ja torstaisin klo 16–18. 

Kirkon keskusteluapu ei ole ainoastaan hengellistä tukea. Kirkon työ on paljon muutakin kuin 

uskontoa. Jos koet olevasi uupunut, voit turvautua kirkon keskusteluavun koulutettujen 

vapaaehtoisten kanssa keskusteluun. Heidän tehtävänään on tarjota tukea henkisesti 

kuormittavissa tilanteissa. Chat päivystää maanantaista perjantaihin klo 12–20. 

Kohtaa ajatuksesi ja tunteesi yhdessä jonkun kanssa. 

  

https://www.mll.fi/vanhemmille/
https://sekasin247.fi/
https://www.hyvakysymys.fi/paivystyschatti/perhepulma-chat/
https://www.bvif.fi/fi/meista/chat/
https://evl.fi/kirkonkeskusteluapu


 

 

5 Mielenterveystalo.fi – hyvinvointisi tueksi 

Mielenterveystalosta löydät paljon materiaalia, millä voit tukea omaa hyvinvointiasi. Sivustoon 

kannattaa tutustua kokonaisuutena. Alle on koottu muutamia, mahdollisesti hyödyllisiä linkkejä. 

SELMA oma-apuohjelma sisältää kahdeksan istuntoa. Nämä istunnot ovat ’psykoedukatiivisia’ eli ne 

sisältävät elämäntilanteeseen ja/tai sairauteen liittyvää ohjausta ja neuvontaa. Järkyttävä, 

traumaattiselta tuntuva elämäntapahtuma voi liittyä parisuhteen päättymiseen, onnettomuuteen 

tai vakavaan sairastumiseen. SELMA voi olla hyödyllinen sinulle erityisesti, jos pidät kirjoittamisesta. 

Tietoa luonnon hyvinvointivaikutuksista -opas johdattelee sinut luonnon lukuisten 

mahdollisuuksien äärelle. Monet suomalaiset ovat onnekkaita asuessaan lähellä luontoa, lyhyen 

kävely- tai automatkan päässä. Luonnossa rentoutumisesta voit saada aivan uusia, energiaa antavia 

kokemuksia. Yksin, ystävän tai perheen kanssa. 

Työkaluja mielen hyvinvointiin -sivulta löydät rehellistä tietoa muun muassa aidosti arjen kannalta 

tärkeistä asioista. Arkielämä saattaa tuntua joskus loputtomalta informaation ja tarpeiden tulvalta. 

Tästä syystä sinun on tärkeä tunnistaa omalle hyvinvoinnillesi ja perheellesi aidosti arvokkaita 

asioita. Kaikki näkemämme ja kuulemamme asiat eivät ole tällaisia. 

Nettiterapiat ovat kaikille lääkärin lähetteellä saatavilla olevia, itsenäisiä omahoito-ohjelmia. 

Omahoito sana tarkoittaa tässä tapauksessa sitä, että etenet täysin itsenäisesti, omaan tahtiisi. Et 

kuitenkaan yksin, koska etenemistäsi seuraa koulutettu ammattilainen, jolle voit myös esittää 

kysymyksiä ohjelman aikana. Terapiaohjelmista löytyy vaihtoehtoja niin unettomuuteen kuin 

yleiseen ahdistuneisuuteen. 

Sosiaalisen jännittämisen omahoito voi olla avuksi sinulle, jos pitkään jatkunut väsymys on alkanut 

aiheuttaa sosiaalista ahdistusta. Linkin takaa löydät esimerkiksi ketjuanalyysi-harjoituksen. 

Harjoitteen avulla tulet tutuksi oman ahdistuksesi kanssa. Monet ahdistuksen kanssa töitä tekevät 

ammattilaiset hyödyntävät työssään ’ketjutusta’ sen käytännönläheisyyden takia. Ketjutuksesta on 

hyötyä kaikkien tunteiden käsittelyssä. 

  

https://www.mielenterveystalo.fi/aikuiset/Pages/default.aspx
https://www.mielenterveystalo.fi/aikuiset/itsehoito-ja-oppaat/itsehoito/selma/Pages/default.aspx
https://www.mielenterveystalo.fi/aikuiset/itsehoito-ja-oppaat/oppaat/tietoa_luonnon_hyvinvointivaikutuksista/Pages/default.aspx
https://www.mielenterveystalo.fi/aikuiset/itsehoito-ja-oppaat/itsehoito/tyokaluja_itsehoito/Pages/default.aspx
https://www.mielenterveystalo.fi/nettiterapiat/Pages/default.aspx
https://www.mielenterveystalo.fi/aikuiset/itsehoito-ja-oppaat/itsehoito/sosiaalisen_jannituksen_omahoito/Documents/Ketjuanalyysi.pdf


 

 

6 Stressi ja työuupumus 

Työuupumuksella, joka syntyy pitkittyneen työstressin seurauksena, on merkittäviä vaikutuksia 

myös elämän muilla osa-alueilla. Kaikilla meillä on elämässämme muutakin kuin työ. Jos olet eri 

mieltä asiasta, on hyvin mahdollista, että sinun olisi kannattavaa tarkastella työtilannettasi oman 

esimiehesi kanssa. Kysy työterveyshoitajalta tai lääkäriltäsi täytettäväksi BBI-testiä (Bergen burnout 

indicator), jolla burnout-riskiäsi voidaan arvioida. 

Työnantajien mahdollistamissa työterveyshuollon palveluissa on suuria eroja. Tästä huolimatta 

sinulla on oikeus keskustella työhyvinvoinnistasi asiasta ymmärtävän ammattilaisen kanssa. 

Uupuneena asian selvittäminen voi olla vaikeaa. Varsinkin tilanteissa, joissa tuntuu siltä, että 

palveluista ei ole saatavilla tietoa tai itse palvelut ovat vaikeasti saatavilla. On kuitenkin 

suositeltavaa, että rakennat sinnikkäästi tietä sinulle kuuluvien tuen muotojen piiriin. Tällä 

mahdollisesti pitkään jatkunut kierre voidaan pyrkiä katkaisemaan.  

Psyykkinen ja fyysinen työ kuormittavat molemmat omalla tavallaan. Henkisesti raskas työ voi saada 

olosi tuntumaan siltä, aivan kuin olisit kantanut pitkän työpäivän harteillasi kymmeniä kiloja 

painavaa tankoa. Fyysinen työ, niin rakennustyömaalla kuin hoivakodissakin, voi aiheuttaa 

vammoja, jotka eivät saisi jäädä huomiotta. Tästäkin syystä työnantajasi on tärkeää tietää 

hyvinvointisi tila pidemmällä aikavälillä. 

Niin miehillä kuin naisilla on oikeus sairauslomaan, työpaikasta- ja ympäristöstä riippumatta. Yksi 

mahdollinen, pitkälle edenneen työuupumuksen merkeistä on huonommuuden tunne ja itsensä 

vertailu nimenomaan muihin työntekijöihin. Työuupumuksesta toipuminen voi alkaa vasta, kun joku 

työolosuhteissa muuttuu. Muistathan siis seuraavat asiat: 

- Oman hyvinvoinnin kaltaisen oikeuden puolesta toimiminen vaatii usein sitkeyttä 

 

- Epäkohdista keskusteleminen oikeiden tahojen kanssa on kaikkien yhteinen etu 

 

- Työpaikan ristiriitoja voidaan ennaltaehkäistä ja ratkaista 

 

- Vaikka työnteko nähdään erityisen merkityksellisenä suomalaisessa kulttuurissa, tämä ei 

saa tapahtua hyvinvoinnin kustannuksella 

 

- Työpaikkakiusaaminen on oikea asia, joka tulee tehdä näkyväksi 

https://www.ttl.fi/tyontekija/tyostressi-ja-uupumus/
https://www.evermind.fi/tyouupumus-testi/
https://www.evermind.fi/tyouupumus-testi/
https://ttk.fi/oppaat_ja_ohjeet/ladattavat_julkaisut/ristiriidoista_ratkaisuihin_-_tyokaluja_ristiriitojen_tunnistamiseen_ja_ratkaisemiseen#d04b2cf4
https://ttk.fi/tyoturvallisuus_ja_tyosuojelu/tyoturvallisuuden_perusteet/tyoyhteiso/tyopaikkakiusaaminen


 

 

7 Isälle 

Seuraavat otteet ovat referoituja Ensi- ja turvakotien liiton artikkeleista ’Hyvinvoiva isä’ ja ’Voiko 

tästäkin selvitä?’  

Kuinka voit, isä? Myös sinun hyvinvointisi on tärkeää koko perheesi hyvinvoinnille. Onko sinulla 

kaveri tai ystävä, jolle voit puhua elämäsi asioista? Jos elät parisuhteessa tuntuuko koskaan siltä,  

että parisuhde katoaa vanhemmuuden alle? Entä millä tolalla ovat parisuhteen läheisyys ja 

seksuaalisuus? Nämä asiat saattavat mietityttää parisuhteessa eläviä ihmisiä sukupuoleen 

katsomatta.  

Tiedetään, että isälle stressiä saattaa erityisesti aiheuttaa lapsen 

Fyysinen takertuvuus 

 

Jatkuva itkuisuus 

 

Lukuisat avunpyynnöt 

 

Ja tämän mahdolliset käyttäytymisongelmat 

 

Jos olet tulossa isäksi tai olet tuore isä, minkälaisia odotuksia, toiveita tai pelkoja sinulla on? Mitä 

tunteita sinulle herää edeltävästä listasta? Elämäsi tulee varmasti muuttumaan, tavalla tai toisella. 

Erilaiset ajatukset ja tunteet liittyvät vanhemmaksi tulemiseen. Nämä voivat aiheuttaa myös 

tilapäistä, kestämättömältä tuntuvaa stressiä. Keskustele näistä asioista ystäviesi kanssa. Asiasta 

kannattaa ehkä keskustella myös työpaikalla.  Jos haluat, voit kuunnella seuraavalla, yksinäiseltä 

tuntuvalta automatkalla Mamcast-podcastin jakson isyydestä ja sitä seuraavista muutoksista. 

Muistathan, ettei epävarmuuden tai paineiden tunnustaminen ole heikkoutta. Nämä muistuttavat 

enemmän miehuuden myyttejä. Todellisuudessa miehet tarvitsevat myös kannustusta ja tukea 

tunteidensa kohtaamiseksi. Omia epävarmuuden tuntemuksia voi käsitellä monella tavalla. Yksi 

saattaa kokea tarvetta vetäytymiselle, toinen irtiotolle. Jos irtiottoihisi kuuluu alkoholi, sinun 

kannattaa punnita tämän hyötyjä ja mahdollisia haittoja. Seuraako tästä aitoa hyvinvointia vain 

tilapäistä helpotusta, josta ei ole jäljellä enää mitään seuraavan arkipäivän aamuna?  

https://ensijaturvakotienliitto.fi/intoaisatyohon/isalle/isakortit/hyvinvoiva-isa/
https://ensijaturvakotienliitto.fi/intoaisatyohon/isalle/kun-elamassa-hankalaa/voiko-tastakin-selvita/
https://ensijaturvakotienliitto.fi/intoaisatyohon/isalle/kun-elamassa-hankalaa/voiko-tastakin-selvita/
https://hidastaelamaa.fi/2019/12/mista-mies-puhuu-miehelle-mista-he-oikeasti-haluaisivat-puhua/#b93227a6
https://www.hyvakysymys.fi/testi/onko-parisuhde-kadonnut-vanhemmuuden-alle/#/
https://www.hyvakysymys.fi/testi/onko-parisuhde-kadonnut-vanhemmuuden-alle/#/
https://www.hyvakysymys.fi/testi/parisuhteen-seksuaalisuus-ja-laheisyys/#/
https://www.hyvakysymys.fi/testi/parisuhteen-seksuaalisuus-ja-laheisyys/#/
https://vaestoliitonblogi.com/2020/02/06/olen-pitkalla-perhevapaalla-ota-yhteytta-sijaiseeni-t-iska/
https://vaestoliitonblogi.com/2020/02/06/olen-pitkalla-perhevapaalla-ota-yhteytta-sijaiseeni-t-iska/
https://open.spotify.com/episode/1mKg6NdXDHRWSxBeqacWSh?si=21930de5be484e9e
https://mielenihmeet.fi/tunteikkaat-miehet-myyttien-takana/
https://hidastaelamaa.fi/2018/08/me-miehetkin-tarvitsemme-tukea-ja-kannustusta-jotta-uskallamme-nayttaa-kaikki-puolemme-myos-todelliset-tunteet/?utm_content=buffer7f17e&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer&fbclid=IwAR1EK48Udau8DVyEi4-2JG_PSdGth6e-8VlH9VFmLa0VqzQtQlUFvNKYUvM#f91bd329


 

 

Pyri siihen, ettet vertaa itseesi naapurin Pekkaan. Pekan perheellä saattaa ehkä olla uusi Mersu, 

vastavalmistunut omakotitalo tai tapana matkustaa useita kertoja vuodessa. Nämä asiat saattavat 

kaikki olla Pekalle tuttuja. On kuitenkin mahdollista, että Pekka on yhtä stressaantunut tai jopa 

enemmän kuin sinä. Velkataakka painaa päälle, kotona asiat ovat huonosti ja matkoilla perhe saa 

levätä jatkuvasta riitelystä. Itsellensä ei kannata luoda ylimääräistä stressiä sillä, että olettaa 

tietävänsä, mitä muille ihmisille kuuluu. Erityisesti sosiaalisen median kulta-aikana on sanailtu 

seuraavasti: 

”SYY EPÄVARMUUDEN KANSSA KAMPPAILUUN EI OLE SE, ETTÄ MUILLA MENISI PAREMMIN 

KUIN MEILLÄ ITSELLÄMME. ONGELMALLISTA ON SE, KUINKA VERTAAMME ITSELLEMME 

TUTTUJA, OMAN ARKEMME KULISSEJA TOISTEN IHMISTEN TOISTUVASTI JAKAMIIN, ELÄMÄN 

HUIPPUHETKIIN” 

Minkälainen rooli rahalla ja työllä on elämässäsi? Mitä raha tai sen ansaitseminen merkitsee sinulle? 

Tiesitkö, että ylitöihin voi jäädä koukkuun. Me kaikki tunnemme olomme hyväksi itsellemme 

mielekkäässä työssä ja tarvitsemme palkan maksaaksemme laskut. Tästä huolimatta työ voi kääntyä 

ketä tahansa vastaan. Erityisesti isät saattavat joskus joutua rooliin, jossa omat tarpeet jäävät liian 

vähäisellä huomiolle. Voi olla, että lapsia kotona hoitavan toisen vanhemman kanssa on sovittu 

työssäkäynnistä. Isä tietää oman työnsä olevan merkityksellinen toimeentulon ja koko perheen 

hyvinvoinnin kannalta. Jos et voi hyvin töissä, et todennäköisesti voi tietyn ajan jälkeen yhtään 

paremmin kotonakaan. Jos työolosuhteesi tuntuvat kuormittavilta, mutta et voi hakeutua muihin 

tehtäviin, älä jää asian kanssa yksin.  

Jos rehellinen keskustelu ajastuksistasi ja tunteistasi läheistesi kanssa tuntuu vaikealta, voisitko 

kokeilla anonyymiä chat-palvelua? Esimerkiksi järjestötoimija Miesten Asema tarjoaa miehille 

mahdollisuuden nimettömään keskusteluun. Aiheita voivat olla esimerkiksi ero, parisuhde tai oma 

hyvinvointi. Chat on auki arkisin klo 9–11 välillä. Myös isät ovat tervetulleita MLL:n vanhempainnetin 

chattiin tai puhelinpalveluun. Jos haluat keskustella muiden miesten kanssa mukavan toiminnan 

ohessa, voit tutustua Miestentila Ukkosen toimintaan. Lisätietoa Ukkosen toiminnasta löydät myös 

Facebookista. 

  

https://www.terve.fi/artikkelit/tunnista-tyonarkomania
https://www.mediuutiset.fi/uutiset/mita-tehda-jos-tyo-on-pelkkien-negatiivisten-tuntemusten-lahde-miesten-koettuun-terveyteen-tyolla-on-valtava-merkitys/46dba19e-415e-4d40-a0de-02650557688f
https://miestenasema.fi/
https://www.mll.fi/vanhemmille/
https://www.hameensetlementti.fi/toiminta/miestentoiminta/
https://www.facebook.com/miestoiminta


 

 

8 Äidille 

Kuinka voit, äiti? Jokaisen äidin kokemus omasta vanhemmuudestaan on erilainen, vaikka osa 

kokemuksista olisikin yhteisiä. Äitiydestä kirjoitetaan ja puhutaan paljon, eikä yhdestäkään 

mielipiteestä saa tehtyä väärää. Väitetään, että äitinä epäonnistut varmasti, mutta juuri se tekee 

sinusta hyvän äidin. Mitä sinä ajattelet tästä? Tunnistatko asioita, joissa olet ehkä oman arviosi 

mukaan onnistunut tai epäonnistunut? Osaatko suhtautua vanhemmuuden vastoinkäymisiin 

lempeästi? 

Arjen kaikista vaikeimpinakin hetkinä on tärkeää, että voit turvautua muiden ihmisten ajatuksiin. 

Etenkin, jos omista asioista ääneen puhuminen tuntuu vaikealta. Jos tunnet olosi joskus yksinäiseksi 

ja ajattelet, ettei kukaan ymmärrä sinua, saatat olla väärässä. Joku jossakin ajattelee tai tuntee 

todennäköisesti hyvin samalla tavalla kuin sinä. 

Lue vanhemmuuden vuoristoradasta, kiukuttelevista lapsista tai irti päästämisen vaikeudesta. Jos 

et ehdi tai tykkää lukea, voit halutessasi myös kuunnella. Tutustu ajankohtaisiin podcasteihin, 

esimerkiksi Äitispodiin tai Mamcastiin. Näissä äitiyden ja vanhemmuuden vaikeiltakin tuntuvia 

teemoja käsitellään pehmeästii, ajoittain myös huumorilla hyöstettynä. Kehtaanko kysyä? -podcast 

pyrkii vastaamaan kuulijoillensa myös niihin kaikista vaikeimpiin äitiyttä käsitteleviin kysymyksiin. 

Väsyneenäkin olet lapsellesi rakas ihminen. Kun vanhempaa väsyttää, saattaa hän huutaa ja 

kiukutella, niin puolisolle kuin lapsillekin. Tätä tapahtuu todennäköisesti kaikissa kodeissa, joten älä 

syyllistä itseäsi kohtuuttomasti. Jos vanhemman väsymys etenee kuitenkin pisteeseen, jossa omia 

ajatuksia ja tunteita on vaikea purkaa rakentavasti, alkavat myös muut perheenjäsenet reagoimaan 

tilanteeseen. Nuortennetin keskustelualueella yksi lapsi pohtii, miksi äiti aina huutaa hänelle. Toinen 

aloittaja pyytää muilta vanhemmilta apua uuvuttavaan tilanteeseensa. Mitä ajatuksia tai tunteita 

näiden keskustelujen lukeminen sinussa herättää? Tuntuvatko ne sisällöltään hyvin vierailta vai 

onko niissä mahdollisesti jotain tuttua?  

Jos olet työelämässä, miltä maailma näyttää työelämän linssien läpi katseltuna? Tukeeko työ 

jaksamistasi vai onko työstä tullu yksi pakollinen paha muiden joukossa? Hilla Stenlund (2019) 

kirjoittaa blogissaan vinkeistä työssäkäyville äideille. Jos arki ja työelämä tuntuvat kaaokselta, 

muista opetella listaamaan asioita, tämä auttaa asioiden priorisoinnissa. Aivan kuten tässäkin 

julkaisussa on aikaisemmin suositeltu. Listat saattavat olla vain paperilappuja mutta ne vapauttavat 

https://yle.fi/uutiset/3-10765947
https://hidastaelamaa.fi/2021/01/veiko-vanhemmuus-sinutkin-tunteiden-vuoristoradalle/#d60d3641
https://hidastaelamaa.fi/2019/11/miksi-minun-lapseni-kiukuttelee-ja-muut-lapset-ovat-niin-kiltisti-minua-havettaa/#d60d3641
https://hidastaelamaa.fi/2019/05/paras-lahja-jonka-aiti-voi-lapselleen-antaa-on-paastaa-irti/#d60d3641
https://open.spotify.com/show/4r0EB5PZ2BCJHzvp9yQOw6?si=1570cb9b59714b88
https://open.spotify.com/show/7J6yzd0dOztj2cXuQI7HI2?si=6f9f65b48e1a4397
https://open.spotify.com/show/4i9m2Xd9XueQHObO8u5qmN?si=1bbea5fc714443b1
https://vaestoliitonblogi.com/2020/05/18/jokainen-vanhempi-ansaitsee-kiitosta-ymmarrysta-ja-tukea/
https://www.nuortennetti.fi/aihe/aiti-aina-huutaa-mulle/
https://www.mll.fi/aihe/erittain-uupunut-aiti-pyytaa-apua/face
https://www.hillastenlund.com/2019/06/tyossakayvan-aidin-selviytymisopas-20-parasta-vinkkia/


 

 

muistikapasiteettia tärkeämpiin asioihin. Jos olet parisuhteessa elävä äiti, sinulla on oikeus työhösi 

ja uran luomiseen sekä työstä nauttimiseen ja myös siitä palautumiseen. Arkea tulisi pyrkiä 

rakentamaan sellaiseksi, joka tukee tasa-arvon toteutumista niin vastuiden kuin velvollisuuksien 

osalta. Kaikkien äitien on tärkeä muistaa, kuinka heillä on täysi oikeus ilmaista nauttivansa 

työnteosta ja myöntää tämän olevan osa heidän onnellisuuttaan.  

ELÄMÄSSÄ ON NIIN PALJON MUITAKIN ASIOITA KUIN VANHEMMUUS – VAIKKA ARKI JOSKUS 

TOISELTA TUNTUUKIN. 

Uupuneena saattaa joskus tuntua siltä, ettei ihan oikeasti jaksa. Tämä tunne voi koostua useasta eri 

ajatuksesta, joista voi herätä hälyttävä tunne siitä, kuinka näin ajattelu on kiellettyä. Kaikki ajatukset 

ovat sallittuja. Ajatukset voivat johtaa itselle tai muille haitalliseen toimintaan mutta sanotaan, että 

ajatusten ja toiminan väliin mahtuu vuoria. Synkät ja itseä pelottavatkin ajatukset voivat kuitenkin 

kertoa siitä, että sinä ja perheesi voisitte hyötyä ulkopuolisesta avusta, johon teistä jokaisella on 

oikeus. Jos sinusta koskaan tuntuu, ettet enää hallitse itseäsi, hakeudu pois tilanteesta. Ota tilaa 

omille tunteillesi ja hengitä mahdollisimman syvään. Hengittämällä syvään ja rauhallisesti pystyt 

rauhoittamaan itseäsi, koska vahvojen tunteiden vallassa ihmisen hengitys muuttuu pinnalliseksi.  

Jaksamisen äärirajoilla yhteisöllistä tukea on saatavilla. Jos olet hämeenlinnalainen vanhempi, liity 

ja tutustu esimerkiksi Hätäkahvit Hämeenlinna, Hattula ja Janakkala -ryhmään Facebookissa. Älä jää 

akuutin tilanteen kanssa yksin, koska apu voi olla yhden julkaisun tai kommentin päässä. Muistathan 

jatkossakin, ettei yksikään äiti ole yli-ihminen. Vaikka monesti ihmiset saattavat miettiä, miten 

jotkut äidit ovatkin niin tehokkaita ja aikaansaavia. Niin kuin todettua, media syyllistyy toistuvasti 

määrittelemään vanhemmuutta tietyin tavoin. Näistä stereotypioista muodostuu kuitenkin 

ylimääräistä henkistä kuormaa kaikille vanhemmille. Tarpeeksi hyvä vanhemmuus rakentuu 

kuitenkin juuri sopivan yksinkertaisista asioista. 

https://www.nordicfitmama.fi/blog/enta-jos-en-ihan-oikeesti-jaksa
https://www.mielenterveystalo.fi/aikuiset/itsehoito-ja-oppaat/itsehoito/tietoisuustaidot/Pages/ajatukset_eivat_ole_tosiasioita.aspx
https://www.mielenterveystalo.fi/aikuiset/itsehoito-ja-oppaat/itsehoito/tietoisuustaidot/Pages/ajatukset_eivat_ole_tosiasioita.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=d58aNhoVh1A&ab_channel=Mielenterveystalo
https://www.facebook.com/groups/hatakahvithameenlinna/
https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/kadehditko-tehokkaita-aiteja-tassa-heidan-10-salaisuuttaan/5926950#gs.6wz0qp
https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/kadehditko-tehokkaita-aiteja-tassa-heidan-10-salaisuuttaan/5926950#gs.6wz0qp
https://www.mll.fi/vanhemmille/tietoa-lapsiperheen-elamasta/vanhemman-hyvinvointi/tarpeeksi-hyva-vanhempi/

