
Jututtamon ohjaajalle

Osio: Perheen arki lapsen silmin 

Tukka putkella 

 

Tunteet pelissä

Yhdessä vauvan kanssa

Elintärkeä uni 

Toisen lapsen syntymä ja esikoinen 

 

Päivähoidon aloitus
Media osana lapsen elämää

 

Tästä aineistosta löydät valmiita teemo-

ryhmitelty eri otsikoiden alle ja niistä voi 
-

voit selailla muidenkin teemojen kysymyk-
siä ja valita sieltä sopivia.
 
keskustelun avauksesta, tutustumisesta, kes-
kustelukysymyksistä ja keskustelun päätök-
sestä. Keskustelun avaus sisältää teemaan 

 
harjoitusta, joista on esimerkkejä myös 

-

avulla saadaan luotua avoin ja turvallinen 
ilmapiiri. Keskustelukysymyksistä voit valita 

kevyempi aloituskysymys. Kysymyksiä on 

-
jalta voi lähteä syventämään keskustelua 
tai laajentamaan näkökulmia. Teemaleh-

 Valmistaudu keskustelun ohjaamiseen 

-

ohjaamistapaa ja vertaisryhmän ohjaami-

Sisältö

Jututtamon ohjaajalle

Osio: Eskarista ekaluokalle 

 

Kodin ja koulun yhteistyö 

Vanhempi kaverisuhteiden tukena 

Osio: Nuoren vanhempana 

Millaista on olla nuori? 

Murrosikäisen vanhempana 

Nuori kotona ja vapaa-ajalla 

Yläkoululaisen vanhempana



Teemakeskusteluja  
 

Perheen arki lapsen silmin 

Näitä keskusteluteemoja voi suurelta osin 
soveltaa kaikenikäisten lasten perheisiin. 

pienten lasten vanhemmille (esimerkiksi 
-

symyksiä voi soveltaa kaikenikäisten las-
ten vanhemmille. Teemat mahdollistavat 

tarkastellaan niin lapsen kuin vanhemman 
näkökulmasta. 

Perheen arki lapsen silmin 
• Tukka putkella 
• 
• Tunteet pelissä 
• Yhdessä vauvan kanssa
• Elintärkeä uni 
• Toisen lapsen syntymä ja esikoinen 
• 
• Päivähoidon aloitus 
• Media osana lapsen elämää

Eskarista ekaluokalle 

Eskarista ekaluokalle -teeman kysymykset 
-

heesta, jossa lapsi siirtyy koululaiseksi. Voit 
muotoilla kysymyksiä sen mukaan, kokoon-

-

 
menossa samaan kouluun, keskusteluihin 

-

ja. Koulun olisi hyvä kuulla vanhempien 
-

vanhempia ja mitkä innostavat. Ohjaaja voi 

myös halutessaan koota vanhempien kysy-

tajan läsnäoloa. 

seuraavaa tapaamiskertaa. Keskustelukysy-
mykset toimivat myös ilman koulun edus-

myksiä yhteen ja kysyä niitä koululta ennen  

Eskarista ekaluokalle
• 
• Kodin ja koulun yhteistyö 
• Vanhempi kaverisuhteiden tukena 

Nuoren vanhempana 

Nuoren vanhempana on välillä ihanaa, välil-
lä vaikeaa. Nuorten vanhemmille suunnatut 

omaa nuorta tämän kasvun ja kehityk-
sen näkökulmasta. Keskustelukysymykset 
mahdollistavat myös vanhemman omien 

nuoren ja vanhemman välillä. Nuorten 

näkökulmasta.
 Tutustu myös teemaan Tunteet pelissä, 
joka on Perheen arki lapsen silmin -osiossa. 
Poimi sieltä kysymyksiä nuorten vanhem-

 Teemakeskustelun Yläkoululaisen van-
hempana -
hempainillassa. Silloin mukaan voi poimia 
kavereita koskevia kysymyksiä teemasta 
Nuori kotona ja vapaa-ajalla.

Nuoren vanhempana
• Millaista on olla nuori? 
• Murrosikäisen vanhempana 
• Nuori kotona ja vapaa-ajalla 
• Yläkoululaisen vanhempana


