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Yhteisöä vahvistava vanhempainilta



Yhteisöä vahvistava vanhempainilta

Päiväkoti kokoaa saman katon alle vertaisryhmän, 
jossa jaetaan samankaltainen elämäntilanne; perhearki 
iloineen ja murheineen. Päiväkoti on parhaimmillaan 
perheiden kohtaamispaikka ja mitä hedelmällisin ympäristö 
vertaisverkostojen syntymiselle. Vanhempainliiton kyselyjen 
(Karuselli-hankkeen vanhempainkysely, Päiväkotibarometri) 
perusteella voidaan todeta, että vanhemmat eivät tunne 
toisiaan. 

Vanhempien tutustumisella ja verkostoitumisella on paljon hyviä 
vaikutuksia. Aikuisten muodostama turvaverkko kannattelee lapsia 
kaverisuhteissa ja vahvistaa heidän hyvinvointiaan. Kun vanhemmat 
tuntevat toisensa, on helpompi puuttua kiusaamiseen ja yksinäisyyteen. 
Vanhempien keskinäiselle tutustumiselle ja verkostoitumiselle on tilausta. 

Kannustamme päiväkoteja tai kouluja järjestämään vanhempia 
ryhmäyttävän ja yhteisöä vahvistavan vanhempainillan. Illan 
päätavoitteena on tutustua toisiin vanhempiin, vahvistaa yhteisöllisyyttä 
ja samalla käynnistää tai vireyttää vanhempaintoimintaa. 
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Vanhempainillan kulku

Ennen vanhempainiltaa lapset askartelevat kutsun omille vanhemmilleen, 
kutsut lähetetään koteihin hyvissä ajoin. Lapset piirtävät ennen 
vanhempainiltaa kuvan perheestään, piirustukset sijoitetaan pöydille 
sisääntulon yhteyteen. Vanhemmat etsivät oman lapsensa piirtämän 
kuvan (nimi piirustuksen kääntöpuolelle) ja ottavan sen mukaan. 

1. Henkilökunta avaa illan ja esittelee itsensä. Kaikki paikalla olevat 
vanhemmat esittäytyvät ja samalla henkilökunta näyttää perheen 
lapsen kuvan (käytetään joko ryhmäkuvaa tai yksittäisiä kuvia lapsista). 

2. Esittäytymisten jälkeen henkilökunta voi halutessaan käyttää 
puheenvuoron ajankohtaisista asioista. Illan pääpaino on kuitenkin 
tutustumisessa ja ryhmäytymisessä. Illan aluksi tutustutaan toisiin 
yhdistävien tekijöiden kautta, kysytään vanhemmilta esimerkiksi: 
kenen lapsi on juuri aloittanut varhaiskasvatuksessa? kenellä on 
ollut lapsia jo aiemmin tässä päiväkodissa? onko perheessä myös 
koululaisia? jne. (vanhemmat voivat nousta seisomaan aina silloin,  
kun vastaus on kyllä).
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3. Tämän jälkeen vanhemmat jaetaan pieniin ryhmiin. Ryhmässä 
pohdittava kysymys: mitä me voimme tehdä tämän päiväkodin tai 
ryhmän lasten hyvinvoinnin eteen yhdessä? Ideoidaan vapaasti ja 
kirjataan kaikki ideat ylös. Seuraavassa vaiheessa valitaan 5-10 parasta 
ideaa ja esitellään ne toisille ryhmille. Valitaan lopuksi yhdessä 1-3 
asiaa, jotka päätetään toteuttaa määritellyn ajan sisällä. Keskustelun 
pohjana voidaan käyttää Mieli ry:n alle kouluikäisten lasten 
vanhempainiltoihin suunnattuja materiaaleja.

4. Illan lopuksi on mahdollisuus perustaa päiväkotiin vanhempaintiimi 
tai -yhdistys, mikäli innokkaita vanhempia löytyy. Jos päiväkodissa on 
jo entuudestaan vanhempaintoimintaa, kannattaa vanhempainillassa 
houkutella mukaan uusia innokkaita toimijoita. Vanhempaintiimi 
tai -yhdistys voi lähteä toteuttamaan illassa ideoituja juttuja omaan 
tahtiinsa. Tässä yhteydessä kannattaa katsoa Vanhempainliiton 
Karuselli-hankkeen tuottamat videot: Päiväkoti yhteisönä ja 
Vanhemmat toimijoina. 

Verkkosivuiltamme löytyy paljon vanhempaintoimintaan liittyvää 
materiaalia. 

Aikuisten muodostama 
turvaverkko kannattelee lapsia 

kaverisuhteissa ja vahvistaa 
heidän hyvinvointiaan. 

https://mieli.fi/materiaalit-ja-koulutukset/tietoa-mielenterveyden-vahvistamisesta/perheet/vanhemmuus/sisaltoa-vanhempainiltoihin/alle-kouluikaisten-lasten-vanhempainillat/
https://mieli.fi/materiaalit-ja-koulutukset/tietoa-mielenterveyden-vahvistamisesta/perheet/vanhemmuus/sisaltoa-vanhempainiltoihin/alle-kouluikaisten-lasten-vanhempainillat/
https://vanhempainliitto.fi/vanhempainliiton-toiminta/varhaiskasvatus/paivakoti-yhteisona/
https://vanhempainliitto.fi/vanhempainliiton-toiminta/varhaiskasvatus/vanhemmat-toimijoina/
https://vanhempainliitto.fi/vanhempaintoimijalle/

