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Haluamme, 
että perheet 
voivat hyvin



Olemme apuna lasten kasvussa ja 
vanhemmuudessa. Jaamme uusinta, 

tutkittua tietoa, johon voi luottaa.

Olemme lasten ja perheiden puolella. 
Muutamme maailmaa nostamalla 

tärkeitä asioita esiin, tarttumalla 
epäkohtiin ja etsimällä ratkaisuja niihin.

Olemme yhteisö, josta löytyy 
vertaistukea perhe-elämän kaikkiin 

käänteisiin.
Teemme perhe-elämästä hauskempaa. 

Tarjoamme iloa ja oivalluksia. 



Valtava tiedon tarve ajassa, jossa kaikkeen tietoon ei voi luottaa

• Hämärtyvät 

tiedonlähteet

• Sosiaalisessa 

mediassa leviävät 

valeuutiset, kohut ja 

vastakkainasettelu

• Median vastuu: 

ymmärryksen ja 

ratkaisujen etsiminen



• Aina uusin, 

tutkittu tieto

• Tuoreimmat 

asiantuntijat

• Kenen ääni kuullaan?

• Fiksut ja eettisesti 

kestävät blogit

• Ratkaisukeskeisyys!



Vertaistuen ja heimon kaipuu

• Oma elämäntilanne uusi, kaikki muuttuu 

koko ajan, vaikeampi hallita omaa elämää

• Samaan aikaan maailmantilanne levoton,

ilmastonmuutos, epävarmat työmarkkinat, 

päiväkotien ja lapsiperhepalveluiden 

resurssipula – ei helpoin tilanne tulla 

vanhemmaksi ja kelailla tulevaisuutta

• Ikävä perhepuhe, paineiden ristiaallokko

• Erityisesti äitien yksinäisyys



• Yhteisön voima! Yhteisten, jaettujen 

kokemusten arvo. 

• Blogit, kuvahaasteet, kyselyt, 

somekanavat, kuratoitu keskustelu…

• Hyvä ruokkii hyvää jopa 

anonyymillä keskustelupalstalla

• Olemme perheiden puolella: 

iloissa ja suruissa

• Vanhemmuus on hyvä valinta 

• Äiti ei ole äidille susi



Arvot ja merkityksellisyys 
nousussa

• Perheellistyminen saa pohtimaan 

syvästi omia arvoja, elämän 

merkityksellisyyttä ja sitä, millaisen 

maailman haluaa jättää lapsilleen

• Tähän kannattaa tarttua! 

• Maailmaa muuttuu paremmaksi 

muuttamalla

• Iso tarve rakkaudelliselle viestille, 

hyvän puolella olemiselle –

ajatus renosoi vahvasti myös 

yhteistyökumppaneillamme





Vanhemmuus ei ole vain äitien juttu

• Isät osallistuvat koko 

ajan enemmän

• Enemmän vaihtoehtoja 

toteuttaa isyyttään

• Nuoret isät 

työnantajina ja 

pomoina

• Isäbloggaajat ja 

isäkirjoittajat



• Iso osa isovanhemmista osallistuu 

todella paljon lastenlastensa elämään: 

hoitaa, kuskaa, tsemppaa, rahoittaa, … 

sitten on niitä, jotka keskittyvät omaan 

elämäänsä

• Isovanhemmuudenkin rooliodotukset

väljentyneet, myös isoisillä 

• Perheet kovin eri asemassa riippuen 

isovanhempien tuesta

• Apu kulkee vahvasti äitilinjassa

• Ne, jotka osallistuvat, ovat yhtä 

tiedonjanoisia ja ”itseään päivittäviä” kuin 

vanhemmatkin. Kaipaavat myös 

vertaistukea.






