
Tämän keskustelupohjan avulla toivomme, että vanhemmat saavat tukea oman ja lapsensa arjen rakentamiseen muuton jälkeen 
sekä muuttopäätöksessä pysymiseen. Keskustelupohja perustuu opinnäytetyöhön ”Saa olla pitkin ja poikin, mennä sinne ja tänne” 
– toimijuus vanhempien muuttovalmennuksen jäsentäjänä (Anni Raunio 2013). Opinnäytetyö nosti esille asioita, jotka muuttuvat 
muuton myötä. Muuttajan arki muuttuu, mutta niin muuttuu myös vanhempien arki. Lisää opinnäytetyöstä takasivulla.

Mitä sinulle kuuluu nyt, kun lapsesi on muuttanut omaan kotiin?  
Keskustelupohja vanhemmille, joiden lapsi on muuttanut lapsuudenkodista omaan kotiinsa.

”Saa olla pitkin ja poikin, mennä sinne ja tänne” 
– vai kuinka se elämä nyt onkaan?
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”Saa olla pitkin ja poikin, mennä sinne ja 
tänne” – vai kuinka se elämä nyt onkaan?
Keskustelupohja erityistä tukea tarvitsevan henkilön 
vanhemmille ja perheenjäsenille, kun lapsi on muuttanut  
pois lapsuudenkodista. Tämän keskustelupohjan avulla 
voit itse, ystävän kanssa tai vertaisryhmässä pohtia 
ja tuoda esille sinulle vanhempana tärkeitä asioita 
elämänvaiheestasi ja toimijuudestasi. Keskustelun 
etenemistä voi edesauttaa ryhmänvetäjä. 

Haluta

1.  Miten haluat olla osa lapsen elämää?
2.  Missä asioissa lapsi haluaa, että olet osa hänen 

elämäänsä?
3.  Mitä asioita haluat arjessasi olevan nyt?
4. Mitä haluat ihmissuhteiltasi?
5.  Mitä haluat vapaa-ajaltasi / harrastuksiltasi?
6. Mitä haaveita sinulla on?
7.  Onko elämässäsi nyt muita asioita / muutoksia,  

jotka vaikuttavat elämääsi?
8. Mistä asioista olet tyytyväinen?
9.  Mitä hyvä yhteistyö lastasi avustavien  

työntekijöiden kanssa tarkoittaa?
10.  Miten voit edesauttaa yhteistyötä?

Tuntea

1. Miltä sinusta nyt tuntuu?
2. Mitkä asiat sinua huolettavat?
3.  Mitkä asiat tuovat sinulle turvallisuuden 

tunnetta?
4.  Mistä asioista tunnet kiitollisuutta?
5.  Onko arvomaailmasi muuttunut?
6. Mitä asioita arvostat itsessäsi?
7.  Miten muut ovat huomanneet arkesi 

muutoksen sinussa?
8.  Ketkä ovat tukeneet sinua 

elämänmuutoksessasi?

Kyetä

1. Miten voit nyt?
2. Miten pidät kunnostasi huolta?
3.  Mitä asioita lapsen pois muuttaminen kotoa on 

mahdollistanut oman fyysisen hyvinvointisi ja 
jaksamisesi kannalta?

4. Miten nukut?
5.  Onko arkesi helpottunut? Jos on niin miten?
6.  Miten arjen rytmisi on muuttunut?
7.  Miten koet omat voimavarasi nyt?
8.  Miten kuvaisit elämänlaatuasi nyt?

Sinne

Tänne

Pitkin ja poikin



1. Mitä asioita voit nyt tehdä?
2.  Miten arjen rytmisi on nyt muuttunut?
3.  Mitä vastuita olet nyt voinut arjestasi siirtää?
4.  Elätkö oman arkirytmisi mukaan?
5.  Kenen ehdoilla suunnittelet arkesi?
6.  Mitkä asiat ovat lisänneet elämänlaatuasi?
7. Vapaa sana… kehu itseäsi!

Voida

Osata

1.  Miten olet opetellut uutta arkea?
2.  Mitä asioita olet opetellut uudessa arjessasi?
3.  Miten lapsen muutto on vaikuttanut 

ystävyyssuhteisiisi?
4.  Oletko osannut nauttia uudesta 

elämänvaiheestasi?
5.  Miten olet nauttinut elämästäsi nyt?
6.  Mitä taitoja ja osaamista oma arkesi vaatii nyt?
7.  Miten tietosi ja taitosi ovat auttaneet lastasi 

elämänmuutoksessa?

Täytyä

1.  Mitkä pakolliset asiat ja rajoitteet ovat nyt 
poistuneet elämästäsi?

2.  Mitä velvollisuuksia sinulla nyt on?
3.  Mitkä asiat auttavat sinua jaksamaan arjessa?
4.  Mitkä asiat kuormittavat sinua arjessasi?

Kysymykset ovat muokkailtu opinnäytetyöstä ”Saa olla pitkin 
ja poikin, mennä sinne ja tänne” – toimijuus vanhemman 
muuttovalmennuksen jäsentäjänä.
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Opinnäytetyö osoitti, että omasta arjesta keskusteleminen muiden vastaavan-
laisessa elämänvaiheessa olevien kanssa auttaa vanhempia heidän omassa elä-
mänmuutoksessaan. Vanhempien yhteinen keskustelu ja pysähtyminen asioiden 
äärelle todensi vanhemmille sen, että:
• lapsi pärjää ja vanhempi itse pärjää – uusi arki on muotoutunut!
•  elämä kantaa ja siihen oli tullut uusia mahdollisuuksia –  
näköaloja tulevaisuuteen!

Keskustelu toteutettiin ryhmäkeskusteluna, joka pohjautui toimijuuden eri nä-
kökulmiin. 

”Toimijuus merkitsee läsnäoloa omassa elämässä ja maailmassa. Toimijuus mer-
kitsee kokevaa ja tekevää subjektia, joka määrittelee oman arkensa ehtoja ja 
muokkaa ne tekojensa avulla eletyksi elämäksi”. Mikkola, T. 2009. Sinusta kiin-
ni – Tutkimus puolisohoivan arjen toimijuuksista. Helsingin yliopisto. Valtiotieteel-
linen tiedekunta. Akateeminen väitöskirja. Diakonia-ammattikorkeakoulu.  
Mikkola s. 43.

”Jyrkämä tarkastelee toimijuutta sosiaalisten toimintakäytäntöjen näkökulmas-
ta. Jyrkämä on kehittänyt semioottisesta sosiologiasta lainaamiensa toiminnan 
modaliteetteihin perustuvaa näkökulmaa ikääntyvien ihmisten toimijuuteen.

Sen mukaan ihmisen toimijuus muodostuu osaamisen, kykenemisen, haluami-
sen, täytymisen, voimisen ja tuntemisen välisistä suhteista ja kokonaisuudesta. 

Osaaminen, haluaminen ja tunteminen ovat ihmisestä itsestään lähteviä tai 
hänessä olevia ominaisuuksia, jotka ohjaavat hänen toimintaansa. Ne liittyvät 
hänen elämänarvoihinsa ja -tavoitteisiinsa, motivaatioonsa ja aikaisemmin omak-
suttuihin taitoihinsa. Kykeneminen, täytyminen ja voiminen tulevat ulkoisista 
ympäristön asettamista pakoista, ehdoista ja mahdollisuuksista. Kykenemisessä 
on kysymys fyysisestä ja psyykkisestä toimintakyvystä, täytyminen liittyy usein 
erilaisiin moraalisiin ja sosiaalisiin odotuksiin ja vaatimuksiin sekä voiminen kul-
loisenkin tilanteen antamiin mahdollisuuksiin ja rajoituksiin.  

Toimijuus ja sen tuottamat merkitykset ovat sidoksissa ihmisen kulloiseenkin 
elämäntilanteeseen”. Jyrkämä, J. 2008. Toimijuus, ikääntyminen ja arkielämä 
– hahmottelua teoreettis-metodologiseksi viitekehykseksi. Gerontologia 4/2008, 
190–203.

Vanhempien toimijuus tukee muuttajan toimijuutta ja muuttajan toimijuus tukee 
vanhempien toimijuutta. Toimijuus tapahtuu suhteena ja suhteessa toisiin ihmi-
siin – on siis vuorovaikutteista.
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