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Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Kehitysvammaisten ihmisten ja heidän 
läheistensä oma järjestö.

Valtakunnallinen ihmisoikeus- ja 
kansalaisjärjestö, jonka jäseniä ovat 
paikalliset, alueelliset ja 
valtakunnalliset yhdistykset.

Perusti Kehitysvammaisten 
Palvelusäätiön vuonna 1992.

Kehitysvammaisten Palvelusäätiö

Yleishyödyllinen toimija, joka 
mahdollistaa täyden kansalaisuuden ja 
osallisuuden toteutumista.

Keskeisimmät toiminnot ovat 
vaikuttamistoiminta, lyhytaikaishoito, 
asuntojen hankinta ja rakennuttaminen 
sekä kehittämistoiminta.

KVPS Tukena Oy

Valtakunnallinen kehitysvamma-
alan toimintojen ja palveluiden 
tuottaja ja kehittäjä.

Tukena tuottaa mm. asumisen, 
lyhytaikaishoidon, henkilökohtaisen 
avun, työhönvalmennuksen ja 
päivätoiminnan palveluita

Kehitysvammaisten Palvelusäätiön 
perusti Tukenan vuonna 2007.

www.tukiliitto.fi www.kvps.fi www.tukena.fi

http://www.tukiliitto.fi/
http://www.kvps.fi/
http://www.tukena.fi/


Valitse itsellesi
tälle päivälle sopiva ajatuksen siemen



Kaiken taustalla on positiivinen psykologia.

Kurssilla saa työvälineitä, joiden avulla voi helpottaa positiivisen 
tulevaisuuden visioimista sekä tavoitteiden asettamista.

Kurssin tavoitteena on auttaa sinua kehittämään taitoja ja vahvistamaan 
voimavaroja, joita tarvitset saavuttaaksesi positiivisia tuloksia lapsesi ja 
perheesi kanssa.

Kurssi tuo yhteen erityistä tukea tarvitsevien lasten perheitä. Kurssilla on 
vertaistuellinen ilmapiiri, jossa perheillä on mahdollisuus jakaa turvallisin 
mielin kokemuksiaan sekä laajentaa tukiverkostoaan.

Tulevaisuuden Taitajat



Tulevaisuuden Taitajat



Rakastan perheessäni sitä, että…



Lapsen vahvuudet

Lapsen vahvuudet

• Pohdi asioita, jotka 
kuvaavat lapsesi 
luonnetta, vahvuutta 
tai jotain, mistä 
lapsesi pitää todella 
paljon

Vahvuustaulu

• Kirjoita, piirrä tai ota 
kuvia tauluun lapsesi 
vahvuuksista

Mitä opitte tai oivalsitte?

Millaisia ajatuksia lapsen 
vahvuuksien pohtiminen 

herätti?



Luonteenvahvuudet
Meidän näköinen elämä ja sen suunnittelu alkaa 
itsetuntemuksesta sekä omien vahvuuksien 
tunnistamisesta. Kun ihminen keskittyy vahvuuksiinsa, 
hän pääsee todennäköisemmin tavoitteisiinsa.

Luonteenvahvuudet ovat ominaisuuksia, jotka tuntuvat 
”omalta itseltämme”. Ne tulevat näkyviin ajatuksissa, 
tunteissa, tahdossa ja toiminnassa. 
Luonteenvahvuuksia tarkastelemalla voi jokainen 
löytää omat ydinvahvuutensa.

Tutkijat ovat löytäneet 24 luonteenvahvuutta

Mitkä seuraavista vahvuuksista kuvaavat 
parhaiten sinua? Valitse timantteja ☺



Huomio perheen 
vahvuuksiin

On tärkeää oppia tunnistamaan perheen vahvuuksia ja 
kiinnittää niihin huomiota arjessa 

Perheen tavoitteiden asettaminen yhdessä, vahvistaa 
perheen yhtenäisyyttä ja vuorovaikutusta

Tämä opettaa lapsille tiimityötä. Ottamalla heidät 
mukaan keskusteluun ja päätöksentekoon, lapset 
tuntevat itsensä arvostetuiksi

Kun olette tunnistaneet perheenne vahvuudet, voitte 
hyödyntää niitä perheen tavoitteen saavuttamisessa.



Mikä on meille arjessa hyvää ja merkityksellistä?

Miten erilaiset toiveemme ja tarpeemme saadaan 
sovitettua arkeen?

Meidän hyvä arki



On helppo huomata niitä asioita, 
joissa lapsella on vaikeuksia.

Näistä vaikeuksista meitä 
muistutetaan jatkuvasti, kun lapsi 
tekee tai ei tee jotakin. 

Muutetaan 
tämä!

5 syytä, miksi keskittyä lapsesi vahvuuksiin

Video huomaa hyvä: https://www.youtube.com/watch?v=B7s2ghSh3mw&feature=youtu.be
Muksuoppi http://www.muksuoppi.fi/

https://www.youtube.com/watch?v=B7s2ghSh3mw&feature=youtu.be
http://www.muksuoppi.fi/


Miten suunnittelet ja asetat tavoitteita sekä 
seuraat niiden saavuttamista 

Mieti rauhassa, millainen teidän perheenne tulevaisuus voisi olla. Voit 
miettiä tulevaisuuta muutamien kuukausien tai jopa vuosien päähän.

Mieti, millaisen tulevaisuuden haluaisit lapsellesi. Mahdollisuuksia on 
paljon!

Tulevaisuuden taitajien tapa suunnitella luova ja hauska prosessi, jonka 
keskiössä olet sinä, lapsesi ja perheesi. 



Matkalle lähtiessä sinun täytyy ensin tietää, minne olet menossa 

(pitkän aikavälin tavoite) ja keksiä kuinka aiot sinne matkustaa 

(lyhyen aikavälin tavoitteet). 

Jos emme suunnittele, saatamme eksyä tai päätyä kulkemaan 

ympyrää! 

Vaikka varhainen tuki onkin tärkeää, lapset oppivat läpi koko 

elämänsä. Teet jo paljon asioita edistääksesi lapsesi kehitystä. 

Ajattele mitä lapsesi osasi vuosi sitten ja vertaa sitä tähän 

hetkeen.

Valitse tavoitteita, jotka on saavutettavissa järkevän ajan 

puitteissa. Suuret tavoitteet saavutetaan pilkkomalla ne pieniin 

askeliin. Juhli edistystä, jonka olette saavuttaneet!  

Suunnittele kuin olisit lähdössä matkalle



Suunnittele kuin olisit lähdössä matkalle

Kun tavoitteet ovat juuri teidän perheellenne sopivat, oppiminen 

tapahtuu jokapäiväisessä arjessa ja tavoitteen saavuttaminen on 

tärkeää juuri teidän perheenne hyvinvoinnin kannalta. 

Lapset oppivat parhaiten omassa arkiympäristössään, missä heillä 

on lukuisia mahdollisuuksia harjoitella uusia taitoja, joita he 

tarvitsevat jokapäiväisessä elämässään ja yhteiskunnassa. Tee 

päätöksiä tavoitteista sen tärkeys edellä – panosta täysillä sen 

saavuttamiseen!

Pidä mieli avoinna – kaikki on mahdollista! 

Kun lapsella on jokin vamma tai kehitysviivästymä, meillä 

vanhemmilla on usein kova tarve kaikin keinoin edistää lapsemme 

kehitystä. Kehityksen edistäminen on toki tärkeää, mutta on myös 

tärkeää hidastaa hiukan ja suunnitella teidän perheen näköistä 

tulevaisuutta.

Suunnittelu on tärkeää – siten löydät keinot lyhyen aikavälin 

tavoitteiden kautta pitkän aikavälin tavoitteiden saavuttamiseen, 

lapsesi, perheesi ja sinun parhaaksesi! 



Pitkän ja lyhyen aikavälin tavoitteet

S

• Selkeästi 
määritelty

M

• Mitattavissa

A

• Aikaan sidottu

R

• Realistinen

T

• Tavoittelemisen 
arvoinen



• On tärkeää huolehtia omasta hyvinvoinnista ja jaksamisesta. Kun 
olet itse parhaimmillasi, voit huolehtia lapsestasi parhaalla 
mahdollisella tavalla. 

• Erityistarpeisesta lapsesta huolehtiminen on vaativaa .

• Omista tarpeista ja terveellisistä elämäntavoista huolehtiminen 
saa sinut ja koko perheesi voimaan paremmin!

• Muista vahvistaa vahvuuksiasi!

• Lapsesi oppivat ohjeidesi, mutta myös esimerkkisi kautta.

• Henkilökohtaisen tavoitteen asettaminen ja sen eteen 
työskenteleminen antaa lapsellesi vahvan esimerkin itse 
kunnioituksesta ja päättäväisyydestä.

Omasta hyvinvoinnista huolehtiminen



Karista ylimääräinen kuorma

• Mihin käytät suurimman osan ajastasi ja energiastasi?

• Mikä pidättelee sinua?

• Keksitytkö menneisyyteen tai murehditko tulevaisuutta?

• Keskitytkö muiden ihmisten käyttäytymiseen?

• Onko se uuvuttavaa?

• Käytä aikasi ja energiasi viisaasti!

• Keskity niihin asioihin, joihin voit vaikuttaa!



Resilienssi - toipumiskyky

Se on vanhempien kykyä tunnistaa avuntarvetta ja ottaa vastaan apua,

Stressinsietokykyä eli ennakointia ja mielen joustavuutta, elämän suunnittelua, 
selviytymiskykyä eli kykyä ratkaista ongelmia ja sinnikkyyttä eli arjen optimistisuutta, 
uskoa siihen, että asiat järjestyvät.

Resilienssiä voi vahvistaa kaiken ikäisenä!

- Omien voimavarojen tunteminen: kyky pyytää apua ja ottaa vastaan apua

- Stressinsietokyky: ennakointia, mielen joustavuus

- Selviytymiskyky: ongelmanratkaisu

- Sinnikkyys: optimistisuus



Vinkkejä omasta 

hyvinvoinnista 

huolehtimiseen…



Riittävän hyvä vanhemmuus
Vanhemmuus ei ole ammatti vaan normaalia perhe-elämää 
hyvine ja huonoine hetkineen, onnistumiseen ja 
epäonnistumisineen.

Täydellistä vanhemmuutta ei pidä yrittää tavoitella, sillä 
sellaista ei ole olemassakaan. Vanhemmuutta voi ja saa 
toteuttaa itselle sopivalla ja mielekkäällä tavalla.

Itsemyötätunto eli itseensä armollisesti suhtautuminen voi 
auttaa lievittämään uupumuksen ja riittämättömyyden 
tunteita. Myös kielteiset tunteet sekä jaksamattomuus kuuluu 
vanhemmuuteen ja ne on hyvä itsessään sallia.





Millainen on meidän 
perheen tukiverkosto?



https://kvps.fi/kehittaminen
/elamanmuutos/turvallista-
perhe-elamaa-podcastsarja/

Turvallista perhe-elämää podcast sarja

https://kvps.fi/kehittaminen/elamanmuutos/turvallista-perhe-elamaa-podcastsarja/


Kiinnostuitko?

Tulevaisuuden taitajat
https://kvps.fi/kehittaminen/elamanmuutos/tulevaisuuden-taitajat/

Suunnittelemme Tulevaisuuden taitajat 

verkkokurssia syksylle 2022
4 verkkotapaamista vanhemmille

https://kvps.fi/kehittaminen/elamanmuutos/tulevaisuuden-taitajat/
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• Koulutuksen alkuperäiset tiedot löydät täältä; https://plumtree.org.au/plumtree-community/now-next/

• Perma-teoriaan voit tutustua myös täällä;

• https://www.habitsforwellbeing.com/perma-a-well-being-theory-by-martin-seligman/
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