
Lapsiperheen arjen voimavarat 
 

 

 

Hyvät vanhemmat! 

 

 

Lapsiperheen elämään sisältyy monenlaisia ilonaiheita, mutta välillä arki voi olla 

melko rankkaa. Vanhemmat voivat hyötyä siitä, että he joskus kiireenkin lomassa 

pysähtyvät pohtimaan omaa elämäänsä ja keskustelemaan siitä yhdessä. Tästä 

hyötyvät myös lapset ja näin ollen koko perhe! 

 

Lapsenne laajan terveystarkastuksen yhteydessä neuvolassa huomioidaan myös koko 

perheen hyvinvointiin liittyvät asiat. Tähän lomakkeeseen on koottu keskeisiä asioita, 

jotka voivat olla perheelle voiman lähteitä tai arkea kuormittavia. Lomakkeen avulla 

voitte tarkastella ja pohtia omia voimavarojanne ja samalla tarkastaa omaan 

terveyteen liittyviä asioita. Halutessanne voimme vielä yhdessä neuvolassa 

keskustella perheenne hyvinvointiin liittyvistä asioista. 

Tiedot käsitellään luottamuksellisesti.. 

 

 

 

 

 
 



Päivämäärä: _____ / _____ / 20_____ 

Lapsi:     Synt.aika:     

Osoite:        

Äiti:         

Isä:         

Sisarukset : nimi/synt.aika:       

        

 

Lapsi asuu: 

1) molempien vanhempien kanssa 

2) äidin luona 

3) isän luona 

4) vuorotellen 

5) uusperheessä 

6) muualla, missä?____________________________________________________________________ 

 

Lapsi on: 

1) kotihoidossa 

2) päivähoidossa, missä?_______________________________________________________________ 

 

Lapsen parhaat piirteet: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Vanhemmuus 

(merkitse oma arvio janaan (1=täysin eri mieltä, 10= täysin samaa mieltä) 

Äiti= X Isä= O 

 

Tunnemme olevamme riittävän hyviä vanhempia 1______________________10 

Meillä on riittävästi aikaa lapsen kanssa   1______________________10 

Meillä on monia mukavia hetkiä lapsen kanssa  1______________________10 

Pyrimme löytämään yhteisen näkemyksen  

lapsen hoitoon ja asettamaan turvalliset rajat 1______________________10 

 

Parisuhde 

 

Saamme tarvittaessa apua sukulaisilta tai ystäviltä 1______________________10 

Pyrimme järjestämään aikaa yhdessäololle   1______________________10 

Pystymme puhumaan tunteistamme  1______________________10 

Osaamme riidellä ja sopia   1______________________10 

Väkivalta ei kuulu suhteeseemme  1______________________10 

Taloudellinen tilanteemme ei huolestuta  1______________________10 

 

 

Lähisuvussa esiintyviä sairauksia     

       

        



Äidin oma terveys ja hyvinvointi 

(merkitse oma arvio janaan (1 =täysin eri mieltä, 10 =täysin samaa mieltä) 

 

    

Tunnen itseni terveeksi   1   10 

 

Nukun mielestäni riittävästi   1   10 

 

Pyrin noudattamaan säännöllistä ateriarytmiä 1   10 

 

Liikun riittävästi   1   10 

 

Huolehdin terveydestäni   1   10 

 

 

Tupakoin 

O en tupakoi  O satunnaisesti O 1-5 savuketta päivässä 

O 5-10 savuketta päivässä O 10-15 savuketta päivässä  O yli 15 savuketta päivässä 

 

Käytän nuuskaa 

O ei  O kyllä 

 

Käytän alkoholia 

O en koskaan  O muutaman kerran vuodessa O kerran kuussa tai harvemmin 

O 2-4 kertaa kuussa O 2-3 kertaa viikossa  O 4 kertaa viikossa tai useammin 

 

Montako annosta alkoholia otat niinä päivinä kun juot alkoholia 

O 1-2 annosta  O 3-4 annosta  O 5-6 annosta 

O 7-9 annosta   O 10 tai enemmän 

 

Muiden päihteiden käyttö 

O ei koskaan   O joskus kokeillut/ käyttänyt  

O käytän, mitä?:     

 

Onko sinulla säännöllistä lääkitystä 

O ei  O kyllä, mitä:       

 

 

 

Viimeisin terveystarkastus (kk/vuosi):    

 

Viimeisin käynti hammaslääkärillä:    

 

Viimeisin jäykkäkouristusrokotus:    (voimassa 10v) 

 



Isän oma terveys ja hyvinvointi 

(merkitse oma arvio janaan (1 =täysin eri mieltä, 10 =täysin samaa mieltä) 

 

    

Tunnen itseni terveeksi   1   10 

 

Nukun mielestäni riittävästi   1   10 

 

Pyrin noudattamaan säännöllistä ateriarytmiä 1   10 

 

Liikun riittävästi   1   10 

 

Huolehdin terveydestäni   1   10 

 

 

Tupakoin 

O en tupakoi  O satunnaisesti O 1-5 savuketta päivässä 

O 5-10 savuketta päivässä O 10-15 savuketta päivässä  O yli 15 savuketta päivässä 

 

Käytän nuuskaa 

O ei  O kyllä 

 

Käytän alkoholia 

O en koskaan  O muutaman kerran vuodessa O kerran kuussa tai harvemmin 

O 2-4 kertaa kuussa O 2-3 kertaa viikossa  O 4 kertaa viikossa tai useammin 

 

Montako annosta alkoholia otat niinä päivinä kun juot alkoholia 

O 1-2 annosta  O 3-4 annosta  O 5-6 annosta 

O 7-9 annosta   O 10 tai enemmän 

 

Muiden päihteiden käyttö 

O ei koskaan   O joskus kokeillut/ käyttänyt  

O käytän, mitä?:     

 

Onko sinulla säännöllistä lääkitystä 

O ei  O kyllä, mitä:       

 

 

 

Viimeisin terveystarkastus (kk/vuosi):    

 

Viimeisin käynti hammaslääkärillä:    

 

Viimeisin jäykkäkouristusrokotus:    (voimassa 10v) 

 



 

Palaute neuvolaan 

 
Minkälaisia ajatuksia (myönteisiä ja/tai kielteisiä) kaavakkeen täyttäminen herätti? 

- sana on vapaa! 

 

 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

        

 

 

 

 

Kiitos! 

 

 

 


