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Tervetuloa mukaan  
Nuoret äidit -toimintaan!
Tyttöjen Talon Nuoret äidit -toiminta tarjoaa monipuolis-
ta tukea ja toimintaa pääkaupunkiseudun alle 21-vuoti-
aille raskaana oleville ja synnyttäneille äideille.  

Yhteyttä kannattaa ottaa jo mahdollisimman varhaisessa vaiheessa raskautta, 
mutta mukaan pääsee myöhemminkin, myös vauvan synnyttyä.
 
Ryhmissä on mahdollisuus tavata muita samassa elämäntilanteessa olevia, 
keskustella luottamuksellisessa ilmapiirissä, pohtia elämänmuutokseen liittyviä 
asioita ja vahvistaa suhdetta äidin ja vauvan välillä. Nuorille äideille tarjotaan 
myös yksilöllistä tukea, apua, ohjausta ja neuvontaa.

Nuoret äidit -toiminta on tarkoitettu ensisijaisesti nuorille äideille ja heidän lapsil-
leen, mutta myös puoliso ja muu perhe huomioidaan. Toiminta on maksutonta.

Ryhmätoiminta
Nuoret äidit -toiminta tarjoaa sekä suljettu-
ja että avoimia ryhmiä. Ryhmät ovat luot-
tamuksellisia. 

Suljettuun ryhmään sitoudutaan tietyksi 
ajanjaksoksi. Ryhmässä on 4–6 samassa 
elämäntilanteessa olevaa äitiä, jotka ta-
paavat kerran viikossa. 

Odottavien äitien ryhmä on tarkoitettu ras-
kaana oleville, joilla on lasketut ajat samoi-
hin aikoihin. Ryhmässä käsitellään muuttu-
vaan elämäntilanteeseen liittyviä asioita 
ja toteutetaan myös synnytysvalmennus. 

Äitien ja vauvojen ryhmä on jatkoa odot-
tavien äitien ryhmälle. Ryhmässä käsitel-
lään vauvaperheissä esiin nousevia aihei-
ta. Ryhmä toimii vauvojen ehdoilla, ja sii-
hen sisältyy yhteisiä toiminnallisia hetkiä 
vauvojen kanssa.

Teemaryhmä on tietyn asian käsittelyyn 
keskittyvä ryhmä, joita perustetaan nuor-
ten perheiden tarpeiden ja toiveiden mu-
kaan. Teemaryhmän aiheena voi olla esi-
merkiksi parisuhde, yksinhuoltajuus, väki-
valtakokemukset tai tulevaisuuden suun-
nitelmat.

Avoimeen ryhmään ei tarvitse sitoutua eikä 
ilmoittautua erikseen. Ryhmässä on vaih-
tuva määrä osallistujia. Ryhmä kokoontuu 
kerran viikossa kahden tunnin ajan.

Avoimessa ryhmässä eri vaiheissa van-
hemmuutta olevat nuoret äidit lapsineen 
tapaavat toisiaan. Ryhmä päättyy yhtei-
seen laululeikkituokioon lasten kanssa. 

Yksilöllinen tuki
Nuoret äidit -toiminta tarjoaa henkilökoh-
taista tukea nuorille äideille ryhmätoimin-
nan rinnalla tai erillisenä tukimuotona. Yksi-
löllisen tuen piiriin hakeudutaan varaamal-
la tapaamisaika työntekijältä.

Yksilöllinen tuki voi olla lyhyt- tai pitkäkes-
toista. Tapaamisissa aiheena voi olla mikä 
tahansa elämän iso tai pieni asia, esimer-
kiksi synnytyspelko, väsymys, alakulo, pa-
risuhde, vaikeudet vanhemmuudessa, elä-
mänsuunnan valinnat tai vaikka yksittäiset 
arjen asiat.

Tapaamisiin voi osallistua yksin, pariskunta-
na, perheenä tai muiden läheisten kanssa. 
Tapaamisten lukumäärä sovitaan yhdessä 
tarpeen mukaan. Tapaamiset ovat luotta-
muksellisia. 

Chat
Viikoittaisessa Nuoret äidit-chatissa voit 
keskustella nimettömänä kätilön kanssa 
mistä tahansa nuoreen äitiyteen liittyvistä 
asioista, kuten raskaudesta, synnytyksestä, 
imetyksestä tai vauva-arjesta. Chatiin pää-
set Helsingin tai Espoon Tyttöjen Talon si-
vujen kautta.

Tapahtumat
Nuoret äidit -toiminta järjestää teemapäi-
viä pitkin vuotta sekä retkiä ja leirejä lähin-
nä kesä- ja talvilomilla. 

Teemapäivä on yhden päivän mittainen 
tapahtuma, jossa teemana on jokin nuor-
ten äitien elämään liittyvä aihe tai asia, esi-
merkiksi vauvahieronta, äitiysjooga, pari-
suhde, lastentarvikekirpputori tai ruoan-
valmistus. 


