
Kysymyksiä tutustumista ja keskustelua syventämään vanhemmuuskumppaneille 
 

1. Mitä ominaisuuksia arvostat eniten ystävissäsi? 

2. Jos voisit valita kenet tahansa, elävän tai kuolleen, jonka kanssa saisit syödä illallista, kenet valitsisit? Miksi? 

3. Mitä kaipaat lapsena olemisessa, ajassa kun olit lapsi? 

4. Mikä on sinun lempitraditiosi? 

5. Mikä kirja on tehnyt sinuun suurimman vaikutuksen lapsena tai nuorena? Entä aikuisena? 

6. Mikä on ensimmäinen asia, jonka ostit omilla rahoillasi? 

7. Mikä on sinulle mieluisin tapa pitää yhteyttä ihmisiin? 

8. Jos pystyisit matkustamaan ajassa taaksepäin, minkä ohjeen antaisit nuorelle sinulle? 

9. Jos mietit viimeistä viikkoasi, mistä kolmesta asiasta olet kiitollinen? 

10. Mikä tekee sinut onnelliseksi? 

11. Mikä on sinulle tärkeintä elämässä? 

12. Mikä on paras neuvo, jonka olet koskaan saanut? 

13. Kuvaile täydellistä päivääsi. 

14. Miten toimit ja millainen olet, kun sinulla on stressiä? 

15. Mitä sellaista haluaisit tehdä ensi vuonna, jota et ole koskaan ennen tehnyt? 

16. Kerro jostakin ihmissuhteisiin liittyvästä haasteesta tai riidasta, joka sinulla on ystäväsi/kumppanisi/muun 

läheisesi kanssa ollut ja pyydä minulta neuvoa sen ratkaisemiseen. 

17. Keneen luotat? 

18. Miten toimit, jos joku sinulle tärkeä henkilö pettää luottamuksesi? 

19. Kerro elämäntarinasi neljässä minuutissa. 

20. Mitä asioita ihailet vanhemmissasi? 

21. Mikä on asia, jonka erityisesti haluat tehdä toisin kuin vanhempasi? 

22. Minkälaisen perinnön haluat jättää jälkeesi? 

23. Mikä oli lempipaikkasi lapsena ja miksi? Entä tällä hetkellä? 

24. Kerro haasteista, joita sinulla on ollut töissä ja/tai opinnoissasi. 

25. Kerro kolme asiaa, jotka ovat meille kahdelle yhteisiä. 

26. Mikä on varhaisin muistosi? 

27. Ajattele aikaa viiden vuoden päähän. Sinulla on viikko joululomaa, mitä tuon viikon aikana tapahtuu ja 

keiden kanssa? 

28. Miten toivot tulevasi lohdutetuksi? 

29. Mitkä ovat mielestäsi vanhemman kolme tärkeintä ominaisuutta? 

30. Mikä saa sinut suunniltasi? 

31. Jos päivässä olisi 26 tuntia, miten käyttäisit nuo lisätunnit? 

32. Mikä tai mitkä tapahtumat lapsuudessasi tai nuoruudessasi ovat muokanneet sinusta sen henkilön, joka nyt 

olet? 

33. Kerro minulle tapahtumasta, jota et koskaan unohda? 

34. Mitä toivot lapsesi oppivan sinulta? 

35. Mitä asioita ihailet minussa? 

36. Miten koet muuttuneesi ihmisenä viiden viimeisen vuoden aikana? 

37. Mitä ajattelet kuolemasta? 

38. Mitkä kolme ominaisuutta kumppanuusvanhemmastasi täytyy löytyä? 

39. Miten ex-kumppanisi tai tapailemasi ihminen kuvailisi sinua? 

40. Kenestä sukulaisestasi pidät vähiten? Miksi? 

41. Kenestä sukulaisestasi pidät eniten? Miksi? 

42. Mikä on horjuttanut uskoasi ihmiskuntaan? 

43. Mikä valanut luottamustasi ihmiskuntaan? 

44. Mitä pelkäät eniten? 

45. Mitkä asiat pitävät sinun ja kumppanuusvanhempasi suhteen ja yhteyden hyvänä vuosien saatossa? 


