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Kirjoitelma on muokattu tiivistelmä alkuperäisestä julkaisusta:
Korhonen, S. (2017) Vanhempana vahvemmaksi – kohti myönteistä
vuorovaikutusta. Työmalli ja ryhmäinterventio vanhempien kokemana.
Perheterapia-lehti 3.
Suosittelen tutustumaan alkuperäiseen julkaisuun, mikäli sinulla on tarve viitata
tähän kirjoitelmaan.

TAUSTATIETOA
Tässä kirjoituksessa käydään läpi vanhempien kokemuksia ”Vanhempana
vahvemmaksi – kohti myönteistä vuorovaikutusta” -ryhmästä ja ryhmään
liittyvistä

vuorovaikutusleikeistä

sekä

tarkastellaan

vanhempien

kokemaa

muutosta. Vanhemmilta kerätty palaute on peräisin ryhmiin osallistuneilta
vanhemmilta vuosina 2009–2016 (N=64). Aineistoa on analysoitu sekä laadullisesti
että

tilastollisesti.

Tarkempi

tutkimusmenetelmästä,

kuvaus

aineistosta

teoreettisesta

ja

sen

viitekehyksestä,

analysoinnista

löytyy

perheterapialehden artikkelista 3/2017 (Korhonen, 2017).
Tässä esitelty ryhmä on suunnattu yleisesti kaikille noin 3–9 -vuotiaiden lasten
vanhemmille (Korhonen & Holopainen, 2015). Ryhmämallia on kehitetty
”Vanhempana

vahvemmaksi

–

ylivilkkaiden

ja

keskittymättömien

lasten

vanhemmille tarkoitettu valmennusohjelma” -käsikirjan pohjalta (Tasola &
Lajunen, 1997; ks. Barkley, 1987).
Olen työskennellyt pitkään psykologina perheneuvolassa. Vanhemmuusryhmän
kehittämistyö alkoi omalta osaltani vuonna 2007, jolloin ryhmässä otettiin
ensimmäistä

kertaa

käyttöön

vuorovaikutusleikkiohjaus

myönteisen

vuorovaikutuksen tukemiseksi vanhemman ja lapsen välillä (Korhonen, 2008).
Sisällöllistä kehittämistyötä tehtiin vanhemmilta saadun palautteen perusteella
sekä uudistamalla ryhmän sisältöjä erityisesti neurotieteen alalta saatujen uusien
tutkimustulosten
vanhemmuuden

myötä.
tukemisessa

Käytännön

työn

ryhmämuotoinen,

kokemukseni

perusteella

vertaistukeen

pohjautuva

työskentelytapa on erityisen vaikuttavaa. Ryhmässä on mahdollista tavoittaa jotain
sellaista, mikä yksilötyössä ei mahdollistu.
Muita Suomessa hyviksi todettuja ryhmäinterventioita ovat esimerkiksi
Ihmeelliset Vuodet (Webster-Stratton, 2010; 2014), Perhekoulu ylivilkkaiden lasten
vanhemmille (Sandberg ym. 2008; Laakso & Lajunen, 2007; Laakso ym., 2011) ja
Vahvuutta vanhemmuuteen -perheryhmämalli (Sourander ym. 2016) vain
muutamia mainitakseni. Monessa ryhmässä on samoja aihesisältöjä, joskin
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painotukset, viitekehykset ja kohderyhmä voivat hieman vaihdella. Itselläni on
kokemusta esimerkiksi Perhekoulu -ryhmän ohjaamisesta.
Vertaillessaan erilaisia vanhemmuuden tuen interventioita, Lindsay ym. (2011)
totesivat niiden kaikkien olevan vaikuttavia, vaikkakin joissain interventioissa
vaikuttavuus oli aavistuksen parempaa kuin toisissa. Kane, Wood & Barlow (2007)
puolestaan huomasivat vanhemmuuden tuen interventioiden laadullisessa
vertailussa, että toimivia interventioita yhdistävät tietyt yleiset tekijät: vanhemmat
myöntävät ongelman ja kokevat tarvetta muutokselle, vanhemmat saavat tietoa ja
taitoja arkisten ongelmien ratkaisemiseksi (psykoedukaatio), vanhemmat saavat
lisää luottamusta kykyynsä toimia vanhempana, vanhempien omat tarpeet
tunnistetaan ja huomioidaan ja puolisolta saatava tuki lisääntyy. Lisäksi
merkittävänä vaikuttavana tekijänä hyvässä interventiossa on vertaisryhmässä
saatu hyväksyntä ja tuki muilta vanhemmilta ja ryhmän ohjaajilta. Tällä tavoin
toteutuvissa interventiossa voitiin havaita, että vanhempien kokema syyllisyys ja
sosiaalinen eristyneisyys väheni, empatia lasta kohtaan lisääntyi ja vanhemman
luottamus itseensä kasvattajana vahvistui.
Oman kliinisen työn kokemukseni perusteella työntekijällä on hyvä olla
käytössä jokin teoreettiselta sisällöltään toimiva vanhemmuuden tukemiseen
liittyvä kokonaisuus, mutta olennaisinta on intervention toteuttamisen tapa. Tätä
työtapaa on kuvattu vanhemmuuden tukemisen työmallissa (Korhonen, 2017).
Siinä

yhdistyvät

psykoedukaatio,

voimavarakeskeisyys,

systeeminen

kiintymyskeskeisen

viitekehys,

perheterapian

ratkaisu-

ja

periaatteet,

neurotieteellinen näkökulma, dialogisuus, narratiivisuus ja reflektiiviset työtavat.
Ryhmä yhdessä ohjaajien kanssa muodostaa systeemin, johon kukin vanhempi
osallistuu omalla tavallaan. Ohjaajien tehtävänä on luoda ryhmään turvallinen ja
luottamuksellinen ilmapiiri.
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”VANHEMPANA VAHVEMMAKSI – KOHTI
MYÖNTEISTÄ VUOROVAIKUTUSTA” - RYHMÄ
Ryhmäintervention

tavoitteena

on

vahvistaa

myönteistä

vuorovaikutusta

vanhemman ja lapsen välillä sekä lisätä vanhemman kykyä asettaa lapselle rajoja
turvallisella ja lapsen kehitystä edistävällä tavalla (Korhonen & Holopainen, 2015).
Kahdeksan ryhmäkerran aikana vanhempien kanssa työskennellään keskustelujen,
harjoitusten ja kotitehtävien avulla.
Ryhmä

tarjoaa

vanhemmille

tietoa

muun

muassa

kasvatuskeinoista,

vuorovaikutusleikkien merkityksestä, lapsen ja vanhemman tunteiden säätelystä ja
vanhemman
pohtimaan

reflektiivisestä
omia

kyvystä.

vahvuuksiaan,

Kotitehtävissä

asettavat

vanhemmat

realistisen

pääsevät

muutostavoitteen,

tarkastelevat omia kiintymyssuhteitaan, harjoittelevat hyvän huomaamista
arkisissa
käyttämistä

kasvatustilanteissa,
ja

opettelevat

kokeilevat
havainnoimaan

esimerkiksi
omaa

palkkiojärjestelmän

toimintaansa

arkisissa

vuorovaikutustilanteissa.
Ryhmäkeskusteluissa käsitellään tapaamiskerran mukaisia teemoja, kuten
vanhemman oma jaksaminen, myönteinen vuorovaikutus arjessa, rajojen
asettaminen sekä tunteiden säätely. Keskustelua kuljetetaan ajoittain myös
nykyhetkestä vanhemman omaan lapsuuteen ja sen merkitykseen. Vanhempien
edellytetään ryhmään osallistuessaan sitoutumaan väkivallattomuuteen lapsen
kasvatuksessa.
Ryhmäintervention sisällöt pohjautuvat moderniin kiintymyssuhdeteoriaan,
jonka mukaan kiintymyssuhteen tarkoituksena on tunteiden säätelyn tukeminen
(Schore & Schore, 2008). Siinä vanhempi rauhoittaa lasta pelon ja voimakkaan
raivon tunteiden ilmaisussa, mutta toisaalta auttaa kestämään myös voimakkaita
ilon ja innostuksen kokemuksia (Schore & Schore, 2014). Lapselle rakentuva
kiintymyssuhdetyyli heijastaa näiden vuorovaikutuskokemusten siirtymistä osaksi
aivojen biologista rakennetta (Cozolino 2014, s. 151).
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Ryhmäinterventiossa pyritään vahvistamaan turvalliseen kiintymyssuhteeseen
yhteydessä olevia tekijöitä, kuten vanhemman myönteistä mielikuvaa lapsesta
(Benoit, Parker & Zeanah, 1997; Benoit ym., 1997) ja vanhemman reflektiivistä
kykyä. Reflektiivinen kyky auttaa vanhempaa ”lukemaan lasta”, mitä lapsi ajattelee
ja tuntee, sekä tulkitsemaan lapsen käyttäytymisen syitä (Fonagy, 2008; Sharp &
Fonagy, 2008; Katznelson, 2014; Slade, 2008). Ryhmäintervention tarkoituksena ei
ole opettaa vanhemmalle reflektiivistä kykyä taitona, mutta tavoitteena on
reflektointia tukevan asenteen herättäminen (Fearon ym., 2006).
Yhtenä keinona vanhemman ja lapsen välisen myönteisen vuorovaikutuksen
vahvistamiseksi

lähes

jokaisella

vuorovaikutusterapiaan

(Jernberg

kerralla
&

Booth,

kotitehtävänä
2003)

on

Theraplay-

pohjautuvien

leikkien

kokeileminen lasten kanssa kotona. Tässä vanhempia tukee Iloa vanhemmuuteen vuorovaikutusleikkiopas (Korhonen, 2008) ja siihen liittyvä ohjaus (ks. Korhonen
& Holopainen, 2015).

Kuka iloitsi sinusta,
kun olit pieni lapsi?
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RYHMÄTAPAAMISTEN SISÄLLÖT
1. Vanhemman oma jaksaminen
Mistä voimavaroja vanhemmuuteen?
2. Hyvän huomaaminen
Myönteinen palaute
3. Myönteinen vuorovaikutus
Jaetun ilon kokemukset
4. Lapsi tarvitsee rajoja
Omien tunteiden hallinta
5. Palkkiojärjestelmä
Arjen kasvatustilanteet
6. Tunteiden tunnistaminen ja -säätely
Vanhemman reflektiivinen kyky
7. Rajojen asettaminen
Kasvatuskeinot ja seuraamukset
8. Miten tästä eteenpäin?
Vanhempien oma toiveteema

”Hyvä kokonaisuus, joka
eteni järjestelmällisesti ja
harjoituksin saatiin omia
oivalluksia”

www.iloavanhemmuuteen.fi

5

VANHEMPIEN KOKEMUKSET
VANHEMPIEN KOKEMUKSET RYHMÄSTÄ YLEISESTI
Ryhmän ohjaajien tehtävänä on luoda ryhmään luottamuksellinen ja turvallinen
ilmapiiri, jossa vanhempi voi avoimesti puhua ja tulee kuulluksi. Tämän
toteutumista mitattiin summamuuttujalla, jossa kouluarvosanoin 4–10 mitattuna
vanhempien vastausten keskiarvo oli 9,5 (vaihteluväli 6-10).
Teemoittelun perusteella vertaistuen tärkeys nousi esille vanhemmilta
saaduissa palautteissa: ”Huomasin, etten olekaan yksin, vaan muillakin on samoja
haasteita.” Vertaistuen lisäksi eniten hyötyä vanhemmat kokivat siitä, että
vanhemman rooli selkeytyi ”Löysin uusia näkökulmia vanhemmuuteen”, arjen
havainnointikyky

kasvoi

”Pysähdyin

tarkastelemaan

omaa

toimintaani

vanhempana” ja ymmärrys itseä ja lasta kohtaan lisääntyi ”Opin ymmärtämään
omaa toimintaani”.
Lisäksi vanhemmat kokivat saaneensa tukea vanhempana toimimiseen:
”jämäkkyyteen”, ”arjen tilanteisiin”, ”hyvän huomaamiseen” sekä vanhempana
olemiseen: ”Opin uudelleen iloitsemaan lapsistani ja elämäämme tuli enemmän
iloa”, ”Oivalsin, että niin metsä vastaa, kuin sinne huudetaan”, ”Sain erilaisia
keinoja ymmärtää lasta”.
Yleisinä kokemuksina vanhemmat kommentoivat ryhmän olevan ”hyvä
kokonaisuus, joka eteni järjestelmällisesti ja harjoituksin saatiin omia oivalluksia” ja
että ryhmästä ”tuli toivoa tulevaisuuteen”. Mieleenpainuvinta ryhmissä on
vanhempien mukaan ollut vertaistuki ja ilmapiiri: ”ihanat keskustelut muiden
vanhempien kanssa”, ”lämmin tunnelma, vaikka puhuttiinkin siitä, mikä on
haastavaa ja vaikeaa”. Lisäksi vanhemmille oli jäänyt mieleen ”tunteet ja niiden
nimeäminen”, ”oman vaatimustason miettiminen” ja eräs vanhempi oli ryhmän
jälkeen sitä mieltä, että mieleenpainuvinta oli ”huomata olevani OK”.
Vähiten ryhmästä on ollut hyötyä silloin, jos vanhemman vaikea elämäntilanne
heijastuu vanhemmuuteen ”käytännön pulmat omassa elämäntilanteessa eivät
ratkea ryhmässä” tai jos ongelmien taustalla on parisuhteeseen liittyviä pulmia
www.iloavanhemmuuteen.fi
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”parisuhteen dynamiikka”. Eniten ryhmäläiset ovat toivoneet, että ryhmä voisi olla
pidempikestoinen.

VANHEMPIEN KOKEMUKSET VUOROVAIKUTUSLEIKEISTÄ
Vanhemmista 53% ilmoitti leikkineensä leikkejä päivittäin tai vähintään pari
kertaa viikossa ja 25% kerran tai pari kuukaudessa. Noin viidesosa vanhemmista
kokeili leikkejä vain muutamia kertoja. 77 % lapsista piti vanhempien mukaan
leikeistä paljon ja 64 % lapsista pyysi itse leikkejä lisää vanhemmalta (täysin samaa
tai samaa mieltä). Vain yksi vanhempi oli sitä mieltä, etteivät lapset pitäneet
leikeistä. Leikkimisen tiheys oli yhteydessä siihen, että vanhempi koki oppaan
olevan hyödyllinen ja että lapset pitivät leikeistä.
Vanhemmista 82 % oli täysin samaa tai samaa mieltä siitä, että Iloa
vanhemmuuteen

-opas

on

hyödyllinen.

Kaksi

vanhempaa

koki

oppaan

hyödyttömäksi. Hyödyllisyyden kokemus oli yhteydessä siihen, että vanhempi
koki saaneensa uutta tietoa, vanhempi ymmärsi asiatiedon ja hänelle selvisi, miksi
leikit ovat lapselle tärkeitä. Vanhemmista 80 % oli täysin samaa tai samaa mieltä
siitä, että suosittelisi muille vanhemmille vuorovaikutusleikkejä. Ajan löytyminen
leikkimiseen oli yhteydessä siihen, että vanhempi koki saaneensa iloa
vanhemmuuteen.
Sanallisesta palautteesta tehdyn teemoittelun perusteella opas toimii hyvänä
muistin virkistäjänä: ”antoi lisää ideoita tehdä arjen tilanteisiin sopivia leikkejä”.
Kommenteissa korostui lasten ilo: ”Olin yllättynyt, kuinka paljon lapsi ilahtui”,
”[Lapset] eivät olisi halunneet lopettaa”, ”Isotkin lapset innostuivat leikkeihin”,
”Lasten yleisin kommentti oli: tehdäänkö uudestaan!”. Leikkiminen toi myös iloa
vanhemmuuteen: ”Ihanaa on ollut kyllä itselläkin!”, ”Huomasin, että olin itse
rauhallisempi ja läsnäolevampi leikkien jälkeen”, ”Osa leikeistä olikin tuttuja ihan
vauva-ajoilta: Jee! Olin tehnyt jotain oikein tiedostamattani!”
Leikkimisen myötä myönteinen vuorovaikutus arjessa lisääntyi: ”Leikeistä
lähti liikkeelle hyvän kierre, joka kantoi koko loppupäivän” ja arki helpottui:
”auttavat siirtymätilanteissa”, ”[Leikit olivat] hyviä tilanteissa, joissa meno yltyi
rajuksi, niillä sai rauhoitettua tilanteen”.
www.iloavanhemmuuteen.fi
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Leikkien kautta vanhemmalle syntyi parhaimmillaan uusia oivalluksia
leikkimisestä: ”Tutut, tylsätkin leikit saivat tarkoituksen, jolloin olin itse
motivoituneempi leikkimään”, ”leikkiminen oli helpompaa kuin luulin – ei ole lopulta
kyse paljon muusta kuin läsnäolosta”. Toisaalta joillekin vanhemmille leikkiminen
”oli itselle välillä haastavaa” tai vanhempi huomasi, että arjessa ”ongelma ei ole
ettemme näkisi lapsissa hyvää, vaan elämäntilanne on liian uuvuttava, jotta
jaksaisimme”.
Haasteellisena vanhemmat kokivat ajan löytymisen: ”Hankaluutena on yleensä
sopivan ajan löytäminen”, vaikka toisaalta eräs vanhempi kommentoi: Näitä ehtii
toteuttaa, vaikka arjessa ei aina ole paljon aikaa”. Haasteellisena pidettiin myös
lapsen ikätason, tilannetekijöiden (motivaatio, ilmapiiri, vuorokauden aika) ja
sisarusten huomioimista: ”Leikkiessä ilmapiirin on oltava hyvä, ei saa mennä
riitelyksi”. Muutamalle vanhemmalle leikkimisen idea oli jäänyt epäselväksi
”Leikkejä voisi avata vielä vähän enemmän – mihin alueeseen leikki vaikuttaa”.
Tulosten perusteella yli puolet vanhemmista alkoi säännöllisesti arjessaan
leikkiä lasten kanssa vuorovaikutusleikkejä. Suurin este leikkimiselle oli sopivan
ajankohdan löytäminen arjesta sekä omaan jaksamiseen liittyvät haasteet.
Vanhemmat kokivat, että Iloa vanhemmuuteen -opas toimi arjessa hyvänä muistin
virkistäjänä. Vanhemmat olivat yllättyneitä lasten ilosta ja kokivat saaneensa iloa
vanhemmuuteen. Vanhemmat kuvasivat, että leikkimisen myötä myönteinen
vuorovaikutus arjessa lisääntyi ja arki helpottui. Leikkimisestä syntyi osalle
vanhemmista uusia oivalluksia ”läsnäolo riittää”, vaikka osa kokikin leikkimisen
itselle vaikeana.

MUUTOS ARJESSA VANHEMPIEN KOKEMANA
Ryhmään osallistuneista vanhemmista 67 % koki saaneensa erittäin paljon tai
paljon iloa vanhemmuuteen. 54 % vanhemmista arvioi, että heidän käsityksensä
lapsesta muuttui erittäin paljon tai paljon myönteisemmäksi, 41 % arvioi
käsityksensä

lapsesta

muuttuneen

melko

paljon

tai

jonkin

verran

myönteisemmäksi ja viisi prosenttia raportoi, ettei heidän käsityksensä lapsesta
muuttunut kuin hyvin vähän tai ei ollenkaan myönteisemmäksi.
www.iloavanhemmuuteen.fi
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Vanhemmista 36 % alkoi huomata arjessa erittäin paljon tai paljon tilanteita,
jotka voisi muuttaa vuorovaikutusleikiksi, 54 % näki melko paljon tai jonkin
verran tällaisia tilanteita. Vanhemmista kymmenessä prosentissa ei tapahtunut
tällaista siirtymää arkeen. Tämä siirtymä arkeen oli yhteydessä siihen, että
vanhempi oivalsi leikkien tärkeyden lapselle sekä siihen, että vanhempi raportoi
lapsen käyttäytymisessä tapahtuneen myönteistä muutosta.
Vanhemmista 41 % raportoi, että lapsen käyttäytymisessä tapahtui erittäin
paljon tai paljon muutosta parempaan suuntaan. Melko paljon muutosta havaitsi
23 % vanhemmista ja jonkin verran muutosta 23 % vanhemmista. 13 %
vanhemmista raportoi, että lapsen käyttäytymisessä tapahtui vain vähän ei
ollenkaan muutosta. Lapsessa tapahtunut muutos oli yhteydessä siihen, että
vanhemman käsitys lapsesta muuttui myönteisemmäksi ja että vanhempi koki
saaneensa iloa vanhemmuuteen.
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SUOSITUKSIA
KENELLE RYHMÄ SOPII JA KENELLE EI?
”Vanhempana

vahvemmaksi

ryhmäinterventio

sopii

–

kohti

parhaiten

myönteistä

matalan

vuorovaikutusta”

kynnyksen,

varhaisen

-

tuen

interventioksi vanhemmille, joilla on kykyä ja halua pohtia vanhemmuuteen
liittyviä kysymyksiä.
Eniten hyötyä ryhmästä on, kun toiveena on vertaistuen saaminen,
vanhemmuuden

roolin

selkeytyminen,

arjen

havainnointikyvyn

lisääntyminen, kasvatuskeinojen löytyminen (jämäkkyys ja myönteinen
palaute) tai lapsen ja oman itsen ymmärtäminen. Olisi hyvä, että perheen
molemmat vanhemmat osallistuvat ryhmään tai vähintään sitoutuvat prosessiin.
Muutoin on vaarana, että vanhempien mahdolliset ristiriidat lasten kasvatuksesta
lisääntyvät. Vanhemmille on hyvä tuoda esille, että vaikeat elämäntilanteet eivät
ratkea ryhmässä. Osallistumista on ehkä hyvä lykätä myöhemmäksi, mikäli
vanhemmalla on jokin akuutti elämäntilannekriisi.
Vanhempien palautteiden perusteella vertaistuen merkitys korostui ryhmän
tärkeimpänä antina. Tämä tulos on samansuuntainen aiempien tutkimusten
kanssa (esim. Laakso ym., 2011; Rautakoski ym., 2016) ja vahvistaa sitä
tutkimustulosta, että vertaisryhmästä ja ohjaajilta saatu hyväksyntä ja tuki on yksi
merkittävimmistä

vaikuttavista

tekijöistä

hyvässä

vanhemmuuden

tuen

interventiossa (Kane, Wood & Barlow, 2007). Vanhemmille on helpottavaa
huomata, että vanhemmuuteen liittyvät haasteet ovat suhteellisen normaaleja ja
yleisiä. Lisäksi ryhmässä toivo on tarttuvaa; kun yksi saa jonkin keinon toimimaan,
toinenkin innostuu kokeilemaan.
Vanhemmat ovat toivoneet ryhmän olevan pidempikestoinen. Toisaalta
vanhemmuuden tukemisessa yhtenä tavoitteena on tehdä työntekijästä tarpeeton
ja vahvistaa vanhemman omia luontaisia verkostoja. Parhaimmillaan ryhmäläiset
jatkavat keskinäistä yhteydenpitoa ilman ohjaajia. Silti on hyvä pitää mielessä, että
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osa vanhemmista voi tarvita yksilöllisempää jatkotyöskentelyä. Etenkin vakavasti
traumatisoituneet

vanhemmat

hyötyvät

ensisijaisesti

pidempikestoisesta

vakauttavasta työskentelystä (Ruismäki ym., 2016), eikä tässä esitelty ryhmä ole
paras interventio heille.

VUOROVAIKUTUSLEIKKIEN IDEAN OIVALTAMINEN
Lapsen ja vanhemman välisen myönteisen vuorovaikutuksen vahvistamiseksi
ryhmään sisältyy vuorovaikutusleikkiohjausta ja vanhemmille jaettava Iloa
vanhemmuuteen

–vuorovaikutusleikkiopas

(Korhonen,

2008).

Tutkimuksen

perusteella pelkkä oppaan jakaminen vanhemmalle ei riitä siihen, että myönteinen
vuorovaikutus arjessa lisääntyy. Ohjauksessa erityisen merkitykselliseksi tekijäksi
nousi se, että vanhempi ymmärtää, miksi leikit ovat lapselle tärkeitä.
Vuorovaikutusleikkiohjauksen aikana vanhemmalta kysytään muun muassa
”Kuka sinusta iloitsi, kun olit pieni lapsi?” (Korhonen, 2008; Korhonen &
Holopainen, 2015). Omaa lapsuuttaan pohtiessaan moni vanhempi kertoo
tunnepitoisen muiston tilanteesta, jossa on jonkun ihmisen kanssa ollut
kiireetöntä yhdessäoloa, läheisyyden kokemusta ja jaettua hyvää mieltä. Kun
vanhempi saa kosketuksen tällaiseen tunnepitoiseen muistoon, hän ymmärtää
paremmin, miksi Mäkelän (2003) kuvaamat iloiset yhteiset fyysiset kokemukset,
tunteiden yhteensovittaminen sekä riemulliset jaetun tarkkaavuuden hetket ovat
niin tärkeitä ja tukevat lapsen hyvää neurobiologista kehitystä. Joillekin
vanhemmille leikkien merkityksellisyys saattaa avautua niissä hetkissä, kun
keskustellaan korjaavien kokemusten mahdollisuudesta.
Vanhemman oivaltaessa leikkimisen idean, myös ajan löytyminen on
todennäköisesti helpompaa. Olennaista ei ole pitkäkestoinen leikkimiseen
käytetty aika, vaan pienet aidon kohtaamisen hetket arjessa. Ohjauksen
aikana on hyvä keskustella vanhempien kanssa myös lapsen ikätason,
tilannetekijöiden sekä sisarusten huomioimisesta. Parhaimmillaan opas käy
tarpeettomaksi ja vanhempi keksii itse arjessa keinoja kohdata lapsi leikkisästi ja
hyväksyvästi.
www.iloavanhemmuuteen.fi
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RYHMÄN OHJAAMISEN TAVALLA ON MERKITYSTÄ
Vanhempien kokemusten perusteella ryhmissä on ollut luottamuksellinen ja
turvallinen ilmapiiri, jossa vanhempi voi avoimesti puhua ja tulee kuulluksi. Tähän
ohjaajat ovat pyrkineet noudattamalla työmallia (ks. Korhonen, 2017), jossa
yhdistyvät

psykoedukaatio,

voimavarakeskeisyys,

systeeminen

kiintymyskeskeisen

viitekehys,

ratkaisu-

perheterapian

ja

periaatteet,

neurotieteellinen näkökulma, dialogisuus, narratiivisuus ja reflektiiviset työtavat.
Voidaan

olettaa,

että

ryhmäinterventio

kokonaisuudessaan

vaikuttaa

myönteisesti vanhemman mielikuvaan lapsesta lisäämällä vanhemman kykyä
tarkastella omaa itseä ja lasta tutkivasta positiosta käsin. Ryhmäkeskustelut,
kotitehtävät ja toiminnalliset leikkihetket tarjoavat kukin hieman erilaisen
näkökulman omaan itseen ja lapseen. Parhaimmillaan hyvin sujuva työskentely
etenee psykoterapiaprosessin metamallin (Leiman, 2014) mukaisesti ja vahvistaa
vanhemman toimijuuden kokemusta.
Ohjaajan kyky hidastaa prosessia, viipyillä merkityksellisten hetkien äärellä ja
olla läsnä vanhempien kokemuksille, on olennainen osa työntekijän terapeuttisia
taitoja. Tällainen kyky luoda hyvää yhteistyösuhdetta on todettu yhdeksi
tärkeimmistä yleiseksi vaikuttavaksi tekijäksi terapiatyössä (ks. esim. Sprenkle,
Davis & Lebow, 2009).
Siegelin (2017, s.314) mukaan myötätuntoisen yhteyden rakentuminen ihmisten
välille lisää jokaisen vuorovaikutukseen osallistuvan integraatiota. Myötätunto
kumpuaa Siegelin mukaan erityisesti kyvystä olla läsnä, mikä työntekijän
näkökulmasta tarkoittaa kykyä nähdä ihminen pintaa syvemmältä. Läsnäololla
Siegel (2017) viittaa samaan mistä Echart Tolle on käyttänyt nimitystä Oleminen.
Tollen (1999, s.162) mukaan myötätunto on tietoisuutta syvästä siteestä, joka on
itsen ja kaikkien olevaisten välillä. Ehkä juuri tämä läsnäolon taito on tärkeintä
vanhemmuuden

tukemisessa?

Lempeää,

hyväksyvää

läsnäoloa

on

vaikea

manualisoida, koska siinä on kyse jostain syvästä ihmisyyteemme liittyvästä
tavasta olla vuorovaikutuksessa.

www.iloavanhemmuuteen.fi
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”Lämmin tunnelma,
vaikka puhuttiinkin siitä,
mikä on haastavaa ja
vaikeaa.”

”Ihanat keskustelut
muiden vanhempien
kanssa.”

”Huomasin, etten olekaan
yksin, vaan muillakin on
samoja haasteita.”

www.iloavanhemmuuteen.fi
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