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Vuosi 2019 on alkanut Suplissa vauhdikkaissa mer-
keissä. Uudet nettisivut ovat työllistäneet toimistoa 
alkuvuodesta. Lehden ilmestyessä, ne ovat juuri 

avattu. Tervetuloa tutustumaan www.supli.fi.
Stepping-hanke on edennyt myös uuteen vaiheeseen. 

Hankepäällikkö Elisa Jyllikoski ja hankesuunnittelija Anni 
Pakarinen ovat kouluttaneet ensimmäiset StepApp -val-
mentajat yhteistyökumppaneiden Järvenpään ja Raision 
perhepalveluihin. Ensimmäiset StepApp-valmennukset ovat 
alkaneet kunnissa. Mikäli kiinnostuit, käy tutustumassa ja il-
moittautumassa sivulla www.stepapp.fi

Syyskaudella alkanut vertaisohjaajien peruskoulutus on 
edennyt ja tänä vuonna onkin paljon vertaisryhmiä tarjolla. 
Käy tutustumassa uusilla nettisivuillamme, pistä ylös kalen-
teriin tämän lehden sivuilta tai kysy suoraan eija.saarikivi@
supli.fi

Järjestösihteerimme Päivi Tikkanen on siirtynyt teke-
mään liikkuvaa työtä. Hänet tavoittaa tällä hetkellä Turun 
toimiston lisäksi loppuviikkoisin myös Helsingin toimistolta 
Lintulahdenkatu 10.

Uusperheneuvojakoulutus on ensimmäistä kertaa 
käynnistymässä nyt elokuussa Helsingissä. Ilmoittautumi-
nen on alkanut, joten tee hyvä päätös loppuelämällesi ja 
lähde mukaan. Koulutukseen voit tutustua Supliikin lisäksi 
koulutuksen omilla nettisivuilla www.uusperheneuvoja.fi.

Kiitos vielä kaikille Parisuhderisteilyn osallistujille. Oli 
jälleen huikea Parisuhdetreeni -reissu. Tavataan niissä 
merkeissä vuoden päästä … siihen asti, pitäkää huoli toi-
sistanne!

                                                              
                                                                    Suplin väki

TOIMISTON TERVEISET
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Keväinen aurinko pistää siristämään silmät kaamoksen jäljiltä. Lämpö sulat-
taa jään ja herättelee luontoa lempeästi kohti kesää. Ajattelen kevättä uusien 
alkujen ja rohkeiden näkökulmien aikana. Meillä kaikilla on omat lempivuo-

denaikamme. Itselleni kevät on haltioitumisen aikaa. Uskomatonta, miten valkoi-
sen ja mustan värittämä maailma alkaa muuttua värikylläiseksi ja monimuotoiseksi.  

Uudistusta on tapahtunut myös Suplin johdossa. Lämmin kiitos uusiin haastei-
siin rientäneelle entiselle puheenjohtajalle Kaisa Kukkohoville yhteistyöstä ja ter-
vetuloa Seppo Papunen uudeksi puheenjohtajaksi. Supli on ollut Sepolle tuttu yh-
teisö jo vuosia, ja hänen ajatuksiinsa pääset tutustumaan Supliikin haastattelussa. 

Suplissa on aina ollut yhteisöllinen ja perhekeskeinen tapa toimia. Ilman uus-
perheitä ja vapaaehtoisia koko Suplia ei olisi. Jotta Supli olisi meidän kaikkien nä-
köinen, laita viestiä, nykäise hihasta ja kerro miten Sinä haluaisit olla mukana ra-
kentamassa uusperheiden hyvinvointia Suomessa.

Supli oli mukana, kun Lapsistrategia 2040 -valmistelun yhteenveto, Lapsen aika 
-raportti, maaliskuussa luovutettiin ministereille. Strategian tavoitteena on luoda 
yhteiskuntaan lapsi- ja perhemyönteisempi toimintakulttuuri ja ilmapiiri. Suuria ja 
tärkeitä tavoitteita paremman tulevaisuuden puolesta. Hyvä mittari on vanhempien 
kalenterit, kuinka paljon hereillä olon ajasta on läsnäoloa perheen kanssa. Yksi 
konkreettinen askel olisi perheen ja työn yhdistämistä tukevat joustavat työkäytän-
teet. 

Lapsen ja nuoren aika on kuitenkin myös tänään. Miten me aikuiset, vanhem-
mat sekä aikuisen mallina olevat kanssaihmiset, kohtaamme ja kohtelemme lapsia 
ja nuoria. Viime aikoina meitä ovat järkyttäneet uutiset lapsiin kohdistuvasta sek-
suaalisesta väkivallasta Suomessa. Uutiset herättävät pelkoa, vihaa ja ahdistusta. 
Kaikelta emme voi lapsiamme suojella, mutta voimme pitää huolen, että yhteys 
välillämme on auki. Lupa puhua vaikeistakin asioista turvallisesti. Syli, johon voi 
käpertyä lohdutettavaksi. Hyväksyvät ja rakastavat silmät, joiden katse on kuin tur-
vapaikka. Aikuisina me voimme tehdä valintoja turvallisemman yhteiskunnan puo-
lesta. 

Uusperheiden lapset ja nuoret tietävät usein konkreet-
tisesti, mitä tarkoittaa vuoroasuminen. Lapset ovat sisa-
ruksinakin omia yksilöitään ja kokevat tapahtumat omilla 
tavoillaan. Onko kaksi onnellista kotia mahdollista? Vuoro-
asumisen iloille ja suruille on lehden sivuilla etsitty sanoja 
niin tutkimuksen kuin haastatteluiden kautta.

Yksinäisyyttä voi kokea ihmisten keskelläkin. Supli on 
lähdössä mukaan Lähdemukaan.fi -hankkeen kanssa tor-
jumaan yksinäisyyttä Suomessa. Tavoitteena on helpottaa 
yksinäisyydestä puhumista ja lisätä toisista välittämistä. 
Hyvinvointi on tulevaisuuden valinta. Tehdään yhdessä 
Suomesta maailman edelläkävijä yksinäisyyden vastaises-
sa taistelussa.

  
                
                      Lasten ja perheiden hyvinvoinnin asialla
        
                        Kirsi Heikinheimo
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Puhu avoimesti ja ajoissa 
lomasuunnitelmista, 
suosittelee 
uusperheneuvoja.

Yhdellä lomaa heinäkuussa, yhdellä 
kesäkuussa, lasten toinen koti muut-
taa juhannuksena mökille, yhdellä 

lapsista on jalkapalloleiri kesäkuun puolivälissä 
ja toisella heinäkuun kolmannella viikolla. Voiko 
uusperheen kesälomasta edes selvitä kunnialla?

Totta kai voi, ja avainsana on suunnittelu. Uus-
perheneuvoja Kimmo Hollmén, itsekin viisilapsi-
sen uusperheen isä, kehottaa ottamaan lomaku-
viot esille jo hyvissä ajoin, kun säätövaraa vielä 
on.

- Ole ajoissa suunnittelemassa. Kesäaika-
na esimerkiksi lasten tapaamisrytmiin kannattaa 
suhtautua eri tavalla kuin arkena, jotta molempien 
kotien lomailu onnistuu. 

Hollmenin omassa perheessä tavallisesti viik-
ko-viikko-rytmissä asuvien lasten oleskeluaikaa 
pidennettiin kesäksi siten, että lapset vaihtoivat 
kotia kahden viikon välein. Tämä antoi jouston-
varaa tekemisten suunnitteluun kummassakin 
päässä.

Löysempi rytmi mahdollistaa myös sen, että 
lomalla voi levätä. Pinna kiristyy vähemmän to-
dennäköisesti, kun koko ajan ei juosta paikasta 
toiseen, vaan rauhalliset aamut ja lokoisat koti-
päivätkin mahtuvat mukaan.

- Ihmiset lataavat lomaan herkästi suuria odo-
tuksia, joista taas voi seurata pettymyksiä. Kan-
nattaa ottaa salliva, lempeä asenne. Koko ajan ei 
tarvitsekaan tehdä kaikkea hienoa.

Jos perheellä on tapana pitää perhepalavere-
ja, siellä voi ottaa esiin kaikkien toiveet ja odotuk-
set lomaa kohtaan. Kaikkea ei tietenkään pysty 
toteuttamaan, mutta jos jokaiselta toteuttaa jotain 
mieluista, on osa onnistuneen loman aineksista 
jo koossa. Toiveet eivät aina ole isoja ja monimut-
kaisia.

- Meillä eräs lasten toivekohde on kahden ki-
lometrin päässä sijaitseva luontopolku ja laavu. 
Lähimatkailu on edullista ja helppoa järjestää, 
Hollmen sanoo.

Neuvottele lapsen etu edellä

Uusperheissä kaikki perheenjäsenet eivät ole 
aina samaan aikaan samassa paikassa, ja se 
antaa oman lisänsä lomien suunnitteluun. Aina ei 
tarvitse odottaa, että kaikki ovat paikalla, että voi 
tehdä jotain kivaa. Kimmo Hollménin mielestä on 
järkevääkin tehdä joskus mukavia juttuja jaetulla 
kokoonpanolla.

- Harvassa ovat ne hotellihuoneet, joihin mah-
tuu vaikka meidän seitsenhenkinen perheemme 
samalla kertaa. Jos mukana on vain osa perhees-
tä, liikkumavaraa on enemmän ja rahaakin kuluu 
vähemmän.

Huonoa omatuntoa ei Hollménin mukaan kan-
nata tuntea, jos kaikki perheenjäsenet kuitenkin 
ovat välillä mukana reissuilla ja kaikkia on kuultu.

Moni uusperheellinen tietää, ettei neuvottelu 
toisen kodin kanssa aina suju kuin tanssi. Jos 
keskusteluyhteys on heikko, Kimmo Hollmén ke-
hottaa esittämään asiat sitä kautta, mikä lapselle 
olisi mukavinta ja hänen etunsa – esimerkiksi ettei 
pienen koululaisen tarvitse olla pitkiä kesäpäiviä 
yksin kotona, jos toisessa kodissa olisi samaan 
aikaan kotona oleva aikuinen.

- Sanella ei kannata, vaan ottaa asiat puheeksi 
jo ennen kuin lomasuunnitelmat on lyöty lukkoon.
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K un Tuomas Raejärvi meni yhteen puoli-
sonsa Noora Mäkelän kanssa, lapsia oli 
kokoonpanossa jo yhteensä viisi. Sittem-

min perheeseen on syntynyt yhteinen lapsi.
- Ensimmäisenä yhdessä asumisen kesänä 

halusimme lähteä matkalle koko porukalla. Kun 
on noin paljon jengiä, homma piti suunnitella kun-
nolla, Tuomas kertoo.

Aluksi mietittiin, millainen budjetti lomaan olisi 
mahdollista irrottaa ja millainen loma olisi viiden 
lapsen kanssa mukava toteuttaa. Jo hyvissä ajoin 
talvella Tuomas alkoi etsiä edullisia lentoja ja ho-
tellimajoituksia. Matka-ajaksi valittiin toukokuu, 
joka ei vielä ole kuumin-
ta lomasesonkia.

- Ostimme halvat 
lennot Turkkiin, vaik-
ka kohde vähän aluksi 
epäilytti, ja onnistuimme 
löytämään myös tosi 
halvan all inclusive –ma-
joituksen. Mitä enem-
män näkee etsimisessä 
vaivaa, sitä halvemmal-
la pääsee.

Loma osoittautui on-
nistuneeksi. Parin vuo-
den jälkeen lapset muis-
televat sitä edelleen ja 
toivovat, että samanlai-
seen reissuun voitaisiin 
vielä joskus lähteä. Ai-
kuisten mielestä loma 
myös hitsasi uutta per-
hekokoonpanoa yhdek-
si yksiköksi.

Pro-vinkki monilapsi-
sille perheille on tehdä 
omasta porukasta selvästi erottuva.

- Kannattaa hankkia tiimipaidat tai samanlai-
set lippikset, niin lapset löytyvät helposti! Meillä 
oli Hullujenhuone-paidat, jotka herättivät aika pal-
jon huomiota, Tuomas kertoo.

Toivottu jätski maistuu paremmalta

Uusperheessä ei ole aina itsestään selvää, että 
kaikki lapset pääsevät kaikkina aikoina sujuvasti 
mukaan reissuun. Jos matkustaa lapsen kanssa 
ulkomaille, on lapsen toiselta huoltajalta oltava 
kirjallinen suostumus eli maastapoistumislupa 
tietylle ajankohdalle.

- Lupa toiselta vanhemmalta kannattaa pyytää 
ajoissa ja kirjallisena, niin on selvää, että lapsi 
pääsee tiettynä aikana mukaan, Tuomas sanoo. 

Tuomaksen ja Nooran lapset vuoroasuvat, ja 
viikkorytmi on kummankin lapsilla sama. Tulevan 
kesän loman he ovat sopineet sellaiselle viikolle, 
jona kaikki lapset muutenkin ovat heillä.

Tänä vuonna perheen talous on Nooran äitiys-
loman vuoksi tiukempi, joten matka suuntautuu 
lähemmäs, Viron Pärnuun kaverin mökille. Mu-
kaan lähtevät kaikki kuusi lasta.

Suuren lapsilauman kanssa matkustamisessa 
A ja O on kuulla kaikkien mielipiteitä ja toiveita 

jo etukäteen. Tuomaksen ja Nooran perheessä 
pidetään niin  sanottuja sohvapalavereja, joissa 
vanhemmat kertovat asioista ja lapset voivat ky-
syä ja esittää toiveita. Vanhemmille on helpom-
paa, kun  lapset tietävät etukäteen, mihin ja koska 
ollaan menossa ja mitä siellä tapahtuu.

- Jokainen lapsi saa esittää pari toivetta lo-
malle, ja jokaiselta ainakin yksi pyritään toteutta-
maan. Toiveet on yleensä aika helppo toteuttaa, 
ja lapsille tulee tunne, että heitä on kuultu. Jätski-
kin maistuu paljon paremmalta, kun on itse toivo-
nut jätskille menoa, Tuomas sanoo.

                                                Elina Teerijoki
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S uomen Uusperheiden Liiton puheenjohta-
ja Seppo Papunen on kasvattanut lapsia 
ja nuoria koko pitkän työuransa.

- Koulupuolella olen ollut mukana koko kirjos-
sa. Olen työskennellyt opettajana ala- ja yläkou-
luissa, erityisluokanopettajana, erityisopettajana, 
koulukodin rehtorina ja viimeiset 12 vuotta las-
tensuojelulaitoksen koulun vetäjänä, Papunen 
kertoo.

Ennen uusperheensä perustamista Papunen 
oli kaksostytärtensä yksinhuoltaja. Yksinhuoltaja-
isä ei vuosituhannen vaihteessa ollut ihan taval-
linen näky. 

- Sitä vähän katsottiin nenänvartta pitkin, eten-
kin kun lapseni ovat tyttöjä.

Nykyisin perheeseen kuu-
luu perhe- ja pariterapeuttina 
työskentelevä vaimo ja kaksi 
yhteistä lasta. Henkilökohtais-
ta kokemusta uusperheellisyy-
destä on jo 17 vuotta.

Papusen tie Supliin kulki 
vaimon kautta. Vaimo hakeu-
tui uusperheneuvojakoulutuk-
seen vuonna 2013, ja Papu-
nen joutui omien sanojensa 
mukaan ”koekaniiniksi”.

 Pian pari osallistui myös 
Helsingissä pidettyyn paripäi-
vään. Siellä Pekka Larkela sanoi Papuselle, että 
sinähän hakeudut sitten seuraavaksi uusperhe-
neuvojakoulutukseen. Niin kävikin, ja Papunen 
valmistui uusperheneuvojaksi vuonna 2015.

- Totta kai olimme omassa perheessä käyneet 
läpi kaikki uusperheiden kipupisteet ja eri vai-
heet. Olemme miettineet usein, että olisimmepa 
tienneet tämän kaiken jo silloin alussa.

Kun Papusta kysyttiin asettumaan ehdolle 
Suplin puheenjohtajaksi viime syksynä, hän miet-
ti asiaa hetken ja päätti sitten uskaltaa. Omat ko-
kemukset uusperheellisenä antoivat taustaa ja 
kosketuspintaa järjestön maailmaan. 

Suplissa Papunen näkee kehittyvän, aktiivi-
sen järjestön, jonka vaikuttavuus näkyy ja kuu-
luu yhteiskunnassa. Asiantuntijuutta on se, että 
eduskunnan lakivaliokunta pyysi Suplilta lausun-
toa lapsenhuoltolain uudistamisesta.

- Koko ajan mennään eteenpäin ja kehitytään. 
Esimerkiksi Stepping-hanke on hyvin kiinnostava 
avaus. On hienoa, että meidät otetaan asiantunti-
jajärjestönä vakavasti.

Hämeenlinnassa asuva Papunen kuuluu Pir-
kanmaan Uusperheelliset ry:hyn. Hämeenlinnas-
sa ei ole omaa Suplin paikallisjärjestöä, mutta 
Papunen ja hänen puolisonsa ovat aiemmin oh-
janneet siellä ammatillisesti suuntautunutta ver-

taistukiryhmää. 
Uusperheiden asemassa riittää 

Seppo Papusen mielestä vielä pa-
rannettavaa, vaikka tilanne onkin 
parissakymmenessä vuodessa 
parantunut. Yksi oman työn kaut-
ta eteen tullut asia on sosiaalisen 
vanhemman oikeus käsitellä lap-
sen ja nuoren asioita.

- Ymmärrän, että käytäntö 
pohjautuu lakiin, mutta monessa 
tapauksessa olisi hyödyllistä, jos 
myös sosiaalinen vanhempi, joka 
on mukana lapsen tai nuoren päi-
vittäisessä elämässä, saisi ilman 

eri lupaa ja suostumusta olla palavereissa sekä 
keskusteluissa.

Koko yhteiskunnan tasolla uusperheiden ar-
vostuksessakin on yhä työsarkaa.

- Vaikka ennakkoluulot ovat hälventyneet, nii-
tä edelleen esiintyy ja siksi uusperhetietoa pitää 
jakaa. Se negatiivisen sävyn kitkeminen pois olisi 
tärkeää. Että ihmiset ymmärtäisivät, että uusper-
heissä eletään erityispiirteistä huolimatta ihan ta-
vallista perhe-elämää, Papunen sanoo.

                                                 Elina Teerijoki

Suplin puheenjohtaja Seppo Papunen on 
työskennellyt koulumaailmassa vuosikymmenet. 
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Suomen Uusperheiden Liiton voimahahmo 
ja perustaja Pekka Larkela jäi Suplista 
eläkkeelle keväällä 2016. Eläkkeelle jää-

misestä nousi pieni kriisi, vaikka 
työnteko terapeuttina ja työnoh-
jaajana jatkui: piti selvittää itsel-
leen, kuinka paljon jaksaa ja ha-
luaa vielä työskennellä. 

- Se kääntyi lopulta hyväksi. 
Pääsin pois oravanpyörästä ja 
pystyn yrittäjänä säätelemään 
työkuormaani.

Terapeutille ikä ja kokemus 
ovat pääomaa. Larkela kertoo-
kin miettineensä, että eläkkeelle 
jäävien ihmisten osaaminen pi-
täisi saada paremmin käyttöön ja 
samalla tuoda näille, usein vielä 
jossain määrin työkykyisille ihmi-
sille tarpeellisuuden tunnetta.

Nyt hän kokee löytäneensä itselleen sopivan 
rytmin, tasapainon työn ja vapaa-ajan välille. Kol-
me viikkoa kuukaudessa kuluu 3-4 päivän työtah-
tiin.

- Kerran kuukaudessa pidän täysin vapaan vii-
kon. Silloin tehdään jotain  omaa. 

Larkela vähentää työkuormaansa vähitellen. 
Uusia terapia-asiakkaita hän ei enää ota, ja jo-
kaiseen kilpailutukseen osallistumista hän miettii 
tarkasti.

- Pidin vastikään Oulussa viimeisen uusper-
heaiheisen luentoni. En tiennyt aluksi yhtään, 
mistä puhuisin, mutta siitä tuli palautteen mukaan 
kauhean hyvä.

Uusperheneuvojakoulutuksestakin hän on jo 
jättäytynyt syrjään ja omien sanojensa mukaan 
antanut tilaa seuraaville. Uusperheneuvojakoulu-
tuksesta tutut sisällöt olivat takana myös Vuoden 
perheterapeutti 2018 –tunnustuksessa, joka Lar-
kelalle myönnettiin. 

- Uusperheneuvojakoulutuksessa käytettävät 
toiminnalliset menetelmät, varsinkin psykodraa-
matyöskentely, ovat tärkeitä myös perheterapeu-

tin työssäni. Käytän niitä myös perheterapeuttien 
työnohjauksessa, jossa asiakkaan ja työntekijän 
rooleihin asettuminen on hyvin hyödyllistä.

Kun Pekka Larkela toimi Sup-
lin toiminnanjohtajana, uusper-
heiden asiat täyttivät työpäivät. 
Nykyisin  uusperhekysymykset 
ovat vain yksi osa sitä perheiden 
elämän monipuolista kokonai-
suutta, jonka parissa hän perhe-
terapeuttina työskentelee.

- Se vaihtelee, mikä on mie-
len päällä. Yhteen aikaan mietin 
paljon vanhemmuutta. Nyt mie-
lessä pyörii kokemusten ylisu-
kupolvisuus ja sisaruus, esimer-
kiksi sairaan lapsen sisarusten 
kokemus. Olen aina tutkinut kol-
miosuhteita. Vanha perheterapi-

an slogan sanoo, että mitä ei ole kahdenvälisis-
sä suhteissa jaettu, se siirtyy jonkun kolmannen 
kannettavaksi.

Perheterapiatyötä Larkela vertaa harrastuk-
seensa, kuvanveistoon, jossa lopputulos niin 
ikään on aloittaessa hämärän peitossa. Kun te-
rapeutti tulee mukaan perheen elämään, ei kos-
kaan voi täysin tietää, mitä seuraa. Kokenut tera-
peutti uskaltaa kysyä, katsella ja pohtia. Oikeita 
vastauksia ei ole.

- Tärkein lopputulos on se, että perhe on tyyty-
väinen tai pääsee prosessissaan eteenpäin.

Perustamansa Suplin nykyistä kehitystä Pek-
ka Larkela katsoo ihaillen.

- Työntekijämäärä on tuplaantunut ja uusia 
työmuotoja löytynyt. Helsingin toimiston avaami-
nen on hieno asia, sillä pienelle järjestölle tärkeät 
verkostot sijaitsevat siellä. En voi kuin olla todel-
la kiitollinen, että sain olla Suplissa mukana, hän 
sanoo.

                             Elina Teerijoki

Vuoden perheterapeutiksi 2018 valittu Suomen 
Uusperheiden Liiton perustaja Pekka Larkela 
ei enää mieti uusperheasioita joka päivä.
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Viikonloppuisät  ja –äidit 
alkavat käydä harvinai-
siksi, sillä eron jälkeen 

vuorotellen molemmilla van-
hemmilla asuvien lasten määrä 
on kasvussa. Tilastokeskuksen 
mukaan vuosittain tehdään 
noin 2600 tapaamissopimus-
ta, joissa lapsi on vähintään 40 
prosenttia ajasta kummankin 
vanhemman kanssa. Vuonna 
2016 toteutetussa kouluterveys-
kyselyssä 11 prosenttia 8- ja 
9-luokkalaisista kertoi vuoro-
asuvansa.

- Vuoroasuminen on tällä 
hetkellä se asumismuoto, jota 
eron jälkeen eniten suositel-
laan, Suplin toiminnanjohtaja 
Kirsi Heikinheimo kertoo.

Heikinheimo sekä vuoro-
asumista lasten ja nuorten 

kannalta tutkineet Hannariikka 
Linnavuori ja Minna Murto-
rinne-Lahtinen ovat tehneet 
yhteistyönä projektia, jossa 
vuoroasuvien lasten maailmaa 
avataan aikuisille ja asiantunti-
joille.

Linnavuori teki reilut kym-
menen vuotta sitten väitöstutki-
muksensa vuoroasuvien lasten 
kokemuksista. Nyt hänellä on 
käsissään harvinainen pitkit-
täistutkimuksen aineisto: hän 
on haastatellut uudelleen kuu-
sitoista 20:sta alkuperäiseen 
tutkimukseen osallistuneesta 
lapsesta, nyt nuoresta aikui-
sesta.

- Järjestely koettiin varsin 
toimivaksi, ja yhtä lukuunotta-
matta kaikki valitsisivat myös 
omalle lapselleen vuoroasumi-

sen, Linnavuori kertoo.
Minna Murtorinne-Lahtinen 

on haastatellut Suplin kautta 
kahtakymmentä 13-21-vuoti-
asta yhden ja kahden kodin 
asujaa heidän kokemuksis-
taan asumisesta eron jälkeen, 
hyvinvoinnistaan ja vanhem-
muudesta.

- Oma tila, lyhyet etäisyydet, 
riittävät omat tavarat ja arvosta-
va ilmapiiri olivat nuorille olen-
naisia asioita. Koteihin asettu-
mista helpottivat hyvät suhteet 
biologisiin vanhempiin ja se, 
ettei sosiaalistenkaan vanhem-
pien kanssa ollut konfliktia, 
Murtorinne-Lahtinen tiivistää.

- Hyvät suhteet vanhem-
piin olivat nuorten mielestä tär-
keämpi asia kuin asumismuoto 
sinänsä.

Lapsen kannalta 
onnistuneessa 
vuoroasumisessa 
on tärkeää joustaa 
ja kuunnella 
lapsen mielipidettä.
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Jokainen lapsi on erilainen

Usein kuulee sanottavan, että 
vuoroasuminen ei sovi pienille 
lapsille. Kirsi Heikinheimo ei 
asettaisi jyrkkiä ikärajoja, vaan 
suosittelee miettimään asiaa 
tapauskohtaisesti. Lapset kun 
ovat erilaisia yksilöitä – samas-
sa perheessäkin. 

Pieni vauva voi olla imetyk-
sen ja molemmin puolisen sym-
bioosin vuoksi kiinni äidissään, 
mutta toisaalta Heikinheimo on 
tavannut paljon isiä, joilla on 
hyvin läheinen, vahva kiinty-
myssuhde jo vauvaikäiseen.

- On vaikea ottaa ehdoton-
ta kantaa, minkä ikäinen voi 
vuoroasua. Näkisin kuitenkin, 
että lapsen on tärkeää raken-
taa suhdetta kumpaankin van-
hempaansa. Ihan pienimmille 
tärkeintä on turvallisuus ja le-
volliset olot. Suhde voi vahvis-
tua vain turvallisissa kohtaami-
sissa.

Lähtökohtaisesti lapsen pi-
tää pystyä kannattelemaan 
poissaolevaa vanhempaa mie-
lessään erossaolon ajan. Tämä 
on sitä helpompaa, mitä van-
hempi lapsi on. Pienelle lap-
selle viikon erossaolo vanhem-
masta olla tuskallista, mutta 
teini-iän kynnyksellä oleva voi 
pärjätä hyvin kaksikin viikkoa

Iän lisäksi on otettava huo-
mioon, että lasten tempera-
menteissakin on eroja.

- Sopeutuvainen lapsi so-
lahtaa helposti perheestä toi-
seen, toinen kärsii siirtymistä, 
kolmas ei kestä olla erossa 
turvallisimmaksi kokemastaan 
vanhemmasta. Pakettina lap-
sia ei pidä käsitellä, muistuttaa 
Kirsi Heikinheimo.

- Lasten väliset erot aineis-
tossani olivat suuria. Toiset 
kokivat, että perhekulttuuri ri-
kastuu vuoroasuessa ja omal-
la asenteella voi aktiivisesti 
rakentaa omaa hyvinvointiaan. 
Toisia siirtymät stressasivat ja 
vanhempia tuli kovakin ikävä, 
kertoo Minna Murtorinne-Lah-
tinen. 

- Yksilölliset ratkaisut ovat 
suositeltavia. Pienelle vuoro-
asujalle voisi sopia vaikka ta-
paamisen toisen vanhemman 
kanssa vuorojakson ajaksi.

Aikuinen, mieti omia        
tunteitasi

Myös aikuisten temperamen-
teissa on eroja, ja jos lapsen ja 
uuden aikuisen tapa kiintyä ja 
lähestyä toista on kovin erilai-
nen, perhesuhteiden rakenta-
misessa pitää tehdä töitä.

- On hyvä ymmärtää, että 
kiintymyssuhteet muodostuvat 
uusperheessä eri tavoin kuin 
ensiperheessä. Uusperheeseen 
siirtyvällä lapsella on jo opittu 
malli kiintyä ja osoittaa sitä, Kir-
si Heikinheimo sanoo.

Jos uuden vanhemman tem-
peramentti on pidättyväinen 
ja lapsi taas on iholle pyrkivä, 
voi aikuinen huomaamattaan 
olla torjuva. Lapsen tulkintana 
sama tilanne voi olla, että aikui-
nen ei pidä hänestä.

- Aikuisen pitää tässä koh-
taa havahtua ja ajatella: mitä 
minussa herää, kun tuo lapsi 
tulee tontilleni.

Hannariikka Linnavuoren 
haastateltaville tärkeä asia oli 
tunne kodista, kotona olemi-
sesta. Se liittyi vahvasti ihmis-
suhteisiin. Ne lapset, joilla oli 
hyvä ja vahva suhde vanhem-
piin jo ennen vuoroasumista, 
kokivat helpommin molemmat 
kodit omiksi kodeikseen. 

Aikuisiän haastatteluissa 
nousi myös esiin sisaruuden 
merkitys.

- Sisaruksen kanssa muu-
tettiin yhdessä, ja se tuotti lä-
heisyyttä ja jaettuja muistoja.

Joustavuus auttaa eteenpäin

Asumisjärjestely on mitä suu-
rimmin myös käytännön ky-
symys. Perhesuhteiden lisäksi 
siihen tuovat omia sävyjään 
koulumatkat, kaverisuhteet, har-
rastusasiat, tilankäyttö kotona ja 
taloudelliset resurssit.

Haastatellut nuoret toivoi-
vat esimerkiksi, että harrastus-
välineet voisi käydä tarpeen 
mukaan hakemassa toisesta 
kodista eikä niitä tarvitsisi kul-
jettaa mukana. Myös mahdol-
lisuus tavata joustavasti kave-
reita ja sukulaisia kummastakin 
kodista käsin oli nuorista tär-
keä.

- Kotien välimatka teki 
asioista helppoja tai vaikeita. 
Tavaroiden unohtuminen ei hai-
tannut, jos ne oli helppo käydä 
hakemassa toisesta kodista, 
Hannariikka Linnavuori sanoo.

Asumisjärjestelyä kannat-
taa miettiä ja tarpeen mukaan 
päivittää aika ajoin lapsen kas-
vaessa, sillä lapsen toiveet ja 
tarpeet muuttuvat. Ei ole har-
vinaista, että lapsi vaihtaa asu-
mismuotoa.

Sekä Linnavuoren että Mur-
torinne-Lahtisen aineistossa 
on tapauksia, joissa vuoroasu-
misesta on luovuttu. Syitä on 
ollut monenlaisia: jatkuva rii-
tely toisen vanhemman kans-
sa, teiniksi kasvaneen lapsen 
oman tilan puute, lukiolaisen 
toive saada suorittaa opintonsa 
yhden katon alla asuen. Jos-
kus syynä olivat vanhemman 
elämänhallinnan ongelmat tai 
muutto toiselle paikkakunnalle.

- Huomasin, että lapsuus-
ajan haastatteluista oli mahdo-
ton ennustaa, kenellä vuoro-
asuminen jatkuisi aikuisikään 
saakka. Ennustamattomia 
muuttujia on paljon, Linnavuori 
sanoo.

- Lasta kuunteleva, joustava 
järjestely on lapsen kannalta 
paras. Kysymys on kuitenkin 
omasta lapsesta, jolle ollaan 
rakentamassa hyvää loppuelä-
mää, Kirsi Heikinheimo sanoo.

                    Elina Teerijoki

 ”Lapsia ei 
pidä käsitellä 
pakettina.”
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Aluksi oli hankalaa tietenkin 
tottua siihen, ettei vanhemmat 
asuneetkaan saman katon alla 
enää.

V uoroasuminen vai yksi koti vanhempien eron jälkeen, on ajankohtainen teema Lapsenhuol-
tolain uudistukseen liittyen. Istahdin virtuaalikahveille kuuden nuoren kanssa, joiden van-
hemmat olivat eronneet heidän ollessaan lapsia. Kolme nuorista oli vuoroasunut molempien 

vanhempien luona säännöllisellä rytmillä. Kaksi nuorista oli asunut äidin luona ja tavannut isää epä-
säännöllisesti. Yksi nuorista oli asunut myös koko ajan äitinsä kanssa, mutta ei ollut tavannut omaa 
isäänsä laisinkaan.

Keskustelussa pohdimme mikä omassa asumismuodossa oli ollut hankalaa ja mikä hyvää. 

En ole koskaan asunut 
vuorotellen, olen asunut 
eron jälkeen ainoastaan 
äidillä ja satunnaisesti 
vieraillut isällä.

Asuin aina äidin kanssa ja 
näin iskää vain muutaman 
kerran vuodessa, olisi ollut 
kiva jos iskä olisi kuulunut 
elämääni enemmän.

Ylipäänsä rasite 
”muuttaa” joka 
toinen viikko…

Mä en tuntenut 
edes omaa isääni, 
joten en oo voinut 
kokea sitä.

 Ainoo mikä tulee mieleen 
on se, että toisesta paikasta 
koulumatka oli paljon pidempi.

Oli kiva kun näki 
isää edes muutaman 
kerran vuodessa.

En tiedä vuoroasumisesta, 
mutta omalla kokemuksella 
äidin luona asuminen oli oi-
kea vaihtoehto, mutta olisin 
toivonut isältä enemmän 
halua nähdä minua.

Vuoroasuminen on hyvä 
vaihtoehto sillä lapsen ei 
kuulu elää elämäänsä ilman 
isää tai äitiä. Vanhempien 
tulisi ajatella lapsen parasta 
eikä vain omaa etuaan.

Ei tuu mieleen 
mitään erikoista

Mä luulen että se olis pois-
tanut mun mielestä edes 
ne ajatukset.. Kun aattelin 
etten oo oman isän välittä-
misen arvoinen.

Tietäen että on 
kumminkin kaksi 
kotia mihin voi 
aina mennä.

10
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J okainen uusperhe on erilainen, mutta per-
heiden kehityskuluissa on tutkimustiedon 
mukaan paljon yhteneväisyyksiä. Aiempi 

uusperheitä koskeva tutkimus on pohjana myös 
Stepping-hankkeessa kehitettävässä Step App-
valmennuksessa.

Suomen Uusperheiden Liiton Stepping-hank-
keen hankesuunnittelija ja tutkija Anni Pakarinen 
on käynyt läpi kansainvälisistä tietokannoista löy-
tyviä uusperheaiheisia tutkimuksia viime kymme-
nen vuoden ajalta ja ajankohtaista uusperhekir-
jallisuutta.

Tutkimustieto vahvistaa arkikokemusta uus-
perheen polusta. Alussa ulkopuolisuuden tunteita 
kokevat sekä lapset että sosiaaliset vanhemmat. 
Lapsen sopeutumista helpottaa se, että hän on 
saanut käsitellä erokokemustaan; myös tempera-
mentti, lapsen ikä ja sukupuoli vaikuttavat sopeu-
tumiseen.

Aikuisilla voi olla suuria odotuksia uusperheel-
tä, mutta lapsi on muutosten keskellä joskus vas-
tentahtoisesti. Uusperheessä onkin päällekkäin 
monta eri tarinaa ja sopeutumisvaihetta. Melko 
tavallista on, että biologisen vanhemman ja lap-
sen suhde etääntyy hieman, kun uusperhe etsii 
omia kuvioitaan.

- Ulkopuolisuuden ja mustasukkaisuuden tun-
teet voivat johtua monesta tekijästä, kuten siitä, 
kohdellaanko lapsia tasapuolisesti. Jos lapsella 
on aiempia hylätyksi tulemisen kokemuksia vaik-
kapa ystäväpiirissä, hän kokee herkemmin ulko-
puolisuutta esimerkiksi uuden sisaruksen syn-
tyessä, Pakarinen kertoo.

Bio sallii, bonus komentaa?

Aikuistenkin ruusunpunaiset lasit putoavat joskus, 
ja alkaa niin kutsuttu kuohuntavaihe. Se tapahtuu 
usein noin kolmen vuoden kuluttua perheen muo-
dostumisesta. Silloin saattaa syntyä kuppikuntia 
perheenjäsenten välille tai kasvatustyylien yh-
teentörmäyksiä, mikä on tutkimustiedon valossa 
varsin tavallista.

- Biologinen vanhempi saattaa hyvitellä eroa 
lapselle kasvattamalla sallivasti. Sosiaaliselle 
vanhemmalle tämä saattaa näyttäytyä lepsuiluna 
etenkin, jos lapsi kapinoi häntä vastaan. Tästä 
syntyy helposti käskevä, autoritäärinen kasvatus-
tapa, Pakarinen selittää.

Sosiaalisen vanhemman rooli koetaan kuor-
mittavammaksi ja vähemmän tyydyttäväksi kuin 
biologisen vanhemman. Biovanhempi taas voi 
jäädä puun ja kuoren väliin koettaessaan pitää 
rauhaa lapsen ja sosiaalisen vanhemman välillä. 

Lapsen ja vanhemman sukupuolella on merki-
tystä uusperheeseen sopeutumiseen. Uusperhei-
den keskimäärin vaikeimmat suhteet ovat naisten 
välisiä.

Teinityttöjen ja bonusäitien on hankalinta muo-
dostaa toimiva vanhempi-lapsisuhde. Aikuisista 
sosiaalisten ja bioäitien välille syntyy herkemmin 
konflikteja kuin isille, ja lapsen lojaliteettiristiriita-
kin muodostuu useammin sosiaalisen ja bioäidin 
kuin sosiaalisen ja bioisän välille.

Kuohunta heijastuu myös parisuhteeseen, 
joka saattaa alkaa voida huonosti. Tämä on tyy-
pillinen vaihe hakea ammattiapua. Kuohunnasta 
selvittyään perhe yleensä löytää oman tapansa 
elää yhdessä juuri tässä kokoonpanossa.

Ensin ruusuja, sitten kuohuja: uusperheitä koskeva 
tutkimus vahvistaa, että tämä on uusperheen tyypillinen 
kehityskaari. Stepping-hankkeessa tuetaan uusperheitä 
ja selvitetään, miten uusperhevalmennukseen 
osallistuminen tukee perheen hyvinvointia.



13

Tunteiden näyttäminen lisää hyvinvointia

Suurin osa uusperheistä voi vauhtiin päästyään 
hyvin, mutta joissain koettu hyvinvointi jää mata-
lammaksi. Tutkimuksissa on ilmennyt suojaavia 
tekijöitä, jotka selittävät hyvinvointieroja. Niitä 
ovat esimerkiksi avoimuus ja tunteiden näyttämi-
nen perheessä.

Myös aikuisten parisuhteen laatu heijastuu 
lapsen hyvinvointiin. Jos aikuiset kokevat olonsa 
parisuhteessa hyväksi, todennäköisemmin lapsi-
kin voi hyvin.

- Biologisen vanhemman ja lapsen hyvä suh-
de heijastuu myös sosiaalisen vanhemman ja 
lapsen suhteeseen. Sitoutuneen sosiaalisen isän 
merkitys pojalle on havaittu tärkeäksi, Anni Paka-
rinen kertoo.

Uusperheessä kasvaminen ei altista lasta 
käytöshäiriöille tai psyykkisille ongelmille. Asiaa 
on tutkittu parintuhannen lapsen otoksella.

- Suurin osa uusperhelapsista voi hyvin. Huono 
ilmapiiri, selvittämättömät konfliktit tai pitkittynyt 
erokriisi ovat perhemuodosta riippumatta lapsen 
kehitykselle haitallisempia kuin uusperheellisyys. 
Myös vanhempi-lapsisuhteen toimivuus vaikut-
taa koettuun hyvinvointiin, ja tämä koskee lapsen 
suhdetta sekä biologiseen että sosiaaliseen van-
hempaan, Pakarinen sanoo.

Tieto on vertaistukea

Stepping-hanke tulee itsekin tuottamaan tutki-
musta:  interventiotutkimuksessa arvioidaan, onko 
StepApp –valmennuksella vaikutusta uusperheen 
hyvinvointiin ja toimivuuteen. Tämä tehdään mit-
taamalla perheen dynamiikkaa ja vuorovaikutus-
ta, parisuhteen laatua sekä lapsen ja nuoren hy-
vinvointia.

- Otamme huomioon esimerkiksi lapsen iän 
eron ja uusperheytymisen hetkellä sekä yksin-
huoltajaperheessä vietetyn ajan pituuden. Ajoitus 
voi selittää, miksi joillain uusperheillä on vaike-
ampaa kuin toisilla, mutta tähänastisessa tutki-
muksessa sitä ei ole pystytty huomioimaan, Anni 
Pakarinen sanoo.

Tutkimustieto uusperheistä on tärkeää jo siksi, 
että tieto on eräs vertaistuen muoto.

- Jo se, että ymmärtää kokemiensa haastei-
den olevan normaaleja uusperheen haasteita, 
auttaa menestymään uusperheenä. Tieto ei lisää 
tuskaa, Pakarinen sanoo.

Lisätietoa: Stepapp.fi

                                                 Elina Teerijoki
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Äijäleiri aloittaa syksyn kurssitoiminnan 30.8-1.9. 2019. Äijäleirissä on kyse uusperhemiesten rennosta, 
omannäköisestä ja yhteisestä viikonlopusta tällä kertaa Sastamalassa eräkämpällä. Tarkoitus on yhdes-
sä keksiä ja pyörittää viikonlopun harrasteita ja löytää vertaistukea. 

Uusperhenaisten vertaistukiviikonloppu toteutetaan jo alkukesästä, tällä kertaa Mikkelin Anttolassa. 
Viikonloppu on täynnä, mutta kysele mahdollisia peruutuspaikkoja eija.saarikivi@supli.fi

Voimaa Uusperheen arkeen -kurssit
6.-8.9. Joensuu, Taito-kortteli, Perheen talo
6.-8.9. Sateenkaareva kurssi uusperheille, Lintulahdenkatu 10, Saunaosasto, Helsinki
27.-29.9. Voimaa uusperheen arkeen, Jyväskylä
4.-6.10. Voimaa uusperheen arkeen, Turku
11.-13.10. Voimaa uusperheen arkeen, Helsinki
11.-13.10. Voimaa uusperheen arkeen, Tampere
4.-6.10. Erityislapsi uusperheessä -viikonloppukurssi

Kursseista on lisätietoa lähempänä kutakin tapahtumaa Suplin nettisivuilla. www.supli.fi

Muita syksyn tapahtumia

20.8. Uusperheluento Kurikassa. Kaikille avoin 
luento uusperhe- ja parisuhdeteemoilla. Lisätie-
toa ja teemoja lähempänä ajankohtaa

16.9. Uusperheiden päivä. Uusperheiden päivä-
nä olemme ylpeitä uusperheellisyydestä ja tuom-
me sosiaalisessa mediassa esiin uusperheiden 
positiivista voimaa #ihanuusperhe #uusperhei-
denpäivä #uusperheidenasialla

26.10. Vapaaehtoistyön Foorumi Turussa. Tee-
mana on keskustella vapaaehtoistyössä jaksami-
sesta ja juhlia uusia valmistuvia vertaisohjaajapa-
reja.

Kannattaa seurata Suplin netti- 
ja Facebook -sivuja. Kursseista 
ja tapahtumista voi aina myös 
kysyä eija.saarikivi@supli.fi. 
Tapahtumia kannattaa myös 
ehdottaa, sillä niitä järjestetään 
mielellään myös toiveesta. Ke-
väälle 2020 on tällä hetkellä 
suunnitteilla kurssitoimintaa 
mm Kuopioon ja Lappeenran-
taan.
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V anhempien ero on lapselle tai nuorelle 
myös oma ero jostain – entisenlaisesta 
elämästä, ehkä asuinpaikasta, tutusta 

koulusta tai muusta totutus-
ta elämänpiiristä. Eron yh-
teydessä voidaan päättää 
suuristakin nuorta koske-
vista asioista, ja hänet olisi 
hyvä ottaa mukaan kes-
kusteluun jo ajoissa.

- Jos tehdään pitkälle 
eteenpäin nuorta koskevia 
ratkaisuja, häntä on hyvä 
kuulla ennen lopullisten 
päätösten tekemistä. Jo 
kuulluksi tulemisen koke-
mus on nuorille tärkeää, 
tietää lasten ja nuorten 
eroauttamisen asiantuntija 
Miia Lehtonen Kasper – 
Kasvatus- ja perheneuvon-
ta ry:stä.

Kasper on juuri julkaissut kirjan Välikädessä, 
joka on koostettu lasten ja nuorten erokokemuk-
sista. Lehtonen kertoo, että kirjan tekemiseen 
pyydetyt lapset ja nuoret halusivat innolla mu-
kaan, sillä he kokivat asian tärkeäksi.

- He kokivat itse saaneensa apua puhumises-
ta, joten he halusivat näin auttaa toisia. Auttami-
sen halu oli ilahduttavaa, Lehtonen sanoo. 

Kokemukset on koottu Kasperin järjestämistä 
lasten ja nuorten eroryhmistä, erotyöpajoista ja 
chat-palvelusta. Mukana on ollut yli sata nuorta 
kokemusasiantuntijaa, joiden kommentteja ja aja-
tuksia on kirjaa varten teemoitettu ja ryhmitelty.

Lehtonen ja kirjan toinen toimittaja Minna 
Jaakkola ovat työskennelleet pitkään eron ko-
keneiden lasten kanssa, mutta yksi asia pysäytti 
kirjaa kootessa.

Nuoret ja lapset jäävät edelleen usein kuulematta, kun 
vanhemmat eroavat. Uutuuskirja lasten erokokemuksista 
toimii sekä vertaistukena että ikkunana lapsen ja nuoren 
kokemukseen.

- Yllättävää oli se, miten yksin nuoret jäävät 
kokemustensa kanssa. Moni sanoi, ettei ole oike-
astaan puhunut erosta koskaan. Taustalla voi olla 

monenlaisia syitä. Vanhempi 
on saattanut kysyä, mutta 
ehkä hetki on ollut väärä tai 
lapsi ei ole halunnut lisä-
tä vanhemman muutenkin 
suurta kuormitusta, Lehto-
nen pohtii.

Sen sijaan lapset ja 
nuoret halusivat välttää 
välikäteen joutumista. He 
eivät halunneet toimia van-
hempien välisenä viestin-
viejänä eivätkä varsinkaan 
kuulemaan pahoja puheita 
toisesta vanhemmasta.

- Myös se on välikäteen 
joutumista, jollei lapsi saa 
lainkaan puhua toisesta 
kodistaan. Vanhempien pi-

täisi ottaa tämä näkökulma huomioon, Miia Leh-
tonen sanoo.

Nuoret kertovat myös eron hyvistä puolista. 
Ero on voinut tuoda mukanaan helpotusta, rau-
haa ja uusia ihania ihmisiä. 

                                                Elina Teerijoki

Välikädessä – Kirja 
nuorelle vanhempien 
erosta on tilattavissa 
Kasper – Kasvatus- 
ja perheneuvonta 
ry:n nettisivuilta. 



16

Jos jonkun säikäyttää liian monta kertaa, hän 
muuttuu näkymättömäksi”, selitti Tuutikki. 
Ninniä pelotteli täti, joka oli ottanut hänet 

luokseen asumaan. Se täti oli kauhea. Hän pu-
hui aina Ninnille yhtä epäystävällisesti. Ninni al-
koi muuttua aina vain haaleammaksi. Lopulta hän 
katosi kokonaan.” 

”Näkyvänä elämisen” voidaan katsoa olevan 
lapsen perusoikeus. Yksi vakavimmista uhkista 
tulevaisuuden ihmissuhteille on kuitenkin tämän 
päivän lasten kokema yksinäisyys, näkymättö-
myys. Yksinäisyyden on huomattu liittyvän niin 
terveysuhkiin, ulkopuolisuuden kokemukseen 
kuin merkityksellisyyden katoamiseen elämästä.

Lasten ja heidän perheidensä fyysinen ja 
psyykkinen terveys liittyvät vahvasti toisiinsa. 
Niinpä onkin erityisen tärkeää tukea lapsia silloin, 
kun vanhemmilla ilmenee ongelmia. 

Yksinäisyyttä pohdittaessa on hyvä huomioi-
da sen erilaiset ilmaisumuodot, kuten kuulumatto-
muuden, sivullisuuden tai ulkopuolisuuden koke-
mukset. Lapset ovat kuvanneet ulkopuolisuuden 
kokemusta muun muassa seuratessaan van-
hempien riitelyä tai eron jälkeisessä tilanteessa 
vanhemman katoamista omaan suruunsa. Ulko-
puolisuus liittyy vanhemman konkreettiseen pois-
saoloon, poissaolevuuteen tai lapsen huomiotta 
jäämiseen. 

Erityisesti vanhempien laadullinen poissaolo - 
keho paikalla, mutta mieli muualla - koetaan usein 
turvattomaksi. Unohdettuna olo kyseenalaistaa 
koko suhteen merkityksellisyyden. Tällainen yk-
sinäisyyden kokemus voi ilmetä erotilanteiden li-
säksi myös perheen ollessa vielä yhdessä, ennen 
eroa. Hyvä kysymys onkin, missä on lapsen koti 
ja perhe paitsi vanhempien eron jälkeen, myös ul-
koapäin katsottuna ”ehjässä” perheessä. 

Vanhempien kyky toimia ratkaisemattomien 
riitojen keskellä liittyy vahvasti lapsen kokemaan 
ulkopuolisuuteen, yksinäisyyteen. Ilmiö toteutuu 
perhemuodosta riippumatta ja kyseenalaistaa sa-
malla ydinperheeseen itsestään selvänä liitetyn 
yhteenkuulumisen tunteen vanhemman ja lapsen 
välillä. Läsnäolo kahden ihmisen välillä toteutuu 
tai on toteutumatta ympäröivistä rakenteista huo-
limatta.

Osallisuus syntyy         
kuulluksi tulemisesta 

Tahaton yksinäisyys herät-
tää helposti häpeän ja kel-
paamattomuuden tunteita. 
Niinpä kokemus usein piilote-
taan ja pyritään unohtamaan. 
Haavoittavan yksinäisyyden 
kokemusten, ajatusten ja tun-
teiden jakaminen voisi rikkoa 
niihin liittyvän stigman, leimaan-
tumisen. Puheeksi ottaminen 
vaatii rohkeutta. Tarve kuulua it-
selle merkitykselliseen ryhmään on 
kaikille ihmisille yhteinen. 

Toisinaan lapsen omaa elämää 
koskevien vaikutusmahdollisuuksien 
puute voi olla myös merkittävä yksi-
näisyyden taustatekijä. Osallisuuden 
ja vaikutusmahdollisuuden kokemus 
syntyy kuulluksi tulemisesta. Sisarus-
sarjassakin jokaisella lapsella ja nuo-
rella on oma ainutlaatuinen tulkintansa, 
joka ansaitsee tulla kunnioitetuksi. Yk-
sinäisyyden ohella, perheen suhteiden 
laatua tai kokemusta perheeseen kuu-
lumisesta on vaikea arvioida kysy-
mättä lapselta itseltään. 

Lapselle perhemuotoa tai kokoa 
merkityksellisempää on pääsään-
töisesti läsnäoleva, vastavuoroinen 
kunnioitus ja huolenpito. 

Usein vanhemman koettua 
poissaoloa korostavat työ- ja per-
he-elämän yhteensovittamisen vai-
keuden lisäksi uudet ihmissuhteet, 

Lapsen yksinäisyyden puheeksi ottaminen 
vaatii häneltä rohkeutta. Siksi aikuisen on 
oltava kuulolla, kirjoittaa Suplin 
toiminnanjohtaja Kirsi Heikinheimo.
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kuten vanhemman uusi 
puoliso tai uusperheen uu-
det sisaruussuhteet. Oli-
sikin tärkeää tarkastella 
esimerkiksi uusperheen 
lasten mahdollisia yksi-
näisyyden kokemuksia 
ja perheytymisen myller-
ryksen keskellä helposti 
syrjään jääviä tarpeita. 
Toisaalta ensiperhees-
täkin voi tunnistaa esi-
koislapsen mahdollisen 
yksinäisyyskokemuksen 
sisaruksen syntyessä 
ainakin niissä tilanteis-
sa, joissa tapahtuu sa-
maan aikaan muita muu-
toksia kuten esimerkiksi 
esikoislapsen aloittaessa 
päivähoidon tai koulun. 

Haavoittavan yksinäi-
syyden ensisijaisena rat-
kaisuna nähdään usein 
yhteyden vahvistaminen 
perheenjäseniin, etenkin 
hoivaaviin vanhempiin. 
Myös nuoret, lähellä täy-
si-ikäistymistä olevat ilman 
vanhempia tulleet turvapai-
kanhakijapojat kaipaavat 
haastattelujen mukaan eni-
ten äitejään.

Ulkopuolisuuden tunnet-
ta voivat korjata paitsi lapsi 

itse omien selviytymismallien-
sa kautta (mm. musiikin kuun-
telu, kavereiden kanssa vies-
tittely, harrastukset), myös 
vanhemmat ja muut lapselle 
merkitykselliset suhteet. Ih-
missuhteiden ohella lemmik-
kieläimillä on suuri vaikutus 
yksinäisyyden helpottajina ja 
merkityksellisyyden vahvista-
jina.

Yksin olo ei aina tarkoita yksinäisyyttä

On hyvä erottaa yksinäisyys yksin olosta. Niin 
aikuisilla kuin lapsillakin on persoonallinen tarve 
yksinoloon, joka tarjoaa mahdollisuuden lepoon, 
leikkiin, itsereflektioon, itsensä toteuttamiseen tai 
muuhun tarkoituksenmukaiseen tekemiseen. 

Haaveilu, turvallinen joutilaisuus ja jopa pit-
kästyminen ovat luovuuden ja ongelmien ratkai-
sukyvyn kasvamisen edellytys. Niinpä voisi ky-
syä, tulisiko lapsella olla oikeus yksinoloaikaan ja 
-paikkaan, ja oikeus valita ainakin jossain mää-
rin, kenen kanssa hän asuu tai viettää aikaansa. 
Yksinolosta ei kannata tehdä lapselle ongelmaa, 
ellei se sitä lapsen kannalta ole, mutta jos yksinäi-
syys on lapsen kannalta haavoittavaa, sitä ei voi 
jättää yksin hänen ratkaistavakseen.

Lasten ja nuorten terveyden lukutaitoa, kykyä 
tehdä itse omaan terveyteen ja hyvinvointiin liit-
tyviä ratkaisuja on hyvä vahvistaa. YK:n Lapsen 
oikeuksien sopimuksen hengessä syrjimättömyy-
den, lapsen edun ensisijaisuuden ja oikeuden 
elämään ohella, lapsella on oikeus tulla kuulluksi 
häntä koskevissa päätöksissä. 

Yksinäisyyteen ja kiusaamiseen on puututtava 
ennakoivasti. Samoin on tuettava lasten merki-
tyksellisten ja turvallisten suhteiden rakentamista 
ja ylläpitämistä niin aikuisten kuin lasten kanssa. 
On tärkeä huomioida myös ei-kasvokkaisten yh-
teydenpitotapojen merkitys yksinäisyyden vähen-
tämisessä informaatio- ja viestintäteknologian 
edelleen lisääntyessä ja saadessa uusia muotoja.

Lasten persoonalliset tarpeet ja voimavarat 
tulee huomioida erityyppisiä yksinäisyyksiä rat-
kottaessa. Lapsilla on tarve sekä läheiseen emo-
tionaaliseen suhteeseen, jossa voi tuntea olonsa 
paitsi turvalliseksi, hyväksytyksi, pidetyksi ja ym-
märretyksi, mutta myös sosiaalisiin suhteisiin, joi-
den kautta voi tuntea kuuluvansa osaksi laajem-
paa yhteisöä.

Uskalla kysyä, miten sinä voit? Läheinen emo-
tionaalinen suhde rakentuu fyysisestä ja hen-
kisestä läsnäolosta, kohtaamisesta, olipa kyse 
lapsen ja vanhemman suhteesta tai lapsen suh-
teesta muuhun merkitykselliseen ihmiseen. Täl-
lainen suhde edellyttää huolenpidon, lohdutuksen 
ja läheisyyden toteutumista. Kukaan lapsi tai ai-
kuinen ei halua pohjimmiltaan olla ”Näkymätön 
Ninni”. Näkyviksi tulemme turvallisessa, arvosta-
vassa ja rakastavassa tilassa, häpeän viitta hä-
viää, ja on ok olla MINÄ <3

                                          Kirsi Heikinheimo
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Suomen Uusperheiden Liitolle on helmi-
kuussa myönnetty Väestöliiton Perheystä-
vällinen työpaikka –tunnus. Se tarkoittaa, 

että työpaikan toiminnassa on huomioitu työnte-
kijöiden erilaiset perhetilanteet ja etsitty keinot 
yhdistää työn ja perheen tarpeet toimivasti.

Toiminnanjohtaja Kirsi Heikinheimo sai ke-
hitysprosessin mahtumaan työn oheen osana 
opintoja. Hän yhdisti Perheystävällinen työpaik-
ka –prosessin osaksi yritysjohtamisen erikoisam-
mattitutkintoa.

- Se oli tiukka, mutta mielekäs rutistus tässä 
kaiken keskellä, Heikinheimo myöntää.

- Työryhmämme oli uusiutunut eikä aikaisem-
pia käytänteitä ollut kirjattu toimintamalleiksi, jo-
ten tarvittiin joka tapauksessa ohjeistus yhteisistä 
pelisäännöistä. Koko tiimi oli mukana prosessis-
sa.

Perheystävällinen työpaikka –prosessissa on 
tietty rakenne, johon kuuluu sekä johtajan että 
työntekijöiden alku- ja lopputapaamiset fasilitaat-
torin johdolla sekä tilanteen jatkokartoitus. Suplis-
sa kehitystyö vei puolisen vuotta.

- Kävimme tiimin kanssa läpi alkuarvioinnin tu-
lokset ja mietimme, mikä meillä on jo hyvin ja mitä 

pitää kehittää. Kehityskohteina esiin nousivat etä-
työn ja työajan jouston kysymykset, Heikinheimo 
kertoo.

Tuloksena oli Töissä Suplissa –ohjeistus, joka 
sisältää esimerkiksi ohjeet etätyökäytänteisiin ja 
työhyvinvoinnin seurantaan.

Suplin erityispiirre on pienen työyhteisön ja-
kaantuminen kahteen kaupunkiin, Turkuun ja 
Helsinkiin. Siksi oli tarve muodostaa sovittuja 
käytänteitä viestinnälle ja yhteiselle keskustelulle. 
Etäviestinnän välineet ovat jo käytössä. Tiedon-
kulun ja yhteisöllisyyden vahvistamiseksi päädyt-
tiin yhteisen tiimipäivän pitämiseen kerran kuu-
kaudessa.

- Olisi erikoista, että vaikka olemme perheiden 
hyväksi työskentelevä työyhteisö, emme itse pa-
nostaisi työhyvinvointiin. Hyvinvoiva tiimi tuottaa 
myös parempaa tulosta. Järjestötyössä on usein 
hektistä, ja vastapainoksi tarvitaan hiljaisuutta ja 
joustoa, jonka etätyö mahdollistaa. Niinpä Supli 
on työpaikkanakin aidosti parisuhteen ja perheen 
asialla.

                                                Elina Teerijoki

Suplin Perheystävällinen työpaikka –tunnuksen luovutustilaisuudessa 
Kirsi Heikinheimon (keskellä) kanssa vas. Väestöliiton toiminnanjohtaja 
Eija Koivuranta ja oik. erityisasiantuntija Anna Kokko.
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lähiseudulle. Kysyntää ta-
pahtumille on kuitenkin eni-
ten kaupungeissa, ja siellä 
on myös yhteistyökumppa-
neita. Sekä Raumalla että 
Porissa on järjestetty MLL:n 
kanssa yhteistyössä Eron 
edessä –iltoja.

Käpynen kertoo, että 
yhdistystä pyörittää nyt 
neljä aktiivisesti toimivaa 
pariskuntaa. Toiminta elää 
sen mukaan, löytyykö in-

nokkaita vetäjiä: esimerkiksi uusperhekahvilalle 
ei ole nyt löydetty uutta vetäjää, joten toiminta on 
tauolla.

- Jos joku täältäpäin innostuu, niin tervetuloa 
mukaan!

Satakunnan Uusperheelliset ry on kokeillut 
toimintansa aikana monenlaisia toiminta-
muotoja.

- Meillä on ollut vertaisryhmiä, uusperhekah-
vilatoimintaa ja teatteri-
matkoja, jotka usein ovat 
suuntautuneet jotain uus-
perheaiheista esitystä kat-
somaan. Teatterin jälkeen 
on hyvä vielä jäädä jutte-
lemaan ja pohtimaan, mitä 
ajatuksia heräsi, kertoo 
yhdistyksen puheenjohtaja 
Johanna Käpynen.

Kevätkokouksensa yh-
teydessä satakuntalaiset 
ovat menossa seuraamaan 
Rauman kaupunginteatte-
rin Exän uus ja vanha –näytelmää.

Yhdistyksen toiminta on keskittynyt alueen 
suurimpiin kaupunkeihin Poriin ja Raumalle, mutta 
tarpeen mukaan voidaan jalkautua myös muualle 

Asiaa 
alueilta

Kohtaatko uusperheiden kanssa tilanteita, 
joissa toivoisit tietäväsi aiheesta enem-
män? Että sinulla olisi parempia työkaluja 

näihin kohtaamisiin?  Haluatko verkostoitua eri alo-
jen kollegoiden kanssa?

Lähde lisäämään ja monipuolistamaan uus-
perhetietouttasi ja ilmoittaudu mukaan Suomen 
Uusperheiden Liiton suosittuun, ammattilaisille 
suunnattuun, 30 opintopisteen Uusperheneuvoja-
koulutukseen™. Koulutus kestää elokuusta 2019 
kesäkuuhun 2020, ja se sisältää itsenäisen opis-
kelun lisäksi 22 lähiopiskelupäivää. Lue lisää kou-
lutuksesta ja  ilmoittautumisesta tämän lehden ta-
kakannesta tai www.uusperheneuvoja.fi -sivustolta.

Kommentteja vuoden 2018 opiskelijoilta:

Koulutus oli innostava, monipuolinen sekä käy-
tännöllinen. Sain konkreettisia työkaluja uusper-
heneuvonnan käytännön työhön ja lisäksi paljon 
teoreettista tietoa. Koulutus oli suunniteltu hyvin, 
eteneminen ja kokonaisuudet olivat tarkkaan mie-
tittyjä. Motivoiva koulutus ja loistava opiskelijaryh-
mä!
                                                                 Kimmo 

Vedän Solmuja parisuhteessa –parineuvontapro-
sesseja ja pariterapiatyötä, ja uusperheneuvoja-
koulutus on tuonut lisänäkemystä ja tietoa erilai-
siin parisuhteen ongelmiin. Sain koulutuksesta 
myös korvaamattoman asiantuntijaverkoston 
oman työn tueksi.
                                                                      Päivi

Olen saanut syventää ja laajentaa järjestelmälli-
sesti tietojani uusperheasioista. Olen myös saa-
nut tietoa tahoista, joista voi kysyä apua ja neu-
voa, sekä verkostoitunut alan osaajien kanssa. 
Koulutus myös syvensi omaa itsetuntemuspro-
sessiani uusperhenäkökulmasta.
Olen saanut ammattinimikkeen, pätevyyden toi-
mia uusperheiden kanssa. Koulutus on laajenta-
nut asiakkuuksia ja yrittäjyyttä tälle saralle, joka 
on aivan mahtavaa! Uusperheasiakkuuksia on jo 
useampi.
                                                                      Taru
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