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Sosionomiopintojeni lopputyö on toiminnallinen vertaistukileiri, jonka pidin 30-

31.8.2014 Puhjonrannan kurssikeskuksessa yhden vanhemman perheille. Työs-

säni yhdistyy sosiaali- ja terveydenhuoltolan yhteistyö, sosionomi- ja lähihoitaja- 

opiskelijoiden toiminnalliset lopputyöt. Sosionomi opiskelijana ohjasin aikuisille 

ohjelman samaan aikaan, kun Kouvolan seudun ammattiopiston, sosiaali- ja ter-

veyden toimipisteen kolme lähihoitajaopiskelijaa ohjasivat lapsille ohjelmaa. 

Työssä nostetaan esille yhden vanhemman perhe, vanhemmuuden tukeminen ja 

vertaistuki sekä sen merkitys.  

Yhtenä vanhemmuuden tukemisen muotona olen käyttänyt toiminnallista ver-

taistukileiriä. Leirillä ohjelmarunkona ovat olleet laatimani kysymykset vertais-

tuesta ja vanhemmuudesta sekä niistä kumpuava vapaa keskustelu. Vanhem-

muutta on toiminnallisella leirillä huomioitu myös hemmotteluna, hierontana, 

valmiilla ruoalla.  

Vertaistuessa on tärkeää toisen ihmisen kuunteleminen. Samassa tilanteessa 

oleva ymmärtää toista ihmistä, antaa omien kokemusten kautta vinkkejä, vahvis-

taa vanhemmuutta ja on läsnä ihmisenä. Näiden edellä mainittujen asioiden koen 

kohdanneen leirillä. Samoja asioita läpikäyneet ihmiset tietävät ja tuntevat toisen 

ihmisen tunteet, antavat käytännön vinkkejä, haluavat jakaa kokemuksia. Leirillä 

tämä tuli esiin nimenomaan kokemusten jakamisena, kuuntelemisena ja sillä, 

että halutaan jakaa yhteisesti koettuja merkittäviä asioita 

 

 

 

 

 



3 
 

3 
 

ABSTRACT  

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU 

 Social Services 
 
TALVINEN, NIINA “We Are Everyday Heroes and Living in This Mo-

ment” Functional Peer Support Camp for Single Par-
ent Families.     

Bachelor’s Thesis   42 pages + 8 pages of appendices  

Supervisor    Ari Vesanen, Senior Lecturer  

Commissioned by  

March 2015  

Single Parent Families ry  

Keywords  
supporting parenthood, empowerment, peer sup-
port, single parent family 

      

 
My final study is a functional peer support camp which was held in 30 – 31 August 
2014 in Puhjonranta course center for single parent families. In this work, co-work 
between social field and health care is connected, Bachelor of Social Services and 
practical nurse students’ functional dissertations.  
As a bachelor of the social services student, I was in charge for the program for adults 
in the camp while the students from Kouvola Region Vocational College, three practi-
cal nursing students in the study program for social and health care, were in charge 
for the program for children. The work on one parent families, supporting 
parenthood and the peer support and meaning of that were the topics raised.  
 
As one form to support parenting, I have used a functional peer support camp. 
The backbone on the camp was the questions on peer support and parenting, 
as well as the outpouring of free discussion. Parenting was also taken into ac-
count in indulgence, massage and ready-made food. 
 
In peer support, it is important to listen to another person. The person in the 

same situation can better understand, give tips by his/her own experience, 

strengthen parenthood and be present for another person. Due to these above 

mentioned things, I thought that all of that was realized in the camp. Having un-
dergone the same things, people know and feel the other person's feelings, 

give practical tips and want to share experiences. In the camp, this came out par-

ticularly by sharing experiences, listening to and the will to share commonly ex-

perienced significant things.  
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ALKUSANAT  

 
Lopputyöni omistan kolmelle lapselleni, jotka ovat kärsivällisesti jaksaneet odot-

taa vuoroaan tietokoneelle, antaneet aikaa äidin kirjoittamistyölle, unohtamatta 

ihania kannustavia sanoja. Toisinaan on tullut tunne, että tämä oli nyt tässä tieto-

koneen levitessä siten, että lopputyön ensimmäinen osio katosi koneen mukana. 

Tästä takapakkia saadusta asiasta selvittiin. Lopputyö on ollut pitkä prosessi, 

jonka vaiheisiin on mahtunut niin iloja kuin surujakin.  

 

 Lopputyön matkan varrelta olen saanut kuulla muistutuksia ja huomata, kuinka 

lapsetkin ovat matkanneet omalla tavallaan äidin lopputyötä. Kuten esimerkiksi 

juuri ennen leirille lähtöäni lapsen toteamus: ”liittyykö tämäkin äiti sinun koulu-

juttuun?”.  Lausahdus konkretisoi mielestäni sen, kuinka elämä on pyörinyt äidin 

riittämättömyyden tunteen koulun, työn ja perheen yhdistämisen haasteena.  

Kiitos omille vanhemmilleni sekä läheisille ihmisille kannustavista ajatuksista, 

ajan antamisesta sekä hengessä mukana olemisesta. Isomummonikin sanoi usein: 

”yritä edes”, kun tuntui että voimia ei aina ole työstämiseen. 

 

Lämpimät kiitokset Kouvolan seurakunnalle, vertaistukiryhmälle sekä Yhden 

Vanhemman Perheiden Liitolle. Haluan osoittaa lämpimät kiitokset myös ohjaa-

valle opettajalle Ari Vesaselle ja Kouvolan seudun ammattiopiston, sosiaali - ja 

terveyden toimipisteen lähihoitajaopiskelijoiden opettajille innostavasta suhtau-

tumisesta toiminnalliseen lopputyöhön sekä kolmelle lähihoitaja opiskelijalle 

mukana olosta lasten ohjatusta toiminnasta! Yksinhuoltajat - olemme arjen san-

kareita!  

 
”Joka aamu uudet huimat askeleet, pidä sydämestäs huolta 
Sinun käsissäs on voima, minkä teet, pidä oikeuden puolta 
Ja kaikki minkä tieltä löytää saat, mitä voittaa voit sä tuolta 
Muut aarteesi on tuskin arvokkaat, pidä sydämestäs huolta” 
(Juha Tapio: Pidä sydämestäs huolta /Lapislatsulia 2013) 

 

Niina Talvinen Kouvolassa 20.3.2015 
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1 JOHDANTO  

  

 Sosionomitutkinnon lopputyön idea ja toteutus lähti niin omasta henkilökohtai-

sesta kokemuksesta kuin myös Yhden Vanhemman Perheiden Liiton Kouvolan 

vertaistukiryhmän kautta. Olen itse kolmen eri-ikäisen ihanan lapsen äiti. Yh-

dessä lasten kanssa olen läsnä olevana vanhempana saanut jakaa niin ilot kuin 

surut ja olla osallisena jokapäiväisissä asioissa unohtamatta arjen huippukohtia. 

Uskoisin, että äitiys ja yksinhuoltajuus ovat tuoneet taistelutahtoa, periksi anta-

mattomuutta, ymmärrystä elämän eriasteisiin ongelmiin ja luomaan mittasuh-

teita. Ne ovat myös opettaneet nauttimaan elämän huippuhetkistä, pienistä onnen 

murusista. Kaikki nuo antavat voimaa, uskoa ja luottamusta kantaa vastuuta yk-

sin ilman toista aikuista arjessa. 

  

Työn lähtökohtana oli vertaistukileirin pitäminen sekä aikuisille että lapsille. 

Leirin tarkoituksena oli vertaistuen jakaminen, niin aikuisten kuin lasten kesken. 

Idea lähti Kouvolan yhden vanhemman perheiden Olkkari- toiminnasta, jossa 

koettiin tarve vertaistukileirille. Olkkari kokoontuu kerran kuukaudessa, jolloin 

aikuisten on mahdollisuus keskustella keskenään. Lapsille on järjestetty valvottu 

lastenhoito tänä aikana.  

  

Työssäni kuvaan toiminnallisen osuuden leiripäiväkirjan muodossa. Toiminnalli-

sen lopputyön toteutus järjestettiin Puhjonrannassa, Valkealassa sijaitsevassa 

Kurssikeskuksessa. Keskus valikoitui toiminnallisen työn viettopaikaksi täyden 

palvelun vuoksi, tarjoten tilat, ruoat ja saunamahdollisuuden. Puhjonranta toimii 

Kouvolassa esim. rippileirien viettopaikkana, joten se sopi hienosti leirimuotoi-

sen vertaistukileirin viettopaikaksi. Puhjonranta sijaitsee luonnon keskellä met-

sän ja järven äärellä. Perheet joutuvat arjessa käyttämään paljon aikaansa työ-

hön, opiskeluun ja kodin askareisiin, joten toivoin pienen irtioton arjesta tuovan 

myös voimavaroja perheille. Perheille arjen pienet perusasiat ja niiden huomioi-

minen tuovat ilonaiheita.  
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2 VERTAISTUKI  

 
 

Vertaistuella ja vapaaehtoistoiminnalla tunnustetaan olevan yhteiskunnallista 

merkitystä, erityisesti vaikeissa elämäntilanteissa. Sen eri muodot voivat olla 

linkkejä sekä virallisen auttamisen että läheisten tuen suuntaan. Vertaistoimin-

nalla on vahva ennalta ehkäisevä merkitys, mutta on muistettava että se ei ole 

terapiaa. Vertaistoiminta voi olla osa sosiaali- ja terveyspalveluketjuja, eivätkä 

ammattiapu ja vertaistuki ole toistensa kilpailijoita. Sillä on myös itsenäinen yh-

teiskuntaa uudistava ja kansalaisaktiivisuutta ilmentävä merkitys. (Holm, Huus-

konen, Jyrkämä, Karnell, Laimio, Lehtinen, Myllymaa & Vahtivaara 2010, 11.)  

 

Vertaistuelle on olemassa painotuksiltaan erilaisia määrityksiä. Kaikille näille 

on yhteistä vertaistuen liittäminen johonkin elämäntilanteeseen tai ongelmaan, 

tuen ja auttamisen vastavuoroisuus sekä se, että vertaistuki perustuu osapuolten 

omiin kokemuksiin. (Huuskonen 2013).  

   

Vertaistukitoiminta tuottaa ruohonjuuritasolla yhteiskuntaan hyvinvointia ja so-

siaalista pääomaa, jota viranomaistoiminta ei kykene tuottamaan. Vertaistuki ei 

ole tärkeää vain ongelmatilanteissa, vaan se toimii myös arkipäivän elämänlaa-

dun vahvistajana. (Järjestöt sosiaali- ja terveyspolitiikan toimijoina. Kansalais-

järjestötoiminnan strategia.). 

 

Vertaistuessa ihmisillä on samankaltainen kokemus ja eletty historia takanaan. 

Vertaistuen kautta ihminen kokee, ettei hän ole asian kanssa yksin.  Ihmiset saa-

vat vertaistuen myötä toisiltaan tukea ja apua, jota he välttämättä eivät olisi 

muualta saaneet, he haluavat jakaa kokemuksia ja tietoa tai he eivät olisi toisiaan 

kohdanneet muutoin. Täten he voivat saada uusia ystäviä ja löytää yhdessä teke-

mistä. Tuki voi olla myös arjen tukea, tukea kasvatuksellisiin asioihin, lapsiin ja 

nuoriin, koulunkäyntiin sekä harrastuksiin. Se voi antaa kykyä nähdä asiat toi-

senlaisessa valossa ja kykyä ratkaista asia tai ongelma monin eri tavoin. Koke-

musten vaihto vertaistukiryhmässä voi myös virittää ihmisiä vaikuttamaan yh-

http://pre20031103.stm.fi/suomi/hao/julkaisut/kansalais/kansa_strategia.pdf%20viitattu%2030.06.2014
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dessä omaan asemaansa yhteisöissä ja esimerkiksi tarvitsemiensa palvelujen ke-

hittämiseen. Parhaimmillaan vertaistuki johtaa yksilöiden ja ihmisryhmien voi-

maantumiseen. (Huuskonen 2013).  

   

Kaikille ihmisille on tärkeää tuntea itsensä merkitykselliseksi ja tasa-arvoisessa 

ryhmässä tämä toteutuu (Holm, Huuskonen ym. 2010, 18).  ” Että on olemassa 

joku, joka kaipaa, joka soittaa, joka kysyy, kuinka lapsen korvatulehdus on pa-

rantunut; joku, jolle kertoa, että tänään me leivoimme pipareita. Sellaisen ihmi-

sen puuttuminen tekee yksinhuoltajan elämästä astetta kovempaa ja yksinäisem-

pää. Toisaalta sellaisen tukihenkilön, tärkeän ihmisen voi saada hyvästä ystäväs-

tään, omasta äidistään, naapurin vanhuksesta, oikeastaan kenestä tahansa – kun-

han ei vain käperry omaan yksin olemiseensa.” (Alasalmi 2011, 179 - 180.)  

 

Vertaistuki voi olla  

- Kansalaislähtöistä, omaehtoista toimintaa, joka ei välttä-

mättä liity mihinkään taustayhteisöön.  
- Järjestöjen ja yhteisöjen organisoimaa toimintaa, josta taustayhteisö vastaa 

esimerkiksi tarjoamalla toiminalle tilat sekä ohjaajille koulutusta ja tukea.  

- Kolmannen sektorin ja ammattilaistahon yhdessä järjestämää toimintaa.  
- Ammattilaistahon järjestämää toimintaa, joka on kiinteä osa asiakkaan saamaa 

palvelua ja hoito- ja kuntoutusprosessia. (Huuskonen 2013).  

 

” (Ammattilaistuessa) oleellista on, että saa pätevää tietoa, johon uskaltaa luot-

taa. Vertaistuki sen sijaan on tärkeää omalle psyykelle, se antaa henkistä voi-

maa.” (Omaiset mielenterveystyön tukena Keskusliitto ry. s. 30.)  

    

 

3 VERTAISTUKIRYHMÄT 

 
 

Holmin ym. mukaan vertaisryhmä toimii peilinä ja sitä kautta voi oppia uutta 

itsestään. Henkilökohtaisista ja usein arkaluontoisista asioista puhuminen edel-

lyttää turvallista ja luotettavaa paikkaa, jota vastavuoroinen jakaminen edistää. 

Täten ryhmällä tulee olla säännöt, joita kaikki noudattavat. Keskinäinen apu li-
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sää itsetuntoa ja tunnetta omasta pätevyydestä. Tuen ja avun myötä ihminen ko-

kee olevansa hyödyllinen ja avuksi saaden itsekin neuvoja ja opastusta. Riittä-

västi samankaltainen elämäntilanne takaa sen, että osanottajat tietävät omasta 

kokemuksestaan jotakin toisten tunteista. Usein osanottajat kokevat tulevansa 

ymmärretyiksi puolesta sanasta. Ryhmäläisiltä saatu empatia on myös eri luok-

kaa kuin useilta ammattilaisilta tai perheeltä ja ystäviltä saatu. Joskus vertais-

ryhmä on ensimmäinen ja ainut paikka, jossa osanottaja tulee kuulluksi omine 

ongelmineen, kysymyksineen, tunteineen ja ajatuksineen. (Holm ym. 2010, 18.)  

 

Ryhmän toiminnan ei tarvitse rajoittua vain kriisien tai vaikeiden elämäntilantei-

den yhteiseen käsittelyyn, vaan samalla voidaan saavuttaa yhteisöllisyyttä ja ys-

tävyyssuhteita. Suurin osa vertaistukiryhmistä on pienryhmiä, joissa jokaisella 

ryhmäläisellä on mahdollisuus olla henkilökohtaisessa vuorovaikutuksessa kaik-

kien ryhmäläisten kanssa. Tämä on keskeistä niin vertaistuen toteutumisen kuin 

ryhmän toiminnan kannalta. Sosiaali- ja yhteiskuntatieteet tutkivat vertaistuki-

ryhmiä yhteisöllisyyden näkökulmasta ja osana yhteiskunnallista keskustelua 

esimerkiksi osallisuuden, vaikuttamisen ja voimaantumisen näkökulmista. 

(Holm ym. 2010, 25 - 26.) 

 

Vertaistukiryhmä ei poista perheiden, ystävien ja sukulaisten antaman avun tar-

vetta, mutta auttaa jakamaan ja saamaan ymmärrystä ongelmaan tai huoleen. Se 

myös vähentää läheisen ihmisen kuormittamista asian kanssa. Asia saattaa olla 

läheisellekin liian arka, tai hän ei pysty suhtautumaan neutraalisti asiaan. Ver-

taistukiryhmässä oleminen on henkilölle paikka, jossa hän tulee kuulluksi ja ym-

märretyiksi omana itsenään ja jossa henkilö saa itse tukea mutta antaa sitä myös 

muille. Vertaisuus tarkoittaakin vastavuoroisuutta. (Omaiset mielenterveystyön 

tukena Keskusliitto ry. 2009, 30).  

 

Huomionarvoista on, että ennen kuin ihminen pystyy ottamaan vastaan tukea, 

tilanne pitää vakauttaa. Hänelle tulee antaa tilaisuus jäsentää ja tutkia eri puolilta 

muuttunutta elämäänsä. (Suomen mielenterveysseura 2010, 21.)  Yhden van-

hemman perheessä arki on tasapainottelua vanhemmuuden, arjen, lastenhoidon, 

työn, opiskelun, oman elämän ja ajan kanssa.    
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Jari Ketolan toimittamassa kirjassa Menetyksistä mahdollisuuksiin lainataan si-

jaisvanhempien kokemuksia vertaisryhmistä, oivalluksista, ryhmistä saaduista 

myönteisistä asioista ja kokemuksista. Ryhmiltä odotettiin  

- kokemusten vaihtoa  

- tukea omille tunteille  

- mahdollisuutta tutustua uusiin ihmisiin  

- saada erityistä aikaa pohtia vanhemmuuden kou-

keroita  

- tilaisuutta kuulla pitkään sijaisvanhempien ollei-

den kokemuksia. (Ketola 2008, 164.) 

  

Edelleen Ketolan mukaan ryhmästä koettiin saavan, että asiat helpottuvat puhu-

malla ja jakamalla toisten kanssa, ongelmatilanteisiin löytyy useampikin rat-

kaisu, kun on useampi pää miettimässä. Ryhmässä ei ole yksin tässä tilanteessa, 

omat ongelmat eivät ole ainoita lajissaan, ihmiset samanlaisia muuallakin. Miten 

samassa veneessä olemmekaan, vaikka lähtökohdat ovatkin erilaisia. (Ketola 

2008, 165.)  

Ryhmän myönteisiä piirteitä kuvataan mm:  

- on saanut itkeä ja nauraa eli olla oma itsensä  

- kipeitten aiheitten käsitteleminen  

- on ollut helpottavaa kuulla, että muillakin on vä-

lillä ongelmia  

- ryhmä ollut sopivan heterogeeninen ja tunnelma 

hyvä  

- ei varmasti kenenkään ole tarvinnut jännittää  

- iso osuus asiaan oli hyvällä ryhmänjohtajalla. 

(Ketola 2008, 166.)  

Ilahduttavia seikkoja ryhmässä koettiin seuraavanlaisia asioita: tämä oli ensim-

mäinen kerta, kun sain vertaistukea, tapaamiskertoja odotti ja ryhmästä lähti iloi-

sena ja vapautuneena kotiin. Minut on ryhmässä hyväksytty ja kokemukseni on 
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otettu vastaan ymmärtäen ja tukien, aina on ollut mukava lähteä kokoontumisiin. 

Ryhmässä on innostunut porukka, hyvä ryhmähenki ja tunne, että olen vertais-

teni seurassa. (Ketola 2008, 167.)  

 

4 KANSALAISAREENA RY 

  

Kansalaisareena ry on vapaaehtoistoimijoiden edunvalvoja Suomessa. Se on si-

toutumaton yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää kansalaisten vapaaehtoista 

ja omaehtoista toimintaa ja osallistumista sekä lisätä valtakunnallista vapaaeh-

toissektorin toimijoiden yhteistyötä. (Kansalaisareena ry.)  

 

Lähes puolet suomalaisista tekee vapaaehtoistyötä ja neljä viidestä on kiinnostu-

nut tekemään vapaaehtoistyötä. Aktiivinen ihminen voi hyvin ja luo toiminnal-

laan hyvinvointia lähiyhteisöihin ja yhteiskuntaan. Osallisuus lisää kuulumisen 

tunnetta sekä antaa mahdollisuuksia itsensä toteuttamiseen ja vaikuttamiseen. 

Monimuotoinen kansalaistoiminta tarjoaa runsaasti sekä aktiivista paikallista 

toimintaa että näyttäviä valtakunnallisia tapahtumia. Tulevaisuuden innovaatiot 

syntyvät verkostoissa: toimijoiden, kulttuurien ja sektoreiden kohdatessa. (Va-

paaehtoistyötä varten.)  

 

Kansalaisareena ry:n ja RAY:n rahoittama Avita kaveria projekti v. 2014-2016 

on valtakunnallinen ohjelma, jonka päämääränä on lisätä vertaistoimintaa. Kan-

salaisareena ry teki vuonna 2012 selvityksen, jolla kartoitetaan vertaistuen kehit-

tämisen tarpeita eri puolilla maata toimivilta järjestöiltä sekä yhteisöiltä. Selvi-

tykseen vastanneet toimijat kaipasivat eniten tukea vapaaehtoisten vertaisohjaa-

jien koulutusten ja vertaistoiminnanohjauksen järjestämiseen sekä vertaistuen 

alueelliseen ja paikalliseen yhteismarkkinointiin. Avita kaveria -projekti syntyi 

vastaamaan tähän tarpeeseen. Hankkeen avulla yhteistyökumppaneiksi ryhtyvät 

järjestöt saavat uusia vapaaehtoisia vertaisohjaajia ja vertaistoimintaa sekä sen 

laatu kehittyy. Projekti vahvistaa ja laajentaa jo olemassa olevia alueellisia 

kumppanuusverkostoja. Kolmen vuoden aikana käynnistetään yhdessä alueellis-
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ten ja paikallisten järjestötoimijoiden kanssa vapaaehtoisten vertaisohjaajien yh-

teiskoulutusta ja vertaistoiminnanohjausta sekä yhteistä vertaistuen ja järjestötoi-

mijoiden markkinointia yli 20 paikkakunnalla. (Avita kaveria projekti pähkinän-

kuoressa). Tässä projektissa on myös Yhden vanhemman perheiden liitto ry mu-

kana alueellisessa yhteistyössä sekä valtakunnallisessa työryhmässä. 

   

 

5 YHDEN VANHEMMAN PERHEIDEN LIITTO RY  

  

Lopputyön idea lähti Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry:n Olkkaritoimin-

nasta Kouvolassa. Liitto järjestää vertaistukea Kouvolassa vertaistukivetäjän oh-

jaamana vanhemmille ja tänä aikana lapsille on järjestetty ohjattua toimintaa las-

ten hoitajan kanssa. Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry on lastensuojelujär-

jestö, jonka tavoitteena on parantaa yhden vanhemman perheiden sosiaalista, ta-

loudellista ja oikeudellista asemaa sekä tasavertainen elämä ilman loukkaavaa 

kohtelua ja leimaamista.  (Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry.)    

 

Yhden vanhemman perheet ovat kaikkein haavoittuvaisin kotitaloustyyppi. Kun 

perheessä on vain yksi vanhempi, taloudelliset haasteet, perheen ja työn yhteen-

sovittaminen, vastuun kantaminen yksin, vapaa-ajan vähäisyys, uupumus ja yk-

sinäisyys voivat muodostua raskaiksi. (Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry.)  

 

Yhden vanhemman lapsiperheitä on 118 315, joista isä ja lapsi -perheiden osuus 

on 16 163 eli 13,7 %. Kaikista lapsiperheistä yhden vanhemman perheitä on 

20,5 %. Lapsia näissä perheissä on 179 690. (Yhden Vanhemman Perheiden 

Liitto ry.)  

 

  

 

 

 

 

   

http://www.yvpl.fi/media/yhden-vanhemman-perheet-tilastoina%20viitattu%2002.11.2014
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5.1 Yksinhuoltajuus  

  

Yksinhuoltajuus edustaa poikkeuksellista vanhemmuutta, joka voidaan tulkita 

vajaana ja riittämättömänä mutta myös sankarivanhemmuutena. Yksinhuoltajuu-

della tarkoitetaan yleiskielessä tavallisesti perhettä, jossa asuu yksi vanhempi ja 

vähintään yksi alaikäinen, alle 18-vuotias lapsi. Yksinhuoltajaksi tullaan eri vä-

estöllisistä taustoista kuin muutama vuosikymmen sitten. Nykyisin yksinhuolta-

juus alkaa yleisimmin avio- tai avoliiton purkautumisen, aikaisemmin puolison 

kuoleman seurauksena. Yksinhuoltajuuden taustalla voi olla myös lapsen suun-

nittelematon syntymä tai suunniteltu hankkiminen ilman toista huoltajaa, adop-

tiot mukaan lukien.  Yksinhuoltajien ja heidän lastensa asema on erilainen eron-

neissa kuin muissa yksinhuoltajaperheissä. Avo- ja avioeron jälkeen lapselle jää 

kaksi vanhempaa ja elättäjää sekä yhä useammin myös kaksi huoltajaa. (Fors-

sen, Haataja & Hakovirta 2009. 45 - 47.)  

 

Forssenin ja muiden kirjoittajien mukaan yksinhuoltajuus nähdään yhä hyväksy-

tympänä perhemuotona eikä sitä nähdä uhkana lasten kasvulle ja kehitykselle. 

Yksinhuoltaja- ja uusperheiden lapset ovat menestyneet akateemisiin taitoihin, 

psykologiseen sopeutumiseen, emotionaaliseen hyvinvointiin sekä sosiaalisiin 

taitoihin liittyvissä mittauksissa kahden huoltajan perheitä vain hieman heikom-

min. Yksinhuoltajuuteen liitetään nykyään aikaisempaa enemmän myös positii-

visia merkityksiä; se nähdään enemmänkin mahdollisuuksia avaavaksi kuin ris-

kitekijöitä sisältäväksi. Yksinhuoltajan jokapäiväisestä arjesta puuttuu toinen ai-

kuinen, mutta kuitenkin monessa yksinhuoltajaperheessä etävanhempi on hyvin 

keskeisesti mukana lapsen elämässä. Toimivalla yhteistyöllä lapsen etävanhem-

man kanssa sekä lapsen että etävanhemman toimivalla suhteella näyttäisi olevan 

hyvin keskeinen rooli vanhemmuuden kokemuksessa. (Forssen ym. 2009, 156 -

167.)  
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5.2 Vanhemmuuden tukeminen  

  

Sana vanhemmuus merkitsee jollekin ihmiselle enemmän kuin toiselle. Meistä 

toiset peilaavat omaa vanhemmuuttaan omiin vanhempiin tai kenties vielä kau-

emmas. Vanhemmuus herättää tunteita, muistoja, iloa ja surua. Vanhemmaksi 

tuleminen on aina suuri muutos. Elämäntilanne ja se, alkaako vanhemmuus 

suunniteltuna vai ennakoimattomana, vaikuttavat siihen, miltä uusi elämänti-

lanne tuntuu. Jos vanhemmilla ei ole kokemusta lapsista tai lastenhoidosta, uusi 

elämätilanne voi aiheuttaa epävarmuutta ja pelkoja. Myös omat kokemukset lap-

sena olemisesta vaikuttavat paljon siihen, miltä ajatus lapsesta tuntuu jo lapsen 

odotusaikana. (Vilen, Seppänen, Tapio & Toivanen 2010. 126.)   

 

Huolimatta siitä, että Suomessa tilastoidaan avioeroja paljon, en tässä opinnäyte-

työssä lähde analysoimaan erojen syitä. Opinnäytetyössä en myöskään lähde 

miettimään yksinhuoltajuuden syitä. Yksinhuoltaja voi olla avio- tai avoeron 

seurauksena tai henkilö, joka on päätynyt hankkimaan lapsen tai lapset yksin. 

    

Vanhemmuus vaatii paljon. Vanhemman tulee olla läsnä, lohduttaa, auttaa, hoi-

vata ja helliä, kasvattaa ja opastaa. Vanhemmuuden vaakakupissa painavat myös 

yhteiskunta ja sen sanelema politiikka, työn, opiskelun ja vapaa-ajan yhdistämi-

nen, lähiverkoston puute, sairaudet. Tarja Seppänen kuvaa Laurean opinnäyte-

työssään (2009) seuraavasti: ”Käytännön vanhemmuus muodostuu pienistä joka-

päiväisistä ratkaisuista. Vanhemmuudessa ei kuitenkaan ole kyse vain käytän-

nön järjestelyistä, vaan syvästä tunnesiteestä toiseen ihmiseen. Tässä tunnesi-

teessä vanhempi välittää lapselle itse saamaansa rakkautta ja hoivaa, tai niistä 

vaille jäämistä. Lapselle vanhempi on ensimmäinen ja tärkein ihmisenä olemi-

sen malli. Vanhemmuus on samanaikaisesti sekä hyvin henkilökohtaista että hy-

vin yksilöllistä ja yhteiskunnallista. Monissa perheissä esiintyy samanlaisia on-

gelmia.” (Seppänen 2009, 9 - 10.) 

  

Pilvi Hakkaraisen ja Tarja Tuunaisen opinnäytetyön mukaan vanhemmuudessa 

on mahdollisuus kasvaa ja kehittyä koko ajan, sillä vanhemmuus ei ole koskaan 
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valmis eikä täydelliseen vanhemmuuteen olekaan tarvetta. Vanhemmuus on kas-

vattajana selviytymistä tai iloa siitä että ” on äiti tai saa olla isä”. (Hakkarainen 

& Tuunainen 2008, 11.)  

 

Vanhemmuuteen liittyy myös oman sisäisen lapsen löytämistä. Tämä tarkoittaa 

sitä, että vanhempi käy läpi oman lapsuutensa vaiheita ja kokemuksia lapsena 

olemisesta ja yrittää palauttaa mieleen, miten hän koki asioita ja millä tavalla 

hän sai olla tarvitseva. On tärkeää muistella, mikä itseä esimerkiksi lohdutti tai 

mistä itse sai iloa silloin, kun oli pieni lapsi ja myöhemmin murrosikäinen ja ai-

kuistuva nuori. Usein nämä muistikuvat auttavat löytämään keinoja oman lapsen 

kohtaamiseen ja lapsen tarpeiden ymmärtämiseen. Kun muistaa, mikä omassa 

lapsuudessa tuntui oikeudenmukaiselta ja mikä epäoikeudenmukaiselta, on hel-

pompi lähteä miettimään, mitä oma lapsi oikeastaan haluaa. Tärkeää on kuiten-

kin erottaa omat mielikuvat lapsen mielikuvista. Olennaista vanhemmuudessa 

on myös aito välittäminen ja rakkaus. Vanhemmuuteen kuuluu myös omista ar-

voistaan ja elämänkatsomuksestaan kertominen lapselle.  (Vilen ym. 2010, 126 -

128.)  

 

Tarja Seppäsen opinnäytetyön mukaan ”vanhemmuuteen sisältyy myös sosiaali-

sia ristiriitaisuuksia. Vanhemmilta odotetaan hyvää vanhemmuutta, mutta yksi-

selitteisiä ja yleisesti hyväksyttyjä tavoitteita vanhemmuudelle ei ole olemassa. 

Vanhemmuuteen liittyvät yhteiskunnalliset odotukset ovat pääasiassa julkilausu-

mattomia piilonormeja, ja nämä vanhempien tulisi oma-aloitteisesti oivaltaa. 

Nykyisessä yhteiskunnassa vanhemmilla on suhteessa lapsiinsa enemmän vas-

tuuta kuin valtaa, ja vastuunjaossa neuvolan, päiväkodin ja koulun kanssa on 

epäselvyyksiä. Vanhemmuus voidaan kokea välillä ylivoimaisena tehtävänä.” 

(Seppänen 2009. 11.) Vanhemmuutta voi rasittaa taloudelliset ongelmat, eivätkä 

Suomen hallituksen 2014 kaavailemat lapsilisien jäädytykset tuo helpotusta asi-

aan.  

 

Omassa opinnäytetyössä tuli myös esille se, etteivät suinkaan kaikki yksinhuol-

tajat halua leimautua. Yksinhuoltajista on toisinaan sanottu, että mikäli lapsella 
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on jotakin haasteita, on se yksinhuoltajuuden vuoksi näin. Uskoisin, että perin-

teisissä isä – äiti perheissä kamppaillaan kuitenkin samankaltaisten asioiden pa-

rissa kuin yksinhuoltajien. Erona kuitenkin on, että yksinhuoltajien perheissä 

vastuun jakaa vain yksi vanhempi. 

    

Vanhemmuuteen ei synnytä vaan siihen kasvetaan hiljalleen. Lapsi muokkaa 

vanhempaansa kasvaessaan. Vanhemmuus syntyy aikuisen ja lapsen kohtaami-

sessa. (Rasi & Sura  2013, 11). Seppäsen opinnäytetyössä asiasta mainitaan näin 

” vanhemmuus on haasteellista, ja onnistumiseen tarvitaan paneutumista, van-

hemmuuden tehtävän arvostamista ja tukea kumppanilta ja läheisiltä. Vastuulli-

sen vanhemmuuteen kuuluu halu sitoutua lapsen tukemiseen koko lapsen kehi-

tyksen ajan sekä hyvissä asioissa että kriiseissä”. (Seppänen 2009, 13.)   

Vanhemmuudessa saattaa olla kriisejä ja kohdata elämässä vaikeuksia, jotka 

saattavat heikentää vanhemmuutta ja olemalla aikuinen lapselle. Vertaisryhmä-

toiminnan tavoitteena on vanhemmuuden voimavarojen vahvistaminen vuoro-

vaikutuksen avulla. (Hakkarainen & Tuunainen 2008, 23).   

 

Vanhemmuus on koko elämän kestävä. Vanhemmuuden haasteena lapsen kehi-

tyksen eri vaiheissa vauvaiästä nuoren itsenäistymiseen, on vanhemman kyky 

eläytyä juuri kyseiseen lapseen. Lasten huomioiminen tasavertaisesti on yksi 

vanhemmuuden haasteista. Lapsen on hyvä saada suotuisan kehityksen kannalta 

kokemuksia siitä, että hän on riittävä omana itsenä vanhemmilleen. Vanhempien 

on hyvä osoittaa nauttivansa lapsestaan. Kyllin hyvä vanhemmuus pohjautuu 

vanhemman taitoon eläytyä vastavuoroiseen kanssakäymiseen lapsensa kanssa, 

sekä taitoon luoda lapsen kehitystä tukeva perheen tunneilmapiiri. (Rasi & Sura 

2013, 11.) Vanhemmuuden tukemisen myötä annetaan hyvä kasvupohja lap-

selle. 

   

Päivi Alasalmi on todennut kirjassaan: ”Yksinhuoltajuudessa tärkeintä on lapsen 

etu. Olennaista on sen ymmärtäminen ja siihen sitoutuminen, että aikuinen voi 

laittaa sivuun omat tarpeensa vaikka vuosikymmeniksi, koska pienellä lapsella 

ei ole sitä mahdollisuutta.” (Alasalmi 2011, 13.) Vanhemmuus on antoisaa ja luo 

merkitystä elämään, mutta samalla on tärkeää, että vanhempi muistaa huolehtia 
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myös itsestään. Vanhemman oma hyvinvointi edesauttaa sitä, että hän jaksaa pi-

tää kiinni johdonmukaisuudesta ja selkeistä ohjeista lapsen kanssa.  Olennaista 

vanhemmuuden kannalta on myös, että vanhempi osaa ja uskaltaa pyytää apua 

silloin, kun hän ei jaksa tai pärjää jossakin tilanteessa. Joskus se voi tarkoittaa 

jopa sitä, että uskaltaa myöntää, että ei selviä vanhemmuuteen liittyvästä vas-

tuusta. Lapsi on yhtä lailla vanhemman opettaja kuin vanhempi lasten.  Riittävä 

vanhemmuus on kykyä oppia uutta ja kasvaa yhdessä lapsen kanssa.  (Vilen ym. 

2010, 130 - 131. )  

 

6 VOIMAANTUMINEN 

 
 

Voimaantuminen tarkoittaa sitä, että ihminen löytää omat voimavaransa ja ottaa 

vastuuta omasta elämästään (Terveysnetti 2014). Yhden tunnetuimmista voi-

maantumistutkijoista, Juha Siitosen, mukaan voimaantuminen on henkilökohtai-

nen, ihmisestä itsestään lähtevä henkilökohtainen ja yhteisöllinen ja sosiaalinen 

prosessi, jota jäsentävät päämäärät, kykyuskomukset, kontekstiuskomukset ja 

emootiot sekä näiden sisäiset suhteet. Voimaa ei voi antaa toiselle. Voimaantu-

minen vaikuttaa katalyytin tavoin sitoutumisprosessiin: vahva voimaantuminen 

johtaa vahvaan sitoutumiseen ja heikko voimaantuminen johtaa heikkoon sitou-

tumiseen. Voimaantuminen on yhteydessä ihmisen hyvinvointiin eikä voimaan-

tuminen ole pysyvä tila. (Siitonen 2004.) 

  

Voimaantumisen kannalta onnistumisen kokemukset ovat arvokkaita. Onnistu-

minen liittyy läheisesti arvostuksen, hyväksymisen, luottamuksen ja ilmapiirin 

rakentumiseen. Nämä ovat yhteydessä minäkuvaan ja tehokkuususkomusten 

muodostumiseen, itsearvostuksen ja itsetunnon rakentumiseen, riskinottoon, 

rohkeuteen kokeilla itselle uusia haastavia ratkaisuja, sekä luovuuden ja voima-

varojen vapautumiseen. (Siitonen 2004.)  

 

Voimaantuminen lisää kykyä selviytyä vastaan tulevista stressitilanteista. Ylei-

sesti voidaan kuitenkin sanoa, että voimaantuminen tarkoittaa ihmisen tunnetta 

omista voimavaroistaan, joiden ansiosta hän voi toimia itsenäisesti ja vapaasti. 

http://terveysnetti.turkuamk.fi/Tyoikaisten/positiivinen_mielenterveys/voimaantuminen.html
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Voimaantunut ihminen näkee edessään mahdollisuuksia, tuntee tarpeensa ja ta-

voitteensa ja toimii ennakkoluulottomasti ja vastuullisesti. Voimaantuminen on 

sosiaalinen prosessi. Ymmärtäväisellä ilmapiirillä ja kokemusten jakamisella 

niiden ihmisten kanssa, jotka ovat käyneet läpi samanlaisia tunteita ja tilanteita, 

on merkittävä vaikutus omien voimavarojen löytymisessä ja oman hyvinvoinnin 

arvostamisessa. Silti voimaantumisessa tarvitaan aina ihmisen itsensä aloitteelli-

suutta ja halua muutokseen. Voimaa ei voi siis antaa toiselle, mutta voimaantu-

miseen voi kannustaa ja voimaantumisprosessia voi tukea. (Omaiset mielenter-

veystyön tukena Keskusliitto ry. 2009, 27 - 29.) 

  

 

6.1 voimaantuminen ja vanhemmuus 

 
Yhden vanhemman kanssa vuorovaikutuksen laatu on tärkeää, kun toista van-

hempaa ei ole paikkaamassa mahdollisia vuorovaikutuksen puutteita. (Rasin & 

Suran 2013,7, Pulkkisen 2002, 17 - 18 mukaan). Kukaan ei synny vanhemmuu-

teen vaan vanhemmuus on opeteltava taito. Vanhemmuus on taitoa vaativa teh-

tävä. Lapsi on täysin riippuvainen vanhemmastaan ensimmäisten ikävuosiensa 

aikana jo pelkän hengissä selviämisen vuoksi. Lapsi tulee tähän maailmaan kera 

tarvitsevuuden. Tämä muuttuu vähitellen odotukseksi vanhempaa kohtaan. (Ra-

sin & Suran 2013, 10 Syrjälän 2005, 12 mukaan.)  

 

Vanhemman vastuulla on lapsen kasvun palveleminen. Tämän tehtävän täyttä-

miseksi vanhempi käyttää hyväkseen omia aikuisuuden voimavaroja, sinnik-

kyyttä, elämän kokemuksiaan, vastuullisuutta ja toivoa. Nämä ovat hyvin tehdyn 

vanhemmuustyön rakennusaineita. (Rasin & Suran 2013, 10, Mattilan 2011, 37 

mukaan.) 
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7 REFLEKTOINTI 

  

Reflektointi on pohdiskelua, miksi toimii tai ajattelee tietyllä tavalla. Omien aja-

tusten ja toiminnan pohtiminen on hyväksi kenelle tahansa. Siten voi oppia kat-

somaan useammalta eri kantilta ja myös ymmärtämään toisten ajatuksia parem-

min. On hyvä muistaa myös ryhmässä dialogisuus, luottamuksellinen avoin kes-

kustelu. Tärkeätä on saada tuoda oma mielipide esille, mutta olla myös valmis 

muuttamaan sitä.  Mielipiteitä yhdistelemällä, ideoita kasaamalla ja kehittele-

mällä voidaan löytää uusia näkökulmia. Parhaimmillaan keskustelu on silloin, 

kun mielipiteet täydentävät toisiaan, aikaansaavat pohdintaa ja tuottavat uusia 

ratkaisumalleja. (Omaiset mielenterveystyön tukena Keskusliitto ry. 2009, 93.) 

   

Dialogisuus edellyttää, että keskustelijat luottavat toisiinsa ja arvostavat toisi-

aan. Tämä voi vaatia aikaa ja toisen ihmisen tuntemisen opettelua. Eri ihmisillä 

on erilainen tyyli esittää asioita. (Omaiset mielenterveystyön tukena Keskusliitto 

ry. 2009, 96.)  

  

8 VANHEMMUUDEN APUKEINOJA 

  

Neuvolan lapsiperhetyö, lastensuojelu ja sen mahdollisuudet avohuollon keinoin 

esimerkiksi tukihenkilön tai -perheen myötä, kasvatus- ja perheneuvola, kotipal-

velu, päiväkoti ja koulu muun muassa tukevat vanhemmuutta. Toiminnallisin 

menetelmin voidaan myös tukea vanhemmuutta, kuten esimerkiksi erilaisin äiti-

ryhmin, taiteellisin ja itseilmaisun keinoin.  

 

Nykyisin vanhemmuus on toisenlaista kuin aikaisemmin. Aikaisemmin saattoi 

samassa taloudessa asua monta sukupolvea.  Nykyään vanhemmuus saatetaan 

kokea haasteelliseksi. Media, mainokset, uutiset, nuorten idolit ja muoti ohjaavat 

nuorta toisella tavoin kuin aikaisemmin. Vanhemmuus on myös oikeaoppista 

rajaamista näiden edellä mainittujen asioiden kohdalla. Vanhemmuudessa tarvi-

taankin apuja rajojen asettamisessa.    
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9 PUHJONRANNAN KURSSIKESKUS  

  

Puhjonranta on Kouvolan seurakuntayhtymän omistama kurssikeskus, joka sijai-

see kirkasvetisen Rapojärven rannalla Valkealassa. Puhjonranta sijaitsee vajaan 

viiden kilometrin päästä Valkealan keskustasta ja Kouvolasta vajaan viidentoista 

kilometrin päässä. Puhjonrannasta löytyvät majoitus- ja kokoustilat kaikenko-

koisille ryhmille ja rippileiriajankohtina Puhjonranta on suosittu paikka. Tarjon-

taan kuuluvat myös monipuoliset liikuntamahdollisuudet sekä tietysti hyvät ran-

tasaunat.  

 
 

Kuva1.  Karttapohja Pujonrannan sijainnista 

 

Puhjonrannassa sijaitsevat seuraavat tilat:  

Kokous- ja luokkatiloja 3 kpl n. 30 hengelle Auditorio n. 120 

hengelle, kokoushuone 12 hengelle Ruokasalissa tilaa n. 150 

hengelle.  

 

 Vuodepaikkoja yhteensä 150 kpl. 

 
- 8 kpl 4 h -huoneita  
- 8 kpl 2 h -huoneita  
- 4 kpl 1 h -huoneita  
- soluhuoneistoissa 20 kpl 4 h – huoneita  
- rantasaunat  
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Kuva 2. Karttapohja Puhjonrannan alueesta ja sen tilojen si-

jainnista  

 
 
 

10 OPINNÄYTETYÖN TOTEUTUS  

  

Vertaistukileirin tarkoituksena on vertaistuen jakaminen, niin aikuisten kuin las-

ten kesken. Toiminnallisen vertaistukileirin pitämiseen päädyin Valkealan Puh-

jonrantaan siksi, että niin majoitus kuin ruokailu saadaan toteutettua samassa 

paikassa ja ilman, että vanhemmat vastaavat ruoasta. Koen jo tämän helpotta-

vaksi vanhemmille, sillä he vastaavat kotonaan jo lasten ruokailuista. Näin ollen 

vanhemmat voivat keskittyä nauttimaan valmiista ruoasta. 

  

Työssäni keskityn yhden vanhemman perheen vanhempaan.  Työssäni esittelen 

vanhemmuuden tukemista, voimaantumista ja vertaistukea. Työssäni en ota 

esille vertaisryhmän syntymistä, sen taustaa ja ryhmäytymisen vaiheita. Työni 
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on toiminnallinen, vertaistukileirin pitäminen elokuun viimeisenä viikonlop-

puna, 30. - 31.8.2014, Valkealassa, Puhjonrannassa. Leirillä olivat läsnä neljä 

aikuista, Yhden vanhemman perheiden liitosta edustaja, kolme lähihoitaja opis-

kelijaa ohjaamassa lasten toimintaa sekä lapsia. Aikuisten vertaistuesta vastasin 

minä. Lasten osuudesta vastasivat Kouvolan seudun ammattiopiston, sosiaali- ja 

terveyden toimipisteen kolme lähihoitajaopiskelijaa, joiden suuntautumisena 

ovat lapset ja nuoret. Työssäni halusin esille myös sosiaali- ja terveydenhuollon 

opiskelijoiden yhteistyötä. Itse koen yhteisen ryhmätyöskentelyn opiskeluaika-

nani olleen erittäin vähäistä terveydenhuollon kanssa. Työ osaltani toivottavasti 

yhdentäisi aloja, sillä kentällä saatamme työskennellä kuitenkin erittäin lähei-

sesti keskenämme. 

  

Mietin pitkään opinnäytetyön aihettani ja hylkäsin jo ajatuksen tehdä niin läheltä 

itseäni koskettavasta aiheesta – yksinhuoltajuudesta - lopputyön. Silti aihe jäi 

kummittelemaan ja vahvistus asialle tuli Kouvolan vertaistukiryhmältä. Tuek-

seni sain Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry:n. Kun työlle oli tilaus, oli aika 

laittaa vireille leiriä.  

  

 

10.1 Toteutus  

  

Leirin suunnittelu ja sen hyväksyttäminen liitolla alkoi keväällä 2014. Liitolta 

hyväksyntä leirille tuli nopeasti, minkä jälkeen aloin suunnitella runkoa ja sisäl-

töä. Tein yksin opinnäytetyötäni ja samalla halusin haastaa itseni, vetämään yk-

sin leiriä, hallinnoimaan, koordinoimaan, vastaamaan yksin työstäni. Tukenani 

oli toki Kouvolan Olkkaritoiminnasta vastaava henkilö, joka kyseli ajoittain 

suunnitelman etenemisestä. Hän myös informoi ja oli tärkeänä linkkinä eri ta-

hoihin, kuten seurakuntaan ja liittoon. Häneltä sai kysyä, keneen ottaa yhteyttä. 

   

Kevät 2014 meni suunnitelman teossa, teorian kirjoittamisessa ja yhteistyön vi-

rittämisessä. Lähihoitajaopiskelijoiden opettajat informoivat lähihoitajaopiskeli-

joilleen opinnäytetyön aiheesta. Lähihoitajat olin saanut jo ennen lähihoitajien 
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kesälomaa sitoutumaan mukaan leirille. Kesää kohden aloin miettiä myös itse 

ohjelmaa, aikuisten osuutta ja hieman lasten myös. Samalla virittelin mukaan 

pieniä leirimuistoja kotiin viemisiksi. Aikuisille sain lahjoituksena ison pahvi-

laatikollisen servettejä arkeen ja juhlaan ja lapsille kartonkia piirtämiseen ja as-

karteluun. 

 

Leirikutsut lähtivät loppukesästä 2014, ja ilmoittautuneiden lisäksi koetettiin 

saada lisäilmoittautuneita totaaliyhäreiden yhdistyksen kautta. Ilmoittautuneita 

tuli kaiken kaikkiaan neljä aikuista sekä heidän lapsensa. Leiriä mainostettiin 

Kouvolan neuvoloiden kautta lapsiperheille sekä puskaradion, liiton sekä ver-

taistukiryhmän kautta. 

   

Mitä lähemmäs leiriajankohtaa mentiin, sitä enemmän mietin ohjelmaa, mitä 

otan ja mitä jätän varalle. Sopivassa suhteessa ohjelmaa jättäen tilaa myös kes-

kusteluun ja vapaa aikaan, sillä aavistelin aikuisten tarvitsevan myös hengähdys-

aikaa. 

  

Miettiessäni yhteistä ohjelmaa aikuisten ja lasten kesken muistin koulussamme 

käsitelleemme sadutusta. Sadutus antaa rakennusaineita oman identiteetin raken-

tamiseen. Lapsi tottuu kertomaan näin myös muissa tilanteissa ajatuksistaan 

muille ja itseluottamus kasvaa. Sadutuksessa kaikkein hauskimmaksi on osoit-

tautunut yhdessä oleminen ja iloitseminen sekä toisen uudenlainen kohtaaminen, 

joka luo yhteisöllisyyttä. Sadutuksen halusin mukaan yhdeksi aikuisten ja lasten 

kesken toteutettavaksi ohjelmaksi. Muista yhteisistä ohjelmista lasten ja van-

hempien kesken vastasivat lähihoitaja opiskelijat. 

   

Tärkeintä sadutuksessa on olla aidosti ja arvostelematta kiinnostunut, mitä toi-

nen haluaa kertoa, osoittaen tämän myös ilmeillään. Aikuinen voi jälkikäteen 

miettiä, mitä sai tietää toisen ajatuksista tai tavasta toimia, kun pysähtyi kuunte-

lemaan. Samalla voi tietysti pohtia, saiko sellaista uutta tietoa, jota voi hyödyn-

tää arjessa? (Sadutus.) 
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Lapsi haluaa usein piirtää kertomuksestaan kuvan. Joskus lapset haluavat piirtää 

ensin kertomuksen ja kertoa vasta sitten. Sadutus muodostuu kertojan ja sadutta-

jan yhteiseksi "jutuksi". Se syntyy "meidän välissä", kun toinen haluaa kuun-

nella ja toinen kertoa. Sadutus antaa yhteistä aikaa. Kertomusta ei arvioida tai 

arvostella eikä siitä tehdä pitkälle vietyjä tulkintoja. Kertoja päättää, millainen 

tarina on. Se voi olla parin sanan mittainen, ”kirja”, kokemus tai vaikka vitsi. 

Siitä iloitaan yhdessä. (Sadutus.)  

  

Sadutuksen ohje:  

Kerro satu (tai tarina).  

Kirjaan sen juuri niin kuin sen minulle kerrot.  

Lopuksi luen tarinasi ja voit muuttaa tai korjata sitä mikäli haluat. (Sadutus.) 

 

Kesäloman jälkeen lähihoitajat olivat edelleen sitoutuneita työhön, mikä tietysti 

helpotti minua. Olisihan voinut kesäloman aikana tapahtua jotakin, mikä tuot-

taisi suunnitelmaan muutoksen. Toisaalta koin itse asian jotenkin varmana, että 

tällainen lopputyön aihe kantaa loppuun saakka. 

  

Lähihoitajaopiskelijoiden kanssa tapasimme ennen leiriä vielä keskustelemaan 

ohjelmasta, ajoituksesta sekä sisällöstä. Kävin itse vielä ennen leiriä paikan 

päällä Puhjonrannan kurssikeskuksessa varmistamassa ja katsomassa paikat, 

vaikka paikka oli jo aiemmin minulle tuttu. Samalla kuvasin paikat, sillä tällöin 

ei kuviin tullut ihmisiä. 

 

Leiristä muodostui oman näköiseni, pienimuotoinen produktio, jota yksin ohjaa-

vana oli helppo vetää. Tätä mietin toteutusvaiheessa, mikäli leiri suurenisi pal-

jon, millä tavoin yksi henkilö pystyisi pitämään leirin kasassa. Mietin myös en-

nalta, kuinka toimia yllättävissä tilanteissa, sillä etukäteen en tiennyt, millaisia 

perheitä oli tulossa, heidän taustoja ym. seikkoja. Toisaalta en halunnutkaan tie-

tää etukäteen perheistä, sillä näinhän esimerkiksi sosionomi toimii kohdatessaan 

kentällä ihmisiä. Välttämättä ei ole käytössä aiempaa tietoa henkilöistä. 
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Turvallisuuden näkökulmaa ajatellen en ollut ainoana aikuisena leirikeskuk-

sessa, vaan tavoitettavissa oli myös Puhjonrannan henkilökuntaa. Olin ainoas-

taan yksin ohjaavana aikuisena aikuisten parissa, kolme lähihoitajaopiskelijaa 

ohjasi lasten osuutta. Tämä helpotti toiminnan ohjausta, sillä yksin ohjaavana 

olisi ollut mahdotonta hallinnoida ohjelmaa aikuisille ja lapsille. Koska lähihoi-

tajat ohjasivat lapsille ohjelmaa, antoi se myös aikuisille ansaittua aikaa hengäh-

tää. Lapset olivat kuitenkin lähellä, toisessa rakennuksessa ja ulkona, joten mi-

käli ikävä olisi iskenyt, olisi tuttu ja turvallinen vanhempi ollut lähellä. Kenelle-

kään lapsista ei kuitenkaan kesken ohjelman tullut ikävä vanhempaa. 

  

Kouvolan seurakunta oli leirissä mukana majoituspaikkana. Seurakunnan diako-

niatyö vastasi majoituskuluista ja Yhden Vanhemman Perheiden Liitto tuki ruo-

kakuluissa. Itse leirin kustannukset tulivat olemaan perheille matkakulut ja pieni 

osuus ruokakuluista. 

  

Leirillä oli ohjelman aluksi tutustumisleikki lähihoitajien ohjaamana sekä pieni 

alustukseni leiristä. Olin laatinut kysymyksiä ja tehtäviä rytmittämään päivää 

ruokailujen lomassa. Olin varautunut myös ylimääräisiin tehtäviin, mikäli aikaa 

jäisi tai vanhempien olisi syystä tai toisesta vaikeata tehdä tehtäviä. Olin mietti-

nyt ennalta jo asiaa, että ohjelman tulee olla riittävän väljä myös, jotta aikaa jää 

myös keskusteluihin. Tarkoituksenani ei ole ollut väsyttää vanhempia tehtävien 

tekemisellä. Hieman ennen leirin alkua pakkailin kotoani pelejä, kyniä, paperia 

ja kartonkeja sekä aikuisille pienet huomionosoitukset. 

 

 

11 LEIRIPÄIVÄKIRJA  

 

11.1 Leiritunnelman alkua  

  

Vihdoin odottamani leiri on alkamassa. Leirille on saapumassa neljä vanhempaa 

ja liiton edustaja. Perhosia oli ollut vatsassani koko tämän kuluneen viikon. Vii-

meiset päivät olin hionut ja miettinyt leirillä aikuisille suunnattuja tehtäviä. 
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Olenko nyt vihdoinkin valmis? Olenko muistanut kaiken? Ovatko kaikki tavarat 

nyt varmasti mukana? 

  

Edellisenä päivänä olin keskustellut liiton tämän alueen henkilön kanssa aika-

tauluista. Hieman jännitti minkä vastaanoton leiri saa! Lähtö leirille kotoa vii-

västyi, kuten niin monesti muulloinkin, suunnitellusta aikataulusta. Shampoot 

unohtuivat saunaan! Takapaksi oli täynnä lasten pelejä, kyniä, paperia, pahvia, 

aikuisten muistamiseen osoitettu pahvilaatikollinen lautasliinoja viimeisenä lei-

ripäivänä annettavaksi, omat ja lapsen henkilökohtaiset tavarat. 

    

Leiripaikalle matkatessani keskustelin poikani kanssa yleismaallisista asioista, 

yritin saada musiikin kuuntelusta voimaa itselleni. Puhjonrannan kurssikeskuk-

seen tultaessa lasten osuuksista vastaavat lähihoitaja opiskelijat eivät vielä olleet 

paikalla, talonmies ei ollut vielä saapunut työvuoroon. Katselin ympäristöä. Lä-

hihoitajat saapuivat ja heidän kanssaan jaettiin kuulumisia, tunnelmia ja ohjel-

marunkoa. Talonmiehen saapuessa työvuoroon hän avasi meille majoitusraken-

nuksen oven, jonka jälkeen kannoimme tavaroita sisälle. Menin vastaanotta-

maan parkkipaikalle leiriläisiä ja toivottamaan tervetulleeksi, ohjaamaan majoi-

tusrakennukseen.    

   

  
11.2 Ensimmäinen leiripäivä - lauantai  

 

Aamupäivä 

  

Lähihoitajaopiskelijat ohjasivat pihalla kauniin sään vuoksi tutustumisleikin. 

Heittelimme palloa toisillemme ja kerroimme itsestämme. Osaa ujostutti mutta 

rohkenivat hienosti kertomaan itsestään. Kerroin itsestäni nimen ja mitä teen lei-

rillä. Paikalla olen äitinä, vanhempana, ohjaajana, vertaistukijana. Tutustumis-

leikin jälkeen lapset leikkivät keskenään leikkipaikalla ja me aikuiset kerroimme 

tunnelmistamme, osa oli leirillä ensimmäistä kertaa. Tunnelmat olivat odottavia, 

ehkä hieman jännittyneitä mutta kaikki olimme iloisia hyvästä säästä. Lapsilla ja 

aikuisilla alkoi olla nälkä, joten ohjelmassa seuraavaksi olikin lounas. Hienona 
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juttuna oli aloittaa leiri, ravitsemalla itsemme. Aikuisille toivoin tämän olevan 

luksusta, tilaisuus saada mennä lasten kanssa valmiiseen pöytään. Ruokana oli 

lihapullia, muusia, salaattia ja jälkiruokaa. 

    

Iloinen puheensorina kävi ruokailun aikana ja lasten tutustuminen toisiinsa kävi 

nopeasti, joten keskustelu oli vilkasta. Aikuiset keskustelivat luonnollisesti lap-

sistaan ja he, joilla oli kokemusta aikaisemmista leireistä, toivat esille leireillä 

tapahtuneista asioista.  

 

Tämän jälkeen Yhden Vanhemman Perheiden Liiton edustaja hemmotteli hie-

ronnalla meitä aikuisia ja kertoi samalla järjestön toiminnasta. Lähihoitajaopis-

kelijat ohjasivat lasten ohjelmaa. Heillä luvassa oli metsäretki yhdistettynä väri-

leikkiin ja lehtien keräilyyn sunnuntain askartelua varten. Liiton edustaja kertoi 

itsestään meille aikuisille ja hemmotteli hieronnan myötä. Keskustelimme ver-

taistuesta ja unelmista. Tämä toimi alustuksena huomiselle. Aikuisten ohjel-

massa kuului hersyvää naurua ja innostunutta keskustelua huomatessamme 

kuinka samankaltaisissa tilanteissa olemme olleetkaan, vaikka lähtökohdat ovat 

olleet erilaiset. Keskustelu pohjasi vertaistukeen, vastavuoroisuuteen, toisen ih-

misen kuulluksi tulemiseen, kokemusten vaihtoon, voimaantumiseen. 

 

Aikuisten keskusteluissa tuli esille lasten kanssa jaettuja kokemuksia, vanhem-

muuden iloja ja suruja, arkipäivän haasteita työn, opiskelun ja vanhemmuuden 

yhdistämistä. Keskustelut olivat hyvä pohja juuri vertaistuelle ja vanhemmuu-

delle. Keskusteluissa jokaisen huomioiminen ja kuulluksi tuleminen on tärkeätä. 

Keskusteluissa tärkeätä on myös se, että jokaisen kertoma asia on todellinen yh-

den vanhemman perheelle. Jaettu ilo on kaksinkertainen ilo. 

  

Tämän jälkeen luvassa oli päiväkahvi leivosten kera. Lapset joivat mehua. Aika 

rullasi nopeasti eteenpäin. Seuraavana ohjelmanumerona olikin sauna. Kaikki 

leirin osallistujat eivät halunneet sinne mennä.   
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Iltapäivä  
 

Saunalla oli iso pukeutumistila ja suihku sekä sauna. Saunassa keskustelimme 

lapsista, ja he halusivat kovasti mennä jo uimaan. Vielä hetki, että varpaatkin 

lämpenivät, sillä vesi ei ollut enää kovin lämmintä! Rohkeimmat tarkenivat 

mennä uimaan. Liiton edustaja toi vanhemmille saunaan itsetehdyn hunajakuo-

rinnan kasvoille sekä vihreästä teestä tehdyn kasvoveden. Ihanaa hemmottelua! 

Tässä huomasi, kuinka yksinkertaisista aineista voi tehdä arkeen juhlaa. Ei tar-

vitse olla aina kaupan kalleinta hipiälle. Saunan jälkeen oli hienoa rentoutuneena 

katsella järvelle ja olla vain. Lapset olivat jo menneet leikkimään valvotusti. 

    

Luvassa oli päiväruoka, nakkikeittoa. Tämän jälkeen oli aikuisten ja lasten 

kanssa yhteistä ohjelmaa kokoustilassa. Olin yrittänyt ohjelmassa huomioida tä-

män leirin lasten ja aikuisten ohjelman sekä yhteisen ohjelman tasapainon sopi-

vassa suhteessa. 

    

Aloitimme yhteisen osuuden sadutuksella. Alustin hieman sadutusta, sen tarkoi-

tusta aikuisen ja lapsen kohtaamisena. Jaoin vanhemmille paperia ja kyniä, alus-

toja kirjoittamista helpottamaan ja kerroin, että lapsi voi myös piirtää sadun ha-

lutessaan. Aikuinen voi kertoa lapselle tämän itse kertoman sadun vaikkapa tänä 

iltana iltasaduksi ja niihin satuihin taisivat eräät lapset nukahtaakin pian vauh-

dikkaan ja toiminnallisen vertaistukipäivän päätteeksi. Sadutuksen lopuksi ai-

kuinen sai lapsen luvalla kertoa toisille kertomansa sadun. Voi kuinka hauskoja 

satuja lapset kertoivat! Sadut jokainen sai kotiinsa viemisiksi leiriltä muistoksi. 

  

Osalle vanhemmista sadutus lasten kanssa oli tuttu. Oma lapseni kommentoi sa-

dutuksesta, että miksi äiti sinä tällaisen tehtävän otit? Lapset kertoivat kukin eri-

laisia tarinoita, jotka luettiin ääneen, lapsen annettua luvan siihen. Suurella 

osalla satujen kertominen sujui hyvin. Saduista tuli mielikuvituksellisia, joihin 

liittyi eläimiä, luontoa ja mukaili hieman päivän tapahtumia lasten kesken. Sa-

dutus loi läheisyyttä, toisen kuuntelemista ja asioiden kirjaamista konkreettisesti 

paperille, juuri lapsen sanoin. 
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Tämän jälkeen oli luvassa sanomalehtileikki, jonka osuudesta lähihoitajaopiske-

lijat vastasivat. Aikuinen ja lapsi saivat sanomalehtiarkin, jonka päälle he mo-

lemmat astuivat, varpaat eivät saaneet mennä yli. Lehteä taitettiin aina niin pie-

neksi asti kuin mahdollista ja voittaja oli se, joka pysyi pienemmällä alalla pys-

tyssä yhdessä. Tämä vaati yhdessä miettimistä, hieman akrobatiaa ja naurua riitti 

kaikilla. 

    

Seuraavana oli luvassa rentoutusta. Aikuiset hieroivat hierontapalloilla lapsia, 

jonka jälkeen lapset hieroivat palloilla aikuista. Pienten teknisten ongelmien jäl-

keen rauhoittava musiikki valtasi huoneen ja lattialle levitetyiltä patjoilta kuului 

pientä supinaa. Tämä oli aikuisen ja lapsen kanssa hienosti toteutettavaa laatuai-

kaa kotonakin käytettäväksi. Kuinka usein tällainenkin asia voi unohtua arjen 

rutiineissa ja kiireissä! Tähänkin asiaan ei tarvita kummoisia välineitä, (kuten ei 

saunalla aikuisten hemmotteluunkaan); pallo ja internetistä löytyy rentouttavaa 

musiikkia soitettavaksi. 

    

Tämän jälkeen luvassa oli vielä lasten itse valitsema iltasatu. Lapset käpertyivät 

vanhempien syliin ja osa kuunteli keskenään intensiivisesti. Tämän jälkeen oli 

luvassa vielä iltapala majoitusrakennuksessa. Yhdessä lähihoitaja opiskelijoiden 

kanssa päätimme käydessämme ennen leiriä paikan päällä ja tätä mahdollisuutta 

kysyttäessä, että iltapala syödään mökissä yhdessä. Kaikki muut ruokailut olivat 

päärakennuksessa. Lapset rauhoittuivat nukkumaan hammaspesujen ja satujen 

jälkeen. Aikuiset vielä jatkoimme tämän jälkeen tv:n katselulla ja keskusteluin 

yleismaallisista asioista, kokemuksista, päivästä. 

   

Keskusteluissa emme sivunneet leiriä, enkä tässä vaiheessa halunnut kysyäkään 

ensimmäisestä päivästä kommentteja, vaan sen olin suunnitellut ottaa esille leiri-

palautteessa ennen leirin päättymistä. Hieman ennen nukahtamistani kertasin 

vielä itsekseni huoneessani seuraavan päivän ohjelman. Hyvää yötä!  
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11.3 Toinen leiripäivä sunnuntai 

 

Aamu 
  

Yön nukuin kutakuinkin hyvin. Aamupalalle lähdimme päärakennukseen puu-

rolle. Lapset lähtivät omiin toimintoihin tämän jälkeen ja tapasimme lapset seu-

raavan kerran lounaalla. Lapset askartelivat keräämistään lehdistä taulun, leikki-

vät ja keskustelivat leiristä. 

    

Aikuisten kanssa menimme aamiaisen jälkeen yhteiseen mökkiimme. Luvassa 

oli keskustelua vertaistuesta, vanhemmuudesta ja omista vahvuuksista (ks. liite 

4.). Kävin dialogia itseni kanssa siitä mikä rooli minulla oli kullakin hetkellä. 

Kerroin aluksi myös eettisyydestä, että kaikki se, mikä kuuluu ja näkyy leirillä, 

jää leirille. Omaan opinnäytetyöhöni vanhempien lainaukset päätyvät nimettö-

minä, tunnistamattomina. Kun saan työn purettua, tuhoan aineiston. Vanhemmat 

myös allekirjoittivat opinnäytetyönsopimuksen, joka on liitteenä. Kerroin myös, 

etten ole terapeutti koulutukseltani, tehtävät eivät ole vaikeita eivätkä rakettitie-

dettä.  Vertaistukiryhmällä tulee olla säännöt ja keskustelu luottamuksellista. 

Keskustelu kumpuaa jokaisen omista todellisista kokemuksista, joita voi turval-

lisesti ryhmässä jakaa.   

 

 
Aloitin kysymyksellä: Miten selität vertaistuen? Kirjasin ylös ryhmästä nousseita asi-

oita:  

 
- kokemukset ovat samoja.   

- Ymmärtää merkityksen, perimmän syyn  

- kukaan muu ei ymmärrä samoin kuin saman kokenut, vuo-

rovaikutus tulee siihen  

- saa ja pystyy antamaan  

- vertaistuen tulee onnistua, jotta kaikki saavat  

- kaiken kokeman jälkeen pärjää ja pärjää edelleen  

- kukaan ei tule tarjoamaan sulle apua  
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- ennaltaehkäiseviin palveluihin pitäisi panostaa  

- tulee erilaista perspektiiviä asioihin. 

 

Millaisena koet itsesi vertaistukiryhmässä?   

Vertaistukiryhmässä muistaa, että muillekin on tapahtunut ja tapahtuu samoin. 

Huomaan, etten ole yksin, on muitakin, jotka käyvät tunteita läpi. Ryhmässä 

saan sanottua tunteet ulos, kun ei lapsille voi - mä niin tiedän!  

 

Mitä vanhemmuus merkitsee Sinulle? Mihin asioihin kiinnität huomiota?  

Vanhemmuudessa koen olevani onnistunut. Olen perinteinen vanhempi, äiti tai 

isä. Vanhemmuudessa on muutakin, kuin olemalla äiti, on sitä muutakin elämää.   

Vanhemmuus on läsnä olemista ja iso asia. Vanhemmuudessa riippuu, mitkä 

lähtökohdat itsellä ovat olleet. Haluan antaa terveen ympäristön ja olla nor-

maali, turvaa ja rajoja antava. 

 

Mistä iloitset vanhemmuudessa?  

- päivittäin ilonaiheita  

- pystyy lapsen tasolle laskeutumaan, pysyen kuitenkin äitinä  

- auktoriteetti  

- se, kun huomaa, miten lapsen persoonallisuus tulee ja on 

tullut esille. On kuitenkin oma persoona  

- kasvaa ja kehittyy  

- huomaa, että on oppi mennyt perille  

- hetkessä oloa  
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Keskustelussa sivuttiin myös yksinhuoltajuuden kasvatuksen merkitystä sekä 

joissakin ihmisissä asuvaa mielikuvaa siitä, jos yksinhuoltajan lapsi tekee väärin 

niin siitä saa kuulla, että kun se on yksinhuoltajan lapsi. Yrittääkö yksinhuolta-

jana kasvattaa lasta tätä varjellen?  

 

Miten huolehdit itsestäsi?    

Minun pitäisi hommata koira, että pääsisin ulos. Nyt pääsen kauppaan yksin. 

Minun pitäisi urheilla enemmän, mutta ei kerkee. Siitä saa voimaa kun lapsi on 

isällään. Saan siivota keskeytyksettä, kutoa. Teen asioita joista tulee hyvä olo, 

olen vain. Aika ei välttämättä liity fyysiseen vaan henkiseen hyvinvointiin.  

 

Mistä saat voimia? (arkeen/vanhemmuuteen)  

Voimia antaa se, että ihmiset ovat erilaisia. Oppii hyväksymään itsensä, ihan 

sama millainen on perhe. Oppii muista kulttuureista. Avartaa maailmankatso-

musta. Siitä se lähtee, mitä sulle opetetaan. Saan voimia luonnon läheisyydestä. 

Onko vanhemmuudessa huolenaiheita?  

- uskaltaa laskea lapsi tekemään itse asioita  

- ei ole huolenaiheita  

- antaa kokeilla niin kauan kun intoa riittää  

- lapset olisi hyvin käyttäytyviä  

 

Keskustelu kävi vilkkaana, ja toisinaan jouduin palauttamaan aiheeseen. Kello 

kävi armottomasti vanhempien aikaa vastaan. Olin varustautunut leirille vanhem-

muuden roolikartalla, tulevaisuuden muistelu menetelmällä ja vaihtoehtoisen tälle 

kirje tulevaisuuteen. Edellä mainittuihin tehtäviin vanhemmat eivät ryhtyneet, 

sillä heidän vastauksensa tähän tehtävään oli, että me elämme tätä hetkeä. Tästä 

muodostui myös työn otsikkokin. 
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Lopuksi pyysin vanhempia täyttämään omia vahvuuksia sekä asioita joissa on 

vahva ja hyvä. Tehtävä oli mielestäni hyvä päättämään hetkemme siihen, että 

olemme arjen sankareita ja tuomaan esille itsessämme olevia vahvuuksia, tuo-

maan voimaa itsellemme. Tehtävän tarkoituksena oli muistuttaa meitä siitä, 

kuinka vahvoja olemme, muistuttamaan asioista, joista olemme selviytyneet ja 

muistelemaan sitä tunnetta, että minä selvisin! Syvällisemmin emme ehtineet teh-

tävää käydä läpi, koska ruoka-aika oli jo käsillä. 

 

Samaan aikaan lähihoitajaopiskelijat tulivatkin sisälle ja pyysivät vanhempia syö-

mään. Lapset antoivat puiden lehdistä askartelemat taulut vanhemmilleen. Yhtei-

nen hetki oli päättynyt aikuisten kesken ja suuntasimme lounaalle. Luvassa oli 

riisiä ja kanaa, vihanneksia ja jälkiruoaksi omenapaistosta jäätelön kanssa. Ruoka 

maistui kaikille hyvin. 

  

Viimeisenä tehtävänä oli jakaa kokemuksia leiristä, ruusuja ja risuja. Lapset piti-

vät siitä, että heille oli omaa ohjelmaa ja siitä, että aikuiset olivat keskenään. Us-

kon, että leirillä olleet lapset ns. hitsautuivat nopeasti yhteen, yhdessä kokivat te-

kemisen riemua. Ohjattu toiminta lasten keskuudessa toi myös aikuisille turvalli-

suuden tunteen siitä, että lapset olivat lähellä, mutta silti omissa toiminnoissaan, 

valvotusti. Aikuiset pitivät valmiista ruoasta, rennosta keskustelusta vaikka osa 

kysymyksistä taisi olla vaikeita tai toisaalta itsestään selviä. Omat kirjaukset vei-

vät oman ajan, ja toisaalta dialogi itseni kanssa omasta roolistani läsnä olevana 

vanhempana, äitinä ja ohjaajana vei välillä huomiota. Kuitenkin samankaltaiset 

kokemukset vanhempana ja yksin läsnä olevana vanhempana toivat vertaistukea. 

 

Aikuiset saivat tänä aikana omaa aikaa, olla vain, pientä hemmottelua hieronnan 

myötä, kuin myös hetken irtautumisen ruoanlaiton vastuusta. Annoin vanhem-

mille sekä leiriin osallistuneille lähihoitajille sekä liiton edustajalle muistoksi 

ison pahvilaatikon, josta vanhemmat saivat valita mieluisia servettejä. Osa van-

hemmista innostui kaatamaan pahvilaatikon ja olemaan kuin lapset jouluna, mitä 

täällä on?  
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Saatoin vanhemmat kotimatkalle turvallisen kotimatkan toivotuksin ja jäin lap-

seni kanssa vielä palauttamaan majoituksen avaimia. Soitin kuulumiset liitolle ja 

huokaisin. Illalla kotona olin väsynyt, mutta onnellinen. 

 

11.4 Leiriarviointi  

  

Vanhempien kesken yleisissä keskusteluissa tuli esille myös leirin osanottaja-

määrä. Osanottajamäärän rajoitukseksi muodostui rajallinen majoituskapasiteetti 

ja yksin ohjatessani ryhmää, pieni ja keskusteleva ryhmä on toimivampi. Toki 

leiriläisiä olisi voinut olla hieman enemmänkin, mutta vaikka leiriä mainostet-

tiin, Kouvolassa toimivan vertaistukiryhmän sisällä, diakoniatyölle, Kouvolan 

neuvoloihin, niin Yhden Vanhemman Perheen Liiton kuin totaaliyhäreidenkin 

kautta, jäi osallistujamääräksi yhteensä neljä aikuista osallistujaa ja liiton edus-

taja. Spekuloida voi, missä meni pieleen, olisiko asiat voinut tehdä toisin. Oli-

siko leiristä pitänyt mainostaa kenties lehdessä, radiossa tai muussa mediassa? 

Minkälaiseksi leiri olisi muodostunut yhden ohjaajan vetämänä, mikäli läsnä 

olisi ollut 30 aikuista ja heidän lapsensa. Omasta mielestäni tällöin leirin ohjaa-

jia olisi pitänyt olla enemmän eikä kolme lähihoitaja opiskelijaa olisi riittänyt 

takaamaan lasten ohjattua toimintaa. Tässä kohden pitää muistaa myös turvalli-

suus. 

   

Lopputyön halusin tehdä yksin. Olen aikaisemmin tehnyt lopputyön ryhmänä, 

jossa työn aikana tulivat esille myös henkilöiden kemiat, jotka työn eri vaiheissa 

vaikuttivat myös työn sujumiseen. Työssäni myös halusin haastaa itseäni. Toi-

voin rohkeutta, innovatiivisuutta ja yhteistyötä eri oppilaitosten kanssa. Toi-

saalta tämä työ on omannäköiseni, minun lapseni, kuten yksi Kymenlaakson 

ammattikorkeakoulun ohjaava opettaja sanoi lopputyöstä. 

  

Koko maailmaa en voi syleillä, en ole terapeutti, mutta jos tästä leiristä jotakin 

jäi mieleen ja kotiin viemisiksi, muutenkin kuin konkreettisten muistamisten 

muodossa, koen olevani onnistunut. Toiveeni oli tietysti, että Kouvolan alueella 

järjestettäisiin jatkossakin vertaistukileiriä. Paikkoja, joissa järjestää leiriä, on 
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tarjolla, kohderyhmän, ohjelma ym. vastuukysymykset huomioiden uskoisin, 

että on myös tilausta. Kuka ottaa haasteen vastaan?  

 

 

12 POHDINTA  
  

Lopputyöstäni muodostui myös sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yhteistyö, joka 

sujui mielestäni hyvin. Lähihoitajien mielestä lasten ohjaaminen, leikkiminen 

niin sisällä kuin ulkonakin oli sujuvaa. Itse huomioin lähihoitajien sosiaalisuu-

den, lasten huomioimisen, luonnollisen olemisen lasten kanssa, jonka uskon nä-

kyneen myös lasten helppona ryhmäytymisenä. Lähihoitajista myös toiminnalli-

suus on hyvä tapa toteuttaa lopputyö.  Idean mainostaminen ja markkinointi lä-

hihoitajien opettajille kävi hyvin nopeasti ja he innostuivat asiasta. Loppu sujui-

kin tapaamisten ja yhteydenotoin ohjelmarungon suunnittelun myötä. Leirin jäl-

keen lähihoitajat ilmoittivat, mikäli jatkossa tällaisia järjestetään, he olisivat ha-

lukkaita jatkamaan yhteistyötä. 

  

Liiton edustajan kanssa kävimme niin sähköpostein kuin puhelimitse neuvotte-

luja. Yhteydenpito oli loppua kohden hyvin tiivistä. Toisaalta näin tässä myös 

haasteen, sillä liitto jakautuu suuriin maantieteellisiin osioihin, joten henkilön, 

joka vastaa Kouvolan alueesta, oli haastavaa tietää valikoidun leiripaikan fyysi-

nen sijainti ja kulkuyhteydet. Itse paikkakunnalla asuvana koin asioiden olevan 

tavallaan selvyys. Koska itse asun paikkakunnalla, en kokenut leirin toteutta-

mista taas toisella paikkakunnalla mahdollisena. Tästä olisi koitunut itselleni li-

sähaastetta niin työn kuin perheen yhdistämisenä. Lopputyön pohjana oli kuiten-

kin idea Kouvolan Olkkari - toiminnasta lähtevästä tarpeesta. 

  

Lopputyön ohjelmarunkoa mietin monelta kantilta, mitä osioita painottaisin ja 

mitä ohjelmaa ottaisin varalle, mikäli suunnitelmaan tulisi äkillinen muutos. Va-

ralla olikin monta erilaista tehtävää, mutta niitä en ehtinyt ottaa mukaan aikatau-

lun vuoksi. Toisaalta pohjana oli myös yhteinen aika, vapaa keskustelu kysy-

mysten osalta. Suurempien osuuksien mukaan otto olisi vaatinut leirin pidentä-

mistä, joka olisi puolestaan ehkä saattanut rajoittaa perheiden osallistumista. 
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Perheiden taustoista kun en tiennyt, olivatko he opiskelijoita, työssäkäyviä vai 

vanhempainvapaalla olevia esimerkiksi.  

 

Viikonloppuleirin pitämisen, josta myös vanhemmat pääsevät lähtemään kotiin 

riittävän ajoissa rauhoittumaan palaten arkeen voimaantuneina, hetken levän-

neinä, koin hyvänä vaihtoehtona pidemmän leirin pitämisen sijaan. Itse koin 

voimaantumista, sain osakseni hyväksyntää ja luottamusta. Lopputyön toteutta-

misen alussa pohdin riskejä, mutta riskien ottaminen kannatti. Voimaantumi-

sessa tarvitaan aina ihmisen aloitteellisuutta, muutoshalukkuutta, halua tehdä 

asioita ja jakaa niitä.  Tämä leiri toimikoon pohjana suuremmille kokonaisuuk-

sille. Tarve vertaistuelle on kuitenkin yhden vanhemman perheissä. 

 

Uskoisin leirillä olleiden vanhempien saaneen ansaittua omaa aikaa, mutta myös 

vahvistusta omalle vanhemmuudelleen, kokemusten vaihtoa vanhemmuudesta, 

mutta myös kokemuksia toisten vanhempien arjesta. Leirillä olleilla vanhem-

milla oli samankaltaisia elämäntarinoita takanaan, mutta silti he olivat kulkeneet 

erilaisia reittejä pitkin tähän hetkeen. Näistä matkalla kohdanneista asioista, 

haasteistakin he olivat valmiit jakamaan toisten kanssa avoimesti ryhmässä. Osa 

matkalla kohdatuista asioista oli kipeitä, mutta tänä päivänä haasteelliset asiat 

olivat luoneet vanhemmasta vahvemman. Vahvemman vanhemman kohtaamaan 

arjen yksin, ilman toista vanhempaa.  

 

Uskoisin vertaistuen kohdanneen erityisesti kysymyksissä jotka peilasivat van-

hemmuutta, ilonaiheita vanhemmuudesta sekä omista vahvuuksista. Ryhmä oli 

keskusteleva, jota oli helppo luotsata eteenpäin. Olin pohtinut etukäteen, millä 

tavoin saisin ryhmää keskustelemaan, mikäli ryhmä olisi ollut hiljainen. Sosio-

nomilla tulee olla valmiuksia ottaa huomioon erilaiset asiakkaat, vahvistaa ja tu-

kea yksilöä sekä perhettä. Sosionomina ja omalla henkilökohtaisella kokemuk-

sella pystyin asettumaan samaan elämäntilanteeseen leirin aikuisten kanssa, etsi-

mään eri ratkaisuvaihtoehtoja elämäntilanteisiin sekä tunnistaa voimavaroja. So-

sionomina tulee myös osata toimia erilaisissa ympäristöissä, osata ennakoida 

mutta myös osata nopeasti reagoida, tunnistaa haasteita ja luotsata oikeiden pal-

veluiden piiriin.  
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Leirimuotoinen vertaistuki toimii mielestäni sellaisessa elämäntilanteessa, jossa 

on sinut jo niin itsensä kuin menneisyytensä kanssa. Koska leirin ympäristö ja 

ennalta tuntemattomat leiriläiset tulevat lähelle itseäsi, samankaltaisine asioi-

neen, on hyvä, että on läpikäynyt oman historiansa. Tällöin myös vertaistuesta 

saa itselleen henkistä pääomaa mutta myös pystyy itse jakamaan kokemuksia. 

Kohtaamiset ovat mielestäni leirin rikkaus.  

 

Leirille tulee luoda säännöt, jotta aroistakin asioista pystyy avautumaan turvalli-

sesti. Parhaimmillaan vertaistuki leiri voi herättää aikuiset vaikuttamaan yhteis-

kunnallisesti epäkohdista, luomaan ystävyyssuhteita mutta myös toimimaan 

paikkana, jossa jakaa turvallisesti asioita henkilöille, jotka ovat kokeneet sa-

moin. Leiri ei toimi terapiapaikkana eikä sillä ole myöskään viranomaisstatusta. 

Sosionomi pystyy mielestäni vaikuttamaan esille tulleisiin asioihin esim. paikal-

lisella tasolla viemään epäkohtia järjestöön, heikommassa asemassa olevien 

puolustamista oikeisiin palveluihin.  

  

Yhden vanhemman perheissä merkittäväksi tekijöiksi vanhemmuuden tukemi-

sessa vertaistuen kautta nousevat esille omakohtainen kokemus, jota voi jakaa 

omin sanoin ja kokemuksin, yksilökohtaisen kuten myös ryhmäkohtaisen tuen 

vanhemmuudelle, vanhemmuuden tuen elämän ja vanhemmuuden eri vaiheissa, 

tuen saatavuus ja tuen oikea aikaisuus. Vertaistuessa saa myös tukea tunteille, 

jota voi jakaa ryhmän kesken, käytännön läheisyyttä ja kokemusta, käytännön 

apuja ja tiedollista sekä konkreettista tukea. Vertaistuessa saa myös pohtia van-

hemmuutta oman itsensä kuin myös ryhmän kautta. Vertaistuki on myös merki-

tyksellistä ihminen ihmiselle kohtaamista, josta jää viranomainen – yksilö-

asettelu pois. 

  

Leiri opetti kokonaisuuksien hallintaa, tiedon jakamista mutta myös etsimistä. 

Pohdin kriittisesti leirin lähetessä, mitä muut ajattelisivat tästä. Taustalla oli kui-

tenkin vahvana ajatukseni oman näköisestä työstä, jossa yhdistyi niin tarve kuin 

yhteistyö sosiaali- ja terveydenhuoltoalan opiskelijoiden kesken. Kentällä kun 

saatamme toimia yhteistyössä, niin miksi opintomme ovat erkaantuneet niin pal-

jon, että yhteistyötä opiskelun eri vaiheissa on hyvin vähän. 
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Pidin lopputyön tekemisestä ja siitä muodostui omannäköiseni itseäni kosketta-

van aiheen vuoksi. Aihe toisaalta mietitytti alussa, sillä se on niin itseäni iholla. 

Tuleeko työhön jonkinlainen oma näkemys asiaan? Tätä yritin välttää koko ajan. 

Työ opetti kokonaisuuksien hallintaa, sinnikkyyttä, kun asiat eivät ottaneet 

tuulta alleen. Toki sitä on matkan varrella lasten kauttakin oppinut. Itse lohdut-

taudun aina tällöin sanoihin: asioilla on tapana järjestyä. Työ opetti myös yhteis-

työkykyä ja kompromissien tekoa, mm. ohjelmissa. Työn aikana kävin keskuste-

lua itseni kanssa, kenelle ja miksi teen näin tai miksi valitsen juuri tietyn tavan 

toimia. 

  

Toiminnallisen työn voi tehdä joko päivän mittaisena tai useamman päivän kes-

tävänä, mutta itse päädyin kuitenkin leirimäiseen lopputyöhön. Kysymykseen 

että, verottiko juuri tämä osanottajia, en osaa vastata. Kaikki eivät välttämättä 

pidä leireistä, ajankohta ei sopinut, elämäntilanne ei ehkä salli vielä osallistua tai 

sairastuminen tmv. saattoi verottaa osanottajia. 

 

 

13 JATKOTUTKIMUKSIA  

  

Yksinhuoltajuudesta on monia jatkotutkimusehdotuksia ja aiheita olisi yksin-

huoltajien hyvinvointi ja sen vaikutus heidän lapsiinsa. Mitä hyvinvointi merkit-

see yhden vanhemman perheelle ja miten se näkyy heidän lapsissaan? Yhden 

vanhemman perheillä aika saattaa olla hyvin vähäinen niin yhdessä tekemiseen 

kuin vanhemmalle itselleen.  Mitä yhden vanhemman perheet kaipaavat kaik-

kein eniten?  Millä tavoin yhteiskunta tukee yhden vanhemman perheitä ja miten 

sen vaikutus näkyy arjessa? Järjestämällä laajempi toiminnallinen päivä tai leiri 

ja vanhemmuuden roolikartan käyminen läpi, sillä sen osien läpikäyminen vie 

aikaa. Lähihoitajaopiskelijoiden kanssa yhteistyö on myös jatkossa otettava huo-

mioon etenkin tällaisilla leireillä. Yhteistyön puutetta sosiaali- ja terveydenhuol-

toalan välillä havaitsivat myös lähihoitajaopiskelijoiden opettajat. 
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Tästä omasta toiminnallisesta työstä voisi mahdollisesti työstää jatkoakin, järjes-

tämällä uuden leirin, syventämällä vanhemmuuden tukemisen menetelmiä van-

hemmuuden roolikartan avulla. Mietin itse vanhemmuuden roolikarttaa ja olin 

ottanut yhdeksi menetelmäksi varasuunnitelmana, mutta ajankäytön vuoksi jätin 

tämän pois. Vanhemmuuden roolikartasta saisi sen eri osioita läpikäymällä kat-

tavan pohjan työlle vertaistukileirillä. Vertaistukileirin runkona voisi toimia van-

hemmuuden roolikartta. Lasten näkökulmasta yksinhuoltajuutta ja vertaistukea 

voisi lähteä tutkimaan, kuinka lapset kokevat yksinhuoltajuuden. Lapset voisivat 

piirtää, maalata ja kuvailla sanoin, miten he kokevat elämisen yhden vanhem-

man perheessä. Mihin lapset kokevat tarvitsevan apua, tukea? Huomioidaanko 

yhden vanhemman perheitä riittävästi päiväkoti ja koulumaailmassa? 

  

Omasta mielestäni olisi mielenkiintoista lähteä myös selvittämään yksinhuolta-

jien asemaa suomalaisessa yhteiskunnassa ja kuinka sitä voitaisiin parantaa. Toi-

nen, jota itse mietin opinnäytetyön aiheekseni, oli selvittää eroavien pariskuntien 

kokemuksia uuden mallin mukaisesta sovittelutoiminnasta. Tämän hylkäsin itse 

sen vuoksi, koska epäilin tämän sovittelun olleen niin uudehko asia, ettei siitä 

olisi opinnäytettä kirjoitettu.  
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 LIITTEET          

          Liite 1.   Leiri-ilmoitus 

 

 

Tervetuloa voimaa ja virtaa vertaistuesta leirille!  

 

Teen sosionomi päättötyötäni yhden vanhemman perheestä ja vertaistuesta. Tähän liittyen  

Olet tervetullut viettämään lauantaista sunnuntaihin 30-31.08.2014 klo 10 alkaen Valkea-

lan Puhjonrantaan yhden vanhemman perheen vertaistuki viikonloppua. Lähihoitajaopiske-

lijat ohjaavat toimintaa lapsille, samaan aikaan aikuisille on omaa ohjelmaa, keskusteluja, 

vertaistukea. Luvassa on myös yhteisiä leikkejä vanhempien ja lasten kesken. Lauantai- 

iltana on mahdollisuus saunomiseen ja uintiin. Vertaistuki viikonloppu päättyy sunnuntaina 

31.08.2014 klo 13.   

Yhden Vanhemman Perheen Liitolla on ryhmävakuutus leirin aikana mutta harkinnassasi 

on vapaa-ajan vakuutus itsellesi ja lapsellesi/lapsillesi.   

Ilmoitathan mahdolliset ruoka-aine allergiat ja lasten iän/iät ilmoittautuessasi.   

Leirillä on tarjolla aamupala, lounas, päiväkahvi, päivällinen ja iltapala. Yöpyminen on 

mökissä, otathan omat liinavaatteet mukaan. Leirin osittaisista kustannuksista vastaavat 

seurakunnan diakoniatyö ja Yhden Vanhemman Perheen Liitto. Omavastuu osuus tulee 

olemaan joitakin kymppejä ruokailun osalta.    

Jos tarvitse leirille kimppakyytiä, ilmoitathan myös tästä. Puhjonrannan Kurssikeskuksen 

osoite on Puhjonrannantie 80, 45370 Valkeala.  

Sitovat ja pikaiset ilmoittautumiset 10.08.2014 mennessä niina.talvinen@student.kyamk.fi  
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Liite 2.  Leirin aikataulu  

 

 
 

Aikataulu 30. - 31.8.2014 Valkeala Puhjonranta  

 

lauantai 30.8.2014  

klo 10 majoittautuminen ja tutustuminen  

 11.30 lounas  

Yvpl terveiset ja Mervin osuus (lasten ohjattua toimintaa)  

14.30 kahvi  

15.00 -16.30 sauna     

17.00 päivällinen   

yhteistä ohjelmaa, leikkiä, sadutus 

19.30 iltapala mökissä  

 

sunnuntai 31.8.2014  

klo 8.00 aamupala  

n. 8.30 vanhempien ohjelmaa, tehtäviä, keskustelua (lasten ohjattua toimintaa)   

11.30 lounas   

 leirin purku, muistiaiset kotiin viemisiksi  

 13.00 kotiinlähtö  

Kaikki ruokailut tapahtuvat päärakennuksessa. Iltapala on tarjolla mökissä,  

jääkaapissa leikkeleet ym., joten omaan tahtiin voi ottaa, mikäli nälkä on jo  

aikaisemmin.  

Sauna löytyy päärakennuksesta katsoen oikealla, asfaltoitua tietä pitkin kohti 

rantaa. Leikkikenttä on vapaasti käytössä.   
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Liite 3. Opinnäyte-

työn sopimus van-

hemmille allekir-

joitettavaksi  

 

Hei hyvät lasten vanhemmat!  

  

Olen sosionomi AMK opiskelija Kymenlaakson Ammattikorkeakoulusta, Kot-

kasta. Teen toiminnallisen lopputyön yhden vanhemman perheestä ja vertaistuesta. 

Toiminnallisen lopputyön paikkana on Valkealassa sijaitseva Puhjonrannan kurssi-

keskus ja ajankohtana 30-31.08.2014.   

Leirillä minä, sosionomiopiskelijana toimin aikuisten osuuden vetäjänä ja tällä 

aikaa kolme lähihoitajaopiskelijaa huolehtivat lapsista, leikittävät lapsia. Lähi-

hoitajaopiskelijat tekevät lopputyötään, toiminnallisen lopputyön.   

Olen laatinut aikuisille suunnattua ohjelmaa. Ohjelmana on keskustelua, tehtävien 

tekemistä ja vertaistuen saamista, kokemusten vaihtoa. Tehtävät liittyvät opinnäy-

tetyön tekemiseen ja pyydänkin lupaa saada käyttää vastauksianne opinnäytetyö-

hön. Opinnäytetyön on tarkoitus valmistua joulukuussa 2014. Vastaukset käsittelen 

luottamuksellisesti, nimettöminä ja siten, ettei vastauksista käy ilmi henkilöllisyy-

tenne. Vastaukset tuhotaan opinnäytetyön valmistuttua.   

 

Yhteistyöstä kiittäen  

  

Niina Talvinen  

sosionomiopiskelija AMK 

   

  

----------------------------------------------------------------------------  

Suostumuksen antaja    
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Liite 4. Kysymysrunko  

 

     

Miten selität vertaistuen? 

Millaisena koet itsesi vertaistukiryhmässä?   

Mitä vanhemmuus merkitsee Sinulle? Mihin asioihin kiinnität huomiota?  

Mistä iloitset vanhemmuudessa?  

Miten huolehdit itsestäsi?    

Mistä saat voimia? (arkeen/vanhemmuuteen)  

Onko vanhemmuudessa huolenaiheita?  

(vanhemmuuden roolikartta, tulevaisuuden muistelu menetelmä, kirje tule-

vaisuuteen)  

omat vahvuutesi sekä asioita joissa on vahva ja hyvä 

 

Leirin päätteeksi kokemuksia leiristä, ruusuja ja risuja 
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Liite 5. Lasten leikki-

paikka päärakennuksen 

sekä majoitustila Koi-

vun vieressä  
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Liite 6. Rantasauna   
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Liite 7. Näkymä järvelle  
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Liite 8. Näkymä Puhjonrannan Kurssi-

keskuksen pääsisäänkäynnistä 
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