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ABSTRACT 

Kaukolinna, Marja & Malinen, Tanja. Toukkapiiri. A peer group for mothers and 
babies in the parish of Mäntsälä. 61 pages, 5 appendices. Language: Finnish. 
Järvenpää, Spring 2011. 

Diaconia University of Applied Sciences. Degree Programme in Social Services, 
Option in Social Services and Education. Degree: Bachelor of Social Services. 
Option in Diaconial Social Work and Education Work. 

The woman’s life changes, when a baby is born. Several mothers suffer from 
loneliness and look for social support in their new life situation. It is not neces-
sarily easy to meet other mothers when one is new in a town. The main goal of 
the thesis was to develop a functional model for mothers` and babies` peer 
support group in the Mäntsälä parish. The thesis was carried out as a project. 
One of the goals was to support mothers by the peer group, early interaction 
and parenthood. Another goal was to include the aims of early Christian educa-
tion. 

The thesis is qualitative and its point of view was action research and process 
evaluation. The process was estimated by using observation. The material was 
gathered by using observation and a structured questionnaire. The material was 
analyzed by using content analysis. 

Mothers were pleased with the new functional peer support group. All mothers 
that were part of this project felt that the group of Toukkapiiri was important and 
meaningful to them. Mothers and babies got new friends. Mothers felt that the 
best thing was the possibility to compare their own feelings and experiences 
with other mothers. The model of the group can be used in the future when a 
new mother and baby group will start in another place. 

Keywords: peer support, early interaction, qualitative research, early Christian 
education, action research. 
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1 JOHDANTO 

Lähdimme luomaan Mäntsälän seurakuntaan uutta vertaisryhmätoimintaa äi-

deille ja vauvoille, koska sellaiselle oli tarvetta. Projektin kautta oli hyvä mahdol-

lisuus edistää omaa ammatillista kasvua uuden vertaisryhmätoiminnan suunnit-

telun, ohjaamisen ja arvioinnin kautta. 

Ensimmäisen elinvuoden aikana tapahtuu ihmisen elämässä merkittäviä kehi-

tysprosesseja, joiden tukeminen on ensiarvoisen tärkeää terveen kasvun ja ke-

hityksen kannalta. Äidin rooliin, eli ympärivuorokautiseen hoito- ja kasvatusvas-

tuuseen, astutaan vauvan myötä ilman koulutusta ja aiempaa kokemusta. Eri 

puolilta tuleva informaatio vauvan terveen kasvun ja kehityksen edellytyksistä ja 

hyvästä vanhemmuudesta luo äideille suorituspaineita. Vertaisryhmässä voi 

jakaa kokemuksia ja tunteita elämästä vauvan kanssa, ja arjen pulmat asettuvat 

oikeisiin mittasuhteisiin. Muutkin äidit kokevat samoja tuntemuksia kuin itse tun-

tee.  

Työelämälähtöisen toiminnallisen opinnäytetyömme ideana oli luoda toimiva 

malli äitivauvapiiristä seurakuntaan. Selkeitä malleja tai ohjeita juuri äitivauvapii-

rin käynnistämiseen ja toteuttamiseen seurakunnassa on vaikeaa löytää. Tästä 

johtuen halusimme lähteä itse suunnittelemaan mallinnusta ryhmäläisten tar-

peiden pohjalta. Tärkein toimintaamme ohjaava periaate oli lapsilähtöisyys. Pi-

dimme vauvoja ja äitejä yhtä tärkeinä osallistujina Toukkapiirissä ja tässä rapor-

tissa se näkyy käytännön ratkaisuna kun kerromme piiriläisten osallistujamää-

ristä. Piiriläisiä ovat sekä vauvat että äidit ja piiriläisten lukumäärä on heidän 

yhteenlaskettu summansa. 

Kuvaamme projektimme etenemisen kannalta olennaisimmat osa-alueet toimin-

tatutkimuksellisen kehittämisprosessin näkökulmasta. Kerromme työskentelyn 

etenemistä alkaen suunnittelusta ja mainostamisesta jatkaen prosessin etene-

misen kannalta merkittävien interventioiden kuvaukseen. Tässä laadullisessa 

opinnäytetyössä prosessiarviointi näkyy toiminnan ja reflektoinnin vuoropuhelu-

na. Esittelemme oman mallinnuksen äitivauvapiiristä, koska uskomme sen hyö-
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dyttävän muita äitivauvapiiriä käynnistäviä alkuun pääsemisessä. Analysoimme 

äideiltä saatuja palautteita sisällön analyysia apuna käyttäen. Tutkimuksemme 

päätehtävä on uuden matalan kynnyksen toiminnan käynnistäminen seurakun-

taan ja sen kehittäminen prosessiarvioinnin avulla. 
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2 TAUSTAA TOUKKAPIIRILLE 

2.1 Lähtökohdat 

Ajatus työ, työyhteisö ja johtaminen opintokokonaisuuden hankkeestamme ja 

opinnäytetyöstämme, Toukkapiiristä sai alkunsa, kun olimme syksyllä 2009 

osallisuuden ja sosiaalisen tuen opintokokonaisuuden työharjoitteluissa neuvo-

lan perhetyössä ja seurakunnan diakoniatyössä. Halusimme vahvasti työelämä-

lähtöisen aiheen toiminnalliselle opinnäytetyölle. Toiminnallisen opinnäytetyön 

tarkoitus on muun muassa ohjata käytännön toimintaa, opastamista tai toimin-

nan järjestämistä ja se voi olla myös ohje tai mallinnus (Vilkka & Airaksinen 

2004, 9–10). Neuvolan perhetyöntekijä kertoi kentältä nousseesta tarpeesta 

saada vertaisryhmätoimintaa äideille, joilla on ensimmäinen lapsi, sekä van-

hemmille, joille on syntyneet kaksoset. Monien tuoreiden äitien sekä uusien 

paikkakuntalaisten sosiaaliset tukiverkostot ovat ohuet, koska heillä ei ole lä-

hisukulaisia eikä kiinteitä ystävyyssuhteita.  

Mäntsälän seurakunnassa ei ollut vauvaperheille suunnattua säännöllistä toi-

mintaa. Lapsityönohjaaja kertoi huomanneensa jo vuosien ajan, että seurakun-

nassa olisi tarvetta ensimmäisen lapsen saaneiden äitien vertaisryhmälle. Mo-

net pienten vauvojen äidit olivat jääneet pois perhekerhoista ja syyksi he olivat 

kertoneet sen meluisuuden. Äidit ovat huomanneet myös, etteivät pysty osallis-

tumaan vauvan kanssa esimerkiksi askarteluihin niin kuin muut lapset ja äidit. 

Lisäksi äidit olivat poisjäämisen syyksi maininneet ulkopuolisuuden tunteen. 

2.2 Mäntsälän vauvaperhetoiminta 

Mäntsälässä on erilaista vauvaperhetoimintaa, muttei avointa äiti-vauvapiiriä. 

Mäntsälän lastenneuvolan tehtävänä on tukea ja seurata vauvan psyykkistä, 

fyysistä ja sosiaalista kehitystä. Neuvola haluaa tarjota perheille ajankohtaista 

tietoa lapsen terveyteen ja hyvinvointiin liittyvistä asioista. Vuodesta 2001 lähti-

en toiminut moniammatillisesti toteutettava ryhmäneuvola on esikoisvauvaper-

heille tarkoitettu neljä kertaa kokoontuva ryhmä, jossa käsitellään parisuhdetta, 
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vanhemmaksi kasvamista, varhaista vuorovaikutusta ja vauvan motorista kehi-

tystä. Perheet ovat olleet tyytyväisiä ryhmäneuvolaan ja toivoisivat tämän kal-

taiselle toiminalle jatkoa. Jotkut ryhmäneuvolassa tavanneet vanhemmat ovat 

jatkaneet vertaisryhmänä vielä vuosia ryhmäneuvolatoiminnan jälkeen. Jatko-

toiminta neljännen kerran jälkeen on kuitenkin täysin ryhmäläisten oman aktiivi-

suuden varassa. (Maria Halmela, henkilökohtainen tiedonanto 20.12.2010.)  

Mannerheimin Lastensuojeluliiton vapaaehtoisvoimin järjestämänä toimii Mänt-

sälässä Perhekahvila Pelikaani. Perheiden kohtaamispaikka lupaa tarjota van-

hemmille tukea, tietoa ja toimintamahdollisuuksia ja lapsille ikäistänsä seuraa 

(Mannerheimin Lastensuojeluliitto i.a). Lisäksi Mäntsälän Helluntaiseurakun-

nassa toimii avoin perhekerho, jota aktiiviset äidit ohjaavat vuorotellen. Seura-

kunta haluaa tarjota perheille joka viikko ilmaisen lounaan. (Petra Haaranen, 

henkilökohtainen tiedonanto 20.12.2010) Mäntsälän voimistelijat järjestävät 

vanhempi-vauvajumppaa (Mäntsälän voimistelijat i.a.) ja Mäntsälän musiik-

kiopistossa on vauvaperheille vauvamuskari. Toiminta sisältää loruja, lauluja, 

leikkejä, musiikkiliikuntaa ja musiikin kuuntelua sekä äänten maailmaan tutus-

tumista. (Porvoon seudun musiikkiopisto i.a.) 

Mäntsälän kunnan tavoite on tukea vanhemmuutta ennaltaehkäisevästi ja tarjo-

ta palveluita kuntalaisilleen (Mäntsälän kunta 2009). Uskomme Toukkapiirin 

olevan uusi hyvä toimintamuoto Mäntsälän palvelutarjonnassa vanhemmuuden 

tukemisen ja vauvojen terveen kasvun edistämiseksi.  

2.3 Mäntsälän seurakunta  

Mäntsälän evankelis-luterilaiseen seurakuntaan kuuluu n. 15 900 jäsentä. Käy-

tössä on seitsemän toimipistettä eri puolella Mäntsälää. Seurakunnassa toimii 

43 palkattua henkilöä. Lapsi- ja perhetyöhön kuuluvat pyhäkoulut, lasten päivä-

kerhot, musiikkileikkikoulu, perhekerhot ja perheleirit. Lapsityönohjaajan Päivi 

Kaura-ahon alaisuuteen kuuluu yhdeksän lastenohjaajaa. (Mäntsälän seurakun-

ta i.a.) 
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Seurakunnalla on viisi perhekerhoa, jotka toimivat eri puolella Mäntsälää. Ker-

hot kokoontuvat joka viikko ja kestävät noin puolitoista tuntia kerrallaan. Näihin 

kerhoihin ei tarvitse etukäteen ilmoittautua. Seurakunta tarjoaa välipalan oma-

kustannushintaan. Perhekerho on aikuisten ja eri -ikäisten lasten yhteinen ker-

ho, jossa aikuiset voivat tutustua toisiinsa ja jakaa arjen kokemuksia sekä saa-

da tukea vanhemmuuteen. Lastenohjaajat vastaavat kristillisiin arvoihin perus-

tuvasta ohjelmasta. Kerhossa leikitään, lauletaan ja askarrellaan. (Mäntsälän 

seurakunta i.a.)  

Pienille lapsille ja kouluikäisille suunnatuista jumalanpalveluksista käytetään 

nimitystä lastenkirkko. Lapsille ja perheille tarkoitettuja koko perheentapahtumia 

ovat perhe - ja vauvakirkot, erilaiset retket ja leirit sekä syksyisin pidettävä per-

hepäivä. (Mäntsälän seurakunta i.a.) 
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3 PROJEKTIN TAVOITTEET 

3.1 Toukkapiirin päämäärä ja tavoitteet 

Projektin päämääränä oli suunnitella toimiva äiti-vauvakerho Mäntsälään ja 

käynnistää toiminta yhdeksäksi kuukaudeksi kehittämishankkeena, jonka toteu-

tuksen arviointia syventäisimme opinnäytetyössämme. Pidemmän aikavälin ta-

voitteena oli, että projektimme jälkeen toiminta jatkuisi seurakunnan sisällä seu-

rakunnan työntekijöiden toimesta tai vapaaehtoisten voimin. 

Tavoitteena oli saavuttaa erityisesti äitejä, joilla ei ollut riittävää sosiaalista ver-

kostoa Mäntsälässä. Halusimme tukea heitä vanhemmuudessa vertaisryhmän 

kautta. Tarkoituksena oli ennaltaehkäistä syrjäytymistä ja hoivaköyhyyttä, mikä 

on Riikka Niemen (2006, 178) määritelmän mukaan ajan, hoivan ja jaksamisen 

puutetta. Teemakertojen kautta tavoitteena oli lisätä tietoa vauvan kasvuun ja 

kehitykseen vaikuttavista asioista ja herättää keskustelua ja kokemusten vaih-

toa vanhemmuuteen liittyvien aiheiden tiimoilta.  

Projektin kautta halusimme saada kokemusta äiti-vauvapiirin suunnittelusta, 

toteutuksesta, ohjauksesta ja arvioinnista. Tavoitteena oli kehittää ryhmän myö-

tä omaa ammatillista kasvuamme perehtymällä varhaiseen vuorovaikutukseen, 

vauvan kehitykseen, vanhemmuuden tukemiseen sekä vertaisryhmään. Heis-

kanen ja Hiisijärvi (i.a.) toteavat, että vertaisryhmän ohjaaja on usein itse vertai-

nen ja hänellä on omakohtaista kokemusta samoista asioista kuin ryhmän jäse-

nilläkin. Meillä molemmilla projektin vetäjillä on omia lapsia, mikä auttoi äiti-

vauvapiirin käynnistämisessä ja ohjaamisessa. Tanja sai vauvan 1.1.2010 ja 

Miisa oli mukana piirissä kahden kuukauden ikäisestä 11 kk ikään asti.  

Lindfors toteaa (1990, 7), että vanhempi-lapsi kerhon ollessa seurakunnan toi-

mintaa, tulee osana tavoitteita olla lapsen kristillisyyden sekä vanhempien hen-

gellisen kasvun tukeminen. Nämä seurakunnan puolelta tulevat tavoitteet huo-

mioimme pitämällä Toukkapiirissä joka kerta hartaushetken, johon sisältyi hen-

gellisen tekstiosuuden lisäksi virsi tai hengellinen laulu. Toukkapiiri-kehittä-
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mishankkeemme linkittyi tavoitteiltaan Etelä- Suomen lapsen ääni-hankkeen 

alle. Toukkapiiri oli vertaisryhmätoimintaa äideille ja sylivauvoille tarkoitukse-

naan lisätä lapsiperheiden hyvinvointia ja osallisuutta muun muassa tukemalla 

vanhemmuutta, varhaista vuorovaikutusta ja kiintymyssuhteen muodostumista 

ja kirkon varhaiskasvatusta. Uskomme vertaisryhmätoiminnalla olevan syrjäy-

tymistä ennaltaehkäisevät vaikutukset. Toukkapiiriprojektin tavoitteet tukevat 

Lapsen ääni-kehittämisohjelman päämääriä. 

Lapsen ääni – kehittämisohjelman päätavoitteena on lasten, nuorten ja lapsi-

perheiden hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen varhaisella tuella ja inten-

siivisillä nuoriin kohdistuvilla interventioilla. Toiminta on lapsilähtöistä, jota 

suunnitellaan yhdessä asiakkaiden tarpeiden näkökulmasta. Lapsen ääni -

kehittämishankkeen osatavoitteet ovat ennaltaehkäisy ja varhainen tuki. Tarkoi-

tus on muodostaa osatavoitteiden rakenteiden ja toimintamallien osaamisen 

kehittymistä ja laajentumista myös peruspalveluihin. Muita tavoitteita ovat sosi-

aali-, sivistys-, terveys- ja nuorisotoimen sekä kolmannen sektorin välisen laaja 

alaisen yhteistyön vahvistaminen. (Lapsen ääni – kehittämisohjelman suunni-

telma.)  

3.2 Riskit 

Vaikka kunnassa ja seurakunnassa oli huomattu tarve äiti-vauvapiiri toiminnalle, 

olimme epävarmoja siitä saavuttaisimmeko kohderyhmämme. Niin kuin edellä 

totesimme, Mäntsälässä oli muutakin vauvoille suunnattua toimintaa. Yhtenä 

riskinä pidimme äitien ennakkoluuloa ja vierastamista seurakunnassa tapahtu-

vaa toimintaa kohtaan ja pelkäsimme että he jäisivät sen takia tulematta piiriin. 

Todennäköisempänä riskinä kuin asiakaspula pidimme kuitenkin sitä, että toi-

minnalle löytyisi osanottajia ja se koettaisiin hyödylliseksi, mutta piiri ei jatkuisi 

projektimme jälkeen johtuen vapaaehtoisten puutteesta tai seurakunnan resurs-

seista. Tämä olisi ollut kovin valitettavaa, mutta se olisi ollut asia jolle emme itse 

olisi juuri voineet mitään. 
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4 VANHEMMUUDEN TUKEMINEN 

4.1 Osallisuus 

Toiminnallisen opinnäytetyömme teoreettiset lähtökohdat ovat osallisuudessa ja 

sen edistämisessä sekä vanhemmuuden tukemisessa. Aaro Harjun mukaan 

osallisuutta voidaan määritellä eri tavoin. Sillä voidaan tarkoittaa mukanaolon ja 

kuulumisen tunnetta, jossa ihminen kokee olevansa osallinen omassa yhteisös-

sään ja suomalaisessa yhteiskunnassa. Ne ihmiset, jotka kokevat olevansa ul-

kopuolisia ja ulossysättyjä jäävät usein vaille osallisuuden kokemusta. Tämä ei-

osallisuus on monelle jopa lamaannuttava ja traumatisoiva kokemus. Osallisuu-

den kokeminen on yksi hyvän elämän perus edellytyksiä. (Harju 2004.) Seppä-

nen (2001) mainitsee osallisuuden vastakohtana olevan osattomuuden, jolloin 

ihminen voi olla osaton sosiaalisista suhteista, työmarkkinoista ja taloudesta 

(Harju 2004). 

Ihmisten yksinäisyys on nykyajan ongelma, kun yhteisöllinen elämäntapa on 

vaihtunut individualistisempaan kulttuuriin. Vanhempien sosiaaliset verkostot 

voivat olla ohuet, koska sukulaiset asuvat kaukana ja lapsen syntyessä äidin 

suhde työkavereihin etääntyy äitiysloman alettua. Äiti jää yksin vauvan kanssa 

kun isä lähtee isyysloman jälkeen töihin. Moni kaipaisi seuraa samassa elämän-

tilanteessa olevilta äideiltä, mutta tutustuminen voi tuntua haastavalta. Jokinen 

on tutkinut väitöskirjassaan (1996) äitiyttä. Pienen vauvan ympärivuorokauti-

seen hoitoon liittyy fyysinen uupumus, jonka keskeinen kumppani on usein yk-

sinäisyys. (Pietilä–Hella 2010, 106.)  

Osallisuus lisää hyvinvointia ja tukee vanhemmuutta. Syrjäytyminen tuo muka-

naan paljon riskejä vanhempana jaksamiseen ja lapsen kasvun tukemiseen. 

Ongelmien ennaltaehkäisy ja varhainen puuttuminen ovat tehokkain tapa auttaa 

vanhemmuutta ja sitä kautta lapsen tervettä kasvua.  
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4.2 Vertaisryhmä 

Vertaisryhmä tarkoittaa yhdenvertaisten ihmisten tasavertaista, vapaaehtoista ja 

demokraattista ryhmää. Vertaisryhmän tavoitteena on jäsenten hyvinvoinnin ja 

jaksamisen lisääntyminen. Ryhmästä tulee vertaisryhmä kun jäsenillä on jokin 

yhdistävä tekijä, jonka takia ryhmään hakeudutaan (Heiskanen & Hiisijärvi, i.a.) 

Tärkeimmät syyt liittyä epävirallisiin ryhmiin ovat Napierin ja Gershenfeldin mu-

kaan sosiaalisten tarpeiden tyydytys, tietyt päämäärät tai tavoitteet, turvallisuus, 

itsetunnon kohentuminen, sekä tiedon saaminen ja sen jakaminen. Ryhmä tar-

joaa turvallisuutta, koska ihmiset pystyvät muiden kanssa paremmin kohtaa-

maan haastavia tilanteita ja jakamaan huoliaan. Ryhmään liittyminen voi kasvat-

taa itsetuntoa. Ryhmässä saadun uuden tiedon kautta yksilö voi huomata joi-

denkin omiin kykyihinsä liittyneiden epäilysten olevan monille muillekin tuttuja. 

Sosiaalisten tarpeiden tyydyttyminen perustuu siihen, että ihminen on sosiaali-

nen olento, jolla on terve olla yhteydessä muihin ihmisiin. Vuorovaikutus muiden 

kanssa tuottaa hyvää mieltä ja rakentavien ihmissuhteiden lisääntyminen edis-

tää mielenterveyttä. Ryhmän tuki auttaa pääsemään tavoitteisiin, joiden saavut-

taminen olisi yksin hankalampaa. (Pennington 2005, 14–15.) Toimivan vertais-

ryhmän kautta päästään moniin tärkeisiin päämääriin, jotka vahvistavat van-

hemmuutta. Vertaisryhmän kautta mahdollistuu yhteisöllisyyden kokeminen, 

yhdessä oppiminen, ilo, virkistyminen ja voimaantuminen (Järvinen & Taajamo 

2006, 14). 

Suvikas–Nätkin Lauran opinnäytetyössä (2009), Perhekerhosta vertaistukea ja 

vaihtelua arkeen saatiin tutkimustulokseksi vertaisryhmän merkittävyydestä 

seuraavia asioita. Vanhemmille on erityisen tärkeää toisten vanhempien tapaa-

minen ja samalla saatiin vaihtelua sekä tekemistä arkeen. Vertaisryhmissä oli 

toisten vanhempien kokemusten kuuleminen ja omien kokemusten vaihtaminen 

tärkeää, mikä kertoo vertaistuen merkittävyydestä. 

LAPSOS–hanke järjesti äiti-vauva ryhmätoimintaa Pohjois-Porin neuvolassa. 

Opinnäytetyössä(2008) Petra Lautamäki selvitti äitien kokemuksia ryhmästä ja 

heidän saaman vertaistuen merkityksestä ryhmien sisällä. Tavoitteena oli myös 
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selvittää ryhmien ohjaajien kokemuksia äiti-vauvaryhmätoiminnan toteutumises-

ta ja kerätyn tiedon avulla kehittää toimintaa myös tulevaisuudessa. Tutkimuk-

sen mukaan vertaistuen saaminen motivoi eniten ryhmään osallistumista. Sen 

lisäksi tukea pidettiin myös ryhmätoiminnan parhaimpana antina. Tämäntyyppi-

sen toiminnan kehittämisessä tulee varata aikaa vapaalle keskustelulle, jotta 

vertaistuen ja tutustumisen tavoitteet toteutuisivat paremmin. Tulosten mukaan 

markkinointia pitää parantaa, jotta äiti-vauvaryhmätoiminta kohdistuisi parem-

min sitä kaipaaville.  

Diakonia - ammattikorkeakoulun ja Espoon perhekeskushankkeessa (2003–

2005) yhteistyö kohdistui laajennetun perhevalmennuksen ja sen moni ammatil-

lisen toiminnan kehittämiseen. Tavoitteena oli vanhemmuutta vahvistamalla 

edistää lasten hyvinvointia varsinkin ensimmäistä lastaan odottavien vanhempi-

en kanssa. Opinnäytetyössä selvitettiin, miten vertaistuki on vanhempien koke-

mana toteutunut ja vastasiko perhevalmennus vanhempien odotuksia ja tarpeita 

vertaistuen osalta. Tuloksista selvisi muun muassa vertaistuen mahdollistumi-

nen, sillä vanhemmat solmivat uusia tuttavuussuhteita samalla paikkakunnalla 

ja samassa elämäntilanteessa oleviin ihmisiin. Tärkeänä pidettiin mahdollisuutta 

kuulumisten ja kokemusten vaihtoon sekä sille varatulle riittävälle ajalle. Tutki-

muksen myötä nousi esiin se, että pienryhmätoiminnassa olisi hyvä muodostaa 

muutaman parin ryhmiä, jotta vanhemmat kuulisivat heti toistensa mielipiteet 

käsiteltävistä asioista. (Lehtinen 2005, 6–8, 47–50.)  

Viljamaan tutkimuksen tuloksissa kerrotaan alle vuoden ikäisten lasten van-

hempien odottavan saavan vanhempainryhmältä ensisijaisesti vertais- ja emo-

tionaalista tukea. Vanhemmat toivoivat saavansa jakaa ja käsitellä äitinä/ tai 

isänä olemisen tunteita yhdessä muiden samassa tilanteessa olevien kanssa. 

Lisäksi he toivoivat saavansa uusia tuttavuuksia ja ystäviä ryhmästä. Ryhmää 

ohjatessa keskeistä on antaa riittävästi tilaa vanhempien omille pohdinnoille. 

Käytännön apua ei juuri toivottu, sitä pyydetään mieluummin läheisiltä. Äidit 

odottivat vanhempainryhmältä tunnepitoista ja myötäelävää tukea. (Viljamaa 

1998, 24.) 
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4.3 Varhainen vuorovaikutus 

Varhaisella vuorovaikutuksella tarkoitetaan kaikkea lapsen ja vanhemman välis-

tä toimintaa, olemista ja kokemista lapsen ensimmäisinä elinvuosina. Varhainen 

vuorovaikutus koostuu kahdesta prosessista, jotka ovat toisiinsa kietoutuneet, 

hoivakäyttäytymisestä ja kiintymyksestä. Vanhempien lapseensa muodostaman 

siteen taustalla on hoivakäyttäytyminen ja lapsen vanhempiinsa solmitun siteen 

taustalla kiintymyskäyttäytyminen. (Lapsitietokeskus i.a.) 

Siltalan mukaan eri-ikäisten vauvojen laululeikit ja lorut antavat äidille ja vauval-

le mahdollisuuden yhdessä kokea iloa ja läheisyyttä (Siltala 2003,16). Korhonen 

määrittää ilon tärkeäksi osaksi vanhemman ja lapsen välistä vuorovaikutusta. 

Lapselle tunne siitä, että hänen seurastaan nautitaan, on voimakkaasti itsetun-

toa vahvistava kokemus. (Korhonen, sosiaaliportti i. a.) 

Korhonen kehottaa lisäämään vanhempien tietoutta myönteisten vuorovaiku-

tushetkien merkityksestä lapsen käsitykseen itsestä. Tiedon myötä vanhemmat 

voivat lisätä myönteistä vuorovaikutusta arjessa leikkihetkien avulla. Vä-

syneenäkin vanhempi voi motivoitua niin, että jaksaa leikkiä intensiivistä vuoro-

vaikutusleikkiä lapsen kanssa edes muutamia minuutteja päivässä. Tällä voi 

olla merkittävä ennaltaehkäisevä vaikutus lapsen selviytymisen kannalta. (Kor-

honen, sosiaaliportti i.a.) 

Stern(1995) kirjoittaa, että äidin ja vauvan kasvokkain tapahtuva vuorovaikuttei-

nen seurustelu ja leikki on tärkeä emotionaalinen kokemus vauvalle (Siltala 

2003, 36). Varhaista vuorovaikutusta voidaan vahvistaa antamalla vanhemmalle 

myönteistä ja rohkaisevaa palautetta. Varsinkin jos huomataan, ettei vanhempi 

hakeudu vauvan seuraan silloin, kun vauva tarvitsisi vuorovaikutusta, niin van-

hempaa voi myönteisen palautteen avulla kannustaa luomaan lyhyitä katsekon-

taktihetkiä vauvansa kanssa. Esimerkiksi vauvan katsoessa vanhempaa van-

hemmalle voi sanoa: ”Kylläpä vauva katsoo sinua mielellään, ” tai vauvan hy-

myillessä sanoa vanhemmalle: ” Huomasitko, vauva hymyilee sinulle.” Tarkoitus 

on vahvistaa vanhemman tunnetta siitä, että juuri hän on tärkeä vauvalle. (Puu-

ra, 2003, 481–482.) Myönteinen vuorovaikutus lapsen kanssa on suurelta osal-
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ta sanatonta viestintää, jota lapsi lukee paljon tarkemmin kuin kuulee sanoja. 

Vanhemman rakkaus lapsen välittyy katseen ja kosketuksen kautta. (Korhonen, 

sosiaaliportti i.a.)Lapsen psyykkinen kehitys perustuu geneettisiin ja biologisiin 

tekijöihin, varhaisiin vuorovaikutuskokemuksiin, psykososiaalisen ympäristön 

tapahtumiin ja näiden kaikkien yhteiseen vaikutukseen. Varhaisella vuorovaiku-

tuksella on merkitystä kiintymyssuhteen laatuun.(Lapsitietokeskus i.a.)  

4.4 Kiintymyssuhde 

Kiintymyssuhdeteoria on teoria vauvan ja hänen kanssaan eniten aikaa viettä-

vän aikuisen kiinteästä suhteesta ja sen vaikutuksista myöhempään elämään 

kuten kykyyn olla parisuhteessa. Kiintymyssuhteen laatuun vaikuttaa se kuinka 

turvalliseksi tai turvattomaksi tämä ihmissuhde muodostuu. Neljä kiintymyssuh-

demallia ovat turvallinen, välttelevä-, ristiriitainen ja kaoottinen kiintymyssuhde. 

(Vilen, Seppänen &Toivanen 2010.) Kiintymyssuhdeteorian (Bowlby 1969, 

1973, 1980) mukaan ihmisellä on sisäsyntyinen tarve muodostaa läheisiä tun-

nesiteitä. Esimerkiksi vauvat itkevät, jokeltelevat ja hymyilevät, jotta saisivat 

pitää hoitajan lähellään. (Horppu 1998, 134–135.) Sinkkonen (1997 ja 2001) 

mainitsee vanhempien reflektointikyvyn olevan turvallisen kiintymyssuhteen 

kannalta välttämätöntä. Vauvan ja äidin yhteinen aika auttaa havaitsemaan ja 

vastaanottamaan sekä ymmärtämään vauvan ilmaisuja (Siltala 2003, 29 ).  

Pidämme tärkeänä että vanhempien tietämys kiintymyssuhteen vaikutuksesta 

vauvan tunne-elämälle lisääntyy. Siksi nostimme kiintymyssuhteen yhdeksi 

teemaksi Toukkapiirissä. Vanhemmat voivat peilata tietoa omaan lapsi-

vanhempi suhteeseensa, niin omiin vanhoihin lapsuusmuistoihinsa, kuin nyky-

hetkeen oman vauvan kanssa. Vanhempien omat lapsuusmuistot äideiltä ja 

isiltä saamasta hoivasta tulevat pintaan oman vauvan myötä (Kouvo & Silven 

2010, 113).  
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4.5 Kirkon varhaiskasvatus 

Pienten, alle kouluikäisten, lasten ja heidän perheidensä tai läheistensä kanssa 

tapahtuvaa kasvatusta kutsutaan kirkon varhaiskasvatukseksi. Kristillinen var-

haiskasvatus on kristillisestä uskosta ja siihen liittyvistä arvoista nousevaa kas-

vatuksellista vuorovaikutusta. Kristillisessä kasvatuksessa korostetaan tradition 

jakamista, kasvatuksen kokonaisvaltaisuutta, lapsilähtöisyyttä ja perheen arvos-

tamista. Kirkon varhaiskasvatuksen raamatullisina lähtökohtina ovat kaste- ja 

lähetyskäsky Matt. 28:18–20 ja lasten evankeliumi, jossa Jeesus asettaa lapsen 

uskon esikuvaksi aikuisille (Lapsi on osallinen 2008, 8.) 

Jeesuksen luo tuotiin lapsia jotta hän koskisi heihin. Opetuslapset 
moittivat tuojia, mutta sen huomatessaan Jeesus närkästyi ja sanoi 
heille: ”Sallikaa lasten tulla minun luokseni, älkääkä estäkö heitä. 
Heidän kaltaistensa on Jumalan valtakunta. Totisesti, joka ei ota 
Jumalan valtakuntaa niin kuin lapsi, hän ei sinne pääse”. Hän otti 
lapset syliinsä ja siunasi heidät. (Mark 10:13–16). 

Kirkon kasvatustoiminnassa on ollut erilaisia painotuksia ja kasvatustyö on uu-

siutunut ja mukautunut yhteiskunnassa vallitsevien kasvatusnäkemysten mu-

kaisesti. Kuitenkin lähtökohtina ovat aina olleet kirkon oma arvopohja ja kristilli-

sestä uskosta lähtöisin olevat tavoitteet. Kasvatustyötä tekemällä kirkko välittää 

uskon sanomaa ja perinteitä sukupolvilta toiselle. Elämän mielekkyyden kirkko 

uskoo löytyvän Jumalan rakkaudesta ja lähimmäisen rakastamisesta Kristuksen 

antaman esimerkin ja opetuksen mukaisesti. (Lapsi on osallinen 2008, 8.) 

Kirkon kasvatuksen ja nuorisotyön toimikunta asetti vuonna 2005 kirkon var-

haiskasvatuksen kehittämisryhmän linjaamaan kirkon varhaiskasvatuksen ko-

konaisuutta ja kehittämään työn sisältöjä. Työryhmän työskentely pohjasi kirkon 

lapsi- ja nuorisotyön strategiaan sekä valtakunnalliseen Varhaiskasvatuksen 

perusteet -asiakirjaan eli Vasuun. Kehittämisryhmän työn tuloksena syntyi ke-

väällä 2008 Vake: Kirkon varhaiskasvatuksen kehittämissuunnitelma ja kehittä-

misen asiakirja: Lapsi on osallinen. Nimi on työryhmän asettama visio kirkon 

varhaiskasvatuksesta. Tämän vision toteutuminen edellyttää, että lapsen aktii-

vinen mukanaolo hyväksytään yhä syvemmin seurakunnassa ja sen käytännön 

toiminnassa. (Ojell 2008, 121–122.)  
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5 TUTKIMUKSELLISET LÄHESTYMISTAVAT 

5.1Toimintatutkimuksellinen lähestymistapa 

Tutkimuksemme on työelämälähtöinen kehittämishanke. Toiminnallinen opin-

näytetyö on työelämälähtöistä ja käytännönläheistä ja se on toteutettu tutkimuk-

sellisella asenteella. Toiminnallisen opinnäytetyön tarkoitus on ohjata käytännön 

toimintaa, toiminnan järjestämistä tai järkeistämistä ammatillisessa kentässä. 

Se voi olla myös ohje, opastus, mallinnus tai jonkun tapahtuman toteuttaminen 

riippuen koulutusalasta. (Vilkka & Airaksinen 2004, 9–10.) Tutkimuksemme tuo-

toksena esittelemme mallinnuksen toimivasta vauvakerhosta.  

Työmme metodiset lähestymistavat ovat toimintatutkimuksessa sekä proses-

siarvioinnissa. Toimintatutkimuksella ei kuvata asioita, vaan pyritään todellisuu-

den muuttamiseen. Siihen liitetään vahvasti vaatimus käytännönläheisyydestä 

(Heikkinen & Jyrkämä 1999, 25). Triangulaatio on erilaisten aineistojen, mene-

telmien ja teorioiden käyttämistä samassa tutkimuksessa. Useampi tutkija mah-

dollistaa monipuolisemman näkökulman tutkittavaan ilmiöön (Eskola & Suoran-

ta 2000, 68–69.) Tutkijatriangulaatiossa useampi tutkija kerää aineistoa ja tulkit-

see sekä analysoi tuloksia ( Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2003, 217). Tutki-

muksessamme käytimme tutkijatriangulaatiota toimiessamme sosionomi ja so-

sionomi-diakoni tutkijaparina. Yhdessä osasimme katsoa useammasta näkö-

kulmasta tutkittavia asioita projektissa, kuten Toukkapiirin sisällön eri osa-

alueiden sopivuutta ryhmälle. Kaksi havainnoijaa havainnoi monipuolisemmin 

asioita kuin yksi. 

Toukkapiiriprojektin tehtävänä ja tarkoituksena on toiminnan käynnistäminen ja 

sen samanaikainen kehittäminen. Pyrkimyksenä on saada välitöntä tietoa ja 

käytännöllistä hyötyä tutkimuksesta. Toimintatutkimuksessa ymmärrys ja tulkin-

ta lisääntyvät koko prosessin ajan (Heikkinen, Rovio & Syrjälä 2006, 36). Teoria 

ja käytäntö nähdään saman asian eri puolina. Toimintatutkimuksen sanotaankin 

olevan ajatuksen ja toiminnan taitoa. Hiljainen tieto nostetaan tietoisen ja dis-

kursiivisen tiedon tasolle. (Heikkinen 2001, 171–172.) 
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Toukkapiiriprosessin tärkeimpänä olennaisena piirteenä on reflektiivisyys, jonka 

avulla päästään uudenlaiseen toimintamuotoon ja sen ymmärtämiseen ja sen 

kautta toiminnan kehittämiseen. Tässä prosessissa me tutkijoina tarkastelemme 

omia ajatuksia, kokemuksia ja toimintaamme.  

Heikkisen mukaan toimintatutkimuksen vaiheita kuvataan reflektiivisenä kehä-

nä, jossa toiminta, havainnointi, reflektointi ja uudelleen suunnittelu seuraavat 

toinen toistaan. Kun nämä kehät eli syklit asetetaan peräkkäin, syntyy ajassa 

etenevä spiraali. McNiffin, Lomaxin ja Whiteheadin (1996, 23) kehittämässä 

spiraaliversiossa otetaan huomioon tutkimuksen kulussa luontaisesti syntyneet 

sivuspiraalit, jotka ovat uusia ja yllättäviä tutkimustehtäviä ja haasteita. (Heikki-

nen 2001, 175–178.)  

5.2 Prosessiarviointi 

Toisena tutkimusmenetelmänä käytämme prosessiarvioita. Prosessiarviointi 

nivoutuu hyvin projektimme kehittävään toimintatutkimukseen. Kehittävässä 

toimintatutkimuksessa on olennaista kohdistaa työskentely ymmärryksen syven-

tämiseen sisältöalueiden käsittelemisen lisäksi. Tärkeänä pidetään omien aja-

tusten ja ideoiden käsittelemistä ja sitoutumista asteittain syvenevään tutkimus-

prosessiin. Olennaista on, ettei tietoa pelkästään kopioida ja sovelleta sellaise-

naan, vaan tietoa tuotetaan itse ja tuotettua tietoa kehitetään. (Kapanen & Lau-

rila 2010.) Prosessia ja lopputuotosta olemme arvioineet prosessiarvioin keinoin 

koko projektimme ajan. Olemme pitäneet mielessä kysymykset: mitä teimme, 

millä tavoin ja miten voisimme kehittää toimintaamme tavoitteiden mukaisesti 

luodaksemme hyvän toimivan äiti-vauvakerhon Mäntsälän seurakuntaan. 

Seppäsen–Järvelän (2004, 46) mukaan reflektion merkitys on erityisen tärkeää 

prosessikeskeisessä kehittämistyössä. Jokaisen kerhokerran jälkeen pysäh-

dyimme keskustelemaan siitä, miten kerhoa tulisi kehittää. Reflektointi johti 

esimerkiksi seuraaviin huomioihin. Heti kerhokauden alussa havaitsimme äitien 

tarvitsevan riittävän väljän ohjelmarungon. Olimme nähneet turhaa vaivaa pitki-

en hartaustekstien valmisteluun ja teemakertojen alustuksiin, joita ei sellaise-
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naan pystynyt hyödyntämään. Äitivauva-ryhmässä keskeistä on vauvojen tar-

peet ja niihin vastaaminen. Muuhun toimintaan keskittyminen on toissijaista. 

Hartaushetkien tekstit ja teemojen alustukset lyhenivät ja joillain kerroilla jäivät 

kokonaan pois. Loru ja lauluhetkien suunnitteluun ja toteuttamiseen paneu-

duimme ensimmäisten haparoivien ja epävarmojen laulutuokioiden jälkeen 

enemmän. Havaitsimme äitien tarvitsivat selkeää ja konkreettista ohjausta. 

Otimme mukaan nuken nimeltään Tiitiäisen, jonka avulla pystyi näyttämään 

mallia laulu- ja loruleikeissä. Lisäksi keskityimme selkeisiin suullisiin ohjeistuk-

siin, kuten ” Nyt otetaan vauva syliin rintaa vasten ja keinutaan rauhallisesti mu-

siikin mukaan”. 

Selkeä jaksotus näkyy toiminnan jakautumisena kahteen kokonaisuuteen, ke-

vät- ja syyskauteen. Molempien kausien lopussa peilasimme toimintaamme 

asettamiimme tavoitteisiin äitien palautteiden kautta. Huomasimme toiminnan 

kehittämisen kannalta kesätauon olleen merkittävä, koska sen jälkeen keski-

tyimme paremmin asettamiimme alkuperäisiin tavoitteisiin. Prosessin edetessä 

äidit toivat esiin erilaisia tarpeita, kuten toimintaa kesäajaksi ja yksi- yksi ja puo-

livuotiaiden lasten tarpeiden huomioimista kerhon sisällön toteutuksessa. 

5.3 Arviointimenetelmät ja tiedon keruu. 

Tutkimusprosessin alusta ja sen edetessä huomioimme arviointikysymykset, 

joita tarvitsemme avuksemme koko projektimme ajan: mitä, millä tavoin ja miten 

voisimme kehittää toimintaamme. Nämä kysymykset ovat olennaisia, jotta 

voimme jatkuvan itsereflektion, palautekyselyjen, osallistuvan havainnoinnin eli 

tiedon keruu menetelmien avulla kehittää toimivaa Toukkapiiriä ja ohjata toimin-

taa asettamiemme tavoitteiden suuntaiseksi. 

5.3.1 Lomakehaastattelut 

Haastattelu on kvalitatiivisen tutkimuksen yksi päämenetelmistä. Haastattelun 

avulla saadaan selville, mitä ihmiset ajattelevat, tuntevat ja uskovat. Tutkimus-

haastattelut on jaoteltu kolmeen ryhmään: Strukturoitu haastattelu eli lomake-
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haastattelu, teemahaastattelu ja avoin haastattelu. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaa-

ra 2003, 193–198.)   

Toukkapiirin aineistoa keräsimme strukturoitujen lomakehaastattelujen avulla, 

jotka sisälsivät avoimia kysymyksiä (katso liitteet 1,2 ja 3). Lomakkeisiin olimme 

laatineet kysymyksiä, jotka olivat kaikille äideille samat ja samassa järjestyk-

sessä. Laadimme kysymykset selkeiksi ja helposti ymmärrettäviksi ja annoimme 

ne etukäteen lapsityönohjaaja Päivi Kaura-aholle kommentoitavaksi. Toukkapii-

rin äitien lomakehaastattelujen täyttöön toi haastetta vauvojen tarpeiden sa-

manaikainen huomiointi, jolloin tästä syystä joidenkin äitien vastaukset saattoi-

vat jäädä niukoiksi. 

Kevään ensimmäisessä Toukkapiirissä jaoimme äideille strukturoidut lomake-

haastattelut (liite1) jossa kartoitettiin toiveita kerhon sisällön suhteen. Päätimme 

kerätä toiveita kirjallisesti, jotta kaikilla äideillä olisi mahdollisuus ilmaista mielipi-

teensä. Kun ryhmässä kysytään mielipiteitä suullisesti, ongelmana voi olla, että 

vain rohkeimmat vastaavat. Laadullinen strukturoitu lomakehaastattelu sisälsi 

avoimia sekä monivalintakysymyksiä teemakerroista. Kysyimme lisäksi, mistä 

tieto kerhon alkamisesta oli löytynyt. Vastausten perusteella muokkasimme 

alustavaa suunnitelmaa Toukkapiirin teemoista ja sisällöstä. 

Kevään viimeisellä kerralla jaoimme äideille strukturoidut lomakehaastattelut 

(liite 2), joissa kysyttiin, oliko kerho vastannut äitien tarpeisiin ja toiveisiin. Li-

säksi pyysimme heitä arvioimaan, miten kerhoa pitäisi kehittää syksyn toimintaa 

varten. Suunnittelimme projektin loppupuolella koko Toukkapiirikautta koskevan 

strukturoidun lomakehaastattelun havaintojemme, kokemustemme ja tavoit-

teidemme pohjalta. Koska koko projektimme idea oli kehittää Mäntsälän seura-

kuntaan uusi toimintamuoto, pidimme tärkeänä saada palautetta Toukkapiirin 

sisällöstä. Kysyimme runkoon liittyviä yksityiskohtaisia avoimia kysymyksiä, ko-

konaisvaikutelmaa uudesta toimintamuodosta, tilojen toimivuutta, palautetta 

kerhon ohjaamisesta sekä tavoitteiden kannalta tärkeitä asioita. Jaoimme struk-

turoidut lomakehaastattelut 30. marraskuuta, viimeisellä kerhokerralla. Jokainen 

tällä kerralla mukana ollut äiti halusi osallistua palautekyselyyn, joten saimme 

täytettyjä lomakkeita takaisin 12 kappaletta. 
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5.3.2 Osallistuva havainnointi ja dokumentit 

Osallistuvalla havainnoinnilla tarkoitetaan aineiston keruutapaa, jossa tutkija 

jollain tavoin osallistuu tutkimansa ryhmän toimintaan (Eskola & Suoranta 2000, 

98). Osallistuvan havainnoinnin etuna on siitä saadun tiedon yhteys suoraan 

kontekstiin ja asioiden ymmärtäminen niistä yhteyksistä käsin (Grönfors 2001, 

127). Kentällä toimiessaan toimintatutkija on samanaikaisesti osallinen ja ulko-

puolinen. (Huovinen & Rovio 2006, 106). Toukkapiirissä toimimme molemmat 

kaksoisroolissa sekä ohjaajana että tutkijana. Tarkkailimme omaa toimintaam-

me ohjaajina, sitä kuinka äidit ottivat kontaktia toisiinsa ja olivat vuorovaikutuk-

sessa vauvojensa kanssa, miten kerhon erilaiset sisällölliset ratkaisut toimivat ja 

lisäksi kiinnitimme huomiota ilmapiiriin vaikuttaviin asioihin. Tällaisia olivat rau-

hallisuus, kiireettömyys ja avoimuus. Toisella meistä oli lisäksi kolmas rooli ver-

taisena, pienen vauvan äitinä. Tämä auttoi vauvojen tarpeiden huomioimisessa 

sisällön suunnittelussa. 

Tutkimuspäiväkirjaan tallennetaan muistiin aineistoa ja kentältä nousseita ha-

vaintoja. Prosessin dokumentoinnin avulla selkeytetään ja jäsennetään myös 

omia ajatuksia. (Huovinen & Rovio 2006, 106–107.) Osallistuvalla havainnolla 

oli keskeisin ja tärkein sija koko toiminnan ajan. Havainnoinnin kautta saimme 

tietoa siitä, miten äidit ja vauvat toimivat piirissä, millainen ilmapiiri oli ja miten 

valitsemamme menetelmät sopivat ryhmälle. Pidimme sähköistä päiväkirjaa 

jokaisen kerhokerran kulusta ja tunnelmista Toukkapiiri–blogissa, jonka sisällöt 

olivat nähtävissä ja kommentoitavissa lapsityönohjaajalle. Kirjasimme ylös päi-

väkirjaan havaintoja siitä mikä toimi ja mikä ei toiminut, mitä olisi pitänyt tehdä 

toisin ja mitä oli hyvä muistaa jatkossa. Reflektiivisen itsearvioinnin avulla sel-

keytimme, jäsensimme ja analysoimme tapahtuneita asioita. Keskustelimme 

yhdessä jokaisen kerhokerran jälkeen, jolloin saimme jaettua näkemyksiä ja 

vaihdettua ajatuksia.  
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5.4 Laadullisen aineiston analyysi 

Käytämme sisällönanalyysia apuna aineiston käsittelyssä. Kyngäs ja Vanhanen 

(1999) kuvaavat sisällönanalyysia menettelytapana, jonka avulla analysoidaan 

dokumentteja, kuten päiväkirjoja, haastatteluja, keskusteluja, raportteja joh-

donmukaisesti ja objektiivisesti. Tarkoitus on saada tutkittavasta ilmiöstä koko-

naiskuva tiivistetyssä muodossa. Grönforsin (1982, 161) mukaan sisällönana-

lyysia apuna käyttäen voidaan järjestää kerätty aineisto johtopäätösten tekoa 

varten. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 105–106.) 

Miles ja Huberman (1994) kuvaavat aineistolähtöisen laadullista analyysiä kol-

mivaiheisena prosessina: 1) aineiston pelkistäminen, 2) aineiston ryhmittely ja 

3) teoreettisten käsitteiden luominen (Tuomi & Sarajärvi 2009, 108). Aineisto-

lähtöisessä sisällön analyysissä käsitteitä yhdistämällä saadaan vastaus tutki-

mustehtävään. Sisällönanalyysin lähtökohtina ovat tulkinta ja päättely. Tarkoi-

tuksena on edetä empiirisestä aineistosta käsitteellisempään näkemykseen tut-

kittavasta ilmiöstä. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 112.) 

Lähdimme lukemaan laajaa aineistoamme läpi useaan kertaan heti toiminnalli-

sen Toukkapiiriprojektin jälkeen. Tuomi ja Sarajärvi (2009, 109) tuovat esiin, 

että pelkistetystä aineistosta voidaan hakea tutkimustehtävään liittyvillä kysy-

myksillä niitä kuvaavia ilmaisuja, jotka voidaan merkitä eri värein. Aloitimme 

pelkistämisen käymällä läpi sähköistä päiväkirjaa ja palautekyselyjä tavoitteiden 

kannalta merkittäviä ilmauksia alleviivaten sekä väritellen teemojen mukaan. 

Näistä ilmauksista, lauseista tai ajatuskokonaisuuksista syntyi tutkimuksessa 

käyttämämme analyysiyksiköt. Projektimme tavoitteiden kannalta epäolennai-

sen tekstin karsimme värittämättä jättämällä. 

Ryhmitellessämme tekstiä väritimme esimerkiksi varhaiseen vuorovaikutukseen 

liittyviä havaintojamme punaisella ja vihreällä vertaistukeen liittyvää asiaa. Näin 

eri väreillä korostetut lauseet alkoivat muodostaa tavoitteiden mukaisia ryhmiä. 

Tuomen Ja Sarajärven (2009, 110) mukaan ryhmittelyssä on kyse siitä, että 

aineistosta koodatut alkuperäisilmaisut käydään huolella läpi ja aineistosta poi-

mitaan samankaltaisuuksia tai eroavaisuuksia kuvaavia käsitteitä. Samaa asiaa 
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tarkoittavat käsitteet ryhmitellään ja yhdistellään kokonaisuuksiksi, jotka nime-

tään koko luokan sisältöä kuvaavalla käsitteellä.  

Kevään lomakehaastattelujen analysoimisessa apunamme oli lapsityönohjaaja 

Päivi Kaura-aho, joka ryhmitteli ja koosti vastauksista yhteenvedon. Syksyn ko-

ko projektia koskevan palautekyselyn koostimme laittamalla kaikki vastaukset 

samalle lomakkeelle. Jokaisen kysymyksen alle tuli kaikkien vastaukset nume-

roidusti, koska halusimme nähdä tarvittaessa yksittäisten vastaajien kaikki vas-

taukset. Jos jokin osa-alue erosi kovasti muiden vastauksista, niin halusimme 

nähdä oliko näin myös vastaajan muissa vastauksissa.  

Väritellen kävimme läpi ensimmäisen toivekartoituksen, kevään palautekyselyn 

ja syksyn koko kautta koskevan palautekyselyn. Kiinnitimme huomiota niihin 

vastauksiin, jotka selkeästi erosivat muiden vastauksista. Samankaltaisuudet 

huomioimme myös ja niitä oli paljon. Tuomen ja Sarajärven mukaan (2009, 111) 

ryhmittely on osa teoreettisten käsitteiden luomisen prosessia. Käsitteellistämi-

sessä edetään alkuperäisinformaation ilmauksista teoreettisiin käsitteisiin ja 

johtopäätöksiin. Käsitteellistämistä jatketaan yhdistämällä luokituksia aineiston 

sisällön näkökulmasta käsin.  

Toukkapiirin viimeisen palautekyselyn kysymykset olimme suunnitelleet niin, 

että niissä oli huomioitu kehittämisprojektimme kannalta olennaiset tavoitteet. 

Koska kysymykset olivat valmiiksi selkeästi teemoiteltu, se auttoi meitä ryhmit-

telyvaiheen jälkeen muodostamaan teoreettisia käsitteitä, joita olivat vertaistuki, 

varhainen vuorovaikutus ja kristillinen varhaiskasvatus. 
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6 KUVAUS TOUKKAPIIRIPROJEKTIN TOTEUTTAMISESTA 

6.1 Prosessin kuvaus 

Seuraavassa kuviossa (ks. kuva 1) esittelemme toimintatutkimuksellisen kehit-

tämisprosessin etenemistä. Saimme mallin yksinkertaisempana versiona yli-

opettaja Marjo Kolkalta, kun pyysimme apua kehittämisprosessin kuvaukseen. 

Kuvio auttaa hahmottamaan prosessin etenemistä. Kuvaamme prosessin kan-

nalta keskeisimmät vaiheet. Jatkuva reflektiivisyys, toiminta, havainnointi ja uu-

delleen suunnittelu kulkivat mukana koko prosessin ajan. 

KUVA 1. Prosessin eteneminen Marjo Kolkan kuvaa mukaillen 
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6.1.1 Tarveanalyysi ja alustava toimintasuunnitelma 

Kun projektin lähtökohta on täysin uuden toiminnan tai tuotteen kehittäminen, 

silloin tarveanalyysissä pyritään tunnistamaan merkittävimpiä tarpeita ja perus-

ongelman syitä tai kehityksen esteitä (Silfverberg 2007, 60). Kunnan hyvinvoin-

tineuvolan työntekijän ja seurakunnan lapsityönohjaajan kanssa käytyjen kes-

kustelujen pohjalta olimme tulleet siihen tulokseen, että Mäntsälä tarvitsee äiti-

vauva vertaisryhmätoimintaa. Tarve oli havaittu seurakunnan lapsi- ja perhe-

työssä jo vuosien ajan. Hyvinvointineuvola toivoi uusille mäntsäläläisille äideille 

ja vauvoille viikoittaista kohtaamispaikkaa.  

Silfverbergin mukaan projektin rajauksessa on hyvä miettiä tärkeimmät sidos-

ryhmät, joilla on omat intressinsä suhteessa projektiin, kuten lopulliset hyödyn-

saajat, palveluiden tuottajat ja hallinto-organisaatiot (Silfverberg 2007, 61). En-

simmäisessä kehittämispalaverissa joulukuussa 2009 hahmottelimme tarpeiden 

pohjalta alustavaa toimintasuunnitelmaa yhdessä Päivi Kaura-ahon kanssa 

(katso kuva 1). Kohderyhmäksi hahmottuivat uudet mäntsäläläiset äidit alle 

vuoden ikäisen vauvan kanssa ja toimintaympäristöksi tuli seurakunta.  

Lupasimme sitoutua Toukkapiiriin helmikuusta joulukuulle 2010, koska seura-

kunnan toiveena oli ajallisesti kevään ja syksyn kestävä kokonaisuus. Tällöin 

Toukkapiirillä oli enemmän aikaa löytää oma paikkansa seurakunnassa ja ta-

voittaa kohderyhmä paremmin kuin lyhyempikestoisemmassa toiminnassa. Pi-

dempi projekti antoi äideille paremmat lähtökohdat sosiaalisten suhteiden luo-

miseen ja vertaistukeen.  

Ajankohdan suhteen päädyimme tiistaihin klo 10–11:30, koska oletimme sen 

mahdollistavan myös sellaisten äitien mukana olon joilla oli vanhempia lapsia 

koulussa, kerhoissa tai päivähoidossa. Rajasimme vanhemmat sisarukset ker-

hon ulkopuolelle. Halusimme perustaa äideille ja vauvoille oman rauhallisen 

piirin, joka tukisi vanhemmuutta ja varhaista vuorovaikutusta ja antaisi vertaistu-

kea juuri vauvavaiheeseen. Seurakunnalla oli jo toimivat perhekerhot ja tarkoi-

tuksena ei ollut kilpailla niiden kanssa.  
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Mietimme kerholle sopivaa nimeä. Kun on kysymys vauvatoiminnasta, ha-

lusimme jo kerhon nimellä kuvata sen pyrkimystä lämpimään ja turvalliseen il-

mapiiriin. Päivi Kaura-aho ehdotti Toukkapiiriä, joka kuulosti meistä osuvalta. 

Toukkaa pidimme hyväntuulisena hellyttelynimenä vauvalle 

Kirkkoherra Mikko Seppälä suhtautui myönteisesti ajatukseen ja pyysi neuvos-

toa varten alustavaa suunnitelmaa projektista. Tässä vaiheessa suunnittelimme 

kerhon sisältöä perehtymällä varhaista vuorovaikutusta ja vanhemmuuden tu-

kemista sisältäviin teoksiin ja aikaisempiin tutkimuksiin vastaavasta aihepiiristä. 

Päätimme jakaa äideille lomakehaastattelut kevätkauden ja syyskauden lopus-

sa, jotta seurakunta saisi tietoa, onko äitivauvapiirille tarvetta. Päivi Kaura-aho 

esitti joitakin sisältöön liittyviä toiveita, kuten kirkkovuoden teemojen ja alttarin 

visuaalisen ilmeen huomioinnin. Teimme kirjallisen tiivistelmän tulevasta kerho-

projektistamme, jonka perusteella seurakuntaneuvosto teki myönteisen päätök-

sen projektimme aloittamisesta seurakunnassa.  

6.1.2 Markkinointia 

Kokoonnuimme seurakunnan tiedottajan Tea Pohjoispuron ja Päivin Kaura-

ahon kanssa tammikuussa 2010 suunnittelemaan Toukkapiirin mainontaa (kat-

so kuva1). Toimitimme Tea Pohjoispurolle suunnittelemamme logollisen mai-

noksen (ks. kuva 2). Toukkapiiristä, ja hän lupasi levittää sitä seurakunnan foo-

rumeilla. Teimme mainoksesta sellaisen, että se erottuisi muista selkeällä logol-

laan ja tavoittaisi kohderyhmämme. Veimme mainoksia eri puolille Mäntsälää 

kauppojen, virastojen ja toimitilojen ilmoitustauluille, sinne missä oletimme äitien 

liikkuvan. 

Hyvinvointineuvolan perhetyöstä luvattiin osaltaan kertoa kerhostamme eteen-

päin. Toukkapiiri-esitteemme oli mukana myös kirjeessä, joka lähetetään seura-

kuntalaisten perheeseen, johon on syntynyt uusi vauva. Lisäksi lapsityön pappi 

Tuomas Antola lupasi tarjota esitteitä vauvakirkossa ja vieraillessaan uusissa 

vauvaperheissä.  
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Mäntsälän uutiset on ilmaisjakelulehti, joka jaetaan jokaiseen mäntsäläläiseen 

talouteen kerran viikossa. Keskustelussa heräsi ajatus mainostaa Toukkapiiriä 

lehtiartikkelin(ks. kuva 3) välityksellä. Otimme yhteyttä päätoimittajaan, ja so-

vimme haastattelun ajankohdasta. 

 

KUVA 2. Toukkapiirin mainos 

 

KUVA 3. Lehtiartikkeli Toukkapiiristä. (Mäntsälän uutiset 11.2.2010).  

Ensimmäisten kertojen toivekartoituksen yhteydessä tuli ilmi, että kolme äitiä oli 

löytänyt Toukkapiirin Mäntsälän uutisten artikkelin perusteella. Seurakunnan 
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lehti-ilmoittelu ja seurakunnan työntekijältä saatu tieto saavutti kaksi äitiä. Tutun 

kautta tieto kerhon alkamisesta oli tullut yhdelle äidille.  

6.1.3 Alkukevään kerhokertoja 

Järvisen ja Taajamon (2006, 26–27) mukaan vertaisryhmän ensimmäinen ko-

koontuminen on ryhmän käynnistymisen kannalta merkittävä. Hyvä ja innostava 

aloitus ja myönteinen ensivaikutelma luovat positiivisia odotuksia ja kannustavat 

osallistumaan jatkossa. Haluamme nostaa tässä luvussa esiin niitä kevään ker-

hokertojen tunnelmia, tavoitteita ja oivalluksia, jotka koimme merkittäviksi pro-

jektin etenemisen kannalta. Kuvaamme ensimmäistä kerhokertaa yksityiskoh-

taisesti, koska haluamme näyttää lukijalle miten toimintatutkimuksen vaiheet; 

reflektiivisyys, toiminta, havainnointi ja uudelleen suunnittelu kulkivat mukana 

Toukkapiiri-projektissa. 

Päiväkirjamerkinnöistä käy ilmi, että halusimme panostaa ensimmäiseen ker-

taan erityisen huolellisella valmistelulla ja suunnittelulla. Ensisijainen tavoit-

teemme oli kodikkaan tunnelman luominen, tutustuminen ja toiveiden ja tarpei-

den kartoittaminen. Seitsemän äitiä ja seitsemän vauvaa löysi mukaan heti en-

simmäiselle kerralle. Piiriläisiä olisi siis mukana neljätoista. Kerroimme Toukka-

piiritoiminnan tavoitteista, otimme ylös yhteystietoja ja kartoitimme toiveita suul-

lisesti ja kirjallisesti. Tarkoituksena oli saada yhdessä muodostettua äitien toi-

veiden ja tarpeiden mukainen kerho. Tutustumisleikin kautta alkuun hieman 

jännittynyt ilmapiiri vapautui. Huomasimme piiriläisten ottavan kontaktia toisten-

sa vauvoihin ja löytävän yhteistä puhuttavaa tätä kautta. 

Järvinen & Taajamo kirjoittavat, että ohjelman rakentamisessa pitää huomioida 

ryhmän omat tavoitteet, toiveet ja tarpeet. Mitä enemmän osallistujat saavat itse 

vaikuttaa ryhmän ohjelmaan ja sen toteutukseen, sitä sitoutuneempia he ovat 

sen toimintaan jatkossa. (Järvinen & Taajamo 2006, 39.) Olimme etukäteen 

suunnitelleet kerhon runkoa ja sisältöä asettamiemme tavoitteiden pohjalta. Ha-

lusimme äitien osallistuvan kerhon sisällön suunnitteluun, joten jaoimme heille 

haastattelulomakkeet, joihin vastasi viisi äitiä (ks. liite 1). Ryhmään osallistumi-

sen päällimmäiseksi syyksi heidän vastauksistaan nousi vertaistuen saaminen. 
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Toukkapiiriltä toivottiin tutustumista samassa tilanteessa oleviin muihin äiteihin 

ja vauvoihin ja piristystä arkeen. Havaitsimme äitien toiveiden olevan hyvin sa-

mansuuntaiset kuin olimme ennakkoon olettaneet aikaisempien tutkimusten 

perusteella. 

Äidit toivoivat asiantuntijoiden alustuksia seuraavista aiheista: Oma jaksaminen, 

vauvan sosiaalinen kehitys, vauvan liikunnallinen kehitys, uni, perinnelaulut ja -

lorut, parisuhteen hoitaminen, kantoliinailu, ja kiintymyssuhteenmerkitys lapsen 

kehitykselle. Äitien toiveiden pohjalta kartoitimme asiantuntijoita, jotka voisivat 

osallistua Toukkapiiriin teemakertoihin (ks. liite 4). Osan teemakerroista pää-

timme alustaa itse kirjallisuuden pohjalta esimerkiksi Mannerheimin Lastensuo-

jeluliiton nettisivuja hyödyntäen. 

Ensimmäisellä kerralla ohjaamisessamme oli parantamisen varaa. Cd-soitinta ei 

löytynyt mistään, vaikka sen piti olla helposti saatavilla. Laulaminenkaan ei 

osoittautunut niin helpoksi kuin olimme kuvitelleet. Tärkeä havaintomme oli, että 

välineiden toiminta ja saatavuus pitää varmistaa ja ohjaajan tulee itse hallita ne 

laulut hyvin joita aikoo opettaa. Tuntui nololta, kun sävel tuntui olevan hukassa 

kuten laululeikkien leikkikuviotkin. Tuoleilla istuminen vauvojen kanssa ei tuntu-

nut luontevalta. Päätimmekin kehittää kerhoa niin, että tuoleilla istumisen sijasta 

olisimme jatkossa peitoilla, jotta vauvoja pystyisi huomioimaan paremmin. 

Toisella kerhokerralla tunnelma oli heti jo vapautuneempi ja leppoisampi kuin 

ensimmäisellä kerralla ja olimme itse varmempia ohjaajia. Peittojen päällä oli 

vauvojen mukava liikkua ja tarkkailla toisiaan. Otimme kerhon sisällön osaksi 

kuulumiskierroksen, jossa jokainen äiti sai halutessaan kertoa omalla vuorol-

laan, mitä hänelle ja vauvalle kuului. Olimme lisäksi ajatelleet ottaa keskuste-

luun synnytyskokemukset, mutta vaihdoimme aihetta. Mukana oli uusia äitejä ja 

synnytys tuntui liian henkilökohtaiselta kokemukselta jaettavaksi heti isossa uu-

dessa piirissä. Aiheeksi otimme ”Miten äitiys on yllättänyt?” Aihe oli juuri sopiva 

ryhmälle päätellen siitä, miten se herätti keskustelua. 

Pohdimme mikä olisi hyvä tapa siihen, että voisi huomioida jokaisen äidin ja 

vauvan nimeltä. Tuntui etteivät nimet meinanneet jäädä mieleen. Päätimme ko-
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keilla laulaa jokaisen äidin ja vauvan nimen kuulumiskierroksen yhteydessä. 

Lauloimme ”Onko Maija ja Matti täällä?” ja äiti vastasi laulaen tai sanoen: ”Ol-

laan me täällä!” ja heilutti vauvansa kättä. Sen jälkeen kyseinen äiti kertoi kuu-

lumisiaan. Laulu sopi hyvin nimien muistamisen tueksi ja otimme sen osaksi 

runkoa.  

Ohjeistimme vuorotellen laulamiamme laululeikkejä. Tanja näytti mallia oman 

Miisa-vauvansa kanssa ja Marja käytti apunaan nallea, Tiitiäistä, ohjatessa lau-

luleikkejä. Tiitiäisen avulla pystyi hyvin näyttämään äideille hieman koros-

tuneestikin mallia miten vuorovaikutteisissa loruissa ja lauluissa liikkeet tehdään 

ja mihin katse suunnataan. Tiitiäinen oli aktiivisesti mukana kevätkauden aika-

na. 

Neljännen kerhokerran jälkeen totesimme sähköisessä päiväkirjassamme 

Toukkapiirin rungon toimivan ja sitä ei ollut enää tarvetta muuttaa. Äidit ja vau-

vat olivat tutustuneet hyvin toisiinsa. Kevään muilla kerroilla Toukkapiiriä ohjat-

tiin luvussa 7. kuvatun mallinnuksen mukaan.  

6.1.4 Kevään lomakehaastattelujen tuloksia 

Kevätkauden viimeisellä kerhokerralla jaoimme äideille lomakkeet toiminnan 

arvioimiseksi ja kehittämiseksi (katso kuva 1 ja liite 5). Halusimme tietää mitä 

kehittämistoiveita äideillä olisi syksyn toimintaa ajatellen ja kuinka olimme on-

nistuneet kerhon sisällössä vastaamaan ryhmän tarpeisiin. Kysymykset olivat 

pääasiassa avoimia kysymyksiä, sillä halusimme äitien saavan vastata omin 

sanoin. Äitien vastauksista päättelimme, että olimme yhdessä kerholaisten 

kanssa onnistuneet luomaan rennon ja mukavan kerhon, jossa oli toimiva run-

ko. Toukkapiirin parhaaksi anniksi oli koettu toisten aikuisten ja vauvojen seura 

ja keskustelut vapaassa ja tuomitsemattomassa ilmapiirissä.  

Kysymykseen mitä olisi voinut jättää kevään ohjelmasta pois, oli kolme äitiä 

vastannut kasteaiheen käsittelyn, koska sitä ei ollut koettu ajankohtaiseksi. 

Muuten sisältöön ja teemakertoihin äidit olivat olleet tyytyväisiä. Vierailijoita oli 

ollut sopivasti ja runko oli koettu hyväksi. Huomionarvoinen kommentti eräältä 
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äidiltä oli, että sellaiselle perheelle, jossa ei oltu erityisen uskonnollisia, oli ollut 

sopivasti kristillistä ohjelmaa. 

Syksykaudella päätimme jatkaa kerhon sisällön suhteen samaan tapaan kuin 

keväällä. Toukkapiiri jäi kesätauolle Toukokuun puolesta välistä syyskuun al-

kuun saakka. Lapsityönohjaaja Päivi Kaura-aho ja muutama äiti toivoivat, että 

kerho olisi jatkunut kesälläkin, mutta se ei ollut mahdollista omista elämäntilan-

teistamme johtuen.  

6.1.5 Uutta suuntaa etsimässä 

Aloitimme Toukkapiirin syksykauden lähettämällä kaikille keväällä mukana ol-

leille äideille sähköpostia aloitusajankohdasta ja toivotimme heidät tervetulleiksi 

syyskuun alussa. Moni äiti oli kysellyt kevään lopulla mahdollisuutta jatkaa 

Toukkapiirissä jo isomman vauvan kanssa lähempänä vuoden ikää ja olimme 

asiaa sen syvällisemmin pohtimatta toivottaneet heidät tervetulleiksi. Tiedottaja 

ilmoitteli toiminnasta keväältä tuttuun tapaan lehden palstalla ja nettisivuilla ja 

veimme päivitettyjä mainoksia neuvolaan, kirjastoon ja joidenkin kauppojen sei-

nille. 

Päiväkirjamerkinnöistä syksyn ensimmäiseltä kerralta nousee hämmennys uu-

desta tilanteesta. Vauvat olivat kasvaneet kesän aikana kovasti ja äiti-

vauvapiirin leppoisa ja rauhallinen tunnelma oli vaihtunut touhuun ja tepaste-

luun. Moni vauva oli oppinut liikkumaan kävellen tai konttaamalla. Tila oli vaih-

tunut käytännön pakosta pienempään ja ahtaampaan aikuisten kerhotilaan. Mitä 

taaperoiden mukana olo tarkoitti Toukkapiirin alkuperäisten tavoitteiden kannal-

ta? Taaperoilla tarkoitamme tässä 1-1 ½-vuotiaita lapsia. Kuinka huomioisimme 

varhaisen vuorovaikutuksen tukemisen, vertaistuen, teemojen, laulujen ja loru-

jen kautta, kun toiminnassa oli mukana monta liikkuvaa ja omaa tilaa ja toimin-

taa vaativaa taaperoa? Mainoksissa oli kerrottu toiminnan olevan sylivauvoille, 

joilla olimme tarkoittaneet vauvoja jotka eivät vielä juuri liikkuneet. Jäimme miet-

timään olisiko sittenkin pitänyt rajata toiminta selkeästi vain alle vuoden ikäisille 

vauvoille ja heidän äideilleen. 
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Ensimmäisen syksyn Toukkapiiri-kerran jälkeen keskustelimme Päivi Kaura-

ahon kanssa ajatuksistamme ja päädyimme mainostamaan sähköpostitse seu-

rakunnan perhekerhoja vuoden iän saavuttaneiden taaperoiden äideille. Ajatte-

limme perhekerhotoiminnan olevan heidän tarpeisiinsa paremmin kohdennet-

tua. Kuitenkin palaverissa päädyimme siihen, että mikäli äidit haluavat jatkaa 

Toukkapiirissä, niin he olisivat tervetulleita.  

Tulimme huomaamaan, että taaperot ja äidit halusivat käydä Toukkapiirissä 

syksykauden loppuun saakka. He olivat hyvin motivoituneita tulemaan kerhoon 

ja päässeet tutuiksi keskenään. Perhekerho oli vielä tuntematon äideille, kun 

taas Toukkapiiri oli heille tuttu ja turvallinen. Olimme toivoneet työntekijää per-

hekerhosta kertomaan meille heidän toiminnastaan, mutta se ei onnistunut. 

Pienten vauvojen äitejä tuli syksykaudella mukaan muutamia ja huomionarvois-

ta on, että heistä kukaan ei loppupalautekyselyssä kritisoinut taaperoiden mu-

kana oloa. Joku kuitenkin ihmetteli tullessaan ensimmäistä kertaa piiriin mukaan 

toiminnassa olevan niin monta kävelevää lasta sylivauvojen sijaan. 

Keväällä tutuksi tulleella ja hyväksi havaitulla sisällön rakenteella oli hyvä ja 

helppo jatkaa kerhoa. Runko sopi niin taaperoille kuin vauvoillekin. Ensimmäisil-

lä kerhokerroilla kyselimme äideiltä suullisesti toiveita syksyn kerhokertojen si-

sältöön. Useampi äiti ilmaisi vapaan seurustelun olevan tärkeää ja toivoi sille 

riittävästi aikaa ja tilaa. Päätimme jättää teemat vähemmälle ja antaa tietoisesti 

tilaa vapaalle seurustelulle sekä lauluille ja leikeille. Varhaista vuorovaikutusta 

tukevia loru ja laululeikkejä valitsimme vauvojen iän mukaan. Teemakertojen 

suunnittelu syksykaudelle oli lasten eri-ikäisyyden takia haasteellista, koska 

otaksuimme, ettei taaperoikäisten äitejä ei enää kiinnosta samat aiheet kuin 

pienten vauvojen äitejä. (ks. liite 4) 

6.1.6 Toiminnan tulevaisuus 

Meidän osaltamme Toukkapiiri oli ajallisesti selkeästi rajattu projekti, jonka käy-

tännön toteutus kerhon muodossa päättyi marraskuun 30. päivä 2010. Loka-

kuussa kävimme seurakuntaneuvostolle esittelemässä toimintaamme ja sen 

tuloksia. Siellä ei suoraan luvattu jatkoa kerholle, joskaan ei sitä poissuljettu-
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kaan. Eräs neuvoston jäsen esitti, että löytyisikö vapaaehtoisia piiriä pyörittä-

mään.  

Marraskuussa kaksi piiriläistämme ilmoitti halukkuutensa jatkaa Toukkapiiriä 

kevään 2011. Sisällöllisesti he kertoivat haluavansa jatkaa samaan malliin kuin 

olimme Toukkapiiriä ohjanneet, mikä oli meille merkittävä käytännön palaute 

toiminnastamme. Toinen tulevista ohjaajista ilmaisi asian näin: ”Tuntuu että täs-

tä on helppo jatkaa”. Sama ryhmä ei enää silloin jatkuisi vaan toiminta olisi sel-

keästi rajattu vain vauvaikäisille. Toki ryhmästä ne äidit, joilla on pieni vauva, 

olisivat tervetulleita keväälläkin. Lapsityönohjaaja Päivi kertoi suunnitelmistaan 

ottaa Toukkapiiri syksylle 2011 palkattujen lastenohjaajien vetämäksi. Tämä 

tarkoittaisi toiminnan kannalta sitä, että se huomioitaisiin budjetissa ja se pääsi-

si vakiintumaan osaksi Mäntsälän lapsityötä. 

6.2 Osallistumisaktiivisuus 

Projektin alussa pelkäsimme, ettei kohderyhmämme löytäisi kerhoa. Pelko 

osoittautui turhaksi. Keväällä kun aloitimme toimintaamme, vanhimmat vauvat 

olivat 8 kuukauden ikäisiä ja nuorin oli viisi viikkoa. Syksyllä osa lapsista ehti 

kasvaa jo melkein puolitoistavuotiaiksi. Äidit olivat iältään n. 25- 40-vuotiaita. 

Kerhokertoja oli yhteensä koko kaudella 21. Parhaimmillaan piiriläisiä oli 30 ja 

vähimmillään 10. Liitteenä (ks. liite 1)olevasta taulukosta huomaa, että kerhossa 

käytiin hyvin koko projektin ajan. Kuusi äitiä kävi vauvojen kanssa ryhmässä 

kerran koko kauden aikana. Otaksumme ettei heillä ollut tarvetta Toukkapiirin 

kaltaiselle toiminnalle tai ajankohta ei jostain syystä sopinut heidän aikatauluun-

sa. 
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7 PROJEKTIN MALLINNUS ÄITI-VAUVAPIIRISTÄ 

7.1 Toukkapiiri 

Tässä esittelemme oman mallinnuksemme äitivauvapiiristä seurakunnassa, 

josta voi poimia ideoita vastaavaan toimintaan. Strukturoitu rakenne tuo selkeyt-

tä ja turvallisuuden tunnetta ohjaajille ja piiriläisille siitä, miten kerhon kulku ete-

nee. 

Toukkapiirin tilat järjestetään kohderyhmää ajatellen toimivaksi ja kodikkaaksi. 

Lattialle levitetään peitteitä ja mattoja sekä vauvoille sopivia leluja. Taustalle 

laitetaan soimaan vauvoille suunnattua musiikkia, esimerkiksi Vauvan vaaka – 

levyltä. Kaikki kerhokertaan tarvittavat välineet tulee olla käden ulottuvilla, kuten 

Lasten virsikirjat ja muut mahdolliset laulujen sanat tai jaettava materiaali. Ope-

tettavat laululeikit ja virret täytyy hallita itse hyvin, jotta niitä voi opettaa muille. 

Kahvit ja tee keitetään valmiiksi termospulloihin ja pidetään huolta että kahvilei-

vät tai suolaiset syötävät ovat valmiina tarjottavaksi. Erityisruokavaliot tulee ot-

taa huomioon. 

Toukkapiirissä toivotetaan kaikki äidit ja vauvat henkilökohtaisesti, lämpimästi ja 

iloisesti tervetulleiksi heidän tullessaan kerhoon. Uudet äidit ja vauvat tulee 

huomioida esittäytymällä ja opastamalla peremmälle. Heti alussa on hyvä ker-

toa heille kerhon sisällöstä ja toimintaperiaatteista, kuten vapaudesta toimia 

vauvan ehdoilla koko kerhon ajan. Imettää saa vapaasti piirissä tai halutessaan 

hakeutua rauhalliseen paikkaan. Maitopullon ja ruuat voi lämmittää mikrossa ja 

vaipanvaihtoon on hoitopöytä saatavilla. 

Piiriläiset ja ohjaajat istuvat yhdessä iloisen värisille peitoille. Ohjaajat kertovat 

uusille äideille kerhon ohjelmasisällön, jotta he tietävät mitä on tulossa. Ensim-

mäisellä kerralla on hyvä leikkiä tutumisleikkejä ja kirjata kaikkien nimet ylös. 

Hartaushetken merkiksi sytytetään kynttilä ja lauletaan joka kerta sama aloitus-

virsi, esimerkiksi Lasten virsikirjasta laulu 84; Lapset saavat tulla. Sen jälkeen 

otetaan äideille suunnattu joku vapaavalintainen muutaman minuutin kestävä 
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hartausteksti esimerkiksi kirkkovuoden teemoja hyödyntäen. Tekstin sijaan voi 

lukea runon tai laulaa yhdessä hengellisen laulun tai virren. Kun hartausosuus 

päättyy, sammutetaan kynttilä. 

Vuorossa on kuulumiskierros. Osallistujat huomioidaan yksitellen laulamalla 

äitien ja vauvojen nimet. ”Onko Matti ja Maija täällä?” ”Ollaan me täällä!” vastaa 

Maija-äiti ja heiluttaa vauvansa kättä. Tämän nimilaulun käyttäminen edellyttää, 

että henkilöt ovat jo aikaisemmin käyneet piirissä ja nimet ovat tiedossa. Nimien 

laulamisen yhteydessä jokainen kertoo omat ja/ tai vauvansa kuulumiset. Vapa-

us on olla sanomatta mitään jos ei halua. Jos äitejä ja vauvoja on paikalla run-

saasti, on hyvä jakautua kuulumiskierroksen ajaksi pienempiin ryhmiin. 

Tässä välissä lauletaan laululeikkejä, mikäli ohjelmassa ei ole teemaa johon on 

varattava riittävästi aikaa. Kaikki laululeikit on ohjaajien opeteltava ennalta hy-

vin. Jos laulaminen tuntuu vieraalta, voidaan laulaa cd:n mukana. 

Kuulumiskierroksen jälkeen mennään päivän teemaan. Viljamaa tuo tutkimuk-

sessaan esille, että tullessa vanhemmaksi on hyvä pohtia ja työstää seuraavia 

asioita: muuttuvaa suhdetta itseensä ja puolisoonsa, suhdetta lapseen, muuttu-

vaa suhdetta omiin vanhempiinsa ja muuttuneita elämän olosuhteita (Viljamaa 

2003, 14.) Muun muassa näitä aiheita on hyvä käsitellä eri kerroille jaettuna. 

Pieniin ryhmiin jakautuminen on tarpeellista silloin, kun ryhmä on suuri. Kahvi-

hetkeen on varattava aikaa vähintään puoli tuntia. Ohjaajat voivat tarjoutua hoi-

tamaan joitakin vauvoja peitoilla kun äidit kahvittelevat. 

Loppupiiriin on hyvä varata aikaa 15 minuuttia. Siinä voidaan yhdessä vielä lau-

laa ja loruilla ja lopuksi kuunnella vauvan vaaka cd:ltä ”Kun on oikein pieni” tai 

jokin muu rauhoittava kappale. Äitejä kannustetaan ottamaan vauva rintaa vas-

ten ja keinuttelemaan musiikin tahdissa. Tämän jälkeen kiitetään kerhosta osal-

listujia ja toivotetaan heidät tervetulleiksi seuraavalla kerralla äiti-vauvapiiriin. 
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8 TOUKKAPIIRIPROJEKTIN TULOKSIA JA JOHTOPÄÄTÖKSIÄ 

8.1 Päätavoite: toimiva Toukkapiiri Mäntsälän seurakuntaan 

Työelämän tarpeista nousseen Toukkapiiri-projektin päätavoitteena oli saada 

äiti-vauvapiiri Mäntsälän seurakuntaan. Toukkapiiristä saatu palaute äideiltä, 

lapsityönohjaaja Päivi Kaura-aholta, sekä vierailijoiltamme osoitti saavut-

taneemme päätavoitteen, toimivan Toukkapiirin. Äidit ja vauvat löysivät ryhmän 

ja kokivat sen tarpeelliseksi. Alkukartoituksessa esiin nousseet äitien toiveet ja 

odotukset kerhojen sisällöstä sekä vertaistuesta täyttyivät kerhon kuluessa.   

Loppupalautekyselyssä kysyimme rungon eri osa-alueista yksityiskohtaisia ky-

symyksiä ja kokonaisvaikutelmaksi muodostui, että mallimme Toukkapiiristä oli 

toimiva ja hyväksi havaittu. 

Kiva viikoittainen tapahtuma. Tällainen pitäisi olla joka kunnassa. 

Ensivaikutelma miellyttävä ja tunne jatkui koko kerhon ajan hyvänä. 
Lämmin henki. Mukava tulla, väsyneenäkin. 

Kaikin puolin hyvä kokemus, tarpeellista vertaistukea, josta sai suh-
teellisuudentajua oman pään sisällä suuriksi kasvaneisiin pulmiin. 

Kuulumiskierrosta pidettiin kerhon parhaimpana antina ja se sai paljon kiitosta. 

Kuulumiskierroksella nousi monesti tärkeää keskustelua äideille tärkeistä arki-

sista asioista, kuten yövalvomisista, vauvojen sairasteluista ja kasvuvaiheista. 

Kuulumiskierros piirin antoisin. Sen pohjalta noussut monesti kes-
kustelua. On huomannut, että jos meillä valvonut viisi yötä, on joku 
toinen valvonut 15 yötä. Suhteuttaa omia ongelmia. 

Kahvihetki oli äideille tilaisuus vapaaseen keskusteluun ja tutustumiseen. Kuu-

lumiskierroksella esiin nousseista aiheista oli jatkettu keskustelua. Loppupiirin 

rauhallisuus oli tuntunut hyvältä päätökseltä piirille. Loppulaulu oli aina sama ja 

siitä oli pidetty ja koettu rauhoittavaksi. Lapset olivat oppineet tunnistamaan tu-

tun kappaleen ja eräs äiti mainitsi lapsensa tietävän laulun kuullessaan, että nyt 

mennään äidin syliin ja keinutaan. 
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Toukkapiiri ei jäänyt vain lyhyeksi kokeiluksi, vaan näyttää siltä, että se tulee 

saamaan pysyvän paikan Mäntsälän seurakunnan lapsi- ja perhetyössä. Pii-

rimme sisältä löytyivät jatkajat toiminnalle kevääksi 2011 ja seurakunta jatkanee 

piiriä syksyllä 2011. Meille merkittävä palaute mallinnuksen toimivuudesta oli 

tulevilta ohjaajilta se, että he halusivat jatkaa piiriä mallinnuksemme mukaan. 

8.2 Vertaistuen mahdollistuminen ja vanhemmuuden tukeminen 

Länsimaiselle kulttuurille, jota Suomikin edustaa, on tyypillistä kielteisistä asiois-

ta vaikeneminen (Pietilä–Hella 2010, 107–108). Koenigswarter (2006) käyttää 

termiä ”hiljaisuuden salaliitto” kuvaamaan tilannetta, jossa kielteisiä tai häm-

mentäviä tunteita herättävistä asioista ei keskustella tai keskustellaan vain vä-

hän. Jos keskustelua sattuu syntymään, niin se tyrehdytetään toteamalla esi-

merkiksi, ”Lapset ovat niin vähän aikaa pieniä, että ongelmatkin kestävät vain 

ihan hetken aikaa”. Erityisesti esikoisäidit kokevat jäävänsä yksin ongelmiensa 

ja väsymyksensä kanssa. Riitta Pietilä–Hella kirjoittaa, ettei suomalaisessa yh-

teiskunnassa ole juuri ollut tilaa äitien väliselle arkisten kokemusten ja tunteiden 

jakamiselle (Pietilä–Hella 2010, 108). 

Toukkapiirin merkittävin anti löytyi juuri vertaistuesta, josta äidit kokivat saavan-

sa voimavaroja arkeen. Aikaisemmissa tutkimuksissa muun muassa Petra Lau-

tamäki (2008) ja Jenni Kiviniemi (2008) ovat päässeet samoihin päätelmiin ver-

taistuen merkityksestä äitien ryhmätoiminnassa. Äiti-vauvapiiritoiminta on van-

hemmuutta tukevaa ennaltaehkäisevää matalan kynnyksen perhetyötä, sillä se 

lisää osallisuutta, sosiaalista tukea ja kartuttaa tätä kautta lapsiperheiden hyvin-

vointia. 

Kysymykseen siitä oliko ryhmästä saatu vertaistukea, kaikki äidit vastasivat lop-

pupalautekyselyssä myöntävästi. Muiden äitien ja vauvojen seura oli koettu ar-

vokkaana. Uusia tuttavuuksia oli saatu ja muiden äitien vinkit ja omat kokemuk-

set olivat auttaneet omiin arjen pulmiin. Kerho oli koettu virkistävänä vaihteluna 

viikon rytmiin. Teemakerrat antoivat äideille lisätietoa vauvan kasvuun ja kehi-

tykseen vaikuttavista asioista. 
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Kyllä, positiivista tukea vanhemmuuteen ja äitiyteen. Olet tärkeä- 
tunne ja arvokas! 

Vertaistukena korvaamaton. Toisten kokemukset valmistivat tule-
vaan ja niistä sai vinkkejä. Myös vierailijat ja heidän asiantuntijuu-
tensa oli hyödyllistä tai vähintäänkin mielenkiintoista. 

Kyllä, tutustui paikkakuntalaisiin. 

Helpottaa omaa arkea kun kuulee, että muissa lapsiperheissä on 
ollut samanlaisia ongelmia/kehitysvaiheita. 

Yksi tärkeä tavoite oli, että Toukkapiiri tavoittaisi uusia mäntsäläläisiä äitejä, 

joilla ei ollut vielä riittävää sosiaalista verkostoa. Loppupalautekyselyn ja päivä-

kirjamerkintöjen pohjalta voidaan todeta, että tähän tavoitteeseen päästiin. Äidit 

tutustuivat kerhon kautta muihin samassa elämäntilanteessa oleviin äiteihin ja 

uusia ystävyyssuhteita muodostui.  

8.3 Varhaisen vuorovaikutuksen tukeminen  

Vauvan kanssa eläminen kaikissa arjen tilanteissa on jatkuvaa vuorovaikutusta, 

joka rakentuu koko vauvaiän. Kokemusta perusturvasta rakennetaan olemalla 

läsnä vauvan kanssa, reagoimalla vauvan tunteisiin, hellittelemällä ja antamalla 

kokemusta hyvästä yhdessäolosta. Vuorovaikutusleikeissä pyritään hyvään 

vastavuoroiseen kontaktiin vauvan kanssa. Vanhempi voi innostaa vauvaa il-

meillään, silitellen, sylissä pitäen ja huomioiden samalla vauvan reaktioita siitä 

miltä vauvasta tuntuu. (Salo & Tuomi 2008, 9–11.)  

Tavoitteenamme oli tukea varhaista vuorovaikutusta ja vanhemmuutta lorujen ja 

laulujen kautta, sekä vertaisryhmän myötä. Palautteista kävi ilmi, että äidit pys-

tyivät saamaan ideoita vauvan kanssa olemiseen loru- ja laululeikeistä, sekä 

toisten äitien esimerkin ja kokemusten kautta. Lorut ja laulut oli koettu mielek-

käiksi ja niistä oli saatu ideoita yhteisiin leikkihetkiin vauvan kanssa.  

Toimintamme oli lapsilähtöistä ja äidit kokivat voivansa toimia ryhmässä vauvo-

jen ehdoilla. Jo keväällä havainnoidessa piirin aktiivikävijöitä, huomasimme mi-
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ten äidit vastasivat nopeasti vauvojen tarpeisiin ja tulkitsivat sensitiivisesti vau-

vojen viestejä. Äideille vauvojen tarpeet olivat etusijalla, niin kuin kuuluikin olla. 

Jäimme miettimään missä olivat ne äidit, joiden vuorovaikutuksessa vauvan 

kanssa olisi ollut selviä puutteita. Otaksumme tämän tyyppiseen avoimeen äiti-

vauvaryhmään osallistumisen vaativan, että äidillä on itsellään riittävästi voima-

varoja. Esimerkiksi masentunut äiti tuskin hakeutuu vieraiden muiden äitien 

seuraan vertaistukea hakemaan, vaan jää kotiin. Aktiivisempi yhteistyö neuvo-

lan kanssa olisi voinut mahdollistaa paremmin syrjäytymisuhan alla olevien äi-

tien mukaan tulon toimintaan. 

8.4 Kristillisyys Toukkapiirissä 

Toukkapiirin hartaushetket voidaan nähdä osana suurempaa kokonaisuutta, 

kirkon jumalanpalveluselämää. Kirkon lapsi- ja nuorisotyön strategiassa 2010 

sanotaan, että Jumalanpalveluselämä kuuluu olennaisesti kaikkeen seurakun-

nan toimintaan. Sillä ymmärretään kaikkea seurakunnan kokoontumisiin kuulu-

vaa hartauselämää. Kun hartaushetkissä käytetään kristillisiä tapoja ja symbole-

ja, niiden käytöstä tulee elävä osa jumalanpalveluselämää. Hartaushetki ei ole 

opetustilanne, vaan tärkeintä siinä on ihmisen ja Jumalan välinen kohtaaminen. 

Jumalanpalveluelämän ydintä nuorten aikuisten kanssa on yhteisöllisyys ja sa-

man elämäntilanteen jakaminen. On tärkeää, että seurakunnissa rohkaistaan 

jumalanpalveluselämässä uuden etsimiseen ja kohtaamiseen. (Kirkon Lapsi- ja 

nuorisotyön strategia 2010, 14.)  

Erityisesti hengelliset laulut ja virret sopivat eläväiseen ja usein ääniä täynnä 

olevaan ryhmäämme hyvin. Alkuvirsi, Lapset saavat tulla, opittiin ulkoa. Hengel-

lisen musiikin käytöstä on linjattu Kirkon lapsi- ja nuorisotyön strategiassa 2010 

seuraavasti: Virret ja laulut ovat uskon kieltä. Virsilauluperinnettä on tietoisesti 

elvytettävä. On huolehdittava siitä, että virsien ja hengellisten laulujen syste-

maattinen käyttö seurakunnissa toteutuu. (Kirkon Lapsi- ja nuorisotyön strategia 

2010, 14–16.) Lindforsin mukaan lapsena opitut virret ja hengelliset laulut voivat 

kantaa sanomallaan läpi elämän. (Lindfors 1990, 15.)  
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Palautekyselyn vastauksissa Toukkapiirin äidit pitivät hartaushetkiä sopivina 

ryhmälle, ajankohtaisina ja ajallisesti hyvin mitoitettuina. Eräs äiti halusi kertoa 

palautteessaan, että hänen suhteensa uskoon ja Jumalaan etsi väyliään, joten 

kristilliset asiat herättivät aina hämmennyksen pintaan. 

Tärkeä haaste kirkon varhaiskasvatuksessa on nykyisten toimintamuotojen ar-

vioiminen ja kehittäminen lasten ja vanhempien tarpeita vastaaviksi kirkon työn 

lähtökohdille uskollisena. Kirkon varhaiskasvatustoiminta on aina pyrkinyt vas-

taamaan ajankohtaisiin haasteisiin yhteiskunnassa ja toimintatapojen ja käytän-

töjen joustavuus on antanut siihen hyvät mahdollisuudet. Tätä kehittämistyötä 

tarvitaan yhä ja sitä pitää tehdä kunkin seurakunnan paikallisista lähtökohdista 

käsin. (Ojell 2008, 123–125.) Toukkapiiri vastasi omalta osaltaan tähän ajan-

kohtaiseen haasteeseen kirkon toimintamuotojen kehittämisestä lapsiperheiden 

tarpeisiin. 

Nuoret aikuiset ovat ryhmä, joka kirkon on haasteellista tavoittaa. Kirkkoon kuu-

luminen ei ole heille enää itsestäänselvyys samalla lailla kuin se on heidän van-

hemmilleen ollut. Jos he kokevat kirkon vieraaksi ja etäiseksi omasta arjestaan, 

he klikkaavat itsensä ulos netissä Eroa kirkosta -palvelun kautta ja keksivät pa-

rempaa käyttöä rahoille, jotka olisivat menneet kirkollisveroihin. Toukkapiirin 

äideistä suurin osa oli juuri nuoria aikuisia. Heitä on lähes mahdotonta houkutel-

la käymään sunnuntain jumalanpalveluksissa säännöllisesti, jos eivät ole sitä 

lapsesta asti tottuneet tekemään. Evankelis-luterilaisen kirkon missioksi ja visi-

oksi on kuvattu: Kirkko- osallisuuden yhteisö (Suomen evankelisluterilainen 

kirkko i.a.) Jotta tavallinen seurakuntalainen tuntisi olevansa osallinen seura-

kuntaelämästä, vaatii se toiminnan kehittämistä niin, että ihminen tulee oikeasti 

nähdyksi ja kuulluksi hänen tullessaan seurakunnan tilaisuuteen. Sivusta katso-

ja ei voi olla osallinen. Osallisuus edellyttää läsnäoloa ja vastavuoroista anta-

mista ja saamista. Juuri kokemus osallisuudesta toteutui Toukkapiirissä ja us-

komme sen vaikuttaneen sen saamaan suosioon. 
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8.5 Ammatillinen kasvu  

Ohjaustaitomme saivat projektin myötä hyvää harjoitusta ja kehityimme vertais-

ryhmän ohjaajina kauden aikana. Saimme rohkeutta ohjaamiseen käytännön 

kokemuksen kautta ja syyskaudella kerhon sisältöjen suunnittelu ja ryhmän oh-

jaaminen sujui varmalla otteella.Teimme reflektiivistä itsearviointia koko proses-

sin ajan. Saimme uutta tietoa perehtymällä kirjallisuuteen varhaisen vuorovaiku-

tuksen tukemisesta, kiintymyssuhteesta, vertaisryhmän ohjaamista ja kristilli-

sestä varhaiskasvatuksesta erilaisten toiminnallisten menetelmien pohjaksi. 

Säännöllisten toiminnan arvioinnin ja suunnittelun kautta kykenimme keskitty-

mään oleellisiin asioihin toiminnan kehittämisessä. Monesti jouduimme jättä-

mään monta suunnittelemaamme sisällön osaa pois, kun annoimme äideille 

tilaa ja aikaa keskusteluun silloin kun siihen oli tarvetta. Nostamme joustavuu-

den yhdeksi tärkeäksi elementiksi äitivauvapiirin ohjaamisessa. Loppupalaute-

kyselyssä äitien kommentit ryhmänohjauksesta olivat pääasiassa positiivisia. 

Jaksoitte aina kuunnella ja olitte innoissanne. Hyvä olo tarttui ja oli 
kivaa kotiin vietävää. 

Hyvää ohjausta, iloista mieltä. Juuri sellaista toimintaa kuin pitää-
kin. 

Olette upeita! Ammattitaitoisia, empaattisia + sympaattisia, juuri so-
pivia k.o työhönkin. On ollut paljon meille äitsyköille ja vauvoille teil-
lä annettavaa. 

Suuret kiitokset panoksestanne ja helposti lähestyttävästä ryhmäs-
tä. 

Hyvin suunniteltua ohjelmaa ja runko. 

Oli mukava huomata kuinka vierasta lapsi ei täällä vierastanut yh-
tään ja kuinka luottavaisesti lapsi jäi ja meni ohjaajien luo. 

Saimme yhdeltä äidiltä palautetta yksittäisestä epäonnistumisesta, joka koski 

kipsityön ohjausta. Tarkoituksena oli painaa vauvan käden tai jalan kuvat kipsi-

muottiin ja antaa työ isänpäivälahjaksi. Emme olleet testanneet etukäteen miten 

askartelu onnistuu käytännössä. Kävi niin, että koko kipsijauhe juuttui sekoi-

tusämpäriin ja meni kivikovaksi. Se askartelu jäi siihen.  
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Oman haasteensa ohjaukselle toi ohjaajan roolin lisäksi vertaisryhmän jäsene-

nä olo oman vauvan kanssa. Haasteellista oli ryhmän huomiointi silloin, kun 

vauva oli väsynyt ja itkuinen ja vauvan tarpeet tuli huomioida. Toisaalta vauvan 

äidin näkökulma oli koko prosessin ajan läsnä. Tämän johdosta pystyimme 

huomioimaan kerhon sisältöä ja käytäntöjä äidin roolista käsin. Jos molemmilla 

ohjaajilla olisi ollut oma vauva mukana, kerhon käytännön järjestelyt olisivat 

tuottaneet enemmän haastetta. Esimerkiksi kahvihetken aikana ei olisi voinut 

samalla lailla auttaa vauvojen hoidossa kuin nyt oli mahdollista. Etukäteis- ja 

loppujärjestelyt olisivat olleet vaikeita suorittaa. Jos äiti-vauvapiiriä ohjaavat jat-

kossa vapaaehtoiset pienten vauvojen äidit, toivomme jonkun seurakunnan 

työntekijän osallistuvan heidän apunaan käytännön järjestelyihin, kuten kahvin 

keittämiseen, tiskien laittamiseen ja loppusiivoukseen, jotka vievät oman aikan-

sa. Piirin jälkeen vauvat ovat usein väsyneitä ja kaipaavat nopeasti kotiin päivä-

unille. 

Syyskauden teemat olivat haastavampia suunnitella kuin kevätkauden lasten 

eri-ikäisyyden takia. Salo ja Tuomi tuovat esiin, kuinka noin yhden vuoden iäs-

sä, kun lapsi oppii kävelemään, tapahtuu lapsen ja vanhemman suhteessa 

muutos. Lapsen itsenäisemmän ympäristöön tutustumisen myötä lapsen oma 

tahto alkaa tulla enemmän esiin ja vanhempi joutuu alkamaan asettaa suojaavia 

rajoja. (Salo & Tuomi 2008, 52). Toisaalta tutut loru- ja laululeikit sopivat vuoro-

vaikutuksen tueksi kaiken ikäisille, niin pienille vauvoille kuin yli yksivuotiaillekin, 

joten niitten parissa oli hyvä jatkaa. Jokainen lapsi nauttii siitä, että pysähdytään 

leikkimään tuttuja ja hoivaavia leikkejä, ainakin hetkeksi. Yksivuotias ei malta 

keskittyä kauan paikallaan oloon, vaan haluaa itse johtaa leikkiä touhua täynnä. 

(Salo & Tuomi 2008, 52.) 

Useat yksivuotiaiden lasten äidit toivat syyskauden alussa suullisesti esiin ha-

luavansa asiantuntijoiden ja teemojen sijasta enemmän aikaa vapaalle seurus-

telulle. Asiantuntijoiden antiin keskittyminen olisi voinut olla vilkkaan yksivuoti-

aan kanssa haasteellista. Tavoitteemme ja toimintamme oli alun perin suunnat-

tu nimenomaan vauvoille ja heidän äideilleen. Oli haasteellista vaihtaa näkö-

kulmaa taaperoiden ja heidän äitiensä tarpeisiin, kun toiminnassa oli juuri koh-

deryhmäämme myös mukana. Monet tärkeät teemat jäivät käsittelemättä, tai 
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käsiteltiin liian suppeasti. Tällaisia olivat esimerkiksi suhde omiin vanhempiin ja 

heihin liittyvät omat lapsuusmuistot, parisuhteen muutos vauvan myötä sekä 

parisuhteen hoitaminen. Nämä teemat olisi hyvä ottaa jatkossa paremmin osak-

si sisältöä. 

8.6 Toimintatutkimusprosessin arviointia  

Opinnäytetyöprosessi oli oppimisen ja ammatillisen kehittymisen kannalta an-

toisa. Olimme jo hyvissä ajoin ennen käytännön toimintaa tutustuneet äiti-

vauvapiiriin liittyviin aihealueisiin, koska meillä ei ollut aikaisempaa kokemusta 

äitivauvaryhmän ohjaamisesta. Nyt projektin myötä saatu monipuolinen tieto ja 

kokemus ovat vahvistaneet aikuisten ja vauvojen parissa tehtävän työn amma-

tinhallintaa. Opimme arviomaan, havainnoimaan, suunnittelemaan ja kehittä-

mään toimintaa asettamiemme tavoitteiden suuntaiseksi. Toimintatutkimukselli-

nen lähestymistapa ja prosessiarviointi tulivat tutuiksi. Haasteellisin osuus oli 

prosessin kuvauksen auki kirjoittaminen ja tutkijan otteen löytäminen. Aineiston 

runsaus aiheutti ajoittaista sokeutumista prosessin etenemisen kannalta merkit-

tävien asioiden suhteen.  

Äiti-vauvapiirin ensimmäiset kerhokerrat koimme jännittäviksi tilanteiksi, sillä 

emme olleet varmoja saavuttaisiko toiminta kohderyhmän. Jos ei olisi tavoitta-

nut, niin olisimme joutuneet lisäämään mainostusta ja ehkä lopulta vaihtaa 

opinnäytetyön aiheen toiseen. Yhteistyö seurakunnan lapsityöntekijän Päivi 

Kaura-ahon kanssa oli toimivaa. Päivi Kaura-aho oli tukenamme koko projektin 

ajan, mikä auttoi sen onnistumisessa. 

Toimintatutkimusprosessin pitkän keston koimme toisaalta erittäin hyödyllisenä 

oppimisen kannalta, mutta myös haasteellisena ajankäytön näkökulmasta. 

Muun opiskelun, työnteon ja perhe-elämän yhteensovittaminen opinnäytetyö-

projektin kanssa ei aina ollut helppoa. Toimintatutkimusprosessin aikana kes-

kustelimme keskenämme aktiivisesti Toukkapiiritoiminnasta kasvotusten, puhe-

limessa sekä blogin kautta. Kirjoitimme käytännön toimintaan liittyvistä havain-

noista, suunnitelmista, ja toteutuksesta päiväkirjaan. Toimintakauden aikana 
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kirjasimme asioita ennen kerhoa ja sen jälkeen, sekä aina silloin kun mieleen 

tuli uusia ideoita. Välillä tuntui, että oliko mitään hyötyä siitä, että kirjoitimme 

tekstiä niin paljon, mutta nyt jälkeenpäin voi todeta kirjoittamisen olleen hyödyl-

listä muistiin palauttamisen takia. Kerhokertoja ja uusia ideoita ei olisi muistanut 

muuten jälkeenpäin. Tavoitteet pidimme mielessä koko prosessin ajan, mikä 

auttoi kohdistamaan voimavaroja oikeisiin asioihin.  

Onnistuimme luomaan toimintatutkimuksellista lähestymistapaa ja prosessiarvi-

ointia apuna käyttäen toimivan äiti-vauvapiirin Mäntsälän seurakuntaan. Halu-

amme nostaa luvussa 7. kuvatun prosessin ohessa syntyneen Toukkapiiri-

mallinnuksen yhdeksi tärkeäksi tulokseksi tästä projektista. 
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9 POHDINTA 

Projekti sujui kokonaisuudessaan jouhevasti ja sille asetetut tavoitteet saavutet-

tiin. Mäntsälän seurakunta sai toimivan mallin äiti-vauvaryhmästä ja meille mer-

kittävää on sen jatkuminen samalla kehittämällämme rungolla vapaaehtoisten 

voimin.  

Tutkimuksemme tulosten luotettavuuteen tuo painoarvoa aineistomme moni-

puolisuus ja projektimme suhteellisen pitkä kesto. Kerhokertoja kertyi yhteensä 

21. Tuomi ja Sarajärvi toteavatkin laadullisen tutkimuksen perusvaatimuksen 

olevan, että tutkijalla olisi riittävästi aikaa tehdä tutkimuksensa. Triangulaatio on 

yksinkertaistaen eri metodien, tutkijoiden, tiedonlähteiden tai eri teorioiden yh-

distämistä tutkimuksissa. (Tuomi & Sarajärvi 2007,142.) Käytimme toimintatut-

kimuksemme eri vaiheissa erilaisia teorioita, tiedonlähteitä ja omia näkemyk-

siämme tavoitellessamme toimivaa äiti-vauvapiiriä. Toukkapiirin aineisto koostui 

strukturoiduista lomakehaastatteluista ja sähköisestä päiväkirjasta. 

Tutkimuksen eettisyyteen liittyy olennaisesti ihmisoikeuksien kunnioittaminen. 

Tutkittaville tulee selvittää tutkimuksen tavoitteet ja menetelmät. Tutkittavien on 

oikeus kieltäytyä osallistumasta tutkimukseen eikä heille saa koitua mitään hait-

taa tutkimuksesta. Kaiken tutkimustiedon pitää olla luottamuksellista ja ano-

nyymisti toteutettu. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 131.)Tutkimuksen tekijöiden pitää 

kantaa vastuu siitä, että noudattaa hyvää tieteellistä käytäntöä tutkimuksen suh-

teen. Tutkijan tulee olla rehellinen ja vilpitön tutkimusta tehdessään. (Tuomi & 

Sarajärvi 2009, 133.) Kaikki äidit, jotka olivat mukana Toukkapiirissä, tiesivät 

osallistuvansa opinnäytetyöprojektiin, ja heiltä kysyttiin kirjallinen suostumus 

valokuvaukseen. Valokuvilla elävöitimme opinnäytetyömme esitystä, jossa käy-

timme apuna Power Pointtia. 

Kaikki strukturoidut lomakehaastattelut toteutettiin anonyymisti, jotta äideillä olisi 

mahdollisuus vastata mahdollisimman totuuden mukaisesti. Joillekin äideille 

keskittyminen kyselylomakkeisiin oli haastavaa, koska samalla oma vauva saat-
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toi tarvita äidin huomiota. Tämä saattoi vaikuttaa joidenkin äitien vastausten 

suppeuteen. 

Tutkimukseen liittyvät luvat selvitimme ennen projektin käynnistymistä seura-

kunnalta. Strukturoidut lomakkeemme tarkistutimme lapsityönohjaaja Päivi Kau-

ra-aholla ja ohjaavalla opettajallamme Heini Kapasella. Käytimme lähdemateri-

aaleina mahdollisimman monipuolista ja ajankohtaista asiantuntijakirjallisuutta, 

niin kerhon sisällön suunnittelussa kuin teoriataustan hahmottelussa. Saimme 

syventää asiantuntemustamme varhaisen vuorovaikutuksen ja kiintymyssuh-

teen merkityksestä lapsen ja vanhemman välillä ja löysimme konkreettisia työ-

välineitä varhaisen vuorovaikutuksen tukemiseen.  

Miten kehittäisimme toimintaa edelleen? Toukkapiiri olisi jatkossa hyvä kohden-

taa selkeästi alle yhden vuoden ikäisille vauvoille. Kuitenkaan ketään ei kesken 

kauden pidä lähettää pois ryhmästä, vaan toiminta on hyvä olla selkeästi jaettu 

erillisiin syksy- ja kevätkausikokonaisuuksiin. Havaitsimme yli yksivuotiaiden ja 

heidän äitiensä viihtyvän hyvin Toukkapiirissä ja lasten nauttivan toistensa seu-

rasta. Myös he hyötyivät toiminnasta, jossa oli helppo tutustua muihin ryhmäläi-

siin ja jakaa kokemuksia lasten hoidosta ja vanhemmuudesta. Koska vauvojen 

ja taaperoiden tarpeet ja äitien keskustelunaiheet ovat erilaisia eri kehitysvai-

heista johtuen, on hyvä että Toukkapiiritoiminta on selkeästi kohdennettu juuri 

vauvaikäisille. Tällöin voidaan paremmin tukea vanhemmuutta esimerkiksi var-

haisen vuorovaikutuksen näkökulmasta.  

Nykyaikana monet isät ovat innokkaita osallistumaan oman vauvansa hoitami-

seen. Mielenkiintoista olisi kehittää ja luoda toimiva isä-vauvapiiri, jossa sisältö 

olisi isien toiveiden pohjalta rakennettu. Näin isätkin saisivat mahdollisuuden 

hyödyntää vertaistukea. Halusimme tietoisesti rajata Toukkapiirin äiti-

vauvapiiriksi, sillä naisten kesken on mahdollista keskustella esimerkiksi synny-

tyksestä, raskauden tuomista muutoksista kehossa ja äitiyteen liittyvistä tunteis-

ta eri tavalla kuin silloin kun mukana on miehiä.  

Tärkeää olisi lisätä Toukkapiirin ja perhekerhon yhteistyötä niin, että vauvan 

kasvettua olisi siirtyminen perhekerhoon luonnollista. Tähän voisi auttaa etukä-
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teen suunniteltu koko Toukkapiiriryhmän vierailu perhekerhossa keväisin ja 

syksyisin. Nyt tuntui, että äidit arkailivat perhekerhoon menoa ja olisivat olleet 

mieluummin Toukkapiirissä.  

Seurakunnan ja kunnan yhteistyötä kannattaa lisätä, sillä lapsiperheiden määrä 

ja tarpeet lisääntyvät koko ajan Mäntsälässä. Resurssit ovat rajalliset sekä kun-

nalla että seurakunnassa, joten voimavarojen yhdistäminen hyödyttää molem-

pia osapuolia. Möttönen kuvaa verkostot postmodernin yhteiskunnan hallintajär-

jestelminä. Niiden avulla voidaan yhdessä kantaa paikallista hyvinvointivastuuta 

toimintatapoja kehittämällä ja luomalla uusia innovaatioita. Aito verkostosuhde 

kuntien ja kolmannen sektorien toimijoiden välillä edellyttää osapuolien näke-

mistä tasavertaisina kumppaneina ja molemmin puolista luottamusta. On hyvä 

huomioida ettei verkostotoiminta kuitenkaan automaattisesti johda yhteisöllisyy-

den ja hyvinvoinnin lisääntymiseen, sillä verkostot voivat olla myös tehottomia. 

Aikaa ja resursseja kuluu näennäiseen yhteistyöhön ja palaverien järjestämi-

seen kuitenkaan tuloksia aikaansaamatta. (Möttönen 2010, 216–224.)  

Kunnan ja seurakunnan yhteistyökumppanuudessa voi olla riskinä, että seura-

kunnan toivotaan välttävän kristillisten asioiden esillä pitämistä. Möttönen pitää-

kin hedelmällisen yhteistyön edellytyksenä, että toimijoita yhdistävät yhteiset 

tavoitteet ja yhteinen eettinen perusta (Möttönen 2010, 219). Näin ollen seura-

kunnan ja kunnan yhteistyössä tulee huomio kiinnittää erojen sijaan yhteisiin 

tavoitteisiin ja päämääriin, hyvinvoinnin lisääntymiseen paikkakunnalla ja syrjäy-

tymisen ehkäisyyn. Yhteisten pelisääntöjen luominen ja niissä pitäytyminen luo-

vat toiminnalle turvalliset raamit.  

Lapsen ääni-hankkeen myötä Mäntsälässä tulee kiinnittää huomiota enemmän 

ennaltaehkäiseviin perhetyön menetelmiin ja parhaisiin tuloksiin päästäisiin juuri 

eri toimijoiden välisellä yhteistyöllä. Mäntsälä sai Toukkapiirin kautta uuden en-

naltaehkäisevän perhetyön toimintamallin, jonne äideillä on matala kynnys osal-

listua vauvojen kanssa. Vai onko kynnys matala? Joillekin seurakunnan järjes-

tämään toimintaan osallistuminen voi olla liian kova haaste joko aikaisempien 

huonojen kokemusten tai ennakkoluulojen vuoksi tai oman erilaisen elämänkat-
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somuksen takia, vaikka vertaisryhmätoiminta kiinnostaisi. Heidän tarpeisiinsa 

Toukkapiiri ei vastaa.  
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LIITTEET 

LIITE 1: Toivekartoitus 

Mitä toiveita sinulla on Toukkapiirin suhteen? 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________ 

Toivoisitko asiantuntijoita pitämään alustuksia jostakin aiheesta?    Kyllä       /     Ei 

Jos vastasit edelliseen kysymykseen kyllä, niin ympyröi seuraavasta listasta sinua kiinnostavia aiheita ja/tai kirjoita omat 
ehdotuksesi: 

*kiintymyssuhteen merkitys lapsen kehitykselle             *vinkkejä kodinhoitoon ja ruuan laittoon pienen  
     vauvan kanssa 

* parisuhteen hoitaminen   *perinnelaulut ja lorut 

* imetys                  *synnytyksen jälkeinen masennus      *vauvan sosiaalinen kehitys 

*vauvan liikunnallinen kehitys ja sen tukeminen 

*oma jaksaminen         * vauvamasusta eroon pääsy jumpaten     *vauvan uni 

* oma hengellinen kasvu         *kantoliinailu  *kestovaippailu 

* allergiat        

Muu-
ta,mitä?:________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________ 

Mistä sait tiedon tästä kerhosta? Ympyröi vastauksesi: 

* Mäntsälän uutisten lehtiartikkelista        *seurakunnan nettisivuilta 

* Mäntsälän seurakunnan lehti-ilmoituksesta       *kuulin tutulta 

*neuvolasta    *seurakunnan työntekijältä               *ilmoituksesta kaupan tms seinältä 

Muual-
ta,mistä?________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
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LIITE 2: Kysely kevätkaudestaToukkapiiriin osallistuneille  

1. Mikä oli parasta toukkapiirissä? 

 

 

2. Mitä olisit toivonut lisää/ Jäit kaipaa-
maan?__________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 

3. Mitä olisi voinut jättää 
pois?___________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 

4. Oliko asiantuntijoita / vierailijoita  

   liikaa  / sopivasti  / liian vähän 

5. Mistä aiheesta toivoisit alustuksia syksyksi? Olisiko joku tai jotkut vierailijat erityisen tervetulleita? 

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

6. Millaista palautetta haluaisit antaa ohjaajien ryhmänohjaustaidoista? Mihin ohjaajien olisi hyvä kiinnittää syksyllä 
enemmän huomiota? 

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

7. Onko sinulla jotain toiveita tai muutosehdotuksia alkuhartauteen, kuulumiskierrokseen, loruihin ja leikkeihin, kahvitte-
luun tai loppupiiriin? 

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

8. Muuta palautetta:________________________________________________________________________ 
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LIITE 3: Toukkapiiri-projektin loppupalautekysely   

1. Toukkapiiri on uusi toimintamuoto Mäntsälän seurakunnassa.  Millainen kokonaisvai-
kutelma sinulle jäi Toukkapiiristä?  

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 

2.  Koetko saaneesi tukea Toukkapiiristä omaan elämäntilanteeseen?  Jos olet, niin millä 
tavoin? 

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 

3.  Mitä jäit kaipaamaan / olisit toivonut lisää? 

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 

4.  Mikä jäi mietityttämään? 

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 

5. Miten arvioit tilojen toimivuutta? 

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 

 

6.  Mitä ajatuksia sinulle herää Toukkapiirin rungon eri osa-alueista?    Risuja ja ruusuja. 
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Alkulaulu: ”Lapset saavat  tulla..” 
_______________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

Kynttilän sytytys ja hartaushetki 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

”Onko Matti ja Maija täällä” , kuulumiskierros 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

Loruilua ja lauluja 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

Kahvitte-
lua_____________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

Lopetuslaulut: ”Suljen ihanan soittorasian” ja ”Kun on oikein pieni ” 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

7. Mikä teemakerta jäi sinulle erityisesti mieleen? Miksi? 

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

8. Mitä palautetta annat Marjalle ja Tanjalle? 

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

9. Mitä palautetta haluat antaa seurakunnalle? 

_______________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 

 

KIITOS PALAUTTEESTA JA YHTEISISTÄ HETKISTÄ !   

T: Tanja ja Marja 
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LIITE 4: Teemat 

 2/3  Tutustumista ja toiveita.  

 9/3  Mikä on yllättänyt äitiydessä. 

16/3  Jakaminen: Viisi leipää ja kaksi kalaa.  

23/3  Varhainen vuorovaikutus. 

30/3  Pääsiäisen sanoma, Mia-äiti: hauskaa puuhaa vauvoille 

 6/4  Psykologi Hanna Holi: Kiintymyssuhteen merkitys. 

13/4  Pappi Tuomas Antola: Kaste 

20/4  Fysioterapeutti Hanna Muukka: Lapsen liikunnallisen kehityksen tukeminen. 

27/4  Lorupussi /Päivi Kaura-aho 

 4/5  Äitienpäivä , Äidin rooli. Kassien painaminen mummeille 

11/5  Iltarukous ja palautekysely 

22/5  Ravintolassa kevään päätös äideille 

 

 7/9  vapaata kerhoilua. Hartaus: Jeesus siunaa lapsia. 

14/9  Vapaata kerhoilua.  

21/9  Vapaata kerhoilua. Hartaus: Kun ei itse jaksa. 

28/9  Terveydenhoitaja Satu Pekkanen: Vauvan uni ja perheen jaksaminen. Hartaus: Kaikki saavat tulla. 

 5/10  Vapaata kerhoilua. Hartaus: Miten Jeesus kohtasi  ihmisiä. 

19/10  Päivähoitokeskustelua, musisointia soittimilla. 

 2/11  Isänpäiväaskartelu. 

 9/11  Valokuvaus 

16/11  Aistirata. Päivi Kaura-aho: Kristillinen varhaiskasvatus 

30/11  Toukkapiirin pikkujoulut. Aiheena parisuhteen hoitaminen 
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LIITE 5: Osallistujamäärät koko kauden aikana 

 

 

 

 

 

 

 


