
Jaettu ilo on kaksinkertainen ilo -
jaettu suru on puolikas suru

Varhainen vuorovaikutus ja vauvan

kiintymys erityisesti äitiin alkaa kehittyä jo

raskauden aikana ja varsinkin liikkeiden

tunteminen vahvistaa kiintymystä

entisestään. Kun kiintymyssuhde kehittyy

vahvaksi jo raskausaikana, muodostuu

syntymän jälkeinen äidin ja lapsen

välinen vuorovaikutussuhde yleensä

hyväksi ja turvalliseksi. Tuolloin myös

lapsen kehitys on suotuisampaa.

Varhaisella vuorovaikutuksella

tarkoitetaan vanhemman ja lapsen välistä

vuorovaikutusta noin kahteen ikävuoteen

saakka. Lapsi tarvitsee kehittyäkseen

erilaisten tunteiden, kuten ilo, suru,

kiinnostus, ärtymys, pelko, ujous, stressi,

jakamista ja kokemista. Vanhemmille on

tärkeää kertoa tunteiden jakamisesta ja

näyttämisestä ja kuinka merkitsevää se

lapselle on.

Päiväryhmä Pirpana on Etelä-Karjalan

perhetyön kehittämisyhdistys ry:n

työmuoto, joka tarjoaa

vertaisryhmätoimintaa pienten lasten

perheille. Ryhmään voidaan tulla

erilaisista syistä. Joskus yksinäisyys ja

sosiaalisen verkoston puute voivat olla

syy ryhmään hakeutumiselle,

joskus voi puuttua kunnollinen päivärytmi.

Toisinaan tuoreet äidit haluavat pohtia

äitiyttään turvallisessa

vertaistukiryhmässä. Toisinaan taas äidit

voivat kokea tarpeelliseksi omien

arkielämän taitojen kehittämisen tai

joskus äidin ja vauvan vuorovaikutuksen

vahvistaminen voi olla tarpeen. Pirpana

on suljettu ryhmä neljälle alle 2-vuotiaan

lapsen vanhemmalle. Isät ovat myös

tervetulleita, mutta useimmiten

osallistujana on äiti-lapsipari.

Ryhmäjaksot alkavat syyskuussa ja

helmikuussa ja kokoontuvat kolmena

arkipäivänä viikossa aamupäivästä

iltapäivään. Toiminta jatkuu kerrallaan

noin viiden kuukauden ajan, ja siihen

sisältyy Ensi- ja turvakotien liiton

järjestämä intensiiviviikko Sipoon

Sopukassa. Intensiiviviikko toteutetaan

yhteistyössä Imatran Liekku-päiväryhmän

kanssa ja sinne on tervetullut koko

ryhmäläisen perhe. Ensi- ja turvakotien

liiton vertaistukiryhmiä kokoontuu

yhdeksällä eri paikkakunnalla ja

Lappeenrannassa Pirpana on toiminut

vuodesta 2008.

Iloinen ja hyväntuulinen puheensorina

sekä lasten leikkivät äänet kantautuvat

ovelle asti mennessäni tapaamaan

ryhmän äitejä ja ohjaajia. Paikalla tällä

kertaa oli kolme äitiä lapsen kanssa.

Kahvittelun ja pannukakun syömisen



ohessa äidit ja ohjaajat kertoivat Pirpanan

toiminnasta.

Pirpana kokoontuu tavallisessa

kerrostalokolmiossa. Ryhmässä on kaksi

ohjaajaa, Leena Marttinen ja Titta

Hämäläinen. Toiminta on maksutonta ja

siellä tarjotaan ruoka ja kahvit. Ryhmässä

eletään yhteistä vauva- ja pikkulapsiarkea

ja jaetaan elämän iloja ja suruja. Titan

mukaan ryhmä toimii ”jaettu ilo on

kaksinkertainen ilo ja jaettu suru on

puolikas suru” – periaatteella.

”Pirpanassa vahvistetaan äiti-lapsi –

suhdetta, kehitetään varhaisen

vuorovaikutuksen taitoja, keskustellaan

ryhmäläisten keskuudesta nousevista eri

teemoista, tehdään ruokaa ja syödään,

opetellaan tarpeellisia elämän ja arjen

taitoja, rohkaistaan kokeilemaan ja

opitaan toisilta sekä autetaan tavallisissa

käytännön asioissa, kuten lomakkeiden

täytössä tai opiskeluasioissa”, kertoo

Leena.

Ryhmähenkeä vahvistaa keskinäinen

luottamus ja vaitiolovelvollisuus sekä

motivaatio lähteä ryhmään kolmena

päivänä viikossa. Leenan mukaan

Pirpanaan voi tulla myös jo

raskausaikana, jos esimerkiksi arjen

sujuvuus kaipaa vahvistusta. Ohjaajat

tekevät ryhmäläisten tarpeiden mukaan

myös kotikäyntejä.

Äideille Pirpanasta tuli tieto neuvoloiden

kautta. Lisäksi puskaradion myötä sana

mukavasta arjen ryhmästä oli levinnyt.

Äideistä kaksi on aloittanut lastensa

kanssa jo viime keväänä ryhmässä ja he

ovat jatkaneet tänä syksynä. Kaksi on

mukana ensimmäistä kautta, mutta

suunnittelevat ja toivovat voivansa jatkaa

mukana toiminnassa. Lapsista yksi on

iältään 5kk, kaksi heistä on 1-vuotiaita ja

yksi on 1,5-vuotias.

Äidit kertovat hyötyneensä mukanaolosta

esimerkiksi normaalin päivärytmin

löytymisessä ja sosiaalisten suhteiden

muodostumisessa. Lisäksi ryhmän myötä

äidit ovat uskaltaneet kokeilla uusia

juttuja lapsen kasvattamisessa ja saaneet

itseluottamusta ja varmuutta

vanhemmuuteen.

”Huomasin ryhmäläisiltä saamani

vertaistuen myötä, etten olekaan yksin

näiden arjen haasteiden kanssa, vaan

muillakin on ongelmia päivittäisissä

asioissa”, eräs äiti kertoo

tuntemuksistaan.

Äitien mukaan vauva-aika voi tuoda

mukanaan monenlaisia haasteita. Eräs

äideistä sanoo, että haasteena vauvan

kanssa oli alkuun rytmien löytyminen.

”Suurin haaste on ollut pelko siitä, jos

vauvalle sattuu jotain”, jatkaa toinen



äideistä. Lisäksi äitien mieltä ovat

askarruttaneet oma jaksaminen, pysyykö

tukiverkosto mukana vauva-arjessa ja

ylisuojelevuus, joka helposti nostaa

päätään vauvan kanssa. Kaikki äidit ovat

yhtä mieltä siitä, että Pirpanan myötä

äitiyteen on tullut varmuutta. He kertovat,

että Pirpana rytmittää pikkulapsiarkea

mukavasti.

”Pirpanaan on aina ollut helppo tulla”,

sanovat kaikki äidit.

Äidit ja ohjaajat ovat samoilla linjoilla siitä,

että ryhmässä voi puhua omista

ajatuksistaan luottamuksella. Äidit ovat

iloisia, kun toisilta äideiltä ja ohjaajilta voi

kysyä vinkkejä.

”Alkuun jännitti, että millaisia muut ovat ja

ryhmähengen muodostuminen otti oman

aikansa”, kuvailee yksi äideistä ryhmän

alkuajan tuntemuksia. Luottamus äitien ja

ohjaajien välillä kuitenkin löytyi melko

nopeasti ja nyt äidit ovat sitä mieltä, että

”harmittais, jos jäis tulematta”. Äitien

mukaan ”poisjääminen ei oo vaihtoehto”.

Heidän mukaansa ryhmään ei ole vaikea

sitoutua, vaikka kokoontumispäiviä on

viikossa kolme. Myöskään pitkät

välimatkat kodin ja ryhmän tilojen välillä ei

haittaa. Bussilla matkat taittuvat

mukavasti.

Äitien mukaan myös lapset viihtyvät

ryhmässä ja heidänkin kannalta on

tärkeää tulla mukaan. Lapset tapaavat

muita lapsia ja oppivat toisiltaan.

”Vaikka aamulla olisi vaikea lähteä kotoa,

kiukuttaisi ja väsyttäisi, on kuitenkin

lapselle parempi tulla ihmisten ilmoille,

jolloin paikalla on muitakin kuin vain

kiukkuinen äiti”, miettii eräs äideistä.

Äidit summaavatkin yhdeksi ryhmän

tärkeimmistä merkityksistä sen, että tulee

lähdettyä pois kotoa ja pääsee aamulla

liikkeelle. Myös ohjaajille äidit antavat

kehuja mukavuudesta ja

ryhmänohjaustaidoista. Äidit toivovat, että

toiminta jatkuu ja uusia äitejä onkin jo

houkuteltu mukaan.

Pirpanan uusi jakso alkaa taas

helmikuussa. Ota rohkeasti yhteyttä.

paivaryhma@ek-perhetyo.fi

Artikkelin ovat kirjoittaneet
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Kuvia (lasten kasvot näkyvät äitien

luvalla!, laitan kuvat vielä liitteeksi

sähköpostiinkin):

 Äitien päivittäinen

tunnesäätila

Yhteisen leikin riemua

 Poseeraus

kameralle

 Lauluseinän antia


