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Vauvani mun, 
millainen on 
maailmasi sun?

Hoivaa ja leiki ‐
työskentely
Avopalvelu
Tuuliassa
12 . 1 1 . 2 021

M IA  NAHKUR I

M INNA  NAAKKA

Hoivaa ja leiki
– mentalisaatiopohjainen
perheinterventio

• Hoivaa ja leiki on lyhytkestoinen, manualisoitu ja strukturoitu vanhemman
ja lapsen vuorovaikutussuhdetta tukeva ennaltaehkäisevä interventio. 

• Tavoitteena on vahvistaa vanhemman kykyä havainnoida ja ymmärtää
omaa lastaan ja reagoida lapsen tarpeisiin toimivilla tavoilla. 
Hoivaa ja leiki ‐työskentelyssä käytetään aktiivista leikkiä ja 
keskusteluharjoituksia ja vanhemmilta kysytään palautetta jokaisen kerran 
jälkeen. 

• Työskentely voidaan aloittaa jo raskausaikana. Hoivaa ja leiki ‐työskentelyä
voidaan toteuttaa ryhmissä tai perhekohtaisesti.

• Hoivaa ja leiki interventioita toteuttavat siihen koulutuksen saaneet HoiLei
ohjaajat (sosiaali‐ ja/tai terveydenhuollon alan ammattihenkilöt).
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Raskausajan HoiLei

• Yksilöllinen haastattelu

• Hoiva, kosketus, kokemuksellisuus, leikkisyys, 
aistillisuus

• Tunneyhteys masuvauvaan

• Valmistautuminen synnytykseen

• Reflektio

• Tapaaminen, kun vauva on syntynyt

HoiLei 3kk‐5v

• Perheinterventio lapsen ollessa

3‐6kk
6‐12kk
1‐2v.
2‐5v.

• Etäryhmät 3‐6kk
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Videointi

Videolle tallentuu pieniä hetkiä elämästä.
Pienet hetket nousevat elämää suuremmiksi,
kun niitä pysähtyy katsomaan.

• Millaisia ajatuksia/tunteita sinulla oli Hoivaa ja leiki
työskentelystä, kun kuulit siitä ensi kerran?
"Oli ehkä vähän ennakkoluuloja ja varsinkin se 
videokuvaaminen, en tykänny siitä ajatuksesta, 
videokuvaamisesta nousi vähän ahistusta."

• Miten ajatukset/tunteet muuttuivat työskentelyn varrella? 
"Ei se kuvaaminen ollu ehkä niin paha, ehkä
näin jälkeenpäin kun miettii ja oli ne leikikki ihan kivoja, sain
kottiinki jottain."

• Mitä ajattelet, millainen kokemus Hoivaa ja leiki työskentely
on ollut sinulle ja vauvallesi? 
"Mukava, sillai että enemmän keskitty miten lapsi reagoi ku
katto niitä videoitaki."

Sensitiivisyys

• Kyky reagoida lapseen 
tunnekielellä

• Kyky houkutella vauva 
vuorovaikutukseen olemalla 
tunneilmaisultaan myönteinen
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Jäsennyskyky

• Kyky ohjata vauvaa vauvan 
kehitykseen sopivalla tavalla

Ei‐tunkeilevuus

• Kyky huomata vauvan aloitteet, 
mistä tämä pitää tai ei pidä sekä 
aloittaa oma toiminta 
"vauvantahtisesti".

• Kyky ohjata, koskea ja tehdä 
aloitteita lapselle siten, etteivät 
ne keskeytä lasta.
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Ei‐
vihamielisyys 

• Kyky säädellä omia hankalia 
oloja siten, etteivät ne siirry 
vauvalle.

• Vauvalle mököttäminen, 
ärtyisyys, ilmeettömyys tai 
vihamielisyys ovat 
vahingoittavia asioita.

• Millaisia keinoja vanhemmilla 
on säädellä omia hankalia 
oloja?

Responsiivisuus ja 
aloitteellisuus

• Lapsen responsiivisuus = 
miten lapsi vastaa aikuisen aloitteisiin

• Lapsen aloitteellisuus =
miten lapsi hakee aikuisen huomiota
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Äitien palautteita Hoivaa ja leiki yksilö‐
ja ryhmätyöskentelystä lähitapaamisilla 
ja etänä

"On tuntunut ihan hyvältä."

"Etäryhmäkin on ollut hyvä, ei joudu perumaan vaikka on reissussa."

"Olen saanut hyvää fiilistä, mielekästä tekemistä. Vauvallakin mukava ollut ja musiikkia kuunnellut."

"Parasta antia on ollut omat pienet ahaa elämysten hetket"

"On saanut ajatuksia selkiytettyä ja tapaamisilta jää kevyt, hyvä olo."

"Katsekontaktia ajatteli enemmän ja tuli silleen läheisempi ja sillai että rasvauksesta saa mukavampaa
laulujuttujen avulla ku on leikkisämpi se hetki."

Hoilei ohjaajat kohtelivat minua kunnioittavasti ja huomioivat tarpeeni

Koin tulleeni kuulluksi ja ymmärretyksi

Kerran aktiviteetit ja keskustelut tuntuivat minusta hyviltä

Koin lähentyneeni vauvan kanssa tunnetasolla

Koin, että minulla oli aikaa ajatella vauvaani ja suhdetta vauvan kanssa

Koin mielialani hyväksi kerran jälkeen
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