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Vertaisilta apua
omaa polkua raivatessa 

Sijaisvanhemmat Tiina ja Juha Mustonen ovat toimi-
neet Johanna ja Hans Kanervan mentoreina viime 
syksystä lähtien. Kanervat olivat toivoneet tukea ar-

keensa jo pitkään.
– Meillä oli tarve saada puhua vapaasti. Parhaiten sijais-

vanhempaa ymmärtää toinen sijaisvanhempi. Meillä päin 
vain ei toimi vertaisryhmiä tai muita vastaavia. Lisäksi jos 
lähtisimme yhdessä kotoa pois, tarvitsisimme aina lasten-
hoitoapua. Onkin ihan parasta, että Tiina ja Juha tulevat 
meille, kehuvat Johanna ja Hans Kanerva.

Tapaamisia on kerran kuussa, ja niitä on tarkoitus jatkaa 
ensi toukokuun loppuun.

– Yleensä lähdemme liikkeelle siitä, mitä kuluneen kuu-
kauden aikana on tapahtunut ja mitä heillä on kielen pääl-
lä. Kanervien sijoittajakunta on järjestänyt meille kotiin si-
jaishoitajan siksi aikaa, kun olemme poissa. Kanervien lapset 
ovat yleensä kotona, mutta heille yritetään järjestää teke-
mistä siksi aikaa. Tämä järjestely on toiminut ihan hyvin, 
toteavat Juha ja Tiina Mustonen.

Puhuttavaa riittää

Puolitoistatuntinen ei tahdo riittää, kun puhuttavaa on paljon.
– Juttelemme ihan arkipäivän tilanteista – miten toimia 

erityislapsen kanssa, mitä keinoja me olemme kokeilleet ja 
mitkä jutut ovat meillä toimineet, Mustoset sanovat.

– Puhumme ihan hirveästi kaikesta. Tärkeimpiä ovat juu-
ri ne käytännön vinkit. On hyvä kuulla neuvoja kokeneilta 

Kun sijaisvanhempi-pariskunta toimii  
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asioista nousevat paremmin esiin. 
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sijaisvanhemmilta, jotka ovat testanneet 
neuvojaan käytännössä, toteavat Kanervat.

Puhetta riittää myös tunteista sekä yh-
teistyöstä sosiaalitoimen ja biologisten 
vanhempien kanssa.

– Tiina ja Juha ovat rohkaisseet meitä 
hakemaan tukea. Heidän kanssaan on hy-
vä pohtia, mistä lapsen käytös voi johtua. 
Erityislapsen sijaisvanhemmuudessa voi 
normaalius hämärtyä, miettivät Kanervat.

Miesnäkökulmakin esiin

Juha Mustonen toimii mentorina myös 
yhdelle sijaisisälle. Pariskunnan mento-
rointi on erilaista kuin yhden ihmisen 
mentorointi.

– Pariskunnan mentoroinnissa on haas-
te saada molempien ajatukset tasapuoli-
sesti esiin. Siinä on toimittava hienovarai-
sesti. Oman aktorini kanssa meillä ei ole 
muuta kuin aikaa tuoda miesnäkökulmaa 
esiin. Tämä sijaisisä onkin sanonut, että 
naiset ovat miehiä nopeampia pukemaan 
ajatuksiaan sanoiksi. Näin mies jää hel-
posti nyökyttelijän rooliin. On tärkeää, 
että miehelläkin on mahdollisuus tuoda 
omat tuntemuksensa esiin omaan tahtiin-
sa. Koska äidit pyörittävät arkea kotona, 
voi työssä käyvän isän olla vaikea päästä 
mukaan perheen kuvioihin, tietää Juha 
Mustonen – omasta kokemuksestaan.

– Meistä Hans on se rauhallisempi ja Jo-
hanna pälättäjä. Kyllä Hanskin tästä huoli-
matta kertoo mielipiteensä. Uskomme, että 
kun osallistumme molemmat mentoroin-
tiin, tulee koko perheen näkemys asioista 
paremmin esiin. Olemme sopineet, että ke-
väällä tapaamme ainakin kerran erikseen 
niin, että Johanna ja Tiina juttelevat naisten 
asioita ja Juha ja Hans miesten. Koska Ju-
ha ja Tiinakin ovat pariskunta, pystyvät he 
pohtimaan yhdessä näitä eri tapaamisissa 
esiin tulleita asioita, sanovat Kanervat.

Muuten mentoritilanteissa käsiteltävät 
asiat ovat hyvin samanlaisia pariskuntien 
ja yksilöiden kesken. Erilaista näkökulmaa 
keskusteluihin tuo toki se, että Mustosen 
aktoreista toinen perhe on toiminut si-
jaisvanhempina jo pitkään ja toinen rei-
lun vuoden.

– Kokeneet sijaisvanhemmat miettivät 
asioita pitemmällä tähtäimellä, eli mitä 
tulevaisuus tuo tullessaan. Uudemmat si-
jaisvanhemmat ovat enemmän kiinni täs-
sä hetkessä ja sen haasteissa, sanoo Juha 
Mustonen.

Kirjoittamatonta tietoa

Kun pariskunnasta molemmat toimivat sa-
man perheen mentorina, voi tapaamisten 
jälkeen käydä läpi ajatuksiaan ja tulkintojaan.

– On hyvä toisen kanssa pohtia, jäikö 
hänelle sama käsitys ja tunne asioista. Em-
me kuitenkaan käy keskenämme läpi nii-
tä asioita, joita nousee esiin omien akto-
reidemme kanssa. Toivomme, että aktorit 
tunnistavat itse oman tilanteensa. Silloin 
voimme antaa vinkkejä sen hoitamiseen 
ja kertoa, miten itse olemme toimineet.

Palkitsevaa on se, kun huomaa omista ko-
kemuksista olevan hyötyä jollekin toiselle.

– Mentoroinnissa tulee vastaan paljon asi-
oita, jotka on jo omasta perhehoitajan histo-
riastaan unohtanut. Mentorina toivon, ettei 
toisen tarvitse keksiä pyörää uudelleen, vaan 
hän pääsisi vähän helpommalla kuin me. 
Mentorointi onkin ennen kaikkea kirjoitta-

mattoman tiedon siirtoa. Ajatusten vaihto 
on mukavaa ja myös ammatillisesti antavaa, 
tuumivat Juha ja Tiina Mustonen.

Välillä on hengähdettävä

Johanna Kanerva nostaa esiin yhden esi-
merkin, joka hänen mielestään kuvaa hy-
vin mentoroinnin heille tuomaa tukea.

– Sijaisvanhempihan ei oikeasti voi ke-
nellekään sanoa, että lapsen kanssa on 
joskus raskasta. Mustoset ovat sanoneet 
meille, että ei siinä ole mitään väärää, jos 
haluaisi ilmoittaa lapsen esimerkiksi tu-
etulle leirille tai hänelle etsittäisiin tuki-
perhe. Erityislapsen vanhemman täytyy 
välillä saada hengähtää. Itse vain olen ry-
penyt niissä ajatuksissa, että lapsi ajattelee 
meidän haluavan päästä hänestä eroon – 
vaikkei siitä ole kysymys. Rakastan häntä 
kuin omaa lasta. Itse asiassa lapsi varmaan 
lähtisi tuollaiselle leirille ihan innoissaan. 
Mutta tarvitsimme ratkaisuun silti Mus-
tosten rohkaisua ja kannustamista. Siten 
aukesi itsellekin ihan uusia ajatuspolkuja.

Kanervien mielestä uusien sijaisvan-
hempien tulisi saada mentori tai mento-
ripariskunta automaattisesti.

– Sijaisvanhemmuuden alku on sellaista 
myllerrystä, ettei siinä vaiheessa pysty ha-
keutumaan mihinkään vertaisryhmään. 
Mutta jos joku tulee omaan kotiin, niin 
ihan mielellään avaa oven. Uudet sijais-
vanhemmat voivat lisäksi olla arkoja pu-
humaan tunteistaan tai pyytämään apua. 
Toisen sijaisvanhemman kanssa on hel-
pompi puhua kuin sosiaalityöntekijän. 

Perhehoitoliitto on kouluttanut perhehoidon 
mentoreita ja mentoritoiminnasta vastaavia 
perhehoidon työntekijöitä. Löydät heidän yhte-
ystietonsa kotisivuiltamme osoitteesta  
www.perhehoitoliitto.fi/palvelut/palvelut_ 
perhehoitajille/mentoritoiminta/koulutetut_
mentorit_ja_mentoritoiminnan_tyontekijat.

Ajatusten vaihto on 
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Juha ja Tiina Mustonen toivovat voivansa mentoreina auttaa toisia sijaisvanhempia pääse-
mään omassa tehtävässään vähän helpommalla.
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