
Toivon tiellä 
voimavaroja vahvistavia kohtaamisia  

Riikka Seppälä, Valmentaja & Erityisvoimia.fi yhteisön perustaja.  



Kiitos, että saan olla mukana. 

Riikka Seppälä

Valmentaja, tunnekouluttaja, HOT menetelmä osaaja  ja 
kokemusasiantuntija. 

BBA, MBA, Service and Design Management, Lapin 
Yliopisto. 

www.erityisvoimia.fi sivuston 

toinen perustajista.

www.naenepsy.fi tiimin perustajajäsen 



•

Kuormituksen ymmärtäminen auttaa tulemaan 
lapsen kanssa toimeen paremmin:

• Miten tunnistan lapsen kuormituksen ja autan 
vähentämään sitä? Miten voin lisätä palautumista?

• Vanhemman voimavarapankki

• Vertaistarinat 

• Stressiprofiili-työkalu avuksi kotiin ja ammattilaisille 

Erityisvoimia.fi



”Vaikka meillä olisi kaikki maailman tieto 
sovellettavana, siitä ei ole apua meille 
niin kauan, kuin voimavarat menevät 

selviämiseen päivästä toiseen.”



HÄMMENNYS 

SURU

SYYLLISYYS 

HÄPEÄ 
PELKO 

HYVÄKSYNTÄ 

ARMOLLISUUS JA VOIMA

ILO, LEMPEYS JA 
RAKKAUS  

”Jotain tässä on” – tunne vanhempana 

”Olenko tehnyt jotain väärin, 
onko tämä minun syytä? Olisiko 
pitänyt taistella vielä vähän 
kovemmin?”  

”Mitä meille on 
tapahtumassa. ” 

”Meillä on toisin. 
Suru normaliuden
menettämisestä.” 

” En pysty auttamaan 
lastani. Epäonnistuin 
vanhempana. En riitä.” 

”Nyt on näin. Toivo 
herää.” 

”En ole yksin, selviän tästä. 
Sitoudun.” 

”Oman näköinen hyvä elämä.” 

”Mikään ei ole hallinnassani.” 

”Huoli sisaruksesta, en riitä 
molemmille. ”

HUOLI



Vanhemman häpeän kokemuksia 
eritysvoimia vaativan arjen keskellä:  

”Miksi meitä ei kuulla? Miksi hätäämme ei 
nähdä?” 

”Mikä minussa on vikana kun en pärjää 
lapseni kanssa.” 

”Miksi lapseni satuttaa.” 

”Olenko itse aiheuttanut lapseni ongelmat?

”Häpeää siitä, etten pysty tarjoamaan 
parempaa lapsuutta.” 

”Rinnassa puristaa voimakas 
riittämättömyyden tunne, ahdistus, 
turhautuminen ja uupumus.” 

”Minun pitäisi jaksaa taistella vielä 
kovemmin.” 



”Häpeä on erillisyyden pelkoa – pelkoa siitä, että 
olemme tehneet tai jättäneet jotakin tekemättä, 
jokin ihannekuva jota emme ole pystyneet 
toteuttamaan tai päämäärä jota emme ole 
pystyneet saavuttamaan tekee meistä kelvottomia 
kuulumaan joukkoon.”



Ulkoinen häpeä 
”Mitä muut minussa näkevät” 

1. Vertailu
2. Arvostelu
3. Kokemusten mitätöinti 
4. Ymmärtämättömyys ja 

negatiivinen palaute 
5. Kohtaamattomuus  
6. Kohtuuttomat odotukset 

Sisäinen häpeä 
”Epäonnistuminen suhteessa itseensä” 

1. Riittämättömyys ja oman sosiaalisen 
arvon alentuminen.   

2. Kyvyttömyys tukea omaa lastaan
3. Kielletyt ja hyväksymättömät tunteet 
4. Oma uupumus ja väsymys 
5. Suru normaliuden menettämisestä 
6. Kohtuuttomuus itseä ja lasta kohtaan 



Häpeän varjot: 

✓ Syö jaksamista, eristää, saa tuntemaan yksinäisyyttä

✓ Vaikutus fysiologisesti: jatkuvan stressin lähde 

✓ Altistaa uupumukselle ja masennukselle 

✓ Voi näkyä aikuisen tunnesäätelyn pulmina

✓ Voi heikentää hoitoon ja yhteiseen työskentelyyn sitoutumista

✓ Estää  pyytämästä apua 



90%

Muistaa yhden

ihmisen, joka on 

nähnyt heidät

hyväksyen. 



Empatia on häpeän vastalääke 

1. Kyky nähdä maailmaa toisen silmin 

2. Rohkeus olla tuomitsematta toista

3. Taito ymmärtää toisen ihmisen tunteita

4. Halu heijastaa toiselle ymmärtävänsä tätä

5. Itsemyötätunto 

- Therese Wiseman



Näin osoitat empatiaa käytännössä: 

1. Kohtaa, kuuntele ja näe: pysähdy ja kuuntele kuullaksesi. Älä lähde ratkomaan 
tilannetta asiakkaan puolesta liian nopeasti. Kuuntelemalla osoitat, että 
kerrotut asiat ovat siedettävissä. 

2. Arvosta, älä arvostele: osoita teoillasi, että kunnioitat perhettä ja otat heidän 
kokemukset todesta. Pysy uteliaana, kysy lisää, osoita kiinnostusta. Älä kumoa 
tai vähättele kokemuksia. 

3. Asetu tietäjästä oppijaksi: ota perhe mukaan etsimään parhaita ratkaisua. 
Kerro se hyvä, jonka heissä näet ja kannusta heitä jatkamaan, osoittaen 
samalla että he eivät ole yksin. 

4. Kysy: Mitä sinä tarvitset juuri nyt. Mikä sinua auttaisi juuri nyt? Mitä olisit 
toivonut, että olisin tehnyt/ sanonut? 



Tukea
voimavaroja
vahvistaviin
kohtaamisiin

Voit tutkia omaa toimintaasi seuraavien 
kysymysten avulla:  

1. Jos havaitset kärsimystä tai surua 
kohtaamassasi perheessä, miten reagoit siihen? 

2. Osaatko tulkita tunteita ja osoittaa että otat ne 
vakavasti? 

3. Tunnistatko omat tunteesi ja reaktiosi vaikeissa 
ja epämiellyttävissä hetkissä? Millaiseen 
toimintaan tunteet sinua ohjaavat? 

4. Osaatko kuunnella ymmärtääksesi, et vain 
reagoidaksesi? 

5. Miten voisit onnistua lisäämään avoimuutta? 



Muista armollisuus myös itseäsi kohtaan. 

Se, että teet parhaasi juuri tänään, niillä

tiedoilla ja taidoilla, sekä niillä voimavaroilla, 

joita sinulla juuri tänään on, riittää. 

Sinä riität.  



Ajatuksia, kysymyksiä, palautetta! 

Riikka Seppälä

info@erityisvoimia.fi
www.erityisvoimia.fi 


