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Hikuntaperit_ ja suojaavat

i#"äiH:ili:Hffå"fj'"Sr elä m ässä
tuaalitodellisuudesta Vanhemmat
joutuvat nyt pysTttelemäiin lasten
maailmassa mukana" sanoo Urho-
nen,

Lasten maailnaa hallitsee visu-
aalisuus, auditiivisen maailnran jä-
dessä taka-alalle.

-Lapsille lukemisesta pitiiiikin
huolehtia aivan tietoisesti.

Urhonen tuli Pelloon töihin Jy-
väslcylästä Rovaniemen kaupungin
sivunewolana toimivaan kasvatus-
neuvolaan. Ensivaikutelma kyl?is-
tii tiivistyi tiilitaloihin ja pihoilla
ruotsin relilcareissa seisoviin vol-
voihin $öpaikkoja oli paljon ja
lapsia vakavasti. Oli kesä ry78 ja
Suomi eli nousukautta.

-r97o-8oJuvun Pello oli elä-
vä lqlä, jossa työtä tarjosir.rat niin
TVH, rajavartiolaitos kuin lennä-
tinkin ja myöhemmin posti-tele.
Monesta perheestii isä oli työssä
Ruotsissa kaivoksella" Kyliissä oli
paljon kauppoja ja erikoisliiliJ<eitä
Ihmisillä oli siis t1'ötä },Iyös kou-
luissa oli paljon oppilaita sekä Pel-
lossa ettå rz sivu\'liin kouiussa
Yliiasteella oli luol&ia.tsta Eåen
ja oppilasmätuä parhaimmillaan
45o. Åla-asteella oli z5o oppilasta.

KÄSI/ATf,6ICUVOLAfl toiminta-alu-
eeseen kuuluivat Pellon lis?iksi Ko-
lari, Muonio ja Enontekiö.

-Työ oli pioneerityötä, esitel-
miä ja alustuksia sai pitä sivulcy-
lien ja naapurikuntien kouluilla.
Oli radio-j a lehtihaastatteluja Ky-
liin päättäjät vierailivat ahkerasti
tutustumassa kasvatusneuvolan
työhön.

Lasten oirehdinta toi perheitä
kasvatusneuvolaan. Oppimisvai-
keudet, kastelu, tahriminen, kou-
lupelko, nuorten käytöshäriöt.

-Våhitellen oireissa tulivat mu-
kaan r,anhempien ongelmat per-
heen vuorovaikutusongelmat,
ongelmat parisuhteessa Alkoho-
li, avioerot ja työttömyys.

Vuonna 1985 kawatusneuvola
itsenäistyi. Peilon kunta otti kas-
vatusneuvolan haltuunsa j a myös
naapurikunnat ostivat palvelun.

r99o-luvulla kunnissa alkoi säs-
räminen Perheneuronta siirtyi pe-
rusterveydenhuoltoon.

-Ikäluokkien pienentyminen
ohiasi työtä lapsiperheiden pa-

nsta vauvasta vaariin pohfautu:
vaaa työhön.

1994 kasvatus-ja perheneuvola
yhdistyivät perheja mielenrer_
veyskeskukseksi.

Tuinä triiriinä työ on toimintaym_
päristöltään täysin toisenlaista
kuin r 97o-ltrvun lopussa.

.-.O_saajia 
ja erikoistuneita työn_

tekijöitä työskentelee perheiden
parissa On eri ongelmien kuntou-
tusohj aaj ia, toimintaterapeuttei a.
fysioterapeuneja ja erikoissairÅ-
hoitajia niin psykiatriaan kuin dia_
betekseen, muistiin ja masennuk_
seen. Myös yarp?iröivä y4rteiskunta
on muutEunut rajusti.

wön sisällä psykodynamiikka on
tarkentunut ja psykodiagnostiik_

ka ete-nee pitkin harppaGinÄ-
voista tiedetään paljon enemmän.

-Neurologinen ja neuropsykole.
ginen tietiimys on fisåiiintynyi ja nyt
puhutaan j o neuropsykiätiiåta
. Perheidenkokoonpienentynyt
huomattavasti. Xaksiläpsisista per-
heiståi on tultu jo ttitreirmas ycsi-
lapsisia perheitä T?imii tekee lasten
verkostoista pienempiä ja niiden
ail(aansaaminen on vaikeampaa.

-Awo Ylppö sanoi jo aikanaan,
että tulevaisuudessa ongelma on
yksilapsiset perheet.

Yksinäistyminen voi hiipä yh-
teiskuntaan, kun perheen jä zuvun
rukijat vähenevät.

Ydinperheen rinnalle on tullut
uusperhe, kuin suurperhettä kor-
vaamaan.

Terhi Vanha

c Psykologi Riitta Urhosen mu-
-Minulta on monesti $sytty, et-

tii miten jaksan tehdä työtä" jossa
olen tekemisissä vain ihmisten on-
gelmien kanssa- Raskainta työ on
ollut silloin, kun on ollut vaikeuk-
sia työkavereiden kanssa Iyöyh-
teisön ihmissuhteet ovat työssä
jaksamisen kannalta aivan olen-
naisen tåirkeitä, sanoo psykologi
RiittaUrhonen.

Hänen mukaansa on äiirimmä-
sen tiirkeä tiedostaa myös kilpai-
lun ja kateuden ftnteet ja selvit-
tää miten ne vaikuttavat omaan
itseenja työhön.

-Toinen hyvin t?irkeä asia on,
ettil miten pysyy sisäsesti elävä-
nä. T!össä ottaa \rastaan monen-
laisia tunteita, jotka vaikuttavat
myös omaan tunne-eläm?iiin, jo-
ten on työskenneltåivä myös työn
aiheuttamien tunteiden kanssa in-
te,asiivisesti.

VUOROVAIKUTUI(SE9SA asiakkaan
kanssa on katseltava myös itseen
piiin, mitä mielessä liikkuu.

Oma perhe ja oma eliimä ovat
työssä jaksamisen edellytys.

Omat jutut ja harrastukset anta-
vat lepoa ja irtautumista"

- Itselleni monipuolinen liikun-
ta on ollut virkistys- ja unohdus-
paikka. Olen saanut ajatukset oh-
jamra uusille radoille.

Kun Urhonen summaa työuran-
sa vuosilqmunenet yhteen, h'dn sa-

noo olevansa kiitollinen sekä ryöl-
leen että työtovereilleen.

-T!ö on kasvatranut ihmisenä,
kypsytdinyt Sarrlaan hiileen puhal'
tamisen merkitys on työssä konk-
retisoitunut monessakin kohtaa.

Summasunmanrm.
-Ihmisenä ja ihmiseksi kasvami-

sessa t?irkeimmät peruspilarit ra-
kennetaan varhain. Kontakti hoi-
taj aan ja varhain vuorovaikutus on
se tiirkein asia" Hprät vuorovaiku-
tusaidot ja elävä kontakti suojaa-
vat elåimässä

Jos ja kun jotain on mennyt
varhaisessa vaiheessa pieleen, voi
myöhemmin mennä monta ihmis-
suhdetta sen etsimisessii ettii tuli-
si vastaanotetuksi, kuulluksi, nåih-
dy,ksi j a ymmiirrety,ksi.


