KIINTYMYSVANHEMMUUS JA LEMPEÄ KASVATUS

Kiintymysvanhemmuusperheet ry

Kiintymysvanhemmuus (KiVa) on vauvojen ja lasten hoitofilosofia, jossa
keskiossa on lapsen tarpeiden tunnistaminen ja niihin vastaaminen ihmiselle
lajityypillisella tavalla.
Kiintymysvanhemmuus ammentaa tietoa poikkitieteellisesti, muun muassa
seuraavilta aloilta: elaintutkimuksesta, ihmisen anatomiasta ja fysiologiasta,
evoluutiopsykologiasta ja antropologiasta. Itse kiintymysvanhemmuuden
kasite pohjautuu John Bowlbyn kehityspsykologiseen kiintymyssuhdeteoriaan.
Kiintymysvanhemmuuden tavoitteena on edistaa vahvan ja positiivisen
kiintymyssuhteen muodostumista lapsen ja aikuisen valille.
Tietyt vauvanhoitotavat ovat kiintymysvanhemmuusperheissa yleisia. Naita
ovat muun muassa:
• pyrkimys luonnonmukaiseen syntymaan, mikali aidin ja vauvan vointi
sen sallii
• runsas ihokontakti ja perhepedissa nukkuminen
• kantaminen (sylissa kantovalineiden avulla tai ilman)
• pitkaan jatkuva imetys ja lapsentahtinen vieroittuminen
• vessahadasta viestiminen
• vauvantahtinen hoiva

Jos jokin kiintymysvanhemmuuden osa-alue tuntuu itselle vieraalta tai
hankalalta, sita ei ole pakko suorittaa. Hoitotapoja oleellisempaa on kuitenkin
vauvaa ja lasta kunnioittava kohtaaminen ja pyrkimys ymmartaa hanta
kokonaisvaltaisesti. Siihen liittyvat lapsen tarpeisiin ja tunteisiin vastaaminen
lapsen ikaan sopivalla tavalla.

Lempea kasvatus on Kiintymysvanhemmuusperheet ry:n lanseeraama nimitys

kiintymysvanhemmuudelle isompien lasten kasvatuksessa. Lempean
kasvatuksen keskiossa ovat lapsen ymmartaminen, kunnioittaminen,
empaattisuus ja rakentavat vuorovaikutustaidot.
Lempeassa kasvatuksessa peruskasitys lapsesta on positiivinen: lasten
uskotaan olevan sisasyntyisesti sosiaalisia ja hyvantahtoisia. Lapsi on
lahtokohtaisesti halukas sailyttamaan vuorovaikutuksessa tasapainon seka
tekemaan yhteistyota.

Lapset ovat myos ohjauksen tarpeessa olevia ja taidoiltaan pikkuhiljaa
kehittyvia. Osan taidoista lapset saavuttavat parhaiten itse kokeilemalla,
osaan tarvitaan aikuisen ja toisten lasten antamia malleja ja ohjausta.
Vanhemman rooli on olla aito, tunteva ja toimiva ihminen, joka nayttaa
lapselle, kuinka omia tarpeita ja tunteita voi ilmaista hyvaksyttavasti ja
rakentavasti. Aikuinen antaa myos mallin siita, kuinka ristiriitatilanteissa
pyritaan etsimaan ratkaisua rauhanomaisesti neuvotellen.
Lempeaan kasvatukseen kuuluvat muun muassa lapsen aktiivinen
kuunteleminen, tunteiden sanottaminen seka myotatunnon ja ymmarryksen
osoittaminen. Oleellisia ovat myos rakentavat mina-viestit seka
yhteistoiminnallinen ongelmanratkaisu.
Lapsen itsenaistyminen tapahtuu hitaasti ja lapsentahtisesti. Lahtokohtanan
uusien taitojen oppimisessa on sisaisen motivaation hyodyntaminen:
rangaistuksia ja ylenpalttista kehumista tai muuta palkitsemista pyritaan
valttamaan.
Fyysinen ja psyykkinen laheisyys kuuluu oleellisesti lempeaan kasvatukseen.
Turvallisesta, hyvaksyvasta ja lasta arvostavasta ihmissuhteesta on hyva
kasvaa kohti aikuisuutta.

Kiintymysvanhemmusperheet ry
Kiintymysvanhemmuusperheet ry on perustettu vuonna 2009. Yhdistyksen
toiminnan tarkoituksena on lisata tietamysta kiintymysvanhemmuudesta ja
lempeasta kasvatuksesta ja tarjota vertaistukea perheille.
Yhdistys yllapitaa nettisivuja ja blogia. Yhdistys toimii aktiivisesti sosiaalisessa
mediassa, etenkin Facebookissa. Lisaksi yhdistys julkaisee esitteita ja muuta
materiaalia, tarjoaa koulutusta ja on julkaissut kirjan kiintymysvanhemmuudesta (ladattavissa yhdistyksen nettisivuilta).
Paikallistoimintaa on usealla paikkakunnalla ja se laajenee jatkuvasti. Sen
muotoja ovat muun muassa perhekahvilat, kotitreffit ja perhepiknikit.
Teemme myos yhteistyota muiden samanhenkisten lapsiperheyhdistysten
kanssa.

KIINNOSTUITKO?
Yhdistyksen jasenena tuet toimintaamme. Jasenena saat erilaisia etuja,
kuten:
 Sahkoisen jasenkirjeen kahdesti vuodessa
 Oikeuden liittya yhdistyksen jasenille tarkoitettuun, salaiseen
keskusteluryhmaan (Facebookissa)
 Jasenetuja yhteistyoyrityksistamme
Jasenmaksu on varsinaisilta jasenilta 10€ ja kannatusjasenilta 20€.
Ohjeet liittymiseen loydat nettisivuiltamme www.kiintymysvanhemmuus.fi
(Sivulta: Yhdistys > Jasenyys). Myos paikallistoimijat auttavat sinua
liittymiseen liittyvissa asioissa.
Yhteystiedot
www.kiintymysvanhemmuus.fi
info@kiintymysvanhemmuus.fi
Seuraa meita somessa:
Facebook: Kiintymysvanhemmuusperheet
Instagram: @kiintymysvanhemmuusperheet
Twitter: KivaRy1

