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“Niille kahdelle, jotka tekivät minusta
äidin.
Sille yhdelle, joka halusi yhdessä
perheen.
Hänelle, joka kasvatti minut.
Niille
saan

sadoille, joiden
vanhemmuuden

kanssa
jakaa.
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1

JOHDANTO
Kaikilla kirjoilla on alku. Tämän kirjan siemen syntyi,
kun esikoistyttäreni syntyi vuonna 2010. Sillä silloin
minusta tuli äiti.
Äidiksi kasvaminen on ollut pitkä tie. Olen taistellut monenlaisien tunteiden aallokossa: Halusin olla
hymyilevä, iloinen, aurinkoinen äiti. Käytännössä olin
aika hukassa siitä, miten lapsia tulisi kasvattaa. Oman
äänen volyymi nousi liian helposti ja iltaisin itkin
osaamattomuuttani.
Erityisesti minua mietitytti, miksi lapsille ei mene
perille käskyni ja ohjeeni. Lapset välillä nauroivat
päin naamaa minun kasvatusyrityksilleni. Oma sietokykyni natinaan oli hyvin rajallinen ja hermot eivät
todellakaan olleet hyvät. Välillä lapsia kohtaan syntyi
negatiivisia tunteita: ”Ettekö te oo mihinkään tyytyväisiä, eikö mikään tuntunut kelpaavan tai riittävän”.
Mietin paljon sitä, miten missäkin tilanteessa pitäisi
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toimia, jotta lapset ensisijaisesti tottelisivat minua
mutta samalla saisivat hyvän ja tukevan itsetunnon.
Omat keinot olivat ns. loppu.

“Erityisesti minua mietitytti, miksi
lapsille ei mene perille käskyni ja
ohjeeni.”
Sinä ehkä mietit, miksi juuri nyt päätit lukea “kasvatusopuksen“. Olet ehkä hämmentynyt siitä pienestä
ihmisestä, josta yhtäkkiä kuoriutui kiljuva, kaikkea
vastustava pikkuapina, ja jonka tunteet vyöryvät
ylitsesi. Ja kuinka yrität vastustaa tilannetta, löydät
kerta toisensa jälkeen joko huutamassa pää punaisena tai vähintään täysin ymmälläsi siitä, mitä nyt
pitäisi tehdä. Mutta niin kuin minun tarinastani
voit nähdä, et ole ollenkaan yksin näiden tunteiden
kanssa.
Sovitaanko, että hämmennys loppuu nyt?
Tämän kirjan avulla opetan sinulle lastenkasvatustekniikan, jota voit käyttää taaperosta teini-ikäiseen.
Se on yksinkertainen ja selkeä. Se ei vahingoita lasta
ja se ei sisällä rankaisuja ja lapsen eristämistä. Sen
pohjimmainen tarkoitus on tukea lapsen käsitystä
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itsestä positiivisena, rakentavana toimijana.
Sillä sinä olet todennäköisesti jo kyllästynyt neuvoihin, jotka ovat ympäripyöreitä. Tai ristiriitaisia
keskenään. Tai joista tulee mieleen ajatus, että
onkohan tämä nyt ihan hyväksi lapselle.
Sillä näin minä koin silloin, kun huomasin etten
todella osaakaan kasvattaa omia lapsiani. Luin
kymmeniä kasvatusopuksia joiden jälkeen olin vain
enemmän hämmentynyt.
Olen itse perheen kuopus. Äitini ja isäni tekivät ihan
hyvää työtä minun ja veljeni kanssa. Olemme aivan
normaaleja ihmisiä. Lisäksi oma työni puheterapeuttina oli antanut jo perspektiiviä lasten kasvatukseen,
kun lapseni syntyivät.
Yllättävää olikin, että kun kyseessä ovat omat leijonanpentuni, kaikki järki loppui omasta päästäni ja
huomasin vain huutavani.
Siksi lähdin löytöretkelle lasten kasvatuksen maailmaan. Ymmärsin pian, että lastenkasvatus on taito,
jota voi harjoitella ja jossa voi tulla paremmaksi.
Ja tämän sanoman haluan välittää tässä kirjassani
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sinulle.
Kirjoitin ensimmäisen kirjani ”Selvitä lapsiperheen
takkutilanteet“ lähtiessäni tuolle löytöretkelle.
Haastattelin kirjaa varten lastenkasvatuksen ammattilaisia. Samalla tein periaatteelliset päätökseni
omista kasvatustavoistani. Päätin, että haluan noudattaa ratkaisukeskeisiä, positiivisia menetelmiä.

“Ymmärsin että lastenkasvatus on
taito.”
Samalla perustin Facebookiin ”Mammakaverit“ keskustelupalstan, jossa kävin satoja keskusteluja
toisten vanhempien kanssa. Ryhdyin opettamaan
Vanhemmuuden talon verkkokurssia, jonka osana
Kannustavan kehun tekniikka alunperin oli.
Huomasin, että Kannustavaa kehua voidaan todella
soveltaa todella erilaisten perheiden arkeen. Ja että
se toimii niin pienillä ja isoilla lapsilla (ja jopa omaan
puolisoon). Ja että omat kasvatustilanteeni sekä
kotona että työssäni puheterapeuttina helpottuivat joka kerta, kun muistin kaivaa tekniikan omaan
käyttööni.
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MITEN KÄYTÄT TÄTÄ KIRJAA
Voit lukea tämän kirjan alusta loppuun. Tai hypätä
nyt suoraan lukemaan Kannustavan kehun tekniikasta. Olen kuitenkin laittanut tämän järjestykseen
joka sopii minun aivoilleni. Mutta ei ehkä sinun.
Tärkein asia on kuitenkin, että lähdet heti soveltamaan ja käyttämään Kannustavan kehun tekniikkaa.
Nimittäin mikään ei sinussa, lapsissasi tai kotonasi
muutu, ellet ryhdy toimeen.
Huomaa, että tämä kirja ei ole kasvatustieteellinen opus täynnä lähdeviitteitä. Kirjan loppuun olen
kasannut muutamia artikkeleita ja kirjoja, jotka ovat
vahvimmin vaikuttaneet omaan ajatteluuni. Tässä
kirjassa esitetyn kasvatustekniikan ”Kannustavan
kehun“ suurin taustateoria löytyy kahdesta tahosta.
Toinen on ratkaisukeskeisyys, josta voit lukea lisää
esimerkiksi Ben Furmanin kirjallisuudesta. Toinen
on Noël Janis-Nortonin kirja Calmer Happier Easier
parenting.
Tässä kirjassa esitelty kasvatustekniikka on pitkälti
kokemusperäiseen tietoon ja omiin havaintoihini
perustuvaa. Kasvatustekniikasta ei ole olemassa
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tieteellistä tutkimusta. Lauseet joista Kannustava kehu kootaan, ovat tutkitusti toimivimpia.
Kokemusperäisenä havaintona niin omieni kuin
toistenkin lasten kasvatuksessa olemme tekniikkaa
käyttäneiden kesken havainneet sen hämmästyttävän toimivaksi tavaksi muuttaa lasten käyttäytymistä.
Totean tähän loppuun vielä, että kirjani on lyhyt.
Olen sitä mieltä, että tässä informaatiotulvan
aikakaudella on parempi sanoa asioita lyhyesti ja ytimekkäästi kuin jaaritella pitkiä aikoja. Olen pyrkinyt
kirjoittamaan kirjan käytännönläheiseksi oppaaksi,
joka sisältää myös pieniä tehtäviä.
Kirjan rinnalle minulla on olemassa lisäoppaita, jotka
auttavat sinua soveltamaan Kannustavaa kehua eri
tilanteisiin. Mutta puhutaan niistä myöhemmin.
Nyt asiaan!

6

©Katja Koski

KANNUSTAVA KEHU

2

OLE ITSEKÄS
Mietit ehkä miten tämä liittyy lastenkasvatukseen.
Itsekkyys nimittäin.
Jotkut miestä ajattelevat, että lasten toiveet ja tarpeet
tulevat ihan ykkösenä, ennen omia tarpeitasi.
Näin onkin silloin, kun vauva syntyy. Vauva tarvitsee
sinua 24/7 ja silloin on jätettävä omat toiveet hetkeksi
sivuun.

“Jos lapsi saa kaiken huomiosi ja
aina tahtonsa läpi, lapsi ei kohta voi
hyvin.”
Mutta vauva kasvaa taaperoksi. Ja jos lapsi saa kaiken
huomiosi ja aina tahtonsa läpi, lapsi ei voi hyvin, sillä
pian sinä et voi hyvin. Kukaan ei loputtomiin jaksa
sitä, että ei saa olla mitään omia tarpeita. Silloin
aikuinen väsyy ja väsynyt aikuinen ei jaksa kasvattaa
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Oletko miettinyt miksi lapsi ei kuuntele kun puhut hänelle?
Tai miksi lapselle ei mene perille se, mitä hänelle sanot?
Tässä kirjassa - Kannustava kehu - Kuinka lopetat lapselle
räjähtelyn ja ryhdyt tukemaan hänen itsetuntoaan FT, puheterapeutti ja kahden pienen lapsen äiti Katja Koski
näyttää sinulle miten vaihdat negatiiviset tapasi tutkimukseen
perustuvaan, positiiviseen ja lapsen itsetuntoa tukevaan
kasvatustekniikkaan.
Satoja lapsia terapiavastaanotollaan kohdannut Katja opettaa
sinulle tässä kirjassa:
- Yksinkertaisen, tutkimukseen perustuvan Kannustavan kehun
tekniikan, jonka avulla lopetat lapselle räjähtelyn ja jankutuksen.
- Reseptin helppoon, valmiiksi mietittyyn lauseeseen, jonka avulla
päätät itse millaisia luonteenpiirteitä haluat lapsessasi tukea
- Kyvyn soveltaa Kannustavan kehun tekniikkaa lapseesi riippuen
hänen ikäkaudestaan ja persoonallisuudestaan
Jos käytät liikaa aikaasi lasten kanssa kiistelyyn ja olisit valmis
lopettamaan jankuttamisen, tämä kirja on sinulle.

FT Katja Koski on pikkulapsiperheen äiti ja puheterapeutti. Katja on kohdannut työssään satoja lapsia, ja
kulkenut kymmenien perheiden vierellä.
Hänen tavoitteensa on löytää tutkitusti toimivia ja lastenkasvatustekniikoita, jotka helpottavat vanhemman
työtä. Ja tuoda näitä tekniikoita jokaiselle ymmärrettävään muotoon.
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