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SUHTEELLISTA: RAKENTAVA VUOROVAIKUTUS KANNATTAA
VIRPI SIMOSKA

HYVIÄ TULOKSIA. Iikka ja Aleksi Nousiainen siivosivat testiviikolla tavallista itsenäisemmin ja oma-aloitteisemmin jälkiään, kun äiti Tanja Nousiainen malttoi pyytää kauniisti.

Perheessä tarvitaan
kompromisseja
Tanja Nousiainen testasi, miten myönteiset pyynnöt vaikuttavat lapsiin
KUKKA HAAPANIEMI

Eikö täällä taaskaan ole kukaan viitsinyt yhtään siivota? Kuinka monta kertaa sinulle oikein pitää sanoa, että nyt
lopetat sen pleikkarilla pelaamisen?
Älkää viitsikö taas tapella!
Arjen kiireessä pienten erimielisyyksien ratkaiseminen perheessä ei
joskus tunnu millään sujuvan. Miksi
asioista sitten on niin vaikeaa sopia,
ja pyynnöt kaikuvat kuin kuuroille
korville?
”Väkivaltainen kielenkäyttö ei ole
omiaan edistämään perheen vuorovaikutusta, sillä se katkaisee perheenjäsenten välisen yhteyden”, rakentavan vuorovaikutuksen kouluttaja
Hanna Savanna toteaa.
Usein tyrmäämme, syytämme ja
tuomitsemme, vaikka asiat voisi ilmaista rakentavamminkin. Hanna
Savanna kertoo, mistä tämä johtuu:
teemme havainnoista niin nopeasti
tulkintoja, että usein sekoitamme
havainnot ja tulkinnat keskenään ja
luulemme oman tulkintamme olevan totta.

”Temperamenttisessa perheessämme kommunikoidaan
myös huutamalla, mikä
ei ehkä aina
ole kovin rakentavaa.”

Siis ehkäpä kukaan ei olekaan laiskuuttaan jättänyt siivoamatta, vaan
ei ole vain kokenut sen olevan tärkeää. Savanna neuvookin pitäytymään
tiukasti havainnoissa erimielisyyttä
aiheuttavista keskustelunaiheissa.
Se, että tunnistaa havainnosta
syntyvät omat tunteensa ja ymmärtää niiden taustalla olevat tarpeensa, on perusta rakentavalle vuorovaikutukselle, Savanna summaa.
Sitä kautta on helpompi myös ymmärtää perheenjäsenten ehkä erilaisia tarpeita.
Erilaisten tunteiden ja tarpeiden
huomioimiseksi perheessä tarvitaan
kompromisseja. ”Hirveä sotku” ei
ole kaikille samanlainen käsite, koska
yhden ihmisen järjestyksen tarve voi
olla erilainen kuin toisen.

Tanja Nousiainen
Tanja Nousiainen, eka- ja tokaluokkalaisen Iikan ja Aleksin sekä 1-vuotiaan Amandan äiti suostuu lyhyen
perehdytyksen jälkeen epäröimättä
testaamaan rakentavan vuorovaikutuksen menetelmää perheessään.
”Temperamenttisessa
perheessämme kommunikoidaan myös huu-

tamalla, mikä ei ehkä aina ole kovin
rakentavaa”, Tanja nauraa.
”Lapsetkin ovat tottuneet äänenkäyttöön, eikä sillä ole oikein minkäänlaista tehoa.”
Viikon testijakson jälkeen Nousiaisen perheessä ollaan tyytyväisiä.
”Hetkittäin tämä on toiminut meillä oikein hyvin”, Tanja kertoo.
”Tavallisesti jankutan pojille siitä,
että kaikki lelut ja tavarat ovat pitkin
poikin. Yhtenä iltana kysyinkin sitten Iikalta, miltä hänestä itsestään
tuntuu herätä aamulla sotkuisesta
huoneesta. Poika rupesi sitten itsenäisesti siivoamaan ja sanoi, että on
tosi inhottavaa aina kompastella leluihin.”
”Aleksikin osoitti testiviikolla epätavallista oma-aloitteisuutta, keräsi
tavaroita paikoilleen ja vei likaiset
pyykit pyykkikoriin. Liekö keskustelevammalla ilmapiirillä sitten osansa
tähänkin”, Tanja pohtii.
Kannattaakin kiinnittää huomiota
siihen, miten ja millaisia pyyntöjä
esittää, Savanna neuvoo.
Myönteiset, konkreettiset ja tarkat

pyynnöt ovat parhaita, sillä ne kertovat tarkasti, mitä me haluamme ja
milloin.
Selkeällä ja yksinkertaisella pyynnöllä, kuten ”voisitteko nyt yhdessä
kerätä nämä lelut lattialta lelulaatikkoon”, todennäköisesti saavuttaa
paremmin vastakaikua kuin vaatimalla ja vihjailemalla: ”Ettekö te nyt
vieläkään osaa siivota omia sotkujanne?”
Onnellisuustutkimusten mukaan
ihmisen onnellisuutta kohottaa se,
jos hän on tehnyt jotain toisen ihmisen hyvinvoinnin tai onnellisuuden
eteen. Sen vuoksi voinemme odottaa, että saamme vastakaikua pyynnöillemme, kunhan esitämme ne rakentavasti.
”Joo, kyllä mekin yritämme ajaa
tämän systeemin sisään, kunhan vain
aina muistaisi pysyä rauhallisena”,
Tanja virnistää.
Lisätietoa rakentavasta vuorovaikutuksesta: www.savannaconnexions.fi. Rakentavan vuorovaikutuksen koulutusta
Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistossa
1.11. alkaen.

