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Bulevardilla sparrataan 
parempaan perhearkeen kun 
omat voimavarat eivät enää 
riitä.

”Family Coaching eli perheval-
mennus tarjoaa apua vanhem-
mille lasten kasvattamiseen ja 
vanhemmuuteen liittyvissä kysy-
myksissä. Family Coachingissa ta-
voitteena on sparrata vanhempia 
luomaan kotiin yhä onnellisempi, 
lämminhenkisempi ja hallitumpi 
perhearki yksilöllisten toiveiden 
mukaan”, luonnehtii yrityksen pe-
rustaja Niina Westerholm.

Hän on työskennellyt Etelä-
Helsingissä päiväkotiyrittäjänä 
ja -johtajana 25 vuotta. Työssään 
hän kohtasi usein vanhempia, jot-
ka toivoivat apua ja neuvoja ar-
kisiin lastenkasvatuskysymyksiin. 
Lapsiperhe-elämän haasteet ovat 
tuttuja hänelle omienkin koke-
musten kautta kolmen lapsen äi-
tinä. Varhaiskasvatuksen ammat-
tilaisena lasten kasvattaminen ja 
perheiden hyvinvointi kiinnosta-
vat Niinaa laajasti.

”VANHEMMATHAN rakastavat lap-
siaan ja toivovat koko perheelleen 

onnellista arkea. Keinot hyvän te-
kemiseksi vain ovat joissain tilan-
teissa hukassa. Lapset muuttuvat 
varttuessaan, ja tapoja kasvatta-
miseen joutuu etsimään uudel-
leen. Arki kotitöineen, ihmissuh-
teineen ja uran vaatimuksineen 
voi sekin verottaa vanhempien 
voimia tasaisen ja rennon per-
he-elämän ylläpitämiseltä”, Niina 
Westerholm kiteyttää vanhempi-
en haasteet.

Family Coaching on matalan 
kynnyksen palvelu alle koulu-
ikäisten lasten vanhemmille. Kyse 
ei ole sairaudenhoidosta tai psy-
kologipalveluista, joihin tarvit-
taisiin diagnoosi ja lähete. Fami-
ly Coachingiin voi hakeutua itse 
ja se tarjoaa konkreettista apua, 
tukea ja neuvoja vanhemmille 
myönteisessä ja kannustavassa il-
mapiirissä. 

Westerholmin mukaan kasvat-
tamiseen ja perheen hyvinvointiin 
liittyvää tietoa on paljon saatavilla 
mutta tieto ja ohjeet ovat pirstalei-
sia ja joskus ristiin meneviä. 

”Tämä hämmentää vanhempia. 
Jokainen perhe toimii omalla ta-
vallaan ja perheen dynamiikkaan 
pitää pysähtyä ajan kanssa, jotta 
auttaminen on mahdollista. Fami-
ly Coaching -tapaamiset suunni-
tellaankin perheiden yksilöllisten 
toiveiden ja tarpeiden mukaan.”

WESTERHOLMIN pitkän koke-
muksen perusteella vanhemmat 

Vinkkejä 
vanhemmuuteen

toivovat sparraamista ja neuvo-
ja lasten kiukuttelemisen ja tot-
telemattomuuden sekä syömi-
sen ja tai nukkumisen pulmiin. 
Myös lasten pelot ja eroahdistus 
vanhemmista, tunteiden tunnista-
minen, ystävyyssuhteet sekä kiu-
saaminen ovat hänen mukaansa 
aiheita, joissa vanhemmat tarvit-
sevat valmentamista. 

Family Coachingiin voi tulla 
myös keskustelemaan esimerkik-
si vanhempien välisistä erimieli-
syyksistä kasvatuskäytännöissä 
sekä uusperheeseen, sisarusten 
syntymään sekä työn ja perheen 
yhteensovittaminen liittyvistä ai-
heista.

”On tärkeää, että vanhemmat 
tulevat kuulluiksi ja voivat saada 
käytännönläheisiä neuvoja kysy-
myksiinsä. Valmennuksesta kan-
nattaa hakea tukea mieluummin 
liian varhain kuin liian myöhään, 
jotta arjen pulmista ei kehity iso-
ja umpisolmuja. Pitkittynyt stres-
sitila ei tee hyvää lapsille, ja nyt 
sparrausta vanhemmille hankali-
en tilanteiden ratkaisemiseen on 
saatavissa”, Niina Westerholm 
painottaa. 

SAKARI SOININEN

”Tämä on matalan 
kynnyksen palvelu 
alle kouluikäisten 
lasten vanhemmille.

Päiväkotiyrittäjänä kunnostautunut Niina Westerholm valmentaa nyt perheitä Bulevardilla.
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