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Hyvää jatkoa,
isätoiminta!
Isä-hankkeen nelivuotinen urakka on loppusuoralla, mutta isätoiminta jatkuu ja voi hyvin,
kertoo hankkeen päällikkö Juhani Rantanen.

Mikä oli Isä-hanke?
RAY:n tuella toteutettu viiden MLL:n
piirin yhteishanke. Tavoitteena oli tukea tasavertaista vanhemmuutta sekä
isän roolia kasvattajana ja parisuhteen
toisena osapuolena. Toiminta on ollut
sellaista, että on annettu vauhtia sille,
mitä jo enemmän tai vähemmän on ollut. Puolustusvoimayhteistyö on oikeastaan ainoa sellainen ihan uusi juttu.
Mutta pyörän uudelleen keksiminen
on välillä tarpeellista. Toivon, että olisimme pystyneet vaikuttaman siihen,
että isät kohdataan mm. neuvoloissa
tasavertaisina vanhempina ja että kynnys aloittaa isätoiminta yhdistyksissä
olisi mahdollisimman matala. Ettei se
jäisi siihen, ettei osata, pystytä tai ei
ole rahaa. Lisäksi tietenkin jää elämään
kaikki se materiaali mitä olemme tuottaneet.

Millaista on hyvä isätoiminta?
Hyvä toiminta on sellaista, joka kiinnostaa molempia, isää ja lasta. Sen pitää olla mutkatonta molemmille. Toiminnallista, rentoa, mutta ei suorituskeskeistä. Isät kokevat onnistuneensa
kun lapsilla on hauskaa.
Isä-lapsitoiminnalle on myös selvästi tarvetta. Sehän on usein liikuntaan
ja urheiluun keskittynyttä, mikä on ok,
mutta monet kaipaavat myös jotain
muuta. Aluksihan me ideoimme että
olisi isille jonkinlaisia vertaistukiryh-
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miä, mutta äkkiä huomasimme, että se
mitä isät haluavat tehdä, on olla lastensa kanssa. Laitetaan siis heidät yhteen
ja homma toimii!

Mitkä ovat tärkeimpiä saavutuksia?
Kaikki kehittämisalueemme ovat menneet eteenpäin: Varusmiesten hyvinvoinnin tukeminen, isän kohtaaminen
perhevalmennuksessa ja ammattityössä sekä MLL:n oma toiminta. Ne ovat
myös tukeneet toisiaan.
Isätoimintaa on nykyään enemmän
ja se on hienoa. Toivon myös, että
MLL olisi jatkossakin taho, joka järjestäisi perhevalmennusta isille. Iso juttu oli pään avaaminen puolustusvoimien suuntaan. Siellä tavoitetaan suuret
massat ja se on mainio paikka tehdä interventio: miehet ovat sopivassa iässä
keskustelemaan näistä asioista. Toivottavasti siellä jatketaan tätä työtä.

Mikä on MLL:n rooli?
MLL on perinteinen kuntien kumppani kouluttajana ja palveluiden kehittäjänä, niin myös tässä hankkeessa. MLL
on hyvä taustaorganisaatio, koska sillä on paljon paikallisyhdistyksiä, ilman
niitä tämä ei ikinä olisi ollut mahdollista. Toimintaa on voitu kokeilla rohkeasti ja nopeasti sekä kokemuksia on voitu jakaa eteenpäin helposti. Niin ikään
on mahdollista tehdä juuri kunkin paik-

kakunnan näköistä toimintaa, kun toiminta lähtee sieltä ruohonjuuritasolta.

Joko isätoimintaa on tarpeeksi?
Ainakin herättelyssä on onnistuttu: tällä hetkellä noin puolessa meidän alueen
yhdistyksistä on jotain isätoimintaa, kun
ennen oli vain joka kymmenennessä.
Ehkä tästä on sekin hyvä puoli, että isät
tulevat mukaan paikallisyhdistystoimintaan ja se saattaa piristää myös muuta
MLL:n toimintaa. Se oli myös yksi tavoite: saada enemmän isiä mukaan. Ajatuksena on, että MLL:n kynnys olisi isille
yhtä matala kuin äideillekin.

Mihin olet erityisen tyytyväinen?
Myytti siitä, että miehet eivät puhu asioistaan, todettiin lopullisesti erheelliseksi. Varusmiehet olivat todella kiinnostuneita käsittelemään hyvinvointinsa osatekijöitä ja perhevalmennuksissa
isät puhuvat tunteistaan avoimesti. Isälapsitoiminnan palautteet ovat olleet
hyviä: isät ovat pitäneet toiminnasta –
ja lapset. Olemme tehneet siis oikeita
asioita. Hienoa on, että yhdistykset ovat
alkaneet tehdä myös yhteistyötä keskenään, ei olla niin tarkkoja reviireistä. Toiminta voi olla pientä, vaikka kerran vuodessa tapahtuvaa, tai sitten joka toinen
viikko, se vaihtelee kovasti eri paikoissa. Vapaaehtoisten ehdoilla mennään ja
heitä tsempataan jatkossakin! •

Hankkeessa tuotetut materiaalit isätoiminnan tueksi
• Isä-lapsitoiminnan opas

Opas MLL:n paikallisyhdistysten isä-lapsitoiminnan järjestämiseen

• Opas perhevalmennuksen isäkokoontumisten ohjaajalle
Raportti Kainuun perhevalmennusten yhteydessä
kehitetyistä isäkokoontumisista

• Raportti Välineitä isän kohtaamiseen - koulutuksesta Kainuussa
Kouluttajan opas ja raportti ammattihenkilöstön kyselyn tuloksista
Kainuun maakunta -kuntayhtymässä

• Raportti MLL:n ja puolustusvoimien yhteistyöstä

Varusmiesten hyvinvoinnin tueksi laadittujen koulutuspakettien esittely
ja varusmiesten kyselyiden tulokset

Kaikki materiaalit löytyvät MLL:n Varsinais-Suomen piirin sivuilta:
http://varsinaissuomenpiiri.mll.fi/ > Tietoa piiristä > Projektit > Isä-hanke
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Salon isä-lapsikerhossa

Suosituinta on ihan kaikki
K

un Salon isä-lapsikerho aloitti
toimintansa 15 vuotta sitten, se
oli ensimmäinen vastaava kerho
koko varsinaisessa Suomessa. Nykyään
Varsinais-Suomen reilusta 60 paikallisyhdistyksestä noin puolessa on ainakin jotain isä-lapsitoimintaa. Salolaiset
voivat ylpeillä paitsi pioneerityöllään,
myös sillä, että toiminta on vireää ja
porukkaa riittää. Kun vietettiin 15-vuotissynttäreitä paikalla oli parikymmentä isää lapsineen, mutta ihan tavallisis-

Ylh. Maija-Liisa, vasemmalla Kalle,
Maija, Sani ja Valpuri.

4

MLL:n Isä-hanke

sakin viikkotapaamisissa mukana on keskimäärin 14 isää ja lapset.

Ei pöllömmin!

Ensimmäiset 14 vuotta toimintaa veti
Tarmo Mäkeläinen kollegoidensa kanssa. Mäkeläinen muistelee, että kaikki sai
alkunsa siitä, kun hän vitsaili MLL:ssa, että missä se isille suunnattu toiminta on:
– Se pilkka osui heti omaan nilkkaan.
Meille sanottiin että hienoa, siitä sitten
vaan järjestätte! Kokemusta meillä ei ollut, joten ensimmäisellä kerralla päätimme vain katsoa kuinka käy. Aluksi ajatte-

limme, että toiminta olisi 2–3 -vuotiaille.
Ensimmäisellä kerralla oli tarkoitus oli liimata tarroja. Isiä ja lapsia tuli sitten niin
paljon, että tarrat loppuivat heti kesken.
Mutta siitä se lähti. Tällä hetkellä on kokoonnuttu jo melkein 300 kertaa.

Sekä isä että lapsi viihtyvät
Tällä hetkellä vetovastuussa on Janne
Martama kahden muun vapaaehtoisen
isän kanssa. Hän itse löysi mukaan toimintaan vuosikymmen sitten, ihan puskaradion kautta:
– Tänne on hyvin matala kynnys lähteä mukaan, sen kun ilmestyy paikalle. Omat lapseni ainakin ovat tykänneet paljon, vanhinkin vielä tulee mukaan joskus, vaikka onkin jo
vähän yläikäinen, 12-vuotias. Suurin osa kerhon lapsista on alle kouluikäisiä, vaikka on toki kouluikäisiäkin.
Isät ja lapset kokoontuvat joka
toinen viikko. Toimintaa suunnittelee kolmen isän vetäjäporukka. Ideana on, että se mitä tehdään on toiminnallista mutta voidaan toteuttaa lähellä.
– Se voi olla vaikka askartelua,
puutöitä, pulkkamäkeä, mitä milloinkin. Joskus tehdään retkiä. Olemme
olleet katsomassa esimerkiksi Teijotaloilla, miten rakennetaan talo tehtaassa. Kerran olimme metsäretkellä ja samalla pääsimme tutustumaan

Salossa isätoiminta täytti jo 15-vuotta.
Synttäreille saapui parikymmentä
nykyistä ja entistä aktiivia.

metsäkoneeseen. Päästiin oikein sisään
katsomaan. Kyllä siellä aika pitkä jono oli,
Martama kertoo.
Ja ilmeisesti siis lapsetkin mahtuivat
jonottamaan isien joukkoon?
– Kieltämättä se oli isillekin kiva reissu, Martama nauraa.
Toisaalta juuri siitä isä-lapsikerhossa
on kyse: että molemmat viihtyvät. Jos
toinen ei halua tulla, ei tule se toinenkaan.

Facebook-markkinointia
Kerhon vetäminen on Martamalle, kuten muillekin, vapaaehtoistoimintaa.
– Tämä on mukavaa hommaa, eikä
tunnu työltä, ainakaan toistaiseksi. Saa
järjestää juttuja joissa viihtyy itsekin.
Palkka onkin se hyvä mieli, kun omat
lapset viihtyvät ja näkee kuinka koko
porukka viihtyy. Kukaan tänne ei kuitenkaan pakolla tule.
Entä miten kerhoon on niin paljon tulijoita?
– Tietoisuus isä-lapsitoiminnasta on
ylipäänsä varmaan lisääntynyt. Facebook on osoittautunut hyväksi markkinointipaikaksi. Sen myötä on tullut aika
paljon kyselyitä. Ollaan kyllä muutenkin
pidetty vähän enemmän meteliä itsestämme.
Martama arvelee, että isätoiminta on vuosien saatossa jonkin verran
muuttunutkin.
– Ihan alun perin se taisi olla enem-

män sellaista vertaistukijuttua pienten
lasten isille. Nykyään ehkä enemmän sitä, että ihan vain ollaan lasten kanssa –
on tässä isille tietenkin myös sellainen
kaveriaspekti. Lasten näkökulmasta mukavaa on varmaan se, että on kuitenkin

hiukan erilaista viettää aikaa isän kanssa. Ihan yksinkertaisesti siksi, että äidin
kanssa saadaan yleensä olla muutenkin.
Isän kanssa yhdessä vietetty aika on harvinaisempaa ja poikkeaa perusarjesta. •
RL

Sanottua isä-lapsikerhossa:
– On hauskaa kun saa olla iskän kaa. Ei isän kanssa sinänsä ole erilaista kuin äidin kanssa, mutta mukavaa kumminkin. Erityisesti mieleen on jäänyt reissu kun
käytiin katsomassa Teijo-taloja, oli hauska nähdä miltä ne näyttävät ennen kuin
ne on sisustettu.
- Maija-Liisa, 9
– Meidän kerhoilu lähti siitä kun vaimo odotti toista lastamme ja toivoi, että voisi saada joskus pienen hetken olla ihan itsekseen. Me sitten keksimme vanhemman lapsen kanssa tämän. Nyt on jo nuorempikin mukana – tykästyin tähän toimintaan heti, on sellaista mukavan vaihtelevaa.
- Kenneth Vuori
– Olemme käyneet vasta jonkin aikaa. Molemmat ovat kyllä tykänneet. Itselleni jäi mieleen se metsäkonereissu. Maija, mikä sinusta on ollut kivointa? Ai prinsessalinna. Maijan mielestä se on yleensä hauskinta mitä kulloinkin satutaan tekemään!
- Kalle Räike
– Leipominen taitaa olla hauskinta, pullaa ollaan esimerkiksi tehty. Isän kanssa
on ihan kiva käydä kerhossa, se on vähän vaihtelua, kun hän on yleensä töissä.
- Maija 12
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Miten kohdata isä ammattityössä?

Isäsilmää peliin
K

ainuussa pohdittiin, miten isät pitäisi kohdata perhevalmennuksessa ja ammattityössä – ja pitäisikö sen jotenkin poiketa siitä miten
äidit kohdataan. Niinpä Isä-hanke teki aiheesta laajahkon kyselyn, jonka tulosten pohjalta suunniteltiin täydennyskoulutuspaketti.
Kyselyyn vastasi 123 kuntayhtymän
työntekijää: terveydenhoitajia, lähihoitajia, sosiaalialan työntekijöitä – ihmisiä
jotka työssään kohtaavat isiä. Isätoiminnan ohjaaja Janne Vanninen-Vaattovaara kertoo, että ammattilaiset tietenkin ymmärtävät esimerkiksi isän roolin
tärkeyden, mutta vaikka mitään maailmaa ravistelevaa ei tullut esiin, pientä
hienosäädön varaa kuitenkin:
– Esimerkiksi tieto siitä, millaista tukea isät kaipaavat oli asia joka askarrutti. Myös parisuhteesta keskustelu isien
kanssa koettiin haastavaksi, isät kun eivät ole niin avoimia kuin äidit, joten isien ymmärtäminenkään ei ole niin helppoa, Vanninen-Vaattovaara kertoo.

Kohti omaa oivallusta
Kyselyn perusteella koettiin jonkin verran, että isät eivät ota kuuleviin korviinsa esimerkiksi lastenneuvolan terveydenhoitajien neuvoja. Siksi koulutuksessa lähdettiin liikkeelle vähän toisella tavalla: mietittiin kysymyksiä, joilla
pysäytettäisiin isät miettimään erilaisia
asioita. Siis vaikka niin, että jos on kon-

fliktitilanne kotona ja isä komentaa, niin
mitä lapsi teki? Kun kysytään tekemisen
kautta – mieluummin kuin että mitä lapsi tunsi – vastauksista saa enemmän irti.
Lapsi lähti vaikka itkien pois ja mitä siitä sitten pitäisi päätellä? Eli pyritään siihen, että syntyy oma oivallus. Sitä kautta voi syntyä myös muutos omaan käyttäytymiseen:
– Ensin oli päivän koulutus, jossa käytiin läpi muun muassa näitä kysymysmalleja. Sitten oli kuukausi aikaa kokeilla niitä työssä, ja toisena kokoontumiskertana purettiin tuloksia. Palaute ainakin oli hyvää, numerona 4,5–5 kun viisi
oli paras. Myös siitä pidettiin, että ryhmä oli moniammatillinen, eli kuultiin vähän eri näkökulmia näihin asioihin, Vanninen-Vaattovaara kertoo.

Moniammatillisuus
avaa silmiä
Koulutukseen osallistunut terveydenhoitaja Sirpa Huusko Kajaanista arvostikin juuri moniammatillisuutta:
– Oli mielenkiintoista, kun joku katsoi
asioita nuorten näkökulmasta, toinen
perheen, kolmas neuvolan. Se avasi silmiä näkemään isän roolia vähän uudella tavalla. Kokemusten jakaminen oli antoisaa.
Huusko painottaa sitä kuinka isän rooli on tärkeä lapsen eri ikävaiheissa:
– Sehän ei sinänsä ole mitenkään uutta, mutta toisaalta jos ajattelee vanhem-

Isän palaute perhevalmennuksesta:
”On hyvä kuulla muiden kokemuksia ja arjen rutiineita ja kertoa myös
omasta elämästään isyyden näkökulmasta. Kaikilla on kuitenkin erilainen tarina kerrottavana, mutta se ydin on jokaisella yhteinen: oma lapsi.
Kukaan ei varmaan voi opettaa ketään olemaan isä, eikä kukaan ole neuvomassa selän takana. Mutta tällaisen tapaamisen jälkeen itsetarkastelu
on paljon helpompaa ja itseään voi kehittää paremmin.”
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”Parisuhteesta
keskustelu isien kanssa koettiin
haastavaksi, isät kun eivät ole
niin avoimia kuin äidit, joten
isien ymmärtäminenkään
ei ole niin helppoa.”
muutta kokonaisuutena, niin olisi oleellista saada jo neuvolassa viestitettyä siitä molempien roolin tärkeydestä, jotta
se kantaa sitten myöhemminkin. Eihän
isän ja äidin roolien tarvitse olla samanlaisia. Pitää ja saa mennä eri polkuja. Se
on vain rikkaus, kunhan vanhemmuus
jaetaan ja ollaan siinä yhdessä.

Hienosäätöä isien
kohtaamiseen
Koulutuksessa tuotiin esiin myös kolikon toista puolta eli sitä, mitä isät odottavat työntekijöiltä.
– Isät toivovat, että kysytään suoraan,
ollaan rehellisiä ja arvostetaan heidän
mielipiteitään. Itse asiassa isät odottavat sinänsä samoja asioita kuin mitä ammattilaiset heidän tietävät odottavan, mutta välttämättä arjessa ei ole
aikaa pysähtyä huomioimaan tätä miesnäkökulmaa. Isiä ei toki tarvitse kohdella mitenkään eri lailla kuin äitejä, mutta pienellä pohtimisella kohtaamisista
voi tulla luontevampia, Vanninen-Vaattovaara miettii.
Sirpa Huusko on samoilla linjoilla: Isän
rooli on viime vuosina tullut näkyvämmiksi, mutta toisaalta kyllähän isät ovat
olleet mukana meidän työssä iät ja ajat.
Isät voivat tuntea olonsa ulkopuolisiksi,
kun he eivät ole varsinainen kohde neuvolassa, vaan raskauden aikana se on äiti ja synnytyksen jälkeen lapsi. Miten siis
vältetään se, ettei isä koe itseään ulkopuoliseksi?
No miten?
– Kyllä se lähtee ihan sellaisista pienistä asioista kuten että isää ei unohdeta
mihinkään nurkkaan, vaan vanhemmat
istuvat vierekkäin, isälle kohdistetaan
suoria kysymyksiä ja ollaan kiinnostuneita siitä mitä isä ajattelee ja tuntee. •

Perhevalmennuksesta
eväitä isyyteen

T

uomas Sirviön perheeseen syntyi vuoden alussa ensimmäinen
lapsi. Ennen synnytystä pariskunta oli mukana perhevalmennuksessa. Tuomakselle osallistuminen oli itsestään selvää:
– Aluksi mietitytti vähän, että onko siellä muitakin isiä ja minkälaista se on: miten asioita lähestytään ja mihin keskitytään. Nopeasti huomasi, että käytiin läpi tärkeitä käytännön juttuja. Oli antoisia
keskusteluja niin isien kesken kuin silloinkin kun äidit olivat mukana.
MLL:n Isä-hankkeella oli asiassa sormensa pelissä, sillä se oli mukana suunnittelemassa, kun Kainuun kuntayhtymässä lähdettiin yhdenmukaistamaan perhevalmennusta. Janne Vanninen-Vaattovaara
Isä-hankkeesta kertoo, että lopputuloksena isilläkin on nykyään kolme ihan omaa kokoontumiskertaa, mikä on merkittävästi enemmän
kuin ennen:
– Aloituskeskustelu on sellainen vartin alustus, jossa äiditkin ovat
mukana. Lähdetään refleksiivisistä kysymyksenasetteluista. Miten
koetaan tuleva isyys? Miten sai tiedon, siitä ja miltä se tuntui? Millainen isä haluaisi olla? Millainen oma isä oli ja niin edelleen. Toisella
kerralla mietitään millainen persoona sieltä mahtaa olla tulossa. Millaisia luonteenpirteitä itseltään tai vaimoltaan lapselle haluaisi jos
voisi suoraan siirtää. Puhutaan myös parisuhteen vuorovaikutuksesta – vaimolle raskaus on fyysisempää joten mietitään voisiko sitäkin
edes jollain lailla jakaa. Viimeinen kokoontuminen on kun lapsi on jo
syntynyt. Silloin puhutaan lähinnä synnytyskokemuksesta ja tsempataan isiä ottamaan hoidollista vastuuta.

Kattava valmennuspaketti
Tuomas Sirviön kokemukset valmennuksesta olivat kauttaaltaan
myönteisiä
– Oli mukava huomata, että kaikilla oli kutakuinkin samoja jännityksiä ja odotuksia ja pelkojakin, joita sitten yhdessä voitiin käsitellä. Myös opittiin asioita, kun käytiin käytännön juttuja läpi, synnytystä, miten siihen valmistaudutaan, mitä pitää ottaa mukaan laitokselle, mitä tavaroita täytyy hankkia lapselle ja niin edelleen. Synnytyssalissakin käytiin.
Valmennukseen kuului myös tietopaketti synnytyksen jälkeisestä
elämästä, terveydenhuoltopalveluista, hammashuollosta, kaikenlaisesta mihin nyt vain voi kuvitella apua tarvittavan. Niin ikään mietittiin vähän henkisempiä asioita, kuten isän roolia ja sitä, kuinka voisi tukea äitiä.
– Kyllähän siinä loksahtivat ajatukset paikoilleen jutellessa ja niitä miettiessä. Synnytyslaitoksella käynti oli aika hyvää mielikuvavalmistautumista ja ihan yhtä tärkeää isille kuin äideillekin. Vaikeampaa
olisi ollut, ellei olisi ollut kuulemassa niitä juttuja etukäteen. Voin
kyllä suositella kaikille isille, Sirviö sanoo.
Synnytyksen jälkeen perheen arki lähti hyvin käyntiin ja isärooliakin on tullut mietittyä:
– Tahtoisin olla sellainen esimerkillä kannustava ja rohkaiseva isä.
Sellainen joka osaa asettaa rajoja ja auttaa ymmärtämään mikä on
oikein ja mikä väärin. Mutta ennen kaikkea kannustava ja rohkaiseva. Jokainen joutuu elämänsä elämään itse, mutta haluan olla siinä
vieressä tulemassa. •

Roope Lipasti
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Ahvenen ääniä
kuunnellessa
Isä-lapsileirillä kalastettiin ja oltiin rennosti yhdessä

A

amiainen on klo 8.30 ja sekä lapset että aikuiset odottavat jo innokkaana pääsemistä kalaan.
– Minä kuulin yöllä ahvenen ääniä,
kertoo yksi lapsista ja hänellä taitaa olla
tarkka kuulo. Vaikka kyllähän meri Kunstenniemen leirikeskuksessa kuuluu, sitä
ei käy kiistäminen. Ja saattaa olla, että
joku loiskaisu on ahvenenkin tekemä.
Ollaan MLL:n Isä-hankkeen järjestämällä isä-lapsileirillä, edessä on viikonlopun verran rentoa yhdessä olemista,
kalastusta, ulkoilua ja muuta mitä nyt
mieleen sattuu juolahtamaan.
– Aamupalan jälkeen kalastellaan,
päivää rytmittävät lähinnä ruokailut. Iltasella askarrellaan sisällä kun pitää vähän rauhoittua ennen nukkumaanmenoa. Leirin ideana on yhteinen toiminta lasten ehdoilla, kertoo leirin vastuu-

henkilö Matti Kuusilehto MLL:stä. Hän
on mukana jo aika monetta kertaa ja
tietää, että viikonloppu menee nopeasti. Tästä syystä leirille ei oteta liian tarkkaa aikataulua tai liikaa ohjelmaa, isillä
ja lapsilla täytyy olla leirillä myös vapaaaikaa, aikaa olla yhdessä.
Vuodessa Turun seudulla vastaavia
leirejä järjestään kolme: syysleirin lisäksi talvella ja kesällä – paikaksi on valikoitunut Rymättylän Kunstenniemi. Isähankkeen tiimoilta toki leireillään sitten
myös muuallakin Suomessa: Kajaanissa,
Mikkelissä…
Tällä kertaa mukana kaikkiaan 37 leiriläistä:
– Tulijoita olisi enemmänkin, mutta
mökkiin ei mahdu ja jos otettaisiin toinen mökki, pitäisi olla jo joku toinen vetäjäkin apuna. Leiriä on markkinoitu lähinnä sähköpostissa. Leirit tulevat yleensä täyteen jo muutamassa tunnissa, Kuusilehto
kertoo.

Leirit jatkuvat

Lauri, Eemeli ja Vilho ovat keksineet maitokärryille järkevämpää käyttöä.

8

MLL:n Isä-hanke

Kun perjantai-iltana saavuttiin
paikalle, ilta meni lähinnä taloksi asettuessa. Verkot sentään ehdittiin käydä laskemassa ja nyt
aamulla ne pitäisi käydä nostamassa.
– Laitettiinko niihin verkkoihin
matoja syötiksi? kysyy joku. Ei taidettu laittaa, mutta ehkä saalista
tulee ilmankin? Kohtahan se nähdään. Pelastusliivit päälle ja kolme lasta takatuhdolle, Matti Kuu-

silehto ja Tero Kramsu lähtevät verkkomiehiksi.
– Osaaksä isä nyt varmasti ajaa tätä venettä? Sarah vielä varmistaa ennen kuin
ranta jää taakse. Etukäteen kukaan ei oikein uskalla antaa ennustetta kalamäärästä ja ehkä hyvä niin, sillä tuskinpa olisi osunut oikeaan: kalaa on kasakaupalla,
ahvenia, kuhaa, lahna ja särkiäkin.
– Viittä vaille liikaa toteaa Kuusilehto,
joka perkaa kalat.
Isäleirit ovat sikälikin mukavia, että niiltä poisjääminen tuskin johtuu ainakaan rahasta: aikuisilta viikonloppu
maksaa noin 50 euroa ja lapsilta parikymppiä vähän iästä riippuen. Summa
sisältää myös ruuat. Ja kunnon leirikeskusmeininkiin kuuluu, että sitä ruokaa
on sitten koko ajan - kun ehtii yhdeltä
aterialta takaisiin mökille saa melkein
saman tien lähteä takaisin.
Isä-hanke loppuu nyt, mutta leiriläisten iloksi leirit jatkuvat. MLL:n piirit tukevat järjestelyissä ja loput hoidetaan
vapaaehtoisvoimin. Kuusilehto kertoo,
että ainakin neljä isää on jo ilmoittanut
että voivat olla käytettävissä. Ja kun siinä kalastellessa näitä jutellaan, yksi tytöistä kuulee että hanke loppuu:
- Mut ei kai nää leirit vaan lopu?
- Ei
- Huh. •

Koko talvi odotettiin

J

ouni Paakkinen on mukana seitsemänvuotiaan Eeli-poikansa kanssa.
– Viime vuonna olimme kesäleirillä. Poika odotti koko talven, että päästäisiin uudestaan, mutta
lista tuli täyteen niin nopeasti ettemme ehtineet
mukaan. Onneksi pääsimme nyt syksyllä. Eeli on
kova kalamies. Itse en niinkään, isoisä oli, joten
ehkä tämä on vain hypännyt muutaman sukupolven yli!
Eeli onkin ensimmäisenä laiturilla kokeilemassa
onneaan, mutta tällä kertaa ei tärppää vaikka hän
osaa kuulemma suomustaakin. Onneksi verkoilla
on parempi tuuri. Verkkokalastus on muutenkin
harvinaista herkkua. Yleensä he käyvät isän kanssa Maskun Rivieralla, jossa ei verkoilla kalasteta

ja muutenkin saalit ovat särkimäisempiä.
Isän mielestä tällaisessa leirissä on
yksi asia ylitse muun:
– Kivaa on kiireetön yhdessäolo, se
ettei ole mitään muita asioita mielessä. Kotona kuitenkin on aina tekemätöntä työtä. Nyt mennään sitten ihan
pojan ehdoilla, luultavasti tämä viikonloppu on lähinnä kalastusta Täällä
on sellainen mukavan leppoisa meininki. Ei ole kovin aikatauluihin sidottua. Tehdään iltapala kun siltä tuntuu,
aika itseohjautuvasti mennään, ohjelmaakaan ei erityisemmin tarvita. •

Eeli on kova kalamies.

Leiriltä saa uusia kavereitakin

R

Valdemar sai porukan ensimmäisen hauen, kilon painoisen. Hän osaa myös perata se itse. Hänenkin mielestään kalastaminen on kaikkein hauskinta.

Akseli näyttää mallia, Vilholla on robinhoodius vielä
vähän hakusessa.

ami Nurminen on Mira-tyttärensä kanssa ollut leireillä lähes joka vuosi. Molemmat tykkäävät: Miralla on mukana
luokkakavereita ja uusiakin ystäviä hän on saanut. Isä tykkää
kun saa viettää laatuaikaa kahdestaan – eikä se kalastaminenkaan vastenmielistä ole.
– Ja onhan tämä vähän erilaista äijäporukalla. Ehkä vähän
rennompaa, ei ole aikatauluista ihan niin väliä, kaiken ei tarvitse tapahtua tietyllä kellonlyömällä. Nopeasti menee tällainen
viikonloppu. Monenlaista näissä on touhuttu. On tehty raketteja ja askarreltu kaikenlaista nahasta ja vuolukivestä. Viime talvena tehtiin iglu – täällä oli yksi kaveri opastamassa – siitä tuli
tosi hieno. Kesti aikuisen painon.
Mirasta kalastaminen on kivointa, mutta muukin kelpaa:
– Täällä saa uusia kavereitakin. Välillä on tehty myös kaikenlaista puusta ja nahasta Kerran sain lahnan, mutta se pääsi karkuun kun ei ollut haavia. Minulla on oma virvelikin mukana.
Leireillä on kivaa – yleensä ollaan liikkeellä koko perheen kanssa niin että vähän erilaista.
Tällä kertaa kokeillaan isän avokelalla. Se on Mirasta hiukan
hankalampaa kuin omalla, mutta tokalla kerralla viehe lentää
jo kauas. Saalistakin tulee:
– Partahauki, isä toteaa. Meriruohoa siis. •
RL

Rami ja Mira Nurminen ovat jo leirielämän konkareita.
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Viljo ja Jussi Koski poraavat rekan perävaunun tukirakenteita.

Kuurakettia rakentamassa
Nousiaisten isä-lapsipuutyökerhoon riittää tulijoita. Aika moni
löysi alunperin paikalle, kun ”vaimo kehotti”, mutta katua ei ole
tarvinnut: kerhossa viihtyvät niin isät kuin lapset.

I

lmoittautuneita on toistakymmentä
isää ja lapset päälle, joten Nousiaisten Nummen alakoulun veistoluokka alkaa olla melkoisen täynnä. Onneksi lapset ovat sen verran pieniä, että vievät tilaa vähän vähemmän. Tai enemmän, miten sen nyt ottaa, sen verran
vikkeliä ovat.
Isien ja lasten puutyökerho on kokoontunut jo muutaman vuoden, nelisen kertaa kaudessa. Neljä on kuulemma sikäli hyvä, että sen jälkeen alkaa väki vähetä. Jos toiminta jatkuu koko lukukauden, se sitoo liikaa.
Vetäjiä on kaksi, Pertti Lainio ja Jussi Koski. Tai vetäjiä ja vetäjiä. Aika lailla omalla painolla mennään. Lainio toivottaa aluksi ihmiset tervetulleeksi ja
kertoo säännöt: niitä ei juuri ole. Tehdään omaa tahtia mitä huvittaa ja lopul-
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ta siivotaan paikat. Jos ei keksi mitä tekisi, Lainiolla on mukana mallipiirustuksia
autoista, leluista ja ties mistä. Sähkökoneita ei poraa lukuun ottamatta käytetä. Kovin vaativia lelut eivät ole, mutta kivannäköisiä ja sellaisia että pikkuinenkin pystyy tekemään jos saa vähän
apua.

Yhteen hiileen puhaltamalla
Lainio kertoo, että puupalikat ja laudanpätkät tuodaan mukana, koulu tarjoaa tilat ja työkalut. Puu saadaan lähinnä lahjoituksina, itse on hankittu jonkin verran pensseleitä ja liimaa ja vastaavaa.
- Kun puhalletaan yhteen hiileen, niin
hommat sujuvat. MLL toimii vähän niin
kuin taustalla. Matti Kuusilehto Isähankkeesta on potkinut meitä alkuun,

ja sitä kautta olemme saaneet tietoa ja
tukea ja avustustakin. Olemme nykyään
myös ryhtyneet tekemään yhteistyötä
naapurikuntien isä-kerhojen kanssa: jos
joku järjestää jotain, niin voisi kutsua
muitakin, koska samalla vaivalla menee
vähän suurempikin porukka. Kaikkea ei
tarvitse tehdä yksin ja itse.
Lainio kertoo, että usein isä-lapsijutut
saavat alkunsa itse asiassa naisten aloitteesta – kerhossa on mukana miehiä joiden vaimot toimivat MLL:ssä. Mutta mitäpä siitä, jos ideat ovat hyviä. Puutyökerhon lisäksi on käyty muun muassa
uimassa Turun Karibiassa sekä päivän
kalastusreissulla.
- Kaikki taisivat saada kalaakin – tosin niin pieniä ettei niistä syötäväksi ollut. Mutta oli melkoinen kokemus lapsille monelle saada mato-ongella kala!

Aatu muistaa sen vieläkin.
Tällä kertaa Aatu rakentaa traktoria.
Tai yhdessä rakennetaan:
- Tämä on sellaista leppoisaa yhdessäoloa, jossa ei ole suorituspaineita. Me
olemme Aatun kanssa tehneet muun
muassa tukkirekan ja kuuraketin, Pertti
Lainio kertoo.

Saha pysyy pienenkin kädessä
Jussi Koski on toinen kerhon ohjaajista, puutyönopettaja ammatiltaan, joskaan ei täällä nyt kauheasti ohjausta kukaan kaipaa. Kosken kolmevuotias poika Viljokin vain vähän: hän on selvästi
tullut isäänsä, saha pysyy ihmeen hyvin
kädessä. Tosin he olivat kyllä mukana jo
keväällä, joten itse asiassa Viljo on tehnyt puutöitä lähes kolmasosan elämästään.
Koskellakin ajatus lähteä kerhoon heräsi vaimon kautta, tämä kun on mukana MLL:n toiminnassa. Mutta mikäpä siinä: sekä isä että poika tykkäävät ja
kuorma-autokin on aika hieno.
– Tämä on sellaista tosi rentoa tekemistä ja porukka on mukavaa. Lisäksi
täällä tehdään hienoja töitä! Viimeisteltyjä ja mielikuvituksekkaita juttuja.
Aika moni kerholainen on kolmevuotias, joskin se on sattumaa: ikärajaa ei
ole ja on mukana muutama eskarilainenkin. Vaikka suurin osa kerholaisista on niin pieniä, saha pysyy yllättävän
hyvin kädessä. Ja vasara. No, näyttää se
välillä hiukan hurjalta puuhalta. Ihan hyvä ettei ole äitejä paikalla. Joku koettaa
jopa käsisahata jalkaansa irti, mutta isä
ehtii nopeasti väliin ja jatketaan puupalan kanssa. •

Aatu auttaa isäänsä Pertti Lainiota pitämällä talttaa, kun koverretaan traktorille penkkiä. Vasarointikin pojalta sujuu jo aika hyvin. Tai ainakin huolettomasti.

Tuomas ja Elisa Suopajärvi maalaavat, syntymässä on joulutähtiä – lahjoiksi kummeille ja sukulaisille. Elisan mielestä maalaaminen on nikkaroinnissa kivointa, mutta kaikenlaista muutakin on kyllä tullut tehtyä, sillä he ovat käyneet kerhossa jo pari vuotta. Elisan käsissä on syntynyt korurasia ja leikkimökkiin hylly – ja tietenkin
koru sinne korurasiaan. Pikkuveli on tehnyt muun muassa traktorin.
– Harrastan itse nikkarointia ja kaikenlaista sellaista. Ajattelen, että lasten on hyvä oppia vähän tällaisia peruskädentaitoja. Tämä on aika luonteva ja mukava tapa
opetella, sanoo puolestaan Jukka-isä.

– Me ollaan tehty rekkoja, veneitä ja
tukkikoneita. Mä osaan käyttää ainakin
käsisahaa, vasaraa ja ruuvimeisseliä. Ai
mikä ero jos olisi äidin kanssa? No iskä
on parempi tekemään, sanoo eskarilainen Aatu.
Tällä kertaa tehdään ei enempää eikä
vähempää kuin skeittiramppi. Onneksi sentään vain miniatyyriversio. Hankaluus on, että pitäisi saada taivutettua levyä ramppiin sopivaksi. Isällä, Urpo Pappilalla (taustalla), tuntuu olevan
suunnitelma, joten ehkäpä se onnistuu.

Alman, 3, käsissä syntyy rekkalavetti. Median paikallaolo hiukan jännittää, mutta saha pysyy kädessä kun oikein keskittyy. Isä, Matti Salonen, kertoo, että tällaisen kerhon hauskuus on
siinä, että kotona ei yksinkertaisesti tulisi tehtyä mitään vastaavaa, kun siellä
on aina jotain muuta. On mukava päästä joskus vähän kahdestaan ulos.

MLL:n Isä-hanke
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Parisuhde
kuntoon,
mars!
Yksi Isä-hankkeen painopisteistä on ollut yhteistyö puolustusvoimien kanssa. Se onkin luontevaa, sillä siellä tapaa enemmän tulevia isiä kuin missään muualla. Kolmen vuoden aikana on tuettu monen ihmisen parisuhdetta ja itsetuntoa. Tämän lisäksi kokemusten hedelmät jäävät nyt hankkeen päättyessä puolustusvoimien käyttöön.

K

un muutama vuosi sitten aloitettiin Isä-hankkeen ja puolustusvoimien yhteistyö, ensin teetettiin
kysely johon vastasi 1500 varusmiestä. Kysyttiin hyvinvointiin liittyvistä asioista ja saatiin selville seuraavaa: Mitä
parempi itsetunto, sitä paremmin pärjää niin siviilissä kuin armeijassa. Mitä
paremmin kokee saavansa tukea kotoa,
sitä paremmin pärjää ja osaa suhtautua elämään – myös armeijaelämään –
myönteisesti. Ja kolmantena: murheet
parisuhteessa vaikuttivat mielialaan
ja siihen, miten pärjäsi ja viihtyi varusmiespalveluksessa.
Kyselyn vastausten perusteella sitten suunniteltiin koulutus, kertoo isätoiminnan ohjaaja Risto Tervonen, joka
kiertää kollegansa Maaret Vuorenmaan
kanssa puhumassa varusmiehille näistä
asioista:
– Kyse ei siis ole siitä, että me tulemme ja kerromme, miten asioiden pitäisi olla, vaan esittelemme varusmiehille,
miten heidän vertaisensa – varusmiehet
– ovat näihin asioihin vastanneet ja mitä
niistä ovat ajatelleet. Siis sellaisista asioista kuin elämänhallinnasta, tukiverkostoista, itsetunnosta, parisuhteesta ja
siitä kuinka palvelus niihin vaikuttaa.
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Itsetunto auttaa jaksamaan
Sosiaalikuraattori Ilona Pelttari Satakunnan lennostosta kiittelee, että yhteistyö on sujunut hyvin ja henkilökemiat olleet kohdallaan. Myös kerätystä
aineistosta tulee olemaan jatkossa hyötyä, se on kun on koottu suoraan oppituntimateriaaliksi.
– Sitä hyödynnetään muun muassa Sinä minä -päivässä, jossa mukana
ovat myös tyttöystävät. Prepataan varusmiesten näkökulmasta, millaisia asioita heillä on odotettavissa ja toisaalta
puhutaan siitä, kuinka tärkeää on saada tukea kotoa. Parisuhde- ja itsetuntoasiat ovat hyvin tärkeitä. Jos uskoo
kykyihinsä, saa tukea kotoa ja siviilissä
kaikki menee hyvin, armeijassakin jaksaa vaikkei aina olisikaan kivaa. Silloin
keskeyttämisiä on vähemmän ja hyvinvointi on suurempaa. Tuki kotoa on kullanarvoista.
Alokkaiden lisäksi MLL:n kanssa yhteistyössä koulutetaan myös alikersantteja, jotka siis itsekin ovat vielä varusmiehiä. He ovat niitä alokkaiden lähimpiä esimiehiä.
Ilona Pelttari kertoo, että näitä varusmiesjohtajia koetetaan kannustaa huomaamaan, jos jollakulla ei mene hyvin:

– Tavoitteena on, että olisi matala kynnys puuttua asioihin. Se ei tarkoita, että
alokkaat pitäisi peitellä iltaisin sänkyihin
ja lukea iltasatu, mutta sitä kylläkin, että
oltaisiin avoimin mielin. Otettaisiin johtajuus asiallisesti, niin ettei kenenkään
tarvitse pelätä, vaan että kaikki menee
hyvässä yhteishengessä. Itsetuntokoulutus auttaa myös tähän.
Yhteen hiileen puhaltaminen onkin
tärkeää:
– Kun ihmisillä on parempi mieli, palvelus sujuu. Kun yhteishenki on hyvä,
heikommatkin pärjäävät mukana. Osaltaan MLL:n koulutukset auttavat tässä,
Pelttari sanoo.

Varusmiesjohtajille oppia myös
Yhteistyö on hankkeen aikana tiivistynyt ja mukaan tullut muutamia uusiakin
varuskuntia. Pirkkalan lisäksi on käyty
muun muassa Tikkakoskella ja Rissalassa. Tilaisuudet, joissa koulutuksia pidetään ovat esimerkiksi ”Terveet aamut”
-infopaketteja, joissa yhden tai kahden
päivänä aikana esittäytyy monenlaisia
järjestöjä, MLL:n lisäksi esimerkiksi SPR,
poliisi, Liikenneturva ja niin edelleen.
– Meidän koulutuksemme on yleen-

sä oppitunnin mittainen, joskus puolitoista tuntiakin. Sinä aikana käydään läpi erilaisia parisuhteeseen, itsetuntoon
ja vastaavaan liittyviä aiheita siitä näkökulmasta, miten varusmiesaika niihin
voi vaikuttaa. Toinen tärkeä on niin kutsuttu Sinä minä -päivä, jolloin varuskunnassa paikalla ovat myös tyttöystävät ja
saadaan heidätkin mukaan, Risto Tervonen sanoo.
Vastaavasti varusmiesjohtajien kanssa on käyty läpi samoja teemoja vähän eri näkökulmasta: miten he voisivat
hyödyntää kyselyvastauksia ja ottaa paremmin huomioon yksilöt.
– Varusmiesjohtajien kanssa on
yleensä pienemmät ryhmät. 10–12 alikersanttia, jotka juuri ovat käyneet AUKin. Tarjoamme mahdollisuuden vähän
tuulettaa ajatuksia. Se on myös osaalue, jota puolustusvoimien on mahdollista hyödyntää myöhemmin. Me tuomme ryhmäjohtajuuteen inhimillistä, yksilön huomioimisen näkökulmaa, Tervonen kertoo.

Ihminen on kokonaisuus
Entä miksi se parisuhde sitten on niin
tärkeä, eikö sinne armeijaan mennä op-

pimaan ampumista eikä ihmissuhdetaitoja?
– Mennään, mutta parisuhde joka tapauksessa on nuorten miesten mielissä.
Monet suhteet päättyvät palvelusaikana eroon. Sinä minä -päivässä pyritään
kysetulosten perusteella herättelemään
ihmisiä, että he pohtisivat käytännön
asioita. Kun vuorovaikutus ja sopiminen
korostuvat, murheita on siltä osin vähemmän, Risto Tervonen miettii.
Kommunikoinnin tulisi myös olla
avointa ja kulkea molempiin suuntiin:
– Varusmiehiä koetetaan muistuttaa siitä, että kun he ovat viikon kiinni
ja tuntuu, että nyt pääsee kavereiden
kanssa menemään, niin pitää muistaa,
että yhtä lailla siellä kotona on odotettu. Vastaavasti kotoa ei tarvitsisi lähettää viestejä, että tule tänne heti nyt, kun
se ei kerran ole mahdollista.
Armeijan kanssa tällä kaikella on tekemistä paljonkin. Kuten kyselyn tulokset osoittivat, hyvä itsetunto ja läheisten tuki auttavat jaksamaan paremmin.
Kun parisuhde on kunnossa, metsäretketkään eivät rassaa niin paljon. Se on
tietenkin myös armeijan etu. Ja yhteiskunnan: jos saadaan ikäluokan isäkan-

didaatit pohtimaan parisuhdetta, onnistutaan vahvistamaan heidän itsetuntoaan ja saadaan heidät ajattelemaan
positiivisemmin, niin aika moni asia menee kansakunnankin tasolla paremmin.
Sitä paitsi suomalaista sotilasta ei pelota edes puhuminen parisuhteesta:
– Silloin tällöin on kyselty tilaisuuden
jälkeen muutamalla kysymyksellä mielipiteitä koulutuksesta. Niiden perusteella on oltu tyytyväisiä. Ja kun usein on yli
satakin kuulijaa ja saamme vuorovaikutusta aikaiseksi – että joku uskaltaa kysyä - niin sitä voi jo pitää hyvänä saavutuksena, Risto Tervonen kertoo.
Ilona Pelttarilla on samanlainen näppituntuma:
– Itse pidän usein itsemurhien ehkäisy -luennon MLL:n jälkeen. Välillä kysellään sitten, että onko pakko puhua noin
masentavista – MLL:n juttu oli paljon kivempi. Niin että kai siitä on pidetty! •
Roope Lipasti
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Isä-hankkeen ulkoisen arvioinnin tekivät Riitta Kinnunen ja Jukka Lidman Sosiaalikehitys Oy:stä 1.11.2013.

Isä-hankkeen
arviointia

Puolustusvoimayhteistyöllä tukea ja arjenhallintaa varusmiehille

I

sä-hanke on tehnyt merkittävän pelinavauksen
puolustusvoimien kanssa toteutetussa yhteistyössä varusmiesten parisuhteiden ja hyvän palvelusajan
tukemiseksi. Isä-hanke on toiminut hyvässä yhteistyössä puolustusvoimien kanssa toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa. MLL:n kouluttajien taidot
ja koulutussisältö ovat vastanneet puolustusvoimien odotuksiin, ja varuskunnissa ollaan oltu tyytyväisiä yhteistyöhön.

Ammattihenkilöstökoulutus
ja perhevalmennus tukevat
tasavertaista vanhemmuutta

I

sä-hanke on tukenut isien huomioonottamista tasavertaisina
vanhempina sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa. Alan henkilöstölle on järjestetty isien kohtaamiseen koulutusta, joka on
nähty hyvin tarpeellisena ja onnistuneena. Osallistujat ovat kokeneet koulutuksessa erityisen antoisaksi aktiivisen vuorovaikutuksen moniammatillisessa osallistujajoukossa ja käytännön kokemusten jakamisen asiakastyöstä. Koulutus on perustunut kouluttajien hyvään ammattitaitoon sekä mielenkiintoa herättäneeseen
aihepiirin alustukseen ja koulutusmateriaaliin.

A

mmattihenkilöstö on kokenut saaneensa koulutuksesta käytännön hyötyä. Asiakastyössä on herätty huomioimaan isiä
entistä tasavertaisemmin äitien rinnalla. Koulutus on tarjonnut
konkreettisia välineitä vuorovaikutuksen lisäämiseksi ja kehittämiseksi isien kanssa. Teemat ovat jossain määrin myös herättäneet
keskustelua työyhteisöissä koulutuksen jälkeen, jolloin se on hyödyttänyt laajempaakin henkilöstöjoukkoa. Isä-hankkeessa on luotu toimiva koulutuspaketti, jota MLL:n piirit voivat tarjota edelleen
kunnille ja kuntayhtymille.

I

sä-hanke on tukenut onnistuneesti isyyden entistä vahvempaa
huomioonottamista myös perheneuvolatyössä. Toiminnan tuloksena on saatu luotua toimiva perhevalmennuksen isäkertojen
toimintamalli tiiviissä yhteistyössä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän kanssa. Perheneuvolan yhteistyötahot näkevät toimintamallissa tärkeäksi sen, että isäkertojen vetäjänä toimii isä, jolla on tottumusta puhua tunteista ja vetää ryhmäkeskustelua. Miesten kesken ja vetäjän omien isäkokemusten kautta
ryhmäkeskusteluihin saadaan erilaista ulottuvuutta kuin naispuolisten terveydenhoitajien vetämänä. Isät ovat kokeneet antoisaksi keskustelut isäksi tulemisesta ja isyyden merkityksestä perheessä. He ovat saaneet itseluottamusta ja löytäneet käytännön tapoja toimia isänä ja puolisona perheessä. Perhevalmennus on myös
tukenut isän ja äidin vuorovaikutusta ja keskinäistä tukea vanhempana olemiseen. •
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K

oulutus on avannut varusmiehille uusia näkökulmia ihmissuhteisiin ja elämänhallintaan. Monet
varusmiehet ovat kokeneet hyväksi pohtia omaan
elämään ja ihmissuhteisiin liittyviä asioita yhdessä
ikätovereidensa ja samanlaisessa elämäntilanteessa
olevien kanssa. Käsitellyt teemat on koettu kiinnostaviksi ja ajattelua herätteleviksi. Koulutuspäivä on
koettu erilaiseksi normaaliin varusmiesten päivään
verrattuna ja tuonut jossain määrin virkistävää vaihteluakin palvelusaikaan.

V

arusmieskouluttajien tilaisuuksissa on korostettu toisten huomiointia sekä simputuksen ja kiusaamisen ehkäisemistä. Varusmiesjohtajien mukaan
koulutus on ollut tarpeellista, hyödyllistä ja muuta
koulutusta hyvin täydentävää. Oppitunnin sisältöä
on pidetty ajankohtaisena ja siellä on käsitelty sellaisia asioita, joita osa varusmiehistä on pohtinut jo
ennen armeijaan tuloa. Koulutus on herättänyt varusmiesjohtajissa uusia ajatuksia. Lähestymistapa
koulutukseen on ollut onnistunut: kouluttajien osaamista on kiitelty ja oppitunnin keskusteleva ote on
koettu toimivaksi.

V

arusmiesjohtajat ovat oppitunnin jälkeenkin keskustelleet keskenään koulutuksen teemoista.
Erään varusmiesjohtajan mukaan ryhmässä oli keskusteltu siitä, että omana alokasaikana koettua simputusta ei lähdetä toistamaan, vaan asiat tehdään
jatkossa omalla tavalla ja kaikkia kohdellaan tasapuolisesti. Toisen varusmiesjohtajan mukaan koulutus on haastanut miettimään hyvää ilmapiiriä ja ryhmähenkeä rakentavia tekijöitä.

P

uolustusvoimien sosiaalikuraattorit ovat saaneet
toiminnan seurauksena käyttöönsä työkaluja ja
malleja, joiden avulla varusmiesten kanssa voidaan
ottaa puheeksi parisuhteeseen liittyviä asioita. Koulutuksen avulla nuorille on saatu vahvistettua ”kaveria ei jätetä” –ajattelua. Muutaman tunnin koulutuksella ei sinänsä suuria vaikutuksia saada aikaan, mutta koulutuksella pystytään herättelemään niitä, joilla
asiat ovat vielä hyvällä mallilla – he ehkä saavat kipinän pitää asiat jatkossakin kunnossa. •

Isä-lapsitoiminta tarjoaa

Isä-hankkeen
arviointia

mielekästä yhdessä tekemistä

I

sä-hanketoiminta on tehnyt arvokasta työtä MLL:n yhdistyskentällä isä-lapsitoiminnan edistämiseksi. Isä-hanke on
kehittänyt isä-lapsitoimintaa neljän hankepiirin alueella eri puolilla maata painottuen Varsinais-Suomeen. Isä-hanke on tarjonnut uusia ideoita, tuottanut
opasvihkon ja jakanut käytännön neuvoja ja apua isä-lapsitoiminnan käynnistämiseen, toteuttamiseen ja kehittämiseen. Isäohjaajat ovat toimineet paikoitellen isä-lapsitoiminnan vetäjinäkin esimerkiksi leireillä.

I

sä-lapsitoiminta on ollut isien näkökulmasta hyvin antoisaa. Isille tehdyn kyselyn mukaan toiminta on vastannut hyvin sekä lasten että isien odotuksiin. Tärkeimmäksi asiaksi koetaan kiireetön, leppoisa yhdessäolo oman lapsen kanssa.
Toiminta tuo virkistystä isien ja lasten
elämään sekä irrottaa arjen askareista
ja muista ajanvietteistä. Isä-lapsitoiminta on lisännyt isien ja lasten yhdessä viettämää aikaa ja tarjonnut heille mielekästä yhteistä tekemistä ja keskustelunaiheita. Esimerkiksi leirit tuovat isille ja lapsille
tärkeää vastapainoa kiireiseen ja työntäyteiseen elämään.

K

yselyn mukaan puolet isistä kokee
saaneensa tukea isänä toimimiseen.
Yhdessä muiden isien kanssa toimies-

sa monet kokevat saaneensa myös käytännön malleja erilaisiin tilanteisiin lapsen kanssa. Samassa elämäntilanteessa olevat isät löytävät yhteisiä keskustelunaiheita ja voivat jakaa tuntemuksiaan
perheen arjesta. Isien arvioiden mukaan
myös perheenäidit näkevät hyväksi isille
ja lapsille järjestetyn toiminnan. Isien ja
lasten virkistyminen voi vahvistaa koko
perheen hyvinvointia ja antaa perheenäideille omaa aikaa.

I

sä-lapsitoiminta tukee isien ja perheiden verkostoitumista, sillä sen parissa
tavataan vanhoja tuttuja, ja myös uusien
isien ja lasten on yleensä helppo osallistua joukkoon yhteisen toiminnan kautta.
Kyselyn mukaan puolet isistä ja lapsista
on löytänyt toiminnan kautta uusia kavereita ja osa heistä on yhteyksissä toisiinsa myös muulloin vapaa-aikana. Isä-lapsitoiminta tarjoaa lapsille myös mahdollisuuksia saada tottumusta ryhmätoimintaan.

I

sä-lapsitoiminnan kehittäminen nähdään tärkeäksi useimmissa MLL:n yhdistyksissä, piireissä sekä liittotasolla.
Isä-lapsitoiminta on nostettu yhdeksi
keskeiseksi kehittämisen teemaksi MLL:n
strategiassa. Yhdistyskyselyn mukaan
isä-lapsitoimintaa järjestävien yhdistysten määrä on viisinkertaistunut Isä-hank-

keen aikana. Yhdistyksistä yli puolet on
järjestänyt ja jatkaa edelleen isä-lapsitoimintaa ja joka neljäs yhdistys suunnittelee isä-lapsitoiminnan käynnistämistä.

I

sä-lapsitoiminnan käynnistyminen voi
ottaa oman aikansa ennen kuin isät
löytävät sen ja aktivoituvat tulemaan
mukaan. On tärkeää saada toiminnalle
näkyvyyttä, säännöllisyyttä ja jatkuvuutta, jolloin isät voivat tulla mukaan silloin
kun heille sopii. Toimintaa voidaan järjestää yhtä hyvin naisten kuin miestenkin vetämänä – tärkeintä on säilyttää
rento ilmapiiri ja antaa tilaa isille ja lapsille tehdä asioita heille luontevalla tavalla.

T

yötä isä-lapsitoiminnan levittämiseksi tarvitaan Isä-hankkeen jälkeenkin. Yhdistyksissä nähdään tärkeäksi asiantuntijoiden neuvojen saaminen ja kokeneiden toimijoiden käytännön apu toiminnan järjestämisessä
ja juurruttamisessa yhdistystoimintaan.
Isä-hankkeessa tuotettu käytännönläheinen ohjemateriaali vastaa osaltaan
näihin tarpeisiin. Yhdistykset tarvitsevat myös asiantuntevaa tukea toiminnan markkinointiin.•

Tuloksellista isätoimintaa

I

sä-hanke on tuonut esille isyyden merkitystä ja tukenut tasavertaista vanhemmuutta. Hanketyötä on tehty kolmella eri sektorilla hyvässä yhteistyössä paikallisyhdistysten, ammattihenkilöstön
ja perheneuvoloiden sekä puolustusvoimien kanssa. Hankkeen toiminta on ollut tavoitteellista ja tuloksellista. Toiminta on vahvistanut
isyyden huomioonottamista MLL:n
tuottamissa palveluissa. Yhteistyö
kentällä on perustunut asiakasta-

hojen ja paikallisyhdistysten kuulemiseen ja tarpeisiin.

I

sä-hankkeen keskeisimpiä tuloksia
ovat kehitetyt toimintamallit ja niiden perustaksi tuotettu materiaali.
Hanke on tuottanut isille mahdollisuuksia omistautua yhdessäoloon lastensa
kanssa, verkostoitua muiden isien kanssa ja saada vertaistukea. Järjestetty toiminta on ollut mielekästä ja vastannut
hyvin niin lasten kuin isienkin toiveisiin.
Hanketoiminnan käynnistäminen pai-

kallisyhdistyksissä on tukenut toiminnan asiakaslähtöisyyttä, sillä yhdistysten kautta on päästy suoraan
kiinni asiakasrajapintaan.

T

oimintamuotojen juurruttamista MLL:n toimintaan on hyvä jatkaa edelleen. Kaikilta osin toimintaa
ei jatketa siinä muodossa kuin hanketoiminnassa tähdättiin, mutta uuden kokeileminen on tuottanut arvokasta tietoa MLL:n toiminnan kehittämiseksi. •
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