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yhteinen harrastus 
yhDistÄÄ s. 4–7

intti tekee pojista isiä s. 12–13

isät perhevalmennuksessa s. 10–11

isyys syntyy arjesta.
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Isä-hankkeen päällikkö Juhani Rantanen toivottaa 
tervetulleeksi kaikki isät lapsineen mukaan toimintaan.

tervetuloa, isät!

Mikä isä-hanke on?
se on viiden mll:n piirin yhteishanke, 
jonka tavoitteena on tukea tasavertais-
ta vanhemmuutta sekä isän roolia kas-
vattajana ja parisuhteen toisena osa-
puolena. RAY rahoittaa hanketta vuosi-
na 2010–2013.

Miksi Isä-hanketta tarvitaan?
mll pyrkii olemaan koko perheen jär-
jestö, mutta toiminnassa isät eivät juu-
ri ole näkyneet. myös julkiset palvelut, 
kuten vaikka neuvola, ovat isien mieles-
tä kehittyneet palvelemaan enemmän 
äitejä. lisäksi isyys koetaan erityisen 
haastavaksi liitettynä työelämän haas-
teisiin. Isä-hanketta siis tarvitaan, jotta 
äidit ja isät ovat tasaveroisia vanhem-
pia.

Hankkeen pääpainoalueet?
1. mll:n paikallisyhdistysten tekemän 
isä-lapsitoiminnan ja isien vertaistuen 
kehittäminen ja tukeminen 
2. Isän kohtaaminen ammattityössä
3. varusmiesten hyvinvoinnin tukemi-
nen ja vahvistaminen

Miksi juuri ne?
mll tukee perheitä monin tavoin, ku-
ten vaikka perhekahviloin sekä erilai-
sin vertaisryhmin ja kerhoin. meillä on 
vahvaa osaamista vaikuttamistyössä ja 
vapaaehtoisten ohjauksessa. näihin jo 
vakiintuneisiin työmuotoihin isä-hanke 
tuottaa uutta sisältöä.

Pyrimme yhdessä kuntien kanssa vai-
kuttamaan siihen, että isät huomioitai-
siin paremmin vaikka neuvolassa ja per-
hevalmennuksissa ja että passiivisetkin 

isät saataisiin mukaan. Tämä vaatii esi-
merkiksi ammattihenkilöstön koulutta-
mista isän kohtaamiseen.

Palvelusaika ajoittuu merkitykselli-
seen elämänvaiheeseen, jolloin edessä 
ovat itsenäistyminen, parisuhde ja mah-
dollisesti perheen perustaminen. Puo-
lustusvoimilla ja mll:lla voikin näin olla 
merkittävä osuus varusmiesten itsetun-
non vahvistuksessa, tulevaisuuden jä-
sentämisessä ja elämänhallinnassa. 

Mitä on saavutettu?
- Olemme kehittäneet isä-lapsitoimin-
nan muotoja yhdessä mll:n paikallis-
yhdistysten kanssa. näitä ovat leirit, 
retket, kerhot ja kahvilat.

- Puolustusvoimissa on järjestetty 
koulutustilaisuuksia varusmiehille, va-
rusmiesjohtajille ja palkatulle henkilös-
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isä-hanke kannustaa 
aktiiviseen isyyteen

isä-hankkeen luomille toimintamal-
leille on olemassa selkeää tarvetta ja 
tilausta, sillä isyyteen liittyvät teemat 

ovat nousseet entistä tärkeämmiksi ny-
ky-yhteiskunnassa. 
   Yhdistyskentällä nähdään tärkeäksi, et-
tä hanke tuo isyyden teemaa yleiseen 
keskusteluun, avaa aiheeseen erilaisia 
näkökulmia ja tuottaa tietoa tämän päi-
vän isyydestä. keskeistä on tarkastella 
kulttuurin muutosta, jossa monet mie-
het ovat saaneet riittävästi tilaa toimia 
tasavertaisena vanhempana perhees-

ulkopuolisen arvioinnin näkemyksiä hankkeen toimintaan

sä, sekä osaltaan lisätä aktiivisuutta isä-
toiminnassa. hankkeen keskeisenä pää-
määränä voidaan nähdä yleinen keskus-
telun nostattaminen isyyden teemoista 
ja niiden pinnalla pitäminen. isäteemo-
jen laajamittainen esillä pitäminen vaatii 
niin alueellista kuin valtakunnallista vies-
tintää.

Hankkeen tavoitteet ovat kunnianhi-
moiset, sillä sen puitteissa on käynnis-
tetty uusia toimintamuotoja kolmella eri 
sektorilla erilaisten yhteistyökumppanei-
den kesken. hankkeen kohteiksi on valit-

tu käytännön kannalta keskeisiä toimi-
joita. puolustusvoimatyössä nuoret mie-
het tavataan ensimmäisten parisuhtei-
den kynnyksellä. odotusajan neuvolassa 
sekä lastenneuvolassa kohdataan tuo-
reet isät.  mll:n paikallisyhdistysten toi-
minnassa kohdennetaan toimintaa isil-
le ja eri-ikäisille lapsille. keskeisin yhdis-
tävä tekijä näissä toimintamuodoissa on 
mahdollisuus päästä vaikuttamaan isyy-
teen ensimetreistä alkaen ja lasten eri 
ikävaiheissa. kohteet ovat hyvin linjassa 
hankkeen päämäärän kanssa. l

isä-hankkeen 
arviointia
(Riitta Kinnunen ja 

jukka lidman, 
sosiaalikehitys oy)

tölle hyvinvoinniin ja parisuhteen tuke-
miseksi. On valmisteltu koulutuspaketit 
ja niiden pohjaksi on toteutettu laajat 
kyselyt varusmiehille ja heidän koulut-
tajilleen. 

- olemme käynnistäneet yhteistyö-
tä äitiys- ja lastenneuvoloiden kanssa 
ja toteuttaneet isäryhmätoimintaa per-
hevalmennuksessa. valmisteilla on kou-
lutuspaketti ja laaja kysely neuvolan ja 
perhetyön työntekijöille. 

- lisäksi olemme järjestäneet semi-
naareja ja muita tapahtumia, jotta saa-
taisiin isäteemaa nostetuksi yhteiskun-
nalliseen keskusteluun.

Missä kaikkialla toimitaan?
Hankkeen koordinointi on Varsinais-
Suomessa. Neljä ohjaajaa sijoittuvat 
varsinais-suomeen ja kymeeseen (yh-
distysten isä-lapsitoiminta) sekä hä-
meeseen ja kainuuseen (puolustusvoi-
mayhteistyö ja isän kohtaaminen am-
mattityössä).

Miten homma käytännössä 
toimii jos haluaisi mukaan?
isille ja lapsille suunnatut tapahtumat 
ovat kaikille avoimia. Lisätietoa esimer-
kiksi isä-hankkeen ja paikallisyhdistys-
ten netti- ja facebook-sivuilta. Ohjaajien 

ISä-LeHTI ON MLL:N ISä-HANKKeeN TIedOTuSLeHTI. Päätoimittaja: juhani rantanen. perhetalo hei-
deken, sepänkatu 3, 20700 turku. Toimittaja: Roope Lipasti. Taitto: ulriikka Lipasti. Valokuvat: timo 
jakonen, mll:n arkisto. Piirrokset: Anton Lipasti. Paino: newprint 2012. Yhteystietoja: juhani.ranta-
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kautta saa lisätietoja eri mahdollisuuk-
sista toimia vapaaehtoisena.

Mistä isät innostuvat?
Palautteiden mukaan parhaat fiilikset 
ovat syntyneet yön yli leireillä, retkil-
tä ja erilaisista kerhoista. Yhteistä näil-
le on se, että isillä ja lapsilla on yhteistä 
kiireetöntä aikaa ja mielekästä touhua, 
josta jokainen iästä riippumatta nauttii. 
lisäksi isät kokevat saaneensa vertais-
tukea vanhemmuuteensa, itseluotta-
musta isänä toimimiseen ja myönteis-
tä nostetta parisuhteeseen. l
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MLL:n Isä-hanke on pyörinyt 
vuodesta 2010. Tavoitteena on 
tukea tasavertaista vanhem-
muutta ja isän roolia kasvatta-
jana. Tähän pyritään muun mu-
assa kehittämällä erilaista isä-
lapsitoimintaa ja vieläpä niin, 
että toiminta pyörisi isien va-
paaehtoisvoimin. 

varsinais-suomen isätoiminnan 
ohjaaja Matti Kuusilehto kertoo, 
että toimintaa on hyvin monen-

laista: 
- on leirejä, puutöitä, kalareissuja, 

luolaretkiä... äitienpäivän alla pidet-
tiin kokkausilta eli kakkutalkoot: lasten 
kanssa tehtiin yhdessä äidille kakku – 
siinä sivussa tuli se lahjakin sitten. Käy-
tännön tekeminen antaa luontevan ta-
van tai rungon tapaamisiin ja toimin-
taan.

Ajatuksena onkin kehittää eräänlai-
nen isätoiminnan polku niin että kaiken-
ikäisille lapsille olisi jotain: 

Isien tavalla, rennosti

Kiinnostaako vapaaehtoisuus?
Lähde mukaan toimintaan! Tarkempia tietoja: 
http://varsinaissuomenpiiri.mll.fi

- Vauvakerhot ovat 0–2 -vuotiaille. 
Muu kerhotoiminta on suunnattu taa-
peroista kouluikäisiin, leireille voivat tul-
la nuoretkin. oikeastaan vain vauvatoi-
minnassa pääpaino on kahvilla, keskus-
telulla ja yhdessäololla, muuten se on 
aina toimintaa, toimintaa ja toimintaa, 
Kuusilehto määrittelee. 

tähän mennessä palaute on ollut 
myönteistä. erityisesti on kiitelty, et-
tä kerrankin on toimintaa, joka oikeas-
ti keskittyy lapseen. että tehdään hä-
nen kanssaan jotain, eikä vain aina vie-
dä jonnekin ja mennä itse kaffelle.

miesten saaminen vapaaehtoiseksi 
vetäjiksi sen sijaan ei käy ihan samalla 
sabluunalla kuin naisten rekrytointi:

- kun vapaaehtoisilta isiltä on kysyt-
ty, miksi he haluavat sitoutua ja lahjoit-

taa aikaansa, siellä on yleensä henkilö-
kohtainen kokemus taustalla. Siis että 
on käyty katsomassa millaista toiminta 
on ja tykästytty siihen. Siksi haluamme 
myös innostaa isiä uskaltautumaan kat-
somaan, millaista toiminta on, kuusileh-
to kertoo. 

- esimerkiksi leirit ovat olleet tosi ki-
voja. jo päivän kalareissulla ryhmäydy-
tään. alkumatkalla ollaan yleensä ihan 
vain sen oman lapsen kanssa, mutta 
paluumatkalla ollaan jo porukka. lei-
rit ovat naisilta kiellettyjä. Se on sellais-
ta leppoisaa ja luontevaa äijäilyä, mutta 
lasten ehdoilla. keskitytään lapsiin, jee-
sataan toisia ja vetäjää. ihan jokaisesta 
leivänmurusta pöydällä ei hermostuta 
ja kaikki tekevät vähän kaikkea. isien ta-
valla, rennosti. l
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Elämykset syntyvät aika pienestä, ku-
ten nuotiolla istumisesta. Oleellista 
on, että istutaan siellä yhdessä.

Kalareissulla mieli 
lentää ja isi lennät-
tää. Isä-hankkeen 
päätavoite on pysy-
vä isä-lapsitoiminta 
siten, että vapaaeh-
toiset vetäisivät toi-
mintaa, ettei oltaisi 
riippuvaisia palkal-
listen panoksista.

Pilkillä isien kaa. Isätoiminnassa vapaaehtoisuus on 
nimensä mukaista: joku vetää kerran puolessa vuo-
dessa kalareissun, joku vetää kerhoa joka toinen 
viikko. Kukin sen mukaan, mitä haluaa ja pystyy.

isä-lapsitoimintaa vuoden varrelta

Kainuun isä-lapsikerhossa leikitään, 
mutta tavataan myös muita isiä. 

Isä-hankkeen ideana on tarjota toi-
mintaa isän kanssa kaikenikäisil-
le lapsille. Kainuussa on meneillään 
ratsastustunti. 
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puutyökerhossa mennään

LasTEn EHdOILLa
Vahdon isä-lapsikerhossa puus-
ta valmistuu joka viikko len-
nokkeja, hyllyjä ja robotteja. 
Tero Kramsun vetämässä puu-
työkerhossa käskytyssuhde on 
selkeä: lapset kertovat mitä 
tehdään ja isät auttavat. 

laukolan koulun veistoluokassa on 
esillä muutamia (puisia) laivan pie-
noismallisarjoja, joista jos joku in-

nostuisi, voisi lähteä väsäämään itsel-
leen laivastoa. lisäksi kerhon vetäjä te-
ro Kramsu on tuonut näytille tekemän-
sä pienoislentokoneen (kyllä, se ihan 
lentää) innostamaan, kun osa porukas-
ta tekee lennokkia. pöydällä on vielä va-
lokuvakirja, jossa on kuvia kaikenlaisista 
pienistä puutöistä, joista voi hakea ins-
piraatiota, jos ei tiedä mitä seuraavak-
si tekisi. 

Kramsun tyttärellä, tokaluokkalaisel-
la sarahilla, ei tosin sellaista murhetta 
ole. Hän löytää heti pienen listankappa-

leen, joka on kuin luotu vaatenaulakok-
si. ensin täytyy vain sahata se suoraan, 
katkaista pyöreästä rimasta ”koukut” ja 
lopuksi porata reiät ja liimata rimankap-
paleet paikalleen. 

Helppoa kuin heinänteko 
no, isää kyllä käskytetään aika lailla 
avuksi, mutta merivoimissa työskente-
levä mies lienee tottunut tällaiseen ko-
mentoketjun selkeyteen työpaikallaan. 
sitä paitsi lasten ehdoilla tässä nyt on 
tarkoituskin mennä. lapset kertovat mi-
tä tehdään ja isät auttavat. Tärkeintä ei 
ole lopputulos vaan se, että tehdään yh-
dessä. 

Yhdessä olemista ja oppimista
vahdon puutyökerho on toiminut pari 
vuotta, Kramsu on vetänyt sitä vapaa-
ehtoispohjalta jälkimmäisen. 

- Se lähti siitä, kun tulimme tänne Sa-
rahin kanssa ihan vain olemaan yhdes-
sä ja askartelemaan. Sitten tarvittiin vä-
hän ohjaaja-apua ja lupauduin, kun ker-

ran täällä muutenkin olimme. aiemmin 
olemme osallistuneet myös kalareissuil-
le, joita mll:n Matti Kuusilehto oli jär-
jestänyt, Kramsu kertoo (Mainittakoon, 
että Sarah ilmoitti toivovansa kalareis-
sun kestävän seuraavalla kerralla aina-
kin viikon.)

samaan aikaan kun sarah väsää nau-
lakkoaan, viereisellä höyläpenkillä puu-
haa tokaluokkalainen Eemeli isänsä Ka-
ri Osalan kanssa. syntymässä on hylly 
eemelin verstaaseen - tokihan eemelil-
lä pitää verstas olla, siellä voi sitten veis-
tellä vaikka puu-ukkoja. 

eemeliä naurattaa tämä Vaahteran-
mäkivertaus, mutta hän kyllä tykkää nä-
perrellä kaikenlaista verstaassaan. isän 
mielestä se on mainio asia – yksi syy, 
miksi kerhossa käydäänkin on, että poi-
ka oppisi vähän käyttämään sahaa ja va-
saraa, kun nykylapsilta niin usein kädes-
sä pysyy vain tietokonehiiri. 

Mutta on siinä se yhdessä oleminen-
kin: 

- vaikka kyllä me kahdestaan muuten-

sarah näyt-
tää  poraamisen 
mallia. isä tero 
kramsu katsoo 
päältä. 
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luontevampaa: 
- Ideana tässä on myös, ettei kerho 

ole liian ohjelmoitu. useinhan on niin, 
ettei aikuinen edes ymmärrä, mikä lap-
sen mielestä on hienointa. lapsi saa va-
lita, mitä tehdään. 

- Isi, tuu nyt auttaan, muuten mä saan 
kädet haavoja täyteen, Sarah ilmoittaa, 
vaikkei se taida ihan pitää paikkansa, sil-
lä vasara ja ruuvinväännin näyttävät kyl-
lä pysyvän ihan hyvin kädessä. 

sarahin mielestä kerho ja reissut ovat 
kivoja, koska niiltä saa ystäviä. isä on sa-
maa mieltä: 

- kalareissuille esimerkiksi tulee po-
rukkaa vähän kuka mistäkin. se kalas-
tus on kuitenkin vain pieni osa reissua, 
viimeksi tehtiin esimerkiksi intiaanipää-
hineet koko porukalle. sarah oppi myös 
heittämään virveliä.

no, saitko sarah kalaa?
- en mut noora sai näiiiin ison kalan. 

se kyl pääsi karkuun, sarah kertoo ja on 
päässyt selvästi kalajuttujen makuun. l

- Voiksä pyöreyttää tän, 
keskeyttää sarah ja 

toivoo, että isukki hioisi 
autonrenkaat vähän 

sileämmiksi  – naulakko 
kun tuli jo valmiiksi. 

kin kaikenlaista puuhataan. ja kun vie-
lä asutaan maatalossa, niin kaikenlaista 
tekemistä myös riittää, isä miettii.

Monstereita ja puutöitä
Kramsu kertoo, että puutyökerhon ja 
kalaretkien ohella on käyty muun muas-
sa helsingissä katsomassa monster-au-
toja. luontoretki on 
suunnitteilla ja ke-
väällä olisi tarkoitus 
käydä vähän lennät-
tämässä pienoislen-
tokonetta, se kun on 
kramsun oma har-
rastus.  

- kerho sinänsä 
menee aika omal-
la painollaan. lapset 
ovat tykänneet tästä paljon, ei tarvitse 
paljon maanitella mukaan. 

- Voiksä pyöreyttää tän, keskeyttää 
Sarah ja toivoo, että isukki hioisi auton-
renkaat vähän sileämmiksi – naulak-
ko kun tuli jo valmiiksi. sarahille veisto-

luokka on tuttu koulustakin, mutta ker-
hossa on kuitenkin vähän kivempaa: 

- kerhossa tehdään enemmän puusta. 
ekaluokkalainen Juho on samoilla 

linjoilla. kaikkein eniten hän kuitenkin 
ihastuu kramsun pienoislentokonee-
seen, eikä lakkaa kyselemästä, miten ih-
meessä sellaisen on kukaan voinut teh-

dä. juhon isä Lau-
ri Rahola saakin 
tällä kertaa tehdä 
yhteistä lennok-
kia käytännössä 
yksin kun juho ih-
mettelee suurem-
paa lentokonet-
ta. vaan käyhän se 
niinkin. 

Ei liian ohjelmoitua
ei tarvitse olla puuseppä pystyäkseen 
vetämään puutyökerhoa, mutta Kram-
su kyllä tunnustautuu kädentaitojen ys-
täväksi. näperteleminen ja käsillä puu-
haaminen myös tekevät yhdessäolosta 

eemeli ja iskä kari osala tekevät 
eemelin verstaaseen hyllykköä (ylh.).
juho ja isänsä lauri rahola puolestaan 
pykäävät lennokkia (oik. ylh). 
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isä-lapsitoiminnalle on olemassa sel-
keä tarve, sillä isyyden ja tasavertai-
sen vanhemmuuden tukeminen sekä 

isien ja lasten välisten suhteiden vahvis-
taminen nähdään tarpeelliseksi. 

MLL järjestönä haluaa myös profiloi-
tua entistä vahvemmin koko perheen 
järjestönä, jossa isät löytäisivät paikkan-
sa entistä paremmin. 

tarpeisiin vastataan luomalla isil-
le vertaistuen ja -oppimisen mahdolli-
suuksia sekä lasten kanssa yhdessä te-
kemisen tilaisuuksia. 

Isä-lapsitoiminnassa on kehitetty mo-
nipuolisesti useita isä-lapsitoiminnan 
malleja, kuten leiritoimintaa, päiväret-
kiä, isä-lapsikerhoja sekä isä-lapsikah-
viloita hyvässä yhteistyössä mll:n pai-
kallisyhdistysten kanssa. Yhdistyskentäl-
lä nähdään erityisen tärkeäksi, että juuri 
miehet tekevät isätyötä ja tuovat siihen 
oman leimansa.

Hankkeessa on kehitetty ja käynnis-

tetty isä-lapsitoiminnan muotoja aktii-
visten mll:n paikallisyhdistysten kans-
sa. Näissä yhdistyksissä on löydetty joi-
takin vapaaehtoisia isiä toiminnan ve-
tämiseen ja toimintaan on osallistunut 
isiä kohtuullisen hyvin. 

osallistujat ovat kiinnostuneita eten-
kin isille ja lapsille suunnatuista tapah-
tumista. monet isät ovat halukkaita tu-
lemaan mukaan kerhomuotoiseen toi-
mintaan kerran kuukaudessa tai use-
amminkin, ja myös isä-lapsileireille on 
löydetty aktiivisia osallistujia. Isä-lapsi-
toimintaan osallistuneet isät ovat an-
taneet runsaasti myönteistä palautetta 
järjestetystä toiminnasta. 

Yleisesti ottaen toiminta on vastannut 
hyvin sekä isien että lasten tarpeisiin. 
Paikallisyhdistyksissä nähdään, että toi-
minnan tulee tarjota isille yhteistä teke-
mistä lasten kanssa miehille luontevalla 
tavalla, esimerkiksi kisailemalla tai luon-
toretkien muodossa. nähdään myös hy-

isä-hankkeen 
ulkopuolista 

arviointia 
(Riitta Kinnunen ja 

jukka lidman, 
sosiaalikehitys oy)

väksi, että isät osallistuisivat yhdistysten 
toiminnan suunnitteluun.

isien omien arvioiden mukaan isä-lap-
sitoiminta on parantanut jonkin verran 
heidän vuorovaikutusta lastensa kans-
sa. isät kokevat myös saaneensa toimin-
nan kautta vertaistukea vanhemmuu-
teen ja ovat keskustelleet kasvatukseen 
liittyvistä asioista muiden vanhempi-
en kanssa. monet heistä arvioivat saa-
neensa lisää itseluottamusta isänä toi-
mimiseen ja kokeneet, että toiminta on 
vaikuttanut myönteisellä tavalla pari-
suhteeseen. 

Toiminnan laadun mittareiden luomi-
nen ja systemaattinen seuraaminen on 
tärkeä osa toiminnan juurruttamistyö-
tä. toiminnan haasteena on vapaaeh-
toisten isien löytäminen ja toiminnan 
jatkuvuuden turvaaminen, sillä isä-lap-
sitoiminta nojautuu vahvasti vapaaeh-
toistyöhön. l

isä-lapsitoiminta 
tarvitsee 
vapaaehtoisia isiä
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hankkeessa on käynnistetty yh-
teistyötä äitiys- ja lastenneu-
voloiden ammattihenkilöstön 

kanssa. Tavoitteena on vahvistaa isiä 
tasavertaisina vanhempina, valmentaa 
neuvolan ammattilaisia huomioimaan 
isät neuvolatyössä ja kehittää perheval-
mennusta isien näkökulmasta. 

erityisesti perhevalmennuksessa to-
teutettu isäryhmätoiminta on nähty 
neuvoloissa tervetulleeksi. isien kes-
ken voi syntyä keskustelua lapsensaami-
sesta ja parisuhdeasioista toisella taval-
la kuin neuvolavastaanotolla terveyden-
hoitajan kanssa. 

neuvolan terveydenhoitajat toivo-
vat saavansa hankkeesta eväitä isäryh-
mien vetämiseen ja keskusteluihin isi-
en kanssa van-
hemmuuden 
kysymyksistä. 
n e u vo l o i s s a 
nähdään myös 

hyväksi toimintamalli, jossa ryhmänoh-
jaukseen koulutusta saaneet vapaaeh-
toiset isät tulevat vetämään perheval-
mennusta isille. 

Hankkeessa on toteutettu isäryhmä-
toimintaa perhevalmennuksessa ja val-
mistellaan koulutusta neuvolatyön ja 
perhetyöntekijöille. hankkeen toimin-
nanohjaajan ja neuvoloiden välillä on 
ollut saumatonta ja onnistunutta yh-
teistyötä. isät ovat osallistuneet perhe-
valmennuksiin aktiivisesti. Osallistuneet 
ovat olleet isiä, jotka ottavat luonnos-
taan aktiivisen roolin lapsen vanhem-
pana. 

vaikeampaa on houkutella mukaan 
niitä isiä, joilla erityisesti nähdään tuen 
tarvetta vanhemmuudessa. Hankkees-

sa toteutettu per-
hevalmennus on 
nähty toimivak-
si ja osallistuneet 
isät ovat olleet hy-

isien osallistuminen 
perhevalmennukseen 
koetaan tärkeäksi

vin tyytyväisiä siihen, erityisesti isäryh-
män tarjoamaan vertaistukeen. 

erityisenä haasteena nähdään vapaa-
ehtoisten isien mukaan lähteminen ja 
sitoutuminen ryhmänvetäjiksi perheval-
mennukseen. perhevalmennuksen ve-
täjältä odotetaan erityisesti rentoa ja 
humoristista lähestymistapaa. On myös 
toivottu ryhmätapaamisten järjestämis-
tä vapaamuotoisemmassa ympäristössä 
kuin neuvolassa, jolloin isien houkutte-
leminen mukaan voisi olla helpompaa. 

Toimintamallia juurrutettaessa tarvi-
taan pysyviä rakenteita vapaaehtoistoi-
mijoiden kouluttamiseen sekä yhteis-
työn käytäntöihin. isät tulisi saada mu-
kaan myös toiminnan suunnitteluun ja 
kehittämiseen, ettei toiminta jäsenny 
pelkästään terveydenhuollon ammatti-
laisten ja hanketoimijoiden vuorovaiku-
tuksessa. l

isä-hankkeen 
ulkopuolista 

arviointia 
(Riitta Kinnunen ja 

jukka lidman, 
sosiaalikehitys oy)

oliko synnytys helpompi 
sen jälkeen, kun  
saitte ilokaasua?
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-meille syntyi tytär pari vuot-
ta sitten. Olin isäkuukau-
della ja vein tyttöä yksi-

vuotisneuvolaan. Siellä koin, että koko 
se juttu oli suunniteltu äitiä varten. Ky-
symyksetkin olivat suurin piirtein sellai-
sia, että onko rintatulehduksia ollut. No 
ei ole, kiitos kysymästä, nauraa Tero Ta-
komo, erityisopettaja ja MLL:n vapaa-
ehtoinen. hän vetää perhevalmennuk-
sissa isille suunnattua kertaa. 

 Sieltä neuvolasta se pesti saikin al-
kunsa: 

- sanoin oikein 
äänenkin, että 
vallanko äideille 
nämä jutut ovat 
ja jatkoin, että 
isäkuukauden pi-
täisi olla pakolli-
nen kaikille. sit-
ten neuvolan-
täti kävi jossain 
vähän neuvotte-
lemassa ja seuraavaksi minulle ehdotet-
tiinkin että haluaisinko lähteä mukaan 
tällaiseen isätoimintaan. 

Ja halusihan Takomo. Hän ajatteli, et-
tä jos oli yksi asia, josta hän haluaa muil-
lekin kertoa, niin se on, että olkaa hyvät 

”Kyllä tapaaminen ehdottomasti 
laittoi ajattelemaan joitain asioita 

toisesta näkökulmasta. 
näiden asioiden uudelleen ajattelu 

varmasti auttaa olemaan 
parempi isä sekä aviomies.”

JääKää 

IsäKuuKaudELLE! 
tero takomo vetää perhevalmennuksen 
isäryhmiä ja kannustaa isiä aktivoitumaan.

miehet lastenne kanssa ja käyttäkää hy-
väksi mahdollisuudet, joita järjestelmä 
antaa. 

- sen kuukauden aikana kun itse olin 
kotona, minä tosiaan olin lapselle se en-
sisijainen vanhempi, mikä oli uskomat-
toman hieno tunne. ei sitä paljon äidin 
puoleen silloin käännytty. 

Mutta oli vielä yksi toinen juttu ja se 
liittyy parisuhteeseen. Kotona olles-
saan Takomo oppi arvostamaan kotiäi-
din työtä ihan toisella tavalla: 

- kun itse oli töissä ja vauva pieni, 
tuntui että se 
vain lähinnä 
nukkui, joten 
sitä hiukan ih-
metteli, miksi 
pyykit saattoi-
vat olla teke-
mättä tai joku 
siivous jäänyt 
vähemmälle. 
Kun sitten itse 

oli kotona ja näki, mitä se oikeasti on, ei 
ihmetellyt enää.  

Pitää vaatia vastuuta
perhevalmennusten isä-tapaamisker-
ta järjestetään, kun lapsi on parin kuu-

kauden ikäinen. idea on yksinkertainen: 
käydään läpi vanhemmuuteen liitty-
viä asioita miehen kannalta. tilaisuute-
na se on sikäli haastava, ettei Suomessa 
kauheasti olla totuttu siihen, että vento-
vieraat miehet kokoontuvat keskustele-
maan muista kuin insinööritieteistä. 

no, eivät he aivan ventovieraita toi-
silleen välttämättä ole, sillä perheval-
mennusryhmät pyritään pitämään alus-
ta loppuun samana, joten ehkä sitä on 
tavattu jo ennen vauvan syntymää. 

- tapaamisessa jutellaan sellaisia kuin 
että millaisilla fiiliksillä on lähdetty syn-
närille ja että millaisia kokemuksia syn-
nytyksestä ylipäänsä jäi. puhutaan myös 
tuntemuksista ja kokemuksista, joita 
lapsi on tuonut mukanaan. miten se on 
vaikuttanut arkeen ja parisuhteeseen? 
Onko miettinyt omaa isyyttään? On-
ko miettinyt asiaa oman isänsä kautta: 
mitä asioita hänen isyydestään ei halua 
omaansa tai mitä haluaa? monet isyy-
den mallit kun tulevat alitajunnasta, ta-
komo miettii.

Ja sitten on vielä yksi asia, josta Tako-
mo haluaa muistuttaa: 

- usein käy niin, että äiti ikään kuin 
”omii” lapsen. että anna kun mää laitan 
ne vaatteet, et sä osaa. No ei varmaan 
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”Periaatteessahan näitä asioita voisi käsitellä myös muilla 
perhevalmennuskerroilla, mutta mielestäni on hyvä, että 

järjestetään tapaaminen vain isille, koska tällöin isien on ehkä 
helpompi puhua asioista ’miesten kesken’.”

”suosittelen tapaamista tuleville isille, 
ja tärkeimpänä perusteena on juurikin 

tuo vertaistuen saanti. Itse ainakin koin 
tapaamisen todella hyödyllisenä.”

MIKä IsäVaLMEnnus? 

Taustalla lakimuutos, joka neuvoo 
kuntia huomioimaan paremmin 
isät perhevalmennuksessa. Mo-
net kunnat ovat jo uudistaneetkin 
toimintaansa. Turussa ja Raisiossa 
MLL on lähtenyt mukaan tähän uu-
distustyöhön.
Ideana, että yksi perhevalmennus-
kerta on suunnattu vain isille – sii-
nä vaiheessa kun lapsi noin kaksi-
kuukautinen.
Keskustelua isyydestä ja parisuh-
teesta; tavoitteena vahvistaa aktii-
vista isyyttä.
Haasteena löytää kunnan työnteki-
jöistä vetäjiä isäryhmille, siksi py-
ritty löytämään myös vapaaehtoi-
sia.

”Tällaista palvelua on 
ehdottomasti jatkettava. 

Erittäin arvokasta tukea isille!”

osaa, ellei opettele. Pitää muistaa, että 
myös isä on lapsen vanhempi ja hänel-
lä on myös sanansa sanottavana siinä, 
miten ollaan. mies saa ja hänen pitää-
kin sanoa oma mielipiteensä. pitää vaa-
tia vastuuta. 

Lupa puhua
Isätapaamisten haasteena on, että nii-
hin tulevat ennen kaikkea sellaiset isät, 
joilla ei erityisiä murheita isyyden kans-
sa ole. Mutta toisaalta he saavat sitten 
vahvistusta omille ajatuksilleen ja näke-
myksilleen.

- ja jos ei tule tapaamiseen ketään, 
niin sitten juon itse kahvin ja juttelen 
peilin kanssa, takomo nauraa. tähän as-
ti isiä on kuitenkin riittänyt:

- paikalle tullaan ihan mielenkiinnos-
ta, mutta tottahan se myös hiukan hel-
pottaa, että saa puhua – eiväthän mie-
het kauheasti yleensä juttele tällaisista 
asioista. kun mies saa lapsen, pidetään 
ehkä varpajaiset, onnitellaan tuoret-
ta isää, poltetaan sikari ja sitten ryhdy-
tään puhumaan jääkiekosta. sen sijaan 
kun äidit kokoontuvat, eivät he muus-
ta juttelekaan kuin lapsista. Isätapaami-
nen antaa mahdollisuuden sille, että saa 
luvalla puhua lapsesta ja isyydestä, eikä 

tarvitse miettiä, että mitähän nuo ajat-
televat.

Takomolla on tietenkin ammattinsa 
puolesta valmiuksia vetää erilaisia ryh-
miä, mutta kyllä häntäkin vapaaehtois-
pestinsä ensimmäinen työpäivä jännitti. 
että tuleeko ketään paikalle ja tuleeko 
tilaisuudesta kankea. Toisaalta jos pär-
jää murkkuikäisten erityislasten kans-
sa, niin tuskinpa isät kovin paljon han-
kalampia voivat olla: 

- Lisäksi minulla on tietenkin MLL:lta 
saadut valmiit teemat, joista on tarkoi-
tus keskustella. ennen kaikkea koetan 
välttää sitä opettajan perisyntiä että on 
koko ajan suuna päänä. pyrin pikemmin 
vain ohjaamaan keskustelua ja viemään 
uusiin aiheisiin kun asia on käsitelty. l

 
Aukeaman lainaukset Raision perheval-
mennusten isätapaamisten palautteista. 

”arvokasta vertaiskeskustelua ja tukea omaan isyyteen ja 
vahvistusta omiin ajatuksiin sekä toisaalta myös vinkkiä, 

miten olla parempi isä.”
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Yksi Isä-hankkeen painopisteis-
tä on yhteistyö puolustusvoimi-
en kanssa. sitä kautta tavoite-
taan melkoinen osa ikäluokan 
miehistä. Tukemalla heidän hy-
vinvointiaan annetaan samalla 
eväitä tulevalle, johon kuuluu 
suurimmalla osalla myös isyys. 
Puolustusvoimatkin voittaa, 
mikäli Isä-hankkeen avulla saa-
daan motivoituneempia ja hy-
vinvoivempia varusmiehiä. 

maaret vuorenmaa mll:stä on 
vuoden päivät käynyt yhtenä 
kouluttajana puhumassa va-

rusmiehille kolmessa yhteistyöyksikös-

Tulevien isien hyvinvointi on myös puolustusvoimien etu

katse itsetuntoon päin!

sä: satakunnan lennostossa, ilmavoi-
mien teknillisessä koulussa sekä poh-
jois-Karjalan prikaatissa Joensuussa.

- Lähdimme liikkeelle kartoittamalla, 
millaiset asiat varusmiesten hyvinvoin-
nissa ovat hankalia ja sitten kehitimme 
toimintaa vastausten perusteella, vuo-
renmaa kertoo.

kyselyssä tuli ilmi kolme selkeää tren-
diä. Tärkeimpänä se, että mitä parem-
pi itsetunto oli, sen paremmin pärjäsi 
kaikilla elämän aloilla niin siviilissä kuin 
palveluksessakin. toiseksi varusmiehiltä 
kysyttiin tuensaamisesta. Ne jotka koki-
vat saavansa tukea, pärjäsivät ja osasi-
vat suhtautua myönteisesti asioihin. 

kolmantena esille nousivat parisuh-
deasiat. monissa palvelusajan aikana 
päättyneissä - ja myös jatkuneissa! - pa-

risuhteissa oli samantapaisia ongelmia. 
näin ollen yhdeksi koulutusten tavoit-
teeksi asetettiin parisuhteen terveiden 
elementtien vahvistaminen.

Ja jos joku ihmettelee, mikä armeija 
se sellainen on, jossa mietitään parisuh-
deongelmia, niin: 

- Palvelusmotivaatio on kaikkiaan pa-
rempi, jos ihminen voi hyvin. häiriöitä 
on vähemmän varuskunnassa ja koko 
palvelusaika on sujuvampi, minkä lisäk-
si siitä on myönteistä kerrottavaa palve-
lusajan jälkeen. se ei ole ihan pieni ima-
goasia, vuorenmaa sanoo. 

Ihminen on kokonaisuus
ilmavoimien teknillisen koulun henki-
löstöpäällikkö majuri Erkki Pekkanen on 
samoilla linjoilla: 
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- Kun hanketta meille esiteltiin, se 
kuulosti heti mielenkiintoiselta. Hank-
keen tavoitteissa on paljon yhtymäkoh-
tia niihin asioihin, joiden parissa me 
kamppailemme päivittäin. Kyselytutki-
muksen vastauksista nousi esiin esimer-
kiksi sellainen, että huono itsetunto ja 
varusmiespalveluksen keskeyttäminen 
kulkevat usein käsi kädessä. siksi itse-
tunnon kohottaminen on ensiarvoisen 
tärkeää. se on myös yksi meidän johta-
jakoulutuksemme tärkeimpiä element-
tejä.

Pekkanen muistuttaa, että ihminen 
on kokonaisuus, joten elämän eri puo-
let ja mahdolliset ongelmat niissä kier-
tyvät aina samaan: 

- jos siviilissä asiat menevät pieleen, 
ne herkästi menevät palveluksessakin. 
jos taas esimerkiksi parisuhde on kun-
nossa, pystyy keskittymään paremmin 
myös meidän koulutukseemme. 

puolustusvoimien näkökulma ei 
myöskään rajoitu pelkästään varusmies-
palvelukseen:

- Mitä paremmassa fyysisessä ja hen-
kisessä kunnossa reserviläiset ovat, sen 
parempi. ja nämä parisuhteeseen tai it-
setuntoon liittyvät asiat ovat sellaisia, 
jotka ovat mukana ihan koko elämän ja 
vaikuttavat myös varusmiespalveluksen 
jälkeen. siksi meillä on tässä intressi. ja 

onhan se tietenkin koko yhteiskunnan 
kannalta mainio asia, jos reservi voi hy-
vin, Pekkanen muistuttaa.

Positiivista ajattelua 
Käytännössä Isä-hankkeen kouluttajat 
tapaavat varusmiehet kaksi kertaa pal-
veluksen aikana, minkä lisäksi ryhmän-
johtajat, siis ruk:n tai auk:n käyneet, 
nähdään vielä yhden ylimääräisen ker-
ran. heillä kun on aika suuri vastuu siitä, 
miten palvelusaika koetaan. 

ensimmäisen kerran varusmiehet  ta-
vataan heti palveluksen alussa tilaisuu-
dessa, johon myös läheiset ovat terve-
tulleita. siinä korostetaan vuorovaiku-
tuksen ja tuen saannin sekä antamisen 
merkitystä sekä myönteistä asennetta. 

- Toinen tapaaminen on sitten muuta-
man kuukauden päästä. se on sellaista 
omaan hyvinvointiin liittyvien asioiden 
herättelyä, kuten että miten positiivinen 
ajattelu vaikuttaa elämään myönteises-
ti, Maaret Vuorenmaa sanoo. 

- Kysymme usein, että mitä siinä me-
nettää jos yrittää ajatella myönteises-
ti? usein ensimmäinen vastaus on, että 
mihin täällä muka pystyy vaikuttamaan, 
mutta kun sitten oikein kaivetaan, niin 
aina löytyy myönteisiäkin asioita. jos ei 
muuta niin se, että saa ruokaa. Siitä on 
hyvä lähteä.

ennakkoluulojakin isä-hankkeen kou-
luttajat kohtaavat – että mitä ihmeen 
MLL:n kukkahattutyyppejä sieltä tulee 
puhumaan.

- Mutta kun jää on rikottu ja päästään 
puhumaan parisuhdeasioista, meitä to-
della kuunnellaan. nämä kun ovat asi-
oita, jotka ovat mielessä lähes kaikilla, 
vuorenmaa sanoo. 

Parisuhteen palikoita
Minkälaiset asiat sitten ovat sellaisia, 
jotka parisuhteita saavat kestämään? 

- avoin ja toimiva vuorovaikutus on 
tärkeää. Siis esimerkiksi, että asioista ja 
ajankäytöstä sovitaan yhdessä. palvelus-
aika vielä entisestään lisää tämän mer-
kitystä. usein käy niin, että molemmat 
suunnittelevat tahollaan, mitä lomal-
la tehdään, eivätkä nämä sitten oikein 
kohtaa, vuorenmaa sanoo.

ja se isyys, kun kerran isä-hankkees-
ta on kyse? 

- suurin osa varusmiehistä ei vielä ole 
isiä, mutta jossain vaiheessa heistä tu-
lee. jos me pystymme vahvistaman hei-
dän itsetuntoaan ja parisuhdetaitojaan, 
niin epäilemättä se sitten heijastuu 
myöhemmin myös perhe-elämään. l

Roope Lipasti
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isä-hankkeen 
ulkopuolista 

arviointia 
(Riitta Kinnunen ja 

jukka lidman, 
sosiaalikehitys oy)

puolustusvoimissa nähdään tar-
peelliseksi nuorten miesten it-
seluottamuksen ja parisuhteen 

vahvistaminen, sillä miesten hyvinvoin-
ti tukee myös asepalveluksen sujumis-
ta. Miehet voivat keskittyä palvelusteh-
tävään, kun asiat kotona ja taustajouk-
kojen kanssa ovat kunnossa. myös va-
rusmiespalveluksella on vaikutuksensa 
parisuhteeseen. osaltaan hanketyöllä 
pyritään lisäämään varusmiesten puo-
lisoiden ja läheisten ymmärrystä siihen, 
mitä asepalvelus 
edellyttää nuorilta 
miehiltä. saman-
kaltaista tukea tar-
vitsevat myös ase-
palvelusta suorit-
tavat naiset. 

isä-hankkees-
sa on järjestetty 
koulutustilaisuuksia varusmiehille hy-
vinvoinnin ja parisuhteen tukemisek-
si. Kouluttajien ja henkilökunnan kou-
lutuksessa on herätelty ajatuksia hyväs-
tä johtamisesta ja varusmiesten kohte-
lusta. on nähty hyväksi tuoda kuuluville 
varusmiesten ääntä ja kiinnittää koulut-
tajien huomiota konkreettisiin asioihin, 
jotka vaikuttavat varusmiesten hyvin-
vointiin ja yhteishengen luomiseen. Va-
rusmiehille tehtävät kyselytutkimukset 
toimivat hyvänä perustana koulutusti-
laisuuksille sekä yhtenä toimintamuo-
don vaikuttavuuden mittaristona.

hanke on toiminut hyvässä yhteis-
työssä puolustusvoimien kanssa toimin-
taa suunniteltaessa ja pilotoidessa. han-
ketyöntekijät saavat kiitosta puolustus-
voimien näkemyksien huomioonotta-
misesta ja sujuvasta yhteistyöstä. näin 
toimintamuotoja on rakennettu puolus-
tusvoimiin sopiviksi ja sen toimintaa tu-
keviksi. toisaalta toiminta tähtää mies-
ten hyvinvointiin kauaskantoisemmin-
kin myös palvelusajan jälkeen, ja näin 

mll:n pehmeät arvot yhdistyvät puo-
lustusvoimien intresseihin. mll:n toi-
mijat ovat olleet joustavia yhteistyö-
kumppaneita: suunnitelmissa on edet-
ty puolustusvoimien aikatauluissa, asi-
oiden läpikäyminen on ollut selkeää ja 
tilaisuudet on toteutettu suunnitelmi-
en mukaan.

jo nykyisellään puolustusvoimissa pi-
lotoidut toimintamallit on koettu hyvik-
si. toimintamuotoja on useita, eikä vie-
lä voida sanoa, mikä toimii parhaiten 

ja millaises-
sa muodossa 
toimintaa lo-
pulta toteute-
taan. työsar-
kaa on vielä 
edessä ennen 
kuin toiminta-
mallit ovat lo-

pullisesti muotoutuneet. Puolustusvoi-
missa nähdään, että toiminnanvetäjät 
ovat onnistunees-
ti tuoneet esil-
le ajatuksenaihi-
oita julistamatta 
”oikeaa” ajattelu-
tapaa ja nostatta-
neet keskustelua. 
tätä vuorovai-
kutteisuutta ha-
lutaan edelleen 
vahvistaa. naisen 
ja miehen muo-
dostaman työpa-
rin vetämänä tilai-
suudet ovat ol-
leet erityisen 
toimivia, ja 
heiltä on löy-
tynyt vakuut-
tavaa asian-
tuntemus-
ta ja taitoa 
keskustelui-

toiminta puolustusvoimissa 
on käynnistynyt lupaavasti

den vetämiseen. hyviä toimintamuoto-
ja voidaan rakentaa myös puolustusvoi-
mien henkilökunnan kuten kuraattorei-
den kanssa yhdessä vedettynä. On tun-
nistettava onnistumista luovat tekijät ja 
rakennettava niistä pysyviä ja levitettä-
viä käytäntöjä.

toimintamallin vaikutuksia varusmie-
hiin on vielä haasteellista määritellä. 
Järjestetyt tilaisuudet ovat ainakin tar-
jonneet mahdollisuuden pohtia minä-
kuvaan ja ihmissuhteisiin liittyviä asioita 
sekä saattaneet jättää ajatuksia itämään 
nuorten mieleen. Myös kouluttajille jää 

pohdittavaa, 
mutta vanho-
jen tottumus-
ten muuttami-
nen puolustus-
voimatyössä 
ei käy hetkes-
sä. vaikutus-
ten osoittami-
nen on tärkeää 
toimintamalli-

en juurruttamiseksi puolustusvoimiin, 
ja tätä on pyritty tukemaan palautetie-
don keräämisellä ja huomioonottami-
sella toimintamallien kehittämisessä. 

mll:n toiminta puolustusvoimis-
sa on käynnistynyt hyvin ja sillä näh-
dään jatkuvuuden mahdollisuuksia. 
toimintamalleja viilataan hanketyön 
edetessä ja samalla ne hakevat paik-
kaansa puolustusvoimien uudistuvis-
sa rakenteissa ja tiiviissä koulutusko-
konaisuuksissa. l

Miehet voivat keskittyä 
palvelustehtävään, kun 

asiat kotona ja taustajoukkojen 
kanssa ovat kunnossa. 

urhea sotilas ei pelkää 
edes lastenkutsuja!
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isä-hanke tekee yhteistyötä myös yli-
opiston kanssa – tutkimuksen avulla 
on haettu tietoa, jota voitaisiin mah-

dollisuuksien mukaan hyödyntää kent-
tätyössä. tutkija Marko Lähteenmäki 
turun lapsi ja nuorisokeskuksesta ker-
too, että Isyyden polut –tutkimuksessa 
on tähän mennessä selvitetty yli neljäl-
täsadalta yksivuotiaan isältä heidän nä-
kemyksiään tuen lähteistään ja vertais-
tuen tarpeellisuudesta. isyyden polut on 
osa laajempaa hyvän kasvun avaimet –
seurantatutkimusta lasten ja nuorten hy-
vinvoinnista. seurantatutkimuksessa on 
mukana reilut 1500 perhettä Varsinais-
suomesta. 

Ja mitä sitten on saatu selville? Isä-
hankkeen näkökulmasta iloinen tai kan-
nustava uutinen on ainakin se, että isät 
ovat lähtökohtaisesti halukkaita kohtaa-
maan toisia isiä ja jakamaan kokemuksia 
isyydestä. 

- tärkein viiteryhmä isille oli nykyinen 
ystäväverkosto, sen sijaan uusien ystävi-
en tai verkostojen tarve ei ollut niin suu-
ri. Siihen varmaan vaikuttaa ihan jo se-
kin, että kun lapsi on pieni, ei oikein tun-
nu edes mahdolliselta solmia uusia tutta-
vuussuhteita, lähteenmäki arvelee. 

Isät tutkitusti halukkaita jakamaan kokemuksiaan isyydestä

isyyden poluilla
Kun lapsi sitten kasvaa, sosiaalisten 

verkostojen merkitys voi muuttua. Seu-
rantatutkimus mahdollistaakin jatkos-
sa leikki-ikäisten lasten isien sosiaalisten 
verkostojen tarkastelun. jatkotutkimuk-
sessa päästään käsiksi mahdollisiin muu-
toksiin leikki-ikäisten lasten isien tukiver-
kostoja koskevissa näkemyksissä. 

Omat vanhemmat tärkeitä 
lähteenmäen mukaan vertaistuen riit-
tävyyteen suhtauduttiin varsin suurel-
la hajonnalla: osalle sitä oli riittävästi, 
osalle ei. 

- vastaajissa oli paljon isiä, jotka kai-
paavat vertaistukea. tämä on signaa-
li myös esimerkiksi mll:n suuntaan: isä-
hankkeen kaltaiselle toiminnalle on tar-
vetta ja isät ovat kiinnostuneita osallistu-
maan. Siksi olisikin hyvä saada levitettyä 
tietoa olemassa olevasta toiminnasta. 
siinä tärkeää olisi eri toimijoiden, kuten 
neuvoloiden ja järjestöjen, yhteistyö, 
Lähteenmäki miettii.

Myönteistä ja rohkaisevaa oli, että suu-
rimmalla osalla vastanneista oli ystäviä 
tai muuta tukea, joiden puoleen kääntyä. 
Tutkimuksesta nousi myös selkeästi esiin 
se, että valtaosalle isistä ensisijainen tu-

enlähde ovat omat vanhemmat. myös 
isien ikä vaikutti vastauksiin: 

- Alle 30-vuotiaat olivat hanakampia 
toivomaan tukea ja näkivät tärkeämpänä 
isyyskokemusten jakamisen. eri-ikäisten 
isien tarpeet isyyskokemusten jakami-
sesta voivat olla hyvinkin erilaisia. näin 
tutkimuksella tuotettu tieto auttaa pal-
velutoiminnan kehittämisessä. 

Mites teillä?
tutustuessaan isien vastauksiin lähteen-
mäki pani merkille myös sellaisen asi-
an, että jako ”virallisen tukiverkoston” ja 
”henkilökohtaisen tukiverkoston” välillä 
ei välttämättä ole niin suuri kuin voisi äk-
kiä ajatella. 

- Pikemmin ne vaikuttavat toisiinsa. 
esimerkiksi isä-lapsi -toimintaan tuodaan 
malleja omasta perheestä ja päinvastoin 
- omaan perheeseen viedään malleja isä-
lapsi toiminnasta. tieto ja kokemukset li-
mittyvät. Voisi myös olla hyvä sisällyttää 
erilaisia lastenhoito- ja kasvatuskysymyk-
siä isä-lapsi toimintaan vähän niin kuin 
vaivihkaa. Siis niin, että sellaisia teemo-
ja olisi mukana ja sitten voitaisiin miettiä, 
että mites teidän perheessä? l

vuoden alussa isätoiminnan oh-
jaajana aloittanut Janne Van-
ninen-Vaattovaara kertoo, et-

tä kevään 2012 aikana heillä kainuus-
sa toteutetaan laaja ja mielenkiin-
toinen kysely sosiaali- ja terveysalan 
ammattilaisille:

- peruskysymys on, miten isiä täl-
lä hetkellä kohdataan neuvoloissa ja 
vastaavissa paikoissa. kyselyn perus-
teella sitten toivottavasti nähdään 
ne kohdat järjestelmässä, joita oli-
si syytä kehittää. Vastaukset on tar-
koitus purkaa kesällä ja syksyllä rää-
tälöidään sitten koulutusta niiden 
pohjalta.

Kainuussa kysellään sosiaali- ja terveysalan ammattilaisilta 
KuInKa IsäT KOHdaTaan? 

kyselyn lisäksi isä-hankkeessa vaiku-
tetaan vahvasti myös perhevalmennuk-
sissa. tietenkin ollaan mukana käytän-
nön työssä, mutta myös taustalla: 

- perhevalmennusten sisältöjä ol-
laan kuntatasolla yhdenmukaistamas-
sa. niinpä osallistumme kuntayhtymän 
perhekeskustiimeihin, jotta isä-näkökul-
maa ei unohdettaisi, Vaattovaara-Vanni-
nen kertoo. 

muutoin kainuussa isä-hanke kulkee 
aika lailla samoja latuja kuin muuallakin, 
turussa, hämeessä ja kymessä: 

- Tavoitteena on saada MLL:n paikal-
lisyhdistysten avulla tai kautta lisää va-
paaehtoisia isä-toimintaa vetämään. 

Tällä hetkellä meillä pyörii aktiivises-
ti pari ryhmää. Kerhoissa askarrellaan, 
piirretään tai liikutaan. Olemme koetta-
neet pitää toiminnan mahdollisimman 
vapaamuotoisena, jotta kynnys osallis-
tua tai lähteä ohjaajaksi ei olisi suuri. 

Käytännössä se tarkoittaa ennen kaik-
kea sitä, ettei järjestetä mitään ”täällä 
keskustellaan syvällisiä ja avaudutaan”  
-juttua: 

- Se pelottaa heti ihmiset pois. Mut-
ta toisaalta kun yhdessä asioita puuha-
taan, siinä rivien välissä voi sitten luon-
nostaan syntyä keskustelua kaikenlai-
sesta, Vanninen-Vaattovaara uskoo. l
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Kimmo Kotka isä-lapsikerhossa

sahaa tää. poraaks tähän reiän ja 
ruuvaa sit se kii.

Nyt tarttis vähän hioo. 
Hmm... no joo... ihan jees. 

mut ehkä on parasta 
tehdä tää ihan itte.


