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Mikä isyydessä puhuttaa?
 Isiä tutkittu aiemmin pitkälti äitiyden kautta
 Miehet voivat yleisesti huonommin kuin
naiset

 Viime vuosikymmeninä isän asema ja
merkitys perheessä korostunut 
 Isät on alettu nähdä tasavertaisena
vanhempana
 Isien ja isyyksien monimuotoisuuden esiin
nostaminen

Isyyden merkitys
 Kuka tahansa mies osaa tehdä lapsia, mutta olla
isä…niin. Ainakin minä haluan olla isä tälle lapselle ja
kantaa vastuuni. Niin kauan kuin hengitän.

 Ei mulla elämässä oo ollu parempaa aikaa ku tämä,
tämä aika. Se on niin kuin se paras, en mä vois
niinku ajatellakkaan ettei olis Santtua. Se on niin iso
juttu, ja sitä ei pysty niinku pukemaan sanoiks, et se
niinku, se on kokonaisvaltanen juttu.
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Isän ja lapsen suhde
- Yhdessä tekeminen, kokeminen ja tunteminen
1. Toiminnalliset siteet (behavioral bonds),
o
o

tekemistä; leikkiä, ulkoilua, piirtämistä  Jonkin tavoitteen saavuttaminen,
yhdessä tekeminen lisää yhteenkuuluvuudentunnetta
Ei aina paikkasidonnaista! Nykyään myös virtuaalisesti (nettipelit)

2. Kognitiiviset siteet (cognitive bonds)
o
o

syntyy, kun osapuolet opettavat toisilleen asioita (isä lapselle ruuanlaittoa,
lapsi isälle netin käyttöä)
Resurssien jakaminen yhdistää, voimaannuttaa ja palkitsee

(Marsiglio, W. & Roy, K. 2012. Nurturing Dads. Social Initiatives for Contemporary Fatherhood. New
York: Sage.)

4. Emotionaliset siteet (emotional bonds)
o perustuvat rituaaleihin; sanallista ja fyysistä
läheisyyttä (iltasadun lukeminen)
o vaikeuksista ja kriiseistä selviytyminen yhdistää

5. Eettiset ja henkiset siteet (ethical and spiritual bonds)
o uskonto, eettinen vakaumus; arvot ja moraali



Ristiriitaista
Odotukset ja ihanteet
Pekka 29v:
Monelle isälle on itselleenkin epäselvää, mitä sulta odotetaan.
Mitä sun pitäis olla ja (mitä) yhteiskunta odottaa susta… sä et
oikein itekkään tiedä. Pitäiskö olla auktoriteetti, vai lässyttävä
täti - vai mikä sun pitäis olla? Pitäis olla vähän kaikkee; tuoda
leipää pöytään, siivota, olla lapsen kanssa, olla rakastaja, hellä
ja macho. Olla hauska, käydä uimassa ja peuhulassa… Ja
parisuhdekin, sillekin pitäis olla aikaa. Pitäis olla sellanenkin,
että kun ennen vanhaan, että ’odotappas kun isä tulee kotiin’.

Hyvä isä?
 Sitoutuminen isyyteen
 Isän halu, valinta ja kyky kantaa vastuuta
 Osallistuminen lapsen arkeen
 Emotionaalinen suhde lapseen
 Tuntuu, että mä oon liian vähän … vähän Kallen kanssa. Sit
tulee syyllisyys siitä, että nyt ei jaksakkaan olla, haluais vaan
lukee lehtee ja pistää videot pyörimään et sais olla rauhassa.
Ei sais muka olla itsekäs….siitä tulee syyllisyyttä. Se on
varman siellä syvemmällä, haluais antaa enemmän kuin on
ite saanut lapsena, ja sitä miettii, että antaako tarpeeksi?

Mies ja tunteet
 Tunnekulttuuri = säännöt ja uskomukset
sallitusta ja kielletystä

 Isien tunteet jätetty tutkimuksissa pitkälti
huomiotta
 Isyys on uusien tunteiden herättäjä ja tunneelämän aktivoija
’se on vaan kaivanu niitä piirteitä esiin
mussa, mitä on varmaan valmiiks ollukki’
(Rasmus)

Puhuuko mies miehelle
isyyskokemuksistaan ja -tunnoistaan?
KYLLÄ:
Puhutaan Mikon kanssa, eikä meiän tarvi misssään
saunakaljoissa ees olla, ett me pystytään puhumaa. Määhän
puhun tästä talo akkojenki kans ihan menne tulle (naurua)
(Anssi 32v)

EI:
Ehkä se ei oo ihan isyydestä mistä ainakaa mää niinku
karvasten äijien kans juttelen. Ei työkaveritkaa välttämättä
jaksa niinku joka päivä kuunnella että aijaa nyt se tuli taas
pissan pottaan että juu hyvä! Mut niinku emmää..emmä
pysty sanomaa, et mä olisin kenenkään poikakaverin kansa
oikeen mistää isyyden arvoista ja tämmösistä nii mitään
jutellu. (Raimo 35v)
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO
2007

Matias, 23-vuotiaana isäksi
- tieto raskaudesta
 Tosi nopsasti se sitten niinku tärppäs, se oli ku olis lyöty
mukavan pehmeellä puulla päähän, että sitä niinku
putos, ei nyt ihan kirjaimellisesti polvilleen, mutta
melekeen, mutta niinku hyvällä tapaa. Sitä niinku käveli
ihan semmosessa sumussa pitemmän aikaa sitte
 Mutta totta kai siitä oli häkeltyny ja ilosesti yllättyny.
Mutta myös sillee semmosta huolestuneisuutta pelissä
että nyt tää on niinku oikeesti tässä tää tilanne. Että
pystyykö tän kantamaan ihan kunnialla läpite loppuiän,
entä jos joku menee vikaan? Semmonen
tunnemyrskyhän se oli, totaniin, vähän aikaa.
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO
2007

Paten (36v.isäksi) ulkopuolisuuden kokemus
ensimmäisinä kuukausina
 ”Kyllä isän rooli on tollasessa aika mitätön, kun meilläkin
poika oli tissilapsi. Ja se sitoo äitiin niin kovasti. En yhtään
ihmettele sitä, jos parisuhteet kaatuu siinä vaiheessa. Kyllä
isän rooli on sinä alkukuukausina - ei sillä oo mitään virkaa.
Sanotaan ja neuvolassa puhutaan, että ’joo kyllä sit isä
kylvettää’, no jos kerran viikossa sitä käyttää kylvyssä, nii ei
se nyt hirveesti kiksejä anna. Monta kertaa oon Marjalle
sanonu, että vaikka mä olisin viikon istunu baarissa, niin te
ette välttämättä edes huomaa sitä, että mä oon ollut poissa.
Koirat on ainoot, joille ois voinu tulla ikävä. Että kyllä siinä
tuntee niinku ittensä hyvin ulkopuoliseks.” (Pate 38v)

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO
2007

Tunteet synnytyksessä
 Lähentävä tai etäännyttävä kokemus
Ilo ja riemu
Itku ja epätoivo
Huoli ja pelko
Läsnä ja lähellä
Tunteet ja tunteettomuus

 Kokija vai tukija?
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO
2007

Timo (24v)
Tunteet pinnassa
Ku poika synty, se on kyllä semmone, että
sitä ei kyllä ikinä unoha vaikka olis mite
väsyny. Se on kyllä, että siinä nousi tunteet
pintaa ja itkettii kaikki.
Ite koin sen silleesti, että se oli hienointa mitä
oon varmasti kokenu.
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO
2007

Valtteri (28v) ”Vintti pimeenä”
 Mä parahdin itkuun. Ihan, ihan älyttömään.
Sitte mä jossain vaiheessa tajusin kattoo, että
kädet, jalat juu. Sit mä jossain vaiheessa
muistin kattoo onks se tyttö vai poika,
tämmösen ihan niinku perussetin. Mä olin
kyllä erittäin liikuttununeessa tilassa. Nii se
oli. Mä aloin siinä kylvettään, mä oli, mä olin
aivan niinku horteessa, mä en oikeen edes
muista mitään. Tää klassinen napanuoran
katkaisu, mä hädintuskin muistan sitä. Mä
olin ihan vintti pimeenä.”

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO
2007

Severi (42v) ”Huolta ja pelkoo”
 Kavereitten kans puhuttu, että kun hehkutetaan sitä että
se lapsen syntymä on semmonen jossain mielessä
järisyttävä kokemus mutta mun mielestä se ei oo niin
järistyttävä, koska sen pohjalla on huoli äidin ja lapsen
selviytymisestä. Se ei oo sitä, että kun jalkapallossa
potkastaa vaparia ja sitä jännittää, meneekö se maaliin sitte tulee maali ja sitte hurrataan. Vaan siihen liittyy
huolta ja pelkoo, että kaikki menee hyvin ja osaanko mä
tässä tilanteessa olla niinku mun pitäs olla? Se isän rooli
siinä tilantees ku ammatti-ihmiset häärii ympärillä, että
miten siinä ollaa, ettei ainakaa mitään häiriöö sitte
(naurua) tai mitään pyörryttämistä.
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO
2007

Jussi (24v) ”Mitähän tästä tulee?”
 Yö siinä ponnisteltiin ja aamulla lapsi syntyi. Pari
kertaa meinas kyllä lähtee taju kankaalle, kun mulla
on vähän sairaalakammo. Sitten tuli ongelmia
istukan kassa ja mä muistan se, kun mulle lyötiin se
nyytti tähän syliin ja mä olin se sylissä ja hyvä, ettei
lähteny taju kankaalle. Ei kyllä oikeen tuntunu
isyydeltä. Kukaan ei oikeen tienny mistään mitään
ja ihmisiä tuli ja meni. Kyllä mä sillon ajattelin, että
mitähän tästä tulee, ei oikeen tiedä mitä pitää
tehdä. Semmonen rääkyvä nyytti sylissä
ensimmäistä kertaa, nii ei oikee sit…. Heh.
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO
2007

Isien ilonaiheet
 Isyys on ylpeyden aihe
 Yhdessä tekeminen, läheisyys,
hellyys
 Päivän paras hetki:
”Kun tulee töistä kotiin ja lapsi ottaa nenästä kiinni”
”Se on aivan uusi ihmissuhde, jota ei voi verrata muihin”
 Lapsen oppimisen seuraaminen
 Lapset auttavat irrottautumaan työpaineista
 Parisuhteen lujittuminen isäksi tulon myötä

Isien huolenaiheet
 Perheen koko  perheen talous
”Harmittaa, kun pitää olla poissa kotoa rahan takia”

 Lasten elinolosuhteet ja turvallisuus
”kyllä siinä muodostuu sellaset tuntosarvet, sitä suojelee lastaan”

 Lasten kasvatus ja omat ’vanhemmuustaidot’
Syyllisyys ja ulkopuolisuus
”Osaanko mä asettaa rajoja? ”Oonko mä tarpeeksi poikani kanssa?”
”Olenko mä tarpeeksi hyvä isä?”

 Isän toissijaisuuden kokemus suhteessa äitiin
”Ei siinä paljo mua kaivattu, kun…”

 Parisuhde, oma terveydentila
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 "Isän kanssa riehuminen on
parasta. Myös uimahallissa
käyminen ja pillimehun juominen
ovat kivoja isissä." Tyttö, 4

 "Iskä on siksi paras, kun hän on
niin komea ja ihana. Iskä on kiltti,
ja käy mun kanssa kaupassa.
Joskus käydään lenkillä yhdessä."
Poika, 5

 "Isin kanssa on ihana herkutella ja
katsoa yhdessä elokuvaa. Isin
kainaloon voi piiloutua, jos tulee
jännä kohta." Poika, 6
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ANSSI 32v. (Normitarina)
Romanssista suunniteltuun raskauteen ja sitoutuneeseen isyyteen
’Rakkautta ensi silmäyksellä’


Mä näin Saaran yhen kaverin luona, ja sanoin heti että
’Nonnii, se on siinä’.

’Odotellen valmiiksi’


Saaralla oli jo parikymppisenä kauhee vauvakuume, mutta mä en ollut vielä valmis. Me
opiskeltiin, hankittiin yhteinen oma koti, remontoitiin ja sit kolmikymppisenä olin valmis.

’Olin se ensimmäinen’


Saaralla tuli komplikaatioita ja lapsi piti leikata. Siinä vaiheessa kun lapsi nostettiin mahasta
olin ihan paskana. Tyttö huusi kätilön sylissä ihan sikana. Mä otin sen ja juttelin, niin se
rauhottui. Mä kävin hoitamassa lasta lämpökaapissa ekat päivät, mä olin se tissi. Se oli
mieletön kokemus.

’Hyvä elämänmuutos’


Me ollaan muisteltu, miten helppoa ja vapaata se oli ennen lasta – saatiin vaan maata
sohvalla työpäivän päätteeksi tai mennä jonnekin syömään. En kaipaa pätkääkään niitä
aikoja nyt. On tajunnu, että ’vitsi, on tässä paljon muutakin’. Esimerkiks on hienoo mennä
tonne hiekkalaatikolle vääntään hiekkakakkuja koko laatikko täyteen.

KM Johanna Mykkänen 2.6.2008
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Kimmo 37v. (Tahtotarina)
’Vihdoinkin isäksi!’ (1)
’Haluan lapsen!’
Aikaisempi parisuhde loppui siihen, kun minä halusin lasta ja
toinen ei. Sitten tapasin Sirpan, joka halus kuitenki opiskella
ensin. Sitte sitä oltiin töissä ja hankittiin talo ja rempattiin sitä.
Vuosien päästä Sirpa vihdoin suostui!
’Odotin kun kuuta nousevaa’
Aloin hyysäämään ja tekemään kaikkee, että puoliso sais levätä.
Mulla oli varaa joustaa. Neuvolassa miehet jää kyllä syrjään,
mutta sehän on ymmärrettävää.
’Tää lapsi on minun’
Mä koin heti synnytyssalissa, kun kätilö pisti sen siihen pakettiin
ja anto sen mulle syliin, että tää lapsi on minun. Kyyneleet pyöri
poskilla ja mä olin niinku, tää on nyt totta! Sillon tuli se isyys. Se
oli semmonen tunne.

KM Johanna Mykkänen 2.6.2008

28

RASMUS 29v, (Selviytymistarina)
’Vahingosta vastuuseen’
´Ensimmäinen reaktio oli, että voi vittu’

Ei me seurusteltu eikä mitään. Multa ei kysytty, mulle vaan ilmotettiin
puhelimella, että ’susta tulee isä’. Ei se välttämättä hauskaa ollu, mutta ei se ny
maailman kamalinkaan asia ollu.
’Odotusaikana mies on marginaalissa’
Olin mukana kaikilla neuvolakäynneillä. Mutta mua vähän tympäs se koko
touhu, ei siinä ollu mulle mitään, äitiä ja lastahan se koski.
’Pystyssä synnytyksen jälkeenkin’
Ei se nyt niin valtavaa ollu, mitä jotkut kirjoitukset antaa ymmärtää. Kyllähän se
valtava kokemus on, mutta kyllä mulla jalat kanto edelleen sen jälkeenkin.
’Isyys saa positiivisesti liikuttumaan’
Kyllä isyys on syrjäyttänyt niitä vähemmän tärkeitä asioita. Lapsi on ainoita
asioita, mikkä saa täs maailmas mut varmaan positiivisesti liikuttumaan, mikkä
mä pystyn myöntämään. Lapsi on niinku ihan kaikkea.
’Miehen pitää ottaa se vastuu’
Oon kantanu oman korteni kekoon. Kyllä miehen pitää ottaa se vastuu.

KM Johanna Mykkänen 2.6.2008
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Mistä on tämän päivän isyys tehty?
Kulttuuriset /
uskomukset
isyydestä ja
mieheydestä

Henkilökohtaiset
asenteet,
isänä olon
kokemukset

Muistot,
lapsuusajan
isyyskokemukset

Isyys
Äitiys
peilauspintana,
relationaalisena
suhteena

Muiden miesten
isyydet ja
-kertomukset
Asiantuntijoiden
neuvot ja ohjeet

Kiitos!

KIITOS!
….KYSYMYKSIÄ
… KESKUSTELUA.
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