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Toimiiko leiriltä nouseva vertaistuki jatkumona isien elämässä myös leirin jälkeen? 
Millä tavalla se näyttäytyy? 

 

Teoreettinen ja käsitteellinen kuvaus: Opinnäytetyömme teoriaosuudessa käsitte-
lemme vanhemmuutta, isyyttä ja vertaistukea. Hankimme myös teoriatietoa seurakun-
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Thesis description: The purpose of this thesis is to raise the experience of the fathers, 
and to raise awareness of the importance of peer support orientation. In our thesis we 
describe the fathers peer support experiences of the father-son camp organised by the 
Rovaniemi parish, as well as  to describe the importance of peer support in post-camp 
everyday life. The aim is also to define how the camp impacted the fathers parenthood, 
relationships, and well-being of their families. 
The thesis gives answers the following research questions: 
What kind of peer support fathers feel that they get experience to receive  from the 
Pasmajärvi father-son camp? 
Do fathers feel experience that peer support also continues after the camp, and how it 
appears in everyday life? 
 
Theoretical and conceptual presentation: The main target of the  theoretical part of 
our thesis is to process parenthood, fatherhood, and peer support. We also defined the 
information about the history and the operational model of the father-son camping. 
 
Methodological summary:  Our study is a qualitative case study with a phenomenol-
ogical approach. As data collection methods we used questionnaires, focus groups and 
observation. We analysed data by using content analysis. 
 
Main results and conclusions: 
Our conclusion is that the fathers get the empowerment and support of their own feel-
ings from the camp. According of the study, sharing experiences and social interactions 
with other fathers arises to very important issues. Fathers do not see necessarily, the 
importance of the camp as peer support. 
 

Keywords: parenthood, fatherhood, the peer support. 
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1 JOHDANTO 

 

 

Opiskelijoina olemme tutustuneet lastensuojeluyksikköön, jossa toimii muun muassa 

Miestyönkeskus. Miestyöntekijöiden kertomukset ja kokemukset elävästä elämästä, 

miesten kanssa tehdystä työstä ja siitä kuinka isyys koskettaa syvästi miehen tunne-

elämää, herättivät mielenkiintomme. Asiamme on mielestämme niin tärkeänä, että halu-

amme osaltamme edesauttaa isien äänen parempaan kuulumiseen. Päätimme kohdentaa 

tutkielman teon isyyteen ja siihen kuinka isät jakavat kokemuksiaan keskenään. Kohde-

joukoksi valikoimme, Rovaniemen seurakunnan järjestämän Pasmajärven isä-

poikaleirin leiri-isät. Mielestämme miesten intensiivinen, rento yhdessäolo leirillä, luo 

erittäin hyvät mahdollisuudet kattavan tutkimusaineiston keräämiseen. 

 

Opinnäytetyömme tavoitteena on saada isien näkökulmaa esiin ja lisätä tietoisuutta ver-

taistuen merkityksestä isyyteen. Kuvaamme isien vertaistuellisia kokemuksia Pasmajär-

ven isä-poikaleirillä. Selvitämme miten vertaistuki näkyy leirin jälkeisessä arjessa. 

Olemme myös kiinnostuneita siitä onko leirillä vaikutusta isien omaan vanhemmuuteen, 

parisuhteeseen ja perheen hyvinvointiin. 

 

Pasmajärven isä-poikaleiri kokoaa vuosittain yhteen kymmeniä innokkaita isiä ja poikia 

viettämään neljän vuorokauden eräleiriä. Keräsimme aineiston yhden leiripäivän aikana. 

Tiedonkeruumenetelminä käytimme havainnointia, kyselylomaketta (Liite 1.) ja ryhmä-

haastattelua (Liite 2.). Opinnäytetyömme on kvalitatiivinen eli laadullinen tapaustutki-

mus, jossa on fenomenologinen lähestymistapa. Tutkimuskohteena on ihmisen, tässä 

tapauksessa, isien kokemus.  

 

Teoreettisena viitekehyksenä työssämme on monipuolinen katsaus, vanhemmuuteen, 

isyyteen ja vertaistukeen, liittyvistä lähteistä. Olemme käyttäneet mahdollisimman eri-

laisia teoksia, lehtiartikkeleita, nettisivuja, projektiraportteja hyödyksemme muodosta-

essamme teoreettista osuutta. Iloksemme olemme huomioineet tasa-arvoisen vanhem-

muuden saavan huomion myös nykyisen hallituksen esityksissä, nousten sitä kautta 

myös median ja kansan mielenkiinnon sekä puheenaiheen kohteeksi. 
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Toivomme tutkielmamme antavan ajateltavaa,  ja syvyyttä miesten kanssa työtä tekevil-

le tahoille. Toivomme tutkielman innoittavan ja antavan rohkeutta sellaisille toimijoille, 

joilla on tunne, että vireämmälle isätoiminnalle olisi kysyntää. Rovaniemen Seurakun-

nan toivomme hyötyvän työstämme siten, että he saisivat lisäeväitä kehittää ja laajentaa 

isien kanssa tehtävää työtä entistä paremmaksi ja isälähtöisemmäksi. Tasapainoinen 

isyys on merkittävä asia lapsen ja koko perheen hyvinvoinnin kannalta. Tämän tutkiel-

man tekeminen on ollut meille tekijöille antoisa, rikas ja silmiä avartava matka isyyden 

maailmaan. 
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2 OPINNÄYTETYÖN TOTEUTTAMINEN 

 

 

2.1 Opinnäytetyön tavoitteet ja tutkimuskysymykset 

 

Opinnäytetyömme tavoitteena on saada esiin isien näkökulmia ja ajatuksia vertaistuen 

merkityksestä isyyteen. Tarkoituksenamme on kuvata isien vertaistuellisia kokemuksia 

Rovaniemen seurakunnan järjestämällä Pasmajärven isä-poikaleirillä. Selvitämme miten 

vertaistuki näkyy leirin jälkeisessä arjessa. Olemme myös kiinnostuneita siitä onko lei-

rillä vaikutusta isien omaan vanhemmuuteen, parisuhteeseen, perheen hyvinvointiin. 

Jokaisella isällä on tärkeä jakaa tunteitaan ja kokemuksiaan, jaksamisen myötä jaksaa 

isä sekä koko perhe paremmin (Juvakka & Viljamaa ym. 2002, 22). 

 

Opinnäytetyön tutkimuskysymykset: 

 

Millaista vertaistukea isät kokevat saavansa Pasmajärven isä-poikaleiriltä?  

Toimiiko leiriltä nouseva vertaistuki jatkumona isien elämässä myös leirin jälkeen? 

Millä tavalla se näyttäytyy? 

 

 

2.2 Metodologiset lähtökohdat 

 

Opinnäytetyömme on kvalitatiivinen eli laadullinen tapaustutkimus. Laadullisessa tut-

kimuksessa pyritään kuvaamaan jotain ilmiötä tai tapahtumaa, ymmärtämään tiettyä 

toimintaa, antamaan teoreettinen mielekäs tulkinta jollekin ilmiölle. Sen vuoksi on tär-

keää, että laadulliseen tutkimukseen osallistuvat tutkittavat henkilöt tietävät tutkittavasta 

ilmiöstä mahdollisimman paljon tai heillä on kokemusta asiasta. (Tuomi & Sarajärvi 

2009, 85.) 

 

Tutkimuksessamme on fenomenologinen lähestymistapa, jonka keskeisenä tutkimus-

kohteena on ihmisen kokemus. Fenomenologian lähtökohta on siinä, että ihminen on 

tajunnallinen olio. Ennen tutkimukseen lähtemistä on tutkijan syytä pysähtyä pohtimaan 
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omaa suhdettaan tutkimukseen. Kaiken tutkimuksen lähtökohtana on mielenkiinto, in-

tressi. Fenomenologisessa tutkimuksessa tutkimuskohteena on toisen ihmisen subjektii-

vinen kokemus. Kokemus pyritään saamaan esiin mahdollisimman aitona, sellaisena 

kuin se on. Tällöin puhutaan ihmisen kohdallisuudesta. Kohdallisuuteen vaikuttaa mo-

net lähtökohdat kuten tutkijan oma mielenkiinto ja asenne tutkimukseensa. Aineisto fe-

nomenologisessa lähestymistavassa tulee hankkia niin, että tutkija vaikuttaisi mahdolli-

simman vähän kokemuksiin, joita tutkittavat tuovat esiin. Tutkittaville esitettyjen kysy-

mysten tulee olla avoimia, stukturoimattomia. Ne voidaan esittää kirjallisesti tai suulli-

sesti. Tärkeintä on, että kysymys antaa tilan tutkittavalle liittää vastaukseensa kokemi-

aan mielikuvia ja elämyksiä aiheesta. (Metsämuuronen 2006, 165 -170.) 

 

Laadullisen tutkimuksen aineiston keruussa käytetään menetelmiä, jotka vievät tutkijan 

lähelle tutkittavaa kohdettaan. Tutkijan tavoitteena on tavoittaa tutkittavien näkökulma 

heidän näkemyksensä tutkittavasta olevasta ilmiöstä. Tyypillisimpiä aineistonkeruume-

netelmiä ovat haastattelu ja havainnointi. Joskus voidaan käyttää myös päiväkirjaa tai 

muuta materiaalia. ( Aaltola & Valli 2001, 68.) 

 

Kenttätyö on keino päästä enemmän tai vähemmän kosketuksiin tutkimukseen osallis-

tuvien kanssa. Silloin kuin tutkittava pyrkii säilyttämään tutkittavan ilmiön manipuloi-

matta sitä itse, voidaan puhua pyrkimyksestä tavoittaa tutkittavien oma näkökulma. Täl-

laista näkökulmaa kutsutaan naturalistiseksi otteeksi. Kenttätyössä tutkittaviin voidaan 

toteuttaa joko objektiivista tai subjektiivista suhdetta. Objektiivisessa suhteessa tutki-

muskohdetta katsotaan ulkoapäin puolueettomasti. (Eskola & Suoranta 2001, 16-17.) 

 

Laadullisessa tutkimuksessa voidaan lähteä liikkeelle ilman ennakkoasettamuksia eli 

hypoteeseja tai määritelmiä. Havaintoihimme vaikuttaa kuitenkin aikaisemmat koke-

mukset, mutta ne eivät saa muodostua sellaisiksi, että ne rajaisivat tutkimuksellisia toi-

menpiteitä. Laadullisessa analyysissa tutkijan pitäisi oppia keskustelemaan analyysiai-

neistonsa kanssa ja oppia löytämään uusia näkökulmia. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa 

puhutaan aineistolähtöisestä analyysista, joka pelkistetyimmillään tarkoittaa teorian ra-

kentamista, empiirisestä aineistosta lähtien, ikään kuin alhaalta ylöspäin. (Eskola ym. 

2001, 19 -20.) 
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Tapaustutkimus määritellään empiiriseksi tutkimukseksi, jossa tietoja on hankittu moni-

puolisesti ja monin eri tavoin. Tutkija tutkii tapahtumaa tai ryhmää tietyssä ympäristös-

sä. Tapaustutkimus perustuu tutkittavan omiin kokemuksiin, mutta se sallii kuitenkin 

myös yleistykset. Tapaustutkimuksen lähtökohtana on toiminnallisuus ja sen tuloksia 

voidaan soveltaa myös käytäntöön. Lähes kaikki kvalitatiivinen tutkimus on tapaustut-

kimusta, erot muodostuvat tiedonhankinnan strategioissa, kuinka tieto hankitaan ja mikä 

on tutkimuksen kohde. (Metsämuuronen 2008, 16 -18.) 

 

 

2.3 Tutkimusmenetelmät 

 

Käytimme aineiston keruussa kolmea eri menetelmää, lomakekyselyä, ryhmähaastatte-

lua ja havainnointia. Lomakekysely on usein miten kvantitatiivisen tutkimuksen aineis-

ton keruumenetelmä. Lomakekyselyssä ei voida kysyä mitä tahansa, vaan siinä tulee 

kysyä tutkimuksen tarkoituksen ja ongelmanasettelun kannalta merkityksellisiä kysy-

myksiä. Jokaiselle kysymykselle pitää löytyä perustelu tutkimuksen viitekehyksestä. ( 

Tuomi ym. 2011, 74.) 

 

Haastattelutilanteen alussa jaoimme jokaiselle isälle oman pienimuotoisen kyselylo-

makkeen (Liite 1.), joka sisälsi kolme kysymystä. Kysymyslomake laadittiin selkeäksi 

ja se esitestattiin muutamalla isällä ennen leirille menoa. Kysymykset sisälsivät henki-

lökohtaisia ajatuksia, joten sen vuoksi niihin vastaaminen kirjallisesti oli luontevaa ja 

perustellumpaa. Halusimme näin varmistaa, että jokainen isä saisi äänensä kuuluviin ja 

mahdollisuuden vastata kysymyksiin mahdollisimman aidosti ja totuudenmukaisesti, 

ilman ryhmäpainetta. Halusimme myös selvittää miesten ymmärryksen tutkimukses-

samme keskeisenä asiasanana olevaan käsitteeseen, tämä onnistui mielestämme parhai-

ten kirjoitettavassa muodossa. 

 

Haastattelu on keskustelua, jolle on etukäteen asetettu jonkinlainen tavoite. Keskustelu 

tapahtuu tutkijan aloitteesta ja hän johdattelee haastattelua eteenpäin. Haastattelu on 

vuorovaikutteista ja jokainen siihen osallistuva vaikuttaa toinen toisiinsa. Laadullisessa 

tutkimuksessa tutkijan tehtävänä on tulkita toisten tekemiä tulkintoja. Haastattelujen 
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avulla kerätty aineisto on näytteeseen valittujen henkilöiden tekemiä tulkintoja asioista, 

tapahtumista ja ilmiöistä. Tutkija tekee analyysin näistä ajatuksista, kokemuksista tai 

käsityksistä ja se on hänen omaa puhetta. Haastattelu voidaan tehdä eri lähtökohdista 

käsin ja se on mahdollista toteuttaa monella tavalla. Haastattelun käyttöä tulisi aina har-

kita suhteessa tutkimuksen tavoitteisiin ja asetettuihin tutkimuskysymyksiin. Tutkija 

ohjaa keskustelua asettamalla kysymyksiä, mutta kuitenkin hän pitäytyy ohjaamasta lii-

kaa keskustelun suuntaa. Haastattelun etu on myös siinä, että siihen voidaan valita hen-

kilöt, joilla on kokemusta tutkittavasta ilmiöstä tai tietoa aiheesta. (Puusa & Juuti 2011, 

73 -74.) 

 

Teemahaastattelussa edetään tiettyjen keskeisten etukäteen valittujen teemojen ja niihin 

liittyvien tarkentavien kysymysten varassa (Tuomi & Sarajärvi 2009, 74 -75). Etukäteen 

ajateltu haastattelurunko antaa haastattelulle hahmon ja auttaa varmistamaan, että tutkija 

saa tutkimuksen tarkoituksen ja tutkimuksen kannalta merkityksellistä tietoa, kun kes-

kustelu keskittyy tutkimuksen kannalta oikeisiin ja ongelman kannalta keskeisiin seik-

koihin. (Puusa ym. 2011, 83.) Teemahaastattelussa pyritään löytämään vastauksia tut-

kimuksen tarkoituksen ja ongelmanasettelun tai tutkimustehtävän mukaisesti (Tuomi 

ym. 2009, 74 -75). Lähtökohtana teemahaastattelulle on oletus siitä, että tutkittavat ovat 

läpikäyneet tai kokeneet tietyn asian tai prosessin. Tässä tiedonhankintamenetelmässä 

korostetaan ihmisten tulkintoja asioista, heidän asioille antamiaan merkityksiä sekä sitä 

miten merkitykset syntyvät vuorovaikutuksessa. Tutkija on joskus lähinnä aktiivinen 

kuuntelija ja huomioiden esittäjä, joskus taas tilanne edellyttää tutkijalta aktiivisempaa 

suorien kysymysten esittämistä. Teemahaastattelu on melko avoin huolimatta siitä, että 

siinä edetään keskeisten etukäteen valittujen teemojen varassa. (Puusa ym. 2011, 81 -

82.) 

 

Ryhmähaastattelu tilanteessa paikalla on samalla kertaa useita haastateltavia. Tavoittee-

na on saada aikaan aiheeseen ja teemaan liittyvä ryhmäkeskustelu. Ryhmähaastattelu 

mahdollistaa huomion kohdentumisen siihen mikä yksilöille on yhteistä ryhmän jäsene-

nä. Sitä kannattaa hyödyntää silloin kun tutkija on kiinnostunut tutkittavien yhteisestä 

kannasta tutkittavaan kysymykseen. Ryhmähaastattelutilanteessa haastattelija kohdistaa 

huomion kaikkiin ryhmänjäseniin, mutta tarvittaessa hän voi myös kohdentaa kysymyk-
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sen yhdelle henkilölle. (Puusa ym. 2011, 84.) Ryhmähaastattelua voidaan pitää myös 

dialogisena keskusteluna, koska siinä syntyy vuorovaikutteista kanssakäymistä ryhmä-

läisten välillä (Tuomi ym. 2009, 78 -79). 

 

Ryhmähaastattelussa kohderyhmän tarkoituksena ei ole saavuttaa yksimielisyyttä tai 

ratkaisua keskusteltaviin kysymyksiin, tärkeintä on saada esiin erilaisia näkökulmia asi-

aan. Ryhmähaastattelut soveltuvat hyvin tutkimustyöhön, sillä eloisa kollektiivinen kes-

kustelu voi tuoda mukanaan enemmän spontaania puhetta ja emotionaalista näkemystä 

kuin yksittäinen keskustelu, joka on usein enemmän kongnitiivinen haastattelu. Sensi-

tiivisten herkkien asioiden käsittely ryhmäkeskustelussa ei yleensä ole helppoa, jonka 

vuoksi käytettävä menetelmä suhteessa aiheeseen tulee miettiä etukäteen tarkkaan. 

Ryhmäkeskustelussa elävä vuorovaikutuksellinen tilanne voi johtaa siihen, että haastat-

telijan kontrolli keskustelun ohjaajana vähenee, jolloin on vaarana, että haastattelu 

muuttuu kaoottiseksi tilanteeksi. Hyvällä etukäteissuunnittelulla ja selkeällä ohjeistuk-

sella voidaan vaikuttaa tilanteen hallintaan. (Kvale 2009, 72.) 

 

Ryhmien koostaminen on ensimmäinen ja tärkeä osa tutkimusprosessia. Millaisia ihmi-

siä halutaan osallistuviksi ja millaisin perustein? Määrällisesti ryhmäkeskusteluihin 

osallistuu Suomessa yleensä 6-8 henkilöä. Ryhmän vuorovaikutuksen kannalta ryhmän 

homogeenisyyttä, tietynasteista samanlaisuutta, pidetään yleensä tärkeänä. Se luo me-

henkeä, joka edesauttaa yhteisen kielen ja sävelen syntymistä. Ryhmäkeskusteluun ko-

koontuva ryhmä on yleensä ainutkertainen. (Puusa ym. 2011, 90 -91.) 

 

Haastattelun nauhoittaminen lisää tutkimusanalyysin luotettavuutta. Nauhoittamisen 

avulla olemme myös enemmän läsnä keskustelutilanteessa, kun huomiomme ei keskity 

muuhun. Litterointivaiheessa haastattelu antaa mahdollisuuden palata uudelleen tiettyyn 

keskustelukohtaan.  

 

Pasmajärven isä-poikaleirillä järjestämäämme ryhmähaastatteluun osallistui kahdeksan 

leiri-isää. Leiriohjaaja informoi jokaista leirikuntaa haastattelusta ja isät keskenään so-

pivat ketkä heidän leirikunnastaan osallistui haastatteluun. Kriteeriksi asetimme, että 

haastatteluun osallistuvat isät olivat olleet leirillä aikaisemminkin, ainakin yhden kerran. 
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Haastattelu tapahtui ulkona leirikirkossa. Esittelimme aluksi itsemme ja kerroimme tut-

kimuksen tarkoituksen. Sen jälkeen selitimme prosessin kuinka haastattelussa etenem-

me esittämiemme kysymysten mukaisesti. Toivoimme rentoa keskustelua, jossa kaikille 

annetaan mahdollisuus puheenvuoroon. Haastattelu nauhoitettiin ja se eteni etukäteen 

laaditun kysymysrungon mukaisesti. Toinen meistä toimi haastattelijana ja toinen huo-

lehti nauhoittamisesta. Testasimme haastattelukysymykset (Liite 2.) etukäteen, ennen 

leiriä kolmen isän kanssa, joilla oli aiempaa kokemusta kyseisestä leiristä. 

 

Havainnointia voidaan käyttää sekä pääasiallisena että muuta aineistonkeruuta tukevana 

menetelmänä. Yleinen tapa on, että haastatteluja tehdään tutkittavaan ilmiöön liittyen ja 

jos mahdollista vietetään jonkin verran aikaa myös kohteessa, havainnoiden toimijoita 

ja tilanteita. Tällöin puhutaan havainnoista toissijaisena aineistona. Havainnoinnin avul-

la voidaan siten lisätä ymmärrystä esim. ryhmäilmiöistä ja vuorovaikutustilanteista. 

(Puusa ym. 2011, 102 -103.) 

 

Vietimme leirillä aikaa kokonaisen päivän, joka mahdollisti meille erittäin hyvät puit-

teet havainnoida leiritoimintaa. Kiersimme leirikunnissa, ruokailimme, jutustelimme 

isien kanssa, teimme havaintoja ja valokuvasimme leiripaikkaa ja tunnelmia. Kirjasim-

me havaintoja omiksi muistiinpanoiksi aika-ajoin, ilman leiriläisten läsnäoloa. 

 

Kuvio 1. Aineiston keräämisprosessi vaiheittain.  

 

Aineiston kerääminen (Kuvio 1.) aloitettiin havainnoimalla (1) ympäristöä ja leiriläisiä. 

Haastattelutilanne aloitettiin kyselylomakkeella (2). Ryhmähaastattelu (3) tuotti materi-

aalia eniten. Havainnointi (4) jatkui vielä päivän loppuun saakka.  

 

1. Havainnointi 2.Kyselylomake 3. Ryhmä-
haastattelu

4. Havainnointi jatkuu
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2.4 Aineistoanalyysi 

 

Kvalitatiivisten aineistojen analyysitapoja on olemassa melkoisesti ja niitä kehitellään 

jatkuvasti. Keskeistä on kuitenkin huomata, että usein käytännössä eri analyysitavat kie-

toutuvat toisiinsa eivätkä suinkaan ole mitenkään selvärajaisia. Harvoin pystyy sovel-

tamaan vain yhtä analysointitapaa. Laadullisen aineiston yksi rikkaus piilee juuri erilais-

ten analysointitapojen runsaudessa. Jos yksi tapa ei tunnu johtavan mihinkään, voi so-

veltaa toista tapaa. (Eskola ym. 2001, 171 -172.) 

 

Ennen litterointiin ryhtymistä olisi tiedettävä, minkälaista analyysiä aiotaan tehdä. Sa-

moin kuin se aiotaanko aineiston analyysissä käyttää jotakin tietokoneille suunniteltua 

analyysiohjelmaa. (Hirsjärvi & Remes & Sajavaara 2007, 217.) Haastattelun litterointia 

voidaan tehdä usealla eri tavalla riippuen tutkimustehtävästä.  

 

Käsittelimme haastatteluaineistoa sisällönanalyysillä. Sillä pyritään järjestämään aineis-

to tiiviiseen ja selkeään muotoon kadottamatta sen sisältämää informaatiota (Tuomi ym. 

2009, 106). Tarkoituksena oli käsitellä aineistoa redusoimalla eli pelkistämällä. Redu-

sointi voi olla joko informaation tiivistämistä tai pilkkomista osiin. Tällöin aineiston 

pelkistämistä ohjaa tutkimustehtävä, jonka mukaan aineistoa pelkistetään litteroimalla 

tai koodaamalla tutkimustehtävälle ominaiset ilmaukset. Pelkistäminen voi tapahtua si-

ten, että auki kirjoitetusta aineistosta etsitään tutkimustehtävän kysymyksillä niitä ku-

vaavia ilmaisuja, jotka voidaan esimerkiksi alleviivata erivärisillä kynillä. (Tuomi ym. 

2009, 109.) Aineiston sisällöllistä analyysia voi helpottaa myös tekemällä käsitekartan 

eli miellekartan. Miellekartan etuna on, että se on visuaalinen, tutkija voi sen avulla 

hahmottaa kokonaisuuden ja sen osat yhtä aikaa ja toisaalta sen avulla voi nousta esiin 

myös epäoleelliset asiat (Metsämuuronen 2006, 125). 

 

Aineistolähtöisen sisällön analyysin eteneminen lähtee haastattelujen kuuntelemisesta ja 

auki kirjoittamisesta. Kuultavasta tekstistä etsitään pelkistettyjä ilmaisuja peilaten koko-

ajan niitä tutkimuskysymyksiin. Ilmaukset listataan ja niistä etsitään samankaltaisuuk-

sia.( Tuomi ym. 2009, 108 -109.) 
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2.5 Eettisyys ja luotettavuus 

 

Fenomenologisen tutkimuksen luotettavuuden kriteereitä on Metsämuurosen (2006) 

toimittaman teoksen mukaan useita. Tutkimusprosessi tulee edetä johdonmukaisesti ja 

jokaisen raportointitavan välillä tulee olla loogisuus. Tutkijan on pystyttävä perustele-

maan tutkimukselliset valinnat kaikissa tutkimusprosessin vaiheissa. Tutkimus tulee pe-

rustua aineistolähtöisyyteen ja kontekstisidonnaisuuteen. Tutkimuksella tavoiteltavan 

tiedon tulee olla laadukasta ja yleistettävää. Käytettäessä useaa metodia aineiston ke-

ruussa voidaan lisätä tutkimuksen luotettavuutta. Tutkijayhteistyö lisää luotettavuutta, 

samoin tutkijan subjektiivisuus. Subjektiivisuuden tulee näkyä miten tutkija on reflek-

toinut, analysoinut ja raportoinut tutkimuksen erivaiheissa. Tutkijalla on vastuu tutki-

muksensa toteuttamisesta. (Metsämuuronen 2006, 201 -204.) 

 

Tutkimustulosten ja niiden tulkinnan luotettavuuteen liittyy tutkijan ymmärrys tutkitta-

van elämismaailmasta. Tutkimuksessa tulee elämismaailma esittää sellaisena kuin se on, 

tutkijan omat kokemukset ovat pidettävä erillään tutkittavan kokemuksista. Tutkimuk-

sen tulkinnassa tulee huomioida tutkittavan ymmärtäminen kokonaisuutena ja tiedoste-

taan, että tutkijan oma historiallisuus vaikuttaa tuloksiin. (Metsämuuronen 2006, 204 -

205.) 

 

Ymmärtämisen luotettavuuden kriteerinä on näkökulma, jossa jokaisella on oma mie-

lenkiintoalueensa, myös tutkijalla. Tutkittavalla on oma erityisluonteensa, tutkittava voi 

tulla täysin toisenlaisesta maailmasta kuin tutkija, tutkija tulkitsee ja ymmärtää sen uutta 

luovana toimintana. (Metsämuuronen 2006, 206 -207.) 

 

Noudatimme aineiston analyysissä eettisiä normeja ja sääntöjä. Tutkimusraportissa on 

kirjoitettava vain sellaisia asioita, jotka eivät riko tutkittaville annettua lupausta tietojen 

luottamuksellisuudesta, vaitiololupauksista ja salassapitovelvollisuudesta. Ryhmän yksi-

löt tulee säilyä tuntemattomina. (Vilkka 2007, 164.) 

 

Hyvään tieteelliseen tapaan kuuluu toisen työn kunnioittaminen. Tutkimuksessa sillä 

tarkoitetaan mm. että oman tutkimuksen ulkopuolisia lähteitä käytetään asiallisesti. Tä-
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mä tarkoittaa asianmukaisten lähdeviitteiden käyttöä tutkimusraportissa. (Vilkka 2007, 

165.) Noudatimme tutkielmassamme oppilaitoksen määrittämiä lähdemerkintä ohjeis-

tuksia. 
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3 TEOREETTISET LÄHTÖKOHDAT 

 

 

3.1 Vanhemmuus 

 

Vanhemmuus on haasteellinen, vastuullinen, muuttuva ja elinikäinen prosessi äitien ja 

isien elämässä. Äitiyttä ei ole ilman isyyttä ja isyyttä ei ole ilman äitiyttä. Molempien 

vanhempien läsnäolo lapsen elämässä on lapsen tasapainoisen kasvun ja kehityksen 

kannalta tärkeää. Historian kuluessa perhe on ollut isojen muutoksien kourissa. Miehet 

ovat olleet pääasiassa perheen elättäjiä, äitien hoitaessa kodin ja lapset kotona. 1920 lu-

vun kieppeillä on säädetty vaimoille oikeus ansiotyöhön ilman aviomiehen suostumusta. 

Siitä eteenpäin vanhemmuus on pienin askelin kehittynyt kohti tasa-arvoisempaa suun-

taa. Nykynaiset kouluttautuvat pitkälle ja osallistuvat työelämään aktiivisesti. Enää ei 

ole perheissä itsestäänselvyys, että äiti hoitaa pienet lapsensa kotona, vaan suuntauksena 

on saada myös isät osallistumaan lapsen hoidon tasa-arvoisempaan jakamiseen. Aihees-

ta keskustelu on kiivasta ja katseet kohdistuvat pitkälti myös työelämänedustajiin. Ilman 

työelämän joustavuutta tasa-arvoista vanhemmuutta on vaikea tavoittaa. Tasa-

arvokeskustelussa mielestämme naisten ääni kuuluu välillä äänekkäästikin, mutta mies-

ten suunnassa on ollut ajoittain hiljaisempaa. Halusimme tutkielmassamme, osittain juu-

ri tästä syystä, nostaa esiin isyyden ja kuulla heidän ääntänsä ja ajatuksiaan 

 

Vanhemmuudessa ei ole koskaan täysin valmis, siinä kasvaa ja kehittyy koko ajan. 

Täydellistä vanhemmuutta ei ole olemassa. Vanhemmuuteen vaikuttavat parisuhteen 

laatu ja perheen omat voimavarat. Kokemukset omasta lapsuudesta ja käsitykset omista 

kyvyistä selviytyä vanhemmuudesta vaikuttavat paljon omana vanhempana olemiseen. 

Vanhemmuuden yksi tärkeimmistä tehtävistä on turvata lapsen fyysinen ja psyykkinen 

hyvinvointi. Se syntyy isän, äidin ja lapsen vastavuoroisessa vuorovaikutuksessa. Van-

hemman tulee tunnistaa lapsen tarpeet ja tunteet sekä vastata niihin, jotta lapsi kokee 

olonsa turvalliseksi. (Rönkkö & Rytkönen 2010, 124.) 

 

Perheen ja perhearvojen säilyminen modernissa elämässä asettaa isyydelle uusia haas-

teita. Varsinkin avioeroissa, yksinhuoltajaperheissä ja uusperheissä isä näyttää Huttusen 
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(2001) mukaan olevan perheenjäsen, jonka elämä muuttuu kaikkein eniten. Perhemuu-

tosten taustalla on pidetty lisääntyvää individualismia, ihmisten halua kohti yksilölli-

syyttä. Yhä useampi haluaa nähdä elämänsä henkilökohtaisten valintojen ja päämäärien 

kautta. Familistinen perhekäsitys on väistymässä individuaalisen perhekäsityksen tieltä. 

Perheellistyminen ja vanhemmuus nähdään projektina ja se voi johtaa kilpailutilantee-

seen myös vanhemmuudessa. Suomalaisten naisten ja äitien työhön ja uraan panostami-

nen siirtää lasten ja kodinhoitovastuuta yhä enemmän myös isälle. Muodonmuutoksis-

taan huolimatta perhe ja perheellistyminen on edelleen suosiossa (Huttunen 2001, 36-

38.) 

 

Vanhemmuuden kynnyksellä parisuhde on suurella koetuksella ja haavoittuvainen. Lap-

si tuo tullessaan paljon uusia haasteita ja muuttaa arjen toimintatapoja. Vanhemmuus 

antaa paljon, mutta sen myötä se pakottaa meitä luopumaan tietyistä asioista. Lapsen 

hoitaminen on alussa rutiininomaista ja sitovaa. Vanhemmat joutuvat luopumaan omista 

menoista ja lapsen tarpeet menevät omien tarpeiden edelle. Arjen organisointi vaatii uu-

sia toimintatapoja, joissa joustavuus ja sovitteleminen ovat tärkeitä seikkoja. Hyvin 

toimiva parisuhde on erinomainen pohja vanhemmuudelle. Lähes kaikki vanhemmat 

kokevat jossain vaiheessa epävarmuutta ja riittämättömyyden tunnetta, silloin tärkeäksi 

tukimuodoksi nousevat sosiaalinen verkosto ja vertaistuki. (Rönkkö ym. 2010, 125-

127.) 

 

Joillekin vanhemmille vanhemmuuteen kasvaminen voi aiheuttaa voimakkaita tunteita. 

Ne voivat kohdistua itseen tai läheisiin ihmisiin. Vanhemmuudessa on tärkeä tunnistaa 

omia tunteita ja puhua niistä avoimesti sekä hyväksyä ne. Erilaisten tunteiden käsitte-

lyyn pitäisi saada tukea, etteivät ne veisi liikaa voimavaroja. Vanhemmuus on kuitenkin 

kallisarvoinen asia ja kaikkien tulisi saada nauttia siitä sekä saada siihen tarvittaessa tu-

kea.  

 

Jokainen vanhempi kasvaa omaan vanhemmuuteensa ja oppii vastaamaan lapsensa tar-

peisiin kunkin kehitysvaiheen edellyttämällä tavalla. Vanhemmuuteen kasvaminen on 

pitkä prosessi ja joskus omien roolien jäsentämiseen voi hyödyntää apuvälineitä. Niiden 

tarkoitus on auttaa vanhempaa selkeyttämään omaa roolia vanhempana. Vanhemmuu-
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den roolikartta on paljon käytetty ihmissuhdetyön menetelmä. Se on koettu erittäin toi-

mivaksi apuvälineeksi keskusteltaessa vanhemmuudesta tai arvioitaessa vanhemmuutta. 

Menetelmässä on havaittu puutteita, koska siinä käsitellään yksipuolisesti esimerkiksi 

vanhempaa ”rakkauden antajana”, vaikka meidän tulee muistaa, että on erittäin tärkeä 

käsitellä vanhemman kykyä ja taitoa olla ”rakkauden vastaanottaja”. Lapsella pitää tulla 

kokemus siitä, että myös hän voi antaa omalle vanhemmalle jotain tärkeää. Tällaisessa 

vastavuoroisessa vuorovaikutuksessa lapsi kokee olevansa arvokas. (Järvinen & Lanki-

nen & Taajamo & Veistilä & Virolainen 2007, 126.) Yhteinen aika ja tekeminen eivät 

saisi jäädä, vaikka lapsi kasvaakin. Nuoretkin nauttivat vanhempiensa seurasta, vaikka 

eivät kehtaa sitä aina avoimesti myöntääkään. (Juvakka ym. 2002, 71.) 

 

Puhuttaessa jaetusta vanhemmuudesta ajatellaan myös isien olevan velvollisia hoita-

maan ja ottamaan vastuuta lapsestaan, samalla äideillä on oikeus säilyttää äidiksi tultu-

aan muutakin elämää kuin huolehtiminen ja vastuu lapsista ja kotitöistä. (Rönkä 

&Kinnunen 2002, 94.) 

 

 

3.2 Isyys 

 

Isyyttä on nostettu julkisessa keskustelussa nykyisin lisääntyvästi esiin. Uusi isyyslaki 

on astumassa piakkoin voimaan edellisen ollessa jo vanhentunut monelta osin.; perhera-

kenteet ovat vuosikymmenten aikana muuttuneet, avoliitot yleistyneet ja isyystutkimuk-

sen menetelmät kehittyneet (Varjonen 2011, 9, luettu 24.9.2013). Isyyteen kannustetaan 

ja miehiä tuetaan monenlaisten projektien ja toimintojen avulla. Isille järjestetään koulu-

tuksia ja vertaisryhmätapaamisia. Esimerkkinä mainittakoon Miessakit ry, Mannerhei-

min lastensuojeluliitto, Ensi- ja turvakotien liitto ovat aktiivisia toimijoita puhuttaessa 

isyydestä, sen tukemisesta ja isyyteen liittyvästä tutkimustyöstä. Miesten kokemukset 

vertaistuen luonteesta, liittyen nimenomaan isyyteen, on tässä tutkielmassa keskeinen 

käsiteltävä teema. 

 

2000-luvun Pohjoismaissa isien oletetaan osallistuvan myös pienten lastensa hoitoon. 

Isien kiintymystä tuetaan yhteiskunnallisesti mm. perhepolitiikalla, jossa vanhempain-
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vapaa on isien oikeus ja yhteishuoltajuutta suositaan avioerojen jälkeen. Myös miespa-

rien oikeus vanhemmuuteen tunnustetaan yhä selkeämmin. Isyyden kannustamisesta 

huolimatta suomalainen lainsäädäntö kohtelee vanhempia edelleen eri tavoin. Miehen 

mahdollisuus vahvistaa biologinen isyytensä tai olla isyysvapaalla voi olla kiinni siitä, 

onko hän virallisesti lasten äidin kanssa avioliitossa tai asuvatko he samassa osoitteessa. 

(Jämsä & Kalliomaa, 8.) 

 

Isyys ja isänä oleminen ovat parhaillaan muutoksen tilassa, ja selkeää käsitystä isyydes-

tä on vaikea muodostaa (Huttunen 2001, 9). Viime vuosikymmenet ovat horjuttaneet 

perinteisen isyyden asemaa. Perhettä kohdanneet rakennemuutokset ovat tuottaneet uu-

sia isyyden muotoja, myös isänä olemisen ja toimimisen luonne on muutoksessa. Muu-

tokset ovat olleet sen verran suuria, että huoli nykyisien neuvottomuudesta ja hämmen-

nyksestä ei ole aivan turha. Moni mies, ei enää tiedä miten isänä ollaan. Oman isän mal-

li muuttuneessa yhteiskunnassa ei välttämättä enää toimi, mutta mitään uutta ja koetel-

tua mallia ei ole vielä muodostunut tilalle. Isyydestä ei ole ollut ennestään minkäänlaista 

keskusteluperinnettä, sitä on pidetty itsestään selvyytenä, etenkin miesten keskuudessa. 

Nyt isyyden murroksessa tarvittaisiin laaja-alaista, kaikkiin miesryhmiin ulottuvaa 

isyyskeskustelua. (Huttunen 2001, 149.) 

 

Julkinen keskustelu on nostanut esiin lähinnä sitä muutosta, jossa nykyisät ovat perin-

teisiä osallistuvampia, he tekevät omia isiään enemmän kotitöitä ja osallistuvat lasten 

kasvatukseen. Tämän keskustelun myötä Huttunen (2001) haluaa nostaa esiin seikan, 

että mies voi olla myös entistä vähemmän isä. Tämän perinteisen isämallin murtuminen 

on saanut aikaan kaksi erisuuntaista kehitystä, joista Huttunen käyttää nimityksiä ohe-

neva ja vahvistuva isyys. (Huttunen 2001, 149 -150.) 

 

Ohenevalla isyydellä Huttunen tarkoittaa lähinnä biologiselle tasolle jäävää isyyttä tai 

hyvin ohueksi jäävää isän ja lapsen suhdetta juridisessa isyydessä. Vastaavasti vahvis-

tuvassa isyydessä, mies on laaja-alaisesti sitoutunut isyyteensä, joka näkyy hänen ar-

voissaan ja ajankäytössään. (Huttunen 2001, 151.) 
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Vahvistuvassa isyydessä suuntaus on osallistuvaan isyyteen ja avustavaan isyyteen. 

Osallistuva isä osallistuu äidin rinnalla kotitöihin ja lasten hoitoon ja kasvatukseen. 

Mies on sitoutunut isyyteensä ja ottaa vastuuta lapsensa asioiden huolehtimisesta. Avus-

tavassa isyydessä isä on lähinnä äidin toveri, joka on avustamassa perheen arkisissa asi-

oissa. Avustavaa isyyttä voidaan Huttusen mukaan pitää perinteistä isyyttä läsnä ole-

vampana ja siinä mielessä isyyttä vahvistavana. Avustavassa mallissa mies suorittaa hä-

nelle annettuja tehtäviä projektinomaisesti. Lapsilleen avustava isä on melkein kuin ka-

veri, laskeutuessaan alas perinteisestä isä roolista avustava isä on jäänyt äidin ja lasten 

välimaastoon ”isukiksi”. Jotta avustava isyys muuttuisi enemmän sitoutuneeksi isyy-

deksi, vaatii se enenevää vastuunottoa lapsen arjen sujumisesta. Sitoutunut isä ei kos-

kaan miellä itseään äidin tuuraajaksi, vaan isyys on hänelle kokoaikaista ja lapsi on hä-

nen ajatuksissaan läsnä. ( Huttunen 2001, 167 -170.) 

 

Vaikka mies olisi valmistautunut lapsen tuloon ja isyyteen, jokainen kohtaa omassa 

isyydessään uusia yllätyksellisiä asioita. Isyyteen kasvaminen on elämänpituinen matka. 

Isällä on oikeus harjoitella ja ja etsiä itselleen toimivia tapoja ollakseen miehen mittai-

nen isä. Kukaan ei ole täydellinen, mutta onneksi isänä olemisessa riittää, että yrittää 

parhaansa. Pikkuhiljaa kokemuksen myötä miehestä voi kehittyä isä, joka rakastaa ja 

huolehtii lapsistaan, hän osaa eläytyä toisten tunteisiin ja hän kestää tunteenpurkauksia. 

Isyys on kaikessa vaativuudessaan mahdollisuus kasvuun, tilaisuus löytää itsestään uu-

sia ulottuvuuksia ja mahdollisuus nähdä itsensä aivan uudesta näkökulmasta. (Juvakka 

ym. 2002, 11.) 

 

Isällä on tärkeä tehtävä lapsen itsetunnon kehittymisessä. Hyvän itsetunnon pohjana 

oleva myönteinen itsearvostus kehittyy lapselle ympäristössä, jossa palaute on pääasias-

sa myönteistä. Isän hyväksyvät katseet, kannustava puhe ja rohkaisu ovat lapsen terveen 

itsetunnon kehittymisessä erityisen tärkeää. Kun isä kannustaa nauttimaan haasteista ja 

pyrkimään tiukasti kohti tavoitteita, osaa lapsi myöhemminkin elämässään ottaa suuria 

haasteita vastaan. (Juvakka ym. 2002, 70 -73.) 

 

Isän tapa leikkiä pienen lapsensa kanssa on usein fyysistä, kutittelua, hyppelyä, heilut-

tamista jne. Leikkimisen tapa on usealle miehelle luontainen ja vaistonvarainen ominai-
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suus. Tytöt saavat usein hellävaraisemman kohtelun kuin pojat, Sinkkosen mukaan se 

heijastaa isän sensitiivisyyttä. Isät ovat oivallisia leikkijöitä ja he tarjoavat usein lapselle 

mahdollisuuden rikkoa rajoja ja saada voimakkaita elämyksiä kokemukset rikastuttavat 

lapsen elämää, äidin huolenpidon rinnalla.(Sinkkonen 1998, 99 -100.) 

 

Isät voivat olla lapsilleen ystävällisiä ja läheisiä samalla viisaita johtajia. He voivat pu-

hua lapsilleen tasavertaisesti olemalla silti vahvempia. He voivat tunnustaa virheitään 

menettämättä auktoriteettiaan. He voivat tunnustaa tietämättömyytensä ilman, että hei-

dän aito isyytensä hetkeäkään siitä kärsisi. Isän roolin voi ottaa mahdollisuutena, ren-

toutuneesti; lapsi tuo erityisen ilon miehen elämään. (Rönkä & Rönkä 1994, 58.) 

 

Omalta isältään mies on oppinut paljon arvoja ja suhtautumista vanhemmuuteen. Ihmi-

nen muistaa lapsuudestaan kaikenlaista vielä aikuisenakin. Oliko isä innostunut yhdessä 

puuhastelusta? Uskalsiko hän hullutella? Hienointa olisi muistaa isä sellaisena, joka jak-

soi kiinnostua polvenkorkuisen asioista ja että isä oli aidosti läsnä. Yhdessä tekeminen 

ja harrastaminen jää lapselle mieleen. Mukavat lapsuusmuistot syntyvät pienistä asiois-

ta, joita jokainen isä voi antaa lapsilleen. Arvokasta on tavallinen arki, jossa vanhempi 

on läsnä. Oleellista on lapsille, että isä välittää, viihtyy heidän kanssaan ja ottaa heidät 

sellaisena kuin he ovat. Siihen ei tarvita jatkuvia rahaa vieviä virikkeitä. (Juvakka ym. 

2002, 32 -34.) 

 

 

3.3 Vertaistuki 

 

Vertaistuki käsitettä kuulee paljon käytettävän erilaisissa yhteyksissä. Naissukupuolen 

edustajina meillä tutkielman tekijöillä on tunne, että naiset hakeutuvat herkästi vertais-

tuen piiriin. Keskustelua ja kokemusten vaihtoa voi tulla nopeasti lyhyessä ajassa. Nai-

set eivät välttämättä tarvitse organisoitua vertaisryhmää saadakseen tukea. Tutkielmaa 

lähdettäessä tekemään meillä oli oletus, että myös miehet kokevat tarvitsevansa saman-

henkisten miesten kanssa ajatusten vaihtoa, mutta he eivät välttämättä tee sitä niin spon-

taanisti kuin naiset. Vanhemmuus on suuri, ajatuksia ja tunteita herättävä rooli, josta 

puhuminen vertaiselleen voi olla voimauttava, helpottava kokemus.  



22 

 

Vertaistuesta on olemassa lukuisia painotuksiltaan erilaisia määritelmiä. Yhteistä näille 

kuitenkin on, että vertaistuki liittyy johonkin elämäntilanteeseen. Vertaistuki liittyy osa-

puolten omiin kokemuksiin ja se on vastavuoroista tukemista ja auttamista. Vastavuo-

roisessa vertaistuessa samanlaisia prosesseja läpikäyneet ihmiset tukevat toinen toisiaan. 

He haluavat jakaa kokemuksia ja tietoa ilmapiirissä, jossa kunnioitetaan toisia. Vertais-

tuesta puhuttaessa siihen voidaan liittää myös voimaannuttaminen ja muutosprosessit. 

Niiden kautta ihmisellä on mahdollisuus löytää ja tunnistaa omia voimavaroja sekä vah-

vuuksia. Tämä mahdollistaa myös sen, että hänellä on kykyjä ottaa vastuu omasta elä-

mästään. (Huuskonen 2013, luettu 14.9.2013.) 

 

Vertaisryhmään osallistuvilla on usein samanlaisia kokemuksia, jotka voivat olla hyvin-

kin arkaluonteisia. Ryhmän tuki ja luottamus auttavat jakamaan omia tuntemuksiaan 

ilman häpeää ja auttaa prosessoimaan sekä hyväksymään mieltä askarruttavia asioita. 

Omia tuntemuksia on helpompi ja luontevampi kertoa toisille ääneen, kun tietää heidän 

ymmärtävän tilanteen. Vertaistuen yksi tärkeimmistä tehtävistä onkin se, että jokaisella 

on mahdollisuus purkaa omia tuntemuksia ja kokemuksia. Yhdessä keskustellen voi-

daan jakaa asioita, jotka antavat arjen tilanteisiin uusia toimintatapoja, joita ei itse aikai-

semmin ole tullut ajatelleeksi. (Ihalainen & Kettunen 2006, 47 -48.) 

 

Kulttuurissamme ei ole Huttusen (2001) mukaan sellaista perinnettä, jossa miehet kes-

kustelisivat isänä olemisestaan keskenään eikä myöskään perinnettä, jossa vanhempi 

isäsukupolvi kertoisi nuoremmalle kokemuksistaan isyyteen kasvamisessa. Lasten kans-

sa sattuneet kommellukset ja yhteiset onnen hetket ovat olleet vaiettuja puheenaiheita 

miesvaltaisilla työpaikoilla samoin kuin miesten vapaa-ajan ja harrastusten piirissä. 

(Huttunen 2001, 210.) 

 

Viime vuosina on alettu järjestää erilaisia isäryhmiä, joissa isät saavat jakaa omia sub-

jektiivisia kokemuksiaan ja tuntemuksiaan samassa elämäntilanteessa olevien isien 

kanssa. Ryhmien toiminnasta vastaavat esimerkiksi neuvolat tai järjestöt, jotka toteutta-

vat isille suunnattua varhaista tukiryhmätoimintaa. Erilaisilla varhaisilla ryhmätoimin-

noilla on myönteistä vaikutusta isäksi tulemisen kokemukseen ja ne auttavat lisäämään 

turvallisuuden ja selviytymisen tunteita. Isät saavat vahvistusta omiin voimavaroihin ja 
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kykyihinsä hoitaa lasta aktiivisesti äidin rinnalla. Isät kertovat samansuuntaisia koke-

muksia arjesta ja näiden avulla he tunnistavat omaan isyyteen liittyviä kokemuksia ja 

ajatuksia. Kokemuksien jakaminen rohkaisee, jokaista isää toimimaan omalle persoo-

nalle sopivalla tavalla, koska ei ole yhtä ainoaa oikeaa tapaa olla isä. (Rönkkö ym.2010, 

273 -276.) 

 

Isille on tarjolla erilaisten yhdistysten ylläpitämiä tukiryhmiä, joiden tarkoituksena on 

pitää huolta miesten elämää tukevien yksilöllisten, yhteisöllisten ja yhteiskunnallisten 

rakenteiden vahvistamisesta. Tavoitteena on myös miesten kokonaisvaltaisen hyvin-

voinnin ylläpitäminen ja parantaminen. Miessakit ry on yhdistys, joka rakentaa miehille 

suunnattua valtakunnallista sosiaalisen tuen verkostoa. Toiminta on vapaaehtoista ja 

toiminnan tarkoituksena on mahdollistaa matalankynnyksen, luonteva ja luottamuksel-

linen vertaistuen saatavuus arjen erilaisten haasteiden kohtaamiseen. Miessakit haluavat 

saada yhdessä isien kanssa isyyden kuulluksi, näkyväksi ja osallistuvaksi. Isiä tuetaan 

rakentamaan ja ylläpitämään heidän keskinäistä vertaistoimintaansa. Erilaisissa ongel-

matilantilanteissa isille tarjotaan henkilökohtaista sekä ryhmämuotoista tukea ja opas-

tusta asioiden selvittämisessä ja niiden käsittelyssä. Vertaisryhmässä toisten miesten 

vastaavanlaisten kokemuksien kuuleminen auttaa oman asian prosessointia ja jäsentä-

mistä. (Miessakkiopisto 2013, luettu 14.2.2013.) 

 

Miessakit ry on laatinut myös Isyyden tueksi toimintamallin itselleen. Toimintamalli on 

jaettu kolmeen päälohkoon, vertaisuuteen, osaamiseen ja verkostoon. Nämä tukevat 

toistensa rakentumista ja jotta saavutetaan parhaimmat tulokset, jokainen lohko on tär-

keä huomioida tasa-vertaisesti. Vertaisuuslohkossa miehet tukevat toisiaan isyyteen liit-

tyvissä asioissa. Tuki vahvistaa isien osallisuutta vanhemmuudessa sekä se vaikuttaa 

koko perheen hyvinvointiin. (Tikka & Saneri 2012, 9, luettu 14.9.2013.) 

 

Perhetyössä isien kanssa työskentely on koettu haasteelliseksi, koska isät eivät ole in-

nokkaita tai halukkaita puhumaan perheen asioista ulkopuolisen henkilön kanssa. He 

ovat kuitenkin kiinnostuneita keskustelemaan ja peilaamaan omia kokemuksiaan toisten 

isien kanssa. Näiden kautta he ovat saaneet vahvistusta omille ajatuksilleen ja toiminta-

tavoilleen. Elämme aikaa, jossa isiltä edellytetään läsnäoloa lapsen arjessa sekä myös 
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osallistumista tunnetasolla lapsen jokapäiväiseen elämään. Perhevalmennuksessa isien 

huomioiminen on koettu erittäin onnistuneeksi tavaksi, niin parisuhteen kuin isyydenkin 

kannalta. Keskustelujen kautta isät ovat näyttäneet avoimemmin omia tunteitaan ja heil-

le on annettu tilaa kertoa omia tuntemuksiaan. Nämä vastavuoroiset keskustelut ovat 

poistaneet isien ulkopuolisuuden tunnetta, epäselvyyksiä ja pelkoja omasta vanhem-

muudestaan. Nyky-yhteiskunnassa isillä on yhä näkyvämpi ja itsenäisempi rooli per-

heessä lapsen kasvattajana äidin rinnalla. (Häggman-Laitila & Ruskomaa & Euramaa 

2000, 58 -59.) 

 

Elämyksellisyys ja tekeminen korostuvat miesten välisissä suhteissa. Miehet keskuste-

levat usein parhaiten juuri tekemisen ohella, kun taas naiset saattavat kokoontua vain ja 

ainoastaan puhumaan. Pienten poikien lauttojen rakentaminen muuttuu myöhemmin 

miehen elämässä autojen virittelyksi tai omakotitalon rakentamiseksi. Samanhenkiset 

miehet kokoontuvat yhteiseen tekemiseen esim. pelaamaan lätkää. Hyväksyvässä ilma-

piirissä voi reilusti epäonnistua ja yhdessä tehden miehet selvittävät asemansa muihin 

miehiin nähden, joka on tärkeää miehen itsetunnolle. Koska mies ja nainen saattavat 

asettaa erilaisia odotuksia parisuhteelle, miehen on hyvä kuulla muilta miehiltä, että 

myös heidän on joskus vaikeaa ymmärtää naisten maailmaa. Kavereiden kanssa mies 

jakaa miesten juttuja. Silloin ei välttämättä puhuta tunteista, lapsista, kumppaneista. 

Naisten näkökulmasta ei ehkä puhuta mistään oleellisesta, mutta miehen näkökulmasta 

puhutaan juuri oikeista asioista. Se riittää ja on tärkeää. (Juvakka ym. 2002, 44 -45.) 
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4 PASMAJÄRVEN ISÄ-POIKALEIRI 

 

 

4.1 Isä-poikaleirin historiaa 

 

Pasmajärven isä-poikaleiristä ei ole olemassa mitään painettua materiaalia, josta voisi 

ammentaa leirin historiaa. Halusimme tietää mistä leiri on saanut alkunsa ja mikä mah-

taa olla niin pitkäikäisen leirin salaisuus. Päätimme ottaa yhteyttä yhteen leirin perusta-

jajäseneen, jolla on vuosien kokemus leirin järjestämisestä. Hän on Rovaniemen seura-

kunnan nuorisotyönohjaaja, nykyisin eläkkeellä oleva mieshenkilö. Pyysimme häntä 

kertomaan meille leirin tarinaa omasta kokemuksestaan, johon hän suostui ilomielin. 

Järjestimme hänen kanssaan haastatteluhetken 16.9.2013. Nauhoitimme haastattelun, 

jonka jälkeen poimimme haastattelusta tutkimustyötä palvelevan tiedon. 

 

Vuonna 1980 neljä seurakunnan työntekijää pohtivat, miten isät saataisiin mukaan seu-

rakunnan toimintaan. Seurakunnassa oli lapsille, nuorille ja äideille toimintaa, mutta 

isille ei ollut mitään järjestettyä. Niinpä miehet päättivät kokeilla jotain aivan uutta. He 

keräsivät tutuista isistä, joiden he olettivat olevan kiinnostuneita leiritoiminnasta, ko-

koon pienen porukan ja tämän myötä ensimmäisellä isä-poikaleirillä oli mukana yhteen-

sä 20 isää ja poikaa. Leiri järjestettiin tuolloin Aittalammella, joka on Niesin kylässä, 

metsähallituksen omistama leiripaikka. Leiri kesti kaksi vuorokautta tiistaista torstaihin. 

Nuorisotyönohjaajan kokemuksen mukaan mitä enemmän hänen luotsaama leiri tuli tu-

tuksi, sen paremmin tieto myös levisi isien välillä puskaradion tyyliin. Siitä lähtien leiri 

on järjestetty vuosittain.  

 

Seitsemäs isä-poikaleiri huipentui vuonna 1987, jolloin 60 isää ja poikaa pääsivät to-

teuttamaan kaksivuotisen unelmansa, he lähtivät leirimatkalle Unkariin. Idea matkasta 

lähti isiltä ja sitä lähdettiin määrätietoisesti toteuttamaan eteenpäin. Isät keräsivät kah-

den vuoden aikana hurjan summan rahaa talkoilemalla. He osallistuivat järjestysmies-

toimintaan, pihan siivouksiin, erilaisiin tapahtumiin myymällä esim. rieskaa Sampoau-

kiolla. Nämä kaksi vuotta hitsasivat isät tiiviisti toisiinsa ja matka Unkariin oli todella 

onnistunut. Isä Tibur oli järjestänyt heille melkein kahdeksi viikoksi ohjelmaa pitkin 
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Unkaria mm. Budabestissa ja Balatonilla. Mieleenpainuvin kokemus nuorisotyönohjaa-

jan mukaan oli tutustuminen viimeiselle Pioneerileirille. He pääsivät näkemään leirin 

tiukkakurista toimintaa ja järjestettiinpä siellä myös Suomi-Unkari jalkapallopeli. Jou-

lupukki oli isän roolissa reissulla mukana ja lopuksi hän jakoi kaikille lapsille lahjat.  

 

Suurin muutos leirin järjestämisessä on ollut leiripaikan muuttuminen. Metsähallituksen 

omistama Aittalammen leirikeskuksessa tuli omistajan vaihdos ja vuokrasopimus päät-

tyi. Seurakunnalle tuli ajankohtaiseksi uuden leiripaikan etsiminen. Yksi leiri-isä oli 

Pasmajärveltä kotoisin ja hänen toimestaan seurakunta pääsi tutustumaan Kolarin kun-

nan omistamaan uuteen tulevaan leiripaikkaan, joka osoittautuikin aivan loistavaksi mil-

jööksi. Pasmajärvellä isä-poikaleirejä on järjestetty nyt noin kymmenen vuotta. Tässä 

yhteydessä leiriajankohtaa muutettiin niin, että leiri järjestettiin kesäkuun lopussa per-

jantaista tiistaihin, näin toimien taattiin mahdollisimman monen isän pääseminen leirille 

ainakin viikonlopun ajaksi.  

 

Jokaiselle leirille on pyritty järjestämään joitakin kivoja yllätyksiä. On ollut leirejä, joi-

hin on laskeutunut laskuvarjohyppääjiä, lentokone on pudottanut niemelle arpalippuja, 

Hornetit ovat käyneet ilmatilassa tekemässä temppuja jne. Leireillä on käynyt myös vie-

railijoita monelta eri alalta, suutarista radioamatööreihin. Askarteluja tehdään edelleen 

jokaisella leirillä ja mieleenpainuvimpana yhteistyönä on ohjaajalle ollut lasikuituve-

neen valmistus. 5-vuotis juhlaleirillä isät ja pojat ovat istuttaneet liki kaksi hehtaaria 

metsää ja pystyttäneet kyseiselle paikalle toteemipaalun. Paaluun on nikkaroitu kyltti, 

jossa lukee ”Isä-poikaleirin juhlametsikkö.” Metsikkö lienee kasvanut jo isoksi vuosien 

varrella.  

 

Nuorisotyönohjaaja on vetänyt isä-poikaleiriä vuodesta 1980 vuoteen 2009 asti, lähes 

kolmekymmentä vuotta siis. Kysymykseen miten leiri on muuttunut vuosien myötä, hän 

vastasi 90-luvun laman näkyneen selkeästi isien toiminnassa. Lama-aika oli murrosvai-

hetta, jolloin jostain syystä isien aktiivisuus leirin suunnitteluun lopahti. Siihen asti isät 

olivat olleet aktiivisesti suunnittelemassa, mutta silloin kävi kato. Ohjaajaa mietityttää 

nykyisten ihmisten kiireisyys, heillä ei ole aikaa istahtaa suunnittelemaan, joka olisi hy-

vin tärkeä mm. kyseisen leirin jatkuvuuden kannalta. Nykyiset vastuuisät ovat vanhoja 
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konkareita, jotka ovat osallistuneet leirin suunnitteluun jo vuosien ajan, mutta uusien 

isien saaminen mukaan olisi tärkeää. Leirille he mielellään osallistuvat, mutta etukäteis-

suunnitteluun heitä on vaikea saada. (Niukkanen 16.9.2013,haastattelu.) 

 

 

4.2 Nuorisotyönohjaajan mietteitä leiristä ja sen tulevaisuudesta 

 

Nuorisotyönohjaajan mukaan isäpoikaleiri on ainutlaatuinen Oulun Hiippakunnan alu-

eella ja myös koko valtakunnallisesti. Isä-poikaleiri on ollut edelläkävijän roolissa myös 

Rovaniemen seurakunnassa. Sen myötä on 90-luvulla alettu järjestää erilaisia variaatioi-

ta leireistä; perheleiriä, äiti-lapsileiriä, isovanhempi-lapsi leiriä jne. Isä-poikaleiri on ai-

nut lajiaan, joka vie leiriläiset erämaahan, telttaelämään, suhteellisen kauas sivistykses-

tä. Siellä ollaan säiden armoilla ja koetaan oikeaa eräelämää, kalastellen, saunoen ja sa-

vuilla istuskellen. Tämä elämyksellisyys ja eksoottisuus, arjen kiireestä vapautuminen 

onkin kokemuksena useille isille ja pojille se miksi sinne halutaan lähteä uudelleen vuo-

si toisensa jälkeen.  

 

Leiriläisiltä ei vaadita seurakunnan jäsenyyttä, vaan sinne ovat kaikki halukkaat terve-

tulleita. Uusia leiriläisiä tuleekin vuosittain.  

 

 ”Savut on muodostunu samoiksi. Aina kun tullee uus leiriläinen, on 

 väärti sitä vastassa, joka toivottaa sen tervetulleeksi ja viepi sen sitte 

 uuteen savvuun. Ei tarvi tulla yksin ihmettelemään kun on vastaanottajat 

 vastassa ja näin pääsevät tutustuun vanhat isät uuteen isään.” 

 

Pojat ovat kaikenikäisiä taaperosta teini-ikäisiin. Paras poikien ikä leirillä on nuoriso-

työnohjaajan mukaan kymmenen molemmin puolin. Usein rippikoulun kynnyksellä 

poikien osallistuminen leirille lopahtaa. Leiri-ilmoittautumisesta ilmoitetaan vuosittain 

lehdissä, mutta kokemuksen mukaan tehokkain keino mainontaan on suusta suuhun me-

nevä tieto. Isät kerran osallistuttuaan innostuvat usein asiasta niin, että he suosittelevat 

leiriä jollekin tuttavalleen, jonka he kokevat olevan erähenkisen ja mahdollisesti kiin-

nostuneen asiasta. Näin turvataan leirin tulevaisuus ja jatkumo. Ohjaaja onkin levollisin 
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mielin leirin tulevaisuuden suhteen, kuhan uudet isät saataisiin vain mukaan myös 

suunnitteluun.  

 

Isät ovat ohjaajan mukaan kokeneet tärkeäksi leirillä rauhoittumisen. He saavat pysäh-

tyä yhdessä pojan kanssa. 

 

 ”Isät saavat jutella ummet ja lammet savuissa, juoda kahvia ja saunoa. Se 

 tekee sen...Kotona elämä on rutiinia, menoa ja tuloa, ajansovittamista, 

 kuskaamista.” 

 

Leirillä ollessaan isät pyrkivät välttämään antamasta pojille turhia rajoituksia. Pojat saa-

vat leikkiä mitä tahansa, kuhan toisia ei satuteta. Puukkoja saa kantaa vyöllä tupessa ja 

niitä saa tietenkin käyttää veistämiseen. Vesillä pojat saavat viettää aikaa, jos on pelas-

tusliivit päällä. Ohjaajan mukaan todella vähän on vuosien varrella sattunut mitään on-

nettomuuksia. Leirillä on päivittäin ohjelmaa, mutta kaikki osallistuminen perustuu va-

paaehtoisuuteen, ketään ei pakoteta mihinkään.  

 

Nuorisotyöohjaajan mukaan, kun isä ja poika saavat ensimmäisen kokemuksen leiristä, 

niin jatkoakin on usein tiedossa. Eksotiikka, keskiyön aurinko, luonto, kalastaminen, 

erämaa ja Pasmajärven upea miljöö, yhteenkuuluvuus ovat ne asiat, jotka saavat leirin 

jatkumaan vuodesta toiseen. Leiri itsessään on perinne, jota isät arvostavat. (Niukkanen 

16.9.2013, haastattelu.) 

 

 

4.3 Pasmajärven isä-poikaleiri 2013 

 

Kevättalvella muutama leirin vastuuisä ja nuorisotyönohjaaja kokoontuivat suunnitte-

lemaan leiriä. Näihin kokoontumisiin meillä oli mahdollisuus osallistua. Leirillä tapah-

tuva toiminta mukautettiin aikaisempien vuosien tapaan valmiiseen leirirunkoon (Liite 

4.), joitakin aihealueita muutellen. Leirirungossa vakituisina teemoina olivat askartelu, 

isien 5-ottelu, jalkapallo-ottelu sekä erilaiset leikkimieliset kalastusaiheiset kisailut. 
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Näihin valittiin vastuuhenkilöt, jotka organisoivat tapahtumat. Näiden lisäksi järjestet-

tiin erityisohjelmaa. 

 

Kesä-heinäkuun vaihteessa 38 isää ja 48 poikaa suuntasivat matkansa kohti Kolarin 

kunnassa sijaitsevaa Pasmajärven Tirroniemen eräleirikeskusta. Osalle leiri oli jo ennes-

tään tuttu, mutta matkaan lähti myös sellaisia isiä ja poikia, joille kokemus oli aivan uu-

si. Leirillä vietettiin aikaa perjantai-illasta tiistai- päivään. Automatkan jälkeen oli va-

rauduttava noin kilometrin kävelyyn tai venematkaan, koska eräleirikeskukseen ei pääs-

syt autolla. Leirillä oli mukana myös leirin johtaja, leirikoordinaattori sekä seurakunnan 

nuorisotyönohjaaja. 

 

Tänä vuonna isiä ja poikia odotti erityisohjelmana järjestettävä kanoottipelastusharjoitus 

sekä jousiammunta. Näihin osallistuminen oli vapaaehtoista, mutta harva osallistuja ha-

luaa jäädä näistä kokemuksista paitsi. Halukkailla oli myös mahdollisuus kokeilla maas-

topyöräilyä, koska leiriläisten käyttöön oli varattu kuusi maastopyörää. Leirillä vieraili 

geologian asiantuntija, joka opasti leiriläisiä erilaisten kivilajien tuntemisessa. 

 

Leiriohjelmaan (Liite 4.) on vakiintunut käytäntö, jossa kotiin jäänyt perhe voi vierailla 

yhtenä päivänä leirillä, jolloin järjestetään myös leirikirkko. Vaikka leirillä halutaan 

unohtaa sitovat arkirutiinit, niin pidetään siellä kuitenkin kiinni heräämisajoista, joka-

aamuisesta lipunnostosta, ruokailuista sekä nukkumaanmenoajoista. Jälkimmäinen to-

teutuu kuitenkin hieman liukuvalla periaatteella. 

 

 

4.4 Isä-poikaleirin miljöönä Pasmajärven Tirroniemi 

 

Saavuimme Tirroniemen eräkeskuksen parkkipaikalle lauantai- aamuna. Autoille tarkoi-

tettu parkkipaikka sijaitsi keskellä metsää. Isien autot olivat sulassa sovussa metsän sii-

meksessä, johon oli tehty hienovaraisesti luontoa kunnioittaen parkkipaikan näköistä 

aluetta. Onneksemme automme oli pieni, joten saimme sen hyvin ujutettua muiden au-

tojen joukkoon.  
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Astuttuamme autosta korvissamme kuului vain pientä sääsken ininää, onneksi olimme 

varustautuneet tulevaan retkeemme erähenkisesti. Unohdimme inisevät sääsket, kun 

lähdimme kävelemään kohti määränpäätä. Ylitimme pienen sillan, jonka alitse lipui hil-

jalleen pieni puro. Se tuntui meistä, niin rauhoittavalta paikalta, että pysähdyimme 

kuuntelemaan veden solinaa ja otimme muutamia valokuvia muistoksi. Matkamme jat-

kui pitkospuita pitkin, jotka olivat osittain hieman huonossa kunnossa. Ihastelimme 

matkalla olevia kukkasia sekä hiljennyimme välillä kuulostelemaan luonnon mitä erilai-

sempia ääniä. 

 

Pitkospuut muuttuivat puiden lomassa kiemurtelevaksi poluksi. Säpsähdimme, kun vas-

taan pyyhälsi maastopyörällä polkeva mies ja pian tajusimmekin, että taisimme olla aika 

lähellä määränpäätämme. Puiden välistä pilkisti ensimmäinen "savu", johon oli asetettu 

muutama teltta ja keskiössä oli yhteinen nuotio. Isien ja poikien välinen puheensorina 

alkoi kantautua korviimme yhä voimakkaammin. Pian edessämme oli useampia raken-

nuksia, jotka osoittautuivat myöhemmin saunaksi, wc-tiloiksi sekä yhteiseksi ruokati-

laksi. Näistä kaikista koostui siis meidän määränpäämme Tirroniemen eräkeskus. 

 

Saimme lämpöisen vastaanoton kaikilta kohtaamiltamme leiriläiseltä sekä maittavan 

aamupalan ja lounaan, jotka oli valmistanut leiriemäntä sekä hänen kaksi apulaistaan. 

Isien ja poikien ruokailuhetki sujui järjestelmällisesti ja kiireettömästi. Leiriläiset oli 

jaettu kahteen ruokailuryhmään, joka edesauttoi ruokailun sujuvuutta.  Jokainen ruokai-

lija huolehti omien astioiden tiskaamisesta ruokailun jälkeen. Pihalle oli rakennettu tis-

kauspiste, jossa jokainen tiskasi omat astiansa. Isät toimivat vuorollaan vastuuhenkilöi-

nä ja huolehtivat tiskauksen toimivuudesta.  

 

Keskikesän lämpöisten auringonsäteiden ja lempeän kesätuulen seurassa tutustuimme 

eräkeskuksen elämään. Niemekkeelle oli pystytetty neljä savua, joihin leirille osallistu-

vat telttakunnat olivat jakautuneet. Jokainen savu oli sijoittunut toisistaan hieman etääl-

le, mutta kuitenkin niin, että tietynlainen läheisyyden ja yhteisöllisyyden tunne säilyi. 

Kaikki olivat lähellä toisiaan ja vastuu leirin toiminnasta ja turvallisuudesta oli yhtei-

nen. Sellainen tunne meille välittyi, kun kiertelimme eri savuja. Siellä täällä puiden ok-

silla roikkui märkiä vaatteita, jotka kuivuivat kesäauringon lämmössä. Järvellä muutama 
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isä ja poika kokeilivat kalaonnea. Taisipa sieltä onnekkaimmat venekunnat saalistakin 

saada. Aikalailla niemekkeen keskellä oli monttu, johon oli rakennettu penkkejä. Het-

ken me ihmettelimme, että mikähän tämä paikka mahtoi olla. Leirillä mukana ollut nuo-

risotyönohjaaja huomasi meidän hämmästyneet ilmeet ja hän kertoi tämän olevan leiri-

kirkko. Hänen mielestään se olisi isille luonteva ryhmähaastattelu paikka. Me olimme 

samaa mieltä, koska se huokui meistä rauhallista tunnetta. Se oli myös suojainen paikka, 

eikä järveltä puhaltava tuuli häiritsisi nauhoitusta (Kuva 1.).  

 

 

Kuva 1. Leirikirkko 

 

Rantasaunan piipusta tupruava savu loi ympäristöönsä hienon kesäisen tunnelmansa. 

Jokainen isä otti vuorollaan saunavastuun ja huolehti tulipesästä sekä veden riittävyy-

destä. Isien välillä roolit vaihtuivat, kuin luonnostaan lähes sanattomasti. Vastuu kannet-

tiin yhdessä, eikä huolehdittu vain omasta pojasta. Poikien uidessa järvessä, isät huoleh-

tivat yhdessä turvallisuudesta. Osa isistä nautti poikien kanssa järviveden lämmöstä ja 

pulahti uimaan. Mikäs sen mukavampaa, kuin pulahtaa kirkasvetisen järven veteen ui-

maan saunalöylyjen lomassa. Rannan hiekka oli niin pehmeää, että varpaat upposivat 

sen uumeniin. Auringonsäteiden lämmittäessä hietikkoa, jouduimme vilvoittelemaan 

varpaitamme järvivedessä. Mielessämme kävi kyllä ajatus pulahtaa myös järviveteen 

vilvoittelemaan.  
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Aika kului kuin siivillä ja iltapäivällä lähdimme paluumatkalle. Olimme erittäin tyyty-

väisiä vierailulla saamaamme antiin sekä siihen materiaaliin, jota saimme vierailumme 

aikana. Järveltä puhaltavan lempeän kesätuulen saattelemana suuntasimme matkamme 

kohti polkua, joka johdatti meidät autollemme.  
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5 TUTKIMUSTULOKSET 

 

 

Käytimme tutkielmassamme kolmea aineistonkeräämistapaa. Laadimme pienimuotoi-

sen kyselylomakkeen (Liite 1.), johon muotoilimme avoimet kysymykset. Päädyimme 

tähän, jotta saisimme jokaisen isän aidon ajatuksen selville. Tämän lisäksi pääpaino 

meillä oli ryhmähaastattelutilanteessa (Liite 2.), johon osallistui kahdeksan leiri-isää. 

Ryhmä, koostui erimittaisen leirikokemuksen omaavista isistä. Haastattelu eteni etukä-

teen laadittujen teemakysymysten pohjalta. Huolehdimme siitä, että jokainen isä sai ää-

nensä kuuluviin. Käytämme tutkimustulosten tukena asiaa valaisevia suoria lainauksia 

tehdystä kyselystä/haastattelusta. Kohdat ovat merkitty sitaatein. Havainnointi oli myös 

osa aineistonkeruuta, sekä tekstiä valaisevat valokuvat. 

 

 

5.1 Kyselylomakkeen tuloksia 

 

Ryhmähaastatteluun osallistumisen kriteerinä oli isien osallistuminen leirille ainakin 

kerran aiemmin. Kyselylomakkeen perusteella isät olivat osallistuneet leirille 2-18 ker-

taa. 

 

Kuvio 2. Leirin anti isien näkökulmasta 

 

Pojan kanssa yhteistä aikaa

Irtiotto arjesta/rauhoittuminen

Yhdessäolo toisten isien kanssa

Luonto

Leirielämä

Erätaidot

0% 10% 20% 30% 40%

29%

25%

25%

13%

4%

4%

Prosenttia
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Halusimme selvittää kyselylomakkeen avulla, mikä on leirin tärkein anti isien omien 

kokemusten mukaan heille itselleen (Kuvio 2.). Pyysimme heitä mainitsemaan kolme 

tärkeintä asiaa. Saimme yhteensä 24 vastausta. Lähes kaikkien lomakkeissa mainittiin 

tärkeänä antina pojan kanssa vietetty yhteinen aika. Myös irtautuminen arjesta ja sen 

myötä rauhoittuminen koettiin tärkeäksi. Kolmas merkittävä asia, joka leirillä koettiin 

merkityksellisenä, oli mahdollisuus toisten isien kanssa kokemusten jakamiseen ja yh-

dessäoloon heidän kanssaan. Muita mainittuja seikkoja olivat luonto, leirielämä ja erä-

taidot.  

 

 ”Jakaa kokemuksia isien kanssa, luoda suhteita. Edellisen leirin myötä 

 pidettiin talvella perhokurssi Rovaniemellä” 

 

 ”Pojilla on tekemistä lähellä luontoa, ei TV:tä, XBoxeja yms..” 

 

Halusimme herätellä isiä miettimään ennen ryhmäkeskustelun aloittamista isyyden ver-

taistuen käsitettä. Suurimman osan mielestä vertaistuki on isältä isälle saatua ymmärrys-

tä ja tukea eri asioihin. Lisäksi kyselylomakkeen kautta tuli ilmi, että vertaistuki on isien 

mielestä avunantoa ja oppimista sekä yhteisten sääntöjen luomista. Yhdessä vastaukses-

sa tuotiin ilmi, ettei kyseisellä leirillä ole vertaistuellista merkitystä. 

 

 ”Samanhenkisten miesten keskinäistä turinaa” 

 

 ”Luodaan sääntöjä yhdessä muiden leiriläisten kanssa, äiti ei ole  

 sekoittamassa pakkaa” 

 

 

5.2 Ryhmähaastattelun tuloksia 

 

Muotoilimme ryhmäkeskusteluun sellaisia kysymyksiä, jotka antoivat meille mahdolli-

simman laajan kuvan sekä mahdollistivat jokaisen isän kuulluksi tulemisen. Analysoitu-

amme tutkimustuloksia sisällönanalyysilla, saimme selville muutamia olennaisia seik-

koja. 
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Yhdessä kysymyksessä selvitimme, missä isien mielestä syntyy parhaimmat keskustelut 

leirillä. Vastaukset kysymykseen olivat yhteneväiset ja yksimieliset. Iltanuotio ja sau-

nominen olivat sellaisia hetkiä, joissa miehet kokivat saavansa parhaimmat keskustelut 

aikaan. Myös yhteiset puuhastelut ja askartelut tarjosivat oivan mahdollisuuden an-

toisaan ajatusten vaihtoon. 

 

Pyysimme isiä kertomaan millaisista aiheista heillä syntyy keskustelua leirin aikana. 

Heidän mukaansa aiheet vaihtelevat ja rönsyilevät laidasta laitaan. Kuitenkin se mitä 

pojat ovat puuhastelleet keskenään tai isien kanssa nousivat tärkeiksi keskustelunaiheik-

si. 

 

 ” Aloitetaan keskustelu siitä vaikka kun pojat menevät kalalle ja loppujen 

 lopuksi jutut on kääntynyt kauas järvestä...” 

 

Isien mielestä heidän keskustelut eivät koske kotia, perhettä tai työtä. Töistä voidaan 

joissakin savuissa sivuta jonkin verran. 

 

 ”Töistä ei puhuta, kaikki olemme samalla viivalla...” 

 

 ”Vertaistukijuttua en näkis. Harvoin jutut sivuaa miten minä toimisin 

 isänä...” 

 

Keskinäisten keskustelujen vaikutus omaan isyyteen ja mieheyteen, synnytti ryhmäti-

lanteessa runsaasti keskustelua. Aihetta käsiteltiin keskustelussa monesta eri näkökul-

masta. Yhteisten jutustelujen ja tekemisten kautta isien välille muodostuu yhteinen ym-

märrys, keskinäinen luottamus ja yhteisvastuullisuus. Isät kokevat näiden myötä myös 

vahvaa yhteisöllisyyden tunnetta. 

 

”Tekemisen kautta voijaan seurata ja kattoa miten tehhään naapuriteltal-

la ja ku isät sannoo, niin kaikki pojat tottelee...vertaistuki siinä tullee ja 

ryhmähenkeä.” 
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 ”Ei ole mittään ristiriitaa ollu isien kesken... kaikilla meillä on luottamus 

 isien kesken” 

 

 ”Aika huoletta täälä leirillä saapi olla, ko kaikki isät huolehtii...” 

 

Kysymys, miten kokemukset vaikuttavat perhe-elämään, herätti ryhmässä keskustelua. 

Pojat jakavat leirikokemuksiaan kotiin tultuaan äidin kanssa, heillä on yleensä paljon 

kerrottavaa mitä leirillä on puuhattu.  

 

 ”Poika jaksaa puhua leiristä äitille, kun äiti kyssyy mitä sielä on  

 tapahtunu...” 

 

Isien mukaan leiriaika vahvistaa isän ja pojan välistä luottamusta. Leiri elämä on hyvin 

leppoisaa, omaehtoista, jossa turhat säännöt ja kiellot on karsittu pois. Sen vuoksi pojilla 

on isien mukaan leiriltä paluun jälkeen hankaluuksia sopeutua kodin olosuhteisiin ja 

sääntöihin. 

 

Isien välisessä keskustelussa tuli myös ilmi, että leirin jälkeen normaali arki tulee aika 

äkkiä, mutta silti kotona pysyy leppoisa olo jonkin aikaa. Koko perhe saa tämän myötä 

osansa leirin annista. Leirin aikana käydyt isien väliset keskustelut jäävät miesten väli-

siksi, niistä ei välttämättä kotona puhuta. 

 

 ”...vie hetken aikaa, että pysyy semmonen lepposuus kotonaki, se ei ole 

 niin heti semmosta arkirutiinia...” 

 

”...nämä asiat on niinku vähän sillai tässä piirissä, sittehän siihen  sekot-

tuu muu perhe jollaki tavalla kyselemällä näitä asioita...” 

 

Kysymykseen miten isien kaveruus jatkuu leirin jälkeen, herätti isissä paljon ajatuksia. 

Leirin aikana kaikki miehet ovat kavereita keskenään, osa heistä on tuttavia jo tulles-

saan leirille. Heillä yhteydenpito myös leirin jälkeen on luonnollista. Mutta isillä oli aja-

tus, että olisi kiva tavata isiä myös leirin jälkeen, se ei kuitenkaan ole toteutunut. Isien 
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mielestä arki vie herkästi mukanaan ja kaikille on muodostunut omat kaveripiirinsä, jo-

ten yhteydenpito leiriläisiin jää vähäiseksi.  

 

 ”Omalla tavalla haluais tavata, mutta se vuosi toisensa jälkeen tapahtuu 

 aina vaan niin, että me tipahamma yhtäkkiä tänne leirille...” 

 

Satunnaisesti isät voivat tavata poikien harrastusten kautta esim. jalkapallokentän laidal-

la. Jo viime vuonna pojat innostuivat perhonsidonnasta ja syksyllä osa pojista kävikin 

perhonsidontakurssilla. Tulevana syksynä sen on tarkoitus myös toteutua.  

 

 

5.3 Havainnointia 

 

Tehdessämme havainnointia kiertelimme leirin savuilla ja keskustelimme isien kanssa 

vapaasti. Näiden keskusteluiden ja havaintojen avulla teimme sellaisia huomioita, jotka 

eivät tulleet ilmi varsinaisessa ryhmäkeskustelutilanteessa. Katselimme, kuuntelimme, 

keskustelimme ja valokuvasimme leiritunnelmia kokonaisen päivän. Ruokailimme yh-

dessä isien kanssa, muuten emme osallistuneet toimintaan, vaan seurasimme sitä hiukan 

sivusta. Tämä mahdollisti hyvin sen, että pystyimme kirjaamaan muistiinpanoja havain-

noistamme. 

 

Vapaissa keskustelutilanteissa usea isä kertoi meille, miten he olivat alun perin ajautu-

neet leirille ensimmäisen kerran. Tieto leiristä oli pääasiassa saavuttanut isät puskaradi-

on välityksellä, tutulta tutulle. Kynnys innostua leiristä on näin ollut matala, kun sitä on 

suositellut leirikokemuksen omaava henkilö. 

 

Seurasimme askartelutilannetta, joka oli suunniteltu isille ja pojille yhdessä tehtäväksi. 

Aluksi isät ja pojat tekivät askartelua yhdessä, mutta toiminnan edetessä pojat lähtivät 

touhuamaan keskenään muuta ja isät jäivät puuhaamaan puutyötä loppuun. Isät työstivät 

askartelua yhdessä, rinnakkain, toisilleen puhellen ja toistaan avustaen. Eräs mielenkiin-

toinen havainto liittyen isien vertaistukeen oli tilanne uimarannalla. Pojat polskuttelivat 

järvessä välillä saunoen, isät olivat kerääntyneet pieniin ryhmiin järven  
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rannalle ikään kuin valvoakseen poikien touhuja. Todellisuudessa havainnoimme, että 

isille poikien valvominen oli tärkeä, mutta ehkä toissijainen asia keskustelun rinnalla. 

Niin intensiivisesti he keskittyivät vuorovaikutukseen toistensa kanssa. 

 

Isille oli järjestetty mahdollisuus lähteä metsänraivaukseen. Halukkaat isät lähtivätkin 

suorittamaan tehtävää, poikien jäädessä toisten isien valvontaan leirialueelle. Raivaus-

tehtävän suorittaminen oli havaintojemme mukaan, isille merkittävä yhdessä tekemisen 

kokemus, josta huokui miesenergiaa parhaimmillaan. Urakka oli määränpäässä saatu 

suoritettu loppuun ja työnjälki oli ollut näkyvää. Tilanteen mahdollisti se, että järjestelyt 

leirillä suunniteltiin yhdessä, näin jokainen toi oman panoksensa suoritettavan urakan 

onnistumiseen.  

 

Kaiken kaikkiaan leiri huokui ulkopuoliselle seesteistä yhdessäoloa. Asiat soljuivat 

eteenpäin omalla painollaan, kiireettömästi, luontevasti, leppoisassa tunnelmassa. Au-

rinko paistoi täydeltä terältä, uimavesi oli lämmin, lempeä etelätuuli piti hyttyset loitol-

la. Teltat olivat sijoittuneet tasaisesti pitkin leirialuetta ja sateenvaralta niiden ylle oli 

asetettu toinen toistaan isompia pressuja, jotta leiri pysyisi sään muuttuessa kuivana 

(Kuva 2.).  

 

   

Kuva 2.  Leiritunnelmaa 
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Jokaisella savulla paloi nuotio, märät vaatteet roikkuivat itse viritetyillä naruilla, puiden 

katveessa kalastusvehkeet olivat valmiustilassa saaliin pyyntiin, pieni puheensorina ja 

poikien iloiset kiljahtelut täyttivät muuten niin hiljaisen ja luonnonkauniin niemen. 
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6 YHTEENVETO JA POHDINTA 

 

 

Tutkielman avulla selvitimme millaista vertaistukea isät kokevat saavansa Pasmajärven 

isä-poikaleiriltä. Tulosten mukaan leiri mahdollistaa isille irtautumisen arjesta ja rau-

hoittumisen myötä heillä on aikaa vaihtaa ajatuksia. Leiriä ympäröivä luonto rentouttaa 

mielen ja antaa ajatuksille vapauden sekä tilaa jakaa niitä vertaisten kanssa. Isät kokivat 

hyvänä sen, ettei leirillä ole pakollisia velvoitteita vaan kaikki toiminta perustuu vapaa-

ehtoisuuteen. Vastausten mukaan toisten isien kanssa kokemusten jakaminen ja yhdes-

säolo heidän kanssaan nousivat tärkeiksi asioiksi. Jutusteluiden kautta isien välille muo-

dostui yhteinen ymmärrys, keskinäinen luottamus ja yhteisvastuullisuus. Nämä ovat 

omiaan lisäämään isien välistä yhteisöllisyyden tunnetta.  

 

Tutkimustulosten mukaan leiriltä nouseva vertaistuellinen jatkumo ei näyttäydy merkit-

tävänä. Meidän näkemyksemme mukaan isillä olisi halukkuutta yhteisiin tapaamisiin 

myös leirin ulkopuolella. Isät tapaavat satunnaisesti toisiansa leirin jälkeen, johon vai-

kuttaa isien aikaisempi tuttuus. Leirikokemukset yhdistävät koko perhettä. Äiti ja muut 

perheenjäsenet pääsevät leiritunnelmaan mukaan leirikertomusten ja leirivierailun avul-

la. Leirikokemus on erityisen yhdistävä tekijä isän ja pojan välillä. 

 

Johtopäätöksemme on, että isät saavat leirin myötä voimaantumista ja tukea omiin aja-

tuksiinsa. He eivät välttämättä kuitenkaan itse näe leirin vertaistuellista merkitystä. Ul-

kopuolisen silmin se näyttäytyy monin eri tavoin. Isät keskustelevat mielellään kaikesta 

maan ja taivaan välillä, mutta jutustelujen ulkopuolelle jätetään pääsääntöisesti perhe ja 

työ.  

 

Päätökseen tehdä tutkielma isyydestä avautui Miestyökeskuksen miestyöntekijöiden 

kanssa käydyn syvällisen keskustelun pohjalta. Keskustelu käynnisti meissä ajatuspro-

sessin, jonka aikana mietimme teemaa ja jaoimme ajatuksiamme tiiviisti toistemme 

kanssa. Meillä kummallakin oli kokemus, että isyys ei ole äitiyden kanssa tasa-arvossa. 

Työskentelemme kumpikin perheiden kanssa tahoillamme ja havahduimme huomaa-

maan miten mm. sosiaalialan ammattilaiset ehkä jopa huomaamattaan korostavat van-
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hemmuudessa äitiyden merkitystä. Isyys jää usein taka-alalle, vaikka paljon puhutaan 

tasa-arvoisesta vanhemmuudesta ja sen merkityksestä lapsen tasa-painoiseen kasvuun ja 

kehitykseen. 

 

Naispuolisina meillä on tuntuma, että naiset jakavat helposti toistensa kanssa tuntemuk-

siaan ja ajatuksiaan. Naiset hakeutuvat usein vertaistensa pariin, jossa heillä on mahdol-

lisuus tavata ja keskustella samassa elämäntilanteessa olevien naisten kanssa. Meillä on 

tunne, että miehet eivät hakeudu yhtä aktiivisesti, eivätkä kovin herkästi avaudu asiois-

taan vertaistensa kanssa. Miestyössä mies yleensä tulee asiakkaaksi, vasta kun hänen 

elämänsä on jo ajautunut syvään kriisiin. Miehen tarve jutella kasvaa, mutta välttämättä 

hänen lähipiirissään ei ole ihmistä, jolle avautua ajatuksistaan. Halusimme saada tut-

kielman avulla selvää, mitä miehille merkitsee vertaistuki, millaista se on vai onko sitä. 

 

Varsinaisen kohderyhmän valinta vaati pitkän pohdinnan ja puntaroinnin. Kohderyhmän 

tuli koostua isistä ja koimme, että tutkimustilanteen tulisi olla mahdollisimman luonnol-

linen ja rauhallinen. Tiivis ja jäykkä yksilöhaastattelu ei tuntunut meistä hyvältä ajatuk-

selta, koska epäilimme, ettemme saa todellista näkemystä miehistä irti sillä tavalla. On-

neksi tuttavapiirissämme on miehiä, jotka ovat osallistuneet seurakunnan järjestämälle 

isä-poikaleirille. Olimme kuulleet leirikertomuksia heiltä usein ja tiesimme leirillä ole-

van jo pitkät perinteet. Päätimme hakea netin kautta lisätietoa, jota löysimmekin. Innos-

tuimme ideasta tehdä tutkimusta leirillä, mihin pelkästään isät kokoontuvat poikiensa 

kanssa. Otimme yhteyttä leirin vastuuohjaajan, jonka mielestä ideamme oli hyvä. Hän 

kutsui meidät leirin vastuu isien suunnittelupalaveriin, josta saimme lisää mielenkiin-

toista tietoa leiristä ja sen toteuttamisesta. Näitä suunnittelupalavereja oli talven aikana 

kaksi ja pääsimme siis seuraamaan leirin valmistelua jo alkumetreiltä. Saimme niiden 

kautta kosketuspintaa tulevaan leiriin. Suunnittelupalavereissa huomasimme, kuinka 

luontevasti ja sujuvasti isät tekivät työnjakoa. Siitä huokui kokemus ja yhdessä tekemi-

sen innostunut meininki. 

 

Ennen tutkielman aloittamista ja sen aikana tutustuimme isyyttä koskeviin tehtyihin tut-

kimuksiin ja tutkielmiin. Isyyttä on tutkittu viime vuosina enenevästi. Suurelta osin tut-

kimusten näkökulmina, oli joko isä-lapsi suhde tai isyyden/vanhemmuuden merkitys 
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parisuhteeseen. Neuvolatoiminta ja siellä isyyden huomiointi oli myös yksi esiin nouse-

va aihealue. Varsinaista isyyden vertaistukeen liittyvää tutkimusta, emme löytäneet niis-

tä lähteistä, joista sitä haimme. Löysimme teoksia, joissa viitattiin isyyteen ja vanhem-

muuteen, vertaistukeen liittyvää teoriatietoa oli vaikeus saada. 

 

Käytimme kolmea tiedonkeruumenetelmää, josta lomakekyselyn yhdistäminen ryhmä-

keskustelun ohella pohditutti meitä ennen haastattelun toteuttamista. Mietimme tuleeko 

aineistosta liian monimuotoinen. Huomasimme kuitenkin lomakekyselyn toimivan siinä 

tilanteessa motivoivana tekijänä. Isät rauhoittuivat sen äärelle ja ikään kuin irtaantuivat 

hetkeksi leirihumusta pohtimaan omaa isyyttään. Kynät sauhusivat ja leirikirkossa val-

litsi tovin täysi hiljaisuus. Olimme loppujen lopuksi hyvin tyytyväisiä valintaamme 

käyttää lomakekyselyä aineistoanalyysin yhteydessä huomasimme näiden menetelmien 

täydentävän toinen toistaan. Saimme näin asioista laajemman käsityksen. 

 

Olimme yllättyneitä siitä, kuinka paljon saimme aineistomateriaalia kerättyä yhden lei-

ripäivän aikana. Miehet osallistuivat ryhmäkeskusteluun aktiivisesti, vaikka meillä jäi 

tunne, että kaikki isät eivät kuitenkaan saaneet sanottua ajatuksiaan meille ääneen. Oli-

simme voineet suunnitella haastattelutilanteen sellaiseksi, jossa jokainen isä olisi saanut 

kysymyksen kohdalla puheenvuoron. Puheliaimpien miesten ääni nousi kuuluvimmaksi, 

ja hiljaisemmat persoonat jäivät hiukan taka-alalle. Haastattelun edetessä huomasimme 

tilanteen ja annoimme kaikille puheenvuoron järjestyksessä. Miesten keskinäinen tut-

tuus vaikutti taatusti siihen, että keskustelu oli yllättävän avointa.  

 

Isät eivät välttämättä tunnista leirin antamaa vertaistukea siinä määrin kuin se ulkopuo-

lisille näyttäytyi. Miehet antoivat meille suullisesti sellaista viestiä, että leirillä ei ole 

vertaistuellista merkitystä. Miesten vertaisuus oli kuitenkin leirillä kokoajan läsnä toi-

minnassa ja puheessa. Me tutkijat aistimme sen läsnäolon hyvin vahvana. Tulosten ana-

lysointivaiheessa meille tulikin oivallus siitä, että leiri itsessään on miehille vertaistukea 

tarjoava paikka. Isät alkavat odottaa tulevaa leiriä jo keväällä yhdessä oman poikansa 

kanssa. Molemmat kokevat leirin tärkeänä tapahtumana ja se kulkee mukana koko vuo-

den ajatuksissa.  
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Usea isä koki halukkuutta tapaamisiin myös leirin jälkeen, mutta sitä mahdollisuutta ei 

ole tarjoutunut. Pohdimme sitä, miten seurakunta voisi omalta osaltaan organisoida lei-

rinjälkeisiä tapaamisia ja tukea sen toteutumista. Leiriläisiltä voisi kerätä ajatuksia ja 

ideoita siitä, minkä sisältöisiä tapaamisia he haluaisivat leirin jälkeen. Leiriläisten oma 

ääni on tärkeä saada kuuluviin, jotta toiminnan sisältö olisi mielekästä ja saavuttaisi 

mahdollisimman monen leiriläisen.  Seurakunnalla on toimivia tiloja, joissa ryhmäko-

koontumisia voitaisiin toteuttaa. Isille on yleisestikin aika vähän järjestetty sellaista 

toimintaa, johon he ovat itse voineet vaikuttaa. Hyvänä esimerkkinä on perhonsidonta-

kurssi, joka on leiriläisistä kumpuava idea, jonka isät ovat itse organisoineet. 

 

Alkuperäisen tutkimussuunnitelman mukaan meillä oli tarkoitus haastatella ennen pit-

kään toiminutta leirinohjaajaa ja leirin perustajaa. Tiukan aikataulun vuoksi emme kui-

tenkaan ehtineet haastattelua tehdä vasta kuin leirin jälkeen syksyllä. Jälkeenpäin ajatel-

tuna tämä olikin onnistunut ratkaisu, koska meillä oli siihen mennessä myös itsellä nä-

kemystä leiristä ja osasimme kohdentaa haastattelukysymykset paremmin haastatelta-

valle. Saimme haastattelutilanteessa selvitettyä myös sellaisia asioita, jotka olisivat jää-

neet meille epäselviksi ilman tämän henkilön haastattelua. Leirillä on pitkä historia ja 

mielestämme seurakunnan kannattaisi harkita historiikin kokoamista vuosien varrelta. 

 

Naistutkijoina osallistuminen isä-poikaleirille aluksi mietitytti meitä. Meillä olisi ollut 

mahdollisuus viettää leirillä myös pitempi aika, mutta aloimme pohtimaan sitä, että se-

koitammeko läsnäolollamme leirin perusajatusta. Tästä syystä päädyimme viettämään 

siellä yhden päivän ja sivustaseuraajan roolissa, emme mielestämme häirinneet leirin 

kulkua. 

 

Isyyden vertaistoiminnasta on tehty vähän tutkimuksia ja olisi tärkeä kuulla isien koke-

muksia enemmän. Jatkotutkimuksen aiheena isien vertaisuus olisi tarpeellinen, jotta isi-

en omat ajatukset saataisiin kuuluviin ja pystyttäisiin kohdentamaan vertaistoimintaa 

juuri siihen miten isät sitä kokevat tarvitsevansa. Jos tutkimuksemme olisi ollut laajem-

pi kokonaisuus, niin olisimme voineet järjestää leiriläisille tapaamisen, jossa isät olisi-

vat voineet jakaa tämänhetkisiä ajatuksia ja tunnelmia. 
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Pasmajärven isäpoikaleiri on ainutlaatuinen ja uskomattoman hienoja elämyksiä tuova 

kokemus isille ja pojille. Se tarjoaa tähän hektiseen arkeen pysähdyksen, huokaisun ja 

leppoisan yhdessä olon kauniin luonnon äärellä. Toivomme seurakunnan pitävän kiinni 

tästä perinteestään,  ja kehittävän toiminnan jatkumoa edelleen. Tämän tutkielman myö-

tä olemme saaneet syvällisempää tietoa isyydestä. Tulevina sosionomeina uskomme, 

että uudenlainen näkemyksemme isyydestä tuo työskentelyymme aikaisempaa tasa-

arvoisempaa vanhemmuuden kohtaamista. Toivomme, että se kulkee yhtenä johtoaja-

tuksena työskentelyssämme läpi elämän. Me haluamme kehittää ja jakaa tätä tietoisuutta 

myös tulevissa työyhteisöissämme. 

 

Pasmajärven leirikeskus teki myös meihin lähtemättömän vaikutuksen kauneudellaan ja 

levollisuudellaan. Pohdimme, että kaikille irtiotto arjesta, luonnonrauhassa tekisi ajoit-

tain hyvää. Vastaavanlaista toimintaa voisi kehittää esim. koko perhettä koskevaksi tai 

äiti-lapsileiriksi. Luonto on ajautunut kauemmaksi ihmisistä ja sen arvostuksen nosta-

minen esiin olisi mielestämme hyvin tärkeää. Luonto rauhoittaa levotonta mieltä ja 

voimauttaa väsynyttä. 

 

Tahdomme kiittää Miestyönkeskuksen miestyöntekijöitä innostavasta ja kannustavasta 

asenteesta tutkielmaamme kohtaan. Osoitamme suuret kiitokset myös Rovaniemen seu-

rakunnalle, jonka ansiosta tutkielman tekeminen tuli mahdolliseksi. Kiitokset kuuluvat 

eritoten leiri-isille, jotka uhrasivat arvokasta leiriaikaansa osallistumalla haastatteluun. 

Lämmin kiitos myös leirinperustajalle, joka antoi meille erittäin valaisevan haastattelu-

tuokion leirin historiasta. Kiitokset kuuluvat myös opinnäytetyömme ohjaajille. Saimme 

heiltä kallisarvoisia vinkkejä ja ohjeistusta matkamme aikana. Meillä opiskelijoilla 

opinnäytetyön työstäminen yhdessä sujui mutkattomasti ja antoi mahdollisuuden syväl-

liseen ajatusten vaihtoon. Matkamme on edennyt johdonmukaisesti ja olemme saaneet 

koottua mielestämme itsemme näköisen opinnäytetyön.  
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Liite 1. Kyselylomake 
 
  

PASMAJÄRVEN ISÄ-POIKALEIRI  

 

Meidän opinnäytetyön tavoitteena on kuvata isien vertaistuellisia kokemuksia Pasma-

järven isä-poikaleiriltä. Selvitämme millaisia kokemuksia isillä on vertaistuen merkityk-

sestä arkeen leirin jälkeen. Olemme myös kiinnostuneita siitä onko leirillä vaikutusta 

isien omaan vanhemmuuteen, parisuhteeseen, perheen hyvinvointiin. 

 

Opinnäytetyössämme ei kenenkään henkilöllisyys tule julkisuuteen eli anonyymisyys 

säilyy. 

 

Pyytäisimme sinua vastaamaan alla oleviin kysymyksiin.  

 

 

1 Monesko kerta sinulla on kun osallistut Pasmajärven isä-poikaleirille? 

 

 

 

2 Mikä on leirin tärkein anti sinulle itsellesi ( kolme asiaa )? 

 

 

 

3 Kerro lyhyesti miten ymmärrät sanailmaisun ”isyyden vertaistuki”? 

 

 

 

 Vastauksista kiittäen. 

 

 Sosionomi(AMK) opiskelijat Kirsi Poikajärvi ja Ritva Pöykkö 
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Liite 2.  Ryhmähaastattelukysymykset 

 

HAASTATTELUKYSYMYKSET PASMAJÄRVEN ISÄ-

 POIKALEIRILLÄ LA 29.6.2013 

 

 

1 Millaisissa tilanteissa leirillä isien välillä syntyy parhaimmat keskustelut?(Saavat ker-

toa vapaasti mitkä hetket ovat heidän mielestään antoisimpia) 

 

2 Millaisista asioista te keskustelette? 

Jaatteko toisillenne kokemuksianne vanhemmuudesta, isyydestä, perhe-elämästä, yli-

päätään miehenä olemisesta? 

 

3 Koetteko keskustelujen vaikuttavan jollakin tavalla teidän omaan  isyteen/mieheyteen? 

Onko niillä vahvistavaa/heikentävää merkitystä omaan elämään?  

 

4 Näkyykö leirin vertaistuellinen vaikutus kotona leirin jälkeen? 

Koetteko perhe-elämän erilaisempana leirin jälkeen kuin ennen leiriä? 

Jos koette, niin mikä on erilaista? (lisääntyykö/vähentyykö jaksaminen, ymmärrys tms.) 

 

5 Jatkuuko leirillä muodostunut isien välinen kaveruus myös leirin  jälkeisessä arjessa? 

Millä tavalla? Mitä teette yhdessä?  

 

Kiitämme lämpimästi miehiä tutkimukseen osallistumisesta ja toivotamme leppoisaa 

leirin jatkoa.  
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Liite 3. Leirikirje 
 
6.6.2013 Seurakunnan nuorisotoimisto Aikku, Ainonkatu 3, Rovaniemi 
 
Hei  isät ja pojat!! Leiri lähestyy!!! 
 
Leirin ajankohta on 28.6-2.7. 
Tirroniemen eräleirikeskus sijaitsee Kolarin Pasmajärvellä, tienviitassa lukee Tirrontie ( 
Laita navigaattoriin Kolari!) Liitteenä on myös kartta alueesta. Leirialueelle ei pääse 
autolla, joten varaudu pieneen kävelyyn tai venematkaan. Kävelyä tulee n. 1 km ja ve-
neellä vähän enemmän. Leirille on ilmoittautunut  satapäinen joukko. Jos ette pääse-
kään mukaan, ilmoita siitä mahd. pian Marille.  
 
Lähtö:  Pe 28.6 Saapuminen omin kyydein leirille päivän mittaan. Avajaiset klo 20. 
Paluu:  Ti 2.7  Omin kyydein lähtö leiriltä n. klo  13. 
 
Mukaan tarvitset: 
 

1. Oma teltta, makuualusta, makuupussi, kevyt peite telttakatokseksi esim. 3 x5 m 
tai suurempi  

2. Peseytymisvälineet, vara-alusvaatekertoja 
3. Kumisaappaat, lenkkarit 
4. Uimahousut, pyyhe, uimalelujakin voi olla mukana 
5. Puukko, tulitikut, pieni vihko ja kynä 
6. Narua useampi metri ja kirves isälle 
7. Hyttysmyrkkyä, laastaria, särkylääkkeet ja muut henkilökohtaiset lääkkeet, au-

rinkovoidetta 
8. Muurinpohjapannu/lättypannu ja halsteri ( ei tarvi olla kaikilla omaa) 
9. Mato-onki, virveli, madot, syötit.  
10. Säilyviä iltapala-, päiväkahvi- ja välipalatarvikkeita oman maun mukaan. Mak-

karaa ja limsaa/mehua kannattaa olla mukana kylmälaukussa. Lohinivan kaupas-
ta käy sunnuntai-iltana parkkialueella Martti myymässä kioskitavaraa, makeisia 
yms.  

11. Pakki, trangia tms. vedenkeittoastia  
12. Sadevaatteet, myös lämmintä vaatetta 
13. Ruokailuvälineet (syvä lautanen, muki, haarukka+lusikka+veitsi )  nimikoidussa 

pussissa 
14. Kalastusverkkoja voi ottaa mukaan, yhteismetsän alueella saa vapaasti kalastaa 

 
Tänä vuonna erityisohjelmana järjestetään lauantai iltapäivänä kanoottipelastastau-
tumisharjoitus ja maanantaina jousiammuntaa. Leiriläisten käyttöön on vuokrattu 
leirin ajaksi 6 maastopyörää.  

 
Ikimuistoisia isä-poika leirihetkiä!   

Pasi Lambacka Asko Salmela  Mari Hytinkoski 
  leirin johtaja  leirikoordinaattori       nuorisotyönohj. Roi srk 
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Liite 4. Leiriohjelma 

 
 


