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Opinnäytetyö on produktio, joka toteutettiin yhteistyössä Pienperheyhdistys ry:n 
kanssa. Produktio käsittelee Pienperheyhdistys ry:n mieskaveritoimintaa. Produkti-
on tavoitteena oli lisätä mieskaveritoiminnan tunnettuutta kehittämällä esittelymate-
riaalia. Opiskelijan henkilökohtainen tavoite oli kehittää tietämystään siitä, mikä 
merkitys miehellä on lapsen kehitykselle, sekä yhteiskunnan vaikutuksesta lapsiin 
ja kasvatukseen.  
 
Opinnäytetyön teoriaosuudessa käsitellään mieskaveritoimintaan vaikuttavia yh-
teiskunnallisia tekijöitä sekä lapsen ja nuoren sosiaalisen pääoman kehittymistä 
suhteessa identiteettiin ja sukupuoleen. Lisäksi tarkastellaan, miten aikuisen toi-
miminen lasten ja nuorten kanssa tukee heidän kehitystään. 
 
Produktioon liittyvän kenttätyö toteutettiin menemällä mukaan neljään eri mieska-
verin ja lapsen tapaamiseen aktiivisena osallistujana. Tapaamisten aikana tarkkail-
tiin mieskaverin ja lapsen vuorovaikutusta sekä keskusteltiin heidän yhteisistä ko-
kemuksistaan. Näiden tapaamisten pohjalta kirjoitettiin neljä tarinaa, joita tullaan 
käyttämään mieskaveritoimintaa esiteltäessä. 
 
Tarinoiden onnistumista arvioitiin paitsi mieskavereilta ja toimintaan osallistuneiden 
lasten äideiltä, myös mieskaveritoiminnan vastaavalta saadun palautteen avulla.  
 
Tarinoista saatu palaute on ollut positiivista. Mieskaveritoiminnan vastaava näkee, 
että tarinoista tulee olemaan hyötyä mieskaveritoimintaa esiteltäessä. Opiskelija on 
saanut lisää tietoa miehen merkityksestä lapselle sekä yhteiskunnan vaikutuksista 
kasvatukseen. 
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ABSTRACT 
 
 
Karlsson, Anssi Oskari 
Support person promoting a child - thesis for the Single Parents Association.  
59p., 2 appendices. Language: Finnish. Helsinki, Autum 2010. 
 
Diaconia University of Applied Sciences. Degree Programme in Social Services, 
Degree: Bachelor of Social Services. 
 
The aim of the thesis was to make the support activity arranged by the Single Par-
ents’ Association known among people. An informative brochure concerning male 
support activity was made for the Single Parents’ Association. The other aim of the 
study was to gain information on the effects that men have on the development of 
a child. 
 
The theories used in the thesis discussed society’s effects on children and their 
upbringing. In addition, social capital was also studied in relation to children’s de-
veloping gender and identity. 
 
The production consisted of four stories that were based on the meetings of the 
support persons and children, who were observed in their activities. These stories 
will be used in order to market the support activity to men, single parents and to 
possible financial co-operators. 
 
The feedback was collected from the support persons and from the children’s 
mothers. Also, the person responsible for the support activity gave feedback. The 
feedback was positive, and the correspondent considered that the stories written 
could be used in marketing the support activity.  
 
Keywords: support person, children, single parents, production 
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1 JOHDANTO 

 

 

Opinnäytetyöni on produktio. Toteutin työni yhteistyössä Pienperheyhdistys ry:n 

kanssa. Opinnäytetyön tarve tuli Pienperheyhdistys ry:ltä. Produktin tavoitteena on 

kehittää esittelymateriaalia yhdistyksen mieskaveritoiminnasta ja sitä kautta toi-

minnan tunnettuuden lisääminen yhteistyö- ja kohderyhmien keskuudessa. Tarkoi-

tus on tuoda mieskaveritoiminnasta kiinnostuneille syvempää tietoa toiminnasta ja 

eritoten sen käytännön toteutumisesta. Opinnäytteen liitteenä on neljä tarinaa, jot-

ka kirjoitin mieskaverin ja lapsen tapaamisista. (Liite 2). Näitä tarinoita tullaan käyt-

tämään mieskaveritoimintaa esiteltäessä. Tarinat syntyivät siten, että menin mu-

kaan neljän eri mieskaverin ja lapsen tapaamiseen. Näiden tapaamisten aikana 

tarkkailin heidän toimintaansa ja mahdollisuuksien mukaan kyselin sekä mieheltä 

että lapselta toimintaan liittyviä asioita. 

 

Opinnäytetyöni käsittelee lapsen ja nuoren kehitystä. Tarkasteluni painottuu sosi-

aalisen pääoman, identiteetin ja sukupuolen kehitykseen. Pyrin selvittämään, miten 

sosiaalinen pääoma, identiteetti ja sukupuoli muotoutuvat ja mitä ne merkitsevät 

lapsen kehityksen kannalta. Tarkastelen myös sitä, miten yhteiskunnalliset tekijät 

vaikuttavat lapsiin ja nuoriin. Taustalla on kysymykseni siitä, miten mieskaveritoi-

minta hyödyttää lasta/nuorta, eli miten mieskaveri tukee lapsen sosiaalisen pää-

oman, identiteetin ja sukupuolisuuden kehittymistä. 

 

Aihe on tärkeä ja mielenkiintoinen, sillä lapsen tai nuoren kehitystä tukemalla saa-

tetaan välttää monia tulevia ongelmia. Oma tavoitteeni oli saada tietoa siitä, mikä 

merkitys miehellä on lapsen tai nuoren kehityksen kannalta. Olen etsinyt vastausta 

kysymykseen: ”Miten mies tai voi tukea lapsen tai nuoren kehitystä?” Samalla tuen 

omaa ammatillista kehittymistäni, sillä työskentelen lasten ja nuorten parissa. 

 

Teoriaosuuteni käsittelee lapsen sosiaalista pääomaa ja identiteettiä sekä suku-

puolta. Aikaisempiin tutkimuksiin tutustuessani huomasin näiden asioiden olleen 
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sekä mieskavereiden että lasten äitien mielestä tärkeitä. Käsitteet herättivät myös 

oman mielenkiintoni ennen kaikkea tulevaa työkenttääni ajatellen. Opinnäytetyöni 

tarkastelee näitä asioita lähinnä pojan ja miehen välisinä, sillä mieskaveritoimin-

nassa mukana olevista lapsista 90 % on poikia. 

 

Sosiaalisella pääomalla tarkoitan tässä yhteydessä ennen kaikkea ihmisten välisiä 

siteitä, joiden välittävinä mekanismeina toimivat luottamus ja kommunikaatio. Iden-

titeetillä tarkoitan puolestaan ihmisen käsitystä itsestään sekä kyvystään toimia 

vuorovaikutuksessa. 

 

Sosiaalisella pääomalla ja identiteetillä sekä siihen vahvasti liittyvällä sukupuoli-

suudella on suuri merkitys lasten ja nuorten tulevaisuuden kannalta, sillä aikamme 

suosii ihmisiä, joiden vahva mutta joustava identiteetti kestää nopeat muutokset ja 

tilanteesta toiseen siirtymiset. Jotta ihminen pärjäisi yhteiskunnassa, tulisi hänellä 

olla sosiaalisuutta, aloitteellisuutta ja vuorovaikutustaitoja, joiden rakentamista 

vahva identiteetti edesauttaa. Lapsuus ja nuoruus on identiteetin rakentumisen 

kannalta hyvin tärkeää aikaa, joten identiteetin tukeminen on tässä vaiheessa tär-

keää. 

 

Tarkastelen työssäni myös lapsen kehitykseen vaikuttavia yhteiskunnallisia tekijöi-

tä, koska yhteiskunnalliset muutokset vaikuttavat lasten elinoloihin aikuisten elin-

olosuhteiden ja toiminnan kautta. Samalla pyrin herättelemään lukijassa ajatuksia 

yhteiskunnassamme vallitsevista arvoista. 
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2 PIENPERHEYHDISTYS RY JA MIESKAVERITOIMINTA 

 

 

Pienperheyhdistys ry on Ensi- ja turvakotien liiton pääkaupunkiseudulla toimiva 

palvelujärjestö, jonka tarkoituksena on tukea sellaisia lapsiperheitä joissa on vain 

yksi vanhempi kehittämällä ennaltaehkäisevän lastensuojelun työmuotoja perhe-

työssä. Se on viidentoista vuoden ajan järjestänyt mieskaveritoimintaa. Toiminnalla 

pyritään tarjoamaan luotettava ihmissuhde miespuoliseen aikuiseen sellaisille yk-

sinhuoltajaäitien lapsille, joilla ei ole pysyvää kontaktia omaan isään tai muihin ai-

kuisiin miehiin. Puhutaan siis huonosta isäkontaktista, siitä että isän läsnäolo lap-

sen elämässä on olematonta tai vajavaista. Tällä hetkellä toiminnassa mukana 

olevat lapset ja nuoret ovat iältään 2–15-vuotiaita. (Kaatrakoski 2009, 8–9; Puukko 

2008, 4.) 

 

Pienperheyhdistys ry:n mieskaveriksi pääsee mies, joka on käynyt noin 15 tunnin 

mittaisen, kurssimuotoisen koulutuksen, ja joka on haastatteluiden ja viranomais-

selvitysten perusteella arvioitu sopivaksi toimimaan lasten ja nuorten kanssa. 

Kurssi järjestetään kahdesti vuodessa pääkaupunkiseudulla. Kurssin jälkeen yhdis-

tys etsii sekä mieskaverin että äidin haastattelun perusteella sopivan lapsen ja 

mieskaverin toisilleen. 

 

Mieskaveri tapaa lasta keskimäärin kerran tai kaksi kahdessa viikossa. Mieskaveri 

ja lapsi tekevät tapaamisissa yhdessä kumpaakin kiinnostavia asioita. Pienper-

heyhdistys järjestää mieskavereille ja lapsille myös retkiä sekä tutustumista erilai-

siin harrastuksiin. (Kaatrakoski 2001, 9; Puukko 2008, 4.) 

 

Toiminnassa on tällä hetkellä mukana noin 100 miestä ja 130 lasta. Lapsista noin 

90 % on poikia ja 10 % tyttöjä (Pienperheyhdistys ry 2009, 1.) 
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3 MIESKAVERITOIMINTAAN VAIKUTTAVIA YHTEISKUNNALLISIA TEKIJÖITÄ 

 

 

Yhteiskunnalliset muutokset vaikuttavat lasten elinoloihin aikuisten elinolosuhtei-

den ja toiminnan kautta. Muutokset kuormittavat vanhempia ja lasten kanssa toimi-

via muita aikuisia, jolloin aikuisista saattaa tulla kykenemättömiä hoitamaan kasva-

tus- ja huolenpitotehtäväänsä. (Järventie & Sauli 2001, 11–12.) Siksi on mielestäni 

tärkeää eritellä myös niitä yhteiskunnallisia tekijöitä, jotka vaikuttavat lasten ja 

nuorten elämään. Tarkoitukseni ei ole esittää kaikenkattavaa selvitystä yhteiskun-

nan tilasta tai sen vaikutuksesta mieskaveritoimintaan, vaan pikemminkin herätellä 

ajattelemaan kasvatuksen ja yhteiskunnan välistä suhdetta eli sitä, miten esimer-

kiksi yhteiskunnassa käytävän arvokeskustelun muutokset taikka aineellisen hyvin-

voinnin muutokset vaikuttavat lapsiin ja nuoriin sekä heidän kasvatukseensa.  

 

 

3.1 Tilastollista tarkastelua 

 

Mieskaveritoiminnan kannalta merkittäviä perheitä ovat sellaiset perheet, joissa on 

äiti ja yksi tai useampia lapsia. Tällaisia perheitä oli Suomessa Tilastokeskuksen 

mukaan vuonna 2008 noin 150 000, mikä on noin 10 % kaikkien perheiden mää-

rästä. Usein kuulee väitettävän, että yksihuoltajien määrä olisi kasvussa. Tilastolli-

sesti katsasteltuna näin ei kuitenkaan näyttäisi olevan, sillä viimeisen viidenkym-

menen vuoden aikana sellaisten perheiden määrä, jossa on äiti ja yksi tai useam-

pia lapsia suhteutettuna kaikkien perhetyyppien määrään on pysynyt prosentuaali-

sesti jotakuinkin samana. (Tilastokeskus 2009a.) Tilastot antavat kuitenkin vain viit-

teitä siitä, kuinka moni lapsi jossakin elämänsä vaiheessa elää perheessä, jossa 

on vain yksi vanhempi. Tilastollinen yksinhuoltajuus ja kokemuksellinen yksinhuol-

tajuus eivät välttämättä vastaa toisiaan (Suokas 2003, 1.) Tilastollisella yksinhuol-

tajuudella tarkoitetaan tässä yhteydessä niitä tilastoissa näkyviä perheitä, joissa on 

vanhempi ja yksi tai useampia lapsia. Kokemuksellisella yksinhuoltajuudella tarkoi-
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tetaan sitä, että vaikka äiti ei virallisesti olisikaan yksinhuoltaja, saattaa hänellä olla 

subjektiivinen kokemus siitä, että kasvattaa lapsensa lähes tai täysin yksin. 

 

Yksinhuoltajuutta tarkasteltaessa on syytä kiinnittää huomiota myös avoliittojen 

yleistymiseen. Avoliittoja ei rekisteröidä, joten niiden elämänkulusta ei ole saatavil-

la tarkkoja tilastoja. Tiedetään kuitenkin, että avoliittojen eronneisuus on huomatta-

vasti korkeammalla tasolla kuin avioliittojen. Vuonna 1999 neljä lasta kymmenestä 

syntyi avioliiton ulkopuolella. Tämä on kaksinkertainen määrä verrattuna vuoteen 

1989. (Sauli 2001, 165.) 

 

On myös muistettava, ettei huono-osaisuuden ja subjektiivisen pahoinvoinnin välil-

lä välttämättä ole yhteyttä – tai jos onkin, on otettava huomioon yksilölliset tekijät. 

Toisaalta yksinhuoltajista 90 % on äitejä, ja naisten palkkatulot ovat keskimäärin 

noin 20 % alhaisemmat kuin miesten, joten perheen hajoamisen myötä lapsen 

köyhyysriski kasvaa. Hannele Saulin tekemän laajan tutkimuksen mukaan yksin-

huoltajaperheiden asema huonontui 1990-luvulla. (Sauli 2001, 150, 165–167.) 

 

Tutkimukset eivät ole yksimielisiä siitä, mitä huono isäkontakti merkitsee lapsen 

kannalta. Perherakenteiden muutoksen on kuitenkin katsottu heikentävän kulttuu-

risten koodien siirtymistä sukupolvelta toiselle, murtavan henkilökohtaisen turvalli-

suuden kokemista ja pakottavan ihmiset etsimään uudenlaista elämisen tapaa. 

(Niemelä 2002, 79.) Perheinstituution eheyden rapautuminen on yksi syy lasten 

psykososiaalisen pahoinvoinnin lisääntymiselle (Järventie & Sauli 2001, 9). 

 

Viime vuosien globaali talouskriisi on vaikuttanut Suomessakin nuoriin merkittäväs-

ti: 15–24-vuotiaiden nuorten työttömyysaste oli joulukuussa 2009 20,2 prosenttia, 

mikä oli 7,8 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuotta aiemmin. Tuosta ikäluokasta 

on siis työttöminä viidennes. Nuorten työttömyys on suurempaa miehillä kuin naisil-

la. (Tilastokeskus 2009b.) Tulevaisuuden epävarmuus on yksi niistä tekijöistä jotka 

vaikuttavat nuorten hyvinvointiin: on arvioitu, että 15–25 prosenttia nuorista kärsii 
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mielenterveyshäiriöistä. Lastensuojelun avohuollossa olevien lasten määrä kaksin-

kertaistui 1990-luvulla. (Pulkkinen 2002, 8–9.) 

 

Vuonna 2005 Suomessa teki itsemurhan 103 10–24-vuotiasta nuorta. Kaikista 

Suomessa tuona vuonna tehdyistä itsemurhista tämän ikäryhmän osuus on noin 

11 prosenttia. Itsemurhien määrä on kuitenkin laskussa, sillä vuonna 2005 itse-

murhia tehtiin selvästi vähemmän kuin huippuvuonna 1990, jolloin itsemurhia teh-

tiin 210. (Uusitalo 2007, 6.) 

 

Tilastot kertovat aina vain osan totuudesta. Esimerkiksi yksinhuoltajuustilastot eivät 

kerro subjektiivisesta yksinhuoltajuudesta, eivätkä avoliittojen elämänkulusta. Tilas-

tollinen tarkastelu antaa kuitenkin viitteitä siitä, miten perheet, lapset ja nuoret voi-

vat. Erityisen merkillepantavaa tilastoissa on mielestäni nuorten työttömyyden ja 

mielenterveysongelmien yleisyys. Tilastojen tarkoitus on tässä tässä yhteydessä 

tuoda esille niitä ongelmia, joiden lieventämiseen tai ennaltaehkäisemiseen mies-

kaveritoiminnalla tähdätään. 

 

 

3.2 Arvokeskustelun tarkastelua 

 

Monet tutkijat ovat kiinnittäneet huomiota siihen, kuinka lasten ja nuorten tasapai-

noisen kehityksen kannalta tärkeät asiat tuntuvat unohtuvan keskityttäessä enem-

män aineellisen hyvinvoinnin tuottamiseen. Pasi Kumpulaisen (1996, 30–31) mu-

kaan haasteenamme on osoittaa aikuisuuden olevan tavoittelemisen arvoinen asia 

aikana, jolloin tulevaisuus ei olekaan välttämättä lupaus paremmasta. 

 

Tarkasteltaessa lasten henkistä pahoinvointia kuvaavia tietoja voidaan tulkita, että 

traditionaalinen perhesysteemi on epävakaistunut – perheet eivät ole enää yhtä 

pitkäaikaisia ja ne hajoavat entistä helpommin. Vaikka lapset viettävät suuren osan 

päivästään ammatti-ihmisten seurassa päivähoidossa tai koulussa, läheisten ai-

kuisten määrä on vähentynyt. (Järventie & Sauli 2001, 8.) Mielenkiintoista on, että 
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vaikka perhesysteemin epävakaistuminen mainitaan useassa lähdeteoksessa, tä-

mä ei näy edellä mainituissa avioerotilastoissa. Toisaalta tässä on edelleen huomi-

oitava avoliittojen runsas määrä sekä subjektiivisen yksinhuoltajuuden kokemuk-

set. 

 

Anneli Mäki-Oppaan (1999, 74) mukaan yhteiskunnassamme vallitsevaa onnistu-

misen ja menestymisen vaatimusta saattaisi olla syytä höllentää. Lapsen tai nuo-

ren tulisi voida tuntea itsensä arvokkaaksi, vaikka hän epäonnistuisikin. Täten väl-

tyttäisiin häpeän tunteelta, joka johtaa pahimmillaan luovuttamiseen, mistä edellä 

mainitut itsemurhatilastotkin omalla tavallaan kertovat. Siksi lasten pahoinvointi oli-

si ymmärrettävä avunhuudoksi. On myös tärkeää, että on olemassa instansseja, 

jotka voivat tähän avunhuutoon vastata. 

 

Mäki-Opas (1999, 97, 111) kirjoittaa edelleen siitä, kuinka rationaalinen ajattelu on 

yhteiskunnassamme nostettu liian suureen arvoon. Rakkauden ja lähimmäisistä 

välittämisen puuttuminen johtaa epäinhimilliseen maailmankuvaan. Lasten tasa-

painoisuuden ja empatiakyvyn takaamiseksi tulisi luopua ylettömästä materian pal-

vonnasta sekä tiedon ylivallan ihannoinnista ja keskittyä henkiseen kasvuun. Ta-

loudellisen kilpailun kiihtyminen ei saisi johtaa siihen, että lapset jäävät ilman tarvit-

tavaa tukea. Ei tulisi unohtaa sitä, että inhimillinen ja sosiaalinen pääoma sekä 

luottamus vaikuttavat positiivisesti myös talouskasvuun. Syrjäytymisen ehkäisemi-

sestä hyötyy koko kansantalous. (Järventie & Sauli 2001, 10, 16.) 

 

Lapsia ja nuoria ei siis tulisi unohtaa vain siksi, että he eivät ole tuottavia yksilöitä. 

Vastuun kantaminen, välittäminen, rakastaminen ja tilan antaminen tunteille on 

kaikkein tärkeintä lasta tai nuorta autettaessa. Käytännön auttamistoimet mahdol-

listava taloudellinen tuki on toissijaista, mikäli arvomaailmassamme ei ole tilaa alt-

ruistiselle auttamiselle. Rakkautta, huolenpitoa ja perusturvallisuutta ei voi korvata 

rahalla. (Mäki-Opas 1999, 13–14, 16, 26.) 
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Materian toissijaisuus näkyy myös lasten omassa ajattelussa. Anja-Riitta Lahikai-

nen (2001, 25, 27) on tutkinut suomalaisten lasten pelkoja ja turvattomuutta lähes 

kuudeltasadalta lapselta kerätyn aineiston perusteella. Tutkimuksesta käy ilmi, että 

lapset ovat onnellisimpia silloin, kun he saavat olla läheistensä kanssa. Materiaali-

set asiat olivat toissijaisia ilon aiheita, joskin nekin olivat usein läheisten tuottamia. 

 

Jokainen lapsi syntyy biologisista vanhemmista, mutta kehittyäkseen hän tarvitsee 

sosiaaliset vanhemmat, jotka ovat useimmiten isä tai äiti, mutta joka voi olla myös 

joku muu läheinen ihminen. Pääasia on, että lapset tarvitsevat liiton toisen ihmisen 

kanssa – jonkun joka välittää ja pitää huolta. Lapsen pahoinvointi tulisi ymmärtää 

signaaliksi läheisyyden puutteesta. (Järventie 2001, 106.) Käsitykseni mukaan 

mieskaveritoiminta vastaa juuri tähän haasteeseen – tarkoituksenahan on tarjota 

lapselle aikuinen ystävä, joka välittää lapsesta ja on tälle läsnä. Mieskaveritoimin-

nan tarkoitus ei ole tuottaa aineellista hyvinvointia, vaikka sitäkin tapahtuu esimer-

kiksi siten, että lapsi pääsee liikkumaan vapaammin, jos mieskaverilla on auto. 

Mieskaverit eivät kuitenkaan ole toiminnassa mukana taloudellisista syistä, koska 

toiminta perustuu täysin vapaaehtoisuuteen. Tämä altruistisuus vaikuttanee siihen, 

miten mieskaveri ja lapsi yhdessä toimivat. Lapsen ei tarvitse suoriutua voidakseen 

tuntea itsensä hyväksytyksi. Erityisen hyvin tämä näkyy mielestäni Ilkan tarinassa: 

tärkeintä ei ole lopputulos tai suorittaminen, vaan yhdessä tekeminen ja siitä naut-

timinen. 

 

Mielestäni arvokeskustelun herättäminen on perusteltua. Erityisesti läheisyyden 

korvaaminen materialla on asia, joka saa minut hämmentymään. Sekä työssäni 

lastenkodissa että yleisesti ympärille katsellessani olen valitettavan usein huoman-

nut, kuinka lapsessa oleva valtava läheisyyden tarve sivuutetaan milloin milläkin 

perusteella. Monesti tuntuu siltä, että loppujen lopuksi täysin yhdentekevän asian 

suorittaminen menee lapsen tarpeiden edelle. Toisaalta kasvatustehtävässä toimi-

va saattaa toimia omien tai työyhteisönsä resurssien äärirajoilla, jolloin lapsen 

huomiointi ei ole kiinni lapsen kanssa toimivan yksilön omasta valinnasta. Olisi siis 

tärkeää että lasten kanssa toimivilla olisi riittävästi aikaa ja voimavaroja pienen ih-
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misen tarpeiden huomioimiseksi. Tämä on myös yksi syy siihen, miksi haluan 

opinnäytetyölläni edesauttaa mieskaveritoimintaa. 

 

 

3.3 Syrjäytyminen ja marginaalisuus 

 

Mieskaveritoimintaa voidaan pitää syrjäytymistä ennaltaehkäisevänä tai korjaavana 

toimintana, joten tarkastelen tässä lyhyesti syrjäytymisen käsitettä.  Heikko tai 

puutteellinen isäkontakti ei tosin ole lapsen tasapainoisen kehityksen kannalta suu-

ri riskitekijä, mutta edellä mainittu köyhyysriskin kasvu sekä lapsen mahdollinen 

kokemus hylätyksi tulemisesta saattavat edesauttaa syrjäytymistä. 

 

Suomalaisessa tutkimuksessa syrjäytyminen on määritelty esimerkiksi prosessiksi, 

jossa yksilöä yhteiskuntaan liittävät sidokset löystyvät. Syrjäytyminen on siis pro-

sessi, ja se on moniulotteista – huono-osaistumista tapahtuu monilla elämän osa-

alueilla. Syrjäytymistä on puutteellinen yhteiskunnallinen osallistuminen, sosiaali-

sen integraation sekä vallan puute. (Heikkilä 2000, 167–171.) 

 

Nuorten syrjäytymisen vaikutuksia voidaan tarkastella taloudelliselta kannalta. 

Suomessa syntyy vuosi vuodelta yhä vähemmän lapsia. Samalla eläkesiirtymä li-

sää työvoiman tarvetta, joten jokaisella lapsella on merkitystä tulevaisuuden yh-

teiskuntamme rakentajana. On arvioitu, että yhden syrjäytyneen lapsen hoitokulut 

nousevat hänen elinaikanaan hoidosta riippuen 670 000–840 000 euroon. Lisäksi 

voidaan laskea, että työelämästä syrjäytyminen aiheuttaa noin 500 000 euron kan-

santulon menetyksen. Tällaisten kustannusten ennaltaehkäisy olisi kannattavaa 

paitsi yhteiskunnan, myös ongelmien kanssa painivan yksilön sekä hänen läheis-

tensä kannalta. (Pulkkinen 2002, 8–9.) 

 

Syrjäytymiskeskustelussa puhutaan yhteisöllisyydestä ja siitä, kuinka syrjäytynyt 

yksilö palautetaan yhteisöön. Syrjäytymistutkimus kuitenkin kyseenalaistaa onko 

olemassa jollain tavalla paikannettavissa oleva keskus, josta syrjäytyneet ovat ir-
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ronneet. Jälkimodernissa yhteiskunnassa kaikki virtaa ja muuttuu nopeasti, todelli-

suus on muutosta ja epävakaisuutta – onko siis enää olemassa mitään, mihin in-

tegroida ihmisiä? (Helne 2000, 190, 200.) 

 

Juhila (2006, 104–106) puhuu syrjäytymiskeskustelussa marginaalisuudesta, jonka 

olennainen ero syrjäytymiseen verrattuna on se, että ihminen voi olla marginaali-

suudessa vain yhdellä elämänalueella (esimerkiksi huono isäkontakti), kun taas 

syrjäytyminen määrittää koko ihmistä ja hänen elämäänsä. Marginaalisuus ei ole 

huonommuutta tai vajavaisuutta, vaan erilaisuutta vallitsevaan ja normaaliin näh-

den. Marginaalisuus ei siis ole samalla tavalla negatiivisesti leimaavaa kuin syrjäy-

tyminen, vaan marginaalissa voi olla myös positiivisessa merkityksessä esimerkiksi 

silloin, jos omaa harvinaisia taitoja. Siinä missä syrjäytymiskeskustelussa keskity-

tään ihmisen ominaisuuksiin, marginaalisuus on pikemminkin tiettyyn tilanteeseen 

liittyvä fyysinen tai henkinen paikka, jossa ihminen on. Tieto siitä, mitä marginaali-

suus on ja miltä se tuntuu, on asianosaisilla. Toinen tieto perustuu siis ihmisten ar-

keen ja kokemuksiin. Tämä niin sanottu toinen tieto saattaa haastaa ja kiistauttaa 

virallista tietoa, johon yhteiskunnallinen hallinta nojaa. 

 

Lapsuuden ja nuoruuden tilasta on käyty vilkasta julkista keskustelua. Tämän dis-

kurssin äänenkantajina ovat toimineet niin poliitikot, eri alojen asiantuntijat kuin las-

ten ja nuorten vanhemmatkin. Lapsuuden tutkimuksessa on kuitenkin tyypillistä, 

että lasten mielipiteitä ja kokemuksia ei kysytä heiltä itseltään ja näin ollen heidän 

äänensä jää usein kuulematta, vaikka keskustelussa käsitellään heidän elämistään 

ja asioitaan. Keskustelu saattaa jäädä jonnekin valta-, koulutus-, palkkaus- ja auk-

toriteettikinastelun pyörteisiin. Lasten ja nuorten arkisten kokemusten, tekemisten 

ja saavutusten selvittäminen on jätetty vähälle huomiolle. Täten tulee hyväksytyksi 

lasten vajavaisuus toimijoina sekä sukupolvisuhteen hierarkkisuus. (Alanen 2001, 

161, 166; Mäki-Opas 1999, 26.) Sitä vastoin lasten kuunteleminen ja heidän koke-

mustietonsa kunnioittaminen tekee lasten toimijuuden näkyväksi (Alanen 2001, 

175). Olen itse huomannut saman asian opintojeni aikana: auttamistyötä tehdään 

usein ottamatta huomioon itse autettavan mielipiteitä ja ajatuksia. Mieskaveritoi-
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minnassa kiinnitetään alusta alkaen huomiota lasten ajatusten kuulemiseen, sillä 

lapselta kysytään halukkuutta toimintaan sekä toiveita mieskaverin suhteen. 

 

Mielestäni olisi siis syytä pyrkiä tuomaan esille lasten omaa tietoa ja kokemuksia. 

Hienotkin auttamistoimet saattavat epäonnistua, jos autettavan subjektiivisuutta ja 

tämän omia voimavaroja ei oteta huomioon. Autettava itse tietää usein parhaiten, 

mitä tarvitsee ja mitä osaa. Niissäkin tilanteissa, kun näin ei ole, tulisi auttajan osa-

ta perustella oma toimintansa autettavalle. Näin tulee huomatuksi autettavan sub-

jektiivisuus, hänen oma kokemuksensa itsestään ja tilanteestaan. Mieskaveritoi-

minnan kautta päästään toivottavasti tarkastelemaan ikään kuin ensikäden kautta 

sitä, miten huono isäkontakti vaikuttaa lapseen, ja miten mieskaveri voi näitä vaiku-

tuksia mahdollisesti lieventää. Mieskaveri pystyy antamaan lapselle sellaista aikaa, 

jolloin lapsen ei tarvitse kilpailla huomiosta muiden kanssa. Näin avautuu mahdolli-

suus lapsen subjektiivisuuden toteutumiselle, tämän omien tuntemusten ja ajatus-

ten kuulemiselle. 

 

 

3.4 Syitä huonoon isäkontaktiin 

 

Tarkastelen tässä lyhyesti mahdollisia syitä lapsen huonoon isäkontaktiin. Huonolla 

isäkontaktilla tarkoitan yksinkertaisesti sitä, että isän läsnäolo lapsen elämässä on 

vajavaista tai täysin puuttuvaa. En kuitenkaan erittele tähän vaikuttavia syitä kovin 

tarkasti, sillä tarkoitukseni on keskittyä enemmän siihen, miten huonon isäkontaktin 

mahdollisia negatiivisia vaikutuksia voidaan ennaltaehkäistä taikka lieventää. 

 

Huonoon isäkontaktiin voi olla monia syitä. Luontevin selitys on avioerojen tai edel-

lä mainittujen avoliittoerojen suuri määrä, sillä tavallisesti lapset jäävät eron yhtey-

dessä äidille. Näin ollen isät usein häviävät lastensa elämästä eron jälkeen. Isien 

energia saattaa kulua arjesta selviytymiseen, jolloin he eivät jaksa huolehtia isänä 

olemisesta. Eroaminen voi myös olla niin tuskallista, että mies välttelee lasta suo-

jellakseen itseään. Jotkut miehet eivät ole alun perinkään sitoutuneet isänä olemi-
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seen. Päihdeongelmat ovat yleisiä, tai isä saattaa omistautua työuralleen perheen 

kustannuksella. (Sinkkonen 2002, 22–23.) On kuitenkin huomioitava, että isän 

puutteelliseen läsnäoloon voi olla myös hänestä riippumattomia syitä. Isä saattaa 

olla esimerkiksi vakavasti sairas, asua toisella paikkakunnalla tai ulkomailla, tulla 

huonosti toimeen lapsen äidin kanssa ja niin edelleen. Äidin vahva suhde lapseen 

saattaa olla yksi huonoja isäkontakteja selittävä tekijä. 

 

Tarinoiden lapsista kahden isä ei ole ollut läsnä lasten elämässä avioeron jälkeen. 

Yksi oli muuttunut ulkomaille ennen poikansa syntymää, ja yksi jäänyt eron yhtey-

dessä Itä-Suomeen.  
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4 SOSIAALINEN PÄÄOMA, IDENTITEETTI JA SUKUPUOLI 

 

 

Tässä luvussa tarkastelen mieskaveritoimintaa sosiaalisen pääoman, sukupuolen 

sekä identiteetin käsitteiden avulla. Perustelen käsitevalintojani sillä, että nämä kä-

sitteet ovat nousseet esille aikaisemmissa tutkimuksissa, joissa on selvitetty sekä 

mieskavereiden että äitien motivaatiota mieskaveritoimintaan mukaan lähtemiseen. 

Osasyynä juuri näiden käsitteiden valinnalle oli se, että ne tuntuivat myös itsestäni 

mielenkiintoisilta, sillä olen pohtinut paljon etenkin identiteetin ja sukupuolen merki-

tystä oman työni kannalta ja halusin opinnäytetyöni avulla etsiä itselleni ikään kuin 

lisää työkaluja identiteetin ja sukupuolen ja niiden vaikutusten ymmärtämiselle. 

 

Mieskaveritoiminnasta tehdyistä aikaisemmista tutkimuksista käy ilmi, että mieska-

veria hakevat yksinhuoltajaäidit ovat toivoneet, että mieskaveri lisäisi lapsen sosi-

aalista pääomaa ja vahvistaisi siten tämän identiteettiä (Suokas 2003, 41–46.) 

Mieskaverit taas toivovat edellä mainitun ohella voivansa antaa lapselle jonkinlai-

sen hyvän miehen mallin. (Kaatrakoski 2001, 37–41, 48–50). Myös tarinoissa esiin-

tyvien lasten äidit ovat toivoneet mieskaverin pystyvän tarjoamaan lapselleen mie-

hen mallin tai ainakin mieskontaktin. Samaten osalla tarinoissa esiintyvillä mieska-

vereilla on ollut motiivina miehen mallin tarjoaminen lapselle. 

 

Sosiaalinen pääoma voidaan määritellä seuraavasti: 

 
”Sosiaalisella pääomalla viitataan yleensä sosiaalisen ympäristön tai sosiaa-
listen suhteiden tiettyihin ulottuvuuksiin, kuten sosiaalisiin verkostoihin, nor-
meihin ja luottamukseen, jotka edistävät yhteisön jäsenten välistä sosiaalis-
ta vuorovaikutusta ja toimintojen yhteensovittamista. Sen myötä sosiaalinen 
pääoma tehostaa yksilöiden tavoitteiden toteutumista ja yhteisön hyvinvoin-
tia.” (Ruuskanen 2002, 5.) 

 

Sosiaalinen pääoma voidaan nähdä tekijänä, joka ikään kuin sitoo ihmisen jäse-

neksi samankaltaisten, toisiaan arvostavien henkilöiden tai organisaatioiden verk-

koon (Ruuskanen 2002, 16). Täten sosiaalinen pääoma on vahvassa roolissa kun 

puhutaan syrjäytymisen ehkäisystä tai korjaamisesta. Ilman sosiaalista vuorovaiku-
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tusta lapsi jää vaille inhimillistä pääomaa, ja ilman rakkautta ja huolenpitoa lapsi 

jää vaille sosiaalista pääomaa. Sosiaalisella pääomalla on myös yhteiskunnallista 

merkitystä; tieto ja osaaminen edistävät talouskasvua, mutta tuotannon tehokkuus 

edellyttää myös sosiaalista pääoma eli toimijoiden välistä luottamusta. (Järventie & 

Sauli 2001, 16–17.) Sosiaalista pääomaa voidaankin tarkastella myös taloustie-

teissä yleisellä tavalla, eli tekijänä jota vahvistamalla pyritään parantamaan tuotta-

vuutta (Ruuskanen 2002, 19.) Tässä tutkimuksessa tarkoitan sosiaalisella pääo-

malla kuitenkin ennen kaikkea ihmisten välisiä siteitä, joiden välittävinä mekanis-

meina toimivat luottamus ja kommunikaatio. 

 

Selviytyäkseen ja menestyäkseen nykyajan erilaisissa ympäristöissä nuori tarvit-

see erilaisia sosiaalisia taitoja. Nämä taidot saattavat jäädä puutteellisiksi siksi, että 

lapsen tai nuoren lähiympäristössä ei ole hyviä esikuvia. Se, että lapsella tai nuo-

rella on lähipiirissään hyviä aikuissuhteita, toimii suojatekijänä syrjäytymistä vas-

taan. Yksikin pysyvä ja läheinen ihmissuhde voi auttaa vaikeuksien yli, mutta hyviä 

ihmissuhteita tulisi olla myös perheen tai lähipiirin ulkopuolella. Nuoret tarvitsevat 

sellaisia aikuisia, jotka aidosti välittävät heistä, sillä välittävät ihmiset ovat avuksi 

vaikeissa elämäntilanteissa. Vaikeuksien voittaminen taas kohottaa itsetuntoa, mi-

kä puolestaan edistää selviytymistä. (Rönkä 1996, 11–21.) 

 

Luottamus siis lisää sosiaalista pääomaa. Mieskaverin ja lapsen toiminta perustuu 

pitkälti keskinäiseen luottamukseen, mikä on nähtävissä tarinoissa eri tasoilla. En-

sinnäkin luottamusta on mieskaverin ja lapsen äidin välillä, toiseksi mieskaverin ja 

lapsen välillä ja kolmanneksi mieskaverin luottamuksena omiin kykyihinsä sekä 

lapseen. Äidillä on oltava vahva luotto mieskaveriin, jos päästää lapsensa tämän 

kanssa mökille ja veneilemään, kuten ”Aika lähteä uimaan”-tarinassa, taikka yöky-

lään mieskaverin luokse kuten ”Ufojuttuja”-tarinan kohdalla. Samaten lapsen on 

luotettava mieskaveriin, jotta lapsi uskaltaa lähteä mieskaverin mukaan ja tehdä 

tämän kanssa asioita. On vaikea kuvitella suurempaa testiä keskinäiselle luotta-

mukselle kuin uimaan opetteleminen, kuten ”Ufojuttuja”-tarinassa. Myös mieskave-

rilta vaaditaan luottoa omiin kykyihinsä. Kaiken tämän luottamuksen kokeminen on 
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varmasti lapsen kannalta hyödyllinen ja kenties eheyttäväkin kokemus, joka kerryt-

tää lapsen sosiaalista pääomaa ja luonee myös kykyä luottamuksellisten ihmissuh-

teiden syntymiseen tulevaisuudessa. 

 

Mieskaveritoiminnassa mukana olevien lasten lähipiiri on usein hyvin pieni, mikä 

voi johtua esimerkiksi muutosta toiselle paikkakunnalle. Mieskaverin kautta lapsen 

sosiaalinen verkosto saattaa kuitenkin laajentua, sillä usein mieskaveri tutustuttaa 

lapsen omaan perhe- ja ystäväpiiriinsä (Kaatrakoski 2001, 14). Sosiaalisen pää-

oman määrä kasvaa siis myös lähellä olevien ihmisten määrän myötä.  

 

 

4.1 Identiteetin tukeminen ja sosiaalinen pääoma 

 

Yksilön minäkuva rakentuu paitsi yksilön omissa, sisäisissä prosesseissa, myös 

sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Yksilön identiteetti vaikuttaa tämän sosiaalisen 

pääoman määrään ja sisältöön, ja vastavuoroisesti sosiaalinen pääoma identiteet-

tiin. Inhimillinen pääoma, tässä lapsen omat kyvyt, jää hyödyntämättä, jos identi-

teettikysymykset estävät luottamuksellisen vuorovaikutuksen. Identiteetin jäsentä-

minen ja muotoutuminen onkin yksi aikamme ihmisen keskeisistä haasteista. Ihmi-

sen perusolemukseen kuuluu pyrkimys eheän minäkokemuksen löytämiseen ja 

säilyttämiseen. (Niemelä 2002, 76–78.) Näin ollen sosiaalisella pääomalla on vah-

va vaikutus identiteetin tukijana. 

 

 

4.1.1 Identiteetin määrittelyä 

 

Identiteetti voidaan jakaa kahteen puoleen: samuuteen ja itseyteen. Samuus on 

liittyvää, kun taas itseys on erottautumista muista. Lapsi kehittyy peilatessaan itse-

ään ympärillään oleviin ihmisiin, muihinkin kuin vanhempiinsa. Jäsentyessään 

ryhmään (esimerkiksi ryhmään ”miehet”) yksilö voi osaltaan rakentaa itseys-

identiteettiään. (Niemelä 2002, 77.) Sosiaalinen vuorovaikutus on välttämätön edel-
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lytys itseyden – lapsen psyykkisen maailman ja persoonallisuuden – kehittymiselle. 

Toiseutta tarvitaan synnyttämään jännitettä, joka ikään kuin työntää lasta eteen-

päin kehityksessään ja auttaa täten lasta erottumaan muista. 

 

Ihmisen omaa identiteettiä ei voida määritellä ulkoa käsin, mutta sen luomiselle ja 

kehittymiselle voidaan luoda edellytyksiä. Olennaista on, että kaikille löytyisi vähin-

täänkin yksi sellainen kenttä, jossa hän voi identifioitua arvokkaana ihmisenä. (Jo-

kinen 2002, 91). Lapsella tulisi siis olla tilaisuuksia kokea itsensä tärkeäksi ja hy-

väksytyksi sellaisena kuin hän on. 

 

Mikko Lehtosen (Lehtonen 1995, 14–29) mukaan yksittäisten ihmisten identiteetit 

tulevat nykyaikana aiempaa pirstoutuneemmiksi ja epävakaammiksi. Samalla iden-

tifikaatioprosesseista on tullut luonteeltaan avoimempia, moninaisempia ja ongel-

mallisempia. Identiteetti liikkuu, muotoutuu ja muuttaa muotoaan jatkuvasti, se on 

ikään kuin juoksevassa tilassa. Minän ympärille ei siis muodostu yhtä yhtenäistä 

identiteettiä, vaan kullakin meistä on ristiriitaisia, eri suuntiin tempovia identiteette-

jä. Yksilöllistymisen kiihtyminen johtaa oman minuuden korostuneeseen asemaan. 

Aika suosii sulavasti tilanteesta toiseen liikkuvia ihmisiä, jotka tulevat toimeen kaik-

kien kanssa. Näin ollen ihmisen identiteetin merkitys kasvaa. Tarvitaan sosiaali-

suutta, aloitteellisuutta ja vuorovaikutustaitoja. Tämä herättää huolta ujojen, her-

kästi syrjäänvetäytyvien lasten vanhemmissa. (Jokinen 2002, 63–65.) Lapsen toi-

mintaan vaikuttavat kuitenkin myös synnynnäiset temperamenttierot. Sinkkonen 

(2002, 56–58) kirjoittaa ”hitaasti lämpenevistä lapsista”, jotka tarvitsevat uusissa 

tilanteissa paljon aikaa eivätkä rynnistä uusiin kokemuksiin. Onkin tärkeää, että 

lapsen luonteenpiirteet otetaan huomioon kun hänet tutustutetaan ulkomaailmaan. 

 

Lapsen identiteetin kielteistä profiilia voidaan pitää yhtenä merkkinä puutteellisesta 

perushoivasta. Identiteetin heikkous näkyy heikkoina tulevaisuuden odotuksina. 

Vastaavasti hyvä lapsuus tukee myönteisen itsetunnon ja sitä kautta positiivisten 

odotusten syntymistä. (Järventie 2001, 83, 101.) 
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4.1.2 Identiteetin tukemisesta ja sen vaikutuksista 

 

Oman identiteetin saavuttaminen ja ylläpito on koko elämän kestävä prosessi. 

Lapsuudessa luodaan kuitenkin perusteet identiteetin rakennustyölle. Silloin ollaan 

olemassaolon peruskysymysten äärellä: keitä me olemme, mihin me kuulumme ja 

kuinka me elämme? (Sinkkonen 2002, 59.) 

 

Lapsen yksinäisyyden ja turvattomuuden näkeminen mahdollistaa haavoittuneen 

sukupolvien ketjun eheytymisen. Olennaista olisi kiinnittää huomiota lapsiin jo en-

nen kuin heidän käyttäytymisensä häiritsee aikuista. Vaikka lasten sosiaaliturva ja 

lainsäädäntö ovat Suomessa hyvällä mallilla ja lapsia hoitavat ammattitaitoiset 

työntekijät, saattaa hyvinvointivaltion hoiva silti jäädä riittämättömäksi. Tällöin iden-

titeetin rakentumisen turvaajaksi tarvitaan sellaista hoivatyötä, jonka luonteva paik-

ka on juuri kolmas sektori. (Järventie & Sauli 2001, 10; Niemelä 2002, 89.) 

 

Lapsen kuunteleminen ja näkeminen edellyttää aikuiselta monipuolista yhdessä-

oloa sekä aikaa ja paikkaa, jossa lasta ei eristetä aikuismaailmasta, eli lapsi saa 

toimia yhdessä aikuisen kanssa aikuisen asioita. Ammatillisissa yhteyksissä lapsi 

jää usein osaksi massaa, eikä hänen äänensä tule kuuluviin. Lapsen kanssa toimi-

van aikuisen aika ei saisikaan olla institutionaalisten puitteiden, aikataulujen ja bud-

jettien rajoittamaa. Lasten kokonaisvaltaista kohtaamista vaikeuttaa myös hoidon 

pirstaloituminen – hoitovastuu saattaa olla jakautunut laajalle joukolle ihmisiä, eikä 

tieto välttämättä kulje eri instanssien välillä. (Lahikainen 2001, 40, 43.) Lapset tar-

vitsevat rakkautta ja rakenteita sekä aikuisia joilla on silloin tällöin mahdollisuus 

keskittyä kokonaan lapseen ja hänen asioidensa kuuntelemiseen. Hyväksytyksi 

tuleminen toimii pohjana terveen itsetunnon rakentumiselle. Yksinäisyyden ja eris-

tyneisyyden tunteet saattavat ajaa lapsen ajattelemaan, että hänessä itsessään 

täytyy olla jotain vikaa, mikä haavoittaa identiteettiä. (Sinkkonen 2002, 35, 60.) 

Lapsen elämään liittyvän huolenpidon ja aikuissuhteiden epäselvyys saattavat joh-

taa sosiaalisten suhteiden pirstaloitumiseen, mikä altistaa lapsen identiteetin haa-

voittumiselle (Järventie 2001, 117.) 
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Irmeli Järventie (2001, 107–113) on verrannut lapsen kasvuympäristöä kohtuun, 

jossa tämä imee ympäristöstään ravinnetta persoonallisuutensa rakenteiksi. Sosi-

aalinen vuorovaikutus toimii napanuorana, jonka kautta nuo ravinteet liikkuvat. Sik-

si sosiaalisen ympäristön tulisi olla sellainen, mikä takaa lapselle riittävän hyvät re-

surssit ja mahdollisuudet minuutensa luomiseen. Lapsen yksilöllisyys syntyy siis 

sosiaalisuudesta. 

 

Lapsen ja nuoren kanssa toimittaessa on tärkeää, että lapsi nähdään ilman vä-

linearvoa – häntä arvostetaan ihmisyyden, yksilöllisyyden ja lapsuuden arvon pe-

rusteella. Lapsen kanssa olemisen tulisi olla pyyteetöntä; lapseen ei kohdisteta lii-

aksi odotuksia olla esimerkiksi kiltti, kaunis, ahkera, menestyvä tai arvokas. Hänen 

arvostuksensa ei siis tule perustua ainoastaan suorituksille, vaan lapsella tulisi olla 

arvokas jo itsessään. Autenttinen, vilpitön ja luotettava aikuinen luo lapselle sellai-

sen kasvuilmapiirin, jossa tämän persoonalliselle kasvulle on tilaa. (Mäki-Opas 

1999, 44–46.) 

 

Tulisi myös huomata, ettei lapsen luovuutta saisi liiaksi tukahduttaa ohjaamalla ja 

ohjeistamalla. On otettava huomioon lapsen kyvyt ja mahdollisuudet ja toimia nii-

den sallimissa rajoissa. Muutoin on vaarana, että lapsen luovuus riistetään tai hän 

kokee itsensä riittämättömäksi yrittäessään toimia tavalla, johon hänellä ei ole vielä 

edellytyksiä. Samalla lapsi alkaa määritellä itseään liiaksi ulkoa käsin, aikuisten ha-

lujen mukaan. (Järventie 2001, 116.) 

 

Persoonallisen kasvun takaamiseksi lasta ei tule luokitella esimerkiksi määritteillä 

normaali/epänormaali. Ei ole olemassa mitään lapsen tai nuoren prototyyppiä tai 

keskiarvoa. Erilaisuuden pelko johtaa siihen, että erilaisuus nähdään rikkauden si-

jaan uhkana. Lasten tasapäistämisen johdosta lapsesta tulee massan mukana kul-

keva ja arvoiltaan köyhä, jolloin hänellä puolestaan ei ole annettavaa seuraavalle 

sukupolvelle. Siksi olisi ymmärrettävä lapsen ja nuoren ainutlaatuisuus ja ainutker-

taisuus. (Mäki-Opas 1999, 50–51.) 
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Lasten osallistaminen sekä heidän kykyjensä ja persooniensa huomiointi mieska-

veritoiminnassa näkyy kirjoittamissani tarinoissa. Esimerkiksi Ilkan kanssa menim-

me pelaamaan sulkapalloa tämän omasta toiveesta. Myös Juhani oli toivonut pää-

sevänsä musiikkikauppaan mieskaverin kanssa. Valtteri ja Jemina tahtoivat ui-

maan, Esa elokuviin. Tilan suominen lapsen persoonalliselle kasvulle näkyy myös 

siinä, miten mieskaverit elävät lapsen kehityksessä mukana. Esimerkiksi mieska-

veri-Henri ei harrasta tietokonepelejä tai musiikkia, kuten pikkukaverinsa Juhani, 

mutta hän on pyrkinyt tukemaan Juhanin harrastuksia parhaansa mukaan omia tai-

tojaan hyödyntäen. 

 

Mieskaveritoiminnasta aikaisemmin tehdyssä tutkimuksessa on havaittu, että 

mieskaverin ja lasten toiminnassa tärkeää on yhdessä tekeminen (Suokas 2003, 

57–58). Yhdessä tekemisellä voidaan välttää se, että lapsi eläisi toiminnallisessa 

deprivaatiossa. Tällä tarkoitetaan, ettei lapsi pääse tekemään juuri mitään, mistä 

olisi hänelle vaivaa, minkä tekeminen olisi välttämätöntä ja missä hän saisi tuntea 

itsensä ehdottoman tarpeelliseksi. Näin ollen yhdessä tekeminen saattaa olla ar-

vaamattoman hyödyllistä lapsen tulevaisuuden kannalta. (Mäki-Opas 1999, 75.) 

Lapsella pitäisi siis olla mahdollisuus toisinaan ponnistella jonkin asian eteen. Eri-

laisten tehtävien suorittaminen, epäonnistumiset, niiden käsittely ja niistä oppimi-

nen on tärkeää. (Mäki-Opas 1999, 16, 41, 75.) Konkreettista tekemistä tärkeämpää 

on kuitenkin se, mitä lapselle välitetään. (Sinkkonen 2002, 27.) Nämä seikat näky-

vät myös jokaisessa kirjoittamassani tarinassa, sillä mieskaverit ja lapset kertoivat 

usein, ettei tekemisen luonteella ole väliä, vaan on vain mukava saada olla yhdes-

sä. Lapset pääsevät kuitenkin kokemaan ja oppimaan mieskaverin kanssa. Hui-

mana esimerkkinä lapsen ja mieskaverin tuloksekkaasta ponnistelusta on mieles-

täni ”Ufojuttuja”-tarinan Esan uimaan oppiminen mieskaverin avustuksella. 

 

Mieskaveritoiminnan kohdalla toteutuu moni edellä mainituista itsetunnon rakentu-

misen edellytyksistä: lapsi kohdataan yksilönä eikä osana massaa. Häntä ei eriste-

tä aikuismaailmasta, vaan hän saa päinvastoin mahdollisuuden ikään kuin kurkis-

taa aikuisen miehen maailmaan. Mieskaverin aika on kokonaan lasta varten, eikä 
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lapsen tarvitse kilpailla huomiosta muiden kanssa. Tarinoista näkee myös, että 

miehet ottavat lapsen usein mukaan omiin harrastuksiinsa, kuten esimerkiksi ve-

neilyyn ja mökkeilyyn. Näin tulevat lunastetuiksi äitien toiveet siitä, että lapsi saisi 

mieskaveritoiminnan kautta käsityksen miehen maailmasta.  

 

Mieskaveritoiminta aloitetaan usein ennaltaehkäisevästi, siis ennen kuin lapsen 

käyttäytyminen on häirinnyt aikuista. Tarinoista on havaittavissa, että äideillä on 

herännyt huoli siitä, että lapsella ei ole hyvää isäkontaktia tai mieskontaktien määrä 

ylipäätään on vähäinen. Hakemalla lapselleen mieskaveria he pyrkivät siis ennal-

taehkäisemään mieskontaktien puutteesta mahdollisesti aiheutuvia ongelmia. Sa-

malla he ovat varmistaneet omaa jaksamistaan, sillä mieskaverin mukana olo hel-

pottaa äitien arkea. Myös nämä kaksi tekijää vaikuttavat toistuvan jokaisessa tari-

nassa. 

 

 

4.2 Sosiaalinen pääoma ja sukupuoli 

 

Isän kasvatuksellisesta merkityksestä lapsen kehitykselle on esitetty monia, toisis-

taan poikkeavia näkemyksiä. Vanhemmuuden tutkimuksessa isyyteen ei ole kiinni-

tetty juurikaan huomiota ennen 1970-lukua. Isän nähtiin toimivan vain huoltajana, 

jonka puuttumisen äiti voi kompensoida. Myöhemmät tutkimukset ovat kuitenkin 

antaneet sen suuntaista tietoa, että isän toiminta kasvattajana vaikuttaa lapseen ja 

että isä on kasvattajana erilainen kuin äiti. (Huttunen 1991, 28.) 

 

Pitkälti sukupuolten mukaan jaotellussa kulttuurissa, maskuliinisuudella ja feminii-

nisyydellä on keskeinen merkitys kunkin käsitykselle omasta identiteetistään (Leh-

tonen 1995, 29). Lisäksi on hyvä huomioida, miten myös yhteiskunnalliset tekijät 

vaikuttavat sukupuoli-identiteetin rakentumiseen. Kasvatusinstituutiot tuottavat ak-

tiivisesti sukupuoli-identiteettejä ja palvelevat yhteiskunnallisia tavoitteita. Myös 

muut instanssit, kuten esimerkiksi oikeuslaitos, terveydenhoito, työmarkkinat, ja 

mediat muokkaavat sukupuolisuuttamme. (Lahti 1992, 59.) 
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4.2.1 Sukupuoli-käsitteen määrittelyä 

 

Sukupuoli voidaan määrittää suhteeksi ympäristöön – se on maskuliinista ja femi-

niinistä toimintaa, biologiseen sukupuoleen katsomatta. Yksi nuoruuden haasteista 

on sukupuoli-identiteetin löytäminen, identifioituminen mieheksi ja naiseksi. Työvä-

enluokkainen maskuliinisuus on perinteisesti hakenut arvonsa ruumiillisesta työstä 

– identiteetin perustaa on etsitty ulkoisista seikoista. Maskuliinisuus on liitetty 

omaan ruumiiseen ja sen kovuuden korostamiseen. Ruumiillisella voimalla ei kui-

tenkaan ole enää entistä merkitystä yhteiskunnallisessa tuotannossa, joten masku-

liinisuus ja feminiinisyys ovat myllerryksessä. (Kumpulainen 1996, 28; Lahti 1992, 

61.) 

 

Maskuliinisuus ja feminiinisyys ovat siis perustavia kategorioita, joiden avulla py-

rimme ymmärtämään itseämme ja toisia. Maskuliinisuuden ei kuitenkaan välttämät-

tä tarvitse olla mitään ennalta annettua eikä varsinkaan feminiinisyyden vastakoh-

ta. Se ei ole piirre tai ominaisuus, joka voitaisiin irrottaa persoonallisuudesta ja joka 

olisi kaikesta muusta riippumaton. Jokaisen ihmisen subjektiivinen tietoisuus, siis 

tietoisuus itsestään, määrittää hänen maskuliinisuuttaan. Niin sanottu vallitseva 

maskuliinisuuden malli, joka on yhdistetty esimerkiksi universaaliuteen, järkeen, 

aktiivisuuteen, itsehillintään, järjestykseen ja normaaliuteen, ei ole miehissä luon-

nostaan, vaan se istutetaan heihin. Voidaankin ajatella, ettei mitään luonnollista tai 

ikuista miehuutta ole olemassa, vaan maskuliinisuus rakentuu kulttuurisesti. Se ei 

siis toteudu biologisena kohtalona, vaan miesten identifioidessa itsensä kulttuuris-

sa käypiin maskuliinisuuden malleihin. (Lehtonen 1995, 14–29, 33, 36.) Nämä mal-

lit ovat läsnä myös kasvavan lapsen elämässä. Yhteiskunnan rooliodotukset ovat 

erilaiset tyttöjen ja poikien suhteen. Esimerkiksi aktiivinen poika tulkitaan usein 

reippaaksi ja rohkeaksi, kun taas sama käytös tytöillä saatetaan tulkita hyökkää-

vyydeksi. Samat piirteet saattavat siis olla tytöillä negatiivisia ja pojilla hyväksyttä-

viä tai päinvastoin ilman mitään rationaalista perustaa. Ihmisen elämää helpottaa, 

jos hän toimii kulttuurissa vallitsevien, sukupuoliroolien kohdistuvien odotusten mu-
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kaisesti. Nämä odotukset ovat kuitenkin kyseenalaistettavissa. (Keltinkangas-

Järvinen 2004, 203–204.) 

 

Koska ihminen pyrkii toiminnallaan vastaamaan sukupuoliroolien mukaisiin odotuk-

siin, ei identiteetti ole vakaa ja haavoittumaton, vaan se toteutuu vain jatkuvan työn 

tuloksena. Tätä työtä hankaloittaa se, että kulttuurin kuvat maskuliinisuudesta tai 

feminiinisyydestä saattavat olla varsin kaukana ihmisten arjesta. Arkipäivän suku-

puolikäsitykset ovat toki median käsityksiä realistisempia, mutta yhtä kaikki media 

muokkaa ihmisten käsitystä maskuliinisuudesta. Tätä kautta miehenä oleminen ra-

kentuu myös pelolle: ellen ole kunnon mies, mikä sitten olen? (Lehtonen 1995, 14–

29, 33, 36.) Sama toteutuu varmasti myös naisten kohdalla, oletettavasti vielä vah-

vemmin kuin miesten.  

 

Toisaalta sukupuolikäsitysten muutos ja vallitsevien roolien kyseenalaistaminen voi 

johtaa siihen, että yhä useammalla miehellä tai lapsella on mahdollisuus valita 

elämäntyylinsä ja harrastuksensa vapaana epämiehekkääksi leimautumisen pelos-

ta (Sinkkonen 1992, 20). Näin ollen sekä miehellä että naisella olisi ikään kuin 

enemmän tilaa olla sukupuolensa edustajana oma itsensä. Tässä kohdin lienee 

kuitenkin merkitystä sillä, minkälaisessa ympäristössä ja yhteisössä lapsi kasvaa. 

 

 

4.2.2 Isän merkitys lapsen sukupuoli-identiteetin kehitykselle 

 

Isän poissaolon vaikutuksia pojan kehitykseen on tutkittu. Tulokset voidaan tiivistää 

siten, että isän puuttuminen on pojan sosiaaliselle kehitykselle riskitekijä, mutta ris-

ki ei ole suuren suuri – mahdolliset perheissä esiintyvät vaikeudet voidaan voittaa 

ilman isää, ja isättömästä pojasta kasvaa kunnon mies siinä, missä kenestä tahan-

sa muustakin. Isän puuttuminen kyllä hankaloittaa, mutta ei vaaranna lasten suo-

tuisaa kehitystä. (Sinkkonen 1992, 29–30.) 
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Sinkkosen (2002, 20–21; 1992, 30) mukaan vanhemmuus nähdään nykyään usein 

enemmän tai vähemmän anonyyminä hoivaamisena. Modernin miehen kohdalla 

sellaisia ominaisuuksia, joita ennen ihailtiin – kuten luotettavuus, turvallisuus, vas-

tuullisuus ja elannon hankkiminen – saatetaan pitää ummehtuneina ja konservatii-

visina. Hullunkurista tässä on se, että naisten kohdalla samoja ominaisuuksia pide-

tään usein ihailtavina. Saattaa olla, että esimerkiksi miestä, joka ei halua osallistua 

lasten hoitoon, pidetään huonona miehenä siinä missä naista, joka tekee samoin, 

pidetään rohkeana ja ennakkoluulottomana. Isien roolin väheksyminen on ongel-

mallista myös siksi, että mikäli isän merkitys laiminlyödään tai isä nähdään ainoas-

taan perheen elättäjänä, kasvatusvastuu jää yksin äidille. Näin ollen äiti saa myös 

kantaa vastuun lastensa mahdollisista ongelmista. Samalla tehdään luvalliseksi 

miehen pätemättömyys hoivaajana. Sinkkosen mukaan olisikin tervettä miettiä, 

puuttuuko yksinomaan naisen kasvattamalta tytöltä tai pojalta jotakin. Tämä tulisi 

voida tehdä ilman, että sen katsottaisiin halventavan yksinhuoltajaäitejä ja naispa-

reja, sillä kyse ei ole miehen ja naisen välisestä vastakkainasettelusta tai kilpailusta 

vaan heidän erilaisuudestaan. 

 

Usein korostetaan sitä, että yksi hyvä hoivasuhde riittää lapsen tasapainoisen kehi-

tyksen turvaamiseksi. Voidaan kuitenkin ihmetellä, miksi etsitään ikään kuin mini-

miä, jolla lapsi tulee toimeen sen sijaan, että tähdättäisiin optimaaliseen tilantee-

seen. Leikki-ikäisen lapsen tärkeimpiä kehitystehtäviä on rakentaa sukupuoli-

identiteettiään tyttönä tai poikana. Sekä miehen että naisen läsnäolo tarjoaa lapsel-

le mahdollisuuden oman identiteettinsä peilaamiseen. (Sinkkonen 2002, 26–28.) 

Kenties myös ”Ilkka Ihmepoika”-tarinan Ilkan tahdossa pelata sulkapalloa kahta ai-

kuista miestä vastaan oli kyse juuri tästä; poika halusi kokeilla, mihin hänen rah-

keensa riittävät. Ja toisaalta myös, miten me reagoimme hänen onnistumisiinsa ja 

epäonnistumisiinsa. 

 

Ihmislapsen keskeinen tehtävä on eriytyä äidistä ja tulla erilliseksi yksilöksi. Miehi-

sen sukupuoli-identiteetin saavuttamiseksi pojan on samaistuttava isäänsä. Saa-

vuttaakseen erillisyyden tunteen miesten on tuotettava sukupuoliero ja puolustetta-
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va sitä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että suhde äitiin katkeaisi. Maskuliinisuut-

ta tarvitaan kuitenkin tukena, jotta alkuperäinen syvä liitto äidin kanssa voidaan 

vaarantaa. Äidistä eriytyminen tapahtuu terveen aggression, kiukuttelun ja uhman 

avulla. Poikien kohdalla psyykkinen ero äitiin on suurempi kuin tyttöjen, sillä pojat 

eivät koskaan kasva fyysisesti äidin kaltaisiksi. Koska poikalapsi ei näin ollen voi 

identifioitua äitiin, jää hänelle ikuinen pelko siitä, että miehuutta on liian vähän. Täl-

löin on pojan kannalta edullista, jos hänellä on isä, joka tarjoaa hänelle turvallisen 

samaistumisen kohteen. (Lehtonen 1995, 41; Sinkkonen 1992, 21.) 

 

Identiteetin tukeminen on erityisen tärkeää lasten kohdalla myös siksi, että lapset 

ovat hyvin herkkiä itsensä ulkopuolelta tuleville tavoitteellisille muokkausprojekteil-

le, jota toteutetaan sosiaalisen painostuksen, mainonnan ja ideologisen muokka-

uksen keinoin nykyään selvemmin kuin koskaan ennen. Yhteiskunnalla on pakot-

tava voima ihmisiin nähden. Tämä voima tulee huomata myös lasten kehitystä tar-

kasteltaessa. Esimerkiksi yhteiskunnan tarve luoda yksilöitä, jotka kykenevät tie-

don tuottamiseen ja käyttämiseen voidaan nähdä voimana, joka vaikuttaa erityises-

ti lapsiin ja nuoriin. Yhteiskuntateoreetikot ovatkin kritisoineet tuottavuutta ja inno-

vointia ihannoivaa yhteiskunnallista järjestystä, sillä yhteiskunnan voimakas tarvit-

sevuus saattaa tuntua lapsista ahdistavalta. Kaikkien kannalta edullisinta olisi, että 

lasten sallittaisiin rauhassa kasvaa itsestään ja toisistaan huolehtiviksi aikuisiksi. 

(Järventie 2001, 118–122.) 

 

 

4.2.3 Sukupuoli-identiteetin rakentumisen tukeminen 

 

Isän siirtyessä avioeron tai muun syyn takia syrjemmälle lapsen elämästä lapsen 

maailma naisistuu. Niin kotona, päiväkodissa, leikkipuistossa ja koulussakin aikui-

sista valtaosa on naisia. Näin ollen miesten kulttuuri ja maailma etääntyvät. Olisi 

siis löydettävä tekijä, joka pystyy tarjoamaan pitkäaikaista, intensiivistä, joustavaa 

ja kokonaisvaltaista tukea lapselle jo ennen kuin tilanne kärjistyy. (Rantanen 1996, 

87–88.) Myös perinteisessä ydinperheessä isä on vain yksi vaikuttaja lapsen sosi-
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aalisen sukupuolen kehityksessä. Lisäksi tarvittaisiin perheen ulkopuolisia aikuisia, 

kuten sukulaisia ja ystäviä. (Huttunen 1992, 36). Tarinoista on nähtävissä, että 

mieskaverisuhde on usein vuosien pituinen. Toiminnan ajatuksena onkin, että suh-

de jatkuisi sen synnystä aina lapsen aikuistumiseen asti. Mieskaveri toimii siis per-

heen ulkopuolisena aikuisena, jonka tuki on juuri pitkäaikaista ja joustavaa. 

 

Sellaisissa tapauksissa, joissa perheen isään ei ole kontaktia, korvaavan mies-

hahmon merkitys kasvaa. Olisi siis suotavaa, että lapsella on jonkinlainen isähah-

mo, joka on saatavilla pojan syntymästä nuoruusiän loppuun asti, mutta jonka ei 

tarvitse välttämättä osallistua kovin paljoa lasten- ja kodinhoitoon. Miehen ei tulisi 

pyrkiä liiaksi äidin kaltaiseksi, vaan tutustuttaa lapsi kodin ulkopuoliseen maail-

maan sukupuolensa jämäkkänä ja kiinnostavana edustajana. Samalla on huomioi-

tava, että kaikki mikä helpottaa äidin työtä tai edistää hänen hyvinvointiaan, on 

useimmiten myös lapselle eduksi. (Huttunen 1992, 29.) 
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5 PRODUKTIN TAVOITTEET JA TOTEUTUS 

 

 

Produktin ajatus on lähtöisin Pienperheyhdistys ry:n tarpeista. Tavoitteena on 

mieskaveritoiminnan esittely ja sen tunnettuuden lisääminen yhteistyö- ja kohde-

ryhmien keskuudessa. Tarkoitus on tuoda mieskaveritoiminnasta kiinnostuneille 

ikään kuin syvempää tietoa toiminnasta ja eritoten sen käytännön toteutumisesta. 

Mieskaveria odottavia lapsia on jatkuvasti jonossa noin 25–30 ja toimintaa toteute-

taan tällä hetkellä ainoastaan pääkaupunkiseudulla. Pyrin siis parantamaan tiedon 

saatavuutta ja lisäämään mieskaveritoiminnan tunnettuutta, jotta toimintaan saatai-

siin mukaan lisää vapaaehtoisia miehiä eivätkä mieskaveria tarvitsevat lapset jou-

tuisi odottamaan päästäkseen mukaan toimintaan. Samalla tarkoituksena on tuoda 

esille toiminnassa mukana olevien lasten ja nuorten mielipiteitä, kokemuksia ja 

odotuksia mieskaveritoiminnasta. Mieskaveritoimintaa ei ole aikaisemmin tutkittu 

toiminnassa parhaillaan mukana olevien lasten näkökulmasta. 

 

Produktin kohderyhmänä ovat mieskaveritoiminnasta kiinnostuneet miehet sekä 

yksinhuoltaja-äidit, jotka etsivät tietoa siitä, mitä mieskaveritoiminnan käytäntö on. 

Produktia voidaan käyttää hyödyksi myös esiteltäessä toimintaa jo olemassa olevil-

le sekä mahdollisille tuleville yhteistyökumppaneille tai rahoittajille. Toiminnan laa-

jentamiselle on tarvetta, sillä kyselyitä toiminnasta tulee joka puolelta Suomea. Jär-

jestöpohjainen toiminta on riippuvaista taloudellisista resursseista, joten yhteistyö-

kumppaneiden ja rahoittajien löytäminen on hyvin tärkeää. Mieskaveritoiminta re-

kisteröitiin syksyn 2010 aikana, ja sitä ollaan paraikaa laajentamassa pääkaupun-

kiseudun ulkopuolelle. 

 

 

5.1 Työskentelyprosessin kuvaus 

 

Opinnäytetyöyhteistyö Pienperheyhdistys ry:n kanssa käynnistyi alkukeväästä 

2009, kun varasin kiinnostavalta vaikuttavan aiheen kouluni opinnäytetyöpankista. 
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Aiheen varauksen jälkeen olin puhelinyhteydessä Pienperheyhdistys ry:n mieska-

veritoiminnasta vastaavan kanssa, mutta tuolloin emme vielä suunnitelleet varsi-

naista työtä – lähinnä vain ilmoitin olemassaolostani. 

 

Kevätlukukauden 2009 olin opiskelijavaihdossa Nepalissa, joten yhteistyö Pienper-

heyhdistys ry:n kanssa katkesi harmillisesti muutamaa sähköpostiviestiä lukuun 

ottamatta, kunnes se jatkui syksyllä 2009. Tuolloin tapasimme ensimmäisen kerran 

kasvokkain mieskaveritoiminnan vastaavan sekä Pienperheyhdistys ry:n toimin-

nanjohtajan kanssa. Neuvottelimme työstäni pyrkien löytämään molemmille hyödyl-

lisen ja kiinnostavan aiheen. Vaihtoehtoja oli Pienperheyhdistys ry:n monipuolisen 

palvelutarjonnan johdosta runsaasti, joten seuraava askel oli yhdistyksen toimin-

taan perehtyminen. Varsin pian kiinnostavimmaksi kohosi juuri mieskaveritoiminta, 

sillä näin tässä mahdollisuuden parantaa tietojani miehen merkityksestä lapsen 

kehitykselle. 

 

Syksyn ja joulun 2009 aikana tutustuin mieskaveritoiminnasta tehtyihin aikaisem-

piin tutkimuksiin. Huomasin, ettei mieskaveritoimintaa ollut tutkittu siinä parhaillaan 

mukana olevien lasten näkökulmasta. Tällöin mieleeni nousi ajatus lasten teema-

haastattelusta. Esitin ajatukseni sekä opinnäytetyötäni ohjaaville opettajille että 

Pienperheyhdistys ry:lle. Mieskaveritoiminnan vastaava ei kuitenkaan nähnyt tee-

mahaastattelua mielekkääksi tutkimusmenetelmäksi myöhemmin mainittavien eet-

tisten seikkojen perusteella. Täten en enää kokenut pystyväni sitoutumaan teema-

haastattelumenetelmän mukaiseen toimintasuunnitelmaan. Jos suunnitellut toteut-

tamistavat osoittautuvat mahdottomiksi, on keksittävä tilalle jotakin muuta (Vilkka & 

Airaksinen 2003, 27). 

 

Neuvoteltuani asiasta mieskaveritoiminnan vastaavan kanssa päädyimme siihen, 

että voisin tehdä tutkimukseni osallistuvan havainnoinnin menetelmin. Tämän tut-

kimus olisi ollut laadullinen, ja sen näkökulmana olisi ollut syrjäytymisen ehkäisy. 

Tein tältä pohjalta tutkimussuunnitelman, jonka esittelin ensin mieskaveritoiminnan 

vastaavalle ja sen jälkeen ohjaaville opettajille neuvottelussa talvella 2010. Opetta-
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jat kuitenkin katsoivat, ettei käytettävissäni oleva aika riitä tarpeeksi kattavan ai-

neiston aikaansaamiseksi laadullista tutkimusta varten osallistuvan havainnoinnin 

avulla. Perehtyessäni tutkimusmetodiin tarkemmin huomasin heidän olleen oikeas-

sa. 

 

Samassa neuvottelussa tuli kuitenkin puheeksi, että voisin tehdä jonkinlaisen pro-

duktin, jonka tarkoituksena olisi mieskaveritoiminnan esittely. Seuraava askel olikin 

miettiä, mikä tällainen produkti voisi olla. Ajatus kirkastui kuitenkin nopeasti, sillä 

olin aloittanut työharjoittelujakson Pienperheyhdistys ry:ssä. Seuraavan viikon ajan 

olin edustamassa yhdistystä Helsingin venemessuilla, missä he olivat esittelemäs-

sä toimintaansa ja rekrytoimassa uusia mieskavereita. Jaoimme messuilla Pien-

perheyhdistys ry:n käyntikortteja ja ohjeistimme ihmisiä tutustumaan yhdistyksen 

internet-sivuihin. Mielestäni internet-sivuilla ei kuitenkaan ollut saatavissa tarpeeksi 

kattavaa tietoa mieskaveritoiminnasta. Saman havainnon olivat tehneet myös 

messuilla mukana olevat mieskaverit. 

 

Seuraavaksi esitin mieskaveritoiminnan vastaavalle ajatuksen tarinoiden kirjoitta-

misesta ja saattamisesta PDF-muodossa kaikkien kiinnostuneiden saataville. Vas-

taava hyväksyi produkti-idean ja näin erilaisten ideoiden pohdiskelun jälkeen löytyi 

sopiva tapa työn toteuttamiseen. Olin myös tyytyväinen siihen, että työni eettisyys 

parani. Minun ei tarvinnut enää yrittää väkisin ottaa nuorista irti tutkimukseni kan-

nalta tärkeää tietoa. Pelkkä havainnointi riittäisi tarinoiden aineistoksi, joskin nuor-

ten äänen saattaminen kuuluviin oli edelleen yksi päätavoitteistani. 

 

Seuraavien viikkojen aikana muokkasin tutkimussuunnitelmaani produktiosuunni-

telmaksi ja yritin löytää teorioita, jotka olisivat yhteydessä varsinaisen produktin 

kanssa. Ne löydettyäni aloitin teoriaosuuden kirjoittamisen. 

 

Alkukeväästä mieskaveritoiminnan vastaava soitti kohdelasteni äideille saadak-

seen suullisen suostumuksen tutkimukseen. Tämän jälkeen lähetin lasten äideille 

lupakirjeen, joka on luettavissa liitteessä 1. Lupakirjeessä ilmenevät keskeiset asi-
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at, eli tutkimuksen pääkohdat, aihe, aineistonkeruumenetelmä ja osallistujien hen-

kilötietojen käsittelytapa (Huovinen & Rovio 2006, 99). Seuraavaksi soitin mieska-

vereille pyrkien sopimaan heidän kanssaan, milloin osallistuisin heidän ja lapsen tai 

nuoren tapaamiseen. Lupakirjeet sain takaisin kahden viikon aikana niiden lähet-

tämisen jälkeen. 

 

Pian tämän jälkeen tapasin sisarukset Valtterin ja Jeminan sekä heidän mieskave-

rinsa Arin. Tämän tapaamisen pohjalta kirjoitin ensimmäisen tarinan alustavan ver-

sion: ”Aika lähteä uimaan”. Kevään mittaan tapasin Ilkan ja hänen mieskaverinsa 

Paavon, joiden tapaamisen pohjalta kirjoitin tarinan ”Ilkka ihmelapsi”. Seuraavaksi 

oli ”Ufojuttuja”-tarinaan johtaneen tapaamisen vuoro, ja loppukesästä tapasin vielä 

”Musiikkimies”-tarinan henkilöt. Kirjoitin tarinoita sitä mukaan, kun tapaamiset edis-

tyivät. 

 

Syksyn 2010 aikana viimeistelin työtäni pyrkien tekemään siitä rakenteeltaan ehy-

emmän ja helppolukuisemman sekä parantamaan ymmärrettävyyttä. 

 

 

5.2 Aineistonkeruumenetelmä 

 

Aineistonkeruumenetelmässäni on monia piirteitä toimintatutkimuksesta. Toiminta-

tutkimus kohdistuu sosiaaliseen, vuorovaikutukseen pohjautuvaan toimintaan. 

Toimintatutkimuksessa on olennaista, että siinä missä perinteisessä tutkimuksessa 

luodaan havaintojen pohjalta teoreettista tietoa, toimintatutkimus tavoittelee käyttö-

kelpoista tietoa josta on käytännön hyötyä. Toimintatutkija ei ole ulkopuolinen tark-

kailija, vaan osallistuu tutkimuskohteena olevan yhteisön toimintaan. (Heikkinen 

2006, 16–19.) 

 

Käytännössä keräsin aineistoni siten, että tapasin kohdehenkilöt heidän ehdoillaan. 

Kyselin siis mieskaverilta etukäteen, millaisia suunnitelmia heillä on tapaamistensa 

suhteen. Kahdesti tapaamiset olivat sen luontoisia, että mukanaoloni niissä olisi 
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luultavasti tuntunut kaikista osallisista omituiselta. En siis lähtenyt mieskaverin ja 

lasten kanssa esimerkiksi kesämökille yöksi. Näissä tapauksissa sovimme tapaa-

misemme toiseen kertaan. 

 

Mikäli olimme yhtä mieltä siitä, että voin olla tapaamisessa mukana, sovimme mil-

loin ja missä tapaamme. Pyrin jatkuvasti siihen, ettei minun mukana oloni aiheut-

taisi minkäänlaisia muutoksia mieskaverin ja lapsen suunnitelmiin. Oli kuitenkin it-

sestään selvää, että läsnäoloni tapaamisissa vaikuttaa mieskaveriin ja lapseen jol-

lakin tavalla. Toimintatutkimukselle onkin tyypillistä, että tutkija ei ole ulkopuolinen 

ja objektiivinen, vaan aktiivinen vaikuttaja ja toimia. Täten tutkijan ei voida olettaa-

kaan olevan täysin neutraali. Kun tutkimus kohdistuu sosiaaliseen toimintaan, on 

tutkijan ulkopuolisuutta ja neutraaliutta vaikea toteuttaa. (Heikkinen 2006, 19, 27). 

Tutkittavien ja tutkijan välistä luottamusta edistää kuitenkin se, että tutkija kykenee 

ottamaan huomioon yhteisön (tässä tapauksessa mieskaverin ja lapsen) toiminta-

kulttuurin ja sopeuttamaan omaa toimintaansa siihen (Huovinen & Rovio 2006, 

103). 

 

Ennen tapaamista keskustelin jokaisen mieskaverin kanssa puhelimitse roolistani 

heidän tapaamisessaan – osa lapsista on tottunut siihen, että heiltä kysellään 

mieskaveritoimintaan liittyviä asioita esimerkiksi radio- tai tv-ohjelmaa varten, osa 

taas ei ole aikaisemmin ollut kertomassa mieskaveritoiminnasta. Kohdehenkilöt ta-

vatessani pyrin ottamaan nämä erot huomioon, jottei lapsille tulisi vaivaantunutta 

oloa. 

 

Tapaamisiin lähtiessäni minulla oli mielessäni muutama peruskysymys, jotka esitin 

muun keskustelun lomassa pyrkien herättämään mieskaveria ja poikaa kertomaan 

yhteisistä kokemuksistaan. Kysymykset kuten: ”Mikä on ollut parasta mitä olette 

yhdessä tehneet?”, ”Onko toiminta ollut kivaa?”, ”Mitä yleensä teette?” toimivat hy-

vinä keskustelun avaajina. 
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Tapaamisissa lähdin reippaasti mukaan siihen, mitä mieskaveri ja lapsi olivat te-

kemässä, istuivatpa he sitten kahvipöydän ääressä tai pelailivat sulkapallokentällä. 

Tapaamiset olivat mielestäni aina jännittäviä ja pidin niistä paljon, minkä pyrin välit-

tämään myös kohdehenkilöille. Tapaamisissa olikin mukava tunnelma, joka myös 

rohkaisi lapsia ja nuoria kertomaan kokemuksistaan. Ensimmäisen tapaamisen jäl-

keen näytin kirjoittamani tarinoita seuraaville kohdehenkilöpareille, jotta nämä sai-

sivat paremman käsityksen siitä, mitä olen tekemässä. Tutkimuksen kohdehenki-

löiden kannalta onkin mielestä, että he ymmärtävät tutkimuksen hyödyn. Kentälle 

pääsyä auttavat myös nöyrä mieli ja selkeä sanoma sekä tutkimuksen teoreettisten 

ja käytännöllisten lähtökohtien hallinta. (Huovinen & Rovio 2006, 99–100.) Tämän 

huomasin vastatessani mieskavereiden tutkimustani koskeviin kysymyksiin. 

 

Muun juttelun ja toiminnan lomassa kyselin mieskavereilta ja lapsilta heidän koke-

muksistaan mieskaveritoiminnasta. Havainnoin myös sitä, miten mieskaveri ja lapsi 

toimivat yhdessä, minkälaista heidän kanssakäymisensä ja vuorovaikutuksensa 

on. Pyrin painamaan tapahtumat ja keskustelut mahdollisimman hyvin mieleeni. 

Hyvästeltyäni kohdehenkilöt kirjoitin välittömästi ylös tapaamisen ydinkohdat muis-

tivihkooni, jotteivät ajatukset ehtisi karkaamaan. Toimintaan osallistuttaessa muis-

tiinpanot onkin tehtävä jälkikäteen (Huovinen & Rovio 2006, 106). Tämän jälkeen 

kirjoitin ensi tilassa tarinasta raakaversion, jota parantelin ajan mittaan myös mies-

kavereilta ja mieskaveritoiminnan vastaavalta saamani palautteen mukaan. 

 

Jotta tarinoissa olisi variaatiota, ovat tapaamani lapset ja nuoret eri-ikäisiä, 9–12-

vuotiaita. Tarinan henkilöiksi tulleet lapset ja mieskaverit valittiin yhdessä mieska-

veritoiminnan vastaavan kanssa. Näin varmistettiin se, että mukana olevat lapset 

tai nuoret ja mieskaverit ovat tutkimuksen kannalta otollisia ja yhteistyöhaluisia. Yh-

teydenpito lasten vanhempiin tapahtui ensi kädessä mieskaveritoiminnan vastaa-

van kautta vanhempien suostumuksen takaamiseksi. Kun kohdehenkilöt oli valittu 

ja suostumus tutkimukseen saatu, tehtiin vielä kirjallinen sopimus tutkimuksesta. 

(Liite 1). 
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Tarinoissa pyrin kertomaan, mitä mieskaveri ja lapsi tekivät tai ovat aiemmin teh-

neet, missä, milloin, miksi ja mitä se heille merkitsee. Käytin tarinoiden taustatieto-

jen lähteinä myös mieskavereiden hakemuksia, jotka he ovat lähettäneet Pienper-

heyhdistys ry:lle pyrkiessään mukaan toimintaan. Samoin käytin lasten äitien ha-

kemuksia, joissa he kertoivat lapsestaan ja motiiveistaan mieskaverin hakemiselle. 

Pyrin erityisesti tuomaan esille lapsen tai nuoren omia kokemuksia mieskaveritoi-

minnasta sekä tapaamisessa vallinnutta tunnelmaa.  

 

Ennen tarinoiden julkaisua annoin ne sekä mieskaveritoiminnan vastaavan että 

mukana olleen mieskaverin luettaviksi, jotta he voisivat esittää kommenttejaan ja 

muutosehdotuksiaan. Samaa tarkoitusta varten lähetin aineiston myös niille tutki-

mukseen osallistuneiden lasten äideille, joiden sähköpostiosoitteet olivat saatavilla. 

 

Tarinoista tullaan kokoamaan PDF-tiedosto, joka laitetaan saataville Pienperheyh-

distys ry:n internet-sivustolle. Tarinoista voidaan helposti leikata otteita erilaisiin 

esitteisiin ja muuhun materiaaliin. Tiedosto voidaan tarvittaessa myös tulostaa, jol-

loin sitä on helppo käyttää kirjallisena esitteenä esimerkiksi uusia mieskavereita 

rekrytoitaessa ja koulutettaessa, taikka esiteltäessä toimintaa mahdollisille yhteis-

työkumppaneille tai rahoittajille. Tarinat avaavat toimintaa varmasti myös mieska-

veritoiminnasta kiinnostuneille äideille. Tarinat eivät liene yksinään tarpeeksi katta-

via toiminnan esittelyyn, mutta niiden tarkoitus on toimia mielenkiinnon herättäjinä 

ja kertomuksina siitä, mitä mieskaveritoiminta voi käytännössä olla. 

 

 

5.3 Tarinat 

 

Olen kirjoittanut mieskaveritoiminnasta 4 tarinaa, joita tullaan käyttämään apuna 

esiteltäessä mieskaveritoimintaa siitä kiinnostuneille miehille sekä yksinhuoltaja-

äideille, jotka etsivät tietoa siitä, mitä mieskaveritoiminnan käytäntö on. Tarinoita 

voidaan käyttää hyödyksi myös esiteltäessä toimintaa jo olemassa oleville sekä 
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mahdollisille tuleville yhteistyökumppaneille tai rahoittajille. Esittelen tarinat tässä 

lyhyesti. Kokonaisuudessaan ne ovat luettavissa liitteessä 2. 

 

Ensimmäinen tarinani kertoo 9- ja 10-vuotiaista sisaruksista Jeminasta ja Valtteris-

ta sekä heidän mieskaveristaan Arista. Ari on toiminut sisarusten mieskaverina 

kolmen vuoden ajan. Tapasin Arin ja sisarukset sisarusten kotona, missä oli sattu-

malta myös lasten äiti. Valtteri ja Jemina olivat vilkkaita ja liikkuvaisia lapsia, ja Arin 

olikin tarkoitus lähteä heidän kanssaan uimaan. Ensin istuimme kuitenkin alas kah-

vipöydän ääreen ja keskustelimme Arin ja lasten kanssa heidän historiastaan ja 

kokemuksistaan. Tämän keskustelun pohjalta kirjoitin tarinan nimeltä ”Aika lähteä 

uimaan”. 

 

Toisen tarinani aineistonkeruun toteutin siten, että menin 9-vuotiaan Ilkan ja tämän 

mieskaverin Paavon kanssa pelaamaan sulkapalloa. Myös tällä parivaljakolla oli 

takanaan kolmen vuoden yhteinen historia. Sulkapallon peluun lomassa kyselin 

eritoten Paavolta heidän kokemuksistaan, Ilkan keskittyessä enemmän liikunnasta 

nauttimiseen. Poika olikin kuitenkin iloinen päästessään mittelemään taitojaan 

kanssamme. Tämän tapaamisen pohjalta syntyi tarina nimeltään ”Ilkka ihmelapsi”. 

 

”Ufojuttuja”-tarinan aineiston keräsin tapaamalla Esan ja tämän mieskaverin Harrin 

kiinalaisessa ravintolassa, johon he tulivat syömään elokuvissa käynnin jälkeen. 

Esa oli tuolloin 12-vuotias, ja he olivat tunteneet Harrin kanssa jo seitsemän vuo-

den ajan. Näiden henkilöiden kanssa riittikin keskustelemista, sillä seitsemään 

vuoden ajalta oli kertynyt paljon kerrottavaa. Tapaamisen pohjalta kirjoitin tarinan 

nimeltä ”Ufojuttuja”. 

 

Viimeinen tarina kertoo 12-vuotiaasta Juhanista ja tämän mieskaverista Henristä. 

Juhani ja Henri ovat tunteneet toisensa 4 vuotta. Heidän kanssaan tapasimme mu-

siikkiliikkeen edustalla, sillä tarkoituksena oli mennä katsomaan musiikista innostu-

neelle Juhanille uutta sähkökitaraa ja vahvistinta. Tarinan nimeksi tuli siis ”Musiik-

kimies” 
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5.4 Toteutuksen eettisyys 

 

Tutkimuksen eettisyyden takaamiseksi lähetin lupakirjeen niiden lasten äideille, jot-

ka osallistuivat tutkimukseen. Lupakirje on luettavissa liitteessä 1. Luonnollisesti 

myös tapaamiltani lapsilta kysyttiin suostumus tutkimukseen osallistumiseen. Ta-

paamisista kertovat tarinat on kirjoitettu siten, ettei kukaan ulkopuolinen voi tunnis-

taa niissä esiintyviä henkilöitä. 

 

Eettisyyden varmistamiseen liittyi myös se, tarinat annettiin niiden kirjoittamisen 

jälkeen, ennen julkaisua sekä mieskaveritoiminnan vastaavan että mukana olleen 

mieskaverin luettaviksi. Samaa tarkoitusta varten aineisto lähetettiin myös niille tut-

kimukseen osallistuneiden lasten äideille, joiden sähköpostiosoitteet olivat saatavil-

la. 

 

Pienperheyhdistys ry:n mieskaveritoiminnassa mukana olevat lapset ja nuoret eivät 

useimmiten ole tietoisia mieskaveritoiminnan takana toimivasta yhdistyksestä. 

Suhde mieskaveriin on aito ja huolella rakennettu. Tästä kertoo sekin, etteivät 

mieskaverit allekirjoita minkäänlaista sopimusta jossa heidät velvoitettaisiin toimi-

maan mieskaverina. Toiminnassa luotetaan siis siihen, että mieskaverin ja lapsen 

tai nuoren välille rakentuu luonnollinen, hyvä ja pitkäaikainen ystävyyssuhde, jolloin 

sopimus olisi tarpeeton. 

 

Keskustelin aineistonkeruumenetelmän valinnasta perusteellisesti mieskaveritoi-

minnan vastaavan kanssa. Hänen mielestään muodollinen, keinotekoinen haastat-

telu olisi saattanut joissakin tapauksissa vahingoittaa mieskaverin ja lapsen suh-

detta, jolloin toimintani ei olisi ollut hyväksyttävää. Näin tuli huomioiduksi se, että 

toiminnassa mukana olevilla lapsilla on usein aikaisempia kokemuksia pettymyk-

sistä suhteessa aikuisiin miehiin (Puukko 2008, 7). Edelleen huonot kokemukset 

viranomaistahoista saattavat hankaloittaa tutkimusta, joten tutkijan on pystyttävä 

omalla asennoitumisellaan ja toiminnallaan lunastamaan paikkansa ja herättämään 
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tarvittava luottamus (Grönfors 2001, 135). Tältä kannalta katsottuna yhdessä te-

keminen oli hyvä keino aineiston keräämiseen. 

 

Aineistoa hankkiessani – siis toimiessani yhdessä mieskaverin ja pojan kanssa – 

minun oli oltava äärimmäisen tarkkana, jotta huomaan nuoren ja kuulen häntä. 

Samalla piti yrittää saada nuorelta mahdollisimman paljon tietoa hänen omista ko-

kemuksistaan, jotta saisin aineistosta kattavan.  

 

Havainnoivaa tutkimusta tehtäessä ei ole olemassa vakioitavissa olevia mittareita, 

joiden avulla saataisiin tuloksia. Näin ollen havainnoivan tutkimuksen tärkein tutki-

musväline onkin tutkijan oma persoona, sillä hän käyttää sitä havaintoja tehdes-

sään ja tulkitessaan. Tutkimuskohteen tarkasteleminen siis vaikuttaa tutkijan suh-

tautumiseen aineistoonsa ja sen analysointiin, jolloin myös tutkijan omasta, välit-

tömästä kokemuksesta tulee osa aineistoa. Tutkijan tulisikin tuntea omaan per-

soonanansa liittyvät tekijät, jotka väistämättä vaikuttavat tutkimuksen tuloksiin. Tut-

kimuksen kirjoittaminen on aina persoonan värittämää tulkintaa, joten myös tutki-

muksen luotettavuutta arvioidaan eri tavoin. Mikäli tutkija kirjoittaa esimerkiksi tari-

nan, ei hän voi esittää tarinaa sellaisenaan, vaan tuottaa yhden mahdollisen ker-

ronnallisen tulkinnan. (Grönfors 2001, 125, 131–134; Heikkinen 2006, 20, 25; Huo-

vinen & Rovio 2006, 119.) Omassa tutkimuksessani ongelmana tässä kohden oli-

sivat voineet olla omat, positiiviset ennakkokäsitykseni mieskaveritoiminnasta. Py-

rin kuitenkin toiminnan kuvauksessa objektiivisuuteen, eli mikäli mieskaverin ja 

lapsen vuorovaikutuksessa tai mieskaveritoiminnassa ylipäätään olisi mielestäni 

ollut jotakin negatiivista, olisin kirjoittanut myös siitä. 

 

Antamalla tutkittavien itse johdattaa minut osallistumiseen, siis toimimalla heidän 

ehdoillaan, pyrin välttämään mahdolliset osallistumiseni aiheuttamat käyttäytymi-

sen muutokset ja takaamaan toimintani eettisyyden. Lapsia ja nuoria tutkivan ai-

kuisen on myös osattava ja uskallettava olla riittävän lapsenmielinen, jotta aikuisen 

ja vieraankin lapsen välille voisi syntyä antoisa vuorovaikutustilanne (Lahikainen 

2001, 22). Näillä metodeilla pyrin siihen, että pystyin luontevasti tekemään havain-
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toja ja osallistumaan ilman, että läsnäoloni liiaksi häiritsisi kohdehenkilöiden vuoro-

vaikutusta tai muuttaisi heidän toimintaansa. 
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6 POHDINTA 

 

 

Tässä luvussa esittelen johtopäätökset pyrkien vastaamaan kysymykseeni siitä, 

miten mieskaveritoiminta hyödyttää lasta/nuorta, eli miten mieskaveri tukee lapsen 

sosiaalisen pääoman, identiteetin ja sukupuolisuuden kehittymistä. Yleisemmällä 

tasolla kysyn: ”Miten mies voi tukea lapsen ja nuoren kehitystä?” Osion lopuksi tar-

kastelen kriittisesti omaa työtäni ja erittelen ajatuksiani siitä. Kerron myös työstä 

saamastani palautteesta. 

 

 

6.1 Johtopäätökset 

 

Miehen läsnäolo perheessä auttaa jakamaan äidin kokemaa vanhemmuuden 

kuormitusta. Moni tutkimuksessa mukana olleista yksinhuoltajaäideistä pitääkin tä-

tä yhtenä tärkeänä syynä mieskaverin hakemiselle. Kaikki mikä helpottaa äidin työ-

tä tai edistää hänen hyvinvointiaan, on eduksi sekä äidille että lapselle, mikäli äiti 

osaa käyttää oman aikansa siten että siitä on myös lapselle etua. Äitien toive 

omasta ajasta välittyy myös kirjoittamissani tarinoissa. 

 

Lapsen sosiaalisen pääoman kasvuun mieskaveritoiminta vaikuttaa ainakin kahdel-

la tavalla. Ensinnäkin mieskaveritoiminnan onnistumiseksi siihen osallistuvien on 

koettava luottamusta, mikä on lapsen kannalta eheyttävää. Toiseksi sosiaalista 

pääomaa kertyy, mikäli mieskaveri ottaa lapsen mukaan omaan ystävä- ja lähipii-

riinsä. Mieskaverilla saattaa olla merkittävä rooli lapsen tai nuoren syrjäytymisen 

ehkäisyssä. Usein mieskaveria haetaan jo ennen kuin lapsen käyttäytyminen on 

häirinnyt aikuista, ja täten saatetaan välttyä monilta tulevilta ongelmilta. Tämä on 

hyödyllistä paitsi yhteiskunnan, myös ongelmien kanssa painivan yksilön sekä hä-

nen läheistensä kannalta. Sosiaalialalla on muodikasta puhua niin sanotusta var-

haisesta puuttumisesta. Sitä pidetään yleisesti tärkeänä, mutta haastavana toimin-

tamuotona. Mieskaveritoiminta vastaa mielestäni hyvin varhaisen puuttumiseen 
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haasteeseen juuri siksi, että se ennaltaehkäisee mahdollisia tulevia ongelmia. Lap-

si tai nuori saa yhden hyvän aikuissuhteen lisää, mikä toimii suojatekijänä syrjäy-

tymistä vastaan. Välittävä, läsnä oleva aikuinen lisää kykyä selvitä ongelmista mikä 

taas puolestaan kohottaa itsetuntoa. 

 

Mieskaveritoiminta vaikuttaisi olevan luonteeltaan altruistista. Se perustuu täysin 

miesten vapaaehtoisuuteen, jolloin lapsi nähdään ilman materiaalista välinearvoa. 

Näin ollen mahdollistuu se, että lapsi hyväksytyksi sellaisena kuin hän on. Lapsen 

persoonalliselle kasvulle on tilaa, eikä hänelle aseteta vaatimuksia, kuten muissa 

kasvatukseen liittyvissä ympäristöissä usein tehdään. Lapselle annetaan päinvas-

toin mahdollisuus tutustua aikuisen miehen maailmaan. Lapsen ja nuoren ainutlaa-

tuisuus ja ainutkertaisuus tulee ymmärretyksi, eikä hänen luovuuttaan tukahduteta 

tai lapselta odoteta suoritusta jonka perusteella tämä tulisi hyväksytyksi. Tarinoi-

denkin lapset pääsivät toteuttamaan omia toiveitaan mieskaverin avulla. Koska 

toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen, mieskaveri sitoutuu siihen ja ottaa näin ollen 

vastuun läsnäolostaan lapselle. Olennaista tässä on mielestäni juuri vastuu ja luot-

tamus, sillä ne toimivat sosiaalista pääomaa välittävinä ja sen rakentumista tukevi-

na mekanismeina. Näin ollen lapsen on helpompi tulevaisuudessa luoda hyviä, 

kestäviä ihmissuhteita. Lapsen kannalta on varmasti myös voimaannuttavaa ja 

merkittävää tuntea, että joku haluaa vapaaehtoisesti antaa tälle vuosien ajan omaa 

aikaansa ja läsnäoloaan. 

 

Miehellä ja mieskaverilla on merkitystä myös lapsen identiteetin kehittymisen kan-

nalta, sillä lapsen tai nuoren yksinäisyys saattaa olla identiteettiä haavoittava tekijä. 

Identiteetin kehittämiseksi lapsi peilaa itseään ympärillään oleviin ihmisiin. Mieska-

veri on ikään kuin yksi heijastuspinta lisää. Mieskaverin tarjoama luotettava aikuis-

kontakti saattaa siis olla merkittävä yksinäisyyden tunteen syntymisen ehkäisemi-

seksi, koska mieskaverin aika ei ole institutionaalisten puitteiden tai budjettien ra-

joittamaa. Tarinoiden mieskaverit vaikuttavatkin olevan ylpeitä siitä, että he pysyvät 

tarjoamaan lapselle tai nuorelle juuri sellaista aikaa, jolloin he ovat aidosti läsnä ja 
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heillä on mahdollisuus keskittyä kokonaan lapseen tai nuoreen ja hänen asioiden-

sa kuuntelemiseen. 

 

Mieskaverin kanssa toimiminen lisännee lapsen sosiaalisuutta, aloitteellisuutta ja 

vuorovaikutustaitoja, sillä yhdessä tekeminen on usein luoteeltaan sellaista, minkä 

asettaa nämä taidot sopivalla tavalla koetukselle ja samalla tutustuttaa lasta kodin 

ulkopuoleiseen maailmaan. Näin lapsi oppii uusia asioita ja pääsee ehkä toisinaan 

hieman ponnistelemaankin niiden eteen. 

 

Isän merkitys lapsen sukupuolisuuden kehittymisen suhteen on hyvä tunnustaa. 

Isä on kasvattajana erilainen kuin äiti, ja isän olemassaolo auttaa lasta sukupuoli-

identiteetin löytämisessä, eli identifioitumisessa mieheksi tai naiseksi. Näin ollen 

huono isäkontakti hankaloittaa lapsen suotuisaa kehitystä. Miehen identiteetti ei ole 

haavoittumaton, vaan se toteutuu vain jatkuvan työn tuloksena, joten on hyvä, että 

tytöllä tai pojalla on läheinen mies - esimerkiksi mieskaveri - johon peilata identi-

teettiään. Näin lapsen on helpompi eriytyä äidistään, tulla yksilöksi. Sukupuolisuu-

den kehityksen suhteen mieskaverin merkitys ei välttämättä ole kovinkaan suuri, 

mutta mieskaverit toivovat usein voivansa antaa lapselle jonkinlaisen hyvän mie-

hen mallin. Tämä teema toistuu myös tarinoissa sekä äitien että mieskavereiden 

kohdalla. Hyvän miehen käsite on tietysti subjektiivinen, mutta en usko mallista 

olevan lapselle ainakaan haittaa.  

 

Erityisen merkittävää mieskaveritoiminnassa on mielestäni toiminnan pitkäaikai-

suus. Kuten tarinoistakin on nähtävissä, suhde mieskaverin ja lapsen välillä saat-

taa olla usein vuosien pituinen. Lapselle on varmasti hyvä, että on olemassa henki-

lö, joka on mukana lapsen kasvaessa ja kehittyessä nuoreksi. Mieskaverit ovatkin 

kertoneet, että on ollut hienoa päästä seuraamaan lapsen kasvua ja kehitystä nuo-

reksi. Aineistoa kerätessäni, siis tavatessani mieskavereita ja lapsia tai nuoria, olin 

huomaavani mieskavereissa usein myös pientä ylpeyttä paitsi ystävyydestään pik-

kukaverin kanssa, myös erityisesti onnistumisen kokemuksista, jotka he olivat yh-

dessä jakaneet. 
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6.2 Itsearviointi ja palaute 

 

Opinnäytetyön aiheen tulisi olla alueelta, jossa opiskelija on hyvä ja josta hän on 

motivoitunut lisäämään tietojaan (Vilkka & Airaksinen 2003, 24). Mielestäni aiheva-

lintani osui hyvin kohdalleen ja molemmat kriteerit täyttyivät, sillä en ollut aikai-

semmin ollut juurikaan tekemisissä kolmannen sektorin palveluntuottajien kanssa, 

mutta olin niistä kiinnostunut. Miehuuden pohtiminen herätti monia mielenkiintoisia 

ajatuksia paitsi sukupuolirooleista yleensä, myös niiden vaikutuksesta työntekoon 

lasten ja nuorten parissa. Tarinoiden kirjoittaminen oli minulle ominainen, luonteva 

ja hyvin mielekäs tapa tuottaa materiaalia mieskaveritoiminnasta kiinnostuneille. 

 

Mieskaveritoiminnan tutkiminen herätti mielenkiintoni myös siksi, että työllistyn 

naisvaltaiselle alalle, jossa on pulaa miehistä. Tämä on näkynyt esimerkiksi siten, 

että jokaisessa harjoittelupaikassani on oltu iloisia siitä, että harjoittelija on ollut 

mies. Myös työnhakutilanteissa sukupuolesta on monet kerrat ollut etua. Minulle on 

kuitenkin jäänyt epäselväksi, miksi näin on – miten minun sukupuoleni voisi olla 

avuksi ja hyödyksi työtä tehtäessä? Yksi syy tutkimuskohteeni valintaan olikin se, 

että koin, ettei minulla ollut tarpeeksi tietoa isän – tai minkä tahansa miehen – mer-

kityksestä lapselle. Olen toisinaan ihmetellyt tätä myös opintojeni aikana. Äidin 

merkitystä lapselle opiskellaan kyllä, mutta miehistä ei juuri puhuta. En kirjoita näin 

siksi, että tilanne herättäisi mielessäni katkeruutta tai siksi, että pitäisin miesten 

merkitystä tärkeämpänä tai kaikilta osin edes yhtä tärkeänä kuin naisten, mutta 

mielestäni sitä ei sovi myöskään unohtaa. Kuten Jari Sinkkonen (2002, 26) on to-

dennut: kyse ei ole paremmuusjärjestyksestä vaan erilaisuudesta. Olen käytännön 

työssä huomannut, että vahvasti naisvaltaisella sosiaalialalla sukupuoleen liittyvät 

tekijät ovat jatkuvasti läsnä ja herättävät keskustelua. Työn avulla olen saanut lisää 

ymmärrystä ja teoriaa tuekseni tuohon keskusteluun. Onkin mielenkiintoista nähdä, 

miten sukupuolikäsitysten vähittäinen muuttuminen vaikuttaa sosiaalialaan. 

 

Opinnäytetyöni on tukenut ammatillista kehittymistäni myös siten, että se on opet-

tanut tutkimus- ja kirjoitusprosessista paljon. Vastaisuudessa osaan hahmottaa pa-
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remmin mitä tutkimus vaatii ja miten sen tavoitteisiin päästään. Samalla se on enti-

sestään vahvistanut osaamista kriittisen tutkimuksen suhteen – kun on itse kirjoit-

tanut jotakin, ymmärtää ehkä toistenkin tutkimuksia paremmin.  

 

Toimiminen yhdessä lasten, heidän äitiensä ja mieskavereiden sekä Pienperheyh-

distys ry:n kanssa on opettanut, kuinka vaativaa on toimia yhden projektin tiimoilta 

yhteistyössä monen eri tahon kanssa ja vieläpä tiukkojen aikataulujen puitteissa. 

 

Ammattikorkeakouluopintojeni aikana olen jatkuvasti paininut teorian ja käytännön 

yhdistämisen välillä. Toisinaan on tuntunut siltä, että luentosalissa istuminen ei ole 

juurikaan edesauttanut käytännön työntekoa. Niin kutsuttuja ihmistieteitä on yritetty 

ajaa luonnontieteiden mallin mukaiseen tiedekäsitykseen (Heinonen & Kostiainen 

1996, 9). Ehkäpä tästä johtuen työn arjen käytännöistä muotoillut hienot teoriat tun-

tuvat usein olevan niin läpiteorioituja, että niiden soveltaminen käytäntöön on han-

kalaa. Toisaalta olen huomannut teoriapohjan toimivan joissakin tapauksissa tuke-

na ja turvana silloin, kun oma persoona ei enää riitä työvälineeksi. Kohtasin teorian 

ja käytännön yhdistämisen ongelman jälleen tätä työtä kirjoittaessani. Mieskaveri-

toimintaa voidaan tutkia – ja on tutkittukin – todella monen eri teorian kautta. Se 

liittyy muun muassa lapsen/nuoren kehitysvaiheisiin, yhteiskuntaan ja siinä käytä-

vään lapsi- tai nuoridiskurssiin, syrjäytymiseen, vapaaehtoistyöhön, maskuliinisuu-

teen, yksinhuoltajuuteen ym. Tästä johtuen työni käytäntöön sovellettavissa olevien 

teoreettisten käsitteiden löytäminen otti oman aikansa. Lopulta löysin kuitenkin ai-

kaisempien tutkimusten avulla omaa mielenkiintoani kiihottavat ja tutkimuksen 

kannalta sopivat ja käsitteet työn teoriaosuutta varten, vaikka niidenkin yhdistämi-

nen sosionomin työn käytäntöön oli hankalaa. Identiteetin, sukupuolen ja sosiaali-

sen pääoman pohtiminen ja tutkiminen on kuitenkin lisännyt tietouttani siitä, miten 

kyseiset käsitteet vaikuttavat työhöni. 

 

Työ syntyi ehkäpä hieman epätavanomaisessa järjestyksessä. Työstä olisi voinut 

tulla ehyempi kokonaisuus, mikäli olisin kirjoittanut ensin tarinat ja hakenut niistä 

asioita, joiden pohjalta olisin valinnut teoriaosuudessa käyttämäni käsitteet. Näin 
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tarinat ja työn teoriaosuus olisivat luultavasti tiiviimmässä yhteydessä toistensa 

kanssa. Tapaamisia mieskavereiden ja lasten kanssa oli kuitenkin hyvin hankala 

sopia, joten teoriaosuuden kirjoittaminen oli käytännön syistä pakko aloittaa jo en-

nen tarinoiden kirjoittamista. Toisaalta valitsemani teoreettiset käsitteet ovat kui-

tenkin mielestäni puoltaneet paikkaansa ja teoria ja käytäntö ovat olleet yhteen so-

vitettavissa.  

 

Mieskaveritoiminnassa mukana olevien tyttöjä ei käsitykseni mukaan ole erityisesti 

huomioitu toiminnasta tehdyissä tutkimuksissa. Myös tässä työssä tytöt olisi voinut 

huomioida paremmin. Mieskaveritoiminnassa mukana olevat tytöt olisivatkin hyvä 

tutkimuksen aihe tuleville opinnäytetyön tekijöille. Mieskavereilla ja lapsilla sekä 

nuorilla olisi varmasti myös paljon enemmänkin kerrottavaa kuin mihin tässä työssä 

on päästy käsiksi. 

 

Aineistonkeruu onnistui mielestäni hyvin ja sain mieskavereiden ja lasten tapaami-

sista sen mitä tarvitsinkin. Tapaamisia olisi kenties voinut olla enemmänkin, jolloin 

tarinoihin olisi saatu enemmän variaatiota. Vaikka aineistonkeruumenetelmä ei 

välttämättä olekaan täysin luotettava, se tuntui luonnolliselta menetelmältä erityi-

sesti siksi, ettei siitä koitunut ylimääräistä haittaa mieskavereille ja lapsille. Tämä 

on mielestäni tärkeä seikka myös työn eettisyyden kannalta. Läsnäoloni tapaami-

sissa herätti toisinaan aluksi pientä hämmennystä mukana olevassa lapsessa, 

mutta yhdessä toimiminen ja mieskavereiden suotuisuus oli tässä suhteessa avuk-

si. Mieskaverin ja lapsen tai nuoren tapaamisissa vallitsevan tunnelman vangitse-

minen tarinaksi oli paikka paikoin haastavaa, mutta uskon onnistuneeni siinä hyvin. 

 

Produktista saamani palaute on kaiken kaikkiaan ollut positiivista. Niin mieskaverit, 

lapset kuin lasten äiditkin ovat olleet yhteistyöhaluisia. Mieskaverit ja lapset ovat 

pitäneet kirjoittamistani tarinoista, ja jouduin korjaamaan tarinoihin heidän palaut-

teensa perusteella ainoastaan joitakin asiaseikkoja. Lähetin tarinat myös lasten äi-

deille, mutta heiltä en syystä tai toisesta ole saanut palautetta. Erityisen merkittä-

vää on ollut mieskaveritoiminnan vastaavalta saamani positiivinen palaute. Hän on 
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odottanut tarinoitani innolla ja antanut minun ymmärtää niiden tarpeellisuuden esi-

merkiksi pyytämällä minua esittelemään produktiotani mieskavereiden saunailtaan. 

Tämä olisikin ollut mitä erinomaisin tilaisuus palautteen keräämiselle, mutta aika-

taulullisista syistä esittely jäi toteuttamatta. Olen kuitenkin saanut tunteen siitä, että 

sekä Pienperheyhdistys ry että mieskaverit ja lapset ovat produktiooni kaiken kaik-

kiaan tyytyväisiä. 

 

Alusta asti on ollut selvää että tarinoille on selvä kysyntä ja tarve. Tämä on ollut 

työn tekemisen kannalta erittäin motivoivaa. Tarinoiden kirjoittaminen ja erityisesti 

niissä esiintyvien henkilöiden tapaaminen on ollut todella antoisaa ja opettavaista. 

Mikä tärkeintä, uskon että tarinani tulevat palvelemaan tarkoitustaan hyvin. 
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LIITTEET 

 

 

Liite 1: Luparkirje 

          5.3.2010 
Hyvä mieskaveritoiminnassa mukana olevan lapsen vanhempi! 
 
Olen tekemässä sosionomitutkintoni opinnäytetyötä Pienperheyhdistys ry:n mieskaveritoi-
minnasta. Opinnäytetyöni tavoitteena on mieskaveritoiminnan esittely.  
 
Aineiston keruuta varten osallistun viiden eri nuoren ja heidän mieskaverinsa tapaamisiin 
aktiivisena tarkkailijana. Näiden tapaamisten pohjalta kirjoitan viisi eri tarinaa mieskaverin 
ja pojan tapaamisista – viisi kaunokirjallista kertomusta siitä, mitä mieskaveri ja poika teki-
vät, missä, milloin, miksi ja mitä se heille merkitsi. Erityisesti pyrin tuomaan esille lap-
sen/nuoren kokemuksia mieskaveritoiminnasta. 
 
Kokoan tarinoista PDF-tiedoston, joka laitetaan saataville Pienperheyhdistyksen internet-
sivustolle. Tiedosto voidaan tarvittaessa tulostaa, jolloin sitä voidaan käyttää kirjallisena 
esitteenä esimerkiksi uusia mieskavereita rekrytoitaessa ja koulutettaessa taikka esiteltäessä 
toimintaa mahdollisille yhteistyökumppaneille tai rahoittajille. Tarinat avaavat toimintaa 
varmasti myös mieskaveritoiminnasta kiinnostuneille äideille.  
 
Kunnioitan opinnäytetyöhöni osallistuvien henkilöiden anonymiteettiä ja takaan, ettei ku-
kaan ulkopuolinen voi tunnistaa heitä valmiista opinnäytteestä. 
 
Pyydän Teiltä lupaa siihen, että voin osallistua mieskaverin ja lapsenne tapaamiseen ja siten 
edistää ja tehdä tunnetuksi mieskaveritoimintaa. 
 
Mikäli Teillä on kysyttävää asiaan liittyen, vastaan mielelläni kysymyksiini puhelimitse tai 
sähköpostitse. 
 
Pyydän, että lähetätte oheisen lupalapun minulle palautuskuoressa 15.3.2010 mennessä.  
 
Ystävällisin terveisin: 
 
_____________________________ 
Oskari Karlsson, sosionomiopiskelija 
Diakonia-ammattikorkeakoulu 
Diak Etelä, Helsinki 
Puh. 040-4106470 
Sähköposti: anssi.karlsson@student.diak.fi 
 
 
 
 



53 

LUPALAPPU 
 
Lapseni ________________________________ voi osallistua tutkimukseen. 
 
 
Paikka ja aika     Allekirjoitus ja nimenselvennös 
 
________________________  _____________________ 
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Liite 2: Tarinat 

 

 

Aika lähteä uimaan 

 

Ari on toiminut kolmen vuoden ajan mieskaverina kahdelle sisarukselle, Valtterille 

ja Jeminalle. Valtteri on tällä hetkellä 9-vuotias, Jemina 10. Sisarusten vanhemmat 

ovat eronneet heidän ollessaan kahden ja kolmen vuoden ikäisiä, eikä isää ole sen 

jälkeen näkynyt. Lasten äiti on halunnut lapsille mieskaverin, koska vilkkaat lapset 

tarvitsevat jonkun, jonka kanssa puuhata ja harrastaa. 

 

Tapaan Arin eräässä kauppakeskuksessa arki-iltapäivänä, Arin töiden jälkeen. Tä-

nään Ari on menossa lasten kanssa uimaan, mutta sitä ennen heidät on haettava 

kotoaan.  

 

Ari kertoo, että hän tapaa Valtteria ja Jeminaa usein, kerran tai kahdesti viikossa. 

Lisäksi lapset ovat usein hänen luonaan yötä, toisinaan useammankin yön. Lapset 

ovat olleet Arin kanssa veneilemässä sekä mökkeilemässä ja osallistuneet Pien-

perheyhdistys ry:n järjestämiin yhteisiin tapahtumiin. Ari muistuttaa kuitenkin, että 

usein kyse ei ole siitä, mitä tehdään – tärkeintä on että saadaan olla yhdessä. Arin 

mielestä mieskaveritoiminnassa parasta on se, ettei sitä miellä työksi tai harrastuk-

seksi, vaan lapset tulevat osaksi omaa elämää. Hän kokee, että sekä hän itse että 

lapset saavat mieskaveritoiminnasta paljon. 

 

Ennen kuin lähdemme hakemaan lapsia, Ari kertoo, että sisarukset ovat vilkkaita, 

äärimmäisen sosiaalisia ja avoimia. Ari myös varoittaa, että saatan saada Valtteril-

ta joihinkin kysymyksiini näsäviisaita vastauksia. 

 

Kun saavumme sisarusten kotiin, he ovatkin juuri lähteneet kauppaan. Odotellessa 

äiti kiehauttaa kahvit ja istumme pöydän ääreen juttelemaan. Perheen kissa osal-

listuu kahvihetkeen loikoilemalla ruokapöydällä pitkin pituuttaan. Äiti soittaa Je-
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minalle: ”Ari tuli jo, alkakaas tulla sieltä!”. Lasten kohdalla 300 metrin matkakin voi 

kuitenkin kestää pitkään - onhan ulkona myös paljon ystäviä. Lopulta äiti kyllästyy 

ja ojentaa puhelimen Arille: ”Soita sä!”. Ari soittaa. Menee viisi minuuttia ja lapset 

ovat ovella. 

 

Lapset ryntäävät sisään ja esittelevät Arille hyviä koulunumeroitaan. Lapsista nä-

kee että he ovat odottaneet tapaamista ja hymy on herkässä. Pyydän lapsia muis-

telemaan hyviä kokemuksia Arin kanssa. Yhteiset muistot naurattavat: ”Muistatko, 

kun Valtteri tippui sammakonkutuun?”, ”Jemina huusi myrskyssä: ’Lisää vauhtia, 

nää on vauvojen aaltoja!’”, ”Entäs se kun Valtteri hukkasi limupullonsa Satakunnan 

lennoston hävittäjähalliin, emmekä päässeet lähtemään ennen kuin pullo löytyi?”.  

 

Pyydän lapsia kertomaan, mikä Arissa on parasta, jolloin Valtterin näsäviisaus tu-

lee ensimmäistä kertaa kunnolla esille: ”Sillä on rahaa, eikä se piereskele ihan hir-

veesti.” Ari päättää, että on aika lähteä uimaan. 

 

 

Ilkka Ihmelapsi 

 

9-vuotiaan Ilkalla ei ole koskaan ollut hyvää kontaktia isäänsä, sillä isä on muutta-

nut ulkomaille ennen pojan syntymää. Pojalle tärkeä ukkikin on kuollut pojan olles-

sa kolmen vuoden ikäinen. Ilkan lähipiiri oli hyvin naispainotteinen, ja äiti haki Ikal-

le mieskaveria. Äidin mielestä Ilkalle olisi tärkeää saada kestävä suhde mieheen ja 

sitä kautta käsitys miehen maailmasta. Samalla sekä Ilkka että äiti saisivat omaa 

aikaa, jolloin äidille tarjoutuu tilaisuus hengähtää raskaasta arjesta ja Ilkalle puo-

lestaan mahdollisuus pelailla ja leikkiä miehen kanssa. Ilkka sai mieskaverikseen 

Paavon, jota hän on tavannut viimeisen kolmen vuoden ajan noin kerran viikossa. 

 

Ilkka on ottanut puheeksi, että tahtoisi joskus pelata sulkapalloa. Niinpä Paavo on 

varannut heille kentän isosta kuplahallista, jossa tapaan heidät keväisenä lauantai-

iltapäivänä. Ilkan olemus on veikeä – pienen, vilkkaan oloisen pojan suuren hius-
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pehkon takaa paistavat kirkkaat silmät ja leveä hymy. Aloitamme pelaamisen si-

ten, että minä pelaan Paavoa ja Ilkkaa vastaan. Välillä pallo lentää hienosti verkon 

yli, toisinaan se tyssää verkkoon tai sinkoilee kentän vieressä olevalle hyllylle, vä-

lillä viereiselle jalkapallokentälle asti. Vaikka peli ei oikein ota sujuakseen, kaikilla 

on hauskaa ja Ilkka nauttii silminnähden päästessään liikkumaan. 

 

Pidämme välillä pienen tauon ja hörpimme juotavaa. Paavo kertoo, että he ovat 

tehneet Ilkan kanssa paljon erilaisia asioita. Erityisen lämpimästi hän muistelee 

sitä, kuinka pääsi pelaamaan Ilkan ja tämän pihakavereiden kanssa kirkonrottaa. 

Usein tulee kuitenkin vain oleskeltua yhdessä Ilkan kotona, sillä pelkkä läsnäolo 

tuntuu riittävän sekä miehelle että pojalle. 

 

Tauon jälkeen jatkamme peliä siten, että Ilkka pelaa yksin minua ja Paavoa vas-

taan. Yritämme ehdottaa, että jompikumpi meistä olisi Ilkan puolella, mutta poika 

haluaa ehdottomasti pelata yksin. Peli on edelleen iloista: kerran Ilkalta pääsee iso 

röyhtäys kesken syötön, eikä naurusta tule loppua ennen kuin poika on maannut 

puoli minuuttia lattialla hekottamassa. Reilun pelin hengessä emme laske onnis-

tumisia tai epäonnistumisia, mikä sopii Ilkalle hyvin, sillä epäonnistumisten jäl-

keenkin hän tuulettaa villisti; maila ilmassa kieppuen ja hiukset liehuten poika kil-

juu riemusta. Hänelle on selvästi nautinnollista päästä mittelemään voimiaan kah-

den aikuisen kanssa. Välillä Ilkan lyönnit osuvat niin hyvin nappiin, että jäämme 

Paavon kanssa hölmistyneinä tuijottamaan poikaa. On se ihme lapsi! 

 

 

Ufojuttuja 

 

Odotan mieskaveri Harria ja tämän pikkukaveria Esaa Kaisaniemessä sijaitsevan 

ravintolan edustalla perjantai-iltapäivänä. Harri ja Esa ovat olleet elokuvissa, ja 

heillä on tapana käydä elokuvan jälkeen syömässä kiinalaisessa ravintolassa. Mies 

ja poika saapuvat. Kättelemme, maksamme ruoat ja istumme pöytään. Havaitsen, 
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että pikkukaverista puhuminen on tässä tapauksessa hieman vääristävää – Esa on 

ikäisekseen varsin pitkä ja komea poika. 

 

Esalla ja Harrilla on takanaan jo seitsemän vuoden yhteinen historia. Esa on tällä 

hetkellä 12-vuotias, joten heidän tavatessaan Esa on ollut viiden vanha. Äiti haki 

Esalle mieskaveria sen jälkeen, kun he olivat muuttaneet äidin työn perässä Itä-

Suomesta Helsinkiin. Itään jäivät sukulaiset ja tuttavat, sekä myös Esan isä ja si-

sarpuolet. Näin ollen Esan kaikki läheiset ihmiset olivat tuossa tilanteessa naisia. 

Äidin päivät täyttyivät töistä ja kotihommista. Siksi äiti toivoi löytävänsä Esalle iki-

oman kaverin, jonka huomioista ei tarvitsisi kilpailla muiden kanssa. 

 

Kaverukset pohdiskelevat juuri näkemäänsä fantasia-elokuvaa. Heillä on tapana 

antaa elokuville kouluarvosana, ja tyytyväisenä hymyillen Esa ilmoittaa, että eloku-

va oli kympin arvoinen. Harri taida olla asiasta aivan samaa mieltä, mutta molem-

mat vaikuttavat tyytyväisiltä. Fantasiaelokuvista puhe johtaa ufoihin, joista Esa on 

kiinnostunut. Hän kertoo innostuneesti, kuinka on nähnyt jotakin selittämätöntä 

koulunsa pihalla. Juttelemme pitkään ufoista, ufohavainnoista ja eri tv-sarjoista se-

kä ufoelokuvista. Jutellessa huomaan, että veikeän pojan hauskaa olemusta koros-

taa entisestään Itä-Suomesta jäänyt murre, joka kuuluu paikoitellen yhä pojan pu-

heesta. 

 

Nykyisin Harri ja Esa tapaavat kerran kahdessa viikossa, yleensä lauantaisin. 

Useimmiten Esa menee tapaamisten yhteydessä Harrin luo yöksi, missä he oles-

kelevat, juttelevat, pelailevat tai katsovat elokuvia. Toisinaan Harri myös sepittää 

Esalle itse keksimiään tarinoita. 

 

Harri hakeutui mieskaveritoimintaan mukaan, koska hänellä ei ole omia lapsia. Hän 

on itsekin lapsenmielinen ja pitää erilaisten asioiden tekemisestä. Harri kertoo 

myös ylpeänä kuinka on saanut opettaa Esalle uusia taitoja – suurimpana uimaan 

opettaminen. Harrin mielestä on ollut hienoa päästä seuraamaan pojan kasvua 

monen vuoden ajan.  
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Pyydän heitä muistelemaan lisää yhteistä taivaltaan. Harri ja Esa ovat puuhailleet 

yhdessä todella paljon kaikenlaista. Kuvat kertovat tunnetusti enemmän kuin tuhat 

sanaa, joten Harri kaivaa selkärepustaan kameran ja näyttää kuvia joita on ottanut 

Esasta vuosien varrella. Maisemat vaihtuvat: Linnanmäki, Suomenlinna, Stadionin 

torni, Harrin koti, koulun piha ensimmäisenä kesälomapäivänä ja niin edelleen. Esa 

katsoo kuvia innostuneesti hymyillen. Kameran näytöltä meille hymyilee yhtä tyyty-

väisesti tuo sama poika. 

 

 

Musiikkimies 

 

Tapaan mieskaveri Henrin ja tämän ystävän Juhanin alkukesäisenä lauantai-

iltapäivänä Kaisaniemessä sijaitsevan musiikkiliikkeen edustalla. Suunnitelmana 

on mennä katsomaan Juhanille uutta sähkökitaraa ja vahvistinta. 

 

Juhani on tällä hetkellä 12-vuotias. Juhanin äiti on hakenut pojalleen mieskaveria 

neljä vuotta sitten, koska äiti on elänyt Juhanin kanssa kahdestaan eikä pojalla ole 

täten ollut juurikaan mieskontakteja. Mieskaveria haettaessa Juhani on toivonut, 

että kaveri olisi mukava. Henri puolestaan hakeutui mieskaveriksi, koska hän koki 

että hänellä olisi pikkukaverille aikaa ja hän uskoi pystyvänsä tuomaan tämän elä-

mään jotakin positiivista, josta olisi hyötyä elämän varrella. 

 

Parivaljakon saapuessa paikalle käy hyvin pian selväksi, että ainakin pienen Juha-

nin odotukset mieskaverista ovat toteutuneet. Henri on reippaan ja jämäkän oloi-

nen mies, ja jotakin samaa on havaittavassa Juhanissakin, rock-henkisestä ole-

muksesta ja pitkästä tukasta huolimatta. Molempien kädenpuristus on reipas ja 

kaikessa on havaittavissa jonkinlaista tekemisen meininkiä.  

 

Astumme musiikkiliikkeeseen ja ihastelemme kauniita soittimia. Juttelemme Juha-

nin kanssa musiikista, ja poika kertoo soittavansa kitaraa ystäviensä kanssa muo-

dostamassaan bändissä. Esiintymiskokemustakin on puolentoista vuoden uran ai-
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kana jo kertynyt koulun juhlista. Paikalle saapuu myyjä, joka kytkee yhden kitarois-

ta vahvistimeen. Poika istuu kitaran kanssa alas ja alkaa soittaa. Ilmoille kajahtaa 

Gun’s N’ Rosesin ”Paradice City”. 

 

Musisoimisen lomassa pyydän parivaljakkoa muistelemaan yhteisiä hetkiä. Henri 

kertoo, että hänestä on ollut hienoa seurata pojan kasvua ja kehitystä. Henri puhuu 

myös siitä, kuinka pojan mielenkiinnon kohteet ovat muuttuneet ajan kuluessa - ai-

kaisemmin Juhani on harrastanut tietokoneella enemmän pelaamista, mutta sit-

temmin soittoharrastus on käynyt tärkeämmäksi. Juhani puolestaan mainitsee, että 

Henrin kanssa pääsee liikkumaan vapaasti - Juhanin perheellä ei ole omaa autoa. 

Juhani kertoo myös, että hänestä Henrin kanssa on mukava tehdä ihan mitä vain. 

Myös Henri yhtyy tähän. Tärkeintä ei ole varsinaisesti se mitä tehdään, vaan yh-

dessäolo. Tätä nykyä kaverukset tapaavat toisiaan noin kerran kahdessa viikossa, 

useimmiten lauantaisin. 

 

Henri itse ei ole kovin musikaalinen, mutta hän on toiminut pitkään kiinteistönvälit-

täjänä ja osaa täten kaupanteon salat. Kitara ja vahvistin ovat selvästi Juhanin mie-

leen, joten Henri pistää myyjän tiukan paikan eteen ja hintaa saadaan tingittyä 

alemmas. Poika jää kuitenkin vielä harkitsemaan ostopäätöstä. Jatkamme mat-

kaamme kadun yli toiseen musiikkikauppaan ja sieltä ravintolaan. Kiinalainen buf-

fet on maukas, aterioidessa ja jutellessa vierähtää hyvä tovi. Täysi vatsa tuo rau-

kean olon kun Juhani ja Henri jatkavat matkaansa. Kaksi tuntia vierähti nopeasti. 


