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"Jos diti on vlivdsrrnvt"
hdn alkaa k'afteröitua"
jakaa ilman biologista geeniperimää.

N:ilqrvin esimerkki on adoptio.

- Kunpa lastenhoitoon olisi ole-
massa enemmän viiljyyttä, olisi
mummia ja kummia kä1tettävissä.

Jos perheessä on vauva, joka jatku-
vasti valvottaa, eikö vauva voi men-
na v:ililla naapuriin yökylään?

Cacciatore kannustaa perheitä
palveluiden ostamiseen ja vaihta-
miseen.

- Miksi kaikki pitäisi tehdä itse

neirseellisin kynsin? Ajdir ja per-
heet voisivat enemmän vaihdella
palveluita keskenään: hoidan tä-
nän sinun lapsiasi, tule sinä vaikka
meille ompelemaan. Yftsindisyys ai-
heuttaa masennusta.

Ajatus yökylään menevdsrä vau-

vasta kauhistuttaa lapsen ditiä: on-
ko hiin huono diti, kun ei jalsa aina
ja ikuisesti kaikkea? Ätimyyttiin-
h:in kuuluu se, että äiti ei viisy eikä
suutu, ei sittenkään, vaikka olisi
valvonut kitisevän vauvan kanssa

monta viikkoa. Eikå apua voi tie-
tenkään pyytaä ti vasraanottaal

- Valvottaminenhan on vanha
kidutuskeino, jolla murretaan ih-
misen mielenterveyttä, Cacciatore
kertaa.

- Miksi 2iiti ei siitä kärsisi sa-

moin kuin vanki? Onko äiti hJwä

diti vasta sitten, kun on kadet kyy-
närpäitä myöten kyynelissä?

Väestöliiton Perheverkko-pro-
jektin toimintaa ovat erilaiset isille
ja :iideille tarkoitetut ryhmät mate-
riaaleineen. Ädit ovat innostuneet
jakamaan kokemuksiaan myös in-
ternetin kautta.

KENEN EHDOILLA
ELETÄÄN?
Raisa Cacciatore näkee vaaraksi
sen, jos perheessä kaikki tehdaan
lapsen ehdoilla.

- Nyky:iän nostetaan lapsi pöy-
diille ja katsotaan, että haluaisiko-
han hän syoda? Ja jos lapsella on
musiikkileikkikoulu, koko perhe
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on valmis näkemään suurta vaivaa
ja käy"ttämään neljä tuntia viikossa

siihen, että lasta kuljetetaan mus-
kariin ja takaisin.

- Perheen hyvinvoinnin kannal-
ta olisi paljon tärkeämpdä, jos per-
heessä omistertaisiin edes neljä tun-
tia viikossa vanhempien parisuh-
teen hoitamiselle. Sitä paitsi lapsi
oppii tärkeimmät taidot luonnos-
taan silloin, kun on niiden aika.

- Lapsen ehdoilla eläminen
muuttuu tieryssä pisteessä hölyn-
pölyksi. Jos parisuhde voi huonosti,
perhe hajoaa ja siitä lapsi vasta kär-
siikin. Miten paljon vanhempia
auttaisikaan se, jos heillä olisi omaa

aikaa, jolloin voisi nukkua, rakas-

tella tai riidellä ilman vaatimuksia.
Hän näkee uupumisen suureksi

vaaraksi myös parisuhteelle.

-Jos äiti on ylivdsynlt, han al-

kaa katkeroitua. Ja kun tdinen tulee

siihen ja vielä seksiä ehdottaa, pin-
na saattaa palaa. Puolisoiden yhtey-
den ja ldheisyyden vaaliminen on
usein perheessä viimeisellä sijalla,
vaikka seksuaalisuus ja ystävyys

ovat se liima, joka pitää parisuh-
teen koossa. Mutta väsyneelle ih-
miselle seksikin muuttuu pelkiiksi
suoritevaatimukseksi. Ei mikään
ihme, että Suomi on avioeroissa

EU-maiden kärkimaa.

Cacciatore rohkaisee vanhempia
kestämään syyllisyytta siitä, että
lapsi ei saa kaikkia tarpeitaan.ja toi-
veitaan läpi.

- Lapsen kuuluukin valilla it-
keä. Normaali vauva itkee
yksi-kaksi tuntia vuorokaudessa.

Sehän on vauvan tehtävä: muisrut-
taa, että täd.llä on ylsi vauvakin ole-
massa, joka tarvitsee hoitoa.

Ätien uupumista mietittäessä
Cacciatore havainnollistaa "mies-

ten ja naisten töiden" kehitrymisen
eroa. Nyky'äan "ne miesten työt"
on ulkoistettu: on talonmiestä,
isiinnöitsijää, nuohoojaa ja korjaus-
miestä.. Mutta missä ovat sisäkkö,

siivooja, pyykkari ja keittäjä? Sa-

massa persoonassa, kaikkivoivassa

,|a vasymattomassa atdrssa:

Cacciatoren mukaan on suuri
ero siinä, miten Suomessa ja Italias-
sa näytetään tunteita ja puhutaan
perheasioista, myös niistä vaikeim-
mista.

- Suomalaisille on ryypillisem-
pää pitää vaikeudet vain perheen

sis:ilIä. Italialainen voi avoimesti it,
keä ulkona, jos hänella on iso on-
gelma. Onhan aivan selvää, että
kaikilla me nee joskus huonosti.

ILMAPIIRIN HOITOA TÖISSÄ
VAI KOTONA
Ätiys ei viilttamdttä enä houkutte-
le edes kaikkia onnellisesti naimi-
sissa olevia naisia. Elämä ja uran
hoitaminen on huomattavasti hel-
pompaa, kun ei tarvitse taiteilla
ryön ja perheen v:ililla. Samalla jää

aikaa oman itsen ja kunnon hoita-
miselle.

- Työntekoa arvostetaan paljon.
Kannatan toki itsekin lampim:isti
naisten osallistumista ryöelämään,

sillä se antaa lisd.ä hallinnan runnet-
ta. Tirtkimusten mukaan niissä

maissa, joissa ditien työssäkåynti on
vähdisempää, Iapsiakin on vähem-
män. Elämä ei ole naisen omissa

käsissä, jos on taloudellisesri riip-
puvainen toisesta sukupuolesta.

- Ja saahan ryopaikalta lounas-
setelit, kuntoklubituet ja harrastus-

virikkeitä. Mutta kukapa niitä kai,
paisi enemmän kuin kotona oleva

äiti! Jos hiinellä olisi edes muurama
lounasseteli tai kuntosalipassi, sillä
olisi suuri merkirys jaksamiselle.

Kotona tehtävä työtä ja hoiva-alan
työtä ei Suomessa todellakaan ar-

vosteta.

- Ja mitä kertookaan äitiyden
arvostuksesta se, että äitiys ei saisi

edes ndkyä ulkomuodossa, urassa)

ajassa tai rahankåytössä?

Cacciatore muistelee, kuinka
vielä muutama vuosikymmen sit-

ten 2iideilla ja kotiapulaisilla oli
mahdollisuus tehda koti-ilmapiirin
rakennusryötä.

- Verhot vaihdettiin vuoden-
ajan mukaan. Keväalla tehtiin ke-
vätsiivous. Oli aikaa virkata sän-

grnpeittoja. Kuka äiti enä jaksaa

työpäivdn jd.lkeen omistautua koti-
ilmapiirin luomiselle? Täi kenella
on varaa maksaa ikkunan pesusta?

Sen sijaan työpaikoilla kylla voi-
daan jatkuvasti teettää ryöilmapii
rin kartoituksia.

- Kun aiemmin edes osa kodin
töistä voitiin tehdä päiväsaikaan,

perheilla oli mahdollisuus käyttää
ilta-aikaa lepoon tai vaikka yhtei-
seen shakin peluuseen. Nyt kaikilla
on joko ryönsä tai harrastuksensa.

- Ehkä meneillään on eräänlai-

nen evoluution eksperimentti: kat-
sotaan, mihin kaikkeen nainen
pysry ja kuinka paljon h:in jalaaa

venyä. Mutta siitiikin lapsi maksaa

laskun. Vdsynyt äiti ei jaksa olla
vuorovaikutuksessa lapsen kanssa.

Tälouden dukkeneminen on
viime vuosina koskenut eriryisesti
lapsiperheitä. Raisa Cacciatore tun-
tee taloudellisen tasapainottelun it-
sekin. Hänellä on ll-vuotias poika
Roberto ja I4-motias Laura-rytär.
Mies ryöskentelee naistentautien
erikoislädkdrinä HYKSissä ja pitää
iltavastaanottoa tehden muun
muassa ultraäänitutkimuksia. Tä-
paaminen \.uonna 1980 oli "ryöta-
paturma".

- Kun me matkustamme tai
liihdemme sukuloimaan Italiaan,
täytyy atna laskea, meneekO yl<si,

kaksi vai kaikki neljä.

Kuin tehostaakseen sanojaan il-
mapiirin luomisesta Raisa Caccia-

tore kuljeskelee ympdri työhuonet-
ta. Hän kävelee hyllylta toiselle,
puhuu etsiessään papereitaan. Mat-
kapuhelin soi.

- Aiti, Cacciatore vastaa.

Moi... Kuule, mulla on tapaami-
nen kesken. Mietitään sitä ruokaa
sitten. hän jatkaa.

Päivä odottaa päätrymistään ja
koti kutsuu. Elamaa on ryöpaikan
ulkopuolellakin. I
Lisätietoja Väestöliiton
perheverkon toiminnasta:
www.seksuaa I iterveys.org


