
Uusi toivo on syntynyt maailmaan 

Meillä on ilo ilmoittaa sinulle, että Railille ja minulle on 11.6. syntynyt lapsi. Katseltuamme häntä 
tarkkaan noin kuukauden päivät päätimme näkemämme perusteella antaa hänelle nimeksi Ananiia, 

Ylva, Dorothea.  
Ananiia on Railille ja minulle toinen yhteinen lapsi. Minulla on nyt yhteensä kuusi lasta. Kolme 

tyttöä ja kolme poikaa. Tunnen itseni onnelliseksi ja ylpeäksi isäksi. 
Huvittuneena muistelen kuinka joskus nuorena pessimistinä, väittelin ikäiseni miehen kanssa lasten 
tekemisestä. Väittelyn argumentit tiivistyivät seuraavaan: 

Minä: “Koska maailma on tällainen, en tee lapsia.” 
Hän: “Koska maailma on tällainen, haluan lapsia.” 

Hänen lähtökohtansa oli usko ja luottamus, minun epäusko ja luottamattomuus. 
Olen tainnut vuosien aikana kasvaa uskovaisemmaksi ja luottavaisemmaksi, siitä huolimatta että 
tänään löydän enemmän pessimismin aiheita kuin silloin. En enää pidä kohtalon voimia ja pahuutta 

niin ylivoimaisina kuin aikaisemmin. Olen nähnyt tarpeeksi monen, hyvinkin huonosti 
vastaanotetun lapsen, löytävän rakkauden ja uskon hyvyyteen. Olen aikaisemmin yliarvioinut 

kykyni pilata siittämieni lasten elämän. Mielekkään elämän mahdollisuus on aika vaikeasti 
pilattavissa. 
Jos minulta kysyttäisiin miten tiivistäisin Martin Buberin elämänkaaren ja -työn, sanoisin:  

“Luota kaikesta huolimatta.” 
Siitä haluan nykyään pitää kiinni. 

Itselleni Ananiian syntymä ja sitä seurannut aika tuli tärkeäksi suhteessani 2-vuotiaaseen Jeminaan. 
Kun aikanaan päätimme yrittää yhteistä lasta, pyysin Raililta, ettei minun sitten tarvitsisi osallistua 
demokraattiseen lasten hoitoon. Hän suostui. Sen käytännön seurauksena Jemina ei todellakaan ole 

ollut mikään isin tyttö. Kun Raili oli sairaalassa, Jemina omi minut turvakseen (vaikka muitakin 
hoitajia kyllä oli). Se tuntui tosi hyvältä. Sen jälkeenkin hän on viihtynyt kanssani aivan uudella 
tavalla. 

En minä osaa liikuttua vauvasta samalla tavalla kuin puhumaan opettelevasta lapsesta. En tiedä 
onko se vammani, vai kuuluuko se isän luonnolliseen kiinnostuskaareen. Joka tapauksessa uskon, 

että isän tehtävä on jossain vaiheessa vietellä lapsi pois alkuriippuvuudestaan äitiin. Siinä 
hommassa olen nyt päässyt hyvään alkuun. 
Toisaalta olen ehkä liikaakin sitoutunut kulttuurisidonnaisiin sukupuoliroolien keinotekoisiin 

tehtäväjakoihin (joille aina löytyy psykoteoreettisia perusteluja). Olisi varmaan parempi kertoa 
stoorinsa yrittämättä perustella sitä millään uskomuksella siitä, mikä on “luonnollista”, “miehistä” 

tai “oikein”. Tämä on pätkä minun tarinaani, minun tavastani kasvaa isäksi.. 
 


