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Lomake 5 52, pankkitoimihenkilö, Naimisissa, lapset: Tyttö 29 v Poika 26 v, kasvatusvastuu: yhdessa lasten isan
kanssa
Kuinka kaukana lapsenne nykyään asuvat ja mitä he tekevät? Tyttären perhe asuu kahden kilometrin päässä, mutta
tytär on viikot töissä Soneralla Helsingissä, viikonloput kotona. Poika toisella lomakkeella, omana vastauksenaan
Kuinka usein pidätte yhteyttä lapsiinne puhelimitse? Tyttären kanssa molemmat soittaa vähintään kerran päivässä.
Kuinka usein tapaatte ja missä? Tytär perheineen käy viikottain meillä.
Kun tapasitte viimeksi, mitä teitte ja kenen luona? Tytär kävi perheineen syömässä sunnuntaina.
Avustatteko lastanne taloudellisesti, kuinka paljon ja kuinka usein? Molempia opiskelu- ja työttömyysaika 500
mk/kk. Tyttärelle en kuukausiavustusta ole antanut vuoteen, mutta olen osallistunut rahallisesti 10 tmk kalliin
leikkauksen kustannuksiin.
Avustatteko lastanne kotitöissä, kuinka usein ja miten? En lainkaan
Avustatteko lastanne lastenhoidossa, kuinka usein? Hoidan mieheni kanssa yhdessä tyttären poikaa, haemme
tarhasta ja hän on myös yötä meillä 1-2 päivää viikossa. Olen myös käynyt pojan, nyt 3,5 v, kanssa yhdessä lomilla
ulkomailla 2 kertaa ja kotimaassa useita kertoja.
Miksi avustatte tai ette avusta lastanne? Taloudellisesti siksi, että olen kokenut, että he ovat liian tiukoilla, minuakin
on aikanaan autettu. Toivon, että hekin tekevät aikanaan omilleen saman. Kotitöissä ei ole pyydetty tekoapua, kylläkin
neuvoja, miten joku tehdään. Luultavasti en kyllä paljon tekisikään, jokainen hoitaa itse oman huushollinsa parhaiten.
Tyttären poikaa hoidan tietysti heidän työjärjestelyjen vuoksi, mutta myös siksi, että tämä on pieni lapsenlapsi suurine
ajatuksineen on melkeinpä parasta, mitä elämältä olen saanut.
Millainen isä tai äiti lapsenne on tai voisi olla? Ei kovin pitkäpinnainen. Pitää hyvää huolta lapsen ruuasta ja
vaatteista. Rakastaa ja hiiltyykin
Oletteko puhunut lapsenne kanssa seksistä? Mitä ja minkä ikäinen lapsenne oli? Tyttären ollessa noin 12 v ja
huomasin, etten keksinyt puhuttavaa, jota hän ei olisi tiennyt
Onko teillä ollut lapsenne kanssa välirikkoa? Kuinka kauan se kesti ja mistä se johtui? Ei
Mihin aikuinen ihminen tarvitsee äitiä? En ole niin varma kumpi tarvitsee kumpaa. Ihminen vain tarvitsee tunteen,
että jossakin on joku, joka aina jaksaa uskoa minuun.
Mitä tekisitte toisin, jos voisitte kasvattaa lapsenne uudestaan? Elin lasten ollessa pieniä liian pitkän oman
nuoruuteni. Mieheni sanoi, että meillä oli yhtä aikaa kolme murrosikäistä. Yrittäisin kypsyä vähän varhemmin. Taisin
olla aikanaan elämäntapoineni lähinnä varoittava esimerkki. En huutanut enkä lyönyt, mutta olin liikaa poissa.
Ovatko lapsenne syyttäneet / kiittäneet teitä äitinä? Miten? Molempien kanssa olemme puhuneet minun hurjasta
nuoruudesta, joka loppui silloin, kun tytär oli 13. Molemmat lapset ainakin sanovat muistavansa hyvät asiat niiltä
ajoilta, näin minäkin kuulemma saan tehdä.
Mitä haluaisitte sanoa lapsellenne? Muista aina, että minä rakastan Sinua. Mitä tahansa tapahtuukin, voit tulla siitä
puhumaan.
Antakaa itsellenne kouluarvosana (4-10) äitinä. Lasten ollessa pieniä 3- viinapäivinä ja 8,5 muulloin. Nyt tasainen 9,
melkein aina saatavilla, mutta ei juuri koskaan tyrkyllä.
Mikä on ollut vaikeinta äitinä olemisessa? Ei äitinä ollut vaikeata, vaan vaimona ja siitä heijastui aikanaan liikaa
lapsiin.

