
Poimintoja hankkeessa tehdyistä 
maahanmuuttajien haastatteluista

Niitty - Vertaisohjattu perhevalmennusmalli maahanmuuttajille



Maahanmuuttajien kokemuksia 
perhevalmennuksesta ja sen tarpeesta



”Kävitkö perhevalmennuksessa?”
”En, ei ne koskaan edes ehdottanut kun minulla oli niin 
paljon tietoa kaikesta. Hain kirjoja, katsoin videoita, 
olin niin valmis siihen lapseen.”



”Ohjausta enemmän, kuvia, videoita. Kuvat auttavat, 
sillä tulkki voi sanoa väärin. Enemmän elekieltä, 

draamaa.”



”Meillä neuvola lähellä. Neuvolasta tullaan myös käymään 
kotiin. Se on aivan ihana. Monessa maassa ei, täällä Suomessa 
saa ja miksi ei sitä käytettäisi kun se on. Ulkomaalaisille 
pitää sanoa mikä neuvola on.”



”Saako mies tulla mukaan?”
”Totta kai mies voi tulla mukaan. Hän oli mukana 
neuvolassa, synnytyksessä. Omassa 
maassa ei koskaan mies synnytyksessä mukana.”



”Kun nainen raskaana, hän on kuin sairas. Pitää olla 
varovainen. Pitää olla väljät vaatteet. Jos on miehiä, 
niin pitää mennä toiseen huoneeseen. Töissä naiset 
käyvät raskaana ollessaan.”



”Minulle tuli raskausdiabetes, kävin 
säännöllisesti sairaalassa ja ultrassa. Aina, kun oli 
kysyttävää kysyin ja sain vastauksen. Sain riittävästi 
ohjausta elintavoista, mitä saa syödä. Sain 
myös vihkon, johon mittasin verensokerit.”



Isä:
”Muistan raskauden ajasta ultraäänet, jossa 
toisessa saanut tietää, että poika.
Otin paljon kuvia ja videoita, odotin kovasti 
näkeväni lapsen.
Olin hyvin iloinen lapsista, mutta samalla pelkäsin 
paljon.”



”Oma äitini synnytti niin että hän laittoi kaksi kiveä 
lattialle ja istui niiden päälle. Suomessakin 
käytetään sellaista synnytysjakkaraa joskus ,ehkä 
tässä oli sama idea.”



”Meidän kulttuurissa  lääkäri on koko ajan paikalla, 
Suomessa kätilö.”

”Synnytyksessä huusin koko ajan. En tiedä  huutaako 
suomalaiset äidit.”



”Meidän kulttuurissa isä ei ole mukana synnytyksessä.
Voi olla sairaalassa toisessa huoneessa.”



”Meidän kulttuurissa joka toinen nainen leikataan. Ei ole hyvä. 
Kestää toipua monta vuotta.”



”Mies usein päättää koska yhdynnät alkavat 
synnytyksen jälkeen.
Kaikki miehet eivät ole sellaisia”



”Meillä islamin uskonto, vauvat on tapana pestä 
heti synnytyksen jälkeen.”



”Vauvanhoidosta sain sairaalassa hienot hoito-
ohjeet, näin pestään, näin pidetään kiinni, en ollut 
koskaan koskenut vauvaan, vauva ei mene rikki.”



”Vauvanhoidosta sain sairaalassa hienot hoito-
ohjeet, näin pestään, näin pidetään kiinni, en ollut 
koskaan koskenut vauvaan, vauva ei mene rikki.”



”Kummiperhe olisi ollut hyvä. Veljen vaimolla ollut 
kummiperhe ja he ovat vieläkin ystäviä.”



”isä ei koskaan tehnyt mitään, jos isoisä ja isoäiti 
olivat läsnä. He sanoivat, että mies ei saa 
tehdä, mutta kun he olivat poissa isä hoiti meitä 
ja auttoi äitiä, sillä äiti oli töissä. Uskonto ei kiellä 
auttamasta vaimoa, päinvastoin.”



”Välillä olin masentunut, kaipasin vanhempia, 
veljeä. Mies sanoi, että se on vain synnytyksen 
jälkeen ja menee ohi ja se on hormonijuttu.”



”Tärkeätä on sanoa tuoreelle 
äidille, että sä olet maailman paras äiti.”

”Terveydenhoitaja kysyi, miten jaksan ja 
hän sanoi, että voin soittaa vaikka joka päivä. Hän 
uskoi että maito tulee.”
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