11/11/2014

Duo nettiluento:
Lapsen syntymä ja
kaksikulttuurisen
parisuhteen haasteet

nettiluento
Lapsen syntymä ja kaksikulttuurisen
parisuhteen haasteet, Jaana Anglé
Lisätietoa: www.duoduo.fi

KT Jaana Anglé
Tiistai 28.10.2014

Aiheen taustaa
• Luento perustuu väitöstutkimukseeni suomalaisen ja
ulkomaalaisen pitkäkestoisista avioliitoista
• Väitöskirja tarkastettiin Rovaniemellä maaliskuussa
2014
• Väitöskirjan aineisto on kerätty haastattelemalla
suomalaisia miehiä ja naisia, jotka ovat olleet
keskimäärin 15 vuotta avioliitossa ulkomaalaisen
kanssa.

• Kahden kulttuurin liitot ovat moninkertaistuneet
Suomessa viimeisen 20 vuoden kuluessa
• Suomessa solmitaan vuosittain yli 3700 avioliittoa
suomalaisen ja ulkomaalaisen välillä
• Tähän lisäksi vielä avoliitot
• Puhutaan merkittävästä määrästä kahden kulttuurin
perheitä

Julkisuudessa käytävä
keskustelu

Pitkän parisuhteen
haasteet

• Kahden eri kulttuurin liittojen ajatellaan olevan
eroherkkiä, ja vaikka erot ovatkin yleisiä, on myös
suhteita, jotka kestävät.
• On selvää, että täysin erilaisista taustoista tulevilla
puolisoilla esiintyy parisuhteen eri vaiheissa
konflikteja ja väärinymmärryksiä juuri kulttuurista
johtuvista tekijöistä.
• Monesti nämä kulttuuritekijät ja niiden merkitys
pienentyy parisuhteen edetessä.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kieliongelmat
Työ
Mielekäs tekeminen
Ystävät
Perhe
Harrastukset
Yhteiset arvot
Rituaalit/rutiinit/tavat
Tunteet
Roolit
Temperamenttierot (4 eri temperamenttia)
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Parisuhde
• Parisuhteen edetessä puolisot joutuvat miettimään:
o Missä maassa asutaan
o - Mitä kieltä puhutaan
o - ja muita käytännön asioita
o NÄISTÄ ASIOISTA KANNATTAA KESKUSTELLA TARKASTI JA MIETTIÄ ERI
VAIHTOEHTOJA
o ENNEN AVIOLIITTOA TAI PARISUHTEEN REKISTERÖINTIÄ KANNATTAA
KESKUSTELLA MYÖS:
o - lasten kasvatuksesta
o - uskonnosta jne -> Nämä asiat voivat jäädä kummittelemaan muuten
avioliiton myöhäisempiin vaiheisiin

Keskusteluja
Kieli
Kotielämä
Kulttuuri kodissamme
Me kaksi
Vanhemmuus ja elämänkatsomus
Ympäristö, vanhemmat ja sukulaiset & heidän
vaikutuksensa
• Katso lisää www.vaestoliitto.fi -> Keskusteluja
kahden kulttuurin pareille
•
•
•
•
•
•

Turvaverkon apu
• Avun ei tarvitse aina olla jotain suurta tai suurieleistä,
henkinen tuki on myös tärkeää.
o
o
o
o

Kuunteleminen
Läsnäolo
Tai lasten hoidossa auttaminen
Puolisoiden parisuhteen tukeminen

-> Haastateltavani sanoivat, että ulkopuolisen avun ja tuen merkitys on
merkittävää, mutta sitä harvoin pyydettiin itse. Koettiin, että jos joku halusi
auttaa, tuli heidän tarjota itse apuaan, eikä niin, että itse joutui sitä alituiseen
pyytämään.

Suunnittelu/ennakointi
• Haastattelemani puolisot toteavat, että ennen
lasten hankintaa parisuhteen tulisi olla vakaalla
pohjalla.
• Lapsen syntymä mullistaa parisuhteen ja perheelämän, joten olisi hyvä, että käytännön asioista olisi
keskusteltu jo etukäteen.
• Turvaverkko olisi erittäin tärkeää perheen
jaksamisen kannalta.

Tutkimustulokseni
• Haastateltavani olivat melkeinpä kaikki sitä mieltä,
että nämä asiat olisi hyvä keskustella etukäteen.
• Huomattavaa oli kuitenkin, että kaikkeen ei
tietenkään voi varautua esim. oma uskonto ja
erilaiset rituaalit voivat saada suuremman tilan
elämässä vasta lapsen syntymän jälkeen.
• Kompromissit ovat näissä tilanteissa tärkeitä.
• Perheen kriisit syntyvät usein siitä, että puolisoiden
keskinäinen toiminta tai kommunikaatio ei ole
balanssissa. -> Olisi siis äärimmäisen tärkeää, että
perheellä olisi tukeva faktori esim perhe tai kirkko

Kun turvaverkko pettää
• Joissakin haastatteluissa puolisot olivat joutuneet
sukulaistensa vihan kohteeksi.
• Puolisoilla rajuja stressireaktioita.
• Parisuhde ja perhe-elämä olivat kriisissä -> Kaikki
olivat kuitenkin hakeneet apua muista foorumeista
ja päättäneet selvitä tilanteesta.
o -> Nämä tekijät olivat vain lujittaneet parisuhdetta

-> Monilla olivat sukulaiset kaukana, tällöin turvaverkkona saattoivat olla
ystävät tai esimerkiksi kirkko.
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Lapsuudenkotien antamat
erilaiset mallit
• Jokaisessa parisuhteessa henkilöt kantavat
mukanaan omia kulttuuripiirteitään ja
henkilökohtaiseen elämänhistoriaan liittyviä tekijöitä.
• Elämän eri virstanpylväät voivat laukaista varsinkin
ulkomaalaisessa puolisossa kaipuun omaa
kotimaataan ja sukulaisiaan kohtaan. -> Tästä
esimerkkinä lapsen syntymä tai lapsen kotoa
poismuutto
• Tällöin ulkomaalainen puoliso voi alkaa miettiä omia
juuriaan tarkemmin ja ennen vähäpätöisiltä
tuntuneet asiat voivatkin saada hänen elämässään
suuremman merkityksen.

• Suuria asioita parisuhteessa: lapsen syntyminen
• -> Miten asiat hoidettiin ennen, miten ne hoidetaan nyt?
• -> Hoidetaanko lapsi kahdestaan, vai osallistuuko siihen
joku muukin?
• -> Viedäänkö lapsi hoitoon, vai hoidetaanko hänet
kotona? Äiti? Isä?
•
•
•
•

Lapsen kotoa poismuutto
-> Tyhjentyvän pesän kestäminen
-> Miten siihen suhtaudutaan?
-> Onko se parisuhteelle uusi mahdollisuus vai kriisi?

Lapsen syntymä ja
parisuhde
• …”sitä mietittiin, että saako lapsi valita uskontonsa
itse, vai kastetaanko hänet jommankumman
uskontoon kuuluvaksi…”
• ”Kyllä me ajatellaan, et sitten, ku lapset on isoja, niin
muutetaan hänen kotimaahansa… ainakin talvet
oltais siellä… eihän sitä sitten tiedä, missä lapsetkin
asuvat…”

• Haastateltavani vinkit kahden kulttuurin liitoille:
• -> Ulkomaalaisen puolison tulisi tietää perusasiat
maasta, johon on muuttamassa. Mielellään osaisi
vähän jo kieltäkin.
• -> Keskustelkaa, keskustelkaa, keskustelkaa….
• -> Muistakaa huumori!

• Lapsen syntymä voi muuttaa parisuhteen rooleja.
Entinen uranainen saattaakin haluta kotiäidiksi ja on
valmis luopumaan urastaan perheen vuoksi.
• Puoliso voi olla ihmeissään, kun toinen muuttuu
aivan erilaiseksi henkilöksi, kuin mitä ennen lapsen
syntymää. Tällöin voi olla kyseessä se, että
lapsuudenkodin roolimallit ovatkin olleet
tärkeämpiä tai lujemmassa, kuin henkilö onkaan
osannut kuvitella.
• Tutkimukseni puolisot olivat kovin perhekeskeisiä.

• Väitöskirjaani voi tilata suoraan kauttani
lähettämällä viestin sähköpostiini:
o Jaana.angle@gmail.com
o Hinta tämän luennon katsojille 20€ (sis. Postikulut)
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• KIITOS PALJON OMASTA PUOLESTANI!
• Nyt voidaankin jatkaa sitten kysymyksillä ja
keskustelulla täällä chatin puolella.
• Duo Kirjasto-sivuilta (duoduo.fi/kirjasto) löydät
artikkeleita, juttuja, vinkkejä ja oppaita sekä
tutkimustietoa kahden kulttuurin perheitä lähellä
olevista aiheista. Tutustu myös Duo Blogiin
(duoduo.fi/blogi)
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