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ISÄ-LAPSI – PARKKI (Ma klo 14.00–16.00) 

Isät ja alle kouluikäiset lapset. Ei 

ennakkoilmoittautumista. 

Perhepesän tilat, Meri-Toppila, Oulu 

Paalikatu 6 D, 90520 Oulu 

ISÄ-LAPSI – PARKKI (Ma klo 17.00–19.00) 

Isät ja alle kouluikäiset lapset. Ei 

ennakkoilmoittautumista.  

Melleniustalo, Oulu 

Peltolankaari 18 A, 90230 Oulu 

ISÄKAHVILA (Ma klo 15.00–17.00)  

Isät, vauvat, alle kouluikäiset ja 

isommat lapset.  

Seraffiinan tilat, Oulu 

Valtatie 25, 90500 Oulu 
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Myös isä voi olla hoivaava. 

Isän ja lapsen toimivan suhteen perusta on 

isän kunnioitus lapsen tunteita, ajatuksia ja 

tarpeita kohtaan.  

Rajojen asettaminen saattaa aiheuttaa 

kielteisiä tunteita. On tärkeää, että isä 

hyväksyy lapsen tunteet niitä kieltämättä 

tai rajoittamatta. Isän tehtävänä on kertoa 

lapselle, että vaikeistakin tunteista voi 

päästä yli ilman toimintaa. Kuuntelemalla ja 

kannustamalla lasta kertomaan tunteistaan, 

lapsi oppii ilmaisemaan itseään, 

käsittelemään tunteitaan ja elämään 

kielteisten tunteiden kanssa. 

Arjessa läsnäolo lapsen kanssa on joskus 

vaikeaa. Yhdessä tekeminen saattaa auttaa 

siirtämään ajatukset hetkeen lapsen kanssa.  

Lapsella on oikeus lähestyä isäänsä tätä 

tarvitessaan. Tärkeintä, mitä isä voi 

lapselleen antaa, on hyväksyä hänet 

sellaisena kuin hän on.  

 

 

Lapsi nauttii yhdessäolosta ja arvostaa sitä, 

että isä on mukana hänen arjessaan.  

Yhdessä tekemisen avulla lapsi oppii uusia 

taitoja, joiden kehittyminen on tärkeää 

itsetunnon kehityksen kannalta. Lapsen 

harjoitellessa uusia taitoja on tärkeää 

kannustaa häntä. 

Yhdessä tekemällä lapsen yhteistyötaidot ja 

kyky käsitellä erimielisyyksiä ja onnistumisia 

kehittyvät. 

Yhdessä vietetyn vapaa-ajan myötä lapsi 

kokee olevansa hyväksytty, rakastettu ja 

osa perhettä.  

Lapsen turvallisuuden ja luottamuksen 

tunne syntyy osittain yhdessäolon kautta. 

 

 

Isä-lapsi – toiminta lisää isän ja lapsen 

yhteistä aikaa ja vahvistaa heidän 

välistä vuorovaikutussuhdettaan.  

Toiminnan avulla isät ja lapset oppivat 

uusia asioita toisistaan.  

Yhteisen toiminnan myötä lapset 

oppivat toimimaan vieraiden kanssa ja 

rohkaistuvat.  

Isä-lapsi – toiminnassa isät voivat 

tutustua toisiin isiin ja saada tukea 

toisiltaan.  

Uusiin ihmisiin tutustuminen 

mahdollistaa koko perheen sosiaalisen 

verkoston laajenemisen.  

 

 


