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Tiivistelmä

Tutkimuksessa tarkastellaan isien alkoholinkäytön kulttuurisia kuvastoja ja kysytään, 
millaiset alkoholinkäytön tavat ymmärretään sekä miehisiksi että isille sallituiksi. Sekä 
isyys että alkoholinkäyttö ovat keskeisiä miehisyyttä määrittäviä tekijöitä, mutta kaikki 
miehiseksi määrittyvä alkoholinkäyttö ei välttämättä sovi hyvään vanhemmuuteen. Tut-
kimuksessa paikannetaan isyyden ja miehisen alkoholinkäytön yhteen sovittamisia isien 
alkoholinkäyttöä kuvaavien populaarikulttuuristen tekstiaineistojen avulla. Tämä on 
tärkeää sosiaalityön näkökulmasta, sillä isyyteen ja isien alkoholinkäyttöön liittyvillä su-
kupuolittuneilla kulttuurisilla jäsennyksillä ja käsityksillä on (implisiittinen) yhteys niitä 
koskevien yhteiskunnallisten interventioiden suunnitteluun, toteutukseen, arviointiin ja 
päätöksen tekoon.

Tutkimus koostuu neljästä omina artikkeleinaan julkaistusta tapaustutkimuksesta ja 
niitä yhteen kokoavasta luvusta. Tapaustutkimuksiin aineistoiksi on valittu neljä erityyp-
pistä tekstiaineistoa. Artikkeleja yhdistää kriittiseen miestutkimukseen pohjaava teoreet-
tinen kehys ja kulttuurintutkimuksellinen lähestymistapa. Niissä on kuitenkin käytetty 
erilaista kullekin aineistolle sopivaa analyysimenetelmää. Ensimmäisessä artikkelissa on 
sovellettu narratiivista analyysia kahden nyky-isyyttä kuvaavaan kaunokirjallisen teoksen 
analyysiin. Toisessa artikkelissa tutkimusaineistona ovat isänsä ongelmallisesta alkoholin-
käytöstä kärsineen ammattinyrkkeilijä-isän televisio- ja lehtihaastattelut ja niissä kerrot-
tua selviytymis- ja elämäntarinaa analysoidaan sisällönanalyysin keinoin. Kolmannessa 
artikkelissa hyödynnetään diskurssianalyysia joukkueurheilua aktiivisesti seuraavien isien 
ja miesten keskinäisen alkoholinkäyttöä pohtivan verkkokeskustelun analyysiin. Neljän-
nessä artikkelissa aineistona on omaelämänkerrallinen eron jälkeistä isyyttä ja vuoroviik-
kovanhemmuutta käsittelevä sarjakuvaromaani ja sitä tarkastellaan kulttuurisen tekstin-
tutkimuksen keinoin.

Tapaustutkimusten aineistoissa ovat esillä erilaiset erityyppisissä elämäntilanteissa 
olevat isät, joiden alkoholinkäyttö ja suhtautuminen alkoholiin vaihtelee. Isien alkoho-
linkäytön kulttuurisen kuvaston rakentajina niiden voikin nähdä täydentävän toisiaan. 
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Tapaustutkimusten tulosten perusteella nykysukupolven isille sallittua alkoholinkäyt-
töä määrittelee ennen kaikkea idealisoiduksi kulttuuriseksi maskuliinisuudeksi nouseva 
hoivaisyys, johon eri tavoin miehiseksi määrittyviä alkoholinkäytön tapoja sovitellaan. 
Hoivaisyyteen on kuitenkin mahdollista sovittaa yhtä lailla perinteisesti miehiseksi nähty 
humalahakuinen juominen kuin uudenlainen alkoholinkäytön sosiaalisuutta ja alkoholia 
nautintoaineena korostava juomistapakin. Näin voi toimia sekä viemällä alkoholinkäyttöä 
perheen ja kodin ulkopuolelle että tarjoamalla kotona esimerkkiä ongelmattomasta alko-
holinkäytöstä. Tämä tuottaa monimuotoisen ja huokoisen, mutta samalla myös ristirii-
taisen isien alkoholinkäytön kulttuurisen moraalikoodiston, jossa isille sallituiksi, mutta 
samalla miehiseksi määrittyvät moninaiset alkoholinkäytön tavat.
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Abstract

The research studies the cultural representations of the alcohol consumption of fathers and 
asks what alcohol consumption habits are understood as both masculine and permissible 
for fathers. Both fatherhood and alcohol consumption are key determinants of masculinity, 
but all alcohol consumption defined as masculine is not necessarily proper for good 
parenting.  In the study the combining factors of the fatherhood and masculine alcohol 
consumption are located by the descriptions of alcohol consumption of fathers in popular 
cultural text materials. This is important from the point of view of social work, as gendered 
cultural classifications, and perceptions of alcohol consumption of fathers are linked to 
the planning, implementation, evaluation, and decision-making of the social interventions 
that relate to them. 

The study consists of four case studies published as separate articles and a chapter that 
compiles them.  Four different types of text material have been selected as data for case 
studies. The articles are combined with a theoretical framework based on critical studies 
on men and masculinities and a cultural studies approach. However, a different analytical 
method suitable for the substance of each article has been used in them. In the first article 
a narrative analysis has been applied to analyze two works of fiction depicting the modern 
fatherhood. In the second article, the research material is based on television and newspaper 
interviews of a professional boxer- father who has suffered from his own father’s problematic 
alcohol consumption. The survival and life story told in those interviews is studied by the 
methods of content analysis. The third article makes use of the discourse analysis to analyze 
the online discussion debating about the alcohol consumption amongst fathers and men 
who actively follow team sports. In the fourth article an autobiographical graphic novel of a 
post-divorce and every-other-week fathering is used as the research material, and it has been 
studied by the method of cultural text analysis.

The case study research materials present different kinds of fathers in various life 
situations whose alcohol consumption and attitudes towards alcohol vary. As builders 
of cultural representations of the alcohol consumption of fathers, they can be seen to 



viii

complement each other.  Based on the results, the alcohol consumption acceptable for 
fathers of the current generation is defined above all by the rise of the idealized cultural 
masculinity of the caring fatherhood, to which the different ways of alcohol consumption 
defined as masculine are adapted. However, to the caring fatherhood it is possible to 
reconcile the traditionally as masculine considered binge drinking with a new way of 
alcohol drinking that emphasizes the sociability of alcohol consumption and alcohol as a 
stimulant. This can be done both by taking the alcohol consumption away from the family 
and home and by providing an example of trouble-free alcohol consumption at home. This 
produces a diverse and broad, but at the same time contradictory, cultural moral code of 
alcohol consumption of fathers, in which the various ways of alcohol consumption are 
defined as acceptable and yet masculine for fathers.
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1 Johdanto

Isyyttä, alkoholia ja miehisyyttä on tutkittu harvoin yhdessä, vaikka sekä isyys että mies-
ten alkoholinkäyttö on perinteisesti nähty keskeisinä miestä ja miehisyyttä määrittelevinä 
tekijöinä kulttuurissamme (Aalto 2004; Kolehmainen & Aalto 2004; Simonen 2012). Sil-
loin, kun niitä on tarkasteltu yhdessä, on tutkimuksen kohteena yleensä ollut alkoholion-
gelmaisten isien isyys. Näissä tutkimuksissa (Kosonen 2011; Itäpuisto & Grönfors 2004; 
Pirskanen 2011) on havaittu, että vaikka alkoholiongelmat eivät oikein mahdu osaksi isyyt-
tä, alkoholiongelmaisten isien miehisyys ei ole välttämättä vaarannut, koska juodessaan al-
koholiongelmaiset isät ovat toimineet ainakin osin alkoholinkäytön sukupuolisidonnais-
ten kulttuuristen normien ja odotusten mukaisesti.

Sosiaalityön alaan kuuluvan väitöstutkimukseni tarkoitus on avata, pohtia ja tarken-
taa isyyden, alkoholin ja miehisyyden välisiä kytköksiä ja tehdä näkyväksi niihin liittyviä 
kulttuurisia jäsennyksiä, arvoja ja ymmärryksiä sekä niissä tapahtuneita muutoksia. Tut-
kimukseni tavoite on tuottaa uutta, päivitettyä tietoa isien alkoholinkäyttöön liittyvistä 
sukupuolittuneista kulttuurisista normeista ja ideaaleista. Olen kiinnostunut siitä, millai-
set miehisiksi määrittyvät alkoholinkäyttötavat ovat isille sallittuja ja voidaan liittää hy-
vään vanhemmuuteen. Tarkastelen tutkimuksessani, miten muuttuneet ja moninaistuneet 
kulttuuriset ymmärrykset isyydestä, miesten alkoholinkäytöstä ja miehisyydestä näkyvät 
isien alkoholinkäytön sukupuolittuneissa kulttuurisissa merkityksissä ja normeissa. Jäljitän 
vastausta kysymyksiin tarkastelemalla erilaisia isien alkoholinkäyttöä käsitteleviä laajalle 
yleisölle suunnattuja, julkisia ja avoimesti saatavilla olevia populaarikulttuurisia esityksiä 
ja tekstejä.

1.1 Populaarikulttuuri ja kulttuurintutkimus sosiaalityössä
Tarkastelen populaarikulttuuria, koska se on arkisen kokemusympäristömme keskeisiä ele-
menttejä ja siinä tuotetaan ja tarjotaan arvoja ja merkityksiä, normeja ja arjen tulkitsemisen 
malleja (Koivunen ym. 2000, 14–17; Robb 2020, 4–6; Strinati 2004, xi–xvii). Yleensä po-
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pulaarikulttuurisissa esityksissä toistetaan ja uusinnetaan kulttuurissa hallitsevia käsityk-
siä ja ymmärryksiä, mutta ne voivat olla myös vastarinnan paikkoja, joissa valtakulttuurista 
ulossuljetut ryhmät voivat tuottaa vaihtoehtoisia merkityksiä ja haastaa vallitsevia normeja 
(Hall 2009; Storey 2003, 3–4; 2012, 13–14). Lähestymistapaani voi puolestaan luonnehtia 
kulttuurintutkimukselliseksi. Kulttuurintutkimuksellinen ote mahdollistaa niiden kult-
tuuristen käsitysten ja jäsennysten tarkastelun, joiden varassa maailmaa hahmotamme ja 
teemme ymmärrettäväksi. (Alasuutari 2001, 121–122; ks. myös Barker 2012; Turner 2003.)

Lähtökohtina lähestymistavassani on, että kulttuurin nähdään olevan ennen kaikkea 
merkitysten tuottamista, vaihtamista ja kierrättämistä yksilöiden, ryhmien ja yhteisöjen 
kesken ja välillä (Lehtonen 1996, 12–27; Jokinen 2003a; Storey 2012, 1–16), ja että kult-
tuurin jäsenyys tarkoittaa tietyn kulttuurin merkityskartastojen, sen historiallisesti raken-
tuvien toisiinsa tukeutuvien kulttuuristen kuvastojen (Jokinen 2000, 124–126; Paasonen 
2010) ja mallitarinoiden varantojen (ks. Hänninen 1999, 15–21), oppimista, omaksumista 
ja käyttämistä. Samalla kulttuurin jäsenyys tuottaa erityistä kulttuurista lukutaitoa: tut-
kija voi tarkastelemansa kulttuurin jäsenenä tunnistaa sen merkityskartastoja (Hall 1997, 
17–19; Jokinen 2003a; Lehtonen 1996, 12–27). Erilaiset populaarikulttuuriset esitykset ja 
tekstit nähdään puolestaan keskeisinä kulttuuristen merkitysten, mallitarinoiden ja ku-
vastojen välittäjinä. Niissä kierrätetään, toistetaan ja uudelleen muokataan niiden käsit-
telemiin aiheisiin liittyviä kulttuurisia kuvastoja ja mallitarinoita. (Jokinen 2003a; 2003b; 
Lehtonen 1996, 18–22.)

Vaikka populaarikulttuuriset aineistot ja kulttuurintutkimuksellisen lähestymistapa 
ovat sosiaalityöntutkimuksen piirissä varsin vähän käytettyjä, niiden mahdollisuudet ta-
voittaa kulttuuri(e)n sekä hallitsevia että vasta tuloillaan olevia jäsennyksiä ja käsityksiä on 
huomattu. Tällöin on tarkasteltu muuan muassa televisiosarjojen ja elokuvien esittämiä 
käsityksiä ja ymmärryksiä perheen käsitteen muutoksista (Burr & Jarvis 2007) ja sosiaalista 
ongelmista selviytymisestä (Kaartinen 2017), mutta erityisesti huomiota on saanut sosiaa-
lityön ja sosiaalityöntekijöiden (Cordoba 2017; Freeman & Valentine 2004; Henderson & 
Franklin 2007) ja lastensuojelun julkisuuskuva (Edmondson & King 2016; Valentine & 
Freeman 2002). Tutkimus on kuitenkin vähäistä siihen nähden, että kulttuurintutkimuk-
sen ja populaarikulttuurin sekä taiteen avaamia mahdollisuuksia on pohdittu niin sosiaa-
lityön käytäntöjen (Sloane 2013), sosiaalityön tutkimuksen (Denzin 2002; Natarajan & 
Sloane 2016) kuin sosiaalityön opetuksen (Tapola-Haapala & Heino 2020; van Wormer & 
Juby 2016) näkökulmista.

1.2 Miehet ja mieheys sosiaalityöntutkimuksessa
Kun tässä tutkimuksessa tarkastelen isien alkoholinkäyttöä käsitteleviä populaarikulttuu-
risia esityksiä ja tekstejä, haen niitä leikkauspisteitä, joissa isyyden, miesten alkoholinkäy-
tön ja miehisyyden kulttuuriset kuvastot, mallitarinat ja merkitykset kohtaavat. Pyrkimyk-
seni on päästä käsiksi niihin sukupuolittuneisiin kulttuurisiin normeihin, arvoihin ja arjen 
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tulkitsemisen malleihin, jotka ohjaavat käyttäytymistämme ja joiden varassa arvioim me 
ja tulkitsemme isyyttä, isien alkoholinkäyttöä ja sen seurauksia (ks. Kosonen 2011; Myk-
känen 2010). Tämä on tärkeää myös sosiaalityön näkökulmasta, sillä sukupuolittuneilla 
kulttuurisilla jäsennyksillä ja käsityksillä on (usein implisiittinen) yhteys päätöksen tekoon 
ja arviointiin sosiaalityössä (ks. Hiitola 2015) ja siten myös isyyteen ja isien alkoholinkäyt-
töön (ja muiden päihteiden käyttöön) liittyvien yhteiskunnallisten interventioiden suun-
nitteluun ja toteutukseen (ks. Herland & Hauge 2015; Roche ym. 2018; Söderström & 
Skårderud 2013).

Koska tarkastelen isien alkoholinkäyttöön liittyviä sukupuolittuneita kulttuurisia 
normeja ja arvoja, vastaan samalla niihin tulkintoihin, jotka näkevät sosiaalityön tutki-
muksen hukkaavan, erityisesti miehen, sukupuolen. Sosiaalityön tutkimusta ja käytäntöä 
on pidetty sukupuolineutraalina ja sukupuolisokeana (Cavanagh & Cree 1996; Kuronen 
ym. 2004), eikä varsinkaan miehen sukupuolta ja mieheyttä ole juurikaan nähty tutkitun 
sosiaa lityössä (Baum 2016). Näin siitäkin huolimatta, että kiinnostusta ovat herättäneet 
muun muassa niin miessosiaalityöntekijöiden sukupuolittuneet kokemukset naisvaltaisel-
la alalla (Alanko & Orjasniemi 2018; Crabtree & Parker 2014; Pease 2011; Segev &  Lander 
2019), isien kohtaaminen lastensuojelun sosiaalityössä (Baum 2017; Nygren ym. 2019), 
eronneiden isien sukupuolittuneet kotikäytännöt (Autonen-Vaaraniemi 2004; 2009) kuin 
erilaiset mieserityiset käytännöt ja niiden kehittäminen (Ferkul 2018; Hammerén et al. 
2015; Leung & Chan 2014; Moulding 2018; Spandler ym. 2014; Winnet ym. 2012). Sen si-
jaan usein miehiin liitettyjä ja kulttuurisesti miehisiksi määrittyneitä sosiaalisia ongelmia, 
rikollisuutta, asunnottomuutta ja päihdeongelmia (Messerschmidt 1993; Katlin 2009; 
Pringle & al. 2006; Seidler 2010), ei sosiaalityön tutkimuksen piirissä ole juurikaan tut-
kittu kriittisen mies- ja maskuliinisuustutkimuksen tarjoamin käsittein suhteessa miehen 
sukupuoleen ja mieheyteen liitettyjä kulttuurisia odotuksia, normeja ja ideaaleja.

Väitöstutkimuksessani yhdistänkin kaksi sosiaalityön tutkimuksessa varsin vähäiselle 
huomiolle jäänyttä tutkimusperinnettä: kulttuurintutkimuksellisen lähestymistavan ja 
sukupuolitietoisen miestutkimuksen. Väitöstutkimukseni voikin nähdä myös yhtenä mal-
lina, tai esimerkkinä, siitä, miten nämä kaksi tutkimuksellista lähestymistapaa voi yhdistää 
ja mitä sosiaalityölle oleellista siten voi saada näkyviin.

1.3 Väitöstutkimuksen rakenne
Väitöstutkimukseni aihepiiri, isien alkoholinkäytön sukupuolittuneet kulttuuriset kuvas-
tot, on vähän tutkittu, joten haen tutkimukseeni monipuolista tarkastelupintaa useanlai-
sen aineiston avulla. Tutkimukseni koostuu neljästä tapaustutkimuksesta ja niitä yhdistä-
västä yhteenveto-osasta. Tapaustutkimukset on julkaistu aiemmin omina artikkeleinaan 
(julkaisut I–IV). Niihin olen valinnut aineistoksi neljä erityyppistä populaarikulttuurista 
tekstiaineistoa, joissa ovat esillä erilaiset eri elämäntilanteissa olevat isät, joiden alkoho-
linkäyttö ja suhtautuminen alkoholiin vaihtelee. Isien alkoholinkäytön kulttuuristen ku-
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vastojen ja mallitarinoiden rakentajina niiden voikin nähdä täydentävän toisiaan. Yhteistä 
tapaustutkimuksilleni on kulttuurintutkimuksellinen lähestymistapa ja kriittiseen mies- 
ja maskuliinisuustutkimukseen pohjaava teoreettinen viitekehys. Käytän niissä jokaisessa 
kuitenkin kullekin aineistolle sopivaa analyyttista menetelmää sekä kysymyksen asettelua. 
Taulukkoon 1 olen tiivistänyt artikkelikohtaiset aineistot, analyysitavat, tutkimuskysy-
mykset sekä analyysin kohteet.

Taulukko 1. Artikkelikohtaiset aineistot, analyysitavat, tutkimuskysymykset sekä analyysin kohteet

Artikkelit Tutkimus aineistot 
ja analyysi tavat Tutkimuskysymykset Analyysin kohteet

Salo, Arttu (2017) Isien 
alkoholinkäytön kulttuurisia 
jäsennyksiä Isäasentoja ja Isi-
pappablues -teosten valossa. 
Yhteiskuntapolitiikka 82(6), 
641–650

Kaunokirjallisuus

Narratiivinen 
analyysi

Millaisiksi kulttuuriset 
jäsennykset isyydestä 
ja mieheydestä teosten 
alkoholinkäytön kuvauk-
sissa määrittyvät?

Miten teosten kertojina toimivat isät 
kuvaavat omaa ja sukunsa isien 
alkoholinkäyttöä ja miten nämä 
kuvaukset kytkeytyvät mieheyden ja 
isyyden kulttuurisiin malitarinoihin ja 
miesten alkoholinkäytön kulttuurisiin 
merkityksiin.

Salo, Arttu (2019) Isyys, 
alkoholi ja miehisyys ammat-
tinyrkkeilijä Jussi Koivulan 
mediaelämäntarinassa. 
Nuorisotutkimus 37(1), 3–19.

Lehtiartikkelit ja 
televisiohaastat telut

Sisällönanalyysi

Millaisia ymmärryksiä 
isyydestä, miesten 
alkoholinkäytöstä ja 
miehisyydestä Koivulan 
mediaelämäntarina 
välittää?

Miten isyyden, miesten alkoholin-
käytön ja miehisyyden uusien ja 
perinteisten kulttuuristen mallitari-
noiden piirteet toistuvat, muuntuvat 
ja yhdistyvät Koivulan tarinassa.

Salo, Arttu (2019) Neuvot-
telua isien alkoholinkäytön 
kulttuurisista normeista. 
Tapaustutkimus eräästä (isä)
miesten verkkokeskustelusta. 
Yhteiskuntapolitiikka 84(5–6), 
504–515.

Verkkokeskustelu

Diskurssianalyysi

Tarkastella isien alko-
holinkäytön kulttuurisia 
normeja, isille sopivia ja 
silti miehisiksi määrittyviä 
alkoholinkäytön tapoja.

Millaisiin olemassa oleviin 
kulttuurisiin isyyteen ja miesten 
alkoholinkäyttöön liittyviin normeihin 
ja merkityksiin keskustelijat puheen-
vuoroissaan kiinnittyvät ja miten ne 
keskustelussa muokkautuvat.

Salo, Arttu (2020) Monitasoi-
nen ja joustava eroisyys, mie-
hisyys ja alkoholi Lauri Ahtisen 
romaanissa Eropäiväkirja. 
Sukupuolentutkimus–Genus-
forskning 33(2), 9–24.

Sarjakuva

Kulttuurinen tekstin-
tutkimus

Millaisia isien alkoho-
linkäytön kulttuurisia 
merkityksiä teoksen alko-
holinkäytön kuvauksissa 
tuotetaan ja toistetaan?

Millaisiin miesten alkoholinkäytön 
ja isyyden kulttuurisiin kuvastoihin 
Ahtisen kerronnassa rakentuvat 
isien alkoholinkäytön miehiset 
merkitykset ja normit pohjautuvat ja 
millaisiksi ne muokkautuvat.

Tutkimusasetelmiltaan ja tavoitteiltaan artikkelini ovat kuvailevia tapaustutkimuksia, 
joissa valitsemieni tekstiaineistojen perusteella olen pyrkinyt tuottamaan perusteellisen ja 
tarkkapiirteisen kuvauksen sekä uutta tietoa vähän tutkitusta ilmiöstä: isien alkoholin-
käytön sukupuolittuneista kulttuurisista normeista ja merkityksistä. Tavoitteeni on ollut 
kuvailla ja tuoda esille isien alkoholinkäyttöön liittyviä jaettuja kulttuurisia ymmärryksiä 
ja pohtia niiden mahdollisia vaikutuksia isien alkoholinkäytön valintoihin. (Gerring 2007, 
17–36; Laine ym. 2007.) Koska lähestyn tutkimuskohdettani, isien alkoholinkäytön su-
kupuolittuneita kulttuurisia normeja ja ideaaleja rajattujen tapausten ja tapausaineistojen 
kautta, tutkimusasettelussani korostuvat tutkimuksellisen lähestymistavan, teoreettisen 
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viitekehyksen sekä aiemman tutkimuksen merkitys. Tutkittavat tapaukset kertovat tut-
kimuskohteesta vain niiden avulla rakennettujen kehyksien kautta. (Laine ym. 2007; Yin 
2009.)

1.4 Yhteenveto-osan sisältö
Olen tässä yhteenveto-osan johdannossa esitellyt väitöstutkimukseni aiheen, tutkimus-
tavoitteen ja tutkimuksen rakenteen. Seuraavaksi esittelen luvussa 2 tutkimukseni teo-
reettismetodologista kehystä. Olen rakentanut kehyksen kulttuurintutkimuksellisen lä-
hestymistavan, kriittisen mies- ja maskuliinisuustutkimuksen teorian ja aiemman isyyden, 
miesten alkoholinkäytön ja miehisyyden kulttuurisia kuvastoja ja mallitarinoita tarkastel-
leiden tutkimusten varaan. Kerron tarkemmin, mitä kulttuurintutkimuksellinen lähes-
tymistapa ja sukupuolitietoinen miestutkimus teoreettisena viitekehyksenä tarkoittavat 
tutkimukseni käsitteellisissä valinnoissa ja miten isyyden, miesten alkoholinkäytön ja mie-
hisyyden kulttuurisia kuvastoja ja mallitarinoita on aiemmassa tutkimuksessa jäsennelty. 
Luvun lopuksi esitän tutkimuskysymykseni.

Sen jälkeen, kun olen esitellyt tutkimuksellisen kehyksen ja tutkimuskysymykset, 
kerron luvussa 3, miten olen soveltanut kehystä tapaustutkimuksissani (julkaisut I–IV) 
ja millaisia vastauksia kysymyksiini olen tapaustutkimuksissani saanut. Esittelen tapaus-
tutkimukset julkaisujärjestyksessä. Kerron, millaisen aineiston olen valinnut kuhunkin 
tutkimukseen, miten olen sitä analysoinut ja millaisia tuloksia olen saanut. Tämän jälkeen 
luvussa 4 vedän yhteen tapaustutkimuksieni tuloksia ja esitän sen perusteella, millaisia 
isien alkoholinkäytön sukupuolittuneita normeja ja ideaaleja kulttuurissamme esiintyy. 
Lopuksi pohdin luvussa 5 näiden normien ja ideaalien merkitystä sosiaalityön kannalta.
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2 Tutkimuksellinen kehys

2.1 Sukupuolitietoinen miestutkimus
Väitöstutkimukseni teoreettinen viitekehys pohjautuu kriittiseen mies- ja maskuliinisuus-
tutkimukseen (Gottzén ym. 2020; Jokinen 2010; Kimmel ym. 2005; Reeser 2010), jossa 
keskeisinä tutkimuskohteina ovat mieheys, miehen sukupuoli ja seksuaalisuus, ja jossa 
miehiä tarkastellaan sukupuolittuneina toimijoina ja subjekteina. Sen keskeinen tavoite on 
ollut tehdä näkyväksi miehen sukupuolen ja mieheyden sosiaalista ja kulttuurista määrit-
tymistä (Jokinen ym. 2012) ja osoittaa, miten sukupuoli on oleellinen miehen ja miehen 
paikan rakentumista rajaava ja mahdollistava tekijä erilaisissa (osa)kulttuureissa, instituu-
tioissa, diskursseissa ja representaatioissa (Edwards 2006: Jokinen 2010).

Merkittävin analyyttinen miehen sukupuolta ja mieheyttä jäljittävä käsite on ollut mas-
kuliinisuus, joka määritellään hieman eri tavoin eri tutkimuksellisissa lähestymistavoissa 
(Beynon 2002, 53–55; Jokinen 2003a). Käsitteen käyttöön liittyy myös kritiikkiä, eikä sen 
käytön tulisikaan olla sukupuolitietoisessa miestutkimuksessa itsestään selvyys (Aho ym. 
2020). Kritiikki on kohdistunut eritoten käsiteparin miehet ja maskuliinisuudet yhteen 
kieto(utu)miseen: kaikki miesten harjoittama toiminta tulee määriteltyä maskuliiniseksi 
ja kulttuurisesti feminiiniseksi määrittynyt toimintakin nimetään miesten harjoittamana 
vain maskuliinisuuden toisin tekemiseksi tai nähdään osoituksena toisenlaisesta miehey-
destä. Tämä saattaa peittää näkyvistä sen, että (yksilön) mieheys voi, ainakin osittain, koos-
tua myös kulttuurisesti ja sosiaalisesti feminiinisiksi mielletyistä piirteistä ja käytänteistä. 
(Aho ym. 2020; Kondelin 2016). Käsitteen täysi hylkääminen ei kuitenkaan ole välttämä-
töntä, mutta tutkijan tulee olla sen käyttötavoista tietoinen ja pohtia sen tarpeellisuutta 
oman tutkimuksensa kohdalla (ks. Hyvönen 2020).

Olen tutkimuksessani käyttänyt maskuliinisuutta analyyttisena käsitteenä, mutta 
määrittelen sen tavalla, jolla pyrin huomioimaan kulttuurissa esiintyvien maskuliinisuuk-
sien moninaisuuden ja ristiriitaisuuden (ks. Beynon 2002; Connell 1995; Edwards 2006). 
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Maskuliinisuus käsitteen vakiintuneena suomenkielisenä käännöksenä ja synonyymina 
käytetään usein käsitettä miehisyys (Kekäle 2007, 50; Pirskanen 2011, 28) ja käytän sitä 
siten myös itse. Koska tutkimukseni lähestymistapa on kulttuurintutkimuksellinen, olen 
määritellyt maskuliinisuuden sen kautta, miten kulttuurissa tiettyjä eleitä, tekoja ja tapoja 
merkitään, merkityksellistetään ja representoidaan maskuliinisiksi ja liitetään yleensä mie-
hiin ja mieheyteen (Connell 2000, 10–32; Jokinen 2003a; Reeser 2010, 54–70). Miehen 
sukupuolessa ja mieheydessä olisi, näin ajatellen, kyse ennen kaikkea kulttuurisesti masku-
liinisiksi määrittyneiden tekojen, tapojen ja eleiden oikeanlaisesta toistosta (Butler 1990; 
Reeser 2010, 133–146; West & Zimmerman 1987).

2.2 Kulttuuriset maskuliinisuudet
Miehisiksi määrittyneiden tekojen, eleiden ja tapojen oikeanlaista toistoa voidaan nimittää 
kulttuuriseksi maskuliinisuudeksi (Jokinen 2000, 68–70). Sillä viitataan laajasti jaettuihin 
kulttuurisiin käsityksiin siitä, mitä ovat hyväksytyt tavat olla mies, ja se asettaa myös rajat 
sille, mikä ymmärretään miehiseksi ja miten miehet voivat toimia ja olla. (Beynon 2002, 
10–13; Jokinen 2000, 68–69, 213.) Kulttuurinen maskuliinisuus on ilmiönä kuitenkin sekä 
ristiriitainen että moninainen. Se, millaiset eleet, teot ja tavat kytkeytyvät miehiin ja mie-
heyteen muuttuvat ja muuntuvat historiallisesti kulttuurin mukana (Markkola ym. 2014). 
Aiemmat kytkennät eivät kuitenkaan vain katoa, vaan kulttuurissa esiintyy samanaikai-
sesti ja rinnakkain useita hyväksyttyjä miehenä olemisen tapoja eli monikossa: kulttuuri-
sia maskuliinisuuksia (Beynon 2002, 1–25; Jokinen 2000, 211–217; Markkola ym. 2014). 
Ne eivät silti ole täysin tasavertaisessa asemassa toisiinsa nähden. Osaan miehenä olemisen 
tapoja liittyy vahvaa yhteiskunnallista ja sosiaalista kunnioitusta ja ihailua ja ne saavat hal-
litsevan, tai oikeammin idealisoidun, aseman suhteessa muihin kulttuurisiin maskuliini-
suuksiin (Hyvönen 2020; 2019; Jokinen 2000, 68–70, 213–216).

Kulttuurisia maskuliinisuuksia ja niiden asemoitumista toisiinsa nähden voidaan tut-
kia tarkastelemalla kulttuurisia mallitarinoita ja kuvastoja. Kulttuuriset kuvastot ja malli-
tarinat voidaan ymmärtää laajasti jaettuina ja tunnistettuina kulttuurisen tietovarantom-
me, kulttuurisen merkityskartastomme, osina, jotka kertovat kulttuurisista arvostuksista 
ja ideaaleista (Hall 1997; Juhila 2004; Lehtonen 1996, 12–27; McLean ym. 2017). Ne eivät 
välttämättä kuvaa asioiden todellista tilaa vaan sitä, kuinka ja miten asioita on kerrottu ja 
esitetty. Millaisia tarinamalleja ja kuvastoja yksilöt ovat sisäistäneet vaihtelee ajan, paikan 
ja kulttuurin mukana ja mediaympäristö vaikuttaa vahvasti siihen, millaisia arvoja, norme-
ja ja ideaaleja ne toistavat. (Hyvärinen 2008: Hänninen 1999, 94–95.) Kulttuuristen malli-
tarinoiden ja kuvastojen käsitteisiin kuuluu ajatus sosiaalisesti ja kulttuurisesti hallitsevista 
tarinoista ja kuvista, jotka rajaavat toisin ja eri tavalla kerrottujen tarinoiden ja kuvausten 
tilaa ja mahdollisuuksia. Eli vaikka kulttuurisesti ja sosiaalisesti tarjolla olevia kuvia ja tari-
noita on runsaasti, kulttuuriset käsitykset siitä, mikä on toivottavaa ja sopivaa, rajaa mah-
dollisuuksia niiden käyttöön. (Eerola & Huttunen 2011; Hänninen 2004; Paasonen 2010.)
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2.3 Isyyden, miesten alkoholinkäytön ja 
miehisyyden kuvastot ja mallitarinat

Tekemäni kirjallisuuskatsauksen perusteella aiemmassa tutkimuksessa on tunnistettu 
isyyden ja miesten alkoholinkäytön kulttuurisia kuvastoja ja mallitarinoita sekä niiden 
asemoitumista suhteessa toisiinsa. Niitä on tarkasteltu pääsääntöisesti toisistaan erillään, 
karkeasti perinteinen-uusi jakolinjojen avulla. Näissä tutkimuksissa niiden on havaittu 
pohjautuvan laajempiin miehisyyden kuvastoihin ja mallitarinoihin. Taulukkoon 2 olen 
koonnut tiivistetysti aiemman tutkimuksen näkemyksiä isyyden ja miesten alkoholinkäy-
tön perinteisistä ja uusista kulttuurisista kuvastoista ja mallitarinoista ja siitä, miten ne kyt-
keytyvät laajempiin miehisyyden mallitarinoihin ja kuvastoihin.

Taulukko 2. Miehisyyden, isyyden ja miesten alkoholinkäytön perinteiset ja uudet kulttuuriset kuvastot 
ja mallitarinat aiemman tutkimuksen perusteella.

Miehisyys Isyys Miesten alkoholinkäyttö

Perinteinen kult-
tuurinen kuvasto 
ja mallitarina

Miehisyys on sidottu biologiaan.

Miehisyys on selkeää ja erilaista 
kuin naiseus, johon liittyy nega-
tiivista erilaisuutta.

Miehisyydessä keskitytään 
työhön, julkiseen elämään ja 
kilpailuun. 

Isä on perheenpää ja elättäjä, 
leiväntuoja.

Isän suhde lapseen on etäinen.

Isän vastinparina perheessä 
toimii hoivaava ja huolehtiva äiti. 

Alkoholinkäyttö on luonnollinen 
ja miehinen tapa käyttäytyä.

Miehisyyteen liittyy runsas 
julkinen alkoholinkäyttö.

Humalajuomisen korostuminen.

Uusi kulttuuri-
nen kuvasto ja 
mallitarina

Miehisyyden kytkeytyminen 
biologiaan kyseenalaistetaan.

Kahden vastakkaisen sukupuo-
len asemasta puhutaan monista 
sukupuolista tai sukupuolen 
esittämisen tavoista.

Miehisyyden tulisi toteutua 
läheisenä ja osallistuvana, 
hoivaavana ja kunnioittavana.

Isän auktoriteettiasema per-
heessä on liudennut.

Isän ja äidin vanhemmuuden 
roolit ovat lähentyneet ja 
sekoittuneet.

Isyys toteutuu osallistuvana ja 
läheisenä hoivaisyytenä.

Alkoholi nautintoaineena.

Juomisen sosiaalisuus ja huma-
lajuomisen välttely.

Alkoholinkäyttö kuuluu kuitenkin 
edelleen luonnollisena osana 
miehenä olemiseen.

Arkipuheen yksinkertaistavat määritelmät, joissa isä tarkoittaa lapsen miespuolista van-
hempaa ja isyys miehen vanhemmuutta, eivät tavoita yhtäältä isyyden ja isänä olon moni-
naisuutta, eivätkä toisaalta kulttuurin, yhteiskunnan ja perhemuotojen muuttuessa laven-
tuvia isyyden merkityksiä (Eerola & Mykkänen 2014a). Avartamalla isyyden määrittelyä 
isän ja lapsen välisten suhteiden, asemien ja oikeuksien kautta, voidaan miesvanhemmuu-
desta erottaa neljä isyyden muotoa: biologinen, juridinen, sosiaalinen ja psykologinen isyys 
(Huttunen 2001, 58–65; ks. myös Eerola & Mykkänen 2014a). Kirjallisuuskatsaukseni tut-
kimuksissa, joissa tarkastelun kohteena ovat ennen kaikkea isyyden kulttuurisissa kuvas-
toissa ja mallitarinoissa tapahtuneet muutokset, isyyden määrittely lavenee edelleen. Erot 
isyyden perinteisten ja uusien kulttuuristen kuvastojen ja mallitarinoiden välillä paikan-
tuvat siihen, miten niissä isyys ymmärretään niin vanhemmuuden ja perheen roolien, isän 
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ja puolison välisen suhteen, lapsen ja isän välisen suhteen sekä isän ja työn välisen suhteen 
kautta (Kekäle 2007, 35–40; Kekäle & Eerola 2014; Ranson 2001; Roche ym. 2018).

Isyyden perinteisessä mallitarinassa ja kuvastossa isä on perheenpää ja elättäjä, jonka 
vastinparina perheessä on hoivaava ja huoltapitävä äiti. Isän suhde lapseen on etäinen ja 
perhemalleista korostuu ydinperhe. (Coltrane 1998, 85–87; Finn & Henwood 2009; Ke-
käle 2007, 41–43; Macdermid ym. 2001.) Uudessa kuvastossa ja mallitarinassa isän ja äidin 
vanhemmuuden roolit ovat lähentyneet ja sekoittuneet. Isän auktoriteettiasema perhees-
sä on kadonnut ja isän suhde lapsiin on läheinen ja intiimi. Perhemallit moninaistuvat ja 
isästä on tullut pelkän elättäjän asemasta myös hoitaja ja hoivaaja. (Kekäle 2007, 40–43; 
Kekäle & Eerola 2014; Kolehmainen 2004.) Uusi tarinamalli ja kuvasto esitetään kulttuu-
risesti hallitsevina ja niiden nähdään toistavan isyyden vallitsevia kulttuurisia normeja ja 
ideaaleja (Eerola 2015; Eerola & Huttunen 2011).

Suomalaisessa kulttuurissa isyyden mallitarinat ja kuvastot näyttäytyvät ennen kaikkea 
sukupolvikertomuksina. Vielä suurten ikäpolvien miesten kertomukset isästään ja isyy-
destään kantavat mukanaan perinteisen mallitarinan piirteitä. Nuoremman sukupolven 
miehet kuvaavat isyyttään monipuolisemmin: pelkän leiväntuojan tilalla ovat isät, joille 
läheisyys ja hoiva eivät ole vieraita. (Aalto 2004; Eräranta 2006; Korhonen 1999.) Uuden 
isyyden kuvastoa toistavat erityisesti nuoret korkeakoulutetut keskiluokkaiset miehet (Ee-
rola & Huttunen 2011; Eerola & Mykkänen 2015).

Miesten alkoholinkäytön mallitarinoissa ja kuvastoissa erot paikantuvat juomistapojen 
muutoksiin. Perinteisessä mallitarinassa ja kuvastossa alkoholinkäyttö esitetään miehelle 
luonnollisena tapana käyttäytyä ja miehisyyteen liittyy runsas julkinen ja humalahakuinen 
juominen (Alasuutari 1985; Eriksen 1999; Holmila 2001; Kortteinen & Elovainio 2003). 
Uudessakin mallitarinassa ja kuvastossa alkoholinkäyttö säilyy luonnollisena osana mie-
histä käyttäymistä, mutta niissä korostuu humalajuomisen välttely, alkoholi nautintoainee-
na ja juomisen sosiaaliset puolet. (Dempster 2011; Eriksen 1999; Holmila 2001.) Perintei-
sen ja uuden mallitarinan ja kuvaston juomistavat liitetään eri miesryhmiin. Suomalaisessa 
kulttuurissa uuden mallitarinan ja kuvaston juomistapa yhdistetään eritoten korkeakoulu-
tettuihin keskiluokkaisiin miehiin (Simonen 2012a; 2012b; Törrönen Roumeliotis 2013). 
Suomalaisessa, ja laajemminkin länsimaisessa, kulttuurissa perinteisen kuvaston humala-
hakuinen ja runsas juomistapa liitetään puolestaan matalammin koulutettuihin ja nuoriin 
miehiin, työväenluokkaisuuteen, maalaisuuteen ja syrjäseutuihin (Campbell 2000; Maunu 
2013; Mullen ym. 2007; Törrönen & Roumeliotis 2013). Miesten alkoholinkäytön uuden 
tarinamallin ja kuvaston voi tulkita toistavan miesten alkoholinkäytön hallitsevia arvoja ja 
normeja (Simonen 2013a, 77–78).

Isyyden ja miesten alkoholinkäytön kulttuuristen mallitarinoiden ja kuvastojan taus-
talta voi hahmottaa laajemmat miehisyyden kuvastot ja mallitarinat. Erot miehisyyden 
mallitarinoissa ja kuvastoissa pohjautuvat siihen, millaiseksi miehisyyden perusluonne 
ymmärretään. Perinteisessä miehisyyden kuvastossa ja mallitarinassa miehisyys on biolo-
giaan sidottua ja olemuksellista. Miehisyys on selkeää ja erilaista kuin naiseus, johon liittyy 
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negatiivisena nähtyä erilaisuutta: puutteita ja epätäydellisyyksiä. Miehisyys ilmenee julki-
seen elämään, työhön ja kilpailuun keskittymisenä ja etäisenä patriarkaalisuutena kotona. 
(Kekäle 2007, 50–53; Kekäle & Eerola 2014). Uudessa kuvastossa ja mallitarinassa kyseen-
alaistetaan sekä miehisyyden kytkeytyminen biologiaan että erot miehisyyden ja naiselli-
suuden välillä. Kahden vastakkaisen sukupuolen asemasta puhutaan monista sukupuolista 
ja sukupuolen esittämisen tavoista. Uuden mallitarinan ja kuvaston kautta nostetaan esiin 
perinteisen miehisyyden patriarkaalinen ja väkivaltainen luonne. Niiden asemasta miehi-
syyden tulisi toteutua kunnioittavana, osallistuvana, läheisenä ja hoivaavana miehisyytenä. 
(Beynon 2004; Kekäle 2007, 52–83; Kekäle & Eerola 2014.) Myös miehisyyden uuden mal-
litarinan ja kuvaston voi tulkita kuvastavan hallitsevia miehisyyden ideaaleja ja normeja 
kulttuurissamme (Kekäle 2007, 52–83; Kekäle & Eerola 2014).

2.4 Tutkimustehtävä ja tutkimuskysymys
Olen tässä luvussa esitellyt väitöstutkimukseni tutkimuksellista kehystä. Esitin, että tutki-
muksellisen kehykseni teoreettismetodologinen tausta perustuu sukupuolitietoiseen mies-
tutkimukseen ja kulttuurintutkimukselliseen lähestymistapaan. Keskeiseksi käsitteeksi 
nostin kulttuurisen maskuliinisuuden, jonka määrittelin sisältävän kulttuuriset käsitykset 
siitä, mitä ovat hyväksytyt tavat olla mies ja asettavan rajoja sille, mikä ymmärretään mie-
hiseksi ja miten miehet voivat toimia ja olla. Yhdeksi tavaksi tarkastella kulttuurisia mas-
kuliinisuuksia ja niiden hierarkista asemoitumista toisiinsa nähden ehdotin kulttuuristen 
mallitarinoiden ja kuvastojen tutkimisen. Kirjallisuuskatsauksen, jossa tarkastelin aiem-
pia isyyden ja miesten alkoholinkäytön kulttuurisia mallitarinoita ja kuvastoja käsitelleitä 
tutkimuksia, perusteella määrittelin niiden jakautuvan karkeasti kahteen: perinteisiin ja 
uusiin ja pohjautuvan laajempiin vastaavasti kaksijakoisiin miehisyyden mallitarinoihin ja 
kuvastoihin. Uusien kuvastojen ja mallitarinoiden nähdään toistavan kulttuurisesti hal-
litsevia isyyteen, miesten alkoholinkäyttöön ja miehisyyteen liittyviä arvoja, normeja ja 
ideaaleja. 

Karkea kaksijakoisuus perinteisen ja uuden välillä muodostaa viime kädessä sen kehyk-
sen, jonka läpi tässä väitöstutkimuksessani tarkastelen isien alkoholinkäyttöön liittyviä 
kulttuurisia arvoja, ideaaleja ja normeja. Haen niitä etsimällä tapaustutkimuksiin valit-
semistani populaarikulttuurisista teksteistä isien alkoholinkäytön kulttuurisia kuvastoja 
ja mallitarinoita, joiden näen koostuvan siitä, miten isyyden, miesten alkoholinkäytön ja 
miehisyyden perinteiset ja uudet kulttuuriset mallitarinat ja kuvastot ja niiden sisältämät 
normit ja ideaalit toistuvat, liittyvät yhteen, sivuavat ja risteävät toisiaan. Toisin sanoen, 
isien alkoholinkäytön kulttuurisissa kuvastoissa ja mallitarinoissa isyyden, miesten alkoho-
linkäytön ja miehisyyden kulttuuriset normit ja ideaalit kohtaavat. Ne muodostavat yhdes-
sä isien alkoholinkäytön moraalikoodiston, joka puolestaan määrittää, millaiset kulttuu-
risesti miehisiksi määrittyvät alkoholinkäytön tavat ovat isille sallittuja ja voidaan liittää 
hyvään isyyteen.
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Yhteenveto-osan alussa määrittelin väitöstutkimukseni tavoitteeksi tuottaa uutta päi-
vitettyä tietoa siitä, millaiset kulttuurisesti miehisiksi määrittyvät alkoholinkäytön tavat 
ovat isille sallittuja ja voidaan nähdä osaksi tavanomaista kelpo vanhemmuutta. Tavoitteen 
saavuttamiseksi paikansin tapaustutkimuksissani isien alkoholinkäytön kulttuurisia ku-
vastoja ja mallitarinoita ja niiden sisältämiä ideaaleja ja normeja hyvästä isyydestä ja isille 
oikeanlaisesta alkoholinkäytöstä. Näistä normeista ja ideaaleista muodostuu isien alkoho-
linkäytön kulttuurinen moraalikoodisto. Vaikka jokaisella tapaustutkimuksellani on ollut 
omat tutkimuskysymyksensä ja analyysin kohteensa (ks. taulukko 1), ne voidaan esittää 
kaksiosaisena tutkimustavoitteeni mukaisena tutkimuskysymyksenä:

1) Miten ja millaisia isien alkoholinkäytön sukupuolittuneita kulttuurisia merkityksiä 
populaarikulttuurisissa esityksissä ja teksteissä rakentuu?

2) Minkälaiset alkoholinkäytön tavat niiden perusteella kulttuurissamme isille hyväksy-
tään?

Näihin kysymyksiin vastaan käymällä ensin luvussa 3 läpi tapaustutkimuksieni tutkimus-
asetelmat ja tulokset, minkä jälkeen luvussa 4 kokoan yhteen tapaustutkimusteni tuloksia 
ja esitän isien alkoholinkäytön kulttuurisen moraalikoodiston, joka koostuu kulttuurista 
käsityksistä siitä, mitä ovat isille sallitut, mutta samalla miehisiksi määrittyvät alkoholin-
käytön tavat.



24

3 Tulokset isien alkoholinkäytön kulttuurisista 
kuvastoista ja mallitarinoista

Tässä luvussa esittelen tapaustutkimuksieni (julkaisut I–IV) keskeiset tulokset ja tekemiä-
ni päätelmiä isien alkoholinkäytön kulttuurisista kuvastoista ja mallitarinoista. Esittelen 
tapaustutkimukset niiden julkaisujärjestyksessä omien alaotsikoidensa alla. Pääpaino 
esittelyssä on tutkimuksieni tuloksissa, mutta käyn läpi ja perustelen myös aineistojen ja 
analyysimenetelmien valintaa. Yhteistä valitsemilleni aineistoille on, että kaikissa niissä 
tutkimukseni keskeiset sisällöt, isyys ja alkoholinkäyttö, yhdistyvät tavoilla, jotka mah-
dollistavat niihin liittyvien kulttuuristen kuvastojen ja mallitarinoiden tarkastelun. 
Huomion arvoista on myös se, että tapaustutkimukseni kerrostuvat: koska tutkimukseni 
aihepiiri on vähän, jos lainkaan, tutkittu, edeltävät toimivat osana seuraajiensa perustuk-
sia, mikä näkyy kolmessa tuoreimmassa artikkelissa (julkaisut II–IV) viittauksina omiin 
aiemmin julkaistuihin artikkeleihini.

Tapaustutkimuksieni aineistot ovat julkisia ja avoimesti kenen tahansa saatavilla. Nii-
den tutkimuskäyttöön ei siten liitykään eettisiä ongelmia, jotka suoraan koskisivat tut-
kimukseen osallistuvien henkilöiden tai tutkittavien henkilöiden yksityisyyden suojaa. 
(Kuula 2011; Varpio 2008.) Ensimmäisessä ja neljännessä artikkelissa (julkaisut I ja IV) ai-
neistoina ovat kaunokirjallisuus ja siihen rinnastettavissa oleva sarjakuvaromaani. Ne ovat 
lähtökohtaisesti julkisia ja arvosteltavia tuotteita, eikä niiden tutkimusta ilman tekijöiden 
suostumasta voida rajoittaa. (Varpio 2008.) Kolmannen artikkelin (julkaisu III) tutkimus-
aineistona on julkisessa verkossa vapaasti saatavilla oleva verkkokeskustelu. Sen käyttöön 
liittyvää eettistä pohdintaa käyn tarkemmin läpi itse artikkelissa. Pohdinnan keskiössä on 
ollut keskustelussa esiin nousevat paikoin arkaluontoiset aiheet ja nimimerkkien suojissa 
esiintyvien keskustelijoiden mahdollisen tunnistamisen ehkäisy ja siten tunnistamisesta 
potentiaalisesti aiheutuvan haitan minimointi. (Ks. Kosonen 2018; Kuula 2011, 184–199; 
Turtiainen & Östman 2013.) 

Toisen artikkelini aineiston muodostavat ammattinyrkkeilijä Jussi Koivulan lehti- ja 
televisiohaastattelut (julkaisu II). Muiden aineistojeni tavoin ne ovat julkisesti ja avoimesti 
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saatavilla ja siten vapaasti myös tutkimuskäytössä (ks. Kuula 2011). En olekaan itse artikke-
lissa käynyt suoraa eettistä pohdintaa, mutta olen korostanut läpi artikkelin sitä, että tutki-
muksen kohteena on nimenomaan Koivulasta mediassa kerrottu tarina, eivätkä Koivulan 
epätyypillisen elämänkulun yksityiskohdat itsessään. Tällä olen halunnut erottaa Koivu-
lan ihmisenä hänestä kerrotusta tarinasta. Tässä mielessä olen myös jättänyt artikkelistani 
pois muiden tarinassa esiintyvien henkilöiden nimet.

3.1 Isien alkoholinkäytön kolme tarinamallia 
Isipappablues- ja Isäasentoja-teoksissa

Ensimmäisessä tapaustutkimuksessa (julkaisu I) tarkastelin isyyden, alkoholin ja miehi-
syyden kytköksiä kaunokirjalllisuuden avulla. Käytin aineistona kaunokirjallisuutta, sillä 
se syntyy aina tietyssä kulttuurisessa kontekstissa ja ammentaa aineksia kulttuurisesta tra-
ditiosta (Novitz 2001). Se ei siten ole kulttuurista irrallaan, vaan kaunokirjallisuuden voi 
nähdä tulkitsevan kulttuuristen jäsennysten mahdollisuuksia ja rajoituksia. Tarkastelles-
saan aikaamme se toimii eräänlaisena sosiaalisena diagnoosina nykyajasta ja kiteyttää kä-
sittelemiinsä aiheisiin liittyviä kulttuurisia käsityksiä. (Oksanen 2006, 45; Soikkeli 2006; 
Suoninen 2015). Siinä voidaan tuoda esiin uusia vasta tulollaan olevia uudistavia ja kriittisiä 
käsityksiä, mutta se voi yhtä lailla toistaa muuntelematta kulttuurimme vallitsevia jäsen-
nyksiä ja ymmärryksiä (Jokinen 2004). Näin ajatellen, kaunokirjallisuus tarjoaa tutkijalle 
ikkunan tarkastella aikamme kulttuurista todellisuutta: arvoja, ideaaleja ja normeja sekä 
niiden mahdollisia muutoksia (Hänninen 1999, 17–18; Oksanen 2006, 147).

Ikkunaksi isien alkoholinkäyttöön valitsin Hippo Taatilan (2014) Isipappablues ja Petri 
Vartiaisen (2014) Isäasentoja teokset. Luin teoksia lähtökohtaisesti toisiaan täydentävinä 
nykysukupolven isyyden esityksinä. Molempien teosten päähenkilönä ja kertojana on kor-
keakoulutettu keskiluokkainen isä. Teosten isäkertojien voi kuitenkin nähdä edustavan 
erilaista isyyttä ja miehisyyttä. Erot teosten isäkertojien välille paikantuvat ammattiin ja 
asuinympäristöön. Vartiaisen isäkertoja asuu ja toimii opettajana pienehkössä kaupungis-
sa. Hänen voi tulkita edustavan perinteistä vakaata keskiluokkaisuutta, jota leimaa perin-
teeseen nojaavat jähmeät käsitykset sukupuolista ja vanhemmuudesta. Taatilan isäkertoja 
asuu Helsingin Kalliossa ja kiinnittyy nykyajan epävakaaseen tietotyöläisyyteen, jota lei-
maa työn ja korkeakouluopiskelun yhteensovittaminen. Hänen voi nähdä edustavan uutta 
urbaania elämäntapaa, johon liittyy sukupuolten ja vanhemmuuden roolien neuvotelta-
vuus ja joustavuus.

Vaikka alkoholi itsessään ei ole kummankaan teoksen keskeinen teema, isäkertojien 
kuvaukset omasta ja sukunsa isien alkoholinkäytöstä muodostavat ison osan teoksien ker-
ronnasta. Analyysissani keskityin näihin isäkertojien kuvaamiin alkoholinkäyttötilantei-
siin ja -tapahtumiin. Tutkimusmenetelmässä otin vaikutteita narratiivisesta lähestymista-
vasta ja tarkastelin isäkertojien alkoholinkäytön kuvauksia erillisinä tarinoina, joissa on 
oma juonensa ja tapahtumajärjestyksensä (ks. Cohan & Shires 1988, 53–68; Hyvärinen 
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2008; Hänninen 1999, 15–23). Tulkitsin niitä kuitenkin osana teosten kokonaisuutta, sillä 
niiden merkitykset tulevat tarkimmin esiin, kun ne kytkeytyvät koko teoksen juoneen, 
rakenteeseen ja etenemiseen. Teosten kokonaisuuden lisäksi tulkintani kehyksinä ja ana-
lyyttisina keskustelukumppaneina olivat aiemmasta tutkimuksesta erittelemäni isyyden, 
miehisyyden ja miesten alkoholinkäytön kulttuuriset mallitarinat ja kuvastot. Käytännös-
sä tarkastelin sitä, miten teosten minäkertojina toimivat isät, isäkertojat, kuvaavat omaa ja 
sukunsa isien alkoholinkäyttöä ja miten nämä kuvaukset kytkeytyvät mieheyden, isyyden 
ja miesten alkoholinkäytön kulttuurisiin mallitarinoihin ja kuvastoihin.

Taulukko 3. Isämiesten alkoholinkäytön kolme tarinamallia Isäasentoja- ja Isipappablues-teoksissa.
Isämiesten 

alkoholinkäytön 
tarinamallit

Isyys Alkoholinkäytön tavat Keihin liitetään? Isien alkoholinkäytön 
seurauksia

1 Perinteinen 
tarinamalli

Isä on perheenpää ja 
elättäjä.

Äidin ja isän erilaiset 
vanhemmuuden 
roolit.

Isän etäisyys muuhun 
perheeseen.

Alkoholinkäyttö luonnol-
linen osa mieheyttä.

Humalahakuisuus.

Juominen miesten 
keskinäistä kodin ulko-
puolista toimintaa.

Ongelmajuominen.

Isäkertojien isoisät 
ja isät.

Suvun alkoholiongel-
maiset vanhemmat 
miehet ja heidän 
poikansa.

Isäkertojien oma 
nuoruus.

Isän humalajuomisen 
tunkeutuminen arkeen 
ja perheeseen.

Alkoholi etäännyttää 
isää ja lapsia.

Humalahakuinen 
juominen kasvua 
mieheyteen.

Ongelmajuomisen 
periytyminen.

2 Ristiriitainen 
tarinamalli

Läheisempi ja osallis-
tuvampi isä.

Isän ja äidin, miesten 
ja naisten, erilaiset 
roolit perheessä.

Alkoholinkäyttö luonnol-
linen osa mieheyttä.

Alkoholinkäytön arkipäi-
väisyys ja ongelmatto-
muus.

Humalajuominen kodin 
ulkopuolella miestove-
reiden kanssa. 

Isäksi tulleet isäkertojat.

Alkoholinkäyttö isän 
oman tilan määrittelyä.

Vähäinen alkoholinkäyt-
tö mahtuu isyyteen ja 
auttaa suoriutumaan 
isyyden velvollisuuk-
sista.

Haluttomuus pohtia 
alkoholinkäytön vaiku-
tuksia perheeseen.

3 Uusi tarinamalli

Läheinen, kunnioitta-
va ja hoivaava isyys 
ja miehisyys.

Vanhempien roolien 
sekoittuminen.

Isä tukevasti kiinni 
kodissa ja perheessä.

Juomisen sosiaali-
suuden korostuminen 
ja humalajuomisen 
välttely.

Puolison ja yhteisten 
kavereiden kanssa 
juominen.

Juomistilanteet kodin ja 
perheen ulkopuolella. 

Isäksi kasvamassa 
olevat isäkertojat.

Isyyden vastuu hillitsee 
ja hallitsee alkoholin-
käyttöä.

Isyys alkoholinkäyttöä 
keskeisempi miehisyy-
den määrittelijä.

Juominen kuitenkin 
edelleen määrittelee 
miehisyyttä.

Analyysissa erotin Isäasentoja- ja Isipappablues-teoksista kolme isämiesten alkoholinkäy-
tön kulttuurista mallitarinaa: perinteisen, ristiriitaisen ja uuden tarinamallin. Erot tarina-
mallien välillä tarkentuivat siihen, miten teosten kertojina toimineet isät kuvaavat omaa 
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ja sukunsa miesten alkoholinkäyttöä, ja miten nämä kuvaukset kytkeytyvät isyyden, mie-
hisyyden ja miesten alkoholinkäytön kulttuurisiin mallitarinoihin ja kuvastoihin. Olen 
koonnut tulokseni tiivistetysti taulukkoon 3.

Isämiesten alkoholinkäytön perinteisessä mallitarinassa yhdistyvät isyyden, miesten 
alkoholinkäytön ja miehisyyden perinteiset kulttuuriset mallitarinat ja kuvastot (ks. tau-
lukko 2). Se näkyy teoksissa ennen kaikkea teosten kertojien kuvatessa sukunsa edeltävien 
isäsukupolvien alkoholinkäyttöä, mutta myös kuvauksina alkoholiongelmaisista sukulais-
miehistä sekä kuvauksina kertojien nuoruuden alkoholinkäytöstä. Edeltävien sukupolvien 
isiä kuvataan lapsilleen ja perheelle etäisinä elättäjinä (Kekäle 2007, 41–43; Kekäle & Ee-
rola 2014), joiden alkoholinkäyttö on ollut perinteisen miehisen humalahakuista (Eriksen 
1999; Holmila 2001) ja itse juominen on tapahtunut miesryhmissä erillään naisten, kodin 
ja perheen kontrollista (Apo 2001, 377; Pyörälä 1991). Vaikka teoksissa humalajuominen 
on tapahtunut erillään perheestä, on sieltä usein palattu humaltuneena ja pahoinvoivana 
keskelle perhearkea, jolloin puoliso ja perhe on pitänyt huolta pahoinvoivasta isästä. Teok-
sen kuvauksissa tämä on etäännyttänyt isä lapsistaan.

Etääntyminen on yleensä ollut väliaikaista, mutta teoksissa isämiesten alkoholinkäytön 
perinteiseen tarinamalliin liittyvät myös kuvaukset sukulaismiesten ongelmajuomisesta, 
joissa etääntyminen on pysyvää. Ongelmajuominen eristää isän perheestään ja lapsistaan. 
Alkoholiongelmat myös periytyvät: juopon isän pojasta tulee juoppo. (Apo 2001, 379–381; 
Itäpuisto & Grönfors 2004.) Humalahakuinen juominen ei teoksissa liity kuitenkaan vain 
edeltäviin sukupolviin tai ongelmajuomiseen. Se kuuluu myös teosten isäkertojien nuoruu-
teen (ks. Maunu 2013; Mullen ym. 2007) ja näyttäytyy välivaiheena mieheksi kasvamisessa: 
kehitystehtävänä, joka on tullut suorittaa ennen isäksi tuloa.

Isämiesten alkoholinkäytön ristiriitaisessa tarinamallissa perinteinen miehisyys ja uusi 
isyys kohtaavat. Siinä näkyy uuden isyyden kulttuurisen mallitarinan ja kuvaston lähei-
nen ja osallistuva isä (Kekäle & Eerola 2014; Kolehmainen 2004), jolle alkoholinkäyttö 
kuitenkin edelleen on luonnollinen osa miehenä olemista (Dempster 2011; Eriksen 1999). 
Teoksissa se näkyy juuri isäksi tulleiden isäkertojien kuvatessa juomisensa motiiveja. Alko-
holinkäytön uudenlaiseksi motiiviksi silkan humalajuomisen rinnalle ja tilalle nousee isän 
hetkellinen irtautuminen perhearjesta (vrt. Törrönen & Härkönen 2016). Irtautuminen 
voi tapahtua perinteisen mallin mukaisesti lähtemällä miestoveri(e)n kanssa mökkireissul-
le tai kapakkakierrokselle pois kodin ja perheen piiristä (Ahola 1989, 90–91; Alasuutari 
1986, 112–115; Paakkanen 1991, 41–43) tai se voi olla alkoholinkäyttöä keskellä perhear-
kea ilman humaltumisen motiivia. Tällaisten alkoholinkäytön tapojen nähdään teoksissa 
mahtuvan isyyteen ja auttavan isää suoriutumaan isyyden uusista velvoitteista: hoivasta ja 
huolenpidosta. 

Ristiriitaisessa tarinamallissa alkoholinkäyttö kytkeytyy vielä tiukasti miehisyyteen. 
Isäksi tulleen miehen miehisyys voi joutua kyseenalaiseksi, jos hän ei käytä ollenkaan 
alkoholia. Raittius on epäilyttävää ja epämiehekästä. (Alasuutari 1985; Apo 1999.) Liian 
vähäisellä tai olemattomalla alkoholinkäytöllä isä voi menettää miehisyytensä ja teoksis-



28

sa puolisokin patistaa isäkertojaa alkoholinkäyttöön. Ristiriitaisessa tarinamallissa onkin 
kyse juuri uuden isyyden ja perinteisen miehisyyden mallitarinoiden ja kuvastojen välisestä 
ristiriidasta. Samaan aikaan, kun tulisi olla läheinen ja huolehtiva isä, mille etenkin runsas 
alkoholinkäyttö on riski (Kosonen 2011; Pirskanen 2011), pitäisi todentaa miehisyyttään 
runsaalla ja mieluiten julkisella alkoholinkäytöllä (Dempster 2011; De Visser & Smith 
2007). Teosten alkoholinkäytön kuvauksissa tämä näkyy isäkertojien haluna pitää kiinni 
perinteiseen miehisyyteen kuuluvasta alkoholinkäytöstä, mutta tekevän sen tavalla, joka ei 
ainakaan suoraan näytä olevan lapsille haitallista. Alkoholinkäyttöä ei kuitenkaan pohdita 
teoksissa isäkertojien lasten näkökulmasta, mikä jättää näkymättömiin ja käsittelemättä 
sen, että isiensä alkoholinkäytöstä kärsineiden joukossa on paljon niitä, joiden isien alko-
holinkäyttö on ollut yleisen kulttuurisen näkemyksen mukaan ongelmatonta (Itäpuisto 
2001).

Isämiesten alkoholinkäytön uudessa tarinamallissa yhdistyvät isyyden, miesten alko-
holinkäytön ja miehisyyden uudet kulttuuriset tarinamallit ja kuvastot. Siinä näkyy uusi 
hoivaava, läheinen ja osallistuva isä (Kekäle 2007, 40–43; Kekäle & Eerola 2014; Kolehmai-
nen 2004), jonka alkoholinkäytössä korostuu uudenlainen sosiaalisuus ja juomistilantei-
den tunnelma ja ilmapiiri (Eriksen 1999; Holmila 2001). Juomiskumppaneina ovat puoliso 
ja tämän kanssa yhteinen tuttavapiiri, eikä juominen ole enää vain toisten miesten kanssa 
yhteistä pakoa kodin ja perheen kontrollista (ks. Apo 2001, 377). Puolison kanssa juodaan 
tosin kodin ja perheen ulkopuolella, mikä teoksissa esitetään vastuunottona lasten hyvin-
voinnista. Vanhemmuuden vastuu ei tosin näy kuvauksina ja pohdintoina alkoholinkäytön 
jälkeisten aamujen tapaamisista lasten kanssa. Ikään kuin sosiaalinen ja ei-humalahakui-
nen juominen ei vaikuttaisi lainkaan seuraavaan aamuun ja olisi täysin ongelmatonta las-
ten kannalta. (Ks. Itäpuisto 2001.)

Uusi tarinamalli on myös isäkertojien välimatkan ottamista nuoruuden humalaha-
kuiseen juomiseen. Nuoruuden humalaiset toilailut ovat olleet vain välivaihe mieheyteen 
kasvamisessa (Mullen ym. 2007), eikä humalahakuisuus kuulu isyyteen kasvaneiden isä-
kertojien tarinaan. Sen sijaan isämiesten uudessa tarinamallissa hoivaavasta ja läheisestä 
isyydestä, hoivaisyydestä, on tullut uusi mieheyden ideaali (Eerola 2015; Eerola & Hut-
tunen 2011), joka hallitsee jopa miesten välisiä juomistilanteita. Teosten isämiesten alko-
holinkäytön uuteen tarinamalliin kytkeytyvissä miesten keskinäisten juomistilanteiden 
kuvauksissa (hoiva)isyys nousee miesten välisissä keskusteluissa alkoholinkäyttöä keskei-
semmäksi miehisyyden määrittelijäksi. Miesten välinen juomistilanne kuitenkin säilyy 
keskeisenä miehisyyden (ja isyyden) rakentamisen paikkana (vrt. Alasuutari 1985; Sulku-
nen ym. 1985, 140–144, 246–262), eikä teosten isämiesten alkoholinkäytön uuteen tarina-
malliin kytkeytyvissä kuvauksissa alkoholinkäyttöä seurauksineen tarkastella isän ja lap-
sen, tai isän ja perheen, välisissä kohtaamisissa. Alkoholi ja isyys kuvataan erillisinä puolina 
isäkertojien elämää, jolloin heidän alkoholinkäyttönsä näyttäytyy täysin ongelmattomana.

Olen tulkinnut tämän niin, että Isäasentoja- ja Isipappablues-teosten isäkertojien ku-
vaukset omasta ja sukujensa miesten alkoholinkäytöstä toistavat kulttuurissamme tarjol-
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la olevia isyyden, miesten alkoholinkäytön ja miehisyyden mallitarinoita ja kuvastoja. Ne 
voidaan nähdä osana sitä kulttuurista ja sosiaalista tarinavarantoa ja kuvastoa (Hänninen 
1999, 15–20), joka muokkaa ja ohjaa yleistä asenneilmastoa ja osallistuu isien alkoholin-
käyttöön liittyvien kulttuuristen arvojen, ideaalien ja normien tuottamiseen ja kierrättä-
miseen. Teoksista tulkitsemieni isämiesten alkoholinkäytön kulttuuristen tarinamallien 
perusteella asenneilmastoamme hallitsee edelleen näkemys alkoholinkäytöstä oleellisena 
osana miehisyyttä, vaikka eri tarinamalleissa miehiseksi kuvatun alkoholinkäytön tavat 
ovatkin erilaisia. 

Teosten kokonaisuudessa isämiesten alkoholinkäytön mallitarinat esitetään yhtäältä 
sukupolvisidonnaisina ajan mukana muuttuvina miehisyyden kehitysvaiheina, joissa isän 
alkoholiongelma näyttäytyy kehityksen keskeyttävänä esteenä, joka siirtää alkoholiongel-
mat seuraavalle sukupolvelle, ja joissa alkoholinkäytön sosiaalisuutta ja humalajuomista 
välttävä juomistapa ja hoivaisyys näyttäytyvät ideaaleina. Nykysukupolven edustajina isä-
kertojien kuvataan edustavan tätä ideaalia, kun taas aiempien sukupolvien isät kiinnyt-
tyvät kehityksen edeltäviin vaiheisiin. Toisaalta tarinamallit esitetään teoksissa yksilön 
kehityskertomuksina, jotka kuvaavat isäkertojien kasvamista kulttuurisesti ihannoituun 
miehisyyteen, jossa isyys toteutuu läheisenä ja hoivaavana ja alkoholinkäyttö mukautuu 
hoivaisyyden vaatimuksiin ja toteutuu ei-humalahakuisena alkoholinkäyttönä juomisen 
sosiaalisia puolia korostaen pääsääntöisesti kodin ja perheen ulkopuolella.

Tämän voi tulkita niin, että isien alkoholinkäytön kulttuuriset arvot, ideaalit ja normit 
palautuvat uuden isyyden ja uuden miehisyyden kulttuuristen tarimallien ja kuvastojen 
käsityksiin oikeanlaisesta miehisyydestä ja hyvästä isyydestä, joita aiemman tutkimuksen 
perusteella edustavat erityisesti korkeakoulutetut keskiluokkaiset nuoret isät ja miehet 
(Eerola & Huttunen 2011; Eerola & Mykkänen 2015; Eräranta 2006). Mikä tarkoittaisi 
puolestaan sitä, että isien alkoholinkäyttöön liittyvät normit, arvot, odotukset ja ideaalit 
kytkeytyvät siihen yleisenä ja säädyllisenä nähtyyn tavallisuuteen, jota suomalaisessa(kin) 
kulttuurissa korkeakoulutetun keskiluokan on nähty edustavan, ja jota vasten muita (mies)
ryhmiä arvioidaan (Ketokivi 2009; Lawler 2008, 125; Urponen 2008).

3.2 Ammattinyrkkeilijä Jussi Koivulan 
mediaelämäntarinan kaksi miehisyyskuvaa

Toisessa tapaustutkimuksessa (julkaisu II) tarkastelin ammattinyrkkeilijä Jussi Koivulasta 
mediassa kerrottua elämäntarinaa kulttuurisesti epätyypillisenä isänsä alkoholinkäytöstä 
kärsineen pojan selviytymis- ja kasvutarinana. Isiensä alkoholinkäytöstä kärsineiden poi-
kien selviytymistarinat ovat kulttuurissamme harvemmin kerrottuja ja epätyypillisempiä 
(Itäpuisto 2001; Pirskanen 2011). Kulttuurillisesti tyypillisemmässä tarinassa isänsä alko-
holinkäytöstä kärsinyt poika jatkaa isänsä viitoittamalla tiellä, jolloin alkoholi- ja päihde-
ongelmat siirtyvät isältä pojalle (Apo 2001, 379–381; Itäpuisto & Grönfors 2004). Koivu-
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lasta esitetty tarina on kuitenkin toisenlainen. Vanhempiensa jatkuvan alkoholinkäytön 
värittämästä lapsuudesta huolimatta Koivulasta kasvaa raitis ja huolehtiva isä, mies ja puo-
liso. 

Juuri Koivulasta kerrotun tarinan epätyypillisyys ja sen saama mediajulkisuus teki siitä 
aineistona kiinnostavan. Kulttuurisesti epätyypillisen kertomuksen esiin nousemisen me-
diajulkisuudessa voi jo itsessään nähdä huomionarvoisena. Onhan mediajulkisuus keskei-
siä paikkoja, joissa rakennetaan, tyypitellään ja tehdään näkyväksi kulttuurisia arvoja, kä-
sityksiä ja ymmärryksiä (Gripsrud 2002, 3–30; McQuial 2010, 340–359; Silverstone 1999, 
1–12) ja se, miten erilaisia aiheita mediassa käsitellään toistaa, tuottaa ja muokkaa niihin 
liittyviä kulttuurisia käsityksiä (Lyons ym. 2006; Lyons 2000). Koska Koivulasta medias-
sa kerrotussa tarinassa käsitellään hänen suhdettaan alkoholiongelmaiseen isäänsä, hänen 
omaa isyyttään ja suhdetta poikaansa ja puolisoon sekä suhtautumista alkoholiin, siitä voi-
daan hahmottaa isyyteen ja miesten alkoholinkäyttöön liittyviä miehisyyteen kietoutuvia 
kulttuurisia ymmärryksiä, joita tarinan epätyypillisyys värittää.

Tutkimusaineiston muodostivat yhteensä kaksitoista vuosina 2012–2017 julkaistua 
lehtiartikkelia ja televisiohaastattelua, joissa haastattelu hetkellä noin kolmekymppinen 
Koivula muistelee tähänastista elämäänsä ja sen käännekohtia: huostaanottoa kuusivuo-
tiaana, nyrkkeilyn aloittamista kymmenvuotiaana, vanhempien menehtymistä alkoholiin 
hänen ollessaan kaksitoista, rakastumista ja isäksi tuloa yhdeksäntoistavuotiaana. Valitsin 
haastattelut ja artikkelit sen perusteella, miten ne valaisevat Koivulan tarinaa. Vaikka tari-
nan juoni, keskeiset tapahtumat ja aikajänne säilyivät samoina, eri artikkelit ja haastattelut 
tarkastelevat tarinaa hieman eri näkökulmista ja nostavat esiin eri yksityiskohtia Koivulan 
elämästä. Analyysia varten järjestin haastatteluissa ja artikkeleissa eri tavoin kerrotun Koi-
vulan elämäntarinan lineaariseksi eteneväksi sen aikajänteen, juonen ja keskeisten tapah-
tumien mukaan. Keskeiset tapahtumat tulkitsin tarinan muutoskohdiksi, joissa myös se, 
miten isyyttä, alkoholia ja miehisyyttä tarinassa kuvataan, muuttuu.

Analyysitapani tässä tapaustutkimuksessa oli sisällönanalyyttinen ja sitä voi luonnehtia 
sekä teorialähtöiseksi ja teoriaohjaavaksi (Tuomi & Sarajärvi 2018, 127–133) että aineiston 
ajatteluksi teorian kanssa (Salo 2015). Joka tapauksessa kyse on ollut siitä, että olen käyt-
tänyt aiempaa tutkimusta havaitsemisen ja luokittelun apuna. Vertasin Koivulan media-
elämäntarinan yksityiskohtia aiemman isyyden, miesten alkoholinkäytön ja miehisyyden 
kulttuurisia mallitarinoita ja kuvastoja tarkastelleiden tutkimusten jäsennyksiin. Käytin 
niiden havaitsemaa karkeaa kaksijakoisuutta perinteisten ja uusien mallitarinoiden välillä 
ja niiden luokitteluperusteita analyysini pohjana. Tarkastelin, miten isyyden ja vanhem-
muuden roolit, isän ja lapsen suhde, isän ja työn suhde, alkoholinkäytön tavat ja ymmärrys 
miehisyyden perusluonteesta toistuivat, muuntuivat ja yhdistyivät Koivulasta kerrotussa 
mediaelämäntarinassa.

Analyysini perusteella Koivulan mediaelämäntarinasta voidaan erottaa kulttuurisesti 
epäonnistunut ja kulttuurisesti hyväksytty miehisyyskuva. Epäonnistunut miehisyyskuva 
kiinnittyy tarinassa Koivulan isään, joka ei toista miehisyyttään kulttuurisesti hyväksy-
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tyillä tavoilla (Beynon 2002, 10–13; Jokinen 2000, 68–69, 213) ja kulttuurisesti hyväksytty 
miehisyyskuva kiinnittyy Koivulaan itseensä. Taulukkoon 4 olen koonnut oleelliset seikat 
molemmista miehisyyskuvista.

Taulukko 4. Ammattinyrkkeilijä Jussi Koivulan mediaelämäntarinan kaksi miehisyyskuvaa.
Miehisyys-

kuvat
Kehen 

kiinnittyy? Isyys Työ Alkoholinkäyttö Väkivalta

Kulttuurisesti 
epäonnistunut 
miehisyys

Koivulan isä.

Alkoholista johtuva 
kyvyttömyys 
toimia elättäjänä ja 
perheenpäänä

TAI

läheisenä ja hoivaa-
vana isänä.

Alkoholista johtuva 
sairauseläke.

Runsas, toistuva 
vain rahan puutteen 
kontrolloima ongel-
majuominen.

Humalainen puo-
lisoon kohdistuva 
väkivalta.

Kulttuurisesti 
hyväksytty 
miehisyys

Koivula itse.

Osallistuva, lähei-
nen ja hoivaava 
isyys.

Jussi ”kotiäitinä”; 
puoliso elättäjänä.

(Ammatti)nyrkkeilyn 
vaatima kurinalai-
nen, kova ja ankara 
harjoittelu sekä 
raaka tapa ansaita 
elanto.

Raittius.

Toisten (miesten) 
alkoholinkäytön 
hyväksyminen.

Nyrkkeilyn hallittu 
sääntöjä noudatta-
va väkivalta.

Kyky perhettä 
suojelevaan väki-
valtaan.

Koivulasta kerrotussa mediaelämäntarinassa Koivulan isä ei alkoholiongelmansa vuoksi 
toteuta isyyttään kulttuurisesti hyväksytyillä tavoilla. Isän rahojen päätyessä toistuvasti 
alkoholiin hän ei ole isyyden perinteisen kulttuurisen mallitarinan ja kuvaston perheenpää 
ja elättäjä, joka työllään elättää perheensä ja ansaitsee siten paikkansa perheen hallitsijana 
(Gregory & Milner 2011; Kekäle 2007, 40–41). Toistuva, lähes tauoton, runsas alkoholin-
käyttö estää häntä olemasta myös isyyden uuden kulttuurisen kuvaston mukainen läheinen 
ja hoivaava isä. Koivulan isän, ja äidin, juominen jatkuu yleensä kolmisen viikkoa, kunnes 
eläkkeet ja tuet on juotu ja on pakko sinnitellä viikko selvin päin. Selvinä viikkoina isä 
jaksaa pelailla ja leikkiä Jussin kanssa, mutta isän kaverillinen läheisyys päättyy heti, kun 
hänellä taas on rahaa juoda. Hetkellinen selvinä viikkoina toteutuva kaverillinen läheisyys 
ei riitä kiinnittämään Koivulan isää uuden mallitarinan ja kuvaston hoivaavaan ja huolta 
pitävään isyyteen (Kekäle & Eerola 2014; Kolehmainen 2004).

Vaikka runsas alkoholinkäyttö liittää Koivulan isän miesten alkoholinkäytön perin-
teiseen kulttuuriseen kuvastoon ja mallitarinaan (Dempster 2011; Holmila 2001) ja erityi-
sesti ymmärryksiin työväenluokkaisesta juomisesta (Campbell 2000; Simonen 2012a), ei 
yhteiskunnan tukien varassa elävällä isällä ole tarjolla samanlaista juomisen vapautta kuin 
palkkatyössä oleville. Perheensä työllään elättävä mies ja isä ansaitsee oikeuden omaan 
vapaa-ajankulutukseen: alkoholiin ja tupakkaan (Sulkunen ym. 1985, 18–35). Koivulan 
sairaseläkkeellä ole isä ei ole ansainnut tätä mahdollisuutta: yhteiskunnan tukien varas-
sa elävän isän vain rahan puutteen kontrolloima juominen on ainoastaan epämiehekästä 
heikkoutta (Eriksen 1999; Holmila 2001).
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Koivulan isän väkivaltaisuus kytkee hänet miehisyyden perinteiseen kulttuuriseen 
mallitarinaan ja kuvastoon (Beynon 2004; Kekäle 2007, 50–53). Hän on sekä väkivallan te-
kijä että kohde. Isän humalassa tekemä väkivalta kohdistuu pääasiassa puolisoon ja kotona 
mellastavissa ryyppyporukoissa hän usein joutuu itse väkivallan kohteeksi. Koivulan isän 
haavoittavassa ja haavoittuvassa hahmossa toistuukin suomalaisen väkivallan sukupuolit-
tuneet kulttuuriset merkitykset, joissa väkivalta on miehinen tapa toimia ja kyky tehdä vä-
kivaltaa ja kestää väkivallan kohteena olo ovat miehen mitta. (Jokinen 2017; 2008.) Vaikka 
väkivalta liittää isän kulttuuriseen ymmärrykseen perinteisestä miehisyydestä, ei se toteu-
du kulttuurissa hyväksytyllä tavalla, koska humalaisen väkivallan kohteena on pääsääntöi-
sesti oma puoliso ja satunnaisesti jopa oma äiti (Galtung 1990; Jokinen 2008).

Myös toista Koivulaan itseensä kiinnittyvää miehisyyskuvaa läpäisee perinteiseen mie-
hisyyden kulttuuriseen kuvastoon ja mallitarinaan liitetty väkivalta (Beynon 2004; Joki-
nen 2017; Kekäle 2007, 50–53). Väkivaltaisuuden nähdään perinteisesti kuuluvan miehen 
perusluonteeseen (Kekäle & Eerola 2014). Koivulan työn, kilpanyrkkeilyn, voi nähdä hil-
litsevän ja muuttavan sitä kulttuurissa hyväksyttyyn muotoon ja tapaan: urheilun hallituk-
si sääntöjä noudattavaksi väkivallaksi ja kyvyksi perhettä suojelevaan väkivaltaan (Galtung 
1990; Jokinen 2008). Nyrkkeilyssä hankituilla taidoilla Koivula tietää tarvittaessa pysty-
vänsä suojelemaan perhettään, mutta nyrkkeilyharjoittelu on myös keino purkaa turhautu-
mista ja aggressioita turvallisesti ketään vahingoittamatta.

Koivulan oman isyyden kuvataan mediaelämäntarinassa toteutuvan isyyden uuden 
kulttuurisen mallitarinan ja kuvaston mukaisena osallistuvana, läheisenä ja hoivaavana 
vanhemmuutena (Kekäle & Eerola 2014; Kolehmainen 2004). Nuoren perheen vanhem-
muuden roolit eivät ole perinteiset. Puoliso palaa heti imetysajan päätyttyä ansiotyöhön ja 
pääasiallinen vastuu lapsen hoivasta on Koivulalla itsellään, joka järjestää työnsä, nyrkkei-
lyharjoittelun, niin, että voi huolehtia lapsesta. Hänen voikin nähdä vertautuvan niihin 
korkeakoulutettuihin hoivaavaan isyyteen panostaviin nuoriin isiin, joiden on vahvimmin 
nähty edustavan isyyden uuden mallitarinan ja kuvaston mukaista hoivaisyyttä (Eerola & 
Huttunen 2011; Eerola & Mykkänen 2015).

Isyyteen ja nyrkkeilyyn sitoutuminen sallivat Koivulan mediaelämäntarinassa myös 
Koivulan miehisyyskuvan puutteen: raittiuden. Alkoholinkäyttö kytkeytyy sekä perin-
teisessä että uudessa miesten alkoholinkäytön kulttuurisessa kuvastossa niin vahvasti 
miehisyyteen (Dempster 2011; Eriksen 1999; Holmila 2001), että juomattomuus vaatii 
oikeutetun ja vahvan selityksen. Kilpa- ja ammattinyrkkeilyn kytkös työväenluokkaiseen 
miehisyyteen (Gems 2004; Wacquant 1995) ja erityisesti niiden vaatiman ankaran työn-
teon vahva kytkös perinteiseen miehisyyteen (Kortteinen 1992, 44–61; Jokinen 2000, 
211–212) jättävät Koivulan mediaelämäntarinassa tilaa raittiudelle.

Koivulan mediassa kerrotussa elämäntarinassa myös hoivaava ja läheinen isyys näyt-
täytyy oikeutettuna selityksenä raittiudella. Lapsen syntymän jälkeen keskeisin syy olla 
juomatta on halu olla aina lapsen käytettävissä. Kun Koivula lähtee puolisonsa kanssa juh-
limaan, molemmat ovat selvinpäin, että voivat ajaa kotiin, jos lapsi heitä tarvitsee. Lapsen ei 
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koskaan tarvitse nähdä isäänsä päihtyneenä. Koivulan suhde alkoholiin ei tosin ole täysin 
kielteinen: hän ei itse juo, mutta häntä ei häiritse toisten juominen. Aivan kuin hän ei voi-
si suhtautua täysin kielteisesti kulttuurimme ehkä keskeisimmäksi nähtyyn miehisyyden 
määrittelijään: alkoholinkäyttöön (Simonen 2012a; Törrönen & Roumeliotis 2013).

Koko Koivulan mediaelämäntarinan juonessa siitä erottamani miehisyyskuvat voidaan 
nähdä kehitystehtävänä, josta Koivulan on tullut selvitä kasvaakseen mieheksi ja isäksi. 
Koivulan selviytyminen rankasta lapsuudesta ja kasvaminen mieheksi on tapahtunut ot-
tamalla haltuun niitä miehisyyden piirteitä, joiden tavoittelemisessa Koivulan isä on epä-
onnistunut. Koivulan mediaelämäntarinan juonen voikin nähdä toistavan sitä näkemystä, 
että mieheksi tuleminen on kulttuurisesti mieheen liitettyjen tapojen, eleiden ja tekojen 
oikeanlaista toistamista (Jokinen 2000, 68–69; Reeser 2010, 133–146; West & Zimmer-
man 1987). Oikeanlainen toistaminen näkyy Koivulan mediaelämantarinassa juonena, 
jossa oikein toistetun perinteisen (työväenluokkaisen) miehisyyden jälkeen voi vapaammin 
kiinnittyä uuden isyyden ja miehisyyden kultuurisen kuvaston tapoihin (ks. Bach 2019; 
Eisen & Yamashita 2019).

Koivulan mediaelämäntarinan alussa korostuu perinteiseen työväenluokkaiseen mie-
hisyyteen liitetty työn eetos (Kortteinen 1992, 44–61; Jokinen 2000, 211–212). Ankara 
nyrkkeilyn harjoittelu ja sen raaka tapa ansaita elanto ovat edellytyksiä selviytymiselle 
ja mieheksi kasvamiselle. Isästä poikaan siirtyvä juoppouden ketju (Apo 2001, 379–381; 
Itäpuisto & Grönfors 2004) katkeaa kurinalaisen ja ankaran työn, nyrkkeilyn, avulla. 
Rankasta lapsuudesta selviytyminen esitetään jopa edellytyksenä ammattinyrkkeilyssä 
pärjäämiselle: rankka lapsuus luo perinteisiä kovia miehiä. Isyys ja isäksi tulo ovat Koivu-
lan mediaelämäntarinan juonessa puolestaan hetki, jolloin perinteinen miehisyys laajenee 
kohti uuden isyyden feminiinisiksikin nähtyjä tapoja. Koivulan hoivaava ja läheinen isyys 
näyttäytyy juuri sellaisena perinteistä miehisyyttä muuttavana ja laajentavana voimana, 
jollaiseksi isyyden on nähty tulevan (Eisen & Yamashita 2019; Jokinen 2000, 70; Ruby 
& Scholz 2018). Koivulan mediaelämäntarinan lopussa miehisyyden uuteen kulttuuriseen 
kuvastoon liitetty perhekeskeisyys nouseekin jo koko tarinaa määrittäväksi tekijäksi (Bey-
non 2004; Kekäle & Eerola 2014).

Koska Koivulan mediaelämäntarina esitetään ennen kaikkea kulttuurisesti epätyy-
pillisenä isänsä alkoholinkäytöstä kärsineen pojan selviytymis- ja kasvutarinana, sen voi 
tulkita antavan malleja siihen, miten tämän kaltainen tarina voidaan esittää ja kertoa (ks. 
 Gripsrud 2002, 3–30; Lyons 2000; Lyons ym. 2006; McQuial 2010, 340–359). Koivulan 
mediaelämäntarina tarjoaa mallin, jossa ensin pitää olla perinteisellä tavalla miehinen mies 
selvitäkseen rankasta lapsuudestaan ja sen jälkeen voi isyydessään olla läheinen ja hoivaa-
va (vrt. Bach 2019; Eisen & Yamashita 2019). Sen voi tulkita asettavan kovia vaatimuk-
sia selviytymiselle ja mieheksi kasvamiselle. Ankara työnteko, tunteiden hallinta ja kyky 
väkivaltaan asettuvat kaikki osaksi miehistä selviytymis- ja kasvutarinaa, mitä asetelmaa 
purkaa vasta isäksi tuleminen ja isyyden omaksuminen kulttuurisissa kuvastoissa ja malli-
tarinoissa uudeksi ymmärrätyllä tavalla: hoivaisyytenä. Näin tulkiten, Koivulan mediaelä-
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mäntarinan voi nähdä omalta osaltaan jähmettävän miehisyyttä sen perinteiseen malliin, 
mutta esiin nostavan samalla isyyden mahdollisuutta muuttaa kulttuurisesti ihannoitua 
miehisyyttä pehmeämpään muotoon.

3.3 Isien alkoholinkäytön normit eräässä isämiesten verkkokeskustelussa
Kolmannessa tapaustutkimuksessa (Julkaisu III) tutkimusaineistona oli joukkueurheilu-
lehden verkkokeskustelupalstalla 2010-luvun taitteessa käyty miesten välinen keskustelu 
alkoholinkäytöstä. Tarkastelemassani keskustelussa keskustelijoina ovat isät ja isyydestä 
haaveilevat miehet, jotka yhdessä pohtivat mahdollisuuksia alkoholinkäyttöön ilman, että 
se vaikuttaisi haitallisesti lapsiin ja perheeseen. Tämä poikkeaa iltapäivä- ja naistenlehtien 
keskustelupalstoilla sekä päihdeaiheisilla sivustoilla käydyistä isien ja miesten alkoholin-
käyttöä käsittelevistä keskusteluista, joissa keskitytään yleensä ongelmajuomiseen ja kes-
kustelijoina näyttäisivät useinmiten olevan läheistensä alkoholinkäytöstä kärsivät naiset. 
Myöskään isien tai miesten välisiä keskusteluita alkoholinkäytöstä ilman, että lähtökohta-
na olisi ongelmajuominen tai siitä toipuminen, on julkisessa verkossa löydettävissä vähän, 
jos lainkaan.

Valitsin tutkimusaineistoksi verkkokeskustelun, koska niiden kautta voidaan tarkas-
tella ihmisten käsityksiä ja tapoja puhua tietyistä asioista (Hakala & Vesa 2013). Tutki-
musaineistona verkkokeskustelut ovat niin sanottuja luonnollisia aineistoja eli ne syntyvät 
tutkijasta riippumatta ihmisten omaehtoisen toiminnan tuloksena. Ne eivät ole kyselyjen 
tai haastatteluiden tavoin reaktioita tutkijan esittämiin kysymyksiin, vaan saavat alkunsa 
ihmisten itsensä tärkeinä pitämistä aiheista. (Alasuutari 1993, 89; Hakala & Vesa 2013). 
Samalla verkkokeskusteluille luonteenomainen nimettömyys ja kasvokkaisen vuorovaiku-
tuksen puuttuminen antavat tilaa käsityksille ja mielipiteille, joita ei haastattelu- tai kyse-
lyaineistoilla välttämättä tavoiteta (Ho & McLeod 2008; Vesa 2015). 

Olemukseltaan verkkokeskustelut voidaan nähdä tekstimuotoisena puheena ja keskus-
teluna. Niiden tutkimiseen voidaan soveltaa erilaisia sekä vuorovaikutuksen tutkimuksen 
että tekstien tutkimisen lähestymistapoja (Laaksonen & Matikainen 2013). Koska kol-
mannessa tapaustutkimuksessa olen kiinnostunut isien alkoholinkäytön kulttuurisista 
normeista, sovelsin valitsemaani verkkokeskusteluun diskurssianalyysia. Diskurssianalyy-
sissa tutkitaan kielenkäyttöä tekemisenä ja tutkimuksellisen kiinnostuksen kohteena on 
yhteisen sosiaalisen todellisuuden rakentuminen (Jokinen ym. 2000). Kulttuuristen nor-
mien ja merkitysten nähdään rakentuvan, pysyvän yllä ja muuntuvan ihmisten välisessä 
vuorovaikutuksellisessa toiminnassa: keskusteluissa, kirjoituksissa ja muussa symbolisessa 
toiminnassa. (Jokinen & Juhila 2016). Uusien normien ja merkitysten nähdään pohjautu-
van aiempiin, eivätkä ne voi liikkua liian kauaksi entisistä tullakseen vuorovaikutuksessa 
ymmärretyiksi ja hyväksytyiksi. Toisin sanoen uusien merkitysten ja normien tulee kiin-
nittyä kulttuurisiin tulkintaresursseihin. (Jokinen 2003a; Jokinen & Juhila 2016; Jokinen 
ym. 2000.)
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Päähuomio analyysissa olikin niissä tulkintaresursseissa ja käytännöissä, joilla verkko-
keskustelun osallistujat tekivät omaa näkemystään hyväksytyksi ja ymmärretyksi. Hain 
yhtäältä sitä, millaisiin olemassa oleviin miesten alkoholinkäyttöön ja isyyteen liittyviin 
normeihin ja merkityksiin keskustelijat puheenvuoroissaan kiinnittyivät ja millaisiksi ne 
keskustelussa muokkautuivat. Toisaalta tarkastelin samalla sitä, miten keskustelijat näytti-
vät tulkitsevan edeltäviä puheenvuoroja ja koko keskusteluketjun juonta (ks. Jokinen ym. 
2000; Suoninen 2016).

Analyysini perusteella verkkokeskustelusta voidaan jäljittää kaksi toisistaan poikkea-
vaa isämiesten alkoholinkäytön kulttuurista normia: ”lapsen läsnä ollessa ei juoda” ja ”lapsi 
on kasvatettava esimerkin kautta kohtuukäyttöön”, joissa molemmissa pyritään yhteen so-
vittamaan kulttuurisesti hallitseva hoivaisyyden mallitarina (Eerola 2015; Eerola & Hut-
tunen 2011) ja eri tavoin miehisiksi määrittyvät alkoholinkäytön tavat (Simonen 2012a; 
2012b; Törrönen & Roumeliotis 2013). Molemmissa toistuu myös näkemys, että koti ja 
perhe ovat keskeisessä roolissa alkoholinkäytön tapojen oppimisessa ja alkoholinkasvatus 
on ennen kaikkea vanhempien vastuulla (Helenius 2017; Helenius & Eskola 2017; Hol-
mila ym. 2016). Verkkokeskustelun aikana sen osapuolet tarkentavat kantojaan isämiesten 
alkoholinkäyttöä koskeviin normeihin, neuvottelevat niistä ja perustelevat näkökulmiaan. 
Isämiesten alkoholinkäyttöön liittyviä normeja oikeutetaan ja perustellaan lapsen etuun 
luettavilla perusteluilla, isien hyvinvoinnin tarpeilla ja kodin velvollisuuksilla alkoholin-
kasvatuksessa. Taulukkoon 5 olen tiivistänyt isämiesten alkoholinkäytön normit ja sen, 
miten niitä on verkkokeskustelussa perusteltu.

Taulukko 5. Isämiesten alkoholinkäytön kaksi kulttuurista normia ja niiden perustelut eräässä 
isämiesten verkkokeskustelussa.

Isämiesten alkoho-
linkäytön normit

1 Lapsen etu alkoholinkäy-
tön sääntelyn perusteluna

2 Isän hyvinvointi juomisen 
oikeuttajana

3 Koti ja perhe alkoholikas-
vatuksen tyyssijana

1 Lapsen läsnä 
ollessa ei juoda

Isien kaikenlaisella alko-
holinkäytöllä on haitallisia 
seurauksia lapsille:
Alkoholinkäytön tulee tapah-
tua pääsääntöisesti kodin ja 
perheen ulkopuolella.

Alkoholinkäyttö on isämiesten 
velvollisuus ja oikeus:
Isyys on vaativaa ja siitä 
suoriutuakseen pitää olla 
mahdollisuus omaan 
palauttavaan vapaa-aikaan: 
humalajuomiseen.

Isien tulee suojella lapsiaan 
kaikenlaisen alkoholinkäytön 
näkemiseltä:
Kodeissa alkoholinkäyttö on 
sallittu vain lasten nukkuessa 
tai ollessa poissa.

2 Lapsi on kasvatet-
tava esimerkin kaut-
ta kohtuukäyttöön

Isien velvollisuus opettaa 
oikeanlainen suhde päihteisiin:
Isien kohtuullinen alkoholin-
käyttö on suotavaa lasten 
läsnä ollessa, mutta humala-
juominen ei ole sallittua lasten 
läsnä ollessa.

Satunnainen humalahakuinen 
alkoholinkäyttö on miehinen 
tarve:
Isillä on oikeus humalajuo-
miseen, mutta sen tulee 
ehdottomasti tapahtua kodin 
ja perheen ulkopuolella.

Uuden eurooppalaisen juoma-
tavan opettaminen on kotien ja 
perheiden vastuulla:
Kodin ongelmaton rento 
suhtautuminen alkoholiin 
opettaa uuden suomalaista 
humalajuomisen perinnettä 
purkavan juomistavan. 

Perinteinen miehinen humalajuominen nähdään ensimmäisessä normissa isämiesten tar-
peena, oikeutena ja suoranaisena velvollisuutena. Isyys rinnastuu siinä suomalaisen kult-
tuurin perinteiseen miehisyyden mittariin: työhön, jonka tulee olla raskasta ja ankaraa ja 
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koetella miehen voimia ja kestokykyä (Jokinen 2000, 211–212; Kortteinen 1992, 44–61). 
Isyys, eritoten kasvatus- ja hoivavastuunsa tosissaan ottava hoivaisyys (Eerola 2015), näh-
dään vastaavalla tavalla miehen voimia ja kestokykyä koettelevana kuin ansiotyö, joka on 
jo pitkään ollut keskeinen oikeuttaja miehiselle humalahuomiselle (Alasuutari 1985; Sul-
kunen ym. 1985, 255–256, 281–282; Tourunen 1993, 66–68; 115). Isyyden vastuiden hoita-
minen luo isämiehille vastaavanlaisen oikeutuksen ja velvollisuuden palauttavaan perheen 
ulkopuoliseen vapaa-ajan kulutukseen: humalajuomiseen. Se tulee vain toteuttaa kodin ja 
perheen ulkopuolella, jolloin sen nähdään olevan lapsen kannalta haitatonta.

Toisen normin, ”lapsi on kasvatettava esimerkin kautta kohtuukäyttöön”, mukaan isän 
alkoholinkäyttö kotona lasten nähden ei ole ehdottaman kiellettyä. Keskeisempää on, mil-
laisen alkoholinkäytön mallia isä kotona antaa. Alkoholin, muiden päihteiden ja addikti-
oiden nähdään olevan osa pysyvä osa kulttuuriamme ja yhteiskuntaamme (ks. Tammi & 
Raento 2013; Viljamaa 2011) ja isien kasvatuksellinen velvollisuus on opettaa oikeanlainen 
suhde laillisiin päihteisiin. Oikeanlaiseksi alkoholinkäytöksi toisessa normissa ja sen perus-
teluissa määrittyy miesten alkoholinkäytön uuden kulttuurisen mallitarinan ja kuvaston 
mukainen humalajuomista välttävä, juomisen sosiaalisuutta ja alkoholia nautintoaaineena 
korostava juomistapa (Dempster 2011; Eriksen 1999; Holmila 2001). 

Toisen normin voikin nähdä toistavan suomalaisessa alkoholikeskustelussa usein esil-
lä olevaa näkemystä ongelmattomasta eurooppalaisesta alkoholikulttuurista, jota kohden 
suomalaisen alkoholikulttuurin toivotaan kulkevan (Tigerstedt & Härkönen 2016). Jos 
lapset näkevät isän esimerkin kautta rentoa ja ongelmatonta suhtautumista alkoholiin, 
he oppivat uuden perinteistä suomalaista humalajuomisen perinnettä purkavan suhteen 
alkoholiin. Toisessakin normissa kuitenkin puolustetaan isämiehen oikeutta humalajuo-
miseen. Vaikka siinä kritisoidaan vahvasti perinteistä humalahakuista juomista, sitä ei kui-
tenkaan täysin tuomita: jos isämiehellä on tarve humaltua, sen pitää vain tapahtua kodin 
ja perheen ulkopuolella.

Humalajuominen siis säilyy molemmissa normeissa oleellisena miehisenä alkoholin-
käytön tapana (Simonen 2012a; 2012b; Törrönen & Roumeliotis 2013) ja sen sovittaminen 
osaksi kulttuurisesti hallitsevaa hoivaisyyden kertomusta (Eerola 2015; Eerola & Huttu-
nen 2011) tapahtuu yksinkertaisesti vain viemällä se kodin ja perheen ulkopuolelle. Tämä 
heijastelee kulttuurimme yleisiä alkoholiasenteita: kun on tarkasteltu asennoitumista läsnä 
ollessa tapahtuvaan alkoholinkäyttöön, on huomattu, että humalajuomiseen lasten läsnä 
ollessa suhtaudutaan kielteisesti (Raitasalo 2018). Tarkastelemassani verkkokeskustelussa-
kin juopunut isä nähdään uhkana lapsen perusturvallisuudelle ja normaalille kehitykselle. 
Tästä huolimatta isämiehen oikeus humalajuomiseen on koko tarkastelemaani verkkokes-
kustelua läpileikkaava teema, eikä esimerkiksi raittius tai alkoholinkäytöstä luopuminen 
lasten lapsuuden ajaksi edes nouse keskustelussa esille.

Kokonaisuudessaan tarkastelemastani verkkokeskustelusta esiin nostamani isämiesten 
alkoholinkäytön kulttuuriset normit voi esittää kaksoisnormina, jossa isyyden vastuut ja 
miehisen humalajuomisen pysyvyys yhdistyvät. Samalla, kun isillä on vastuu suojella lap-
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siaan oman alkoholinkäyttönsä seurauksilta ja kasvattaa lapsiaan oman esimerkin kautta 
uuteen humalajuomista välttävään alkoholikulttuuriin (ks. Helenius 2017; Helenius & 
Eskola 2017), isien oikeus humalajuomiseen säilyy ja näyttäytyy yhä vain ja edelleen mie-
hisenä (ks. Törrönen & Härkönen 2016). Aivan kuin isämiesten alkoholinkäytön kaksois-
normissa olisi limittäin kaksi miehiseksi määrittyvää tilaa: kodin ja perheen tila, jossa mie-
hisyys on hoivaamista, huolehtimista ja kasvattamista sekä kodin ja perheen ulkopuolinen 
tila, jossa miehisyys on oikeutta humalajuomiseen, ja jossa isä palautuu isyyden ja arjen 
vastuista.

3.4 Monitasoinen ja joustava isien alkoholinkäytön 
kuvasto Eropäiväkirja sarjakuvaromaanissa

Neljännessä tapaustutkimuksessa (julkaisu IV) tutkimusaineistona oli Lauri Ahtisen 
(2019) sarjakuvaromaani Eropäiväkirja. Käytin tutkimusaineistona sarjakuvaa, koska 
sarjakuva muiden populaarikulttuuristen esitysten tavoin tuo esiin käsittelemiinsä aihei-
siin liittyviä kulttuurisia mallitarinoita ja kuvastoja (Brabant & Mooney 1999; Giarelli 
&  Tulman 2003; Groensteen 2009). Valitsin Eropäiväkirjan aineistoksi, koska teoksessa 
väitöstutkimukseni keskeiset aiheet, isyys ja alkoholi, yhdistyvät tavalla, joka mahdollisti 
niihin liittyvien kulttuuristen kuvastojen tarkastelun. Teosta voi luonnehtia omaelämän-
kerralliseksi ja Ahtinen kuvaa siinä avioeroaan ja eron jälkeistä elämää: vuoroviikkoisyyttä 
ja uuden rakkaan löytymistä. Tässä tavanomaisesta ydinperhekuvauksesta poikkeavassa 
tarinassa kuvataan toistuvasti teoksen päähenkilön, isäkertojan, alkoholinkäyttöä. Sitä ei 
kuitenkaan luonnehdita ongelmajuomiseksi isän itsensä tai perheen kannalta. Tarkastelu-
ni keskittyi näihin isäkertojan alkoholinkäyttötilanteiden kuvauksiin.

Eropäiväkirja ei esitystavaltaan muistuta konventionaalista sarjakuvaa, jossa kerronta 
rakentuu aikajatkumona toisiaan seuraavista kehysten erottamista ruuduista, ja jossa ruu-
tujen välinen katkos, tyhjä tila, määrittää näkökulmaa, jolla lukija houkutellaan sarjaku-
van maailmaan (Herkman 1995; McCloud 1994, 66–74). Teoksen kerrontaa voi sen sijaan 
luonnehtia graafiseksi narraatioksi, jolle on tyypillisempää tekstin ja kuvien päällekkäinen 
ja limittäinen sijoittaminen ja kerronnan aikajatkumon rakentuminen kaunokirjallisuu-
den tapaan sivu sivulta. Muodoltaan ja tavoitteiltaan teos muistuttaakin kaunokirjallisuut-
ta, mutta pelkän tekstin asemasta sen kantamat merkitykset rakentuvat visuaalisen kuvan 
ja tekstin yhteistyönä. (Chute 2008; Rifkind 2008.) Tämä tarkoitti analyysissani sitä, että 
luin teoksen kuvia ja tekstiä yhdessä toisiaan täydentävinä merkitysrakenteina, kun jäljitin 
teoksesta isien alkoholinkäyttöön liittyviä kulttuurisia kuvastoja (ks. Kukkonen 2010). 

Analyysitapaani voi luonnehtia kulttuuriseksi tekstintutkimukseksi, jossa kulttuurissa 
esiintyviä moninaisia tekstejä tarkastellaan keskeisinä kulttuuristen merkitysten, arvojen 
ja normien välittäjinä (Jokinen 2003a; Lehtonen 1996). Etsin teoksesta sanallisia ja kuval-
lisia viittauksia siitä, millaisiin aiempiin olemassa oleviin isyyden ja miesten alkoholinkäy-
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tön kulttuurisiin kuvastoihin Ahtisen kerronnassa esiin nousevat ja rakentuvat isien alko-
holinkäytön merkitykset ja normit pohjautuvat ja millaisiksi ne muokkautuvat. Näiden 
tunnistaminen perustuu yhtäältä siihen, että kulttuurin jäsenyys tuottaa erityisen kult-
tuurisen lukutaidon: tarkastelemani kulttuurin jäsenenä voin tunnistaa sen merkityskar-
tastoja (Hall 1997, 17–19; Jokinen 2003a; Lehtonen 1996, 12–27). Toisaalta tunnistamisen, 
luokittelun ja havaitsemisen apuna toimivat aiemman sekä isyyden että miesten alkoho-
linkäytön kulttuurisia kuvastoja ja mallitarinoita käsitelleet tutkimukset. Yksinkertaisesti 
ilmaisten, vertasin Eropäiväkirjan alkoholinkäytön kuvauksista tekemiäni havaintoja ja 
tulkintoja muiden isyyttä tai miesten alkoholinkäyttöä tarkastelleiden tutkimusten esiin 
nostamiin jäsennyksiin.

Erotin näin Eropäiväkirjan alkoholinkäyttötilanteiden kuvauksista neljä sisäkkäin ja 
rinnakkain teoksen juonessa mukana kulkevaa tasoa, joissa teoksen minäkertojana toimi-
va päähenkilö, jota kutsun isäkertojaksi, liittyy osaksi suomalaisen isyys- ja alkoholikult-
tuurin miehisiä kuvastoja. Tasot paikantuvat isäkertojan sosiaalisiin suhteisiin, joiden pe-
rusteella olen myös ne nimennyt: 1) isäkertoja isäsukupolvien ketjussa, 2) isäkertoja osana 
miesyhteisöjä, 3) isäkertoja, ero ja uusi rakkaus sekä 4) isäkertoja ja lapset. Tulkintani pe-
rusteella kaikissa tasoissa toistuu yhtaikaa ja rinnakkain sekä perinteisen ja uuden isyyden 
että perinteisen ja uuden miesten alkoholinkäytön kulttuuristen kuvastojen ja mallitari-
noiden piirteitä. Taulukossa 6 esitän tiivistetysti näissä tasoissa rakentuvia kaksijakoisia 
ja ristiriitaisia isäkertojan alkoholinkäytön kuvauksia, joiden kerronnallinen lomittaisuus 
paljastaa joustavan ja monitahoisen isien alkoholinkäytön kulttuurisen kuvaston.
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Taulukko 6. Eropäiväkirja sarjakuvaromaanin neljä sosiaalisten suhteiden tasoa, joissa isäkertoja 
liittyy osaksi suomalaisen isyys- ja alkoholikulttuurin miehisiä kuvastoja.

1 Isäkertoja isäsukupol-
vien ketjussa

2 Isäkertoja osana mies-
yhteisöjä

3 Isäkertoja, ero ja uusi 
rakkaus

4 Isäkertoja ja lapset

Ristiriitaisuus suhteessa 
aiempiin isäsukupolviin.

Isäkertojan kädentaitojen ja 
vakaiden tulojen puute sekä 
alkoholinkäytön tavat erotta-
vat isoisän ja isän isyydestä 
ja miehisyydestä.

Isän ja isoisän kuvailussa 
toistuvat kyky elättää 
perhe, kerryttää ja korjata 
omaisuutta sekä perinteiset 
miehiset alkoholinkäytön 
tavat.

Isäkertoja itse edustaa uutta 
isäsukupolvea, jolle läheinen 
hoivaava isyys ei ole vieras-
ta, ja jolle alkoholinkäytössä 
korostuu määrän asemasta 
laatu.

Isäkertoja kuitenkin kokee 
riittämättämyyttä perin-
teisten miehisten arvojen 
rinnalla. 

Isäkertoja esiintyy uutena 
eurooppalaisena alkoholin-
käyttäjänä, joka tunnistaa ja 
arvostaa juomalaatuja.

Isäkertojan juomalaatujen 
tuntemus voidaan nähdä 
eron tekona perinteiseen 
miehiseen (työväenluok-
kaiseen) humalahakuiseen 
juomiseen.

Miesyhteisöissään isäker-
tojan juomisen motiivina on 
kuitenkin usein humala ja 
juomalaadut vaihtuvat arte-
saanioluista bulkkikaljaan.

Miestoveri(e)n kanssa juo-
dessa määrä korvaa laadun 
ja juomisen tuloksena on ar-
jen rajat rikkova perinteinen 
mieshumala.

Eron kaksijakoinen ja risti-
riitainen luonne suhteessa 
alkoholinkäyttöön:
ero palauttaa isäkertojalle 
vapauden käyttää (humala-
hakuisesti) alkoholia, mutta 
se on myös tapa reagoida 
eroahdistukseen.

Eron jälkeinen lasten 
vuoroviikkoasuminen jättää 
tilaa perinteiselle miehisellä 
juomiselle.

Humalatila näyttäytyy myös 
miehisenä suoja-asuna, 
jonka turvin voi selittää 
julkiset avautumiset eroah-
distuksesta.

Uusi rakkaus näyttäytyy 
vapautena arjesta, työstä ja 
perheestä, mihin liittyy kar-
nevalistisia piirteitä saavaa 
alkoholinkäyttöä.

Isyys ja alkoholinkäyttö 
eivät lähtökohtaisesti kuulu 
yhteen.

Alkoholinkäyttö lasten läsnä 
ollessa: 
lasten kasvattaminen 
esimerkin kautta uuteen eu-
rooppalaiseen juomatapaan;
alkoholi isälle kuuluvana 
vapautena ja arjen helpot-
tajana.

Humalajuominen pääsään-
töisesti vain lasten poissa 
ollessa.

Lapsiarjessa alkoholinkäyttö 
tapahtuu lasten nukkuessa.

Alkoholi on myös isäkertojan 
eroahdistuksen lieventäjä 
lasten lähtiessä äitiviikolle.

Ensimmäisessä teoksessa tulkitsemassani tasossa isäkertoja pohtii omaa paikkaansa per-
heensä miesten isäsukupolvien ketjussa. Hän tarkastelee omaa mieheyttään ja isyyttään 
suhteessa isosisänsä ja isänsä mieheyteen ja isyyteen. Tässä pohdinnassa keskeisiksi mie-
hisyyden ja isyyden määreiksi nousevat ansiotyö, käden taidot ja alkoholi. Ansiotyö ja kä-
den taidot kytkeytyvät isyyden ja miehisyyden perinteisissä kuvastoissa ja mallitarinoissa 
toisiinsa. Työ itsessään sekä kykenevyys, taitavuus ja kestävyys fyysisessä työssä ovat olleet 
keskeisiä miehisyyden määrittelijöitä kulttuurissamme (Jokinen 2000, 121–122; Korttei-
nen 1992, 44–61) ja ne ovat kytkeytyneet vahvasti myös isyyteen. Isyyden perinteisissä ku-
vastoissa hyvän isyyden tärkein ominaisuus on ollut kyky elättää perhe ja turvata taloudel-
lisesti lasten tulevaisuus (Kekäle 2007, 40–43; Kekäle & Eerola 2014). Tätä ominaisuutta 
sekä isäkertojan isoisä että isä ovat toteuttaneet ansiokkaasti. Siinä, missä isoisä on ollut 
menestyvä liikemies, rakentanut yhdessä kesässä omin käsin suvulle kesämökin ja jättänyt 
lapsilleen perinnön, on isä arvostettu erityisopettaja, joka osaa remontoida taloja ja korjata 
autoja.

Isäkertojan käden taidot ja elättäjän kyvyt ovat näiden rinnalla vajavaiset. Hänen elä-
määnsä värittävät taloushuolet ja käden taidot riittävät lähinnä keveisiin sisätöihin: seinien 
maalaamiseen, tapetointiin ja polkupyörän huoltoon. Isäkertojen hyvän isyyden ominai-
suudet liittyvätkin uuden isyyden ja uuden miehisyyden kulttuurisiin kuvastoihin. Isäker-
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toja osallistuu lasten hoitoon ja kotitöihin ja edustaa uutta isäsukupolvea, jolle läheinen 
hoivaava vanhemmuus on tyypillisempää kuin aiempien sukupolvien isille. (Aalto 2004; 
Eräranta 2006; Kolehmainen 2004.) Hän osaa myös puhua tunteistaan ja ajaa sukupuolten 
välistä tasa-arvoa, mikä voidaan yhdistää miehisyyden uuteen kulttuurisen kuvastoon ja 
mallitarinaan (Beynon 2004; Kekäle 2007, 52–83; Kekäle & Eerola 2014).

Myöskään isäkertojan alkoholinkäytön tavat eivät kohtaa hänen pohdinnoissaan iso-
isän ja isän perinteisen miehisen alkoholinkäytön kanssa. Isoisään yhdistyy kirkas viina, 
joka on suomalaisessa alkoholikulttuurissa perinteisesti liitetty miehiin (Apo 2001, 200–
227; Pyörälä 1991, 104–105) ja erityisesti työväenluokan miesten humalahakuiseen juomis-
tapaan (Alasuutari 1985; Sulkunen ym. 1985, 253). Isäkertojan isään yhdistyy puolestaan 
keskiolut, joka kiinnittyy yhtäältä uuteen arkipäiväistyvään humalajuomista välttelevään 
juomistapaan (Eriksen 1999; Holmila2001), mutta joka toisaalta yhdistyy myös ennemmin 
juoman määrä kuin laatua korostavaan työväenluokkaiseen juomistapaan (Thurnell-Read 
2013). Kun isäkertoja vertaa omaa alkoholinkäyttöään isoisänsä ja isänsä käyttöön, hän 
korostaa oman juomisensa toiseutta. Hän yhdistää itsensä kuohuviiniin, jolla hän korostaa, 
miten alkoholin laatu on keskeisessä roolissa hänen alkoholinkäytössään. Näin hän kiin-
nittyy miesten alkoholinkäytön uuteen kulttuuriseen kuvastoon, jossa miehistä juomista 
määrittää alkoholin laadun tuntemus ja humalajuomisen välttäminen (Dempster 2011; 
Eriksen 1999).

Perheensä isäsukupolvien ketjussa isäkertoja edustaakin uutta isä- ja miessukupolvea, 
johon kulttuurissa kuvastoissa ja mallitarinoissa on yhdistetty uudenlainen läheinen ja 
osallistuva, hoivaava ja kunnioittava miehisyys ja isyys (Beynon 2004; Kekäle 2007, 50–82; 
Kekäle & Eerola). Tästä huolimatta isäkertoja kokee riittämättömyyttä isoisänsä ja isänsä 
edustamien perinteisten miehisten arvojen rinnalla. Ikään kuin uuden isä- ja miessukupol-
ven edustajana hän ei voisi vain hylätä entisiä arvoja ja ideaaleja, vaan ne edelleen osaltaan 
määrittäisivät hänen onnistumistaan isänä ja miehenä.

Toisessa teoksessa tulkitsemassani tasossa isäkertoja asettuu osaksi miesyhteisöjä, jot-
ka koostuvat erilaisista kaveri- ja toveruussuhteista, ja joissa miehiä yhdistää toisiinsa ystä-
vyys, työ tai harrastus. Tässä tasossa tulee ilmi, miten miesyhteisyys muokkaa isäkertojan 
suhdetta alkoholinkäyttöön. Lähtökohtaisesti isäkertoja tuottaa itsestään kuvaa uutena 
eurooppalaisena alkoholinkäyttäjänä, joka arvostaa ja tunnistaa alkoholilaatuja (Eriksen 
1999; Holmila 2001), minkä merkkinä on erityisesti pienpanimo-oluiden tuntemus. Pien-
panimo-oluiden harrastaminen kiinnittyy miesten alkoholinkäytön kulttuurisissa kuvas-
toissa korkeakoulutetun keskiluokan ongelmattomina nähtyihin juomistapoihin, joissa 
juomalaatujen tuntemus on ollut osoitus kulttuurisesta kyvykkyydestä (Darwin 2018; 
Sulkunen 1992,131–132), ja toimii samalla erotuksena sivistymättömäksi miellettyyn työ-
väenluokkaiseen alkoholinkäyttöön (Thurnell-Read 2013).

Miesyhteisöissä isäkertojan alkoholinkäytöllä on kuitenkin toisenlainen motiivi: hu-
malahakuisuus, mikä näkyy sekä juomalaadun muutoksena että juomisen näyttämönä. 
Miesyhteisöissä juodessa pienpanimo-oluet vaihtuvat isojen suomalaispanimojen suurina 
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erinä valmistamiin niin sanottuihin bulkkioluisiin. Bulkkioluen voi nähdä kulttuurisena 
merkkinä viittaavan perinteiseen humalahakuiseen juomiseen, jossa laadun asemasta oleel-
lisempaa on juoman määrä (Thurnell-Read 2013). Juomisen näyttämöinä ovat puolestaan 
miesporukan yhteiset humalahakuiset juomisreissut, joissa juominen tapahtuu irrallaan 
kodin, perheen ja työn velvoitteista. Tämä palautuu perinteisiin miehisen juomisen kult-
tuurisiin kuvastoihin, joissa miesten keskinäisissä pienryhmissä miehet ovat voineet juoda 
parhaiksi kokemansa humalat vailla naisten, kodin ja perheen kontrollia. (Apo 2001, 377; 
Pyörälä 1991.) Aina miestoveri(e)n kanssa juodessa isäkertojan juomisen motiivi ei välttä-
mättä ole edes ollut humaltuminen, mutta se saattaa olla juomisen lopputulos. Mieskave-
ri(e)n kanssa illanvietto saattaa alkaa viinin laadusta ja keskustelusta nauttimisena, mutta 
päättyä arjen rajat rikkovana perinteisenä mieshumalana (Kortteinen & Elovainio 2003; 
Simonen 2012a), mikä asettaa humalan taas kerran keskeiseksi osaksi miehistä juomista.

Kolmas Eropäiväkirjasta erottamani taso rakentuu isäkertojan avioeron ja uuden rak-
kauden löytämisen kuvailuista. Myös ero saa ristiriitaisen ja kaksijakoisen merkityksen 
suhteessa isäkertojan alkoholinkäyttöön: ero palauttaa vapauden käyttää alkoholia, mutta 
humalajuominen on myös tapa reagoida eron aiheuttamaan ahdistukseen. Uuden rakkau-
den löytäminen näyttäytyy sen sijaan ennen kaikkea vapautena arjesta, työstä ja perheestä 
ja siihen kytkeytyy lähes karnevalistisia piirteitä saavaa alkoholinkäyttöä. Kun isäkertojan 
liitto päättyy eroon, hän huomaa hyvin pian uuden elämäntilanteen mahdollisuudet: las-
ten vuoroviikkoasuminen antaa tilaa toteuttaa miehisyyttä tavalla, jota parisuhde ja isyys 
ovat isäkertojan elämässä aiemmin rajoittaneet. Siinä, missä isyyden kulttuurisia kuvastoja 
hallitsevaan hoivaisyyteen (Eerola 2015; Eerola & Huttunen 2011) sitoutuminen kahlitsi 
ennen eroa isäkertojaa, on hänellä eron myötä vapaus vuoroviikottaiseen perinteiseen mie-
hiseen humalajuomiseen (Alasuutari 1985; Apo 2001, 200–227) ilman, että se aiheuttaisi 
haittaa lapsille.

Eron kokeminen ei ole kuitenkaan pelkkää iloa palautuneesta miehisestä vapaudesta. 
Vaikka ero jättää tilaa vapaammalle alkoholinkäytölle, ja mahdolliselle seksille ventovie-
raiden kanssa, on se myös raskas kokemus, jossa epäonnistumisen ja ahdistuksen tunteet 
sekoittuvat siihen riemuun, jota menetetyksi luullun miehisyyden palaaminen tuottaa. 
Isäkertojan keskeinen keino purkaa eron aiheuttamia ikäviä tunteita ovat humalaiset avau-
tumiset. Vaikka tunteiden kontrolli ja piilottaminen ovat keskeisiä perinteisen miehisyy-
den piirteitä (Jokinen 2000, 217), ei tunteista puhuminen humalassa ole sosiaalinen erhe, 
joka kyseenalaistaisi puhujan miehisyyden. Se on miehille kulttuurisesti yhtä lailla sallittua 
kuin rajun humalahakuisen juomisen aiheuttamat ruumiin holtittomuuden ja kontrollin 
menetykset. (Törrönen 2005.) Humalatila on miehelle maskuliininen suoja-asu, jonka tur-
vin voi kasvojaan menettämättä avautua henkilökohtaisistakin asioistaan julkisesti.

Uuden rakkauden kuvauksissa alkoholinkäyttö alkaa puolestaan merkitä sitä vanhem-
muuden velvollisuuksista irrallista tilaa, jonka isäkertoja jakaa uuden rakkaan kanssa. 
Molemmilla on takanaan ero ja vuoroviikkovanhemmuus on kummallekin tuttu arjen 
järjestely. Ensitapaamisessa he jakavat yhteisen kokemuksen vanhemmuuden velvoitteis-
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ta vapaasta tilasta, jota ihastuminen ja päihtyminen värittävät. Suhteen jatkuessakin ta-
paamiset ovat vanhemmuudesta irrallaan. Ne ajoittuvat aikoihin, jolloin lapset ovat joko 
toisen vanhemman luona tai jo nukkumassa, ja niihin liittyy lähes poikkeuksetta alkoho-
li. Alkoholista tulee yhdessäolon merkki, joka kuvastaa suhteen arkea muuttavaa voimaa. 
Siinä toistuvat sekä perinteiseen miehisyyteen liitetty vapaus käyttää alkoholia (Holmila 
2001) että nuoremman sukupolven naisiin liitetty muutos kohti vapaampaa alkoholinkäyt-
töä (Simonen 2013b).

Neljäs teoksesta erottamani taso rakentuu isäkertojan kuvatessa alkoholinkäyttöään 
suhteessa lapsiinsa. Lähtökohtaisesti isäkertojan alkoholinkäyttö tapahtuu tilanteissa, jois-
sa lapset eivät ole paikalla, minkä voi nähdä kiinnittyvän niihin kulttuurisiin ymmärryk-
siin, joissa hyvä isyys ja alkoholi eivät kuulu yhteen (Kosonen 2011; Itäpuisto & Grönfors 
2004; Pirskanen 2011). Isäkertoja käyttää alkoholia kuitenkin myös lasten läsnä ollessa, 
jolloin esiin nousevat sekä isän vastuu lasten alkoholikasvatuksessa (Helenius 2017; He-
lenius & Eskola 2017) että alkoholin merkitys myös isille kuuluvana miehisenä vapautena 
(Apo 2001, 200–227; Holmila 2001). 

Kun isäkertoja käyttää alkoholia lastensa nähden, alkoholinkäyttö on korostetun on-
gelmatonta. Hän nauttii kohtuudella laadukkaita pienpanimo-oluita, minkä voi kulttuu-
risina merkkeinä nähdä kiinnittyvän korkekeakoulutetun keskiluokan ongelmattomiksi 
nähtyihin alkoholinkäytön tapoihin (Ahola 1989, 106–108; Sulkunen 1992, 131–132; 
Thurnell-Read 2013). Samalla hän vastaa niihin kulttuurisiin odotuksiin, joita vanhem-
pien alkoholinkasvatukselle on rakentunut. Vanhempien tulisi kasvattaa lapsensa alkoho-
lin kohtuukäyttäjiksi (Helenius & Eskola 2017), mikä tapahtuu huolehtimalla, että lapset 
eivät näe kotonaan kulttuurisesti ongelmallisiksi määärittynyttä usein toistuvaa tai huma-
lahakuista juomista (Helenius 2017). Silloin, kun isäkertoja käyttää alkoholia isäviikolla 
lasten läsnä ollessa, hän puolestaan ajoittaa alkoholinkäyttönsä lasten nukkumaan menon 
jälkeiseen aikaan. Tällöinkään hän ei tarjoa lapsilleen esimerkkiä toistuvasta alkoholin-
käytöstä, mutta voi pitää kiinni miehisestä oikeudesta ja vapaudesta käyttää alkoholia (Apo 
2001, 200–227; Eriksen 1999), mistä ei tarvitse edes isyyden takia luopua.

Eropäiväkirjan alkoholinkäytön tilanteissa toistuvat siis rinnakkain ja samanaikaisesti 
perinteiset ja uudet miesten alkoholinkäytön ja isyyden kulttuuriset kuvastot ja mallita-
rinat. Näiden lomittaisuudesta voi nähdä rakentuvat huokoisen ja monimuotoisen isien 
alkoholinkäytön kulttuurisen kuvaston. Se näyttäytyy teoksessa päähenkilön, isäkertojan, 
joustavana ja monitasoisena isyytenä ja miehisyytenä, joita moni-ilmeinen alkoholinkäyttö 
ilmaisee. Isäkertojan elämäntilanne, jossa lapset asuvat vuoroviikoin eri vanhempien luo-
na, avaa mahdollisuuksia monimuotoiseen alkoholinkäyttöön ilman, että se vaarantaisi 
kulttuurisesti hyväksyttyä isyyttä tai miehisyyttä.

Vaikka isien alkoholinkäytön kulttuurinen kuvasto näyttäytyy teoksessa monimuotoi-
sena ja joustavana, on sillä rajansa. Teoksen alkoholinkäyttötilanteiden kuvauksissa toistu-
vat kulttuurisesti hallitseva hoivaisyyden kertomus (Eerola 2015; Eerola & Huttunen 2011) 
ja alkoholinkäytön miehinen luonnollisuus (Dempster 2011; Holmila 2001): ollakseen 
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mies alkoholia tulee käyttää, mutta sitä tulee käyttää vaarantamatta läheistä ja hoivaavaa 
isyyttä. Alkoholinkäytön voi kuitenkin yhdistää hoivaisyyteen monin tavoin. Yhtä lailla 
hyväksyttyä on kasvattaa lasta esimerkin kautta uuteen eurooppalaiseen alkoholinkäytön 
tapaan (Helenius 2017; Helenius & Eskola 2017; Tigerstedt & Härkönen 2016) kuin huo-
lehtia, että alkoholinkäyttö, erityisesti humalajuominen ja usein toistuva juominen, tapah-
tuu lasten poissa ollessa tai vähintään lasten nukkumaan menon jälkeen (Helenius 2017; 
Raitasalo 2018).
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4 Isien alkoholinkäytön kulttuurinen moraalikoodisto

Tapaustutkimusteni tulosten perusteella isille sallituiksi, mutta silti miehisiksi määritty-
vät alkoholinkäytön tavat jakautuvat isäsukupolvien mukaan. Isyyteen, miesten alkoho-
linkäyttöön ja miehisyyteen kohdistuvat odotukset, normit ja ideaalit muuttuvat ja moni-
naistuvat sen mukaan, miten nykysukupolven isät sitoutuvat yhä vahvemmin hoivaavaan 
ja läheiseen isyyteen ja mieheyteen. Niiden rinnalla ja vastinparina toistuvat heidän isiensä 
ja isoisiensä edustama perinteinen miehisyys, jossa hyvän isyyden keskeiset odotukset liit-
tyvät työhön ja elättäjyyteen ja jossa miehinen alkoholinkäyttö on perinteisen humalaha-
kuista. Näistä rinnakkain ja vastakkaisina esitetyistä isien alkoholinkäytön sukupolvittai-
sista kulttuurisista kuvastoista ja mallitarinoista olen tunnistanut isien alkoholinkäytön 
kulttuurisen moraalikoodiston, joka sisältää sekä isille (ja miehille) epäsopivan että isille 
sallituiksi ja miehisiksi määrittyvien alkoholinkäyttötapojen koko kirjon. Olen tiivistänyt 
tämän varsin huokoisena ja osin ristiriitaisena näyttäytyvän kulttuurisen moraalikoodis-
ton nelikentäksi taulukkoon 7.
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Taulukko 7. Isien alkoholinkäytön kulttuurisen moraalikoodiston nelikenttä ja sen jakautuminen 
isäsukupolvien mukaan.

Aiemmat 
isäsukupolvet:

Isä perheenpäänä ja 
leiväntuojana

Julkiseen elämään 
ja työhön keskittyvä 
miehisyys

1 epäsopiva:

Alkoholiongelma estää isää täyttämästä 
perinteisen isyyden ja mieheyden hyveitä 
itsensä ja perheen elättämisestä.

Toistuva ja runsas vain rahanpuutteen 
kontrolloima juominen on epämiehekästä 
heikkoutta.

Työssäkäymättömälle yhteiskunnan 
tukien varassa elävällä isällä/miehellä 
ei ole oikeutta (humalahakuiseen) 
alkoholinkäyttöön.

2 hyväksytty:

Perinteisen isyyden ja miehisyyden 
hyveissä, (ansio)työssä ja elättäjän 
roolissa, onnistuminen antaa oikeuden 
omaan vapaa-ajan kulutukseen: 
alkoholiin.

Alkoholinkäyttö on perinteisen 
humalahakuista ja tapahtuu 
miesporukoissa perheen ja kodin 
ulkopuolella.

 Isän alkoholinkäyttö saa(ttaa) näkyä 
lapsille (pahoinvoivan tai humalaisen) 
isän palattua perhe(arj)en keskelle.

Nykysukupolven isät:

Hoivaisyys

Uusi läheinen, 
hoivaava ja 
perheeseen sitoutunut 
miehisyys

3 sopiva:

Läheiseen ja hoivaavaan 
vanhemmuuteen ja mieheyteen 
sitoutuneella isällä on oikeus omaan 
isyyden velvollisuuksista palauttavaan 
vapaa-aikaan: humalajuomiseen.

Isyyden velvollisuuksista 
suoriutuakseen isällä on myös oikeus 
ei-humalahakuiseen alkoholinkäyttöön 
perhearjessa.

Pääsääntöisesti isän alkoholinkäytön 
tulee kuitenkin tapahtua poissa 
lasten näkyviltä joko kodin ja perheen 
ulkopuolella tai vähintään (pienten) 
lasten jo nukkuessa.

4 ihannoitu:

Hoivaavaan ja läheiseen 
kasvatusvastuunsa tosisssaan 
ottavaan isyyteen kuuluu vastuu lasten 
alkoholikasvatuksesta.

Isien tulee omalla esimerkillään opettaa 
rento ja ongelmaton suhtautuminen 
alkoholiin, joka purkaa suomalaista 
humalajuomisen perinnettä.

Kasvatusvastuustaan huolehtivalla 
isällä on oikeus omaan kodin ja perheen 
ulkopuoliseen humalajuomiseen, jos se 
ei näy lapsille.

4.1 Isille kulttuurisesti epäsopiva alkoholinkäyttö
Isien alkoholinkäytön moraalikoodiston nelikentän ykköskentässä kuvataan kulttuuri-
sesti epäsopivaksi määrittyvää isien alkoholinkäyttöä. Isille täysin epäsopivaksi alkoholin-
käytöksi määrittyy usein toistuva ja runsas vain rahan puutteen kontrolloima juominen, 
missä toistuu jo aiemman tutkimuksen havainnot siitä, että alkoholinongelmat eivät sovi 
kulttuurisesti oikeanlaisena nähtyyn isyyteen (Kosonen 2011; Itäpuisto & Grönfors 2004; 
Pirskanen 2011). Hieman aiemman tutkimuksen havainnoista poiketen alkoholiongelmat 
eivät tapaustutkimusteni perusteella sovi myöskään oikeanlaiseen miehisyyteen. Vain ra-
han puutteen kontrolloima usein toistuva juominen ei enää ole lainkaan miesten alkoho-
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linkäytön sukupuolisidonnaisten kulttuuristen normien ja ideaalien mukaista, vaan osoit-
taa silkkaa epämiehekästä heikkoutta (ks. Dempster 2011; Eriksen 1999; Holmila 2001).

Epämiehekäs heikkous tulee esiin ennen kaikkea suhteessa perinteisen miehisyyden ja 
isyyden hyveisiin: työhön ja elättäjyyteen. Isä, joka ei alkoholiongelmansa vuoksi kykene 
työhön, ja jonka yhteiskunnalta saamat tuet päätyvät alkoholiin, ei edusta kulttuurisesti 
hyväksyttyä isyyttä tai miehisyyttä. Tällainen epäonnistunut isyys ja miehisyys kytkeytyy 
tapaustutkimuksissani pääsääntöisesti nykysukupolvea edeltäviin isäsukupolviin (julkai-
sut I ja II), mutta saattaa näyttäytyä myös ylisukupolvisena juopon isän pojan jatkaessa 
isänsä viitoittamalla polulla, jolloin alkoholiongelmat periytyvät ja toistuvat uudessa su-
kupolvessa. Tällöin ongelmallinen alkoholinkäyttö estää hoivaavan ja läheisen isyyden, 
jonka nähdään olevan oleellinen osa nykysukupolven isien vanhemmuutta (julkaisut I ja 
II). Juoppouden sukupolviketju nähdään olevan hyvin vahvan (Apo 2001, 379–381; Itä-
puisto & Grönfors 2004) ja se katkeaa vain, jos poika toteuttaa miehisyyttään perinteisen 
(työväenluokkaisen) miehisyyden hyveiden mukaisesti fyysisesti ankaran työnteon kautta 
(julkaisu II).

4.2 Isille hyväksytty alkoholinkäyttö
Jos alkoholinongelmaisen isän epäsopivuus on epäonnistumista sekä mieheyden että isyy-
den perinteisissä hyveissä, työssä ja elättäjyydessä, isien alkoholinkäytön moraalikoodis-
ton nelikentän kakkoskentässä kuvattu kulttuurisesti hyväksytty isien alkoholinkäyttö, 
on näissä hyveissä onnistumista. Kun isä työllään elättää perheensä, on hänellä oikeus 
omaan vapaa-ajan kulutukseen: alkoholiin (ks. Alasuutari 1985; Tourunen 1993, 66–68, 
115). Työn ja elättäjyyden vapauttama alkoholinkäyttö yhdistyy sekin tapaustutkimuk-
sissani nykysukupolvea edeltäviin isäsukupolviin (julkaisut I ja IV) ja toteutuu miesten 
alkoholinkäytön perinteisen kuvaston mukaisesti humalahakuisena juomisena miesporu-
kassa perheen ja kodin ulkopuolella. Eikä humalaisen tai pahoinvoivan isän satunnainen 
paluu perhearjen keskelle ole sekään hyväksyttyä isyyttä uhkaava moraalinen erhe, vaikka 
se hetkellisesti erkaannuttaisi isää lapsistaan (julkaisu I). Ikään kuin aiempien sukupolvien 
isille pelkkä perheen elättäminen riittäisi hyvän isyyden osoittamiseen silloinkin, kun isän 
alkoholinkäyttö, ainakin ohimenevästi, asettuu isän ja lapsen väliin.

4.3 Hoivaisyys ja kulttuurisesti sopiva isien alkoholinkäyttö
Kun isien alkoholinkäytön kulttuurisen moraalikoodiston nelikentän (taulukko 7) ykkös- 
ja kakkoskentässä määritellään epäsopivat ja hyväksytyt isien alkoholinkäytön tavat, nämä 
määrittelyt kohdistuvat eritoten nykysukupolvea edeltävien isäsukupolvien isien alkoho-
linkäyttöön ja muodostavat yhdessä osan sitä perustaa, jota vasten nykysukupolven isien 
alkoholinkäytön tapoja arvioidaan. Nykysukupolven ja aiempien isäsukupolvien väliin 
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sijoittuu kuitenkin myös laajempi isyyden ja miehisyyden kulttuurisissa kuvastoissa ja mal-
litarinoissa tapahtunut muutos, jossa oikeanlaisen isyyden ja miehisyyden määrittelyyn 
ilmestyy uusi ideaali: hoivaisyys. Hoivaisyys näyttäytyy juuri sellaisena kulttuurisia kuvas-
toja ja mallitarinoita hallitsevana miehisyyden mallina (Eerola 2015; Eerola & Huttunen 
2011), johon liittyy vahvaa yhteiskunnallista ja sosiaalista ihailua ja kunnioitusta, ja jota 
siten voidaan nimittää idealisoiduksi kulttuuriseksi maskuliinisuudeksi (Hyvönen 2020; 
2019; Jokinen 68–70, 213–216). Idealisoituna kulttuurisena maskuliinisuutena se alkaa 
puolestaan hallita ja määrittää sitä, miten ja millaisena isyys, miehisyys ja isien alkoholin-
käyttö voidaan esittää ja kertoa.

Kolmoskentässä määrittyvän isille sopivan alkoholinkäytön perustuksena onkin juuri 
hoivaisyys. Isille sopiva alkoholinkäyttö määrittyy kolmoskentässä sen kautta, miten ny-
kysukupolven isä on sitoutunut uuteen hoivaavaan ja läheiseen isyyteen ja miehisyyteen. 
(Hoiva)isyys rinnastuu vaativuudessaan ansiotyöhön ja nähdään samalla tavalla isä(mie-
he)n voimia kuluttavana kuin perheen elatus (julkaisut I ja III). Isyyden velvollisuuksista 
selviytyäkseen isillä on oikeus omaan palauttavaan vapaa-aikaan: humalahakuiseen alko-
holinkäyttöön. Humalajuomisen tulee kuitenkin tapahtua perheen ja kodin ulkopuolella 
(julkaisut I, III ja IV). Vaikka se muodoltaan muistuttaakin kakkoskentän isille hyväk-
syttyä alkoholinkäyttöä, erona on kuitenkin vaatimus siitä, että humalajuominen ei näy 
lainkaan lapsille, eikä saa siten vaikuttaa isän ja lapsen väliseen suhteeseen. Kolmosken-
tässä isille on kuitenkin, ainakin jossain määrin, sopivaa myös ei-humalahakuinen alko-
holinkäyttö perhearjessa, jos se auttaa suoriutumaan hoivaisyyden velvollisuuksista kuten 
lasten nukuttamisesta (julkaisu I). Keskeistä isille on kuitenkin pitää huoli siitä, että lapsi 
ei altistu kasvunsa ja kehityksensä kannalta vääränlaisen alkoholinkäytön näkemiselle.

Tässä mielessä vääränlaiseksi alkoholinkäytön tavaksi kolmoskentässä määrittyy huma-
lajuomisen ohella usein toistuva juominen, tissuttelu. Tissuttelun ja runsaan humalahakui-
sen alkoholinkäytön nähdään vaikuttavan haitallisesti isän ja lapsen väliseen suhteeseen: 
päihtyneen isän ei nähdä vastaavan oikein, varsinkaan pienten, lasten hoivan ja läheisyyden 
tarpeeseen (julkaisu III). Tästä huolimatta alkoholinkäytön nähdään kuuluvan luonnolli-
sena osana myös isien mieheyteen ja keskeinen keino toteuttaa sekä hoivaisyyttä että pitää 
kiinni alkoholinkäytön miehisestä oikeutuksesta on pidättäytyä alkoholinkäytöstä lasten 
läsnä ollessa. Tämä tarkoittaa käytännössä humalajuomisen kerta kaikkista viemistä pois 
kodin ja perheen piiristä ja muun alkoholinkäytön ajoittamista (pienten) lasten nukku-
maan menon jälkeiseen aikaan. (Julkaisut I, III ja IV.)

4.4 Hoivaisyyden ideaali ja ihannoitu isien alkoholinkäyttö
Siinä, missä kolmoskentässä kuvataan isille sopivaa alkoholinkäyttöä, neloskentässä esiin 
nousee ihannoitu, vielä osin tavoiteltua ideaalia kuvaava, isien alkoholinkäyttö. Nelosken-
tässä esillä on idealisoidun kulttuurisen maskuliinisuuden mukainen hoivaisyys kokonai-
suudessaan. Kolmoskentässä hoivaisyys näyttäytyi vielä vaillinaisena ilman siihen sisälty-
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vää isän kasvatusvastuuta (ks. Eerola 2015; Kekäle & Eerola 2014). Neloskentän kuvauksissa 
hoivaisyyteen kasvaneet nykysukupolven isät (julkaisut I ja II) tunnistavat ja tunnustavat 
kasvatusvastuunsa, mikä isien alkoholinkäytön suhteen näyttäytyy vastuun ottamisena 
lasten alkoholikasvatuksesta. Tämä kasvatusvastuu on ensisijaisesti isän oman esimerkin 
kautta tapahtuvaa lapsen kasvattamista kohti uudenlaista eurooppalaista juomatapaa, jossa 
korostuvat alkoholinkäytön sosiaalisuus, alkoholi nautintoaineena ja alkoholilaatujen tun-
temus, ja jota alkoholikulttuurimme kuvastoissa korkeakoulutetun keskiluokan miesten 
on nähty edustavan (Simonen 2012a; 2012b; Törrönen Roumeliotis 2013). Kun lapsi nä-
kee kotona ja perheen piirissä rentoa ja ongelmatonta suhtautumista alkoholiin, hän oppii 
uudenlaisen perinteistä suomalaista humalajuomisen kulttuuria muuttavan juomistavan 
(julkaisut III ja IV).

Hoivaisyyteen kytkeytyykin neloskentässä suomalaisessa alkoholikeskustelussa usein 
toistuva näkemys tarpeesta muuttaa alkoholikulttuuriamme lähemmäksi niin sanottua 
eurooppalaista ongelmattomana nähtyä juomiskulttuuria, jolloin itse asiassa korkeakoulu-
tetun keskiluokan miesten alkoholinkäytön tavoista tulee alkoholikulttuurimme ideaali 
(julkaisut III ja IV). Tässä muutoksessa vanhempien roolin nähdään olevan keskeinen 
(Helenius 2017; Helenius & Eskola 2017). Samalla, kun isien vastuu alkoholikasvatuksesta 
korostuu, isillä kuitenkin säilyy myös oikeus humalajuomiseen. Neloskentässä painottuu 
sekä kasvatusvastuuseen sitoutuneiden isien oikeus humalajuomiseen, että samalla entistä 
ehdottomampi velvollisuus viedä humalajuominen pois perheen ja kodin piiristä (julkai-
su III). Toisin sanoen alkoholinkäytön miehinen luonnollisuus säilyy neloskentässäkin ja 
miehinä isillä tulee olla oikeus ja mahdollisuus halutessaan käyttää alkoholia myös huma-
lahakuisesti (julkaisut III ja IV).

4.5 Oikeus humalajuomiseen ja eurooppalaiseen 
juomatapaan kasvattaminen

Koko nelikentäksi jakamaani isien alkoholinkäytön moraalikoodistoa määrittää siis hy-
vin pitkälti alkoholinkäytön näkeminen luonnollisena osana miehisyyttä (Depster 2011; 
Eriksen 1999; Holmila 2001) ja sitä kautta isille sallitun alkoholinkäytön moninaisuus sekä 
humajuomisen pysyvyys miehisenä oikeutena. Ainoastaan ykköskentässä kuvattu vain ra-
han puutteen kontrolloima runsas ja toistuva juominen näyttäytyy täysin sopimattomana 
isille ja määrittyy myös miehisyyden ulkopuolelle. Isille ja miehille epäsopivaksi se mää-
rittyy ennen kaikkea siksi, että työelämän ulkopuolella olevan ja yhteiskunnan tukien va-
rassa elävän isä(miehe)n rahat kuluvat alkoholiin, eikä hän toteuta perinteisen isyyden ja 
mieheyden odotuksia perheen tai edes itsensä elättämisestä omalla työllään (ks. Salo 2021).

Ykköskentässä määrittyvä isille epäsopiva alkoholinkäyttö tulee tarkemmin esiin, kun 
sen rinnalle nostaa kakkoskentän isille hyväksytyn alkoholinkäytön. Isille hyväksytyn al-
koholinkäytön ehtona on perinteisen isyyden ja miehisyyden hyveissä, työssä ja perheen 
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elättämisessä, onnistuminen. Perheensä elättävälle isä(miehe)lle on tarjolla hyvinkin va-
paa mahdollisuus perinteisen miehiseen humalahakuiseen alkoholinkäyttöön ilman, että 
siihen kohdistuisi arvostelua tai tuomitsemista. Edes silloin, kun isän päihtymys tai sen 
seuraukset: pahoinvointi ja krapula, näkyvät kodissa ja perheessä ja asettuvat hetkellisesti 
isän ja lasten väliin, se ei irrota työnsä hoitavaa ja perheensä elättävää isää kulttuurisesti 
hyväksytyn isyyden ja miehisyyden määritelmistä. Pohdittavaksi jääkin, missä tosi asiassa 
kulkee se raja, jolloin perheensä elättävän isän alkoholinkäyttö ei enää sovi perinteiseen 
kulttuurisesti hyväksyttyyn isyyteen?

Yhdenlaisen vastauksen esitettyyn kysymykseen voi antaa tarkastelemalla moraalisen 
nelikentän seuraavia, kolmatta ja neljättä, kenttää. Niissä nykysukupolven kulttuurisesti 
hyväksyttyä ja arvostettua isyyttä alkaa määritellä käsitys hoivaisyydestä ja uudesta lähei-
sestä, hoivaavasta ja perheeseen keskittyvästä miehisyydestä. Perinteisen isyyden hyveet 
elättäjyydestä ja ansiotyöstä eivät silti näytä kokonaan kaikkoavan nykysukupolven isil-
täkään: he rinnastuvat ja rinnastavat itseään isiinsä ja isoisiinsä ja isyydessä onnistumi-
sessaan vertaavat itseään heihin (julkaisu IV). Pelkän elättäjyyden sijaan nykysukupolven 
kulttuurisesti hyväksyttyä isyyttä määrittää kuitenkin se, miten isä sitoutuu lasten hoivaan 
ja huolenpitoon, mikä puolestaan heijastuu siihen, millainen alkoholinkäyttö (nykysuku-
polven) isille on sallittua. Kolmos- ja neloskentissä tähän vastataan hieman eri tavoin. Kol-
moskentässä keskeiseksi nousee se, että isän alkoholinkäytön tulee tapahtua poissa kodin 
ja perheen piiristä. Tällä varmistuu se, että isän alkoholinkäyttö ei vaaranna lapsen kasvua 
ja kehitystä.

Neloskentässä, jossa määrittyy kulttuurisesti ihannoitu isien alkoholinkäyttö, pelkkä 
(humala)juomisen poisvienti kodin ja perheen piiristä ei riitä vastaukseksi. Neloskentässä 
korostuu hoivan ja huolenpidon lisäksi isän kasvatusvastuu, mikä tarkoittaa myös vastuu-
ta kasvattaa lapsi kulttuurisesti ihannoituun ja arvostettuun alkoholikulttuuriin. Tämä 
tarkoittaa ennen kaikkea isän tarjoamaa esimerkkiä rennosta ja ongelmattomasta alkoho-
linkäytöstä, joka täsmentyy niin sanotuksi eurooppalaiseksi juomatavaksi, jota suomalai-
sessa alkoholikulttuurissa korkeakoulutetun keskiluokan miesten on nähty edustavan. Sen 
sijaan joka iltainen tissuttelu ja humalajuominen lapsen nähden määrittyvät isille väärik-
si alkoholinkäytön tavoiksi. Huomion arvoista on myös se, että vaikka raittius (julkaisu 
II) tai ainakin alkoholinkäytöstä luopuminen lasten pikkulapsivaiheen ajaksi näyttävät 
loogisilta vastauksilta kasvatusvastuuseen, ne eivät saa kannatusta isien alkoholinkäytön 
moraalikoodistossa (julkaisu III). Ikään kuin alkoholinkäyttö olisi vahvemmin miehen 
sukupuolta ja mieheyttä merkitsevä tekijä kuin pelkkä isyys itsessään, jolloin parhainkaan 
isyys ei välttämättä estäisi epäilemästä isä(miehe)n mieheyttä, jos hän ei käytä lainkaan 
alkoholia (ks. julkaisu II).

Kokonaisuudesssaan tapaustutkimuksieni tulosten perusteella erittelemässäni isien 
alkoholinkäytön moraalikoodistossa isille sallittuina ja silti miehisinä alkoholinkäytön 
tapoina näyttäytyvät sekä perinteiseen miesten alkoholinkäytön kuvastoon palaava hu-
malajuominen että uuden kuvaston ja mallitarinan sosiaalisuutta ja alkoholin nautinto-
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aineena korostava juomistapa. Kyse on yhtäältä siitä, että humalajuominen säilyy hieman 
eri tavoin järjestettynä isien miehisenä oikeutena. Oikeuden humalajuomiseen isä(mies) 
saa yhtä lailla aiempien isäsukupolvien tapaan perheensä elättämisen kuin nykysukupol-
ven tapaan läheisen ja hoivaavan isyyden myötä. Hoivaisyyteen sitoutuminen kuitenkin 
vaatii ehdottamammin humalajuomisen viemistä pois lasten näköpiiristä. Eikä poissaolo 
perheen piiristä humalajuomisen takia ole paheksuttavaa, vaikka se siirtääkin hetkellisesti 
vastuun hoivasta ja huolenpidosta täysin isältä puolisolle tai muille aikuisille (julkaisut I, 
III ja IV). Isälle riittääkin osoitukseksi hoivasta ja huolenpidosta jossain määrin siis se, että 
toteuttaa ansiotyöllään ja läheisellä isyydellä hankkimaansa miehisen humalajuomisen oi-
keuttaan muualla kuin kotona.

Toisaalta hoivaisyyteen sitoutuneen nykysukupolven isän kasvatuksellinen velvolli-
suus on opettaa lapsille uusi rento ja ongelmaton suhde alkoholiin, mikä tapahtuu ennen 
kaikkea kotona annetun esimerkin avulla. Osa hoivaavaa ja läheistä isyyttä olisi siis avoin 
ja ongelmaton alkoholinkäyttö kotona, mikä tarkoittaa lähinnä joka iltaisen tissuttelun 
ja humalahakuisen juomisen välttämistä lasten läsnä ollessa. Niihinkin isillä toki säilyy 
mahdollisuus, mikäli ne tapahtuvat (pienten) lasten nukkumaan menon jälkeen. Lapsille 
näkyvän alkoholinkäytön tulisi kuitenkin olla korkeakoulutetun keskiluokan miesten on-
gelmattomana nähdyn juomistavan tavoin alkoholilaatuja arvostavaa, alkoholia nautinto-
aineena sekä juomisen sosiaalisia puolia korostavaa (julkaisut III ja IV).
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5 Pohdinta

5.1 Isille sallittujen miehisten alkoholinkäytön 
tapojen ristiriitaisuus ja huokoisuus

Olen tässä yhteenveto-osassa supistanut neljästä tapaustutkimuksesta koostuvan väitöstut-
kimukseni annin yhden kysymysparin, 1) Millaisia isien alkoholinkäytön sukupuolittuneita 
kulttuurisia merkityksiä populaarikulttuurisissa esityksissä ja teksteissä rakentuu? ja 2) Min-
kälaiset alkoholinkäytön tavat niiden perusteella kulttuurissamme isille hyväksytään?, ym-
pärille. Vastauksena erityisesti kysymysparin jälkimmäiseen kysymykseen nostin esiin 
tapaustutkimusten tulosten perusteella tunnistamani isien alkoholinkäytön kulttuurisen 
moraalikoodiston, jota havainnollistan nelikenttänä (taulukko 7). Siinä esitän moraalikoo-
diston jakautuvan neljään kenttään, jotka ilmaisevat epäsopivaa, hyväksyttyä, sopivaa ja 
ihannoitua isien alkoholinkäyttöä. Nämä neljä kenttää tuovat jatkumona näkyville, miten 
isien alkoholinkäyttöön liittyvät normit ja ideaalit muuttuvat ja moninaistuvat isäsuku-
polv(i)en mukana. Samalla niistä näkyy se kulttuurinen jatkuvuus, jossa alkoholinkäyttö 
muotoaan muuttaen säilyy luonnollisena osana miehisyyttä.

Tapaustutkimusteni tulosten perusteella tunnistamani isien alkoholinkäytön kult-
tuurisen moraalikoodiston mukaan isille sallittujen juomatapojen kirjo kattaakin siten 
periaatteessa kaikki alkoholikulttuurimme miehisiksi määrittyvät alkoholinkäytön tavat. 
Isille sallittuina näyttäytyvät yhtä lailla alkoholikulttuurimme perinteinen miehinen juo-
mistapa: humalahakuinen alkoholinkäyttö (Alasuutari 1985; Eriksen 1999; Holmila 2001; 
Kortteinen & Elovainio 2003) kuin uudemmat juomisen sosiaalisuutta ja alkoholia nautin-
toaineena korostavat juomistavat (Dempster 2011; Eriksen 1999; Holmila 2001). Isyyteen 
täysin sopimattomana ja samalla epämiehekkäänä näyttäytyy ainoastaan runsas ja jatku-
va vain rahan puutteen kontrolloima juominen eli alkoholiongelmat eivät mahdu hyvään 
isyyteen (ks. Kosonen 2011; Itäpuisto & Grönfors 2004; Pirskanen 2011), eivätkä oikein 
kulttuurisesti hyväksyttyyn mieheyteenkään.
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Isille sallittujen, ja evättyjen, juomatapojen kirjo heijastelee alkoholikulttuurimme 
laajempaa juomatapojen muutosta ja moninaistumista, joissa alkoholinkäytön tapojen 
hyväksyttävyys ja paheksuttavuus ovat kytköksissä ennen kaikkea juomisen tilanteiseen 
vaihteluun (Tigerstedt & Törrönen 2005). Alkoholinkäyttö saa eri merkityksiä sen suh-
teen, missä hetkessä ja paikassa se tapahtuu (Törrönen & Maunu 2006), jolloin erityisesti 
(nuorille) miehille hyväksyttyjen alkoholinkäytön tavat liukuvat kevyen aterioinnin yhtey-
dessä nautitun ruokajuoman ja rajun ryyppäämisen välillä (Maunu 2013; 2014; Törrönen 
& Maunu 2005; Törrönen & Härkönen 2016). Alkoholikultuurimme muutos ja moni-
naistuminen on laajentanut myös naisille hyväksyttyjen alkoholinkäytön tapoja, eikä nuo-
rempien sukupolvien naisten humalajuominenkaan ole enää yksioikoisesti kulttuurisen 
paheksunnan kohde (Simonen 2011; Simonen & Törrönen & Tigerstedt 2012; Törrönen 
& Simonen 2014).

Isille sallitut miehiseksi määrittyvät alkoholinkäytön tavat ovat tämän lisäksi kuiten-
kin kytköksissä ennen kaikkea siihen, millaiseksi hyvä isyys kulttuurissamme määrittyy. 
Perinteisissä isyyden kulttuurisissa kuvastoissa ja mallitarinoissa, jotka kiinnittyvät ny-
kysukupolvea edeltäviin isäsukupolviin, hyvä isyys on määrittynyt ennen kaikkea kykynä 
elättää perhe (Kekäle 2007, 41–43; Kekäle & Eerola 2014). Elätyskyky on tuonut isille ja 
miehille oikeuden omaan vapaa-aikaan: humalahakuiseen alkoholinkäyttöön (ks. Alasuu-
tari 1985; Tourunen 1993, 66–68, 115). Tämän kaltainen isien alkoholinkäyttö on pääsään-
töisesti tapahtunut miesporukoissa perheen ja kodin ulkopuolella, mutta perheensä elättä-
vän isän satunnainen ilmestyminen päihtyneenä tai pahoinvoivana perhearjen keskellä ei 
ole sekään näyttäytynyt hyvää isyyttä uhkaavana sosiaalisena tai moraalisena erheenä (ks. 
julkaisu I).

Nykysukupolven hyvän isyyden määritelmiä hallitsee isyyden uusissa kulttuurissa ku-
vastoissa ja mallitarinoissa (Kekäle 2007, 40–43; Kekäle & Eerola 2014) idealisoiduksi kult-
tuuriseksi maskuliinisuudeksi nouseva hoivaisyys (Eerola 2015; Eerola & Huttunen 2011). 
Pelkän elätyskyvyn asemasta ja ohella nykysukupolven hyvää isyyttä määrittää läheinen 
ja hoivaava emotionaalisesti sitoutunut sekä kasvatusvastuunsa tunnistava ja tunnustava 
vanhemmuus (Kekäle & Eerola 2014; Kolehmainen 2004). Tällöin hyvään isyyteen liitetty 
alkoholinkäyttö on yhtäältä sen varmistamista, että alkoholinkäyttö ei asetu isän ja lapsen 
väliin (ks. Itäpuisto & Grönfors 2004), mikä tarkoittaa yksinkertaisesti alkoholinkäytön 
viemistä pois lasten läheisyydestä tai ainakin käytön ajoittamista lasten nukkumaanmenon 
jälkeiseen aikaan. Toisaalta hyvään isyyteen sisältyy vastuu lasten alkoholikasvatuksesta, 
jolloin isän tulisi omalla esimerkillään tarjota lapsilleen malli rentoon ja ongelmattomaan 
alkoholinkäyttöön, joka ei toista silkan humalahakuisen alkoholinkäytön perinteitä. Esi-
merkillisen alkoholinkäytön tulisi toisintaa alkoholikulttuurissamme ongelmattomina 
nähtyjä korkekakoulutetun keskiluokan miehiin yhdistettyjä alkoholinkäytön tapoja, jois-
sa korostuvat juomalaatujen tuntemus, juomisen sosiaalisuus ja alkoholi nautintoaineena 
(ks. Simonen 2012a; 2012b; Thurnell-Read 2013; Törrönen Roumeliotis 2013).
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Tässä piileekin isien alkoholinkäytön moraalikoodiston huokoisuus ja ristiriitaisuus. 
Samaan aikaan, kun nykysukupolven isien tulisi omalla esimerkillään kasvattaa lapsiaan 
humalajuomisen perinnettä purkavaan alkoholinkäyttöön, isillä itsellään säilyy oikeus 
käyttää alkoholia humalahakuisesti, mikä puolestaan ylläpitää humalajuomisen miehistä 
perinnettä. Samalla oikeutus humalajuomiseen syntyy osin siitä, että isä toteuttaa hoivai-
syyden ideaalia kasvatusvastuunsa tunnistavasta ja tunnustavasta isyydestä, kun hän ottaa 
vastuuta lasten alkoholikasvatuksesta ja näyttää kotona esimerkkiä rennosta ja ongelmat-
tomasta alkoholinkäytöstä. Isä siis ansaitsee oikeuden omaan vapaa-aikaan ja humalajuo-
miseen käyttämällä alkoholia kotona ja perhepiirissä lasten läsnä ollessa kulttuurisissa ku-
vastoissa korkeakoulutetun keskiluokan miehiin yhdistetyillä ongelmattomina nähdyillä 
tavoilla.

5.2 Keskiluokkainen tavallisuus ongelmattoman 
alkoholinkäytön mittapuuna

Tapaustutkimusteni tulosten valossa tunnistamassani isien alkoholinkäytön kulttuurises-
sa moraalikoodistossa nykysukupolven isille sallitut alkoholinkäytön tavat kytkeytyvät siis 
ennen kaikkea isyyden uutta kulttuurista mallitarinaa ja kuvastoa hallitsevaan hoivaisyy-
teen (Eerola 2015; Kekäle & Eerola 2014). Hoivaisyys itsessään voidaan nähdä idealisoi-
duksi kulttuuriseksi maskuliinisuudeksi eli sen sisältämät käsitykset oikeanlaisesta mie-
hisyydestä saavat osakseen yhteiskunnallista ja sosiaalista ihailua (Hyvönen 2019; 2020; 
Jokinen 2000, 68–70, 213–216). Hoivaisyyden kuvastoa toistavat ja se liitetään eritoten 
nykysukupolven nuoriin keskiluokkaisiin korkeakoulutettuihin isiin (Aalto 2004; Eerola 
& Huttunen 2011; Eerola & Mykkänen 2015; Eräranta 2006). Tämä antaa viitteitä siitä, 
että hoivaisyyteen kytkeytyvät kulttuurisesti sallittuihin isien alkoholinkäytön tapoihin 
liittyvät arvot ja odotukset, ideaalit ja normit, ovat yhteydessä siihen yleiseen ja säädylli-
seen tavallisuuteen ja normaaliuteen, jota suomalaisessa(kin) kulttuurissa korkeakoulute-
tun keskiluokan miesten nähdään edustavan, ja jota vasten muita miesryhmiä arvotetaan 
ja arvioidaan (Ketokivi 2009; Lawler 2008, 125; Urponen 2008).

Edellä esitetty merkitsee puolestaan sitä, että alkoholikulttuurissamme miehille ylei-
sesti hyväksytyt ja ongelmattomina nähdyt tavat käyttää alkoholia, näyttäytyvät ongel-
mattomina myös isyyden suhteen. Kuitenkin on tiedossa, että isiensä alkoholinkäytöstä 
kärsineiden joukossa on runsaasti niitä, joilla isän alkoholinkäyttö on ollut vallitsevan 
kulttuurisen tulkinnan mukaan ongelmatonta (Itäpuisto 2001). Voitaneenkin kysyä, voi-
ko sekä isiltä itseltään että isien ja lasten kanssa työskenteleviltä sosiaali-, terveys- ja kasva-
tusalojen ammattilaisilta jäädä huomioimatta ja näkemättä kulttuurisen moraalikoodis-
ton mukaan isille sallittuina pidettyjen alkoholinkäytön tapojen potentiaalisesti lapsille 
haitalliset seuraukset.
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Tapaustutkimuksien tuloksista tunnistamassani isien alkoholinkäytön moraalikoodis-
tossa isille epäsopivaksi määrittyvä alkoholinkäyttö yhdistyy puolestaan lähes ainoastaan 
alkoholia ongelmallisesti käyttäviin työelämän ulkopuolella oleviin (isä)miehiin. Tämän 
seurauksena alkoholia ongelmallisesti käyttävien isien ja miesten monimuotoisuus voi 
unohtua (Kosonen 2011). Heidät leimataan vain syrjäytyneiksi ja yksinäisiksi (Oksanen 
2006) ja isyyden mahdolliset vahvuudet jäävät havaitsematta. Samanaikaisesti päihdeon-
gelman nähdään hallitsevan alkoholiongelmaisen isän ja pojan välistä suhdetta: pullo aset-
tuu aina pojan edelle (Itäpuisto & Grönfors 2004; Pirskanen 2011). Alkoholiongelmaisen 
isän pojalla ei myöskään yleensä nähdä olevan muuta reittiä kuin jatkaa isänsä jalan jäljissä, 
jolloin juoppous ja päihdeongelmat jatkuvat ylisukupolvisina (Apo 2001, 379–381; Itäpuis-
to & Grönfors 2004). Isiensä alkoholiongelmista kärsineiden poikien selviytymistarinat 
ovatkin harvinaisia sääntöä uhmaavia poikkeuksia (Itäpuisto 2001) ja siksi aina kertomi-
sen ja kuulemisen arvoisia (ks. julkaisu II).

Samalla on hyvä muistaa, että vaikka hoivaisyys paikantuu idealisoiduksi kulttuurisek-
si maskuliinisuudeksi, joka hallitsee määrittelyjä hyvästä ja oikeanlaisesta miehisyydestä 
(Hyvönen 2020; 2019; Jokinen 2000, 68–70, 213–216), se ei suinkaan ole kulttuurimme ai-
noa määritelmä oikeanlaisestä miehisyydestä ja isyydestä. Kulttuurisia maskuliinisuuksia 
esiintyy samaan aikaan ja rinnakkain useita (Beynon 2002, 1–25; Jokinen 2000, 211–217). 
Se, mikä määrittyy oikeanlaiseksi miehisyydeksi ja isyydeksi ei ole vain aikaan ja suku-
polveen sidottua vaan usein myös paikka-, tilanne- ja kontekstisidonnaista (Markkola ym. 
2014). Näin ajatellen, isien alkoholinkäytön moraalikoodistossa nykysukupolvea edeltä-
viin isäsukupolviin kiinnittyvä isille hyväksytyksi määrittyvä alkoholinkäyttö, jossa isille 
sallittu alkoholinkäyttö kytkeytyy lähinnä kykyyn elättää perhe, saattaa olla osalle ny-
kysukupolven isiä keskeinen sallitun alkoholinkäytön mittari. Tämä on syytä huomioida, 
kun suunnitellaan isien alkoholinkäyttöön liittyviä interventioita. On tarkkaan mietittä-
vä, miten puhutella koko ikäluokan isiä, koska heidän määritelmänsä lapsille haitallisesta 
alkoholinkäytöstä vaihtelevat.

Lisäksi on syytä huomioida, että isien alkoholinkäyttöä ja sitä kautta myös isyyttä ja 
miehisyyttä käsittelevät populaarikulttuuriset esitykset ovat aina jossain määrin yleistet-
tyjä, yksinkertaistettuja ja normatiivisia. Kun ne muokkaavat yleistä asenneilmastoa ja 
ohjaavat isien alkoholinkäyttöön, isyyteen ja mieheyteen liittyviä kulttuurisia arvoja ja 
ideaaleja, normeja ja arjen tulkitsemisen malleja (Koivunen ym. 2000, 14–17; Robb 2020, 
4–6; Strinati 2004, xi–xvii), joiden kautta isiä ja isyyttä myös arvioidaan, ne samalla saat-
tavat itse asiassa rajoittaa isyyden ja mieheyden monimuotoisuuden havaitsemista. Isyyden, 
isien alkoholinkäytön ja miehisyyden käytännöt ovat kuitenkin aina monimutkaisempia ja 
moninaisempia kuin niiden ideaalit ja normit. (Eerola & Mykkänen 2014a; Kosonen 2011; 
Mykkänen 2010, 15.)

Kokonaisuudessaan isien alkoholinkäytön moraalikoodisto toimii niin, että ainakin 
osa isien alkoholinkäytöstä lapsille aiheuttamista ongelmista ja harmeista jää huomiotta ja 
havaitsematta. Näin siksi, että moraalikoodiston mukaan isille sallitut ja miehisiksi mää-
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rittyvät alkoholinkäytön tavat eivät välttämättä olekaan lasten kasvun ja kehityksen tai 
isän ja lapsen välisen suhteen kannalta ongelmattomia. Samanaikaisesti alkoholiongelmis-
ta kärsivien isien ja miesten isyyttä tarkastellaan lähtökohtaisesti vain ongelman näkökul-
masta, jolloin alkoholia ongelmallisesti käyttävien isien elämäntilanteiden monenlaisuus ja 
isyyden mahdolliset vahvuudet jäävät tunnistamatta ja tunnustamatta.

5.3 Tutkimuksen rajoituksista
Kun olen valinnut tutkimusaineistojani, olen lähtökohtaisesti hakenut aineistoiksi popu-
laarikulttuurisia tekstejä, joissa tutkimukseni ensisijaiset sisällöt, isyys ja alkoholinkäyttö, 
yhdistyvät tavoilla, jotka tekevät mahdolliseksi niitä koskevien kulttuuristen mallitarinoi-
den ja kuvastojen tarkastelun. Samalla olen valinnut aineistoja, joissa lähtökohtana ei ole 
isien ongelmajuominen ja kerronnallinen näkökulma on erilaisten ja eri elämäntilanteis-
sa olevien isien ja miesten. Vaikka tutkimusaineistoissani äänessä ovat erilaiset isät, eivät 
aineistot kata suinkaan koko kulttuurimme moninaisten isyyksien kirjoa (esim. Aalto & 
Kolehmainen 2004; Eerola & Mykkänen 2014b; Huttunen 2001). Kysymykseksi jääkin, 
voisivatko toisenlaiset aineistot, joissa isien ja miesten näkökulman asemasta kerronnalli-
nen näkökulma olisi toinen tai isyyksien kirjo laajenisi nyt tarkastelluista, tuottaa erilaisia 
tuloksia.

Tunnistamaani isien alkoholinkäytön kulttuurista moraalikoodistoa olisikin ehkä 
syytä tarkastella ja arvioida toisenlaisten isyyttä ja alkoholia yhdessä kuvaavien populaari-
kulttuuristen esitysten ja tekstiaineistojen avulla. Yhtäältä sellaisten, joissa kerronnallinen 
näkökulma olisi esimerkiksi lasten, puolison tai perheen kanssa työskentelevien ammatti-
laisten. Toisaalta sellaisten, joissa äänessä olevien tai kuvattujen isien isyyksien kirjo kat-
taisi nyt kuvattuja isiä avarammin kulttuurimme ja yhteiskuntamme moninaisia isyyksiä. 
Samalla tutkimuksellisen katseen voisi ulottaa kattamaan myös nyt niitä tässä tutkimuk-
sessa lähtökohtaisesti vähäiselle huomiolle jääneitä populaarikulttuurisia esityksiä, joissa 
kuvataan alkoholia ongelmallisesti käyttäviä isiä.

Tutkimuksellista otetta voisi myös avartaa tarkastelmalla populaarikulttuuristen ai-
neistojen ohella, rinnalla ja asemasta tutkijan esimerkiksi erilaisia isiä haastattelemalla 
hankkimia aineistoja. Näin toimimalla voisi ehkä tarkentaa tai arvioida, miten isien al-
koholinkäytön kulttuurinen moraalikoodisto mahdollisesti toimii isien itsensä alkoholin-
käytön säätelijänä. Tässä on tosin huomioitava, että tunnistamani isien alkoholinkäytön 
moraalikoodisto, jonka esitin nelikenttänä (taulukko 7), ei suinkaan ole suoraan isyyden 
tai isien alkoholinkäytön arvioimiseen tarkoitettu työkalu vaan ennen kaikkea teoreetti-
nen malli, jolla havainnollistan isyyteen, isien alkoholinkäyttöön ja miehisyyteen liitty-
vien moraalisten arvojen, normien ja ideaalien yhteen kietoutumista. Vaikka esittämäni 
isien alkoholinkäytön kulttuurisen moraalikoodiston nelikenttä ei olekaan suoranainen 
isyyden ja isien alkoholinkäytön tapojen hyväksyttävyyden ja sopivuuden arviointiin tar-
koitettu työkalu, sitä voi käyttää sekä sellaisen haastattelurungon taustaideana, millä pyri-
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tään paikantamaan isien itsensä näkemyksiä alkoholinkäytön itsesäätelystä että välineenä 
kenelle tahansa meistä isyyteen, isien alkoholinkäyttöön ja miehisyyteen liittyvien arvo-
jemme ja ajatustemme (itse)reflektointiin.

5.4 Lopuksi
Olen tässä väitöstutkimuksessa jäljittänyt kulttuurissamme laajasti jaettuja ymmärryksiä 
isille sallituista, mutta miehisiksi määrittyvistä alkoholinkäytön tavoista. Esitin tapaus-
tutkimusteni tulosten perusteella tunnistamani isien alkoholinkäytön kulttuurisen mo-
raalikoodiston, jossa isien alkoholinkäytön arvot, normit ja ideaalit jakautuvat neljään 
kenttään: epäsopivaan, hyväksyttyyn, sopivaan ja ihannoituun. Isille sallituiksi ja silti mie-
hisiksi alkoholinkäytön tavoiksi päivittyivät sen perusteella kaikki alkoholikulttuurimme 
miehisiksi määrittyvät alkoholinkäytön tavat. Kulttuurisesti hyvään isyyteen ja miehey-
teen liittyvät määritelmät kuitenkin asettavat ehtoja sille, miten, milloin ja missä isien 
on sopivaa käyttää alkoholia. Hyvään isyyteen liittyvät odotukset, normit ja ideaalit ovat 
kuitenkin muuttuneet historiallisesti kulttuurin mukana. Nykysukupolven isiin liittyvät 
odotukset ovat osittain erilaiset kuin heitä edeltäviin isäsukupolviin liittyvät hyvän isyy-
den ja mieheyden normit ja ideaalit.

Nykysukupolven isille hyvä isyys täsmentyy ennen kaikkea idealisoiduksi kulttuuri-
seksi maskuliinisuudeksi määrittyvän hoivaisyyden mukaan. Hoivaisyys yhdistetään en-
nen kaikkea nuoriin korkekoulutettuihin keskiluokkaisiin isiin. Hoivaisyyden perusteella 
hyvä isyys ja miehisyys on läheistä, osallistuvaa sekä hoivaavaa ja tunnistaa ja tunnustaa 
kasvatusvastuunsa. Isien alkoholinkäytön suhteen tämä tarkoittaa sitä, että isät voivat kyl-
lä käyttää alkoholia, mutta alkoholinkäytön tulee tapahtua yhtäältä tavoilla, jotka eivät 
haittaa lasten kasvua ja kehitystä, eivätkä estä isän ja lasten välistä läheistä ja intiimiä suh-
detta sekä toisaalta tavoilla, jotka huomioivat isien kasvatusvastuun myös lasten alkoholi-
kasvatuksessa. Nämä ehdot toteutuvat, kun isät eivät käytä alkoholia humalahakuisesti tai 
tissuttele säännöllisesti lasten nähden ja käyttävät lasten nähden alkoholia kulttuurisesti 
ongelmattomina nähdyillä tavoilla. Ongelmattomaksi, ja siksi esimerkilliseksi, alkoholin-
käytöksi määrittyy alkoholikulttuurissamme erityisesti korkeakoulutettuihin keskiluok-
kaisiin miehiin yhdistetyt juomistavat, joissa korostuvat alkoholilaatujen tuntemus, juo-
mistilanteiden sosiaalisuus ja alkoholi nautintoaineena.

Toisin sanoen väitöstutkimukseni keskeisen tuloksen, isien alkoholinkäytön kulttuuri-
sen moraalikoodiston, mukaan (nuoriin) korkeakoulutettuihin isiin ja miehiin yhdistetyt 
hyvän isyyden ja oikeanlaisten ongelmattomien juomistapojen määritelmät muodostavat 
arvot, normit ja ideaalit, joiden perusteella arvioimme ja arvotamme koko nykysukupolven 
isiä ja isille sallittua alkoholinkäyttöä. Keskeistä tulostani on syytä pohtia vielä lyhyesti 
yhden kulttuurin- ja populaarikulttuurintutkimuksen yhteydessä usein toistetun ajatuk-
sen ja perustelun avulla. Siinä korostetaan, että se, miten erilaisia ihmisiä ja ihmisryhmiä 
kohdellaan populaarikulttuurisissa esityksissä vaikuttaa siihen, miten heihin suhtaudum-
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me ja tapamme kohdella erilaisia ihmisiä ja ihmisryhmiä vaikuttaa esityksiin, joita heistä 
tuotetaan. Muutos kummassa tahansa resonoi myös toiseen. (Ks. Dyer 1993, 1–3; Jokinen 
2019, 26; Paasonen 2010; Salo 2021.) Näin ajatellen isien alkoholinkäytön kulttuurista mo-
raalikoodistoa ei voikaan pitää kiinteänä ja muuntumattomana, vaan se elää ja muuttuu 
kulttuurin mukana. Siihen, mihin suuntaan tai suuntiin se muuttuu, voidaan myös aina-
kin jossain määrin vaikuttaa.

Sosiaalityön, sosiaalityön tutkimuksen ja ehkäisevän päihdetyön näkökulmasta sen-
kaltaisen muutostyön ideoiminen, millä pyrittäisiin vaikuttamaan siihen, mihin suuntaan 
isien alkoholinkäytön kulttuurinen moraalikoodisto muuttuu, olisi perusteltua ja oleellis-
ta. Tämä voisi tarkoittaa niiden toisten ja toisin kerrottujen tarinoiden ja populaarikult-
tuuristen esitysten esiin nostamista, joissa äänen saavat ne isät, jotka päättävät luopua al-
koholista kokonaan tai lasten varhaislapsuuden ajaksi. Niiden sosiaalityön kohtaamisten 
auki kirjoittamista, joissa tavataan niitä alkoholi- ja/tai päihdeongelmiensa kanssa painis-
kelevia isiä, jotka onnistuvat vaikeuksistaan huolimatta hoitamaan isyyden velvollisuudet 
ja vastaamaan lastensa hoivan tarpeeseen. Niiden moninaisten lapsuudessa isiensä alko-
holinkäytöstä kärsineiden poikien selviytymistarinoiden kertomista ja kuulemista, joissa 
pojat oman isyytensä myötä onnistuvat purkamaan usein ylisukupolviseksi luonnehditun 
päihdeongelmien kierteen. Sekä sen vielä selkeämpää esiin nostamista, että kulttuurisissa 
käsityksissä ongelmattomina nähdyt isien ja miesten alkoholinkäytön tavat eivät suinkaan 
aina ole ongelmattomia lasten näkökulmasta ja lasten kannalta.

Nostamalla esiin näitä toisia ja toisin kerrottuja tarinoita ja populaarikulttuurisia esi-
tyksiä, on mahdollista purkaa isien alkoholinkäytön kulttuurisessa moraalikoodistossa ja 
laajemminkin alkoholikulttuurissamme toistuvia näkemyksiä alkoholinkäytön ja miehey-
den välisestä vahvasta kytköksestä. Tällöin alkoholinkäyttö ei enää asettuisi samalla tavoin 
luonnolliseksi osaksi miesten ja isien elämää.
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Monitasoinen ja joustava 
eroisyys, miehisyys ja 
alkoholi Lauri Ahtisen 
sarjakuvaromaanissa 
Eropäiväkirja
Arttu Salo

Tarkastelen tässä artikkelissa isien alkoholinkäytön sukupuolittuneita kulttuurisia 

kuvastoja. Tutkimusaineistona artikkelissani on Lauri Ahtisen sarjakuvaromaani Ero-
päiväkirja
tan isien alkoholinkäytön sukupuolittuneita merkityksiä ja normeja tämän päivän 

suomalaisessa alkoholikulttuurissa. Teoreettinen viitekehykseni pohjautuu kriitti

linkäytön keskeisinä miehisyyttä määrittävinä tekijöinä. Tutkimuksellinen lähesty

mistapani ja analyysimenetelmäni perustuvat kulttuuriseen tekstintutkimukseen. 

määrittyvät moninaiset alkoholinkäytön tavat.

Tarkastelen tässä artikkelissa isien alkoholinkäy

tön sukupuolittuneita kulttuurisia kuvastoja. Olen 

kiinnostunut kulttuurisesti isille sopiviksi ja miehi

siksi määrittyvistä alkoholinkäytön tavoista. Vaik

ka sekä isyys että miesten alkoholinkäyttö on näh

ovat toimineet miesten alkoholinkäytön sukupuo
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Yksi keino tarkastella isien alkoholinkäytön kult

tuurisia kuvastoja on tutkia isien alkoholinkäytön 

–

–

riset esitykset uusintavat ja toistavat hallitsevia kult

ulossuljetut ryhmät voivat tuottaa vaihtoehtoisia 

merkityksiä ja haastaa vallitsevia kulttuurisia nor

–

Tässä artikkelissa tutkin isien alkoholinkäytön 

kulttuurisia kuvastoja Lauri Ahtisen sarjakuva

romaanin Eropäiväkirja

pulaarikulttuuristen esitysten tavoin se tuo esiin 

käsittelemiinsä aiheisiin liittyviä kulttuurisia nor

teella pyrin tuottamaan tarkkapiirteisen ja perus

teellisen kuvauksen isien alkoholinkäytön sukupuo

–

en alkoholinkäyttöön liittyviä jaettuja kulttuurisia 

käytön valintoihin sekä tuottaa uutta tietoa vähän 

littuneista kulttuurisista merkityksistä ja normeista 

Lähestymistapaani voi puolestaan luonnehtia 

tejä tarkastellaan keskeisinä merkitysten ja normi

rin jäsenyys tarkoittaa tiettyyn kulttuuriin liittyvien 

sä aiheisiin liittyviä kulttuurisia kuvastoja (Jokinen 

hin liittyvien kulttuuristen kuvastojen tarkastelun.

Eropäiväkirjaa voi luonnehtia omaelämänkerral

liseksi. Ahtinen kuvaa siinä avioeroaan ja eron jäl

maani ei esitystavaltaan muistuta konventionaalista 

laan lähestymään sarjakuvan maailmaa (Herkman 

–

le tyypillisempää on kuvan ja tekstin limittäinen ja 

päällekkäinen sijoittaminen. Toisiaan seuraavien 

ruutujen asemasta kerronnan aikajatkumo raken

littämät merkitykset rakentuvat tekstin ja visuaali

jäljittäessäni Ahtisen teoksesta isien alkoholinkäyt

töön liittyviä kulttuurisia kuvastoja luen teoksen 

Ahtisen teoksessaan esittämään tavanomaisesta 

itsensä tai perheen kannalta. Tarkasteluni keskittyy 

juuri näihin isäkertojan alkoholinkäytön kuvauk

risia merkityksiä ja normeja teoksen alkoholinkäyt
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ISY YDEN JA MIESTEN ALKOHOLINKÄY TÖN 
MUUT TUVAT JA MONINAISTUVAT 
KULT TUURISET KUVASTOT

Tutkimukseni teoreettinen viitekehys pohjau

suus ovat tutkimuksen kohteina ja miehiä tarkas

hieman eri tavoin kulloisenkin tutkimuksellisen 

–

oleellisimpana miestä ja miehen paikkaa määrittä

vänä ja rakentavana tekijänä erilaisissa instituutiois

–

–

–

rin mukana. Aiemmat kytkökset eivät kuitenkaan 

–

koholinkäyttö ovat olleet keskeisiä miehen ja mie

nen alkoholinkäyttö kulttuurissamme kytkeytyy 

kulttuurisissa kuvastoissa esiintyvät rinnakkain ja 

vastinpareina osallistuva ja läheinen hoivaisä sekä 

perinteinen lapsilleen etäinen perheenpää ja elät

–

rempien sukupolvien miesten isyystarinoissa esiin

koulutetut isät kuvaavat omaa isyyttään läheisenä ja 

Vastaavasti suomalaisissa miesten alkoholin

käytön kulttuurisissa kuvastoissa miehiin perin

juomistapa on saanut rinnalleen ja vastinparik

aalisia puolia ja alkoholia nautintoaineena koros

kaoottisuutta vain ulkoinen kontrolli hillitsee (Ala

 näyttäisi kiinnittyvän nykyään lähinnä 

syrjä

puhuvat korkeakoulutetut nuoret miehet tuomit

koulutustaustastaan riippumatta puhuvat humalaa 

Tämä muuttunut ja moninaistunut suhtautumi

nen humalajuomiseen heijastuu myös muihin mie

hiä erotteleviin alkoholinkäytön tapoihin. Huma

lajuomisen ohella erotteleviksi tekijöiksi nousevat 

kaeroja tarkastelevissa tutkimuksissa suhtautumi

nen siihen vaihtelee. Työväenluokkaista juomista 
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käsittelevät tutkimukset ovat kuvanneet kirkkaa

humalahakuista suhtautumista juomalaatuihin 

kan miesten alkoholinkäyttötapoja tutkittaessa on 

joka varsinkin vanhemmassa tutkimuksessa keskit

kerryttävän maskuliinista sosiaalista pääomaa (Dar

neen korkeakoulutetun keskiluokan ja vähemmän 

Lähtökohtaisesti julkinen juominen on liitet

julkisen juomisen paikat ovat jakautuneet kotimai

sissa miesten alkoholinkäytön luokkatapaisuuk

sia tarkastelevissa tutkimuksissa työväenluokan ja 

keskiluokan anniskelupaikkoihin. Työväenluokan 

miesten anniskelupaikoiksi ovat määrittyneet lähiö

tävän työväenluokkaista maskuliinista miesyhtei

anniskelupaikat 

sekä yökerhot  ovat sijainneet kaupunkien keskus

oman ammattiryhmän ja saman koulutustaustan 

omaavien kanssa. 

Vaikka miesten juomisen tavoissa ja merkityksis

miesten keskinäisissä pienryhmissä tapahtuvan juo

ryhmiin kokoontumiset ovat olleet muun muassa 

löin ne ovat olleet erilaisia vapaamuotoisia keskus

joita on leimannut miesten keskinäinen kilpailulli

hierarkiassa.

KULT TUURINEN TEKSTINTUTKIMUS 
ANALY YSIMENETELMÄNÄ

varomaani Eropäiväkirja, ja keskityin analyysissa 

Analyysitapa pohjautui kulttuuriseen tekstintutki

linkäytön sukupuolittuneita merkityksiä ja norme

ja Ahtisen kerronnassa rakentuu. Etsin aineistosta 

kuvastoihin Ahtisen kerronnassa rakentuvat isien 

alkoholinkäytön miehiset merkitykset ja normit 

pohjautuvat ja millaisiksi ne muokkautuvat. (ks. Jo

tysten ja normien tunnistaminen ja tulkinta perus

Toisaalta käytin havaitsemisen ja luokittelun apuna 

aiempia sekä miesten alkoholinkäyttöä että isyyttä 

käsitelleitä tutkimuksia. Toisin sanoen vertasin Ero-
päiväkirjan

ten jäsennyksiin.

jälkeen kaksivaiheisesti. Ensiksi kartoitin teoksesta 

useamman sivun mittaiset juomiskertojen kuvauk
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set että yksittäiset sanalliset tai kuvalliset viittauk

set alkoholiin tai sen käyttöön. Tyypillisesti Ahtisen 

teoksessa näitä lyhyempiä viittauksia ovat alkoho

kuvauksiin.

kulttuurin maskuliinisia kuvastoja. Analyysiluvut 

neistoesimerkkeihin ei kuitenkaan liity sanallista 

kuvausta piirroksesta.

KIRKKAISTA KESKIOLUEN KAUT TA 
KUOHUVIINIIN: ISÄKERTOJAN 
ALKOHOLINKÄY T TÖ ISÄSUKUPOLVIEN 
KET JUSSA

Ensimmäinen teoksesta tulkitsemani taso raken

tuu isäkertojan pohtiessa omaa paikkaansa sukun

ja pohtii omaa isyyttään ja mieheyttään suhteessa 

isoisä että isä ovat menestyneet ammateissaan ja 

holi ja työ kytkevät isoisän ja osin isän perinteiseen 

pillisempää kuin aiempien sukupolvien isille. Tämä 

teistä isyyttä ja miehisyyttä hankalammalta saavut

taa.

vailee tämän olleen

(  m

märrykseen perinteisestä miehisestä alkoholinkäy

liitettyyn humalahakuiseen juomistapaan (Alasuu

käyttänyt alkoholia ja hänen käyttämänsä alkoholi 

ka usein isoisä on juonut tai kuinka humalahakuis

me toiseen keskeiseen miehisyyttä määrittävään 

minen kytkeytyvät suomalaisessa kulttuurissa vah

kuvastoissa isä on ollut ennen kaikkea leiväntuoja 

vettä isoisä on onnistuneesti toteuttanut rakenta

malla omin käsin kesämökin suvulleen ja jättämäl

lä lapsilleen perinnön.

normit kuvataan teoksessa mataliksi ja helpoiksi 
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mit isää ja aviomiestä kohtaan ovat olleet helpom

lestään mies oli hyvä silloin kun hän ei ryypännyt 

nen oman sukupolvensa isille ovat monimutkai

esimerkkejä. Vielä isäkertojan isänkin sukupolven 

isyys ja miehisyys ovat rakentuneet pitkälti perintei

kiössä ovat isän arvostettu keskiluokkainen ammat

säksi arvostettu erityisopettaja. Hän nikkaroi kaik

kea pienistä huonekaluista sähköistettyihin romu

kentuu isoisän tavoin työlle ja tekemiselle ja toistaa 

perinteisiä käsityksiä ansiotyöstä keskeisenä osana 

–

kuvassa olleen viinapullon tavoin kirkkaan viinan 

Työn keskeisyys isien elämässä on liitetty kult

tuurisissa käsityksissä emotionaaliseen etäisyyteen 

ä sukupolvia (Aalto 

–

polven emotionaalinen etäisyys kuitenkin purkau

on läheinen ja hoivaava. Aikuistuneelle isäkertojal

kulttuurisen kuvaston hoivaavaan isyyteen ja mie

aikuistuneen isäkertojan lapsien hoitajana ja tarjo

aa myös pojalleen emotionaalista turvaa tämän ki

puillessa avioeroaan.

muutensa myötä luontevasti uuteen hoivaavaan ja 

Vaikka isäkertoja osallistuu lasten hoitoon ja ko

vastuuta kaikkien perheen jäsentensä hyvinvoinnis
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uuteen isyyteen ja mieheyteen on kulttuurisissa ku

vastoissa ja ymmärryksissä sisällytetty. 

miehisyyttään isoisänsä ja isänsä perinteisempään 

pullot tulkita viittauksena ennemmin määrää kuin 

laatua korostavaan työväenluokkaiseen juomista

lasi on liian hienostunut ollakseen miehinen isoisän 

pöytänsä äärellä kuohuviiniä nauttiessaan isäker

toja kiinnittyykin uuteen eurooppalaiseen alko

empien isäsukupolvien isiin isäkertoja asettuukin 

miehisten arvojen rinnalla.

PIENPANIMO-OLUT TA, BULKKIKALJAA 
JA KÄNNEJÄ:  ISÄKERTOJA OSANA 
MIESYHTEISÖJÄ

Toinen teoksesta tulkitsemani taso rakentuu isäker

Vaikka isäkertoja tuottaa itsestään käsitystä euroop

koholinkäyttöön liittyvät toisenlaiset juomisen mo

tiivit ja seuraukset. Laatua enemmän juomista hal

sa isäkertoja istuu lattialla ja juo suoraan pullosta 

linkäyttö ei kuitenkaan ole koko totuus hänen al

tojan juomisella on toisenlaiset motiivit ja tulokset. 

Humalahakuisuus näyttäytyy juomisen keskeisenä 

motiivina. Tämä kiteytyy isäkertojan kuvatessa jal

taan lähtiessäni sain kerätä kaikki kenkäni parvek
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liittyvää toisenlaista määrällistä juomisen motii

joissa keskeinen näyttämö on ollut miesporukan yh

rottautumiset arjen velvoitteista ovat olleet erilai

sia mökkiviikonloppuja ja saunailtoja (Alasuutari 

juominen ei ole poissa myöskään isäkertojan ku

vaillessa ystävänsä kanssa tapahtuvan illanvieton 

lainen paikka jossa on kauniita ihmisiä ja viine

vat eroon ja parisuhteisiin liittyvistä tunteista. Tar

joilija tuo illan aikana pöytään useamman pullon 

makaa vatsallaan joen äärellä ja huuhtoo kasvo

–

ma kiinnittyvät alkoholinkäytön kulttuurisissa ku

vastoissa korkeakoulutetun keskiluokan juomis

oman ammattiryhmän ja saman koulutustaustan 

suutta korostavaan alkoholinkäytön tapaan (Erik

koko juomistilannetta hallitsee juomisen lopputu

Ystävysten tilatessa yhä uusia viinipulloja pöy

ja juomalaatua korostavan juomistavan seuraus on

sa maassa ja pirskottamassa keväistä jokivettä kas

palauttaa sen taas kerran keskeiseksi osaksi miehis

ALKOHOLI MIEHISEN VAPAUDEN 
SYMBOLINA JA AHDISTUKSEN 
LIEVENTÄJÄNÄ: ERO JA UUSI R AKKAUS

tiriitaisen luonteen suhteessa alkoholinkäyttöön. 

nen näyttäytyy isäkertojalle puolestaan vapautena 

hes karnevalistisia piirteitä saavaa alkoholinkäyt

linkäytö

ja näin se

holi rinnastuu miehiseen vapauteen.

ta. Tämä riemu koostuu ennen kaikkea osittaisesta 

vahvasti lasten vuoroviikkoasuminen kummankin 
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–

märryksissä perinteiseen miehisyyteen kytkettyä va

lajuomiselle.

Eron kokeminen ei kuitenkaan ole isäkertojan 

elämässä yksinkertaisesti vapauttavaa. Vaikka ero 

jättää tilaa vapaammalle alkoholinkäytölle ja mah

raskas kokemus. Eron jälkeinen asunto kumisee tyh

vassa isäkertojan taustalla olevaa seinää peittävät 

tus piilottaa tunteet. Humalatila on miehinen pans

hua siitä miltä minusta tuntuu (kun olet eronnut 

kaikki haluavat kuulla miltä sinusta tuntuu ja se 

Tunteista puhuminen humalassa ei ole sosiaalinen 

on samalla tavoin miehille kulttuurisesti sallittua 

tenkaan jää ainoaksi keinoksi vastata eron aiheut

taan ystäviensä ja isänsä kanssa ja käy tapaamassa 

ri humalaiset avautumiset näyttävät olevan isäker

Jo ensitapaamisen kuvauksesta lähtien isäkerto

Olin karannut viikonlopuksi lähisaarelle hipste

Ensimmäinen päivä kului päästellessä höyryjä ja 

liukastellessa ensimmäisillä lämpimillä kesänii

(  
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Ensi tapaamista värittääkin molempien päihtymys 

lemmilla takanaan ero ja vuoroviikkovanhemmuus 

on kummallekin tuttu järjestely. Ensitapaamisella 

sen vanhemman luona. Tapaamisiin liittyy usein 

teiseen miehisyyteen liitetty vapaus käyttää alko

holia että nuoremman sukupolven naisiin liitetty 

muutos kohti vapaampaa alkoholinkäyttöä (Hol

tavaa voimaa. Tämä tulee erityisesti ilmi yhteisen 

ARTESAANIOLUT TA LEIKKIKENTÄLLÄ, 
ILLAN HÄMÄRT YESSÄ VIINIÄ:  ISÄKERTOJA, 
LAPSET JA ALKOHOLI

tojan kuvatessa alkoholinkäyttöään suhteessa lap

isäkertoja käyttää alkoholia lastensa läsnä ollessa. 

kasvatuksessa sekä alkoholin merkitys isälle kuulu

älypuhelimen räpläämisellä. Raja kulkee jossain 

sa isäkertoja lukee kaunokirjallista teosta toises

vertailevana kuvana älypuhelimen näyttö ja La

julkisesti ilman moraalista paheksuntaa. Tämä kuva

us palaa suomalaisessa alkoholikeskustelussa usein 
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ja kaunokirjallisuus kulttuurisina merkkeinä kiin

nittävät isäkertojan korkeakoulutetun keskiluokan 

läävään vanhempaan vielä alleviivaa.

Tätä kuvausta voi tarkastella myös vanhempien 

taan kasvattavan lapsensa alkoholin kohtuukäyttä

naan näkemään usein toistuvaa tai humalahakuis

ja näyttää lapsilleen kulttuurisissa ymmärryksissä 

joita vanhempien alkoholikasvatukselle asetetaan. 

Omalla esimerkillään hän on kasvattamassa lapsi

vastuuta lastensa alkoholikasvatuksesta isäkerto

kasvatusvastuunsa ottavasta hoivaavasta ja huoleh

ja huolehtivaan isyyteen näkyy myös vahvana tun

nesitoutumisena lapsiin. Tämän tunnesitoutumi

sen kääntöpuolena isäkertojan elämässä on lasten 

kertojan kuvatessa joulunviettoaan ilman lapsiaan 

korostuu eron haikeus ja siihen vastaaminen alko

Vaihtopäiviin liittyy jo muutenkin monenlaista 

kaihoa... saati silloin kun vaihtopäivä osuu joulu

Vastatessaan eron haikeuteen alkoholilla isäkerto

kontrolli ja piilottaminen ovat olennaisia miehisyy

jonka turvin voi miehisyyttään vaarantamatta kä

sitellä ja esittää isyyteen liittyviä hankalia tunteita 

Vaikka isäkertojan alkoholinkäyttö ajoittuu pää

set ovat hänen luonaan. Tällöin isäkertoja kuvaa al

Ajoittamalla alkoholinkäytön aikaan jolloin lapset 

van vanhempien alkoholikasvatukseen suunnat

mukaan isyys ja alkoholinkäyttö eivät sovi yhteen 

tyä nukkumaan isäkertoja ei omalla alkoholinkäy

töllään vaaranna lasten saamaa hoivaa eikä tarjoa 

holinkäyttönsä lasten nukkumaanmenon jälkei

seen aikaan.

LOPUKSI

alkoholinkäytön miehisiä kulttuurisia merkityk

Eropäiväkirja
kuvaromaanin alkoholinkäytön kuvauksissa tuo

tetaan ja toistetaan. Analyysini perusteella teoksen 
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ta rakentuu väljä ja monimuotoinen isien alkoho

Tämä väljyys ja monimuotoisuus näyttäytyy teok

tojan elämäntilanne lasten vuoroviikkoasumisineen 

käyttöön vaarantamatta kulttuurisesti hyväksyttyä 

isyyttä ja miehisyyttä.

Vaikka isien alkoholinkäytön merkityskartasto 

koholinkäytön näkeminen luonnollisena osana mie

vaa ja läheistä isyyttä. Hoivaavaa ja läheistä isyyttä 

voi kuitenkin osoittaa alkoholinkäytön suhteen mo

nin tavoin. Yhtä lailla hyväksyttyä on kasvattaa lasta 

esimerkin kautta uuteen eurooppalaiseen alkoholin

Humalajuominen tapahtuukin isäkertojan kuva

äitiviikolla. Humalajuominen saa kuitenkin hieman 

kanssa siihen liittyy myös eron tuoman tunnekuor

man purkaminen. Tällöin humala on ennen kaik

sessa keskeisenä miehisenä alkoholinkäytön tapa

malle humalajuomiselle.

Yhtä lailla kuin humalajuominen on teoksessa 

jan alkoholinkäyttö saa eri merkityksiä juomistilan

uuteen eurooppalaiseen juomatapaan kasvattamis

sella voi rakentaa eroa työväenluokan sivistymät

tö

 jossa siis 

keytyy humalajuomista vapaammin isyyteen (ks. 

koholinkäytön miehiset kulttuuriset merkitykset 

ja normit näyttäytyvät Ahtisen Eropäiväkirja
kuvaromaanin alkoholinkäytön kuvausten valossa 

hänen isyyteensä tai miehisyyteensä. Toisin sanoen 

tää ja kertoa osaksi kulttuurisesti hallitsevaa hoivai

kuinka paljon isäkertojan elämäntilanne itsessään 

kautta monimuotoisen alkoholinkäytön. Vuoro

joka asettuu ristiriitaan vallitsevien kulttuuristen 

ymmärrysten ja arvojen kanssa ja joka sitä kautta 

–

YTM Arttu Salo on väitöskirjatutkija Tampereen yli-
opiston Sosiaalityön oppiaineessa. Tällä hetkellä hän 
työskentelee YAD Youth Against Drugs -järjestössä 
projektityöntekijänä ESR:n rahoittamassa Kannabis-
interventio nuorille kannabiksen käyttäjille -hank-
keessa (2018 2020). Hänen tutkimusintressejään 
ovat alkoholi/päihteet, isyys ja miehisyys.
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AINEISTO

Eropäiväkirja

KIRJALLISUUS

Kerrottu isyys. Kahden sukupolven 

miesten isyyskertomuksia

Happy hours. Uuden keskiluokan ravin-

tolaelämää

Työmiehen elämäntarina ja al-

koholismi. Tutkimus alkoholismin suhteesta emokult-

tuuriin.

Miehen 

mallit

Viinan voima. Näkökulmia suomalaisten 

kansanomaiseen alkoholiajatteluun ja - kulttuuriin. 

Masculinities and Culture

Journal of Comparative Fam-

ily Studies –

Gender Trouble: Feminism and the 

Subversion of Identity

PMLA –

Cultures of Masculinity

siin. Yhteiskuntapolitiikka

Fathering –

Journal on Family Issues

Scan-

dinavian Journal of History

Sosiologia

ture. Social Currents

Gender and Educa-

tion

Health

British Journal of Social Psy-

chology

Qualitative Health Research –

Case Study Research. Principles and 

Practices

Routledge International Handbook of Masculin-

ity Studies

Men and Mascu-

linities –

A Comics Studies Read-

er –

Cultural Theory and Popular Culture: 

A Reader, 

Representation: Cultural Representa-

tions and Signifying Practises

Yhteiskuntapo-

litiikka
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tuukäyttö. Vanhempien jäsennyksiä alaikäisten al

Kasvatus & Aika 

Aatamin puvussa. Liaanilla 

Hemingwaysta Königiin

Yh-

teiskuntapolitiikka

Sisäinen tarina, elämä ja muu-

tos

Muuttuuko ihminen?

Yhdestä puusta. Maskuliinisuuksien rakentuminen 

populaarikulttuureissa. 

 

Yhdestä puusta. Maskuliinisuuk-

sien rakentuminen populaarikulttuureissa.

Panssaroitu maskuliinisuus. Mies, väkivalta ja 

kulttuuri.

Postmoderni isyys ja uskonnollisuus – 

tarinallinen näkökulma. 

Isän kokemus.

Handbook of Studies on Men & Masculinities. 

Isäkirja.

Isyyden muutos. Keski-ikäisten 

miesten lapsuuskokemukset ja oma vanhemmuus. Jo

Kunnian kenttä. Suomalainen 

palkkatyö kulttuurisena muotona.

ja jää.

Yhteiskuntapolitiikka

Yhteiskuntapolitiikka 

Storytelling Beyond Postmoder-

nism. Fables and Fairy Tale.

Tapaustutkimuksen käytäntö ja teoria. Teoksessa 

Tapaustutkimuksen taito.

The Cultural Analysis of Texts. 

Merkitysten maailma. Kulttuurisen tekstintut-

kimuksen lähtökohtia. 

American Jour-

nal of Men’s Health. –

Yhteiskun-

tapolitiikka

Sarjakuva – näkymätön taide. Hel

Juoppouden luokkakartta. Keski-

luokkaisten ravintola-asiakkaiden alkoholinkäyttöä 

koskevat luokitukset. Alkoholipoliittisen tutkimus

tinen tutkimuslaitos.

Recreating Men: Postmodern Masculi-

nity Politics

Alkoholi, isyys ja valta. Ongel-

majuovat isät miesten elämäntarinoissa

Väestöliitto.

Nuorten aikuisten juomakulttuuri 

Suomessa ja Espanjassa. Alkoholipoliittisen tutki

koholipoliittinen tutkimuslaitos. 

Näin Suomi juo. Suomalaisten muuttuvat alkoholin-

käyttötavat
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Masculinities in Theory: An Intro-

duction

Canadian Review of American Studies –

Men, Masculinities and the Care of 

Children. Images, Ideas and Identities

Österreichische 

Zeitschrift für Soziologie

Nuorisotutkimus –

ten verkkokeskustelusta. Yhteiskuntapolitiikka 

– –

siä Isäasentoja- ja Isipappablues Yh-

teiskuntapolitiikka

Nordic Studies of Alcohol and Drugs –

misen maskuliinisuus. Yhteiskuntapolitiikka

Cultural Theory and Popular Culture. 

An Introduction.

Cultural Studies and the Study of Popular Cul-

ture. Second edition

An Introduction to Theories of 

Popular Culture. Second edition

The European New Middle Class: 

Individualism and Tribalism in Mass Society. 

Lähiöravintola. 

Sociological Research Online 

Juomisen kotiutuminen. 

(toim.  Sukupolvien sillat ja kasvamisen karikot – van-

hemmat, lapset ja alkoholi

–

Juopon miehen ikääntyminen. 

Elämäntapa ja -tarina

lipolitiikan laitos. Lisensiaatintutkimus.

Yhteiskuntapolitiik-

ka

Yhteiskuntapolitiik-

ka

kuvaamina. Yhteiskuntapolitiikka

Gender and Society –

NORMA: International Journal for 

Masculinity Studies
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MULTIFACETED AND ADAPTIVE POST-DIVORCE FATHERHOOD, MASCULINITY AND 
ALCOHOL IN LAURI AHTINEN’S GRAPHIC NOVEL EROPÄIVÄKIRJA

Eropäiväkirja

Eropäiväkirja
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