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Heikki Vestman on 
saanut tuta, ettei isän 
tasa-arvoinen osallistu-
minen vauvanhoitoon 
ole vielä itsestäänsel-
vyys. Reetan sylissä 
Sointu, 1 v 4 kk.

Kannessa
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Pioneeri
perhe

Reeta ja Heikki Vestmanin unelma 
tasan jaetusta vanhemmuudesta 
toteutui. Sitten Heikiltä kysyttiin, 
pitäisikö hänen kasvattaa tissit.

MERVI ALATALO KUVAT RIIKKA HURRI
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Tällä hetkellä Reeta 
on viikot Soinnun 

kanssa ja viikonlop-
puisin Kuopiossa 

esiintymässä.

Heikki ja Sointu tot-
tuivat olemaan vau-
vajumpan ainut 
isä-lapsipari.

Kannessa

Tuplaonni
Tasan jaettu vanhemmuus oli alusta lähtien Ree-
tan ja Heikin yhteinen toive. Reeta ei halunnut 
omia vauva-aikaa ja vanhemmuutta itselleen. 
– Uskon, että on aika paljon äidistä kiinni, kuinka 
paljon vastuuta antaa isälle.
Eikä Heikki halunnut antaa ainutlaatuisen ajan va-
lua hukkaan. Hänen isänsäkin kannusti: on jo kor-
kea aika, että isillä on perheessä muukin kuin tiski-
koneen käyttäjän rooli – myös vauva-aikana.

Sillä aikaa kun raskaaksi tulemisessa kesti eikä 
tulevaisuutta voinut suunnitella Reeta ja Heikki 
toteuttivat haaveitaan työelämässä. He opiskeli-

vat Helsingissä ja Lontoossa. Reeta laulunopetta-
jaksi ja musikaalinäyttelijäksi, Heikki energia- ja 
ympäristöoikeuteen erikoistuneeksi lakimieheksi.

Kaksi vuotta sitten Reeta sai Turun kaupungin-
teat terista tarjouksen toiseen pääroolin Rocky Hor-
ror Shown Janetina. Ja heti perään he saivat tietää 
Reetan olevan vihdoin raskaana.

Ihanaa. Tuplasti ihanaa. Mutta miten raskaus ja 
vauva-aika sopivat yhteen musikaaliharjoitusten 
ja -esitysten kanssa?

– Kun raskausuutinen tuli, mietimme antaako 

se aihetta muuttaa työsuunnitelmiamme. Mietin, 
miksi vain äidin työn pitäisi joustaa,  Heikki kertoo.
Pariskunta kävi läpi erilaisia vaihtoehtoja.

– Suomessa musikaalin naispääroolia ei tarjota 
kovin usein. Ja jos ei niitä tee, ei niitä tarjotakaan, 
Reeta järkeili.

Syntyi kolmas unelma: täysin tasan jaettu van-
hemmuus.

Tiputuksessa
Raskaus oli vaikea. Reeta oksensi viisi kuukautta 
kymmenen kertaa päivässä. Hän joutui oksentelun 
vuoksi tiputukseen.

Samaan aikaan hän kilpaili Voice of Finlandissa. 
Oksensi ja lauloi ja tippui lähipiirin helpotukseksi 
kaksintaisteluvaiheessa.

Sitten alkoivat musikaalin lauluharjoitukset Tu-
russa. Kevätkuukaudet olivat raskauden parasta ai-
kaa. Laskettu aika oli loppukesällä.

Alkukesästä alkoivat kivut ja turvotus. Paino 
nousi 24 kiloa. Turvotus painoi hermoja, Reetalle 
tuli rannekanavaoireyhtymä. Käsistä hävisi tunto, 
ja hampaiden harjaaminen ja leivän leikkaaminen 
oli mahdotonta.

– En päässyt portaita ylös yksin. Loppuajan lä-
hinnä makasin sohvalla ja itkin.

Heikki teki paritalopihan ympärille aitaa, kärräsi 
multaa, istutti pihakasveja ja kävi välillä kurkkaa-
massa, miten Reeta pärjää.

Lopulta koitti sektiopäivä. Sektioon oli päädytty 
ultraäänimittausten ja lopulta Reetan pelonkin pe-
rusteella. Vauvan vatsanympärys oli isompi kuin 
päänympärys, ja lääkäriä mietitytti vauvan jumit-
tuminen synnytyskanavaan.

He sopivat, että Heikki 
hoitaa alusta lähtien 
kaikki yösyötöt.

 Ä
iti on palannut töihin. Imetystauko 
teatterin pukuhuoneessa on ohi. Kol-
mikuisen Soinnun maha on liian-
kin täynnä maitoa. Itkettää. Itkettää, 
vaikka isä pitää ensin sylissä ja nos-

taa sitten vaunujen selkänojan pystyasentoon. 
Sointu on kipeä, ja isä yrittää helpottaa hänen olo-
aan. Teatterin aulassa ohi kävelee puolituttu, joka 
tietää paremmin. ”Voi voi, lapsella on ikävä äitiä.”

Entä jos lasta ei tulekaan
Reeta ja Heikki Vestman ehtivät jo valmistautua 
siihen, että heille ei välttämättä synny omaa lasta.
He tapasivat vaalitilaisuudessa talvella 2007. Reeta 
oli paikalla laulamassa ja Heikki tekemässä vaali-
työtä.
– Politiikka on tuonut elämääni hyviä asioita ja 
Reeta on niistä isoin ja tärkein. Onneksi sain pitää 
työni, vaikka rakastuin pomoni tyttäreen, Heikki 
kertoo ja virnistää.
Hän työskenteli aikoinaan Reetan äidin, europar-
lamentaarikko EijaRiitta Korholan avustajana 
Brysselissä. Reeta sen sijaan oli sitä ennen seurus-
tellut lähinnä muusikoiden kanssa.
– Enkä ehkä olisi arvannut tapaavani lakimiestä. 
Nyt tuntuu hyvältä, että perheessä on vain yksi dai-
deilija, Reeta sanoo.

Aika pian oli selvää, että tässä se nyt on. Häät oli-
vat pari vuotta myöhemmin, ja aika pian sen jäl-
keen vauva olisi saanut tulla. Mutta eipä tullut-
kaan.

Noin vuoden yrittämisen jälkeen pariskunta ha-
keutui tutkimuksiin. Lopulta Reeta sai avun hor-
monilääkehoidosta. Sitten unelmia alkoi toteutua.



Soinnun ensimmäi-
set kuukaudet olivat 
rankkoja. Nyt Heikki ja 
Reeta kertovat niistä 
hymyilleen.
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HEIKKI VESTMAN
Ikä: 29

Ammatti: Lakimies.  
Toiminut kymmenen vuotta  
Sipoon kunnanvaltuutettuna, 
valtuustoryhmän johtaja. 
Eduskuntavaaliehdokas.

REETA VESTMAN
Ikä: 30

Ammatti: Näyttelijä, laulaja. 
Esiintyy parhaillaan Kuopion 
kaupunginteatterin Sound of 
Musicissa Marian roolissa.  
Lauloi aiemmin Husky 
Rescue -yhtyeessä.
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– En halunnut ottaa lapsen vuoksi riskiä, Reeta 
perustelee.

Syntyi pystytukkainen tyttö, joka kastettiin 
Soinnuksi aivan kuten Reeta oli teinivuosista asti 
haaveillut.

Vauva, jota sattuu
Reeta ja Heikki olivat päättäneet, että Heikki jää 
jo Soinnun syntymän jälkeen kotiin. Kolmen kuu-
kauden päästä musikaaliharjoitukset jatkuisivat, 
perhe muuttaisi Sipoosta väliaikaisasuntoon Tur-
kuun ja Heikki ottaisi päävastuun vauvanhoidosta. 
Heikki käytti isyysloman, vuosiloman ja otti vielä 
palkatonta vapaata ensimmäisten kolmen kuukau-
den ajaksi. 

He myös sopivat, että Heikki hoitaa alusta läh-
tien kaikki yösyötöt, jotta Reeta voi toipua syn-
nytyksestä ja kerätä voimia töihinpaluuta varten. 
Lisäksi Soinnun haluttiin tottuvan siihen, että isäl-
täkin saa maitoa ja hoivaa. Myös päivällä Heikki 

halusi hoitaa tyttöä ja pitää häntä paljon sylissä.
– Uskomme, että imetystä lukuun ottamatta 

vauvan perustarpeet ja päivittäisen hoivan voi tar-
jota kumpi tahansa vanhemmista.

Heti, kun perhe pääsi sairaalasta kotiin, van-
hemmat huomasivat, että jotakin on vialla. Vauva 
itki jokaisen syötön jälkeen, kakoi ja köhisi. Perhe 
pääsi tutkimuksiin, joissa löytyi sekä maitoallergia 
että rakenteellinen refluksi eli ruokatorven alasul-
kijassa oli vuotoa. Sitä ennen Reeta ehti olla mai-
dottomalla, munattomalla, viljattomalla ja soijatto-
malla dieetillä. Lopulta Sointu yhdisti imettämisen 
huonoon oloon ja kipuun ja alkoi vieroksua rintaa 
kokonaan. Reeta päätyi pumppaamaan maitoa 
seitsemän kertaa päivässä kunnes Sointu oli puo-
livuotias.

Silti Sointu itki jokaisen syötön jälkeen tunnin-
kin eikä suostunut olemaan kuin pystyasennossa. 
Heikki enemmän tai vähemmän valvoi neljä kuu-
kautta. 

Kannessa

Äiti ja isä ovat erilaisia
Ennen kuin Reeta ja Heikki tekivät päätöksen hoi-
tokuvioista he ehtivät lukea monta tutkimustu-
losta lastenpsykologiasta ja kiintymyssuhteista. 
Kirjallisuudesta löytyi päätöstä tukevia tuloksia. 
Löytyi toki muitakin, mutta pariskunta halusi us-
koa niitä, joissa korostetaan isän roolin tärkeyttä ja 
sitä kuinka lapsen elämä rikastuu, kun hän oppii 
luottamaan useampaan hoitavaan aikuiseen.

– Kun muutimme Turkuun, Sointu nukkui usein 
harjoitusten ajan, eikä sillä olisi ollut mitään merki-
tystä, valvooko äiti hänen untaan vai onko teatte-
rilla. Lisäksi luotin Heikkiin hoitajana täysin.

Toki Reetasta oli haikea lähteä, kun hän oli juuri 
peitellyt tytön päiväunille. Mutta teatterilla odotti 
intohimoammatti. Rinnat olivat täynnä maitoa 
ja mieli raivokas imetysdietiistä johtuvan nälän 
vuoksi. Teatterissa oli kuitenkin mahdollisuus tans-
sia, liikkua ja laulaa vaikean raskauden jälkeen. 

Harjoitustauoilla isä ja tytär tulivat teatterille 
imetykseen ja palasivat sitten teatterin vuokra-
asuntoon nukkumaan ja leikkimään.

Vähitellen Soinnun refluksivaivat helpottivat. 
Heikki palasi joulukuussa vuosi sitten energiavi-
raston lakimieheksi, ja oli Reetan vuoro olla päi-
vät kotona.

Reeta opetti tytön pois yösyömisestä, Heikki 
vieroitti myöhemmin tuttipullosta. Kuusikuisena 
Sointu oppi sanomaan äiti ja seitsemänkuisena 
ishi.

Reeta ja Heikki ovat erilaisia vanhempia.
– Heikki on enemmän leikittäjä ja minä suukot-

telija ja lepertelijä. Mutta haluan esimerkiksi, että 
Sointu nukahtaa helposti kuistille. Heikki lähtee 
helpommin kärryttelemään.

– En mä kyllä tota tunnista. Tai no joo, ehkä pal-
velen rinsessaa joskus turhan herkästi.

– Minä olen opettanut enemmän siirtymäriit-
tejä. Toisaalta se voi johtua siitä, että kun Heikki 
on ollut kotona, olemme asuneet vieraalla paikka-
kunnalla. On ollut vauvalle parempi tehdä muutok-
sia kotioloissa.

Tärkeintä on se, että seuraavana hoitovastuussa 
oleva hyväksyy toisen tekemän muutokset esimer-
kiksi päivärytmiin. Ja kumpikin antaa luvan syöt-
tää tai pukea myös eri tavalla.

Vestmanin malli
Reetalle ja Heikille kaikki on ollut niin luontevaa 
kuin nyt ensimmäisen lapsen hoitaminen ylipää-
tään voi olla. Ympäristöllä sen sijaan on vielä su-
lattelemista. Kun Heikki haki vanhempainrahaa 
Reetan kolmen kuukauden äitiysloman jälkeen, 
hakemus tuli hylättynä takaisin: olet jo käyttänyt 
isyysrahakautesi. Kelan virkailijalle ei tullut edes 
mieleen, että kolmikuisen vauvan isä voisi hakea 
vanhempainrahaa, koska äiti on töissä.

Lääkäri jäi kysyvästi tuijottamaan Heikin ja Soin-
nun taakse ovelle, josta ei tosiaankaan tullut äitiä.

Heikin vietyä Soinnun Sipoon kunnanhallituk-

Soinnun isillä on  
välillä taipumusta  pal-

vella rinsessaansa.
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"Meillä oli aluksi sääntö, 
että alakerran olohuo-
neessa olisi korkeintaan 
neljä lelua kerrallaan."

sen kokoukseen, valtuustotoveri kysyi, milloin 
Heikille kasvaa tissit.

Heikki ei usko, että reaktiot ovat ilkeyttä. Ne 
kumpuavat tottumuksesta.

– Isät käyttävät kuusi prosenttia perhevapaista, 
noin neljäsosa isistä käyttää täyden perhevapaa-
kiintiönsä, joka sekin on vain 54 päivää.

– Tässä olisi valistuksella valtava paikka. Nyt si-
nänsä ihan hyvissä neuvolan videoissa tuoreen 
isän rooli näyttää olevan imetyskorin täyttäjä ja äi-
din kiukuttelun sietäjä.

Nykyhallituksen kaavailema hoitovapaan pak-
kojako ei perhettä miellytä, eihän heidänkään hoi-
tomallinsa mahtuisi siihen.

Mikä sitten on Vestmanin malli?
– Isien ja äitien rohkaiseminen esimerkeillä. 

Vanhemmuuden kustannusten tasaaminen työn-
antajien kesken. Erilaisten valintojen mahdollista-
minen, myös päivähoidossa, Heikki intoutuu.

– Perheet tarvitsevat työn ja perheen yhteenso-
vittamisen ja hyvän vanhemmuuden joustavaa tu-
kemista, eivät pakkoa hoitovastuun jakamisessa. 

Neljän lelun sääntö
Tällä hetkellä Sointu on yhden vuoden ja neljä kuu-
kautta. Keväällä ja alkusyksyllä perhe asui Kuopi-
ossa, kun Reeta harjoitteli siellä Sound of Music 

-musikaalia. Heikki oli harjoituskauden ajan jäl-
leen vanhempainvapaalla ja hoitovapaalla. Nyt 
esityksiä on viikonloppuisin. Heikki on palannut 
lakimiehen töihin. Reeta hoitaa Sointua arkisin ja 
lentää loppuviikosta Kuopioon joskus Sointu mu-
kanaan.

Koti on Sipoossa. Paritalokolmion yläkerrassa on 

Soinnun huone, jossa on edelleen pinnasängyn toi-
sessa  päässä paksut sanakirjat korokkeena. Ikoni 
seinällä valvoo tytön unta. Heikki ja Reeta halua-
vat, että Sointu tuntee aina olevansa turvassa.

Pari viikkoa sitten pariskunta oli ensimmäistä 
kertaa kahdestaan yön pois kotoa.

– Kaverit ovat sanoneet, että kahdenkeskeistä 
aikaa ei pitäisi käyttää lapsesta puhumiseen. Miksi 

sellaisestakin pitäisi ottaa stressi. Meille käy usein 
niin, että alamme katsoa Soinnun vauvakuvia kän-
nykästä ja siihen menee koko ilta.

Jos vanhemmuus on jotain opettanut, niin ren-
toutta. Kahden kunnianhimoisen ja onnistumaan 
tottuneen perheessä on huomattu, että hyvänkään 
vanhemman ei tarvitse suoriutua kaikesta täydelli-
sesti. Ja periaatteista voi joustaa.

– Meillä oli aluksi sääntö, että alakerran olohuo-
neessa olisi korkeintaan neljä lelua kerrallaan. Nyt 
niitä on korillinen. Ja telkkarista saa välillä katsoa 
Anniina Balleriinaa.

Osa ystäväperheistä on jo toisella vauvakierrok-
sella. Heikillä ja Reetalla ei ole vielä mikään kiire.

– En tiedä, uskallanko vaikeiden kokemusten 
jälkeen lähteä tähän uudestaan. Ja Sointukin on 
vielä niin pieni, Reeta sanoo.

Soinnulla on oppikirjan mukainen 15 kuukau-
den eroahdistusvaihe, välillä vain äidin apu tah-
toisi kelvata.

Toisaalta hän kyselee pitkin päivää isin perään ja 
juoksee tätä aina ulko-ovelle vastaan.

– Ja oli sekin vaihe, kun Reeta oli arki-illat poissa 
ja viikonloppuisin vain minä kelpasin nukuttajaksi, 
Heikki kertoo.

Saatettaakoon tiettäväksi myös sinne teatterin-
aulaan.

RASKAANA?
Luotettavat ja edulliset RFSU 
Raskaustestit ja Ovulaatiotestit 
saatavissa hyvin varustetuista 
päivittäistavarakaupoista.

RFSU.FI
Tutustu tuotteisiin

Ostamalla tuotteitamme tuet RFSU-järjestön tekemää tärkeää seksuaaliterveystyötä kansainvälisesti ja kotimaassa.

UUTUUS!


