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Mökkisaaremme kalliolla töröttää hopeanharmaa käkkärä puunoksa jo toista
kesää. Se on ison koiran kokoinen ja siihen liittyy hauska muisto. Veljenpoikani löysi sen isänsä kanssa kalliolla retkeillessään ja risti sen mammutinluuksi.
Mammutinluu muistuttaa, että liikkuminen luonnossa pienen lapsen kanssa
on hauskaa. Siinä yhdistyvät tieto, taito ja leikki.
Poika on tepastellut noilla kallioilla siitä asti, kun pysyi pystyssä. Kengät riisuttiin taaperolta aina kun oli mahdollista olla
ilman. Hän sai tuntea paljailla varpaillaan pistävät neulaset, karheat jäkälät, kintuille kiipeävät
muurahaiset ja rantaveden liukkaat pikkukivet.
Ihailin vanhempia, jotka eivät kiirehtineet heti
nostamaan, kun pienen ihmisen varsi taaperrellessa vähän horjahti. He malttoivat kärsivällisesti katsella, kuinka tutkimusmatka eteni ja
rohkaisivat yrittämään.
Lapsen kanssa olennaista on oleminen. Arkiympäristö tarjoaa loputtomasti mahdollisuuksia leikkiin, oivaltamiseen ja oppimiseen.
Tarvitaan aikaa edetä hitaammin ja nähdä
enemmän, malttia kuunnella kysymyksiä kiirehtimättä heti antamaan vastauksia. Lapsen
leikki vie mukaan mielikuvitusmatkoille, joita
ei ole myytävänä matkatoimistoissa. Kerran
pääsin keskustelemaan taskuravun kanssa. Se
käveli takaperin kaikki raajat vedessä ja vatsa
kohti taivasta (!) rannassa, joka leikisti oli valtameren ranta, ja tarvitsi tulkkia. Rapu halusi puhua englantia.
Leikki on ihmiselle ominaista iästä riippumatta. Se on välttämätöntä lapselle mutta tekee hyvää meille kaikille. Sukupolvien yhteiset Terhokerhot vanhusten palvelutaloissa osoittavat, että leikistä syntyvä ilo ja läheisyys toimivat
ikäihmisille lääkkeen tavoin: virkistävät muistia, notkistavat jäseniä ja mikä
parasta, antavat syyn odottaa, että tapahtuu jotain mukavaa. Tätä eliksiiriä
saavat nauttia lasten ja vanhusten lisäksi myös kerhojen vapaaehtoiset.
Hyvää valtakunnallista leikkipäivää 12. toukokuuta!
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Liitossa tapahtuu

Liitossa tapahtuu

Leikkipäivä
12.5. vietetään valtakunnallista leikkipäivää. leikkipäivä.fi

Seminaariin!
Kuva: Marja Seppälä

Miten lapset ja nuoret leikkivät nykyisin?
Miten aikuiset voivat tukea leikkiä? Miten
leikki edistää sukupolvien kohtaamista?
Leikkiä ikä kaikki -seminaari Helsingissä
Finlandiatalossa 1.10. Tilaisuus on maksuton ja kaikille avoin. Ohjelma ja ilmoittautumiset elokuussa liiton nettisivuilla.

Valtakunnallisessa äitienpäiväjuhlassa palkitaan 30 äitiä merkittävästä työstään kasvattajana Valkoisen ruusun Ritarikunnan I luokan mitalilla kultaristein. MLL järjestää juhlan
yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa.
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800 000 tuntia vapaaehtoistyötätyötä lasten
hyväksi, mikä vastaa
noin 445 palkatun henkilön työpanosta

1 200 lasten ja nuorten
harrastuskerhoa

644 perhekahvilaa,
350 000 osallistumiskertaa perhekahvilassa.

11 000 tukioppilasta

660 kylämummia- ja
vaaria / lukumummiaja vaaria

2 350 perhekummia
tai muuta tukihenkilöä,
310 vertaisryhmää

Hyvinvoin
titaidot

Tukioppila
stoiminna
n koulutus
materiaalit

Lapset ensi
n.

Koulurauha
julistetaan
Vantaalla 22.8.
www.koulurauha.fi

Poikien ja tyttöjen huolet

Onnittelut!
MLL:n puheenjohtaja Mirjam Kalland on
nimitetty varhaiskasvatuksen professoriksi
Helsingin yliopistoon. Ruotsinkielinen professuuri on Brita Maria Renlund -säätiön
lahjoitusprofessuuri.

Koulujen tukioppilastoiminnan tuoreimmassa koulutusmateriaalissa paneudutaan hyvinvointitaitoihin. Oppaassa on
tietoa nuorten hyvinvoinnin perusteista
sekä itsetuntemusta, rentoutumista sekä
liikunnallista ja toiminnallista kouluyhteisöä tukevia harjoituksia. Opas on tehty yhteistyössä Likes-tutkimuskeskuksen
kanssa.

Kuva: Colourbox

Lasten ja nuorten puhelimeen tuli viime vuonna yhteensä
21 000 yhteydenottoa.
Soittajista yli puolet oli poikia, joita mietityttivät yleisimmin
oma fyysinen kehitys sekä seksuaaliseen pärjäämiseen liittyvät
kysymykset. He pohtivat, miten lähestyä kiinnostavaa kumppania tai onnistua seksuaalisessa kontaktissa. Pojat lähestyivät päivystäjiä usein testaillen tai huumorilla.
Tytöt hakivat apua mielenterveyden ongelmiin ja ihmissuhteistiin, useimmiten nettipalveluista. Nettikirjeiden kirjoittajista
ja chatin käyttäjistä valtaosa oli tyttöjä, jotka kertoivat yleisemmin masentuneisuudesta ja itsensä vahingoittamisesta. Tytöille
oli tyypillistä kuvata omaa oloaan laajasti ja tarkasti.
Poikien ja tyttöjen tavat ottaa kontaktia aikuiseen eroavat toisistaan. On tärkeää, että lapsille ja nuorille tarjotaan monipuolisia tapoja hakea tukea.
Lasten ja nuorten puhelimen vuosiraportti 2017.

Kuva: Anna Autio

Hallitus päätti kehysriihessä, että
kansallisen lapsistrategian valmistelu käynnistetään. Lapsen oikeuksien komitea on suosittanut
Suomelle sen laatimista. MLL on
yhdessä muiden lapsi- ja perhejärjestöjen kanssa vahvasti ajanut
strategian laatimista.
Lapsi- ja perhepolitiikka on ollut viime vuosina poukkoilevaa ja
lyhytjänteistä. Päätösten lapsivaikutuksia ei ole arvioitu eikä otettu
huomioon, jolloin on tehty lasten ja
perheiden kannalta huonoja päätöksiä, kuten varhaiskasvatuksen ja
koulutuksen leikkauksia.
Lapsistrategialla voidaan tuoda
lapsen oikeuksiin perustuvaa pitkäjänteisempää ja kestävämpää
näkökulmaa päätöksentekoon. Siitä
hyötyvät paitsi lapset ja perheet,
myös koko Suomi. Hyvinvoinnin perusta rakentuu lapsuudessa.

MLL:n keskusjärjestö on saanut Perheystävällinen työpaikka -tunnuksen. Tunnus
on osa Väestöliiton hanketta, johon MLL
osallistui. Keskustoimistossa perheystävällisyyttä on edistetty mm. laajentamalla
etätyömahdollisuuksia ja lisäämällä työajan joustavuutta. Tunnus myönnetään
kerrallaan vuodeksi.

Koulun alku on iso muutos lapsen ja
koko perheen elämässä. Toinen tärkeä
vaihe on siirtyminen alakoulusta yläkouluun, joka ajoittuu alkavaan murrosikään. MLL lähettää elokuussa ekaluokkalaisten koteihin Hyvä alku koulutielle
-kirjeen, jolla muistutetaan vanhempia
lapsen hyvinvoinnille tärkeistä asioista.
Yläkoulun aloittavien vanhemmille tarjotaan tietoa nettisivuilla.
www.mll.fi/ylakouluun

Uusi
julkaisu

Näin MLL:ssä vuonna 2017

Lapsistrategia
eteenpäin

Perheystävällinen!

Hyvä alku ala- ja
yläkouluun
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Liitossa tapahtuu
Perheliikkari palkittiin

Elli Santala ja Amanda Puerto-Lichtenberg
saivat kokemusta lasten parissa
työskentelystä.

Kuva: Mari Kurikkala

Kannuksen yhdistys sai tunnustusta perheliikkaristaan. MLL:n
matalan kynnyksen liikuntatoiminta palkittiin kunnan vuoden
2017 liikuntatekona. Kerho kokoaa viikoittain lähes 70 alle
kouluikäistä lasta ja vanhempaa liikkumaan.

Liitossa tapahtuu

Vanhempainpuhelimen päivystys laajenee Helsingin
ja Oulun lisäksi nyt myös Jyväskylään. Viime vuonna
Vanhempainpuhelimeen tuli yhteensä 1 400 yhteydenottoa. Määrä on kasvanut 40 prosenttia viidessä
vuodessa. mll.fi/vanhempainpuhelin

Isien ja lasten juhlaa
Salon yhdistyksen isä-lapsikerho täyttää tänä vuonna 20
vuotta. Isien ja lasten yhteiset retket, reippailut ja pelit jatkuvat jo toisessa sukupolvessa. Tervetuloa synttäreille 23.10.
Sitä ennen kerhoon voi tutustua osoitteessa salo.mll.fi.

Tukioppilaille töitä
Nuorten kesätyöpaikat voivat olla kiven
alla. Turun paikallisyhdistys tukee
yrityksiä tukioppilaiden palkkaamisessa
kesätöihin kuukaudeksi.

Kuva: Salon paikallisyhdistys

TEKSTI PIRKKO VARJO KUVAT MARI MÄNNISTÖ
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17-vuotias Elli Santala työskenteli viime kesänä neljä viikkoa
päiväkoti Vilskeessä Turun Uittamolla. Lastenlääkärin urasta
haaveileva Kerttulin lukiolainen Elli sai arvokasta työkokemusta, joka vahvisti urasuunnitelmia.
Turun Klassillisen lukion ilmaisulinjalla opiskeleva Amanda
Puerto-Lichtenberg puolestaan työskenteli kielileirin apuohjaajana. 16-vuotias Amanda on menossa tänä kesänä samaan työpaikkaan.
Molempien koululaisten kesätyön haussa oli apua siitä,
että MLL:n Turun yhdistys tuki työnantajayritystä palkanmaksussa.

OMA-ALOITTEISUUS TÄRKEÄÄ
Turun yhdistys on mahdollistanut jo useita
vuosia kesätyöpaikan kymmenelle tukioppilaalle.
– Yhdistys tukee töitä tarjoavia työnantajia rahallisesti siten, että tuki ja täten
nuorelle maksettava palkka on 200 euroa
viikossa, yhteensä 800 euroa. Työnantaja
vastaa työnantajavelvoitteista, tekee sopimuksen työntekijän kanssa ja laskuttaa
yhdistystä jälkeenpäin. Palkkaa saa toki
maksaa enemmänkin, mutta tämän verran
MLL tukee, kertoo nuorisotoiminnan koordinaattori Ina Vahalahti MLL:n VarsinaisSuomen piiristä.
Kesätyön tuki on tarkoitettu 9.-luokkalaisille turkulaisille. Edellytyksenä on ansiokas toiminta tukioppilaana. Eniten painotetaan oma-aloitteisuutta, sillä nuoren
on haettava töitä itse. Kesätyön pitää myös
liittyä jollain tavoin lapsiin.
Turun yhdistyksen hallituksen jäsen

Tiina BenMoussa vastaa yhdessä Vahalahden kanssa kesätyötuen tiedotuksesta.
Omassa työssään englannin kielen opettajana BenMoussa on seurannut, miten vaikeaa kesätyön saaminen teini-ikäiselle on.
– Sikäli on ihme, ettei kaikista kouluista
tule hakemuksia. Ehkä siinä näkyy se, että
nuoren on tosiaan haettava työpaikkaa
itsenäisesti. Joskus on käynyt niin, että työpaikka on jäänyt hakematta, vaikka tuki on
myönnetty.
Tuen hakeminen tapahtuu sähköisesti,
minkä jälkeen kaikki hakijat haastatellaan.

ilman MLL:n tukea. Parhaillaan etsin työtä
kesäksi, syksyllä vaihto-oppilaaksi Ohioon
Yhdysvaltoihin lähtevä Elli kertoo.
Amanda Puerto-Lichtenberg sanoo olevansa tosi kiitollinen MLL:lle kesätyötuesta.
– Selvitin ensin netistä, mitä lapsiin liittyvää kesätyötä olisi tarjolla ja tein sitten
hakemuksia. Pääsin ensin kolmeksi viikoksi
Kielikoulu Elfin leirille, jossa työskentelin
viitenä päivänä viikossa. Yksi leiri kesti viikon ja siihen osallistui aina parikymmentä
lasta, pääasiassa 7–8-vuotiaita. Leikin heidän kanssaan, opetin englannin sanastoa,
laitoin ruokaa, tiskasin ja siivosin.
Yhden viikon Amanda työskenteli historian ja nykytaiteen museo Aboa Vetuksen
järjestämällä koululaisten kesäleirillä, jossa
lapset tutustuivat historiaan ja arkeologiaan. Siellä työ oli enimmäkseen lastenhoitoa.
– Työ opetti kärsivällisyyttä ja järjestelmällisyyttä. Ensin oli aika pelottavaa, koska
lapsia oli paljon ja tuntui, että olen itsekin
niin nuori ja kuinka minua mahdetaan totella. Lopussa lapset kuitenkin tulivat halaamaan ja piirsivät sydämenkuvia.
Jälleen tänä kesänä Turun paikallisyhdistys tekee kymmenen kesätyötä kaivannutta nuorta iloiseksi. Ina Vahalahti ei ole
kuullut, että MLL:llä olisi vastaavaa toimintaa muualla Suomessa.
– Turussa toiminta jatkuu ja toivottavasti
laajenee muuallekin. Jos nuorten työllistäminen kiinnostaa, minuun voi olla yhteydessä, hän vinkkaa.
Lisätietoja: varsinaissuomenpiiri.mll.fi

ARVOKKAITA KOKEMUKSIA
Elli Santala koppasi tiedon kesätyötuesta koulusta. Päiväkodissa hän osallistui
kaikkeen työhön, puki, leikki ja lohdutti
tarpeen mukaan. Työ opetti kantamaan
vastuuta ja antoi tuntumaa oikeaan työelämään.
– En tiedä, olisinko saanut työpaikkaa
Lapsemme 2/2018 7

Hyvässä seurassa

TEKSTI TIINA KIRKAS
KUVAT JANI LAUKKANEN

Kaverit kannustavat
liikkumaan ryhmässä,
yksinäisyys lisää riskiä lopettaa
urheiluharrastus.

K

ello lähenee kuutta maaliskuisena iltana espoolaisessa liikuntahallissa.
Salibandykenttää reunustaville sohville kerääntyy
tyttöjä, joista osa kaivaa urheilukassistaan lukion kurssikirjoja ja ryhtyy
työhön.
Toiset kuuntelevat musiikkia tai juttelevat kavereidensa kanssa. Salibandyseura
Northern Starsin A-tyttöjoukkueen treeneihin on vielä reilusti aikaa.
13–14-vuotiaat C-tytöt ovat tulleet hallille jo viideksi. Ensin he ovat katsoneet
videolta valmentajiensa kanssa edellisen viikonlopun ottelut, ja nyt on aika
lämmitellä kentällä ennen lajitreenejä.
Valmentajat seuraavat sivusta, kun tytöt
juoksevat, hyppivät ja venyttelevät omatahtisesti pienissä ryhmissä.
Tytöt tietävät, mitä heidän tulee tehdä.
Tulevina viikonloppuina pelataan Suomen mestaruudesta, ja sitä varten on harjoiteltava.

”TÄTÄ VAIN RAKASTAA”

Parasta salibandyssa ovat itse laji ja kaverit,
sanovat tyttöjen ja naisten salibandyseura
Northern Starsissa pelaavat Milla Laaja
(vas.), Edit Rautakoski ja Venla Airaksinen.
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Suurin osa paristakymmenestä C-tytöstä
on pelannut puolet elämästään salibandya. Edit Rautakoski aloitti ensimmäisellä luokalla, samoin Venla Airaksinen.
Mallia he saivat omilta ja kavereidensa sisaruksilta.
Pari vuotta sitten Venla houkutteli mukaan myös Milla Laajan, joka oli tutustunut lajiin isoveljensä kanssa.
Parasta salibandyssa ovat kaverit ja itse
laji, tytöt sanovat.
– Tätä vain rakastaa. Pelaamalla saa purettua päivän stressit, Venla sanoo.
– Salibandyssa saa liikuntaa, ja oma kehittyminen motivoi jatkamaan, Milla lisää.
Tytöt harjoittelevat kolme kertaa viikossa. Torstaisin ohjelmassa on myös
taekwondoota.

u
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Sandra Fredman harjoittelee
salibandya kolmesti viikossa.

tamismahdollisuuksia liikuntaharrastuksissa, Markkanen kertoo.

MONTA SYYTÄ HARRASTAA

MLL:n kysely vastaa pitkälti Edit Rautakosken, Venla Airaksisen ja Milla Laajan
kokemuksia liikuntaharrastamisen motiiveista.
Puolet urheilevista lapsista ja nuorista
oli aloittanut liikuntaharrastuksensa, koska laji kiinnosti heitä. Vajaalla viidenneksellä oli kavereita, jotka jo harrastivat lajia
tai pyysivät mukaan seuratoimintaan. Yhtä moni oli hakeutunut harrastamaan ohjattua liikuntaa vanhempiensa ohjaamana
tai kannustamana.
Kolme neljästä lapsesta ja nuoresta jatkaa lajissaan, koska harrastaminen on yhä
mukavaa. Lähes kaikille liikuntaharrastus
tuottaakin hyvää oloa ja onnistumisen kokemuksia. Samalla he ovat oppineet kiinnostavia uusia asioita.
Osa haluaa myös pysyä kunnossa tai

Pelaajat kuuntelevat valmentaja
Mikko Nummelinin ohjeita.

nauttia kilpailemisesta. Joka kolmas korostaa hyvää ryhmähenkeä ja ystävien
merkitystä.
– Tyytyväisimpiä ryhmähenkeen ovat
kilpaurheilijat. He myös viettävät paljon
aikaa harrastuskavereidensa kanssa harjoitusten ulkopuolella, Eeva-Liisa Markkanen sanoo.
Hän muistuttaa, että parhaimmillaan
kilpaileminen lisää liikuntamotivaatiota
ja tarjoaa onnistumisen iloa monelle lapselle ja nuorelle.
– Siksi tavoitteellisuutta ja viihtyvyyttä
on turha asettaa liikuntaharrastuksessa
vastakkain.

KAIKKI TUKEVAT TOISIAAN

Northern Stars -salibandyseurassa joukkuehenki rakentuu säännöille, joita kaikki noudattavat. Yksi tärkeimmistä on, että
vain valmentaja arvioi pelaajien suorituksia harjoituksissa ja otteluissa. Tytöt eivät
saa moittia toisiaan huonoista syötöistä

LAPSET JA LIIKUNTAHARRASTUS
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libandyturnauksessa Storvreta Cupissa
Ruotsissa.

LIIKKUMATTOMUUS HUOLETTAA

Kolme viidestä suomalaisesta 10–16-vuotiaasta lapsesta ja nuoresta harrastaa
liikuntaa urheiluseurassa, ilmenee Mannerheimin Lastensuojeluliiton tuoreesta
kyselystä.

”Tavoitteellisuutta ja
viihtyvyyttä on turha asettaa
liikuntaharrastuksessa
vastakkain.”
Heistä kaksi kolmesta keskittyy yhteen
lajiin. Yhtä moni tavoittelee kilpailumenestystä.
Kaikkiaan kolmannes kyselyyn vastanneista ala- ja yläkoululaisista liikkui omaehtoisesti parina päivänä viikossa, lähes
viidennes ei juuri lainkaan.

Kansallisen liikuntasuosituksen mukaan 7–18-vuotiaiden lasten ja nuorten
tulisi kuitenkin liikkua päivittäin 1–2 tuntia ”monipuolisesti ja ikätasoisesti”. Ainakin hetkellisesti liikunnan pitäisi rasittaa
ja nostaa sykettä.
Lasten ja nuorten liikkumattomuutta
pidetään jo kansanterveydellisenä ongelmana, sanoo kyselyn laatinut Eeva-Liisa
Markkanen.
– Kun puhutaan lasten ja nuorten
liikkumisesta, keskitytään ennen
kaikkea heidän liikkumattomuuteensa. Osa lapsista ja nuorista syyllistyy
aikuisten huolipuheesta. Liikunnan
tulee olla kuitenkin kivaa ja iloista,
jotta heidät saadaan harrastamaan
liikuntaa.
MLL:n kyselyssä lapsilta ja nuorilta
tiedusteltiin, miksi he aloittivat liikuntaharrastuksensa ja mikä motivoi heitä
jatkamaan. Samalla kysyttiin syitä liikuntaharrastuksen lopettamiseen.
– Tavoite oli selvittää lasten ja nuorten
viihtymistä, sosiaalisia suhteita ja vaikut-

33%
oli lopettanut ohjatun liikuntaharrastuksen. Heistä 19 %
ilmoitti syyksi, ettei lajin
parissa ollut kaveria tai
he kokivat jäävänsä
ryhmässä ulkopuoliseksi.

1/10

KUVA ANU TIRKKONEN

– Joskus väsyttää lähteä hallille, mutta
treeneissä piristyy. Niiden jälkeen on hyvä
mieli, Venla sanoo.
Edit ei ole malttanut pysyä kotona edes
kuumeisena. Valmentajan kehotuksesta
hän kuitenkin pysyttelee kentän laidalla
ja seuraa muiden harjoittelua.
Treenien lisäksi tytöt kisaavat SM-sarjassa, ja osa ottelee poikien ja naisten
kanssa.
Joukkue kulkee myös niin sanottua
maajoukkuetietä. Tytöt osallistuvat
Suomen Salibandyliiton ja Eerikkilän
urheiluopiston Floorball Academyyn,
joka järjestää kolmesti vuodessa kolmen päivän leirejä. Niissä kehitetään
tyttöjen taitoja, liikkuvuutta ja nopeutta yksilöllisesti.
Turnausmatkat ja leirit yhdistävät, tytöt sanovat.
– Mitä tiiviimpi joukkue, sitä paremmin
se pelaa kentällä, Milla sanoo.
Menestystäkin on tullut. Viime tammikuussa joukkue voitti pronssia omassa
sarjassaan maailman suurimmassa sa-

ei ole koskaan
harrastanut
ohjattua liikuntaa.

74%
jatkaa harrastustaan,
koska oma laji on niin mukava.

1/3

on harrastanut
lajiaan yli 6 vuotta.

57%

Poikien suosituimmat lajit
ovat jalkapallo, salibandy ja
jääkiekko. Tytöt harrastavat
eniten tanssia, jalkapalloa
ja voimistelua.

urheilevista lapsista

lapsista ja nuorista harrastaa
liikuntaa urheiluseurassa,
alakouluikäiset [64 %]
liikkuvat yläkouluikäisiä
[53 %] enemmän.

nuorista tavoittelee
2/3 jakilpailumenestystä.

32%
liikkuu parina päivänä
viikossa omaehtoisesti.
17 % liikkuu harvoin
tai ei lainkaan.

Lähde: ”Jos siel ois joku kaveri”, Lasten ja nuorten kokemuksia urheilu- ja liikuntaharrastuksista. MLL 2018.
Verkkokysely toteutettiin marraskuun 2017 ja maaliskuun 2018 välisenä aikana ja siihen vastasi yhteensä 1 304 oppilasta 4. - 9. luokilta.

tai muista virheistä.
Tavoite on, että tytöt eivät arvostele
edes itseään, sanoo seuran toiminnanjohtaja ja C-tyttöjen apuvalmentaja Tapio
Hämeen-Anttila.
– Tytöillä on riittämiin stressiä kotona,
koulussa ja kaveripiireissä. Haluan, että salibandyssa tyttöjen ei tarvitse ottaa
turhia paineita. Se auttaa heitä pelaamaan
luovasti ja kokeilemaan.
Pelissä kaikki tukevat toisiaan. Virheet
puidaan jälkeenpäin yhdessä, eikä niistä
rangaista.
Edit, Venla ja Milla sanovat samaa.
– Heikolla hetkellä muut kannustavat ja
muistuttavat, että ongelmista huolimatta
on hyvä pelaaja.

VALMENTAJALLA ON VÄLIÄ

Hyvä valmentaja tsemppaa, antaa rakentavaa palautetta ja kuuntelee. Hän ei
tyrmää pelaajien ehdotuksia, Edit Rautakoski, Venla Airaksinen ja Milla Laaja listaavat.
– Me esimerkiksi saamme aina välillä

u
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harjoitusten sisältöön sekä kilpailu- ja
turnausmatkoihin. Vähiten vaikutusvaltaa heillä on harjoitusmääriin, yhteiseen
toimintaan harjoitusten ulkopuolella ja
ryhmäjakoihin.
– Kuitenkin juuri niillä on suuri merkitys lasten ja nuorten lopettamisaikeille,
keskinäisille suhteille ja ryhmään kiinnittymiselle, Eeva-Liisa Markkanen huomauttaa.

KOLMANNES MIETTINYT
LOPETTAMISTA

Harjoitusten lisäksi C-tytöt pelaavat SM-sarjassa.

suunnitella harjoituksemme.
Yksi Northern Starsin säännöistä on, että pelaajat saavat sanoa valmentajalle sen,
mitä mielessä liikkuu.
Avointa keskusteluyhteyttä tarvitaan,
sillä joukkuelajissa pelipaikasta kilpaillaan, ja valmentajan valinnat eivät aina
miellytä kaikkia pelaajia. Lähtökohta kuitenkin on, että SM-sarjan peleissä valmentaja peluuttaa parhaita pelaajia tilanteen
mukaan. Harjoitusotteluissa kaikki saavat
pelata.
Yhteisten pelipalaverien lisäksi Northern Starsin valmentajat käyvät pelaajien
kanssa kahdenkeskisiä keskusteluja, joissa nämä voivat kertoa kokemuksistaan ja
tuntemuksistaan. Samalla suunnitellaan
tulevaisuutta.
Tapio Hämeen-Anttila painottaa valmentajan vastuuta pelaajistaan. Monen
tytön unelma on pelata Suomen mestaruudesta tai edustaa maajoukkueessa.
– Valmentajan on tuettava heidän kasvuaan menestyviksi urheilijoiksi mutta
myös tervepäisiksi aikuisiksi. Tytöt ovat
osa joukkuetta ja peliviisikkoaan mutta
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ennen kaikkea yksilöitä. Jos valmentaja
unohtaa yksilön, osa pelaajista väsyy ja
lopettaa urheilun.

LASTEN NÄKEMYSTEN
HUOMIOIMINEN

Valmentajan merkitys näkyy MLL:n kyselyssä. Joka kolmas urheileva lapsi ja nuori jatkaa harrastustaan, koska he pitävät
valmentajastaan. Valtaosan mielestä valmentaja kohtelee harrastajia
reilusti ja on
kiinnostunut
heidän asioistaan.
Silti lähes viidennes lapsista
ja nuorista ei
uskalla ilmaista mielipidettään valmentajalle, koska pelkää sen heikentävän omaa
asemaa joukkueessa tai ryhmässä. Joka
kolmas lapsi kokee, ettei hän voi vaikuttaa ryhmänsä toimintaan.
Kyselyn mukaan lapset ja nuoret saavat
eniten vaikuttaa joukkueensa sääntöihin,

MLL:n kyselyssä joka kolmas urheileva
lapsi ja nuori on harkinnut lopettamista.
Yleisin syy on ajanpuute.
Salibandyssa on tavallista, että pojat
lopettavat pelaamisen yläkoulussa ja tytöt lukion ensimmäisellä luokalla. Siksi
Northern Starsissa halutaan joustaa eri
elämänvaiheissa ja -tilanteissa. Esimerkiksi harjoitusaikoja voidaan sovitella siten, että tytöt ehtivät levätä riittävästi ja
suoriutua opinnoistaan.
Muutoinkin seurassa ymmärretään,
että tytöillä on salibandyn lisäksi muuta
elämää.
– Jokaisella palaa joskus kasetti kiinni,
ja sitä pitää ymmärtää. On koeviikko, ongelmia poikaystävän kanssa tai muuten
vain huono päivä, Tapio Hämeen-Anttila
sanoo.
Lahjakkaat pelaajat taas pidetään seurassa tarjoamalla heille mahdollisuus
pelata ylemmissä ikäluokissa ja kilpasarjoissa. Se parantaa heidän motivaatiotaan
ja ehkäisee turhautumista.
MLL:n kyselyssä toiseksi yleisin lopettamissyy on se, että lapset ja nuoret eivät
ole mielestään riittävän hyviä jatkamaan
urheiluharrastusta.
Osa lapsista ja nuorista on luopunut liikuntaharrastuksestaan
kiusaamisen
tai loukkaavan kohtelun
takia. Kyselyn
mukaan joka
kahdeksatta
lasta ja nuorta kiusataan tai kohdellaan loukkaavasti
harjoituksissa tai kilpailuissa.
Viidennes harrastuksensa lopettajista mainitsee syyksi yksinäisyyden ja ulkopuolisuuden tunteen. Kaikkiaan joka
kymmenes urheileva lapsi ja nuori on
ryhmässään vailla ystävää. Kyselyssä he

Syrjinnän pelko estää
osaa lapsista ja
nuorista hakeutumasta
urheiluseuroihin.

kokevat urheiluharrastuksen kaikin tavoin kielteisesti.
Syrjinnän pelko estää osaa lapsista ja
nuorista hakeutumasta urheiluseuroihin.
Muita syitä ovat huono liikuntaminäkuva
ja harrastamisen kalleus. Moni ei myöskään rohkene aloittaa uutta harrastusta
ilman ystävää.

RYHMÄYTYMINEN SITOUTTAA

Eeva-Liisa Markkanen kehottaa seuroja
kehittämään mallin, jolla uudet lapset ja
nuoret vastaanotetaan ryhmään jouhevasti.
– Osa lapsista sopeutuu mihin tahansa
ryhmään, toiset tarvitsevat ohjausta. Ryhmäytymiseen kannattaa käyttää aikaa, sillä se sitouttaa lapset ja nuoret ryhmään ja
harrastukseen.
Northern Starsissa uusi pelaaja saa
kummin, joka ohjeistaa hänet seuran ja
joukkueen käytäntöihin, Edit Rautakoski,
Venla Airaksinen ja Milla Laaja kertovat.
– Kukaan ei jää yksin, vaan kaikki saavat kavereita. 

Näin tuet lapsen liikuntaharrastusta
• Rohkaise lasta kokeilemaan erilaisia
harrastuksia, jotta hän löytäisi
oman tapansa liikkua.
• Lapsi jännittää uuteen ryhmään
menemistä. Hän saattaa pohtia
pieniä käytännön asioita, kuten
oikeanlaisia treenivarusteita tai
toimintatapoja harjoituksissa.
Selvitä ne lapsen kanssa etukäteen.
Lapsen tuntemuksista voi
kertoa myös valmentajalle tai
ryhmänohjaajalle, jotta hän osaa
huomioida tulokkaan tarpeet.
• Ole kiinnostunut harrastusryhmän
ilmapiiristä ja kaverisuhteista. Voit
kysyä esimerkiksi, kenen kanssa
lapsi juttelee harjoituksissa,
millainen on tunnelma,
kannustaako hän muita lapsia ja
saako hän itse muilta palautetta.
Kysymykset osoittavat lapselle,
että mielestäsi on tärkeää viihtyä
harrastuksessa ja sinulle voi kertoa
myös kurjasta ilmapiiristä.

• Suhtaudu myönteisesti tapahtumiin,
kuten joukkueiltoihin ja
talkootöihin, joissa rakennetaan
hyvää ilmapiiriä harjoitusten
ulkopuolella. Harrastuskavereihin
tutustuminen sitouttaa
harrastukseen.
• Kysy lapselta, onko hän huomannut
jonkun, joka on jäänyt ryhmässä
tai joukkueessa ulkopuoliseksi.
Kannusta lasta puhumaan asiasta
valmentajalle ja huomioimaan itse
myös muut lapset.
• Jos lapsi kertoo kiusaamisesta,
suhtaudu asiaan vakavasti mutta
älä ylireagoi. Rauhallisesti ja
rakentavasti toimiva vanhempi
tukee lasta parhaiten. Ota yhteyttä
valmentajaan ja sovi, miten tilanne
selvitetään. Lapsen on luotettava
siihen, että aikuiset haluavat ja
pystyvät auttamaan.

Urheilukysely ”Jos siel ois joku kaveri” osoitteessa mll.fi/valmentajalle.

Kaikenikäisten
säbäsunnuntait
MLL ja Suomen Salibandyliitto ovat
kehittäneet kaikenikäisten liikuntatuokion, säbäsunnuntain. Tavoitteena
on saada pienet ja isot liikkumaan ja
pitämään hauskaa yhdessä.
Leikkimielisiin ja kynnyksettömiin
liikuntatuokiot osallistuminen on
maksutonta. Mukaan voi tulla vaikka
vain kokeilemaan lajia eikä varusteita
tarvita.
Liikuntatuokioita järjestävät MLL:n
paikallisyhdistykset yhdessä paikallisten salibandyseurojen kanssa. Urheiluseura vastaa pelipuolesta ja MLL voi
järjestää esim. pienimmille lapsille
ohjelmaa pelin ajaksi.
Säbäsununtaita on kokeiltu noin
kymmenellä paikkakunnalla ja ne ovat
olleet suosittuja. Toiminta laajenee
syksyllä.
MLL järjestää lapsille ja nuorille
vuosittain myös toista tuhatta kerhoa,
joissa niissäkin monissa liikutaan,
leikitään ja pelataan.
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Puheenjohtajalta

MINKÄ
MUISTON
SINUN
LAPSESI
KERTOO?
Hyvä lapsuus syntyy pienistä tärkeistä asioista:
kylpyhetkistä, yhdessä ruokailusta ja iltasaduista.
Arjen pyörityksessä jokapäiväiset tärkeät asiat
saattavat kuitenkin meiltä aikuisilta unohtua.
Nyt haastamme sinut kuuntelemaan lasta
itsessäsi: mitkä ovat lapsuutesi rakkaimpia
muistoja, jotka haluat välittää myös lapsillesi?
Osallistu ja voita:
pilttipiiri.fi/muistot
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KUVA JANI LAUKKANEN

Mirjam Kalland
liittohallituksen puheenjohtaja
varhaiskasvatuksen professori

Perheiden vai työn ehdoilla?

Kotihoidontuki on mahdollistanut lapsen hoitamisen kotona aina 3-vuotiaaksi asti, eikä se ota kantaa siihen, kuka lasta hoitaa. Tämä teoriassa sukupuolineutraali malli
on kuitenkin osoittautunut käytännössä sellaiseksi, että
kotiin jäävät erityisesti ne äidit, joiden asema työmarkkinoilla on epävarma. Valinnanvapaus ei olekaan edistänyt tasa-arvoa.

Perhevapaauudistusta pohdittaessa on tärkeää huomioida, miten se vaikuttaa eri elämäntilanteissa oleviin vanhempiin. Vanhempien kokema stressi liittyy edelleen
pitkälti työn ja perhe-elämän yhdistämisen vaikeuksiin.
Tarvitaan siis nykyistä joustavampi ja eri elämäntilanteita kunnioittava perhevapaauudistus. Lisäksi mallin pitää
kunnioittaa lapsen perustarpeita. Lapsi on pieni ihminen, joka tarvitsee paljon rakkautta, hellyyttä, hoivaa,
läheisyyttä ja jatkuvuutta elämässään. Lapsi tarvitsee
kokemuksia siitä, että hänestä iloitaan.
Tänä päivänä lapsi sivuutetaan keskusteluissa. Keskitytään vanhempien työelämään, yhteiskunnalle aiheutuviin kustannuksiin sekä naisten työuran kehityksen
ongelmiin. Vanhemmille markkinoidaan onnellisia spaviikonloppuja ilman lapsia ja muille aikuisille myydään
lapsivapaita lomakohteita. Ei ihme, että nuoret aikuiset
lykkäävät lapsentekoa. Lapsiperheen arki ei puheissa
näyttäydy houkuttelevana.

Mutta entäpä jos asia onkin päinvastoin? Jos onkin niin,
että lapsi tuottaa onnea! Että on ihanaa olla lapsen kanssa, jutella, touhuta ja nauraa. Innostua yhdessä maailman
pienistä ja suurista ihmeistä. Viettää kiireetöntä arkea
tai viikonloppua arkisten askareiden parissa, ilman sen
suurempia tavoitteita. Jos onkin niin, että vanhemman
tarve olla lastensa lähellä on biologinen fakta, jota ei pidä
väheksyä tai ohittaa.
Elämme aikuisten maailmassa, jossa ylin arvo tuntuu
olevan aikuisten työ. Toivon vanhemmille rohkeutta ja
väljyyttä määritellä itse, minkälaista perhe-elämää he
haluavat elää. Rohkeutta olla lapsen kanssa niin paljon
kuin pystyvät. Yksin ei tarvitse pärjätä, kun hyödyntää
muiden vanhempien seuraa, perhekahviloita, vanhempainryhmiä ja varhaiskasvatuspalveluja.

Kyllä, perhevapaauudistusta tarvitaan. Tarvitaan uudistus, jossa perheiden vanhempainvapaa säilyy kaikissa tilanteissa vähintään nykyisenä. Sellainen, jossa eri
perheiden ja perhemuotojen lähtökohdat huomioidaan.
Sellainen, joka kunnioittaa perheiden tarvetta saada viettää kiireetöntä aikaa yhdessä sekä lapsen oikeutta hyvinvointiin ja kehitykseen.
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TEKSTI JAANA TAPIO
PIIRROS JOHANNA SARAJÄRVI

Sopuisa

ERO EKSÄSTÄ
Hyvät käytöstavat ja toisen huomioon ottaminen tekisivät
monesta avioerosta helpomman. Hyvä erokäytös on keskeistä
myös lapsen selviytymiselle erosta.
Väestöliiton parisuhdetiimin esimies Heli
Vaaranen haluaisi eroamiselle säännöt.
Kun yritys menee konkurssiin, on olemassa tietty tapa toimia, mutta avioeron
sattuessa ylhäältä päin ohjattua proseduuria ei ole. Vaarasen mielestä entisen kumppanin kunnioittamisesta pitäisi
tehdä normi.
Syynä riitaisiin eroihin Vaaranen pitää
loukatuksi tulemisen tunnetta. Järkytys
erosta voi olla niin suuri ja ero osua niin
arkaan paikkaan, että loukattu haluaa loukata takaisin.
– Missään kohdin ihmisen elämässä
itsearvostus ei ole niin kyseenalaistettu
kuin silloin, kun kaikkein läheisin ihminen sanoo, että en enää halua sinua. Kyse on kasvojen pelastamisesta, Vaaranen
sanoo.
Kun viha on oikein sokaissut loukatun
osapuolen, on helppo takertua ihmiskunnan vanhaan selviytymiskeinoon, aggressioon. Muiden hyvinvointi ei ole silloin
ensimmäisenä mielessä, eikä ihminen
välttämättä osaa ajatella oman vihanpitonsa seurauksia lasten hyvinvoinnille.
– Avioerohan on äärimmäisen suuri uhka ihmisen itsetunnolle ja sille, mitä ihminen ajattelee onnistumisestaan elämässä.
Kaikki se vaarantuu yhtäkkiä.

OIKEUS MOLEMPIIN VANHEMPIIN
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Mitä sitten ovat avioeron haitallisimmat
käyttäytymismallit nimenomaan lasten
kannalta?
Vaaranen pitää erityisen vahingollisena
sitä, että lapselta riistetään yhteys toiseen
vanhempaansa.

– Puhun nyt ihan normaaleista vanhemmista. Jos perheessä on päihteiden käyttöä tai lapsen elämä vaarantuu muuten,
tarvitaan valvottuja tapaamisia.
Lapselle tekee hallaa myös se, jos vanhempi mustamaalaa lapselle entistä puolisoaan.
– Lapsesta puolet muodostuu isästä, puolet äidistä. Jos toista puolta mustamaalataan, lapsi kokee, että minusta
puolet on pahaa. Silloin hän voi ruveta
käyttäytymään hänelle annetun kuvan
mukaisesti.
Vaarasen mukaan vanhempien huono
erokäyttäytyminen voi aiheuttaa lapsessa suunnatonta ahdistusta ja sisäistä ristiriitaa. Lapsi haluaisi olla lojaali sekä isälle
että äidille, mutta jos häntä vaaditaan pitämään salaisuuksia tai pettämään toisen
luottamus, jopa valehtelemaan tai valitsemaan puolia, lapsi ahdistuu. Suuren ahdistuksen ja stressin taas tiedetään muun
muassa heikentävän oppimistuloksia.

AIKAA UUTISEN KÄSITTELYYN

On olemassa monia keinoja, miten vanhemmat voivat vähentää erosta lapsille
aiheutuvaa tuskaa. Vaarasen mukaan sotajalalle nousemisen syynä on usein eron
toteutumistapa, ei niinkään itse eroaminen.
Ideaalitilanne olisi, että hajoamassa
oleva parisuhde käsiteltäisiin ensin rauhassa loppuun, ennen kuin mukaan astuu
kolmansia osapuolia. Usein on niin, että
jättävä osapuoli on käsitellyt eroa mielessään jo pitkään, kun taas jätetylle asia
saattaa tulla enemmän tai vähemmän yl-

lätyksenä.
Lapsia olisi Vaarasen mukaan reilua varoittaa vanhempien vaikeuksista jo ennen
varsinaista eroilmoitusta. Näin hekin saavat aikaa käsitellä uutista.
– Yllättäen kerrottu ero voi olla aivan
liian suuri pala lapselle.
Vaarasen mielestä vuoroasuminen on
raskaudestaan huolimatta paras keino,
jolla lapsi säilyttää arkipäiväisen yhteyden kumpaankin vanhempaan. Vanhemmilla on vastuu helpottaa sekä omaa että
lapsen käytännön elämää asumalla lähekkäin.
Juhlapyhien vietosta voidaan sopia vuorotellen, tai jos se ei onnistu, kummassakin kodissa voidaan järjestää omat juhlat.

VUODEN VAROAIKA

Ongelmia syntyy helposti silloin, kun toinen eronneista puolisoista löytää uuden
kumppanin. Tilanne voi olla kipeä, jos itsellä ei uutta kumppania vielä ole. Usein
myös lapsilla kestää oma aikansa hyväksyä uusi puoliso.
Vaikka eronneella on toki oikeus nauttia uudesta rakkaudesta, Vaaranen suosittelee vuoden varoaikaa ennen kuin uusi
puoliso tuodaan esimerkiksi lasten juhliin.
– Vuodessa ehtii jo tottua ajatukseen.
Ihmisen hitautta sopeutua suuriin, vakaviin muutoksiin ylenkatsotaan paljon.
Kyse on ennen kaikkea hienotunteisuudesta. Eron jälkeinen elämä sujuu rauhanomaisemmin, kun osapuolet eivät tunne
itseään verisesti loukatuiksi.
Vaaranen kannustaa myös rakenta-

u
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Näin meillä

maan uuden parisuhteen jollekin muulle
kuin eksän vihaamiselle. Vaikka uusi puoliso voisi tuntea asemansa vahvemmaksi
lietsoessaan riitaa, tähän ei kannata lähteä.
– Uuden kumppanin olisi hyvä mennä
tarjoamaan eksälle käsipäivää, sanoa jotain kaunista lapsista ja osoittaa olevansa
yhteistyökykyinen, järkevä ulkopuolinen
kahden vanhemman välisessä erossa.

PARAS MAHDOLLINEN VANHEMPI

Vaarasen mukaan eronneet voisivat suhtautua toisiinsa kuin työelämän yhteistyökumppaneihin.
Työelämässäkin on oltava neuvotteluväleissä hankalien tyyppien kanssa,
miksei siis myös entisen puolison. Tämä
kuitenkin edellyttää tunteiden syrjään
työntämistä ja keskittymistä itse asiaan.
Toisaalta kummankin eronneen puolison olisi syytä katsoa peiliin ja kysyä itseltään, millä tavalla on loukannut toista.
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Sen jälkeen on syytä pyytää vilpittömästi
anteeksi. Kun alkaa kohdella toista hyvin,
voi yllättyä, miten helpoksi vuorovaikutus
saattaa muuttua.
– Kun ihmiseltä poistuu tunne siitä, että häntä on loukattu ja kohdeltu väärin ja
tilalle tulee arvostus ja hyväksyntä lasten
äitinä tai isänä, ihminen kokee tilanteen
aivan eri tavalla. Hän ei ole enää uhattu.
Lasten tukena voivat toimia myös lähipiirin ihmiset, kuten isovanhemmat. Tärkeää on kuitenkin, että he eivät ota puolia
tai lietso riitaa. Vaikka erosta olisi mitä
mieltä tahansa, mölyt on kyettävä pitämään mahassaan.
Vanhempi voi aina keskittyä olemaan
paras mahdollinen äiti tai isä lapsilleen,
vaikka ex-puolison kanssa olisikin riitaa.
– Voi ajatella, että olen kuitenkin hyvä
ihminen ja rakastan lastani, vaikka meillä
on puolison kanssa ratkaisemattomia ongelmia. Ihminen voi aina tehdä parhaansa,
vaikka on asioita, joihin ei voi vaikuttaa.

”Erosin tyttäreni isästä, kun lapsi oli
3-vuotias. Nyt hän on jo kymmenen.
Ero ei ole koskaan ideaalitilanne, mutta pystyimme hoitamaan sen hyvässä
hengessä. Minä muutin naapurirappuun, ja ensimmäiset yöt vietimme
uudessa asunnossa kaikki yhdessä.
Jossain vaiheessa siirryimme vuoroviikkosysteemiin. Oli selvää, että kumpikaan vanhempi ei halunnut jäädä
paitsi ajasta lapsen kanssa.
Käytännön asioita on helpottanut
asuminen lähekkäin sekä kummankin
joustavuus. Kun lapsi alussa itki yöllä
isänsä perään, soitin tälle ja pyysin
käymään.
Olemme myös muuttaneet ex-puolisoni kanssa toistemme perässä, jotta
kotimme säilyisivät lähekkäin. Olen
viettänyt paljon aikaa ulkomailla töideni takia, ja silloin tytär on ollut joustavasti enemmän isänsä luona.
Ärsytyksen hetkiäkin tulee. Sellaiset ajatukset pitää vain niellä, koska
en halua puhua pahaa isästä lapsen
kuullen.
Joskus tytärtä on ärsyttänyt kamojen kuljettaminen koulun kautta
kodista toiseen. Silloin muutimme
vaihtopäiväksi sunnuntain niin, ettei
tavaroita tarvitse kuljettaa koulussa.
Uskon, että asumisjärjestelymme
tuntuvat tyttärestäni ihan luontevilta.
Esimerkiksi jouluna sekä eksäni että
uusi mieheni ovat olleet samassa joulupöydässä, ja muutenkin ympärillä
on usein paljon laajennettua perhettä.
Lapsi oli lisäksi eron aikaan niin nuori,
että kaksi kotia tuntuu hänestä aivan
itsestään selvältä.”
Aija, 39
”Vanhempani erosivat, kun olin
10-vuotias ja pikkusiskoni kaksi. Aluksi vanhempien jatkuva riitely pelotti,
mutta siihen tottui vähitellen. Kun eropäätös lopulta tuli, riidat sovittiin ja
tilanne ratkesi.
Nykyään vanhemmat ovat toistensa
kanssa väleissä ja pystyvät sopimaan
asioista. Uskon, että he ajattelivat lasten menevän edelle ja että pitää tulla
toimeen lasten vuoksi. Olen edelleen
tekemisissä kummankin kanssa.”
Samu, 16

Kesällä ei kenkiä kaivata
Muistatko, miltä pehmeä nurmikko, upottava hiekka ja juurakkoinen
polku tuntuvat paljaan jalan alla? Avojaloin liikkumisesta tulee mukavia
kesämuistoja, ja lapselle vahvat jalat.
TEKSTI VIRVE JÄRVINEN KUVAT COLOURBOX

asento- ja liiketunto välittävät aivoille
tietoa alustasta, sen muodoista ja alaraajojen asennosta. Kenkä vaimentaa näitä
pystyasennon ylläpitämiseen ja säätelyyn
tarvittavia viestejä.
Kun jalassa ei ole kenkää, lapsi oppii
korjaamaan asentoaan alustan vaatimalla tavalla. Nilkan nyrjähdyksistä ja vammoista suurin osa sattuukin niille, joilla
on tapaturmahetkellä kengät jalassa.

JALKA KAIPAA VAIHTELUA
Pikkulapsen jalka on pieni, pehmeä ja
pullea. Aikuiselle ominaiset jalan kaaret
puuttuvat ja jalassa on paljon rustoa. Jalka
kasvaa nopeiten pituutta parivuotiaana, ja
lapsena kengän koko voi muuttua parissa kuukaudessa. Kasvu loppuu kasvulevyjen sulkeutumiseen murrosiässä, tytöillä
13–15- ja pojilla 15–17-vuotiaana. Luut
luutuvat tämän jälkeen vielä vuosia, parikymppiseksi saakka.
Jalka muovautuu koko kehityskaarensa ajan. Tiukka sukka ja kenkä ohjaavat
jalkaa helposti huonoon asentoon, eikä
kengän tarvitse olla vääränlainen tai -kokoinen.
– Hyväkin kenkä vaikuttaa jalkaan, ja
siksi lapsen tulisi antaa kulkea avojaloin
aina, kun se on mahdollista ja turvallista. Jalkaa ei tarvitse tukea kengällä edes
silloin, kun lapsi opettelee kävelemään,
alaraajojen fysioterapiaan erikoistunut
fysioterapeutti Eero Hyvärinen painottaa. Hän työskentelee Fysios Oy:n Askelklinikalla Tampereella.
Kenkä rajoittaa jalan liikettä ja estää ja-

lan luonnollisen, monipuolisen liikkeen.
Jäykkäpohjaisessa kengässä varvasrullaus eli askeleen rullaaminen kantapäältä
koko matkan varpaille saakka jää vajaaksi. Varvasrullaus jämäköittää ja vahvistaa
jalkaa. Jos se puuttuu, jalan kehitykseen
kuuluva jalan luonnollinen jäykistyminen
jää puolitiehen, eivätkä jalan pitkittäis- ja
poikittaiskaaret pääse kehittymään kunnolla.
Vanhempi voi huomata kengän jalalle
asettamat rajoitteet, kun seuraa parivuotiasta ja nuorempaa lasta. Kenkä haittaa
jalan tuntumaa ja aistituntemuksia, mikä
tekee pienen kävelystä ja juoksusta töpöttelyä. Paljas jalka tarjoaa suoran ja kevyen
kosketuksen alustaan, mikä näkyy juoksun nopeudessa ja sujuvuudessa.
– Jalassa on vastaava määrä tuntoaistimuksia välittäviä ja liikkumista helpottavia hermopäätteitä kuin kämmenissä.
Tuskin kukaan estää
niiden toimintaa
pukemalla lapselle aina ruk-

kaset, mutta monella lapsella on kengät
sisätiloissakin.

VAHVA JALKA VÄLTTYY VAIVOILTA

Kun jalat ovat lapsena kehittyneet vahvoiksi, ne yleensä välttyvät aikuisilla
tavallisilta jalkavaivoilta, kuten vaivaisenluulta, vasaravarpailta, räätälinkyhmyltä
ja lättäjalalta.
– Syy vaivoihin voi olla jalan perityssä
rakenteessa tai toiminnassa, mutta niistä saanee syyttää myös kenkiä. Jalkaongelmat ovat harvinaisia kansoilla, jotka
kulkevat pitkälti paljain jaloin, Eero Hyvärinen sanoo.
Paljain jaloin kävely ei vaikuta vain jalkaterien terveyteen. Se vahvistaa
nilkkaa ja tasapainoa
ja niiden hallintaa, ja
voi estää tapaturmia.
– Kun liikutaan ilman kenkiä, jalkapohjan ihotunto ja
nilkan

Sitä vahvemmat ja toimivammat jaloista
tulee, mitä erilaisemmilla alustoilla lapsi
pääsee liikkumaan avojaloin. Juurakkoinen, kuoppainen polku, upottava hiekka
ja pehmeä nurmikko tarjoavat jaloille erilaisia ärsykkeitä kuin kova laminaatti tai
parketti.
– Avojaloin liikkuminen eri alustoilla
vaatii totuttelua. Alkuun pikkukivet pistelevät, joten totuttelu aloitetaan pehmeästä maastosta. Ensin ajaksi riittää minuutti
ja sitä lisätään minuutti kerrallaan.
Maltti on valttia siksikin, että liikkumisen vapaus ja jalan erilainen kuormittuminen voivat oudoksestaan väsyttää ja
kipeyttää kenkiin tottuneet jalat.
– Toisin kuin moni luulee, avojaloin kävely ei kipeytä kantapäätä. Paljasjaloin
emme pysty astumaan yhtä voimakkaasti kantapäälle kuin kengillä, vaan
astumme automaattisesti enemmän keskijalkaterälle.

MELKEIN PALJAIN JALOIN

SUOJAUDU KESÄKIUSOILTA

Joka paikkaan ei parane tepsutella paljain varpain. Kesällä jalan suojaaminen
ihorikoilta varvastossuilla saattaa tuntua
hyvältä ajatukselta, mutta asiantuntija ei
siitä innostu.
– Varvastossuilla voi siirtyä autosta
rannalle, mutta pidempiä aikoja ei niitä
kannata pitää. Niissä ei ole säädettäviä
remmejä, joiden avulla kenkä pysyy kunnolla jalassa.
Kun remmit puuttuvat, jalkaterän pienet lihakset jännittyvät ja varpaat kipristyvät, mikä estää jalan vapaan liikkeen
ja altistaa muun muassa vasaravarpaille.
Varvastossujen sijaan lapselle puetaan pitävällä takaremmillä varustetut sandaalit
tai mieluiten paljasjalkakengät.
– Kevyet, joustavat ja varpaiden kohdalta leveät paljasjalkakengät mukautuvat jalan liikkeeseen.
Paljasjalkakengissä on vahva ja ohut
kumipohja. Se ei estä tuntumaa alustaan,
mutta suojaa isoimmilta muhkuroilta ja
teräviltä esineiltä. Tarralla varustetut paljasjalkakengät ovat helppoja pukea.
– Jos paljaat jalat tuntuvat sisätiloissa
kylmiltä, voi käyttää sukkaa tai mahdollisimman ohutpohjaista tossua, kuten perinteistä voimistelutossua. 

Aurinko
• Varjo ja vaatteet ovat tehokkain
suoja UV-säteilyä vastaan. Pue
vauvalle väljää, pitkähihaista ja
-lahkeista puuvillaa sekä hattu,
joka suojaa kasvojen lisäksi niskan. Huomaa, että umpinaisissa
vaunuissa lämpötila voi nousta
kesäkuumalla tukalaksi. Pieni vesipeto pukeutuu UV-suojattuun
uimapukuun.
• Suojavoide antaa sitä paremman
suojan, mitä korkeampi suojakerroin siinä on. Fysikaalisen
suojan antavat voiteet sopivat yli
2-vuotiaille. Kemiallisen suojaan
perustuvia voiteita ei suositella
lapsille lainkaan. Osa voiteista sisältää sekä kemiallisen että fysikaalisen suojan. Kokeile voidetta
ensin lapsen ranteeseen mahdollisen yliherkkyysreaktion varalta.
Vedenkestävä voide kestää uimisen, muttei pyyhekuivausta.
• Aurinkolasit ehkäisevät silmän
valovaurioita, kunhan laseissa on
sekä UVA- että UVB-suoja.

Hyttyset, punkit ja ampiaiset
• Hyttysverkko suojaa vaunuissa
nukkuvaa vauvaa, ja vaalea, tiivis vaatetus isompaa lasta. Voit
suihkauttaa hivenen hyttyskarkotetta hyttysverkkoon ja isomman
lapsen ulkovaatteisiin. Jos pisto
nostaa iholle isoja paukamia tai
ihottumaa, käy lääkärissä ja kysy
antihistamiinin käytöstä.
• Pitkäpunttiset housut ja lahkeen
suun sulkeminen sukalla ennen
kuin sujauttaa jalan kumisaappaaseen on hyvä tapa punkkialueilla ja metsässä muiden möttiäisten varalta. Punkkitarkastus
on kesäaikaan koko perheen ja
ulkona liikkuvien lemmikkien iltarutiini.
• Hajusteettomuus, vaaleat vaatteet ja makeiden herkkujen jättäminen sisätiloihin voivat pitää
ampiaiset loitolla.
Asiantuntijana terveydenhoitaja
Maijaliisa Lukkari, Vuorelan lastenneuvola, Siilinjärvi
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Kalastus

Pyöräily

Päiväkirja

Matojen kaivaminen on pop! Ongelle voi
mennä mökkilaiturin nokkaan tai pakata eväät mukaan ja soudella pidemmälle
retkelle.

Pyöräretkellä matka on kohdetta tärkeämpi. Anna ensin lapsen päättää, mihin risteyksistä käännytään ja ohjaa
vasta lopuksi pesue kotiin.

Kesällä voi pitää yhdessä sää-,
mökki- tai lomapäiväkirjaa. Perheen pienimpien panostus voi
olla piirroksia – aurinkoja, vesipisaroita ja jätskituutteja kutakin päivää vastaava määrä.

Mitä tehtäisiin? Poimi tästä vinkit edulliseen
kesätekemiseen ja klikkaa nettiin, jos kaipaat lisää ideoita.

www.mll.fi/lapsemme

Kävelyretki
Lähde retkelle epätavalliseen aikaan: aikaisin aamulla tai myöhään illalla.

Keräily

Makkaranpaisto nuotiolla

Mitä kaikkea voi keräillä? Ainakin kauniita kiviä ja simpukoita. Uimarantoja tai
jätskimakuja?

Kokeile myös tikkupullaa tai vaikka
vaahtokarkkeja!

Kun saa itse valmistaa ja ideoita piknikin
eväät, ei kohteen tarvitse olla naapurin
nurtsia kauempana.
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Retkelle voi lähteä vaikka lähikaupungin
leikkipuistoon. Tai jos omat kulmat on
täynnä puistoja, laittakaa pystyyn asiantunteva puistoraati, joka pisteyttää lähipuistot.

Telttailua voi harjoitella kaverin kanssa
turvallisesti kotipihalla. Sisaruksista voi
olla juhlavaa, kun pääseekin telttaretkelle ihan yksin isän, äidin, mummon tai
kummin kanssa.

Kauho, polski! Ei niin pientä vettä,
ettei siitä olisi kesällä iloa. Aurinkoisella pihalla uimaleikkiin riittää
minimissään pesuvati.

Muistathan
myös
nämä!

Leikkipuistoissa leikkiminen ja
ruokailu

Telttaretki

Uiminen

Piknik kavereiden kanssa

Vie lapset metsään, luonto hoitaa
loput.

•
•
•
•
•

Kukkaseppeleen sitominen
Vierailu kotieläintilalla
Liikennepuistot
Ulkoilmakonsertit
Tikanheitto, mölkky, kroketti

Kasvimaan kunkku
Kun multaan tuikkaa kesän alussa jättiauringonkukansiemenen, voi loppusyksystä kuvata lapset pieneksi puuksi
muuttuneen kasvin juurella. Kasvun ihme on käsin kosketeltava! Hernepenkki
antaa innokkaalle kastelijalle palkkiota
koko kesän.

KUVA HANNA KORTELAINEN

Halvat huvit

Majanrakennus

Lapsemme
Lapsemme2/2018
2/201823
23

Vapaaehtoinen

Haluatko
ML
vapaaehto L:n
iseksi?

Leikkilähetti

haaveilee lautapeli-illasta
Iästä huolimatta jokainen meistä tarvitsee elämäänsä ripauksen
leikkiä. Jos leikit ovat hukassa, vinkkejä voi kysyä leikkilähetiltä.
TEKSTI MERJA RÄTY KUVA TOMI NUOTSALO

E

spoolaisesta Tuomas Keski-Kuhasta sukeutui leikkilähetti vähän varkain,
Terhokerhon kautta.
– Kiinnostuin vapaaehtoistyöstä vasta puolisentoista vuotta sitten. Halusin löytää yhteistä
tekemistä tyttäreni kanssa, joka on nyt
3,5-vuotias.
Vakuutusyhtiössä riskienhallintapäällikkönä työskentelevä Keski-Kuha haeskeli yhteiseen vapaa-aikaan sosiaalista
toimintaa. MLL:n Terhokerho, eri-ikäisille suunnattu kohtaamispaikka, vaikutti
mukavalta paikalta, joten hän lähti tyttärineen sinne.
Aika pian Tuomas Keski-Kuha bongattiin organisoimaan Tapiolan Terhokerhoja. Osallistujasta tuli tekijä.
– Oman ajan antaminen on konkreettinen tapa auttaa, ja se juuri tuntuu mielekkäältä.

OPPIA JA OIVALLUKSIA

Leikkilähettikoulutus osui sopivasti kohdalle viime syksynä.
– Tuumin, että jotain opastusta olisi
hyvä vapaaehtoishommiin saada, joten
menin mukaan, kun sain vinkin koulutuksesta.
– Päivän mittaisessa koulutuksessa kerrottiin muun muassa siitä, miten
oleellinen osa leikki on lapsen kehitystä. Toisaalta aikuisillekin on tärkeää kokeilu, asioilla leikittely. Ihminen tykkää
leikkiä aikuisena yhtä lailla, mutta leikit
voivat olla esimerkiksi pelejä tai nokkelia

24 Lapsemme 2/2018

keskusteluja. Tietopuolisen annin lisäksi
koulutuksessa toki myös leikittiin.
Keski-Kuha oli lähtenyt hakemaan ideoita Terhokarhoja varten, mutta huomasi
saavansa koulutuksesta muutakin.
– Koulutuksen jälkeen aloin ajatella
leikkiä ihan uudella tavalla. Leikki antaa
mahdollisuuden kokeilla erilaisia tilanteita, rooleja ja vaikka mitä. Lapsi saa elintärkeää oppia toisen asemaan asettumisesta,
se kehittää sosiaalisia taitoja turvallisessa
ja mahdollisesti hauskassa tilanteessa –
positiivinen tunne auttaa muistamaan kokemukset pidempään. Leikki antaa myös
vapauksia kokeilla tai miettiä asioita vapaasti ilman rajoja.

LISÄÄ LEIKKIÄ ELÄMÄÄN

Onneksi leikkiä voi aina, ikään katsomatta. Jos antaa vähän kutitella leikkihermoa,
aikuisenkin maailmaan voi avautua uusia
näköaloja. Tässä parasta apua saa usein
lapsilta.
Keski-Kuhakin huomasi, miten leikeissä
oppii uutta, kunhan uskaltautuu mukaan.
– Oma tyttäreni tykkää kovasti roolileikeistä. Ne ovat minulle haastavia ja niissä pyrin kehittymään. Lapselta roolileikit
sujuvat ihan luonnostaan, minun täytyy
niitä vielä harjoitella.

SAMAN KATON ALLE

Tuomas Keski-Kuha on lähtenyt vapaaehtoishommiin sillä asenteella, että hommat
hoidetaan kunnolla. Niinpä Terhokerhojen suunnitteluun ja organisoimiseen saa
kulumaan aikaa ihan kiitettävästi.

– Jo sopivien paikkojen hakeminen vaatii pohtimista ja kokeilua: tarkoitus kun
olisi saada paikalle sekä seniori-ikäisiä
että lapsiperheitä.
Tällä hetkellä kerhopaikkana on Leppävaaran Elä ja asu -seniorikeskus ja seuraavaksi kokeillaan, miten kerho lähtisi
toimimaan Folkhälsan-talossa Tapiolassa.
– Siellä ollaan kaksikielisessä ympäristössä. En osaa kovin hyvin ruotsia, mutta
tämähän on juuri sopiva haaste.
Haastetta leikkilähetille tarjoaa myös
ikähaitari, joka parhaimmillaan ulottuu
vauvasta kahdeksankymppisiin.
– Osallistujat täytyy tietenkin ottaa
huomioon. Esimerkiksi laululeikit sopivat kaikenikäisille ja vanhemmat ihmiset
muistavat kaiken lisäksi todella hyvin laulujen sanoja. Laululeikit ovat minullekin
mieluisia, koska laulan ja soitan kitaraa.

MASSIIVINEN PELI-ILTA

Tuomas Keski-Kuha on tyytyväinen vapaaehtoistyöhön ja odottaa, milloin pääsisi kunnolla käyttämään leikkilähetin
oppejaan. Siksi onkin ihan pakko kysyä,
minkälaisen leikkitapahtuman hän järjestäisi, jos voisi tehdä ihan mitä mielii.
– Pidän kovasti peleistä, joten massiivinen peli-ilta olisi hieno juttu. Sisällä olisi
valtavasti erilaisia lautapelejä ja ulkona
voisi pelata esimerkiksi mölkkyä, polttopalloa, hippaa ja kirkonrottaa.
Alamme pohtia, miten mahtavaa olisi
kokea sadan hengen kirkonrottatapahtuma. Sitä se pelkkä leikistä puhuminen
teettää. 

Leikkilähetit
muistuttavat leikin tärkeydestä ja ilosta kokoamalla eriikäisiä ihmisiä yhteen leikkimään. He toimivat esimerkiksi sukupolvien kohtaamispaikoissa Terhokerhoissa ja
MLL:n perhekahviloissa, järjestävät leikkitempauksia ja
leikkipäivätapahtumia. Leikkilähettejä koulutetaan ympäri maata. Lisätietoja mll.fi/vapaaehtoiseksi
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Perhevapaan aikana kertyy organisointija priorisointitaitoja sekä kykyä toimia
muuttuvissa tilanteissa.

Takaisin töihin
Paljon ehtii muuttua perhevapaan aikana niin
työpaikalla kuin vanhemman mielessä. Avoin keskustelu,
työaikajoustot ja perehdytys ovat hyvän paluun avaimia.
TEKSTI LIISA PARTIO KUVAT TERHO AALTO

K

un jäin äitiyslomalle, ajattelin
palata aika pian, muistelee
terveydenhoitaja ja kahden
lapsi äiti Hanna Niskanen.
– Olin 34-vuotias ja työ oli
ollut aina vahva osa identiteettiäni. Mietin, että mikä mä edes olen, kun
en ole töissä.
Hannalle kävi kuten monelle muullekin:
kun oli aika valmistella paluuta, mieli oli
muuttunut. Hänestä tuntui, että lapsi oli
aivan liian pieni hoitoon. Asian ratkaisi uusi raskaus ja työhön paluu siirtyi.
– Tämä on ollut niin hienoa aikaa, että
olisin mielelläni vieläkin jatkanut lasten
kanssa kotona oloa.
Kahden peräkkäin syntyvän lapsen äidille poissaolo töistä voi venyä helposti
kolmeen vuoteen. Tämän hetken työelämässä parissa kolmessa vuodessa ehtii

26 Lapsemme 2/2018

tapahtua paljon.
– Vuodenkin aikana moni asia ehtii
muuttua: voi tapahtua fuusio, esihenkilö vaihtuu, uusia tietojärjestelmiä otetaan
käyttöön, Väestöliiton työ ja perhe -kysymysten erityisasiantuntija Anna Kokko
sanoo.
Hanna Niskaselle tämä on tuttua.
– Organisaatio on laitettu uusiksi, on
uusia järjestelmiä ja lakiuudistuksiakin.
Onneksi tämä kaikki on otettu työpaikalla huomioon ja mietitty, ketkä voivat perehdyttää.
Hän myöntää, että vähän jännittää, mutta on iloinen siitä, miten paluu on huomioitu.
– Minulla on hyvä, pehmeä alku. Aloitan
kesäkuussa, jolloin on hiljaisempaa ja kollegat pystyvät neuvomaan. Vasta elokuussa aloitan omassa pisteessä.

ARVOMAAILMAN KUPERKEIKKA
Oma ammatti ja työyhteisö ovat tärkeä
osa aikuisen elämää, joten varsinkin ensimmäistä kertaa kotiin jäävä miettii
usein, että haluaa pysyä mukana työpaikan tapahtumissa ja ehkä tehdä töitäkin
vapaan aikana.
– Erityisesti ensimmäisen lapsen kanssa voi olla vaikeaa ennakoida, millaista on
olla kotona, toteaa Kokko.
– Yhteys työpaikalle tukee paluuta, joten
on hyvä, ettei perhevapaalle jäävää automaattisesti pudoteta kokonaan pois työyhteisöstä.
Usein arki lasten kanssa vie mukanaan
ja toisin kuin oli ajatellut, työasiat jäävätkin taka-alalle. Vauvanhoito voi olla myös
hyvin erilaista kuin etukäteen oli kuvitellut.
– Työntekijän arvomaailma voi heittää

perhevapaan aikana paljonkin kuperkeikkaa: voi olla, että enää ei haluakaan palata
niin pian takaisin kuin oli aikonut, tai haluaa, mutta ei samoilla ehdoilla kuin ennen, Kokko sanoo.
Sekä työpaikka että työntekijä hyötyvät,
kun tunnistetaan, että paluu on uusi tilanne ja siitä käydään avoin keskustelu.
Työntekijällä on oikeus palata ensisijaisesti aikaisempaan työhönsä. Jos tämä ei
ole mahdollista, työnantajan on tarjottava
vastaavaa, työsopimuksen mukaista työtä.
Varsinkin jos työntekijä on ollut pitkään
poissa, tilannekartoitus on paikallaan: miten työpaikka ja tehtävät ovat muuttuneet
ja millaisin toivein ja minkälaisessa elämäntilanteessa työntekijä on palaamassa.
Esimerkiksi työmatkat voivat olla hankalampia kuin ennen. Joskus haasteet työn
ja perheen yhteensovittamisessa tulevat
esiin vasta käytännössä tai tilanne voi yllättäen muuttua. Esimerkiksi lapsen sairastelun määrää voi olla vaikea ennakoida.
– Olisi hyvä, että jotkut aiemmin sovitut asiat eivät olisi täysin kiveen hakattuja,
vaan toiveisiin voisi myös palata, jos tilan-

ne muuttuu, korostaa Anna Kokko.
– Palaajan kannattaa myös luoda omia
tukiverkostoja ja miettiä jo etukäteen ratkaisuja yllättäviin tilanteisiin. Kaikkeahan
ei voi sälyttää työpaikalle.

VINKKEJÄ
esimiehelle

ARJEN PALAPELI

Kun kotona ollut vanhempi lähtee töihin,
koko perheen päivärytmi muuttuu. Osa
lapsista sopeutuu muutoksiin helposti,
toiset tarvitsevat paljon aikaa ja huomiota. Hanna Niskasen perheessä päiväkotiaikaan valmistautuminen aloitettiin
hyvissä ajoin.
– Esikoinen on herkkä ja ollut niin kiinni minussa, että meillä on puhuttu muutoksesta pitkään. Meillä helpottaa se, että
mies on kolmivuorotöissä ja saamme soviteltua aikataulut niin, että lapset eivät ole
heti täyttä päivää hoidossa.
Lastentarhanopettaja Tita Gråstenin
työn ja nelihenkisen perheen yhteensovittamista helpotti oleellisesti 80 prosentin työaika.
– Meille osoittautui hyväksi, että lapsilla oli säännöllinen kahdeksasta neljään

Äidin paluu töihin on iso muutos koko perheelle.
Niskasen perheessä asiasta on puhuttu jo pitkään.

• Kuuntele palaajan toiveita
ja etsi mahdollisuuksien
mukaan ratkaisuja.
• Kerro palaajalle työpaikan
perheystävällisistä
käytännöistä, esimerkiksi
mahdollisuudesta lyhentää
työaikaa.
• Perehdytä ja anna aikaa
päästä työn rytmiin kiinni.
• Pidä muu tiimi ajan tasalla.

hoitopäivä neljä päivää ja sitten kolme vapaata. Silti ensimmäinen vuosi meni aika
sumussa.
– Jos vaan pystyy rauhoittamaan alun, se
kannattaa, Tita Gråsten vinkkaa.
Joskus töihin paluu tulee eteen suunniteltua aikaisemmin. Näin kävi Hanna-Mari Piikkilälle, joka aloitti huhtikuun alusta
työt hallintojohtajana.
– Minulle tarjottiin kesken vanhempainvapaan mahdollisuutta uusiin tehtäviin ja
työnantajan toive oli, että aloittaisin jo keväällä.
Ehdotus vaati miettimistä, mutta puolin
ja toisin joustamalla löytyi hyvä ratkaisu.
– Työnantaja on ollut tosi joustava: saan
määritellä itse työajat ja tehdä etätöitä.
Mies sai järjesteltyä omia töitään niin, että hän on kotona, kun minä olen töissä. Välillä on myös MLL:n lastenhoitaja apuna.
– Arki ei välttämättä ole helppoa ja kalenteria pitää sovitella, mutta minä olen
varmaan parempi äiti, kun olen töissä.
Poika sanookin, että olen sellainen uraäiti, Hanna-Mari Piikkilä naurahtaa.
– Uusi tehtävä oli minulle iso harppaus,
mahdollisuus, jonka halusin käyttää ja katsoa. Kannustan muitakin äitejä tekemään
niin kuin itsestä tuntuu parhaalta.

RYHMÄSTÄ TUKEA

Erityisen stressaavaa perhevapaan loppuminen on, jos ei ole työpaikkaa, johon
palata. Tilanne on tuttu myös Hanna-Mari Piikkilälle, joka kolmen lapsen äitinä on
jäänyt perhevapaalle eri tilanteissa, myös

u
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VINKKEJÄ

Töihin paluu on myös
jännittävää. Hanna Niskanen on
iloinen pehmeästä laskusta.

Hei, sinä
LUKIJA!

työhönpalaajalle

• Ilmoita ajoissa paluustasi ja
mieti toiveesi työajasta.
• Vahvista apuverkostoasi.
• Ole valmis opettelemaan
uutta.
• Huomioi uusi tilanne
ja anna itsellesi aikaa
sopeutua.

määräaikaisesta työstä.
– Silloin mietin, löydänkö mitään töitä.
Ilmoittauduin työttömäksi, kyselin aktiivisesti ja laitoin hakemuksia. Sain töitä,
mutta ymmärrän, että on helpompaa jäädä kotihoidontuelle kuin olla työnhakija.
Työttömällähän on velvoite ottaa vastaan
töitä, mikä tarkoittaa, että lapsille täytyy
myös löytyä nopeasti hoitopaikka.
Jos kotivuosia on kertynyt monta, voi
pelottaa, ettei kelpaa mihinkään.
– On muistettava, että perhevapaan aikana kertyy monia työelämän kannalta
arvokkaita taitoja, kuten organisointikykyä, priorisointi- ja neuvottelutaitoja, sekä
muuttuvien tilanteiden parempaa sietoa,
Anna Kokko huomauttaa.
– Muistan erään toimitusjohtajan, joka sanoi palkkaavansa kaikkein mieluiten
kolmen lapsen äitejä, koska heillä pysyy aikataulut käsissä.
Joillakin paikkakunnilla esimerkiksi TE-toimisto ja kunta ovat järjestäneet
vanhemmille työhön paluuta tai työn löytämistä helpottavia kursseja. Tita Gråsten
osallistui Kouvolan kaupungin ja MLL:n
Kymen piirin järjestämälle Perhevapaalta työelämään -kurssille. Hän suosittelee
vastaavaa lämpimästi muillekin.
– Isoin juttu oli vertaistuki. Meillä oli hyvä ryhmä, jossa uskalsi puhua ja sai jakaa
ajatuksia työn ja perheen yhdistämisestä.
Osalla oli työpaikka, osalla ei, ja meillä oli
myös työhaastatteluharjoitus. Vaikka itselle työnhaku ei ollut ajankohtaista, koen, että sekin oli hyvä juttu. Kurssilla oli
järjestetty myös lastenhoito. Sellaisia olisi
hyvä olla enemmän. 
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Mitä pidät tästä lehdestä?

KERRO MIELIPITEESI

Lapsemme-lehden

Miten työpaikka ottaa vastaan?

lukijatutkimuksessa 11.5.–25.5.2018.

DNA:n henkilöstöasiantuntija Anu Päivinen korostaa oman tiimin ja esimiehen positiivista suhtautumista.
– On tärkeää muistaa, että perhevapaalta saattaa palata hieman muuttunut työntekijä. Koska moni asia on saattanut työpaikallakin muuttua
poissaolon aikana, toinen tärkeä asia on kunnon perehdytysohjelma.
Meillä esimerkiksi henkilöstöhallinto pitää työsuhdeasioista palaajalle aina
kertauksen.
Perhevapaan aikana työpaikalla tapahtuneet muutokset Anu Päivinen
näkee myös mahdollisuuksina.
– Jos organisaatiossa on ollut myllerrystä, parasta olisi, jos voitaisiin yhdessä pohtia, mitkä ovat palaajan vahvuudet sekä intohimon kohteet ja
keskustella uusista vaihtoehdoista. Aina tämä ei toki ole mahdollista.
DNA sai alkuvuodesta Väestöliiton myöntämän Perheystävällinen työpaikka -tunnuksen. Miten se näkyy käytännössä?
– Työtyytyväisyyskyselyssä eniten kiitosta saa joustavat tavat tehdä työtä. Meillä on käytössä mutkaton työ. Se tarkoittaa, että voi itse päättää
työnteon paikan ilman erillistä sopimista esimiehen kanssa. Joustavat tavat
tehdä työtä helpottavat perheellisten arkea monin tavoin, esimerkiksi työmatkaan kuluva aika säästyy. Jonkin verran käytetään myös osittaista hoitovapaata eli tehdään 80 prosentin työaikaa, joko nelipäiväisenä työviikkona
tai kuuden tunnin työpäivinä.
Tällä hetkellä DNA:lla pohditaan erityisesti miesten perhevapaiden käyttöä ja siihen kannustamista.
– Yhteiskunnan päätöksiin ei voi suoraan vaikuttaa, mutta työpaikan
kulttuuria voi pitkällä aikavälillä muokata niin, että se kannustaa perhevapaiden pitämiseen. Mietimme parhaillaan, mitä työnantajana voisimme
tehdä, jotta isien olisi helpompi jäädä perhevapaalle. Lapsi on pieni kuitenkin vain ohikiitävän lyhyen aikaa.

Kyselyyn vastaaminen vie noin 10 minuuttia
ja pääset vastaamaan siihen osoitteessa:
lyli.fi/lapsemme-lukijatutkimus
Mielipiteesi on tärkeä, kun kehitämme ja
suunnittelemme sinulle entistä parempaa
jäsenlehteä.
Arvomme kyselyyn vastanneiden kesken kaksi koko
perheen palkittua Match Madness -peliä.
Kiitos avustasi!
Terveisin Lapsemme-toimitus

LAPSEMME
2 Lapsemme 1/2018
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Lasten asialla

TEKSTI LIISA PARTIO KUVA COLOURBOX

Lapsiystävällinen

MAAKUNTA

Esa Iivonen
johtava asiantuntija,
lapsi- ja perhepolitiikka ja
lasten oikeudet

• rakentuu yhteistyössä kuntien,
järjestöjen, yritysten ja seurakuntien
kanssa

Maakunta
ja sen lapset
Maakunnan tärkein tehtävä on asukkaidensa
sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen.
Toisinaan täytyy erikseen muistuttaa, että
asukkaisiin kuuluvat myös lapset ja nuoret.

Parhaillaan valmistellaan 18 maakunnan hallintomallia, jonka tavoite on varmistaa, että kansalaiset saavat riittävät
sosiaali- ja terveyspalvelut. Maakunnalle tulee vastuu sosiaali- ja terveyspalveluista ja paljon vapauksia päättää, miten
vastuu kannetaan. Jo nyt näyttää siltä,
että maakunnista tulee hyvin erilaisia.
Jokaisella lapsella, riippumatta siitä, mihin maakuntaan hän sattuu syntymään, on oikeus hyvään
lapsuuteen. Siihen kuuluu muun
muassa mahdollisuus saada kehitykseen tarvittavaa tukea ja sairauksiin laadukasta hoitoa.
Hyvää tulevaisuutta rakentava maakunta tunnistaa lapset ja nuoret tärkeänä
asukasryhmänä ja ottaa päätöksissään ja
toiminnassaan huomioon lasten ja nuorten oikeudet, tarpeet ja voimavarat.
Ihmisen hyvinvoinnin perusta rakentuu lapsuudessa, joten lapsiystävällisyys
on maakunnalle myös taloudellisesti kannattava valinta. Hyvä lapsuus ennustaa
tervettä ja työkykyistä aikuisuutta.

torso, eikä vastaa maakunnalle annettua
tehtävää vastata asukkaidensa terveydestä ja hyvinvoinnista.
Strategiassa pitää olla lasten ja nuorten hyvinvoinnin tilannekuva, tavoitteet
ja toimenpiteet hyvinvoinnin ja oikeuksi-

Muistisääntö on, että lapsia
koskevissa asioissa lapsen
edun on oltava ensisijainen
harkintaperuste.

LAPSINÄKÖKULMA STRATEGIAAN

en toteuttamiseksi, palveluja koskevat linjaukset ja osallistumisen ja vaikuttamisen
kanavat. Strategiaa kirjoitettaessa on tärkeää määritellä, miten sen toteutumista
seurataan ja arvioidaan.
Lapsinäkökulmaa haettaessa on syytä
kerrata lapsen oikeuksien sopimus. Muistisääntö on, että lapsia koskevissa asioissa
lapsen edun on oltava ensisijainen harkintaperuste.

Maakunnan toiminta ja talous linjataan
maakuntastrategiassa. Jos siinä ei ole
huomioitu lapsinäkökulmaa, strategia on

Maakunta ei selviä terveys- ja hyvinvointihaasteestaan yksin. Tehtävään tarvitaan
paitsi maakunnan omia palveluja, myös
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VÄLTTÄMÄTÖN YHTEISTYÖ

kumppanuutta kuntien, järjestöjen, seurakuntien ja yritysten kanssa.
Tulevaisuuteen suuntaava maakunta kuulee asukkaitaan ja arvostaa ja tukee kansalais- ja vapaaehtoistoimintaa.
Esimerkiksi lapsi- ja perhejärjestöt, kuten lähes joka kunnassa toimiva MLL,
tuntevat lapsiperheiden tarpeet ja voivat kerätä päätöksenteossa tarvittavaa
tietoa. Järjestöt osaavat myös vahvistaa kansalaisten omaa aktiivisuutta ja
tuottaa muun muassa tärkeää vertaistukea. Ennalta ehkäisevä hyvinvointityö on maakunnalle tärkeää, koska se
vähentää myös korjaavien palvelujen
tarvetta.

PERHEKESKUSVASTUU
MAAKUNNALLE

Perhekeskus on hyvä tapa yhdistää ja
koordinoida lapsille ja perheille suunnatut hyvinvointia ja terveyttä edistävät sekä varhaisen tuen ja hoidon palvelut.
Perhekeskuksen koordinointivastuu
kuuluu luontevasti maakunnalle, koska
perhekeskus muodostuu lähipalvelujen
kokonaisuudesta, joka kattaa maakunnan sosiaali- ja terveyspalvelut, kuntien
järjestämät palvelut sekä järjestöjen ja
seurakuntien perhepalvelut ja -toiminnot.

• kirjaa strategiaansa keskeiset tavoitteet
ja toimenpiteet lasten ja nuorten
hyvinvoinnin lisäämiseksi
• hyödyntää lapsen oikeuksien sopimusta
lasten ja nuorten hyvinvoinnin
edistämisen välineenä
• huolehtii, että sen työntekijät ja
luottamushenkilöt tuntevat lapsen
oikeuksien sopimuksen ja edistävät sen
toteutumista
• tiedottaa lapsille ja nuorille heidän
oikeuksistaan ja nimittää maakuntaan
lapsiasiavaltuutetun
• tuottaa ja hyödyntää
päätöksenteossaan lasten ja nuorten
hyvinvointitietoa ja käyttää lasten ja
nuorten hyvinvointi-indikaattoreita
• arvioi ja ottaa huomioon päätöstensä
lapsivaikutukset - myös talousarviossa
• varmistaa, että lapset ja nuoret saavat
osallistua ja vaikuttaa
• kiinnittää erityistä huomiota
heikommassa asemassa olevien lasten
ja nuorten osallisuuteen
• edistää lasten ja nuorten hyvinvointia
ja terveyttä, kaventaa hyvinvointija terveyseroja ja ehkäisee lasten
ja nuorten ulkopuolisuutta ja
syrjäytymistä
• varaa riittävät voimavarat lasten,
nuorten ja perheiden sosiaali- ja
terveyspalveluiden järjestämiseen
laadukkaasti
• rakentaa maakunnan ja kuntien
palveluista lapsilähtöisen,
lähiympäristössä toteutettavan
kokonaisuuden, jossa kohtaaminen on
ikätason mukaista ja lasta kunnioittavaa
• varmistaa varhaisen tuen ja matalan
kynnyksen periaatteen toteutumisen
lasten, nuorten ja perheiden palveluissa
• hallinnoi perhekeskusta, joka kokoaa
yhteen lapsille ja perheille suunnatut
hyvinvointia ja terveyttä edistävät sekä
varhaisen tuen ja hoidon palvelut
• vahvistaa järjestötyötä ja
vapaaehtoistoimintaa, tekee
yhteistyötä alueensa lapsi-, nuoriso- ja
perhejärjestöjen kanssa ja avustaa
niiden toimintaa.

Työkaluja lasten oikeuksien edistämiseen
Sote- ja maakuntauudistus on iso
muutos lasten ja nuorten palveluissa. Suuren muutoksen yhteydessä on tärkeä tarkastella lasten
ja nuorten oikeuksia ja asemaa.
Lasten ja nuorten tarpeet jäävät
helposti marginaaliin valtavassa
uudistuksessa.

Lapsen oikeuksien sopimus edellyttää, että lapsia koskevissa toimissa on ensisijaisesti otettava
huomioon lapsen etu. Tämä velvoite koskee myös maakuntien
päätöksentekoa. Lapsivaikutusten
arviointi on väline lasten etujen
selvittämiseen. Lapsivaikutusten
arviointi ja lapsibudjetointi ovat
tärkeä osa lapsiystävällisen maakunnan toimintaa.
Lapsivaikutusten arvioinnin – kuten kaiken vaikutusten arvioinnin
– tarkoituksena on tuoda lisää tietoa päätöksenteon ja toiminnan
kehittämisen perustaksi. Arvioinnilla saadaan suosituksia päätöksentekoa varten. Lapsivaikutusten
arvioinnin johtopäätökset ja suositukset on tärkeä ottaa huomioon
päätöksenteossa ja toiminnan kehittämisessä.
Lapsibudjetointi on talousarviopäätösten lapsivaikutusten arviointia ja seurantaa. Samalla tavoin

kuin lapsivaikutusten arvioinnissa
lapsibudjetoinnissa perustana on
lapsen oikeuksien sopimus ja siinä
turvatut oikeudet. Lapsibudjetoinnin tarkoituksena on varmistaa,
että talousarviomäärärahat ovat
riittävät lasten oikeuksien täytäntöönpanoon ja että niitä käytetään
lasten etujen mukaisesti.
Tampereella toimii kunnallinen
lapsiasiamies, jonka tehtäviin
kuuluvat muun muassa kaupungin päätösten lapsiin kohdistuvien
vaikutusten arvioinnin kehittäminen. Työhön kuuluu myös lasten,
nuorten ja perheiden hyvinvoinnin
seuranta ja raportointi. Lapsiasiamies osallistuu myös kaupungin
palvelumallin kehittämiseen. Lapsiasiavaltuutettutoimintaa tulisi
kehittää ja toteuttaa myös maakunnissa.
Hyvä malli olisi, että kullakin
maakunnalla olisi oma tai toisen
maakunnan kansa yhteinen lapsiasiavaltuutettu. Maakunnallisen
lapsiasiavaltuutetun tehtävänä
olisi yhteistyössä alueella toimivien valtion, maakunnan ja kuntien
viranomaisten sekä järjestöjen ja
muiden toimijoiden kanssa edistää lapsen edun ja oikeuksien toteutumista.
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UMMIKKONA

suomalaisessa koulussa
Kun Amira Nosh aloitti kakkosluokan, hän puhui suomea
vain muutaman sanan. Kävimme katsomassa, miten Amiran
koulunkäynti sujui puoli vuotta myöhemmin.



TEKSTI ELINA RIKKILÄ KUVAT TOMMI KORPIHALLA

Kangaslammin koulun toisluokkalaisten
kouluviikko alkaa juttelutuokiolla. Luokkien väliset liukuverhot on vedetty sivuun
ja kaikki kolme kakkosluokkaa opettajineen istuvat samassa tilassa.
– Laita peukku ylös, jos sinulla oli mukava viikonloppu, opettaja Päivi Poikonen
kehottaa.
Amira ei ihan ymmärrä, mitä opettaa
sanoo, mutta nostaa varmuuden vuoksi
peukkua ilmaan, kun kaikki muutkin niin
tekevät.
8-vuotias Amira tuli perheensä kanssa Iisalmeen viime kesänä Syyrian
sisällissodan jaloista kiintiöpakolaisen statuksella. Ensimmäinen
koulupäivä jännitti kovasti, vaikka Taija-opettaja hymyili rohkaisevasti.
Nyt puoli vuotta myöhemmin
opettaja herättelee keskustelua Runebergista – onhan sentään kansallisrunoilijan merkkipäivä. Amira ei ole
kuullutkaan Runebergista, mutta opettajan seinälle heijastamat kuvat tortuista
näyttävät herkullisilta.
Sitten keskustellaan talviolympialaisista ja mietitään, keitä ylä-savolaisurheilijoita niissä on mukana. Hiihtäjäsisarukset
Kerttu ja Iivo Niskanen ovat tuttuja ja
nuori lumilautailija Rene Rinnekangas
on monen oppilaan isoveljen kaveri.

Amira haukottelee, potkiskelee jalkojaan ja näprää uutta, kiiltävää kynäänsä,
kun ei hän oikein ymmärrä keskustelua.
Ei Syyriassa harrasteta talvilajeja.

SUVAITSEVAISIA LAPSIA

Luokassa järjestetään pienimuotoinen
kokous, koska vanhempainyhdistys kaipaa ehdotuksia siitä, millaisia välituntivälineitä koululle hankittaisiin. Sihteeri
kirjaa ylös ehdotuksia: renkaanheittopeli, hyppykeppejä, skeittilautoja ja pikkuautoja.

Pikkukaupunki Iisalmi on viime vuosina kansainvälistynyt. Kangaslammin
koulussakin puhutaan 11 eri kieltä. Ensimmäinen Afgaani-pakolaisten ryhmä
saapui Iisalmeen kuusi vuotta sitten.
Suurin osa ulkomaalaisväestöstä on tullut kaupunkiin työn tai suomalaisen puolison perässä.
Ero muunmaalaisten ja suomalaisten
välillä on kuitenkin lasten mielissä vielä
selkeä. Kulttuurien väliset erot vaativat
sopeutumista myös suomalaislapsilta.
– Lapset ovat pohjimmiltaan suvaitsevaisia. Ennakkoluulot nousevat
pintaan kiistatilanteissa, esimerkiksi jalkapallopelissä, kertoo suomi toisena kielenä -opettaja Päivi
Mattila.
Amiran mielestä suomalaislapset
eivät yleensä ole ilkeitä.
– Vain yksi poika tulee aina selän
taakse lällättelemään, kun olen lähdössä välitunnille, hän kertoo.
Nykyään hän odottelee luokassa niin
kauan, että poika on mennyt välitunnille.
Opettajalle Amira ei ole viitsinyt asiasta
kertoa.
Suomessa on hyvä asua, koska täällä ei
ole sotaa. Yhtenä päivänä ennen Syyriasta lähtöä, Amira näki, kun naapurustossa
olevaan taloon osui pommi. Se oli pelottavaa.



Suomessa on hyvä asua, koska
täällä ei ole sotaa. Ennen
Syyriasta lähtöä Amira näki,
kun naapuritaloon osui pommi.
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– Haluaisin lisää palloja, Amira kuiskaa.
Liikuntaleikit olisivat Amiran mielestä
kivoja, koska niissä ei tarvitse puhua.
Ensimmäisinä koulupäivinä oman luokan tytöt opettivat hänelle suomen kielen
sanoja, mutta sittemmin yhteiset välituntihetket ovat vähentyneet.
Amiran on vaikea mennä porukkaan
mukaan, koska hän ei ymmärrä tyttöjen
juttuja.

1. Amira käy suomi toisena kielenä
-opetuksessa Päivi Mattilan luona
neljä tuntia viikossa.
2. Liikuntaleikit ovat Amiran
mielestä kivoja, koska niissä ei
tarvitse puhua.
3. Ruokatunnilla Amira istuu oman
luokkalaisten tyttöjen pöydässä.
4. Välitunnilla juhlasalissa leikitään
kinuskia.
u



Vieraskielisiä oppilaita
yhä enemmän
Maahanmuuttajataustaisten oppilaiden määrä on lisääntynyt
Suomessa jatkuvasti. Vuonna 2016
noin kuusi prosenttia peruskoulun
oppilaista oli vieraskielisiä.
Ulkomailta tuleva lapsi sijoitetaan
tietojaan ja taitojaan vastaavalle
luokalle. Monet kunnat tarjoavat
enintään vuoden kestävää valmistavaa opetusta lapsille, jotka eivät
osaa riittävästi suomea opiskellakseen suomenkielisissä ryhmissä.
Tavoitteena on, että lapset opiskelevat mahdollisimman varhaisessa vaiheessa suomenkielisessä
opetusryhmissä aineita, joissa he
pärjäävät puutteellisellakin kielitaidolla.

Äidinkielen tehtävät liittyvät Amiralle vieraaseen talviurheiluun.

Vieraskielinen lapsi saa suomi- tai
ruotsi toisena kielenä -opetusta
maahanmuuttajille tarkoitetun
oppimäärän mukaan sekä tarpeen
mukaan tukiopetusta.

Päivi Mattila opettaa Lindalle, Amiralle ja
Asikselle suomea pienemmässä ryhmässä.

Maahanmuuttajalasten oppimistulokset ovat olleet Pisa-tutkimuksissa Suomessa heikompia kuin
kantaväestöllä.
Kello pärähtää soimaan ja oppilaat ryntäävät ulos luokasta.
Amira etsii serkkunsa ja siskonsa ja
säntää juhlasaliin, jossa ylempien luokkien oppilaat ohjaavat välituntileikkejä. Pelin tiimellyksessä joku rynnii Amiran jalan
päälle ja siitä alkaa vuotaa verta. Onneksi
luokanopettaja Taija Sorsalla on laatikossaan laastaria, jolla hän paikkaa Amiran
jalkaa.
Kun muu luokka alkaa tehdä äidinkielen tehtäviä, Sorsa lukee Amiran kanssa
aapista.

HETI NORMAALILUOKKAAN

Iisalmessa ei ole erillistä, valmistavaa
luokkaa maahanmuuttajille vaan he opiskelevat ensimmäisestä koulupäivästä
lähtien normaaleissa opetusryhmissä ja
saavat suomi toisena kielenä -opetusta,
tuki- ja erityisopetusta tarpeen mukaan.
Luokanopettajat tukevat kielen oppimista
ja eriyttävät opetusta.
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Pienessä kaupungissa erillisen valmistavan luokan perustaminen olisi kallista.
– Mielestämme maahanmuuttajalasten
integrointi normaaliluokkiin edistää heidän kotoutumistaan, Mattila sanoo.
Erillisillä maahanmuuttajaluokilla
lapset ystävystyvät
vain toistensa kanssa ja
suomalaiset
luokkakaverit jäävät vieraammiksi.
Sorsan mukaan Amiran
kielitaito on kehittynyt hurjasti. Hän osaa
jo lukea suomeksi ja kirjoittaa lyhyitä lauseita.
– Amira pystyy jo hyvin hoitamaan arkiset asiat itsenäisesti suomen kielellä,
Sorsa kertoo.
Matematiikassa mekaaniset laskut on-

nistuvat Amiralta hyvin, mutta sanallisia
tehtäviä hän ei vielä pysty tekemään. Hän
käy suomi toisena kielenä -opetuksessa
neljä tuntia viikossa, mutta muuten opiskelu onnistuu muun luokan mukana.
– Ruokalassa olemme edellyttäneet, että maahanmuuttajaoppilaat
syövät yhdessä
luokkakavereidensa kanssa,
jotta kontaktia
tulisi myös suomalaislapsiin,
Sorsa kertoo.
Välitunneilla
Amira leikkii mielellään syyrialaislasten
kanssa, eivätkä opettajat ole halunneet
siihen puuttua.
– Kun Amira joutuu tunneilla tsemppaamaan kielen kanssa, hengähdystauko
on varmasti tarpeen, Sorsa miettii.
Kaverisuhteiden muodostuminen on

Tavallisina päivinä koululla
ei ole käytössä tulkkia.
Tarvittaessa on turvauduttu
muiden arabiankielisten
lasten apuun.

prosessi, jolle pitää antaa aikaa.

KIELITAITO TUO KAVEREITA

Ruokatunnilla Amira menee istumaan
oman luokkalaisten tyttöjen pöytään varmistettuaan ensin opettajalta, ettei ruoassa ole sianlihaa.
Tytöt syövät hiljaisuuden vallitessa.
Amiralla on lautasellaan lusikallinen papupastaa ja pieni pala salaatinlehteä. Pääruoka ei nyt oikein maistu, mutta onneksi
tarjolla on näkkäriä.
Ruokailun jälkeen koulupäivä jatkuu
suomi toisena kielenä -opetuksessa. Syyrialainen Linda opettelee murtolukuja.
Amiralla ja turkkilaisella Asiksella on äidinkielen tunti.
– Amira ei ujostele puhumista, vaan
käyttää heti aktiivisesti oppimiaan sanoja, Mattila kehaisee.
Tavoitteena on saavuttaa nopeasti kielitaito, jolla lapsi pärjää arkisissa tilanteissa. Mattila auttaa oppilaita muissakin

aineissa, joissa oppilailla on ongelmia.
Tavallisina päivinä koululla ei ole käytössä tulkkia. Tarvittaessa on turvauduttu
pidempään Suomessa olleiden, arabiankielisten lasten apuun. Tulkki saatiin paikalle yhtenä päivänä, kun Amiralle tehtiin
oppimissuunnitelma hänen vanhempiensa kanssa.
Mattilan mukaan koulu edistää monin
tavoin maahanmuuttajalasten integroitumista kouluyhteisöön. Ystävyyssuhteisiin ei voi pakottaa, mutta opettajat voivat
muistuttaa, että kaikki pitää ottaa leikkeihin mukaan.
– Kun lapsen kielitaito kehittyy, leikkeihin pääsy helpottuu. Pidempään koulussa
olleilla lapsilla on usein jo paljonkin suomalaisia kavereita, Päivi Mattila kertoo.
Amira ja Asis pelaavat vielä kuvakorttipeliä, kun kello soi. Amira kerää kiireesti tavaransa, sillä isä odottelee jo koulun
portilla. Tänään lähdetään kylään serkkujen luokse. 

MLL:n oppaita
MLL on tehnyt tukioppilaiden kouluttamiseen oppaita, joissa perehdytään mm. maahanmuuttajataustaisten oppilaiden huomioimiseen
ja turvallisen ryhmän rakentamiseen.
Yhdenvertaisuus-materiaalista löytyy harjoituksia ennakkoluulojen
ja stereotypioiden purkamiseen
sekä kunnioittavaan kohtaamiseen. Lisäksi annetaan vinkkejä,
kuinka kieli- ja kulttuurivähemmistöt huomioidaan yhteisessä tekemisessä.
www.mll.fi/tukioppilastoiminta
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Poimitut

Anni-Elina Karvonen

Mitä perheellesi
kuuluu?

Kuva: Colourbox

Osallistu!

Uimakausi lähestyy

Suomessa 6.-luokkalaisista 76 prosenttia on uimataitoisia. Varmistathan, että lapsesi oppii uimaan ja liikkuu turvallisesti kesävesillä. Uimakouluja järjestetään myös kesällä. Lisätietoa mm. oman kuntasi kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluista.

156 päivää hupia
tarjoilee Linnanmäki tänä vuonna. Uusi tuttavuus on esim. Pellen talo, jossa on häivähdys
vanhaa Vekkulaa modernilla twistillä. Kävijöitä hemmotellaan myös täysin uudenlaisella
Herkkulinna-ravintolamaailmalla. Huvipuiston tavoitteena on kerätä kauden aikana lastensuojelutyölle 4,5 miljoona euroa. Muistathan, että Linnanmäellä on tänäkin kesänä
vapaa sisäänpääsy ja ilmaisia laitteita pienimmille kävijöille. linnanmäki.fi

Turvallisesti
leikkeihin
Taloyhtiö vastaa pihan leikkipaikan
turvallisuudesta. Keväisin on aiheellista tarkistaa, että leikkivälineet ovat
talven jäljiltä kunnossa. Leikkivälineiden turva-alustat kannattaa möyhiä
ja tarvittaessa uusia. Lisäksi pitää
varmistaa, että välineet ovat tukevia
eikä missään ole kuristusvaaraa.
Leikkivälineiden turvallisuudesta
on olemassa omat turvallisuusstandardit. Taloyhtiö voi hankkia myös
muunlaisia kuin standardit täyttäviä
leikkivälineitä, kunhan se varmistaa,
että ne eivät ole lapsille vaarallisia.
Lähde: Kiinteistöliitto

Kuva: Linnanmäki

Lomalla toivoisin…
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Lapsemme-lehti kysyi helsinkiläisen
leikkipuiston lapsilta, mitä he toivovat kesälomalta. Kolme suosituinta
lomatoivetta ovat jäätelön syöminen, uiminen ja jokin reissu jonnekin.

Turvapaikanhakijalapsen
oikeudet eivät toteudu

Et ole yksin -palvelu auttaa, jos on kohdannut epäasiallista käyttäytymistä,
seksuaalista tai muuta väkivaltaa urheiluharrastuksessa. Apu on tarkoitettu niin urheilua harrastaville nuorille, aikuisille kuin
vanhemmille ja valmentajille. Apua saa puhelimessa ja chatissa ja yhteyttä voi ottaa
nimettömänä. Palvelun takana on Väestöliitto ja useita urheilujärjestöjä.
www.etoleyksin.fi

Kuva: Colourbox

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kysyy tänä
vuonna kaikkien 4-vuotiaiden lasten perheiden kuulumisia. Lasten terveys, hyvinvointi ja palvelut -tutkimuksessa kerätään
tietoa pienten lasten ja perheiden hyvinvoinnista, terveydestä, palveluiden käytöstä ja kokemuksista.
Vanhemmat voivat osallistua kyselyyn antamalla suostumuksensa lapsensa
4-vuotistarkastuksen yhteydessä neuvolassa. Neuvolakäynnin jälkeen kyselyyn voi
vastata joko sähköisesti tai paperilomakkeella. Lisää: www.thl.fi

Stoppi häirinnälle
urheilussa

Poimitut

Unicefin mukaan Suomessa on vakavia puutteita turvapaikanhakijalasten oikeuksien toteutumisessa. Olennainen
ongelma on se, että lapsen etua ei harkita tai se tehdään
puutteellisesti. Asioiden tärkeysjärjestys on väärä: kansainvälistä suojelua hakeva lapsi nähdään ensisijaisesti
turvapaikanhakijana, vaikka hän on ensisijaisesti lapsi. Tutkimustulokset ovat samansuuntaiset kaikissa Pohjoismaissa.

Opiskelu eriarvoistuu

Mikä FOMO?
FOMO-ilmiöstä eli paitsi jäämisen pelosta (fear of missing
out) on puhuttu erityisesti nuorten yhteydessä. FOMO
voi liittyä runsaaseen ja jopa pakonomaiseen sosiaalisen
median käyttöön. Nuori on some-kanavilla, jottei jäisi
mistään tärkeästä paitsi. Teini-iässä ryhmään kuulumisen
tarve on voimakasta, ja niinpä kaverien mietteet ja mielipiteet somessa pitävät nuorta kännykällä iltamyöhäänkin.

Suomalaiset nuoret suhtautuvat myönteisesti oppimiseen ja koulutukseen. 94 prosenttia nuorista uskoo, että koulutus parantaa
olennaisesti työnsaantimahdollisuuksia. Myös yleissivistys koetaan arvokkaaksi.
Taloudellinen eriarvoisuus muodostaa kuitenkin vakavia esteitä
nuorten koulupoluille. Taloudelliset esteet voivat kaventaa mahdollisuuksia päättää omasta opiskelualasta ja -paikasta. Rahanpuute voi myös viivästyttää valmistumista. Lisäksi nuori voi joutua
karsimaan opintojaan tai luopumaan niistä kokonaan rahapulan
vuoksi. Lähde: Nuorisobarometri 2017

Tykkään susta niin
Nuoret arvostavat seurustelusuhteessa
eniten luottamusta, rehellisyyttä ja mahdollisuutta olla oma itsensä. He haluavat
kertoa ihastumisesta kasvokkain tai yksityisviestissä ja kuulla myös suhteen päättymisestä kahden kesken juttelemalla,
kertoo Väestöliiton kysely.
Nuorten mielestä riitely voi parantaa
suhdetta ja kuulua myös onnelliseen suhteeseen.
Valtaosan mielestä seksi kuuluu seurusteluun sitten, kun molemmat osapuolet

ovat siihen valmiita.
Väkivalta on 93 prosentille kyselyyn vastanneista nuorista syy päättää seurustelu.
Lähes yhtä moni näkee pettämisen eron
perusteeksi.
Nuorten mielestä erosta toipumisessa
tärkein keino on tunteiden käsittely puhuen. Ystävän apu ja ajankuluminen olivat
seuraavaksi yleisimmät konstit.
Verkkokyselyyn vastasi lähes tuhat
15–20-vuotiasta nuorta, joista valtaosa oli
tyttöjä.

#OleLuottoaikuinen

Jo yksikin turvallinen aikuinen voi riittää kannattelemaan
vaikeassa tilanteessa elävää lasta tai nuorta. A-klinikkasäätiön #OleLuottoaikuinen-kampanjan sivuilla voit mm. testata,
miten itse reagoisit nuoren hätäkutsuun. Osaisitko auttaa?
lasinenlapsuus.fi/oleluottoaikuinen

Kuva: Colourbox

Kannabis-tietoa
Miten puhua kannabiksesta yläkoululaisten kanssa? EHYT
ry:n sivuilta löytyy kannabisaiheinen materiaalipaketti, jossa
on mm. tietoa kannabiksesta ja vanhempainiltamalli.
www.ehyt.fi/fi/kannabishanke
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Poimitut

Maarit Piippo

Kuva: Emmi Nieminen

Ilmastosankarit

Mahdollinen Maailma on mobiililaitteilla pelattava ilmastoseikkailupeli ja ilmastoaiheisten oppituntien työkalupakki yläkouluille.
Pelissä nuori voi toimia ilmastosankarina, kuunnella viestejä tulevaisuudesta ja etsiä ratkaisuja ilmastonmuutokseen.
www.nuortenakatemia.fi

Lapset osaavat kertoa sisäilmasta

Virta vie taikamaailmaan

Tänä vuonna, 20.11., järjestetään ensimmäistä kertaa valtakunnallinen lastenmusiikkipäivä. Päivän tarkoituksena on mm. palkita lastenmusiikin tekijöitä ja muistuttaa siitä, että lapsilla on oikeus ja tarve omaan musiikkinsa.
Voit ehdottaa omaa palkinnonsaajaa osoitteessa www.lastenmusiikkipaiva.fi

Pankkikortti
koululaiselle?

Kirjoja

Suomalaislapset saavat varhain
oman pankkitilin, mutta maksukortti annetaan sangen myöhään.
Maksukortti on 14 prosentilla 7−12
-vuotiaalla suomalaislapsella, kun
esim. Ruotsissa osuus on yli kaksinkertainen. Koska raha siirtyy entistä
enemmän digitaalisessa muodossa,
lapsellekin on aiheellista opettaa
digitaalista rahankäyttöä. Lähde:
Danske Bank

Jukka Hukka -kirjasarja auttaa lapsia tunteiden tunnistamisessa ja kertoo, kuinka vaikeiden tunteiden kanssa
selviydytään. Saduissa käsitellään mm. rauhoittumista,
ystävystymistä, pelkoa, surua, ahdistusta ja menetystä.
Kirjat sisältävät myös tehtäviä aikuisille. Avril McDonaldin
kirjoittamat kirjat on julkaissut suomeksi PS-kustannus.
Sadunomaisissa teksteissä kerrotaan sadasta todellisesta
tytöstä ja naisesta, jotka ovat muuttaneet maailmaa tai
oman elämänsä. Tarinoiden naiset niin hallitsijoista urheilijoihin kuin koululaisesta tieteentekijään ovat loistavia
esikuvia kenelle tahansa. Elena Favilli & Francesca Cavallo: Iltasatuja kapinallisille tytöille. S&S.

Miksi koiratyttö Lotte on Virossa niin suosittu ja millaisia leluja Neuvosto-Virossa
valmistettiin? Entä eroavatko Viron ja Suomen nallekarhut toisistaan? Suomen Lelumuseon näyttely esittää Suomen ja Viron
100-vuotisjuhlien teemalla naapurimaiden
leikkikaluhistoriaa. Näyttelyssä nähdään
rinnakkaisia leluja molemmista maista
sekä kulttuurihistoriallisesti kiinnostavia
lautapelejä. Mäng + Peli = 100! on esillä
Lelumuseo Hevosenkengässä Espoon Weegeessä 26.8. asti.
www.lelumuseohevosenkenka.fi

Kun koulu ei houkuta

Uusi äitiyslaki

Vauvan ja vanhemman yhteisiin hellittely-, syli- ja leikkihetkiin sopivassa kirjassa on kalevalamittaisia lyhyitä runoja. Jokaisella aukeamalla on yksi loru ja siihen liittyvä
leikkiohjeistus. Elina Pulli ja Karoliina Perttamo: Sylisampo. Lasten Keskus.
OPA S SEKSUA
ALISEN
HÄIRINNÄN ENN
ALTA
EHK ÄISEMIS
EKS
PUUTTUMISEKS I JA SIIHEN
JA OPPILAITOK I KOULUISSA
SISSA
Pamela Granskog
Sanna Haanpää
Jouni Järvinen
Matti Lahtinen
Kristiina Laitinen
Sari Turunen-Zw
inger

Uusi äitiyslaki parantaa lapsen oikeusturvaa. Se mahdollistaa sen,
että naisparille hedelmöityshoidolla syntyvän lapsen juridinen suhde molempiin vanhempiinsa on jo
syntymästä saakka selvä eikä enää
tarvitse odottaa perheen sisäisen
adoption vahvistusta, joka voi kestää
vuosia.

7-vuotias Poni-tyttö ei halua koululaiseksi,
vaan laukata katuja villinä ja vapaana, vaikka vanhempien mielestä leikkien olisi jo aika loppua. Silloin Ponin elämään ilmestyy
mielikuvitusystävä Puluboi, jonka vauhdissa seikkailut jatkuvat. Yhdessä ystävykset
kokeilevat beatboxausta ja löytävät aarteita roskalavoilta. Veera Salmen kirjasarjaan
perustuvan Puluboin ja Ponin leffan on ohjannut Mari Rantasila. Anarkistista huumoria julistavan lastenelokuvan ensi-ilta on
3.8. www.puluboinjaponinleffa.fi

Kävelevä talo, puhuva susi, kolmipäinen lohikäärme ja hirvittävä Aa-aa-kissa. Keskellä lomaa mummolassa Mitja-poika joutuu
maagisen Maitovirran vietäväksi ja kohtaa
mitä ihmeellisimpiä olentoja ja sattumuksia. Taikavirran varrella sijaitsevassa satuvaltakunnassa vallitsee taistelu hyvän ja
pahan välillä, ja kaikki ei tunnu olevan sitä
miltä näyttää. Alas taikavirtaa on venäläisen Eduard Uspenskin lastenkirjaan perustuva tanssillinen seikkailufantasia, joka
nähdään Joensuun kaupunginteatterissa
31.5. asti. www.kaupunginteatteri.jns.fi

Itämeren pelastajaksi
11-vuotias Emilia kokee muutosten syksyn: koulun pitää muuttaa homeongelman vuoksi, äiti löytää itselleen ruokaa
mässyttävän poikaystävän ja paras kaveri
Simo muuttuu kummalliseksi konsulttimieheksi. Lisäksi Emilia saa varsinainen supermarsutehtävän: hänen pitää pelastaa
saasteista kärsivä Itämeri. Jyväskyläläisen
AdAstra-teatterin näytelmä perustuu Paula
Norosen kirjaan. Juha Tikan sävelin soiva
Supermarsu pelastaa Itämeren silakat nähdään Mäki-Matin perhepuistossa Jyväskylässä kesäkuun alusta heinäkuun alkuun.
www.adastrateatteri.fi

Kuva: Petri Kivinen

Lastenmusiikki saa oman juhlapäivän

Naapurusten nallekarhut

Kuva: Kuokkasen kuvaamo

Kuva: Colourbox

Alakoululaiset pystyvät kertomaan kokemastaan sisäilman laadusta ja oireilustaan, selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimuksesta. Näin saadaan lisää laadukasta ja kattavaa tietoa suoraan
rakennuksen käyttäjiltä. Aikaisemmin koulun sisäilmakyselyihin
ovat vastanneet oppilaiden puolesta heidän huoltajansa.

Jokaisen lapsen ja nuoren oppimisympäristön pitää olla turvallinen. Seksuaalisen häirinnän ehkäisyyn ja siihen
puuttumiseen koulussa on julkaistu opas. Opas seksuaalisen häirinnän ennaltaehkäisemiseksi ja siihen puuttumiseksi kouluissa ja oppilaitoksissa. Opetushallitus.

Poimitut

Jalalla koreasti
Pispalan Sottiisi on kansantanssin ja kansanmusiikin suurtapahtuma 13.–17.6.
Tampereella. Owla ja kadonnut walkia -teos tuo estradille 90-henkisen oululaisryhmän, joka koostuu 7-vuotiaista tanssijoista
eläkeikäisiin. Teos käsittelee kohtaamattomuuden teemoja ja rohkaisee vuorovaikutukseen. Esitys nähdään Tullikamarin
Pakkahuoneella 15.6.
Priimatiima tarjoaa vekkulia menoa ja
koskettavia tunnelmia eri puolilta Suomea
tulevien lasten- ja nuorten kansantanssiryhmien esittämänä. Priimatiima-lastenkonsertti esitetään 17.6. Tullikamarin
Pakkahuoneella. Festivaaleilla on mukana
tanssiryhmiä Yhdysvalloista, Unkarista ja
Espanjasta asti. www.sottiisi.net

Vivaldia lapsille

Hämeenlinnan Hippalot on vuosittainen
taidefestivaali, joka kokoaa lastenkulttuurin kirjoa monialaisesti. Nyt Suomalainen
barokkiorkesteri tuo Antonio Vivaldin Vuodenajat-konserton lasten ulottuville. Juonnettu orkesterikonsertti esittelee, miten
musiikilliset elementit kuvaavat erilaisia
luonnonilmiöitä. Konsertissa on luvassa
yhteislaulua, soitinesittelyä ja orkesterin
johtamista. Yli 5-vuotiaille soveltuva Vivaldin Vuodenajat esitetään Vanaja-salissa
4.8. Hippalot levittäytyvät eri puolille Hämeenlinnaa 2.–5.8. www.hippalot.fi

Oppaat ja käsikirja
t 2018:4a
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Jäsensivut

Jäsensivut

KUVA ANU TIRKKONEN

INARI

86 000 jäsentä

2

548 YHDISTYSTÄ
Etsi oman alueesi yhdistys
www.mll.fi/yhdistyshaku
Yhdistysten tapahtumahaku
www.mll.fi/tapahtumahaku

1 HELSINKI
Hotelli Helka
2 INARI
SIIDA
- Saamelaismuseo
ja luontokeskus
3 KUORTANE
Kuortaneen
urheiluopisto

Jäsenetujen Suomi
Muista MLL:n valtakunnalliset
jäsenedut, kun perheesi liikkuu
Suomessa. Jäsenkorttia näyttämällä voi saada mukavia etuja
esimerkiksi yöpymisistä sekä
Suomessa että lähialueilla kuten Tallinnassa ja Pietarissa. Lisäksi saa alennuksia Heurekan,
Ranuan eläinpuiston ja saamelaisalueen keskuksen Siidan
käynneistä tai vaikka polskutteluista muutamassa kylpylässä.

RUKATUNTURI

4 MIKKELI
Anttolanhovi

9

8

5 NAANTALI
Naantalin Spa ja
Ruissalon kylpylä

RANUA

6

6 OULU
Sokos-hotelli Eden
kylpylä- ja kuntosalipalveluineen

OULU

7 RANTASALMI
Hakoapajan
Aikhikylä

Pandoille terkkuja ja hyviä unia
koko perheelle!

8 RANUA
Ranuan eläinpuisto
9 RUKATUNTURI
Cumulus Resort
Rukahovi*

KUORTANE
3

10 VANTAA
Tiedekeskus
Heureka
7 RANTASALMI
4

11 VIKING LINE
12 PIETARI
Sokos-hotellit*

MIKKELI

13 TALLINNA
Sokos-hotellit*

NAANTALI
5
VIKING LINE

11

10 VANTAA
1 HELSINKI

13
TALLINNA
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12
PIETARI

*Etu koskee Cumulus Resort
-kylpylähotelleja sekä Sokoshotellien ketjua Suomessa,
Tallinnassa ja Pietarissa.

KUVA VAAPERO-LASTENTARVIKE

JÄSENEDUT
Lapsemme-lehti
• 4 kertaa vuodessa, maksaville jäsenille

Paikalliset edut
• MLL:n jäsenperheet saavat yleensä
alennuksia muun muassa paikallisyhdistysten kerhomaksuista. Muista
mahdollisista paikallisista jäseneduista
yhdistyksesi tiedottaa jäsenkirjeissään ja
nettisivuillaan.
Matkailu, majoitus ja pääsymaksut
• Anttolanhovi
• Hakoapajan Aikhikylä
• Hotelli Helka
• Ikaalisten matkatoimisto
• Kuortaneen urheiluopisto
• Naantali Spa ja Ruissalon kylpylä
• Ranuan eläinpuisto
• Restel-hotellit
• SIIDA – Saamelaismuseo ja luontokeskus
• Sokos-hotellit
• Sokos Hotel Edenin kylpylä- ja kuntosali
• Tiedekeskus Heureka
• Viking Line

seneduista
t tiedot jä
a
m
m
e
rk
a
T

nedut
mll.fi/jase

Alennukset tuotteista ja
verkkokaupoista
• Addnature
• Decola.fi
• ELLI Early Learning
• Instrumentarium
• Jesper Junior
• Juhlamaailma.fi
• Kuntokauppa.fi
• Lastentossut.fi
• Leikkien.fi
• Lillevilla.fi
• Lumilapset.fi
• Nekku Design
• Oppi & ilo
• Sinooperi
• Synsam
• Tohvelisankari.fi
• Vaapero-lastentarvike
• VM-Carpet
Auto- ja välinevuokraus
• City Car Club
• Hertz-autovuokraamo

10 ALUEELLISTA PIIRIÄ
Etsi oman alueesi piiri
www.mll.fi/yhdistyshaku
Piirien tapahtumahaku
www.mll.fi/tapahtumahaku
KESKUSJÄRJESTÖ
pääsihteeri Milla Kalliomaa
Keskusjärjestön yhteystiedot
osoitteessa www.mll.fi/yhteystiedot
LIITTOHALLITUS
puheenjohtaja
professori Mirjam Kalland
LIITTOVALTUUSTO
puheenjohtaja
hallintojohtaja Tarja Larmasuo

VANHEMPAINPUHELIN
p. 0800 922 77 (maksuton)
ma 10–13 ja 17–20
ti 10–13 ja 17–20
ke 10–13
to 14–20
vanhempainnetti.fi

LASTEN JA NUORTEN PUHELIN
p. 116 111 (maksuton)
ma–pe 14–20, la–su 17–20
nuortennetti.fi

JÄSENPALVELU
Jos sinulla on kysyttävää jäsenyydestä, voit lähettää sähköpostia osoitteeseen
jasenpalvelu@mll.fi tai soittaa ti–to klo 9–11 numeroon 075 324 5540.
Muuttuneet yhteystietosi voit ilmoittaa täyttämällä lomakkeen osoitteessa
mll.fi/jasenyys
Lapsemme 2/2018 41

Kurkkaa nettiin

Yksin kotona
Moni vanhempi miettii, milloin lapsen voi antaa olla yksin kotona.
Lasten ja nuorten puhelimeen tulee runsaasti
yhteydenottoja muun muassa pieniltä koululaisilta, jotka kaipaavat seuraa yksinäisiin iltapäiviinsä
koulupäivän päätyttyä. Lapset kertovat päivystäjille kuulumisiaan ja kyselevät, mitä voisivat tehdä.
Kesän lähestyessä perheissä pohditaan erityisesti loma-aikojen järjestelyjä.

Sisätossut kerhoon ja päiväkotiin

Vanhempainnetissä kerrotaan, mitä pitää huomioida, jos lapsi joutuu jäämään yksin ja kuinka
toimitaan esimerkiksi murrosikäisen kanssa. Sivuilla pohditaan vaihtoehtoja yksinololle.
Sivuilta löytyy myös muistilista. Siinä vanhempaa kehotetaan esimerkiksi havainnoimaan, millaiset valmiudet lapselle on yksinoloon. Lasta, joka
pelkää, ei voi jättää yksin.
mll.fi/yksinkotona

Mitä pitää
huomioida
eri-ikäisten
kanssa?

MLL:n Vanhempainnetti
Vaihtoehtoja
yksinololle

• asiantuntijatietoa lapsen kasvusta ja kehityksestä
• vanhempien keskusteluja
• tietoa MLL:n tuesta perheille
vanhempainnetti.fi
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20% Alennuskoodi
Tilaa tossut osoitteesta: www.tohvelisankari.ﬁ
Syötä alennuskoodi 7404240 ostoskorivaiheessa
ja saat 20% alennuksen kaikista tuotteista!
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PUUTTUVA PALANEN
Merkitse oikeat numerot
puuttuvien palojen paikoille.
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Oppi&ilon puuhakortit, pelit, puuhakirjat ja muut lasten
suosikit ovat innostavia, kehittäviä ja niistä riittää iloa
pitkäksi aikaa. Iloisen oppimisen ammattilaiset ovat
luoneet Oppi&ilo-sarjan, jotta lapset saavat loistaa!
Mll:n jäsenenä saat -10% alennuksen
verkkokaupastamme koodilla LBA26HFF.

Löydät tuotteet kirjakaupoista,
marketeista ja tavarataloista tai voit tilata
ne kätevästi kotiin verkkokaupasta
oppijailo.fi

