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Pääkirjoitus

Yhdessä siitä tulee kaunista

Painopaikka

”Me ollaan kaikki avaruuden pieniä hiukkasia ja tosi erityisiä. Kun ollaan yh-
dessä kivoja, siitä tulee tosi kaunista”. Tämä Tanhupallon tervehdys sai kuulu-
vat aplodit koululaisilta Vantaan Koulurauha-tapahtumassa joitakin viikkoja 
sitten. 

Kouluissa, eskareissa ja päiväkodeissa pohditaan yhdessä lasten kanssa 
sitä, mitä jokainen voi tehdä hyvän yhteishengen hyväksi. Ryhmän muotou-
tuminen ja myönteinen dynamiikka ei synny 
itsestään, vaan sitä pitää vaalia ja rakentaa yh-
dessä lasten ja nuorten kanssa. Lapsi luo käsi-
tystä itsestään suhteessa muihin ja kokemukset 
näistä ihmisten välisistä kohtaamisista jättävät 
jälkiä aivoihin. Ryhmän toiminnan edistämisel-
lä voi siis olla kauaskantoisia vaikutuksia. 

Ryhmätaidot ovat tärkeitä hyvinvointia ja op-
pimista tukevia taitoja. Mitä pienempiä lapset 
ovat, sitä herkempinä aikuisten on oltava tuke-
massa ryhmää.  

Hyvä päiväkoti ja koulu arvostavat sekä yk-
silöä että ryhmää. Myös kiusaamisen ehkäi-
sy perustuu lopulta yksilöiden kykyyn toimia 
myönteisessä vuorovaikutuksessa toisiin. Ryh-
mätaitojen opettelu vaatii aikaa, monipuolisia 
tilanteita, otollista ryhmäkokoa ja aikuisen oh-
jausta. Ryhmä tarvitsee myös suojelua, sen toi-
mintaa ei voi kaiken aikaa keskeyttää.  

Peukutan kaikkia kuntia, jotka eivät rajanneet lapsen mahdollisuutta osal-
listua varhaiskasvatusryhmään ja niitä, jotka eivät lain muutoksen jälkeen 
suurentaneet lapsiryhmiä. Aikuisen osaaminen ja aika ovat varhaiskasvatuk-
sen tärkein laatutekijä.  

Parasta on, että vanhemmat yhdessä päiväkodin kanssa sopivat osallis-
tumisesta niin, että lapsi saa parhaan hyödyn päivän ohjelmasta, leikistä ja 
ryhmästä. Peukkua myös kaikille kouluille, joissa annetaan aikaa luokan ryh-
mäyttämiselle ja otetaan oppilaat mukaan kouluhyvinvointia rakentamaan. 

Mukavaa syksyn alkua kaikille! 

Painotuotteet
1234 5678
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Painotuotteet
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Kiitos vapaaehtoisille!
Yhdistykset ja piirit voivat palkita aktii-
visesti toimineita vapaaehtoisia ansio-
merkein. Kesällä eläkeläiset Vesa ja Eija-
Liisa Salminen saivat MLL:n hopeisen 
ansiomerkin yhteensä yli kymmenen 
vuoden vapaaehtoistyöstä Järvenpään 
yhdistyksessä ja Uudenmaan piirin per-
hekeskus Keltasirkussa, jossa Salmiset 
ovat vierailleet viikoittain leikittämässä, 
jututtamassa ja laulattamassa lapsia se-
kä tapaamassa vanhempia.

Onko sinulla kaveria tai tuttavaa, jonka voisit kuvitella liittyvän MLL:n jäseneksi? Ky-
säise häneltä. MLL:n jäsenenä olet lasten asialla. www.mll.fi/jaseneksi

Omat jäsentiedot voi tarkistaa 
EU:n uusi tietosuoja-asetus eli GDPR astui voimaan toukokuussa. MLL on sitou-
tunut suojaamaan toimintaansa osallistuvien yksityisyyttä ja noudattaa tieto-
suoja- ja muita lakeja sekä hyviä tietosuojakäytäntöjä. 

– Kävimme läpi kaikki järjestelmämme varmistaaksemme tietojen turvallisen 
käsittelyn, kertoo MLL:n hallintopäällikkö Markus Vähä-Piikkiö.  
Paikallisyhdistyksiä on ohjeistettu ja koulutettu henkilötietojen asianmukaisesta 
ja turvallisesta käsittelystä. Koulutus- ja ohjemateriaalit ovat luettavissa osoit-
teessa yhdistysnetti.fi.  

Kaikille yhdistyksille on myös lähetetty hyväksyttäväksi uusittu sopimus jä-
senrekisterin ylläpidosta. Tietosuoja-asetuksen mukaan jäsenillä ja muilla pal-
veluiden käyttäjillä on oikeus tietää, mitä henkilötietoja heistä kerätään ja rekis-
teröidään. Omat jäsentiedot on mahdollista tarkistaa ja päivittää verkkosivujen 
Jäsenyys-osiossa. 

Uudet päivitetyt tietosuojaselosteet ovat osoitteessa 
www.mll.fi/tietosuojaselosteet/

Syksypuuhaa
Yhdistyksemme tarjoavat jälleen muka-
vaa tekemistä perheille. Katso mitä syk-
syn aikana lähelläsi tapahtuu: 
www.mll.fi/tapahtumahaku

Leikkiä ikä kaikki -seminaari 
Helsingissä Finlandia-talossa 1.10. 

Lapset ensin -keräykseen osal-
listuneille. Paikallisyhdistykset ja 
piirit keräsivät toimintaansa yh-
teensä 97 000 euroa.

Kiitos 
kaikille

Parempi perhevapaa

Kysy kaveria jäseneksi

Apurahojen haku 
MLL:n tutkimussäätiö edistää ja tu-
kee lapsuutta sekä lasta, nuorta ja 
lapsiperhettä koskevaa tieteellistä 
tutkimusta ja tutkimustulosten levit-
tämistä. 

Tutkimussäätiö myöntää vuodeksi 
2019 tutkimusapurahoja ensisijai-
sesti
• lasten ja nuorten leikkikulttuuria 
• digitaalista kasvuympäristöä  
• mielenterveyttä sekä 
• vanhemmuuden tukea koskeviin 

väitöstutkimuksiin.

Hakuaika päättyy 12.11.2018. Haku-
lomakkeet ja lisätietoa: 
www.mlltutkimussaatio.fi 

Lapsi- ja perhejärjestöt vaativat 
yhdessä palkansaajakeskusjärjes-
töjen kanssa laatimassaan kan-
nanotossa seuraavaa hallitusta 
käynnistämään perhevapaauudis-
tuksen. 

Uudistusta tarvitaan helpotta-
maan työn ja perheen yhdistä-
mistä ja edistämään tasavertaista 
vanhemmuutta. Järjestöt esitti-
vät, että uudistus on kirjattava 
osaksi hallitusohjelmaa ja siihen 
on varattava riittävät resurssit. Järjestöjohtajat heittivät pallon hallitukselle.

Lapin piiri antoi tunnustuksen kan-
sainvälisenä perheiden päivänä maa-
kunnan lapsiystävällisemmälle kun-
nalle Tervolalle. Varsinais-Suomen 
piiri kiitokset menivät Salon kaupun-
gille, jossa on etsinyt rohkeasti ja 
ennakkoluulottomasti keinoja per-
heiden palveluiden parantamiseen. 
Lisäkiitoksen Salo saa tavoitteellises-
ta yhteistyöstä järjestöjen kanssa.

Uudenmaan piiri järjestää vuosittain 
MLL UP -hyväntekeväisyysmuotinäytök-
sen, jolla se kerää varoja perhekummitoi-
mintaansa. Vapaaehtoiset perhekummit 
tukevat lapsiperheitä keskustelemalla, 
kuuntelemalla ja osallistumalla perheen 
arkeen. Ensi vuoden muotinäytös pidetään 
16.5. Kuva tämän kevään tapahtumasta. 
facebook.com/MLLUP2018/ ja IG: mll.up

Lapsen oikeuksien 
teemaviikko kouluihin
Marraskuun 19.–23. alakouluissa vietetään 
ensimmäistä kertaa lapsen oikeuksien tee-
maviikkoa. Sen tavoitteena on lisätä lasten 
tietoisuutta oikeuksistaan ja osallistumisen 
mahdollisuuksista. Kun lapset saavat osal-
listua koulumaailman asioista päättämi-
seen ja heidän ajatuksiaan kuunnellaan, he 
viihtyvät koulussa paremmin. Myös koulun 
ilmapiiri paranee ja koululla pystytään te-
kemään parempia päätöksiä. 
www.lapsenoikeuksienviikko.fi 
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MLL:n Merikarvian paikallisyhdistys on kunnostanut yhteistyössä Leijonien kanssa 
leikkipuiston. Rapistunut leikkipuisto sai talkoolaisten käsissä täysin uuden ilmeen. 
Avajaisia vietetään 16.9. Vieterikeinuja testaamassa hankkeen puuhanaiset Anne 
Vastamäki-Alhola (vas.), Heini Valtanen ja Päivi Salmi.
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MLL:n Helsingin yhdistyksessä pohdittiin vuosi sitten, millaiseen apuun 
vapaita tiloja ja ihmisten osaamista suunnattaisiin. Samaan aikaan tuli 

tietoa turvakotipaikkojen tarpeesta.

TEKSTI TUULI OJAKANGAS KUVAT TOMI NUOTSALO

– Sophie Mannerheimille yksinäiset naiset 
ja lapset olivat erityisen tärkeitä. Hänen 
kotiyhdistyksenään emme oikeastaan olisi 
voineet toimia toisin, kun turvakotitoi-
mintaan soveltuvat tilat ja asiantuntevaa 
henkilökuntaa oli käytettävissä, MLL:n Hel-
singin yhdistyksen toiminnanjohtaja Rita 
Lohman kertoo. 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen eri-
tyisasiantuntija Joonas Peltosen mukaan 
turvakotipalveluille on kova tarve ja käyttö 

on lisääntynyt. Turvakotien asiakasmäärä 
kasvoi viime vuonna 23 prosenttia edelli-
seen vuoteen verrattuna. Noin puolet asi-
akkaista on lapsia.

Seitsemän perhepaikkaa tarjoava Sophie 
Mannerheimin turvakoti perustettiin Hel-
singin Marjaniemeen entisen nuorisokodin 
tiloihin 3.4.2017. Heti aamulla kello kah-
deksan talo sai ensimmäisen asiakaspuhe-
lun. Tilat ovat olleet täynnä lähes tauotta 
siitä lähtien. Asiakkaiksi ovat tervetulleita 

massa.
Turvakoti on yhteisö, jossa touhutaan 

arkiaskareita yhdessä ja jutellaan paljon. 
Se edesauttaa normaaliarkeen palaamista, 
luottamuksen syntymistä ja ylipäätään elä-
mästä puhumista.

– Asiakkailla on valtavan suuri tarve 
puhua tunteistaan ja tilanteestaan. Myös 
mahdollisuus nukkua rauhassa ja turvassa 
on heille lahja, kertoo turvakodin asiakas-
työstä vastaava sosiaalityöntekijä Laura 
Laine.

Talon asiakkailla on erilaisia taustoja ja 
tarinoita ja kaikki otetaan vastaan yksilöi-
nä. Jokainen saa oman vastuutyöntekijän, 
jonka kanssa pidetään säännöllisesti jut-
tutuokioita kahden kesken. Myös lapsella 
on turvakodissa oma asiakkuus ja hänen 
äänensä nostetaan kuuluviin. Lapselle on 
tärkeää voida jutella neutraalissa ympäris-
tössä.

Turvakodin työntekijöistä joku on paikal-
la läpi vuorokauden. He antavat asiakkaille 
paitsi henkistä ja psykososiaalista, myös 
käytännön tukea esimerkiksi asumis- ja 
talousasioiden järjestelyissä sekä tietoa 
oikeuksista.

MATALA KYNNYS
– Usein asiakkaat epäröivät, onko heillä 
tarpeeksi syytä tulla turvakotiin. Ei tarvitse 
olla fyysistä väkivaltaa takana. Väkivallalle 
altistuminen, henkinen väkivalta ja väkival-
lan uhka ovat yhtä lailla haitallisia ja täysin 
riittäviä syitä, Laine kertoo.

Turvakotiin voi ottaa puhelimitse yhteyt-

tä ja suoraan ovellekin voi tulla. Yhteistyö-
tä muiden viranomaisten, järjestöjen ja 
turvakotien kanssa tehdään tiiviisti. Talos-
sa asutaan tyypillisesti kahdesta kolmeen 
viikkoa. Tuona aikana asiakkaan akuutti 
kriisi saadaan laantumaan, hän saa tukea 
elämänhallintaan ja omanarvontuntoon, 
voimistuu ja voi jatkaa elämää eteenpäin.

– Tehtävämme on olla rinnalla kulkijoita 
ja antaa toivoa ja tukea. Asiakas huomaa, 
että samanlaista voi tapahtua ihan kenelle 
vain asemaan katsomatta. Täällä häpeän 
tilalla on arvostus. Viestimme on, että 
väkivallan kierre on mahdollista katkais-
ta. Apua on tarjolla ja sitä voi hakea kuka 
vain, turvakodin johtaja Sirkka Mikkonen 

Sophie Mannerheimin
TURVAKOTI TÄYTTYI HETI

kaikki turvantarvitsijat vanhuksista paris-
kuntiin ja lapsiin, nimettömänäkin. 

TURVALLISTA ARKEA
Turvakodissa on lämmin ja kotoisa tunnel-
ma. Talo on kuin mikä tahansa suuri koti. 
Turvallisuus on huomioitu aidoin, häly-
tysjärjestelmin ja turvakameroin, mutta 
talossa eletään mahdollisimman normaalia 
arkea. Asiakkaat käyvät mahdollisuuksien 
mukaan töissä, päiväkodissa ja sukuloi-

sanoo.
Turvakoti on asiakkaalle maksuton. Ko-

dissa ollaan vapaaehtoisesti ja lähteä voi 
milloin vain. Aikuisilla säilyy itsemäärää-
misoikeus ja oikeus huolehtia lapsistaan.

VAPAAEHTOISIA HAETAAN
Talossa on myös paljon iloa. Laine kertoo, 
kuinka 3,5-vuotias tyttö organisoi diskon, 
suunnitteli ohjelman ja tarjoilut, jakoi työ-
tehtävät ja kutsui koko talon väen mukaan. 
Muista kulttuuritaustoista tulevien kanssa 
on tehty eri maiden ruokia ja opeteltu yh-
dessä taatelikakun tekemistä. 

Vapaaehtoisten panos ja lahjoitukset 
otetaan riemumielin vastaan. Ihmisiä kai-
vataan leikkimään, lukemaan, kielenkään-
nöksiä tekemään, pianoa soittamaan ja 
pihahommiin. 

Lahjoitukset kanavoidaan asiakkaille. 
Alusta aloittavat asiakkaat kaipaavat esi-
merkiksi huonekaluja ja kuljetusapua. Va-
paaehtoisille Mikkonen lupaa ruuan, hyvää 
seuraa ja mukavaa tekemistä.

Turvakoti toimii sosiaali- ja terveysmi-
nisteriön rahoituksella ja Terveyden ja 
hyvinvoinnin laitoksen koordinoiman val-
tionavustuksen varoin. Helsingin yhdistys 
ylläpitää lisäksi tyttöjen nuorisokotia ja or-
ganisoi eroauttamisen palvelua Lapset en-
sin – erossakin, joka tarjoaa muun muassa 
kodinomaisia kohtaamispaikkoja etävan-
hemmalle ja lapselle Helsingissä.

Lisää: helsinki.mll.fi ja 
turvakotisophie.mll.fi

Fakta 
Suomessa toimii 27 turvakotia, jois-
sa on 179 perhepaikkaa. Ne ovat 
valtion rahoittamia laissa määritel-
tyjä erityispalveluita lähisuhdeväki-
valtaa kokeneille tai sen uhan alla 
eläville henkilöille. 

Vuonna 2017 turvakodeissa oli 
yhteensä yli 4 300 asiakasta, joista 
aikuisia oli noin 2 300 ja lapsia 
2 000. Aikuisasiakkaista naisia oli yli 
2 000 ja miehiä reilut 100. Asiakas-
määrät ovat olleet kasvussa viime 
vuodet.

Sirkka Mikkonen (vas.), Laura Laine ja Rita Lohman ovat tyytyväisiä 
turvakodin tiloihin.
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TEKSTI NINA RIIHIMAA 
KUVAT NINA KAVERINEN 
KUVITUS PAULIILA PAIJOLA
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Murrosikäisen aivoissa on meneillään valtava 
myllerrys. Lennonjohtotornina toimiva otsalohko 
on vasta rakenteilla. Vanhemmilta nuori tarvitsee 
ymmärrystä, läsnäoloa ja ohjausta.

inä itte! Minä osaan! Nämä uhmaikäisen miet-
teet saavat uutta tuulta purjeisiinsa murros-
iässä. Itsenäistymistä opetteleva nuori uskoo 
kykyihinsä ja tahtoo tehdä kaiken omalla taval-

laan – vaikka taidot eivät aina riitä. 
– Murrosikä on uusi uhmaikä. Lapsi vain on paina-

vampi ja pidempi eikä häntä voi enää hallita pelkästään komen-
tamalla ja ottamalla syliin, kuvaa lasten- ja nuorisopsykiatrian 
erikoislääkäri Linnea Karlsson. 

Kaikesta itsenäistymisen uhosta huolimatta murrosikäinen 
tarvitsee tuekseen aikuisen ohjausta. Myös silloin, kun hän il-
meillään ja sanoillaan toivoo vanhempien suksivan kuuseen. Tu-
en tarve on usein suurinta silloin, kun nuori sitä vähiten näyttää 
haluavan. 

Nuoren äkkiväärää, poukkoilevaa ja itsekeskeistä toimintaa 
ohjaavat keskenkasvuiset aivot. Sukupuolihormonien heräämi-
nen ja stressihormonien lisääntyminen panevat vauhtiin myl-
lerryksen aivojen korkeimmassa osassa eli etuotsalohkossa. 
Otsalohkon varassa ovat ajattelu, tiedonkäsittely ja tunteiden 
säätely.  

– Otsalohko on kuin aivojen lennonjohtotorni, joka säätelee 
päätöksentekoa ja ohjaa tunteita, toimintaa, motivaatiota ja ajat-
telua, Karlsson kertoo. 

NELJÄNNESVUOSISATA KYPSYTTELYÄ
Aivojen kehityksen kannalta ihmiselämässä on kolme keskeis-
tä spurttivaihetta: sikiöaika, ensimmäiset kaksi elinvuotta se-
kä murrosikä. Lopullisen rakenteensa ja toimintakykynsä aivot 
saavuttavat noin 25-vuotiaana. Vasta silloin voidaan puhua ai-
kuisista aivoista.  

Ennen murrosikää aivojen niin sanottu harmaa aine lisään-
tyy. Murrosiässä harmaan aineen tilavuus lähtee laskuun. Vaik-
ka vähentyminen kuulostaa pahalta, se on päinvastoin eduksi: 
menossa on siivousoperaatio, jossa käytössä tarpeettomiksi to-
detut hermosoluyhteydet karsiutuvat ja painoarvoa saavat ne, 
jotka ovat osoittautuneet tärkeiksi.  

Tässä vaiheessa nuoren aivot tarvitsevat paljon harjoitusta, 
sillä ne asiat vahvistuvat, joita harjoittelee säännöllisesti ja usein.  

– Jos haluaa oppia soittamaan viulua, sitä tarvitsee soittaa. Pel-
kästään ajattelemalla viulunsoittoa ei kehity mestarisoittajaksi. 
Samalla tavalla murrosikäisen on harjoiteltava niitä taitoja, joita 
hänen voi olettaa aikuisena tarvitsevan. 

Murrosikäisen puolesta asioista ei pidä tehdä: silloin aivot ei-

Myrsky lennonjohdossa
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22-vuotias Saana Vartiainen haastoi 
perhettään murrosiässä saadakseen 
harjoitusvastusta. Vanhemmat 
kestivät sen yllättävän hyvin.

vät saa harjoitusta. Passaamalla nuorta 
vanhempi tulee viestittäneeksi, ettei hän 
usko tämän kykyihin. 

– Aikuisen on osattava vetäytyä taka-
alalle seuraamaan ja olemaan avuksi vain 
tarpeen tullen. Virheistä ja etenkin niiden 
korjaamisesta oppii. 

SUOJELUA TEINIAIVOILLE 
Teiniaivot kaipaavat Linnea Karlsson mu-
kaan erityistä suojelua. Keskenkasvuiset 
aivot tarvitsevat perusasioita: riittävästi 
unta ja liikuntaa sekä laadukasta syötä-
vää.  

– Kaikki vanhemmat tietävät, että juuri 
näissä asioissa murrosikäinen usein lip-
suu – tai käyttää niitä kapinoinnin välinei-

nä. Kännykällä tai tietokoneella roikutaan 
aamuyön tunneille ja maha täytettäisiin 
mieluiten milloin milläkin hötöllä. 

Karlsson opastaa pysymään jämäkkänä, 
vaikka se ei tunnukaan palkitsevalta. 

– Vanhempien velvollisuus on huoleh-
tia, että nuori nukkuu riittävästi. Unen-
tarve ei vähene murrosiässä – päinvastoin 
se jopa kasvaa – vaikka vuorokausirytmi 
siirtyykin herkästi tunneilla eteenpäin. 

Sipsi- ja limudieetille pyrkivälle nuorel-
le tulee tarjota vähemmän prosessoitua 
ruokaa. Karlsson uskoo niin sanottuun 
suoli–aivoakseliin eli siihen, että suolis-
tomikrobin koostumus vaikuttaa aivoihin. 

– Uskon, että nuoren aivoille olisi hy-
väksi tarjota mahdollisimman paljon pe-

rusraaka-aineista tehtyä ruokaa. 
Aivojen herkkyysvaihe tulisi Karlssonin 

mukaan ottaa huomioon myös koulussa. 
Kehittyvät aivot stressaantuvat liioista 
vaihtoehdoista, ja juuri niihin valinnan-
vapautta korostavassa opetuksessa us-
kotaan. 

Opettajalla on suuri merkitys. Valinta-
viidakosta selvitäkseen tarvitaan lauman-
johtajaksi aikuinen, joka opastaa nuorta 
etenemään vaihe vaiheelta.  

SIJAINEN OTSALOHKOLLE
Murrosikäisten elämä tuntuu olevan yh-
tä elämyksen hakua, ja usein hyvinkin ris-
kialttiilla tavalla. Tähänkin löytyy selitys 
neurotieteistä. Aivojen dopamiinivälit-
teinen palkitsemisjärjestelmä tarvitsee 
toimiakseen voimakkaampia ärsykkeitä 
nuorilla kuin aikuisilla. Nuori janoaa ta-
junnan räjäyttäviä ja välittömiä palkinto-
ja! 

– Teiniaivot kaipaavat jonkin välittömän 

palkinnon onnistumisesta. Ne eivät kyke-
ne näkemään, että viiden vuoden päästä 
tästä asiasta on minulle hyötyä. Otsalohko 
ei yksinkertaisesti pysty ajattelemaan niin 
pitkälle, Karlsson toteaa. 

Vanhempien ja koulun haaste on kek-
siä, kuinka motivoida murrosikäistä, joka 
ei näe nenäänsä pidemmälle. Paras ratkai-
su olisi etsiä yhdistelmä, jossa nuorelle et-
sitään yhdessä hänen kanssaan mieluinen 
pikamotivaattori ja varsinainen palkinto 
eli tiedon hyödyntäminen käytännössä tu-
lee vuosien päästä. 

Aivokuvantaminen antaa vahvistusta 
sanonnalle ”joukossa tyhmyys tiivistyy”. 
Näin todellakin käy nuorille, kun heidät 
pistetään ratkomaan ongelmia ryhmissä. 
Ratkaisun etsimisen sijasta nuorten ai-
voissa jyllää esimerkiksi huoli siitä, kel-
paanko joukkoon tai mitä muut minusta 
ajattelevat. Otsalohkon käyttö jää näissä 
pohdinnoissa toiseksi. 

– Aikuisen tehtäväksi jää edustaa otsa-
lohkoa. Nuorta kannattaa tukea hienova-
raisesti sen tehtävän parissa, jota hänen 
piti ratkoa. 

LÄSNÄOLO TÄRKEINTÄ 
Kuinka vanhempi voi tukea nuorta, kun 
tuntuu, ettei keskustelua synny? Vas- 
taukset ovat pisimmälläänkin ”emmä tiiä” 
tai ”en mä muista”.  

– Keskusteluja auttaa se, jos vanhem-
man ja lapsen välille on muodostunut hy-
vä yhteys ennen murrosikää. Silloin nuori 
tietää, että noi tyypit ovat täällä minua 
varten ja he haluavat parastani, Linnea 
Karlsson muistuttaa. 

Sinnikkyyttä ja teflonpintaa tarvitaan, 
kun keskusteluyritykset saavat nuoren 
vain tiuskimaan. Tarjolla on ”vuoden 
huonoin äiti”-palkinto. Tuolloin on hyvä 
muistaa, että mielenilmaukset saattavat 
olla osoitus turvallisuudentunteesta. Nuo-
ri uskaltaa räjähdellä kotona, kun luottaa 
saamaansa tukeen.  

Karlssonin mielestä tärkein on läsnä-
olo. Nuorella tulee olla tunne, että van-
hemmalla on aikaa, kun hän sitä tarvitsee. 
Keskusteluyhteys avautuu yllättävissä ti-
lanteissa, eikä se katso sopivaa hetkeä ka-
lenterista. 

– On siedettävä sitä, ettei nuori usein-

”Jälkikäteen näen kaiken tarpeellisena”

Murrosiän taitekohta osui espoolaisella Saana Vartiaisella samaan aikaan 
kuin yläasteelle siirtyminen. Nyt jo omilleen muuttanut tyttö tutki kehos-
saan tapahtuvia muutoksia ja mietti, kelpaako hän toisille. 

– Eniten minua mietitytti ulkonäkö. Olin ujo ja epävarma itsestäni. 
Taustalla Saana Vartiaisella oli koko ala-asteen jatkunut koulukiusaaminen. 
Kavereita ei omassa luokassa ollut, mutta onneksi samassa koulussa oli 
luottoystävä, jonka kanssa sai jakaa kokemuksiaan. Myös joukkuetoverit 
Olarin Voimistelijoiden kilparyhmässä olivat tärkeitä, kuin toinen perhe. 

– Olen aina ollut pohtiva ihminen. Olen harkinnut tarkkaan sanomisiani 
ja tekemisiäni. Tämä korostui murrosiässä. 

Omat tunteensa Saana Vartiainen piti pitkään sisällään. Ne purkautuivat 
ulos iltaisin. Ennen nukkumaanmenoa oli hyvä hetki keskustella vaikeista 
tai mieltä painavista asioista. 

Hän muistaa kapinoineensa ja ärsyttäneensä äitiä tai isää tarkoituksella, 
usein täysin turhistakin asioista, kun hän kaipasi haastetta. Yleisin aihe oli 
kotiaskareiden tekemättä jättäminen. Yhteenottoja tuli erityisesti äidin 
kanssa.  

– Toisaalta juuri äidin kanssa pohdin tuntemuksiani vaikeina hetkinä. 
Hän on tukenut minua paljon. 

Suuri muutos Saana Vartiaisen elämässä oli kilpaurheilun lopettaminen 
18-vuotiaana. Hänestä tuntui epäreilulta joukkuetovereita kohtaan se, ettei 
hän jaksanut enää panostaa 110-prosenttisesti voimisteluun. Motivaatio ei 
riittänyt 30 harjoitustuntiin viikossa. 

Fyysisesti murrosikä päättyi aiemmin kuin henkisesti. Vasta muutto 
omaan kotiin noin vuosi sitten aloitti itsenäistymisen toden teolla.  

– Olen oppinut itsestäni paljon. Tiedän esimerkiksi nyt, etten voi mennä 
koko ajan sata lasissa eteenpäin ellen ota välillä hetkiä täysin itselleni. 
Romahdan, jos en välillä relaa ja kuuntele itseäni. 

Jälkikäteen Saana Vartiainen pitää murrosikäänsä tarpeellisena ja opet-
tavaisena vaiheena, vaikka se ei silloin siltä tuntunutkaan. 

– Nyt näen, että asioiden on pitänyt mennä juuri näin. Kaikella silloin 
tapahtuneella on joku tarkoitus. 
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kaan tunnu kaipaavan aikuista seuraa, ja 
silti olla käytettävissä tavalla tai toisella. 

OIKEA HETKI
Hetken valinta on oleellinen. Keskustelua 
ei kannata herätellä, jos nuorella on jotain 
muuta tekemistä menossa. Hän ei silloin 
ole kuulolla. 

Parempi on odottaa myös silloin, jos 
nuori tai vanhempi on tunnekuohun val-
lassa. Stressitilanteessa otsalohko ei ole 
käytössä eikä silloin synny rakentavaa 
keskustelua. 

– Huutaminen ei toimi. Nuori ei ymmär-
rä vanhemman raivon kumpuavan huo-
lesta, Karlsson muistuttaa.  

Nuoren heikkoa itsetuntoa ei myöskään 
pidä mennä horjuttamaan entisestään. Jos 
vanhempi sortuu pilkkaamaan nuorta ja 
hänen valintojaan, peli on menetetty. Nuo-
ri ei enää kuuntele. 

Omaan rauhallisuuteen kannattaa siis 
panostaa. 

– Viesti menee perille, kun kertoo asi-
oita siksi, että välitän sinusta. Tarpeeksi 
monen toiston jälkeen nuori uskoo.

Mitä? Teilläkin!

Ilmajoella murrosikäisten vanhemmat ovat lyöneet päänsä yh-
teen. MLL:n Köppääset äireet -ryhmä on kokoontunut vuodesta 
2015 kasvokkain ja suljetussa Facebook-ryhmässä keskustele-
maan haasteista, joita nuoren kasvuvaihe aiheuttaa. Nimestään 
huolimatta myös isät ovat ryhmään tervetulleita. 

Rajojen asettaminen puhuttaa eniten. Vanhemmat pohtivat, 
voiko 7.-luokkalaisen päästää kylille pyörimään tai mikä olisi so-
piva kotiintuloaika kussakin iässä. Myös kalja- ja siiderikokeiluihin 
ja suhtautuminen mietityttää.  

Perheiden tilanteet vaihtelevat: Yläasteelle siirryttäessä 
ratkottavat asiat ovat usein vielä helpohkoja. Toisessa ääripäässä 
ovat huostaanottopohdinnat, kun vanhemmat eivät enää koe 
pärjäävänsä lapsensa kanssa. 

– Silti vanhemmat löytävät yhteiset keskustelunaiheet. Pieniä 
ongelmia ei vähätellä ja suuriin ei jämähdetä, ryhmän vetäjänä 

toimiva Sirpa Rintala iloitsee. 
Murrosikäisten elämä koskettaa Sirpa Rintalaa omakohtaisesti-

kin. Hänellä on nyt 14-, 11- ja 8-vuotiaat lapset. 
Keskustelut avaavat vanhempien silmiä. Murrosikä heiluttaa 

arkea joka perheessä. 
Ryhmän tapaamisissa on käynyt myös ulkopuolisia puhujia. 

Terveydenhoitaja jakoi omia havaintojaan murrosikäisen elämäs-
tä. Hän kertoi esimerkiksi, kuinka yksinäisille nuorille on löytynyt 
ystäviä ohjaamalla heitä samoille rippileireille. 

Sirpa Rintala haluaa muistuttaa vanhempia siitä, että nuorten 
kanssa pärjää useimmiten maalaisjärjellä. Murrosvaihe kestää 
lopulta vain hetken. Kun kestää tunnekuohut, huoneessa lojuvat 
vaateläjät ja puolillepäiville makaamisen sängyssä, mutta pitää 
johdonmukaisesti kiinni rajoista, nuori saa hyvät eväät aikuisen 
elämään. – Murrosikä on kasvun paikka vanhemmillekin. 

Kaipaatko tukea?

• mll.fi/vanhemmille 

• mll.fi/ylakouluun 

• mll.fi/12-15-vuotias

• mll.fi/15-18-vuotias

�

Vähän 
enemmän 
tunnetta

Syyslomaristeily Punaisilla laivoilla on niin pienten kuin 
vähän isompien koululaisten mieleen. Ohjelmassa on 
sirkustemppuja, taikuutta, kasvomaalausta, bingoa, 
pelejä, leikkejä ja lastenartisteja sekä keikka- ja 
showelämyksiä että suosittuja tubettajia, esim.  
Isac Elliot, Elastinen, Mikael Gabriel, Biisonimafia, 
Mikirotta ja ILONA. 

Valitse reitti ja varaa syksyn paras perheloma nyt!

Paras syysloma 
on meriloma

Edullisin hinta netissä. Varaa Varaa vikingline.fi/syysloma tai soita  
myyntipalveluumme, puh. 0600 41577 (2,01 €/vastattu puhelu + pvm./mpm.).  

Paikkoja on rajoitetusti. Pidätämme oikeuden muutoksiin.
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Kolumni
Tatjana Pajamäki
MLL:n auttavien puhelin- ja nettipalvelujen päällikkö

Hyvä kaveri suojaa lasta
Vanhemman lämmin ja lapsen tarpeisiin vastaava vuo-
rovaikutus luo tärkeän pohjan lapsen myönteiselle kä-
sitykselle itsestään. Valettu pohja ei kuitenkaan ole 
läpäisemätöntä betonia. Viimeistään kouluiässä lapsi al-
kaa vertailla ja arvioida itseään suhteessa muihin saman 
ikäisiin.  

Yhteenkuuluvuuden tunne on kehitykselle tärkeää. Jos 
muilta lapsilta peilautuva kuva itsestä on kielteinen, tai 
peilejä ei ole, alkaa lapsi nähdä itsensä vääristyneessä 
valossa. Yksinäisyyden kokemukset ja porukasta sulke-
minen voivat aiheuttaa merkityksettömyyden kokemuk-
sia ja masennusta.  

Hyvät kaverisuhteet eivät pelkästään tue itsetuntoa, vaan 
saattavat myös suojata lasta, silloin kun lapsen elämässä 
on muita vaikeuksia. Vanhempien keskinäiset ristiriidat, 
erosurut, kokemukset aikuisten laiminlyönneistä tai kal-
toinkohtelusta ovat asioita, joita varsinkin murrosikään 
ehtineet lapset jakavat monesti ystävien kanssa. Ystävät 
myös huolehtivat toisistaan. 

MLL:n auttavaan puhelimeen ja -nettipalveluihin otetaan 
yhteyttä, kun ollaan huolissaan esimerkiksi kaverin ruo-
kahalun häviämisestä, äkillisistä mielialojen heilahte-
luista tai seurustelukumppanin käyttäytymisestä. Joskus 
keskustelun jälkeen rohkaistutaan menemään yhdes-
sä tapaamaan koulukuraattoria. Joskus uskaltaudutaan 
murtamaan ystävälle luvattu vaitiololupaus ja iso salai-
suus jaetaan terveydenhoitajalle. Joskus ystävä pelastaa 
konkreettisesti nuoren. 
 
Kaverisuhteiden tukemisessa on kysymys ennen kaik-
kea aikuisten halusta ja sitoutumisesta kannustaa lapsia 
yhteiseen vastuuseen. Merkittävä mahdollisuus auttaa 
onkin niiden lasten vanhemmilla, joiden lapsella on ryh-
mässä, vaikkapa koulussa tai harrastuksessa, jo valmiiksi 
vahva rooli. Lapselta voi kysyä esimerkiksi, onko koulus-
sa joku, joka on aina yksin välitunnilla. Syökö joku yk-
sin ruokalassa? Jutellaanko kaikkien kanssa? Oletko sinä 
pahoittanut jonkun mielen? Miten voisit toimia toisin? 
Rohkaisisitko mukaan? Katsoisitko ystävällisesti, huo-
mioisitko? 

Lasten kaverisuhteiden tukeminen on tärkeää lasten mie-
lenterveyttä edistävää toimintaa, joka on kaikkien lapsia 
ympäröivien aikuisten vastuulla.
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Oman elämänsä videotähdet
Kun lapsi haluaa aloittaa tubettamisen eli Youtube-videoiden teon, 
vanhempi on maaperällä, jota ei tunne omasta nuoruudestaan. Sitä 

suuremmalla syyllä kannattaa kiinnostua lapsen uudesta harrastuksesta.

• Onko lapsella muita harrastuksia? Hoituuko koulu ja muut vel-
vollisuudet? Tavataanko kavereita myös kasvokkain?

• Muista tekijänoikeus. Keskustelkaa, mistä löytyy videoihin lu-
vallista musiikkia tai kuvia. 

• Muistuta lasta olemaan tarkkana luvan kysymisessä, jos hän 
kuvaa muita ihmisiä. Julkisella paikalla kuvatuista tutuista tai 
ventovieraista ei saa julkaista kuvaa tai videota ilman lupaa, 
varsinkaan loukkaavassa tarkoituksessa. 

• Katsokaa yhdessä suosittuja tubettajia ja keskustelkaa, miten 
paljon työtä videoiden takana on sekä mm. siitä, minkälaisia 
kaupallisia kytköksiä sisällöillä voi olla. 

• Ole tarkkana, ettei videoiden teko ala aiheuttaa lapselle pai-
neita. Keskustelkaa, kuinka usein sisältöä tarvitsee tuottaa ja 
tarvitseeko esim. kaikkiin kommentteihin vastata. 

Näin meillä
”Minulla on ollut Youtube-kanava 
10-vuotiaasta. Aluksi kuvasin leik-
kejäni petseillä eli Littlest Pet Shop 
-leluilla. 

13-vuotiaasta asti olen kuvannut 
vlogia itsestäni. Innostuin kokeile-
maan nähtyäni muilla vastaavia vlo-
geja. 

Äitini suostui vlogiin sillä ehdolla, 
että saa katsoa kaikki postaukset en-
nen julkaisua. Hän tekee niin edel-
leen. Joskus hän on pyytänyt poista-
maan joitakin kohtia esimerkiksi siksi, 
että kuvassa on kuulunut kavereiden 
kirosanoja. 

Vlogini katsojat ovat iältään ehkä 
8–9-vuotiaasta ylöspäin. Joskus tulee 
negatiivisiakin kommentteja, mutta 
en välitä niistä. Kiusaajat ilkeilevät 
siksi, että heillä on itsellään paha olo. 

On kivaa, kun tulee uusia tilaajia, 
mutta teen videoita pääasiassa itseni 
takia.”   

Ella, 13, Kerava

”7-vuotias poikani on juuri aloittanut 
tubettamisen. Aluksi olin vähän sitä 
vastaan, mutta toisaalta tiedän, että 
Youtube on tätä päivää enkä mis-
sään nimessä vastusta tubettamista 
sinänsä. 

Olemme sopineet, että poika ei saa 
esiintyä videoilla omalla nimellä eikä 
kasvoilla. Hän tekee pelivideoita. 

Poikkean ehkä useimmista van-
hemmista siinä, että tiedän työni 
kautta aika paljon Youtubesta. Olen-
kin sitä mieltä, että aikuisten pitäisi 
paremmin opetella ymmärtämään 
sitä maailmaa. Siellä nuoret nykyään 
ovat. Aikuiset voisivat olla mukana te-
kemässä näitä juttuja lasten kanssa. 

Olen tyytyväinen, että hän oppii 
samalla taitoja, joista voi tulevai-
suudessa tulla hänelle vahvuuksia. 
Vaikka tubettaminen lähti alun perin 
siitä, että kaverukset tekivät videoita 
toisilleen, pikkuhiljaa poika on alka-
nut kiinnostua myös bisnesmallista 
videoiden taustalla. 

Poika harrastaa myös liikuntaa ja 
pystyy olemaan erossa puhelimes-
taan. Suhtaudun hänen tubettami-
seensa luottamuksella ja kiinnostuk-
sella.”

Noora, Turku 

Vinkit tubettajan vanhemmille

Youtube-tähdet ovat nousseet nuorten 
elämässä korkeimmille idolipaikoille pop-
pareiden rinnalle tai ohi, ja yhä useampi 
lapsi ja nuori haluaa tarttua videokame-
raan itsekin. Tarvittavat välineet löytyvät 
niinkin läheltä kuin omasta älypuhelimes-
ta. 

– Usein videoiden jakaminen alkaa 
harrastuksesta, halusta jakaa itseä innos-
tavaa sisältöä, kertoo MLL:n mediakasva-
tuksen suunnittelija Rauna Rahja. 

Vaikka ensimmäisenä mieleen voisivat 
tulla vlogien puhuvat päät, nuorten suo-
simien Youtube-videoiden kirjo on laa-
ja. Vlogien ohella suosittuja tyylilajeja 
ovat muun muassa pelivideot, sketsi- ja 
huumorivideot, harrastevideot ja käyt-
töoppaat sekä lapsilla lelujen ja leikkien 
kuvaaminen. 

Jos tubettaminen on vanhemmalle vie-
rasta, aiheeseen tutustuminen on hyvä 
aloittaa katselemalla erilaisia videoita. 

Rahja vinkkaa kirjoittamaan hakukent-
tään ”mun eka video” tai muita vastaavia 
hakusanoja ja katsomaan, minkälaisilla 
videoilla muut suomalaiset lapset ja nuo-
ret ovat aloittaneet tubettamisen. 

– Lapsen kanssa voi keskustella, ketkä 
ovat hänen lempitubettajiaan ja pyytää 
häntä näyttämään esimerkkejä, minkä-
laisia videoita hän itse tekisi, Rahja sanoo. 

SÄÄNNÖT SELVILLE
Palvelun käyttöehdot ja säännöt kan-
nattaa käydä läpi vaikka yhdessä lapsen 
kanssa. Yhdessä on hyvä harjoitella myös 
sitä, miten kommentteja saa poistettua, 
miten onnistuu yksityinen tai piilotet-

tu eli ei julkisesti näkyvä Youtube-video 
ja miten ilmiantaa tai estää asiattomia 
käyttäjiä. 

Youtuben katseluun ei ole varsinais-
ta ikärajaa, mutta Youtuben käyttöehdot 
edellyttävät oman kanavan perustajalta 
13 vuoden ikää. Tubettamisen harjoitte-
lun voi aloittaa myös vanhemman tililtä. 

Turvallisuuden kannalta on tärkeää 
käydä läpi, mitä videoissa voi jakaa ja mi-
tä ei. Onko lapsen tekemissä videoissa esi-
merkiksi tietoja, joista voi käydä selville 
hänen asuinpaikkansa tai henkilötieton-
sa? Entä onko sisältö muuten sellaista, 
että sen voisi myöhemmin huoletta näyt-
tää mummolle tai tulevalle työnantajalle? 
Videoiden tekemistä voi myös harjoitella 
ensin yksityisesti ilman että julkaisee val-
miita tuotoksia. Varsinkin alkuvaiheessa 

voi myös olla hyvä idea, että vanhempi 
katsoo videot ennen julkaisua. 

– Ylipäänsä tubettaminen voi olla tietyl-
lä tavalla koko perheen yhteinen harras-
tus siinä missä vaikkapa futiskin eli että 
vanhempi osallistuu ja on kiinnostunut.

Joskus nuoret tekevät videoita yhdessä. 
Silloin tärkeää on pitää huolta siitä, että 
kaikilta asianosaisilta kysytään suostu-
mus olla mukana ennen kuvaamista. Van-
hemman kannattaa lisäksi olla tarkkana ja 
selvittää, tietävätkö kaikkien osallistujien 
vanhemmat, mitä nettiin tehdään. 

– On myös hyvä keskustella siitä, että 
jos lapsi tekee videoita kotona, mitä se 
tarkoittaa perheen muun arjen kannalta 
ja mitä videoilla voi kertoa esimerkiksi 
läheisistään.

TAVALLISUUDEN VIEHÄTYS
Vaikka kaikista nuorista videoiden teki-
jöistä ei tule kuuluisia tubettajia, silti tai 
juuri siksi on syytä jutella lapsen tai nuo-
ren kanssa, mitä hän videoiden tekemisel-
tä odottaa. Tubetähdeksi ei yleensä tulla 
yhdessä yössä ja seuraajia voi olla vaikea 
saada, mutta mitä sitten, jos niin kuiten-
kin käy?

– Lasta on hyvä valmistaa myös siihen, 
että kaikki palaute ei välttämättä ole po-
sitiivista.

Vanhemman kannattaa kuitenkin muis-
taa, että lapsi saattaa kokea videoihin tu-
levat kommentit eri tavalla kuin aikuinen. 

Joskus aikuisen näkökulmasta kiusaami-
selta vaikuttava läpänheitto voikin olla 
vain harmitonta suunsoittoa, jos nuores-
ta itsestään siltä tuntuu. 

Vaikeimmissa tapauksissa häiriköistä 
voi kuitenkin tehdä ilmiannon tai kään-
tyä nettipoliisin puoleen. Joskus kiusaa-
jat ovat tuttuja myös netin ulkopuolisesta 
elämästä, ja silloin asiaa voidaan selvitellä 
koulun tai harrastusporukoiden kanssa.

Ikävät kommentit eivät välttämättä ole 
heti syy jättää tubettamista kokonaan. 

– Olisi epäreilua, että hyvä harrastus jäi-
si kiusaajien tai trollaajien takia.

Tubettaminen voikin olla nuorelle hy-
vä harrastus, jossa oppii luovuutta, video-
kuvausta, kuvamateriaalin editointia ja 
itseilmaisua. Parhaassa tapauksessa har-
rastuksen kautta saa uusia ystäviä. 

Tärkeää on, että lasta kiinnostavista asi-
oista puhutaan avoimesti. Lapsen ja nuo-
ren kanssa voi vaikka miettiä yhdessä, 
mikä nuorta viehättää tämän seuraamis-
sa tubetähdissä. Monet heistä ovat isoja 
mielipidevaikuttajia ja tärkeitä esikuvia. 
Minkälaisia arvoja he edustavat ja mihin 
kaikkeen kannattaa käyttää aikaa?

– Vanhemmasta voi tuntua käsittä-
mättömältä viehätys siihen, että tavalli-
sen oloiset tyypit höpöttävät kameralle. 
Usein kiinnostus perustuu juuri siihen, 
että tubettajat tuntuvat tavallisilta ja siksi 
helposti samaistuttavilta. He puhuvat sa-
moista asioista, jotka nuoria kiinnostavat.

TEKSTI JAANA TAPIO KUVA COLOURBOX
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TEKSTI MERJA RÄTY 
PIIRROS JOHANNA SARAJÄRVI

PALJON UUTTA
Kun uusperheen aikuiset ovat sinut entisen elämänsä kanssa, 

uudella perheellä on tilaa kasvaa meidän perheeksi.

Jotakin vanhaa,

Kahta samanlaista perhettä ei ole – ei 
myöskään kahta samanlaista uusper-
hettä. Suomen Uusperheiden Liiton toi-
minnanjohtaja, psykoterapeutti, pari- ja 
perheterapeutti Kirsi Heikinheimo sa-
nookin, että uusperheitä tarkastellaan 
usein kovin kapeasta näkövinkkelistä.

– Harvoin esimerkiksi tullaan ajatel-
leeksi, että suuri osa monikulttuurisista 
ja sateenkaariperheistä on nimenomaan 
uusperheitä.

TÄRKEÄT VUOROVAIKUTUSTAIDOT
Heikinheimo sanoo, että tunne- ja vuo-
rovaikutustaitojen merkitys kasvaa uus-
perheessä potenssiin kymmenen: mitä 
enemmän on ihmisiä ja muuttuvia te-
kijöitä, sitä enemmän tarvitaan yhteis-
tä keskustelua sekä kykyä ilmaista omia 
tunteita ja tarpeita.

– Uusperheessä lapset saattavat joutua 
jakamaan huoneen itselleen aivan uuden 
sisaruksen kanssa tai aikaisemmin ai-
noa lapsi onkin nyt osa sisaruskatrasta. 
Uusperheessä kokoonpano saattaa myös 
vaihdella viikoittain. 

Uusperheen rakentumiseen vaikuttaa 
myös se, miten vanhemmat ovat pysty-
neet selvittämään entisen elämänsä.

– Kun omat tunnemyrskyt eivät vie tilaa 
ja kun vanhemmat pystyvät sopimaan asi-
at yhteistyössä, lapset voivat paremmin.

Heikinheimo toivoo, että myös lainsää-
däntö pysyisi tilanteen tasalla.

– Vaikka vanhemmat sopisivat asiat, 
nykyiset tukirakenteet eivät esimerkiksi 
tee mahdolliseksi sitä, että yksin asuva 
etävanhempi saisi asumistukea, jotta voi-
si hankkia asunnon, jossa lapselle on tilaa. 

MUKANA ENTINEN ELÄMÄ
Ilot ja surut saattavat ensi- ja uusperheis-
sä olla samanlaiset, mutta perhetilanne 
ei ole. Uusperhettä perustavilla – ainakin 
osalla sen jäsenistä – on kokemusta per-
heenä olemisesta, ensiperheellä ei.

– Uusperheessä mukana tulee myös 
entinen elämä. Ensiperheen suhteet ovat 
lähtökohtaisesti selkeämmät kuin uus-
perheen, sanoo Heikinheimo.

Vanhemmuuskin on uusperheessä osin 
erilaista.

– Ensiperheessä aikuinen kasvaa van-
hempana alusta asti lapsen kanssa sa-
massa tahdissa. Uusperheessä tällaista 
kokemusta ei uudella puolisolla ole. Tai 
sitten uusi puoliso voi olla sellainen, jolla 
ei ole kokemusta vanhemmuudesta lain-
kaan. 

Uudessa tilanteessa on tietysti myös 
lapsi, kun perheeseen tulee outo aikui-
nen, jonka kanssa hän ei ole jakanut elä-
määnsä. 

SÄÄNNÖISTÄ SOPIMINEN
Uuden perheen säännöistä on hyvä puhua 
jo ennen saman katon alle muuttamista.

– Vanhemmuuden jakamisesta on hy-

vä keskustella etukäteen. Perheen uu-
delle vanhemmalle on tärkeää antaa 
lasten kuullen valtuudet toimia tämän 
perheen vanhempana. Lupa esimerkiksi 
patistaa nukkumaan tai vaikkapa siivoa-
maan jälkiään silloinkin, kun oma bio-
loginen vanhempi ei ole paikalla. Yhtä 
tärkeää on myös keskustella minkälai-
sen vanhemmuuden tai perheen aikui-
sen roolin puoliso on valmis ottamaan 
vastaan.

Tärkeää on myös puhua siitä, mitkä 
asiat yhteisessä kodissa ovat kullekin 
merkityksellisiä.

– Pulmia voi syntyä monesta arki-
sestakin teemasta: Kuinka tärkeänä 
kumpikin kokee perheen yhteisen päi-
vittäisen ruokailun vai onko tapana, että 
kukin syö, kun on nälkä? Kuinka kotityöt 
jaetaan tässä kodissa? Oman tilan tar-
ve vaihtelee myös. Kuinka luoda ”omaa 
tilaa” ilman, että perheen muut jäsenet 
kärsivät siitä?

Heikinheimo huomauttaa, että lapset 
on tärkeä ottaa mukaan valmisteluun. 
Lapselle on esimerkiksi tähdellistä tie-
tää, missä on hänen sänkynsä, missä le-
lut. 

– Perhettä ei synny, jos ei pystytä ole-
maan yhdessä. Siksi on syytä sopia yh-
dessä perheen säännöistä ja siitä, ketkä 
tähän perheeseen kuuluvat ja keillä on 
perheen asioihin määräysvaltaa.

– Perheytyminen vaatii sitä, että teh-

”Moni pohtii, pitääkö puolison lapsia 
rakastaa. Ei tarvitse, mutta toimeen 

pitää tulla.”
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”Juna kulkee, vain väkimäärä vaihtuu”

Taija Koski-Niemelän ja hänen puolisonsa Teemu Niemelän uusperheessä on edelli-
sistä liitoista neljä lasta ja yhteisiä kaksi. 

Tuliko uusperhettä perustettaessa yllätyksiä?
– Suurin yllätys oli perhe- ja kasvatuskulttuurien yhteentörmäykset. Koimme jakavam-
me hyvin samanlaiset arvot elämän ja lasten kasvatuksen suhteen, mutta arkisissa 
asioissa oli paljon eroja alkaen nukkumaanmenoajoista ja ruokailutottumuksista.

Halusimme luoda uudet tavat toimia. Keskustelemalla ja neuvottelemalla löysimme 
meidän perheelle sopivat säännöt. Kun säännöt menivät uusiksi, lapset kapinoivat, 
mutta se vahvisti yhteistä vanhemmuuttamme. Eräänlainen voittohetki oli, kun yksi 
lapsista totesi erään riidan päätteeksi: ”Minä vihaan TEITÄ!”

Mikä on ollut haastavinta?
– Haastavimpana olemme kokeneet tunteen lasten eriarvoisuudesta, mikä on johtu-
nut siitä, että lapset tulevat eri kodeista. Tätä tunnetta lisäsi alussa myös se, että osa 
lapsista oli lähi-, osa etälapsia, jolloin luonapitopäiviä oli eri määrä. 

Aikaa myöten tilanne on selkiytynyt. Nyt perheessämme on nyt myös lapsia, joilla 
ei toista kotia ole, ja tilanne on taas uudenlainen aikaisempaan verrattuna. 

Osaamme jo suhtautua niin, että kotimme ulkopuolella olevat asiat eivät suoraan 
vaikuta siihen, kuinka me toimimme lastemme kanssa. Esimerkiksi jouluna lapset 
saavat meiltä tietyn määrän lahjoja tietyllä budjetilla. Pienimmät vastaavasti saavat 
meiltä enemmän, koska heillä ei ole toista kotia ja toista joulua.

Isommilla lapsilla on samat edut ja velvollisuudet meidän luona ollessaan. Alun yri-
tyksestä viettää perheaikaa silloin, kun kaikki ovat kotona, olemme jo osanneet luo-
pua: arkea eletään samalla lailla – vain väkimäärä junassa vaihtuu.

Minkä vinkin antaisit uusperhettä perustaville?
– Keskustelutaito! Missään muussa suhteessa en ole keskustellut näin paljon. Se on 
ollut avain asioiden järjestymiseen. 

Edelleen haasteet syntyvät tilanteissa, joissa unohdamme aikuisten välisen kom-
munikaation. Neuvottelutaidoista ja ulkopuolisuuden tunteen sietämisestä on myös 
paljon apua uusperhevuoristoradan kyydissä. Mutta kun luottaa siihen, että kyydissä 
kyllä pysyy, vaikka vauhti huimaa päätä, niin tunne on mahtava!

dään asioita yhdessä, kerätään meidän 
perheen muistoja.

AITOA UTELIAISUUTTA
Perheessä niin biologisen kuin sosiaalisen 
vanhemman tehtävä on olla aikuinen sa-
nan todellisessa merkityksessä. Jos tun-
tuu, että omien solmujen kanssa ei tule 
toimeen, on syytä hakea apua.

– Uusperheen vanhemmilla on koke-
musta, joten he myös hoksaavat aika 
nopeasti, jos apua tarvitaan. Monille esi-
merkiksi vertaistukiryhmät ovat oivalli-
nen apu, samoin ammattilaiset, joilla on 
tietoa uusperheen dynamiikasta.

Suhde puolison lapsiin aiheuttaa usein 
pohdintaa. Heikinheimo sanoo, että erityi-
sesti äitipuolen rooli koetaan ongelmalli-
seksi, sillä meillä äitiyteen ja äitipuolena 
olemiseen liittyy vahvoja myyttejä. 

– Moni pohtii, pitääkö puolison lapsia 
rakastaa. Ei tarvitse, mutta toimeen pitää 
tulla. Ei lapsenkaan tarvitse rakastaa van-
hempansa uutta puolisoa.

Toimeen tulemista auttaa aito uteliai-
suus ja halu tutustua.

– On hyvä, jos puolisot kertovat toisil-
leen lapsistaan, jotta molemmat pääsevät 
kartalle. Lapseen tutustumiselle kannat-
taa antaa aikaa, osoittaa kiinnostusta, 
mutta samalla kunnioitta lapsen rajoja. 
Usein yhdessä tekeminen on luonteva ta-
pa tutustua.

Reilulla ja oikeudenmukaisella suhtau-
tumisella lapsiin luodaan luottamusta ja 
siltoja perheen sisällä.

– Lapset ovat herkkiä oikeudenmukai-
suudelle. Joku voi tarvita joskus jotain 
muita enemmän, mutta se ei haittaa, kun 
lapsi tietää, että hänenkin vuoronsa tulee.

Kun onnistuu olemaan turvallinen ai-
kuinen, se on paljon.

– En kolmenkymmenen vuoden mittai-
sen urani aikana ole tavannut lasta, jolla 
turvallisia aikuisia olisi ympärillään lii-
kaa. Hyvin toimiessaan uusperhe raken-
taa lapselle moninkertaisen turvaverkon.

Lisätietoja: www.supli.fi 
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• Syysaskartelut lehdistä
• Heijastinsuunnistus
• Perkahviloissa käynti, 

vapaaehtoistyö, tempauk-
siin osallistuminen
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Lintujen seuraaminen
Taivaalla voi nähdä komean kurkiau-
ran muuttomatkalla lämpimään ete-
lään. Hyviä tarkkailupaikkoja lintujen 
syysmuuton seuraamiseen ovat me-
ren- ja järvenrannat, niemenkärjet, 
korkeat mäet ja peltoaukeat. Pelkät 
kiikarit viihdyttävät muksuja vartin. 

Marjastaminen
Puolukkaretki on taattu syysjuttu, 
ja karpalo- tai hillaretki suolle vasta 
jännää onkin.

Taidenäyttelyt
Taidenäyttelyihin on usein avoimet 
ovet, ja lapsi on taiteelle melko en-
nakkoluuloton tulkki. Kotona taitei-
lua voi jatkaa näyttelyn inspiroimana.  

Kirpputorit
Kirpputorilla myyminen voi olla 
hauska kauppaleikki koko perheelle. 
Hinnoitteluun, tinkimiseen ja kas-
sanlaskuun tarvitaan pieniä apulai-
sia. Kirppiksella voi kisata myös siitä, 
kuka löytää vaikkapa hullunkurisim-
man tai oudoimman myyntitavaran.  

Sienestäminen
Jos metsään haluat mennä nyt... 
Lapset rakastavat etsiä ja pienen ko-
konsa puolesta he ovat mainiota sie-
nibongareita. Älä unohda eväitä. 

Kirjastoon!
Kirjastokortit 
esiin, nyt on kir-
jojen prime time. 
Mitähän isän yö-
pöydälle ilmes-
tyisi, jos lapset 
saisivat valita kir-
jan? Älä unohda 
satutunteja!

Pihaleikit
Opeta lapsille oman lapsuuden tutut 
pihaleikit. Jos ideat loppuvat, käykää 
MLL:n Leikkipankissa. 
www.leikkipankki.fi

Pihan lasten 
urheilukisat
Otetaanko vesilä-
täkköhyppäyksen 
Suomen mesta-
ruuskisat?  

Vanhojen valokuvien katselu
Valokuvat johdattavat tarinoiden ää-
relle. Lapsista on hauskaa kuulla, mil-
laista oli ennen vanhaan. Siis silloin, 
kun ei ollut kännyköitä. Tai silloin 
kun ei ollut vielä televisiotakaan.  

Piirtäkää sukupuu
Kuka on äidin isä? Mikä on veljen 
sukunimi? Läheisenkin perheen su-
kupuu voi olla hauska oivallusten 
matka, kun lapset ovat pieniä. Isom-
mat hahmottavat sukukudelmaa pi-
demmälle. 

Lyhdyt loistamaan
Pimeän ajan alkaessa on mukava sy-
tyttää valo itse tehtyyn lyhtyyn. Lyh-
ty syntyy kookkaasta lasipurkista, 
koverretusta appelsiinista tai vaik-
ka siitä kurpitsasta. Tehkää yhdessä 
naapureiden kanssa paljon lyhtyjä ja 
juokaa kuumaa mehua pimeässä.  

Halvat huvit
Mitä tehtäisiin? Poimi tästä vinkit edulliseen 

syksytekemiseen ja klikkaa nettiin, jos kaipaat lisää ideoita.

www.mll.fi/lapsemme

Muistathan 
myös 
nämä!
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Haluatko MLL:n 
vapaaehtoiseksi?

Perhekahvilan ohjaajat
toivottavat kaikki perhekahvilaan tulijat tervetulleeksi. 
He suunnittelevat ohjelmaa yhdessä kävijöiden kanssa, 
huolehtivat tarjoiluista ja tilojen järjestelyistä. Perhekah-
vilassa voi olla useampi ohjaaja ja ohjaajana toimiminen 
onnistuu mainiosti oman lapsen kanssa. Tehtävään saa 
koulutuksen ja tukea. Kysy lisää omasta yhdistyksestäsi 
tai piiritoimistosta.

TEKSTI MIA SIVULA KUVA KAISA SIRÉN

iia Mäkelä kasvoi Tervolas-
sa ja muutti sinne takaisin 
perheensä kanssa vuosi sit-
ten. Sosiaalisena persoonana 

hän otti heti selvää, missä voi-
si tavata muita ihmisiä, kun jäisi 

kotiin 3,5-vuotiaan esikoisen ja pian syn-
tyvän vauvan kanssa. 

– Ehdin käydä Tervolan MLL:n perhe-
kahvilassa kerran, kun yhdistyksen pu-
heenjohtaja Reetta Kolmonen kysyi, 
lähtisinkö perhekahvilan ohjaajaksi. 

Mäkelä vastasi myöntävästi ajatellen, 
että lähihoitajan ja lastenohjaajan kou-
lutukset toisivat varmuutta tehtävän 
hoitamiseen. Myös tieto toisesta vetäjäs-
tä, Salla Suvanne-Mommosta, helpotti 
päätöstä. 

Kokemus on osoittanut, että perhekah-
vilan ohjaajan tehtävä ei ole vaikea. 

– Käytän kolmesta neljään tuntia vii-
kossa perhekahvilatoimintaan. Ajattelin 
heti alussa, että olemme täällä rennosti 
yhdessä, eikä niin, että minä vedän jota-
kin omaa ohjelmaa. Tervolan perhekahvi-
lassa oli mukana paljon konkareita, joten 
mietimme porukalla, millaista toimintaa 
haluamme järjestää. 

MAINIO TILA KASVAVILLE
Tervolan perhekahvilalla ei ole toimin-
taansa varten omaa tilaa, vaan kokoon-
tumiset ovat kerran viikossa kunnan 
nuorisotilassa kylän keskustassa. 

– Paikka on ihanteellinen, sillä täällä on 
lattiatyynyjä, pitkiä penkkejä ja biljardi-

P pöytä. Se on lasten leikeissä usein auto-
tallina ja on myös hyvä piiloutumispaikka. 

Perhekahvilan sijainti on hyvä siksikin, 
sillä kaupat, neuvola, kirjasto ja eskari 
ovat kävelymatkan päässä. Kun perhe-
kahvila on helpossa paikassa, se laskee 
kynnystä lähteä kotiovesta ulos. 

– Moni käy tänne tullessaan samal-
la neuvolassa tai hakee isomman lapsen 
eskarista. Olen sanonut, että meille saa 
tulla tukka pystyssä ja paikalla voi olla 
juuri sen mittaisen pätkän kuin itselle so-
pii. Ovet aukeavat kello 10 ja sulkeutuvat 
kello 12. 

LEIKKIÄ JA PORINAA
Mäkelä kävi viime talvena kolmen kuu-
kauden mittaisen Uudenmaan piirin 
järjestämän perhekahvila-verkkokoulu-
tuksen. Tapaamisia pidettiin verkon väli-
tyksellä viikoittain. 

Kurssin parasta antia oli saada kuulla, 
millaista toimintaa muissa MLL:n perhe-
kahviloissa järjestetään. Jokainen kertoi 
muille oman perhekahvilansa rutiineista 
ja tekemisistä. 

– Minulle suurin yllätys oli se, että mo-
nissa etelän perhekahviloissa toimitaan 
enimmäkseen ulkona puistoissa. Me 
olemme tottuneet siihen, että perhekah-
vilaa pidetään melkein aina sisällä. Pitkä 
talvi, pakkanen ja lumi ovat siihen suurin 
syy. 

Tervolan perhekahvilassa on leikitty, 
askarreltu, leivottu, istutettu kukansie-
meniä, pidetty laulutuokioita ja juteltu.

– Laidasta laitaan ollaan poristu asiois-
ta, ja vertaistuki onkin tärkeä asia. Muis-
tan itse pohtineeni esikoisen kanssa, 
miksi hän ei syö tai kasvaako hän normaa-
listi. Silloin teki hyvää saada kuulla muilta 
äideiltä, että ihan normaalilta kuulostaa. 

OMIA EVÄITÄ EI TARVITA
Mäkelä laskeskelee, että maanantaiaamun 
parituntisen perhekahvilatapaamisen li-
säksi hänellä kuluu tunti perhekahvilan 
Facebook-ryhmän ylläpitämiseen.

Mäkelä tiedottaa ryhmässä tulevista ja 
menneistä tapahtumista, mutta keskuste-
lumahdollisuutta sivuilla ei ole. Siihen on 
hyvä syykin. 

– Perhekahvilan kantavana ajatukse-
na on avoimuus, ja ryhmäkeskustelusta 
saattaisi syntyä mielikuva, että tässä on 
nyt tällainen pieni piiri, johon ulkopuoli-
sen on hankala tulla. Me haluamme välit-
tää ajatusta, että kaikki ovat tervetulleita 
tänne, olipa elämäntilanne tai perhe mil-
lainen tahansa. 

Mäkelä käy ohjaajaparinsa kanssa vuo-
rotellen maanantaiaamuisin kaupassa, 
jotta perhekahvilaan tulijoille on valmiina 
voileipätarpeita, mehua, kahvia ja teetä. 

– Vanhempien ei tarvitse tänne tulles-
saan murehtia, onko kolikoita mukana tai 
onko lapsilla nälkä. Meillä saa heti syötä-
vää, eikä se maksa mitään.

Tervolan perhekahvilassa on kerran 
kuussa tarjolla myös lämmin ruoka, jonka 
paikalliset yrittäjät kustantavat ja paikal-
linen pitopalveluyrittäjä valmistaa. 

Perhekahvilan
Jos kotona oli huono aamu, perhekahvilassa saa heti kahvia ja 

vertaisseuraa. Tapaamisista saavat virtaa sekä kävijät että vetäjä.

ohjaaja syttyy seurassa

Vapaaehtoinen

�
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tettu aiempaa merkittävämmäksi ja vah-
vemmaksi. 

– Vanhempien kanssa toteutettavia yh-
teistyökäytäntöjä pohditaan nyt päiväko-
deissa varmasti enemmän. Lapsen elämä 
on kokonaisuus, ja siksi on tärkeää, että 
hänen lähellään olevat aikuiset miettivät 
yhdessä lapsen asioita, Korhonen painot-
taa.

Monissa päiväkodeissa vanhemmat 
ovatkin jo mukana päiväkodin arjessa. 
Yhdessä päiväkodin henkilöstön kanssa 
he miettivät, millainen toimintatapa so-
pii juuri tähän päiväkotiin, juuri tähän 
yhteisöön. 

Vanhemmilta toivotaan aktiivista roolia 

myös silloin, kun halutaan kehittää jotain. 
Esimerkiksi jos päiväkodeissa on sisäil-
maongelmia, olisi tiedonkulun ja yhteis-
työn sujuvuuden kannalta tärkeää, että 
kuntien sisäilmatyöryhmiin otettaisiin 
mukaan myös vanhempien edustaja. 

Terveellisten tilojen lisäksi vanhemmat 
ovat usein kiinnostuneita tilojen turvalli-
suudesta. Lapsella täytyy myös olla päivit-
täin se tunne, ettei kukaan kiusaa häntä 
eikä ketään muutakaan. 

– Vanhemman kannattaa ottaa puheek-
si, jos hän huomaa, ettei päiväkodissa ole 
tarpeeksi henkilökuntaa tai jos se ei ole 
pätevää. Tärkeää on seurata myös lapsen 

PÄIVÄKOTIPÄIVÄ
Oletko laulattanut lapsia päiväkodissa tai videoinut retkipäivän? 

Päiväkodin ja vanhempien yhteistyö on entistä monipuolisempaa. 

Koko perheen

TEKSTI ANNI-ELINA KARVONEN KUVAT SANNA LIIMATAINEN

"Päiväkodista koko perhe voi 
saada uusia ystäviä. Kun on 

tutustuttu, on myös helpompi 
kysyä apua."

u

Päiväkoti on useille perheille monivuo-
tinen kasvatuskumppani. Oma lapsi voi 
viettää siellä suurimman osan arjestaan. 
Siksi on tärkeää, että yhteistyö kodin 
ja päiväkodin välillä sujuu. Yhteistyölle 
luontevia paikkoja on paljon. 

– Vanhempien ja päiväkodin työnteki-
jöiden yhteistyössä on se vahvuus, että he 
kohtaavat toisensa päivittäin vanhempi-
en tuodessa ja hakiessa lapsensa. Tuolloin 
on helppo vaihtaa kuulumiset, sanoo var-
haiskasvatuksen asiantuntija Merja Kor-
honen Suomen Vanhempainliitosta. 

Otollinen hetki hyvän yhteistyön raken-
tamiselle on se, kun lapsi aloittaa päiväko-
din. Tutustumisaikaa pitää olla riittävästi, 
sillä juuri tuolloin on paljon kysyttä-
vää päiväkodin päivärytmistä, lap-
sen ryhmästä, ulkoilusta ja muista 
toimista ja tavoista päiväkodissa. 

Jos vanhemmat kuulumisten 
vaihdon yhteydessä kuulevat lap-
sestaan positiivisia asioita, se mo-
tivoi ja sitouttaa yhteistyöhön. Kun 
yhteistyö on rakennettu myöntei-
selle pohjalle, myös mahdollisista hanka-
listakin asioista on helppo puhua. 

Päivittäisten kohtaamisten lisäksi tär-
keitä ovat keskustelut. Ensimmäinen käy-
dään lapsen aloittaessa päiväkodin. Sen 
jälkeen varhaiskasvatussuunnitelmaan 
perustuvat vasu-keskustelut ovat vuosit-
tain. Vasu-keskusteluissa mietitään yh-
dessä lapsen kehitystä ja oppimista sekä 
sitä, miten lasta voi tukea parhaalla mah-
dollisella tavalla. 

VANHEMMILLE AKTIIVINEN ROOLI
Uudessa varhaiskasvatussuunnitelman 
perusteissa vanhempien roolia on nos-

ryhmän kokoa, sillä ryhmäkoko vaikuttaa 
siihen, miten yksilöllisesti lapsi ehditään 
kohdata. 

YHTEISET ASIAT YHDISTÄVÄT
Päiväkotia koskevan yhteistyön tavoit-
teena on luoda toimiva yhteisö. Samassa 
päiväkodissa olevat lapset ja heidän van-
hempansa elävät samanlaista elämän-
vaihetta. He kohtaavat samoja iloja ja 
haasteita lapsen kehityksessä ja kasvus-
sa. Usein perheet asuvat lähellä toisiaan. 
Perheitä yhdistäviä asioita on siis paljon. 

Yhteisöllisyys ei kuitenkaan synny it-
sestään. Päiväkodin ihmiset voivat toimia 
aloitteentekijänä ja kutsua vanhempia 

yhteisen tekemisen äärelle. Joissa-
kin päiväkodeissa on esimerkiksi 
vietetty yhteisiä ruuanlaittoiltoja, 
joissa jokainen pääsee osallistu-
maan: pilkkomaan, keittämään, lei-
pomaan tai vaikkapa kattamaan. 
Ruuanlaiton lomassa on helppo tu-
tustua toisiin.

Vanhemmilla on ammattiinsa ja 
harrastustensa kautta monenlaista osaa-
mista ja se kannattaa ottaa käyttöön. 
Esimerkiksi joissakin päiväkodeissa van-
hemmat ovat ottaneet päiväkotiryhmiä 
vierailulle työpaikalleen, ja joku on voinut 
tulla päiväkotiin pitämään lapsille joogaa. 

Perheet ovat myös keskenään alkaneet 
tehdä yhteisiä asioita. On perustettu kuo-
roja, bändejä, puistotreffejä ja harras-
tuskuljetusrinkejä. Nämä ovat oivallisia 
verkostoitumismahdollisuuksia myös 
niille perheille, joilla ei ole isovanhempia 
tai muita sukulaisia lähellä. 

– Päiväkodin kautta koko perhe voi saa-
da uusia ystäviä. Kun on tutustuttu, on 

AINEISTOJA AMMATTILAISILLE

MLL on julkaissut varhaiskasvatta-
jille materiaaleja mm. turvallisen 
päiväkotiryhmän rakentamiseen, 
kiusaamisen ehkäisemiseen ja päi-
väkotirauhaan. Mediakasvatuksen 
materiaaleista osa on suunnattu 
myös vanhemmille.
mll.fi/varhaiskasvatuksenaineistot

Vanhempainliitto on luonut van-
hempainiltoihin Wilho-materiaalin, 
jonka avulla maahanmuuttajataus-
taiset vanhemmat on helpompi saa-
da keskusteluun mukaan. 
vanhempainliitto.fi 
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Santahaminan päiväkodilla on erityinen aamupäivä. Pihalle on ilmestynyt 
bändi, herkkubuffet, kasvomaalauspiste sekä oikeita prinsessoita ja super-
sankareita. Meneillään on päiväkodin ja vanhempien yhteistyöllä aikaan-
saatu pihatapahtuma kaikille lähialueen lapsille.

– Santahaminassa kaikki päiväkodin hoitajat ja opettajat tietävät talon 
asioista, joten yhteisjutuista sopiminen lasta viedessä ja hakiessa on help-
poa. Olemme päivätöiltä ehtiessämme esiintyneet Wimmaralli-bändim-
me kanssa päiväkodilla ja leikkipuistossa, ja ilman muuta tulimme nytkin, 
kertoo tapahtumaa järjestellyt isä, tutkija ja vapaa-ajan muusikko Samu 
Rautio.

Tapahtuman yhteyshenkilö lastentarhanopettaja Anna-Liisa Hiiros ker-
too, että päivähoidossa yleensäkin vanhemmat ovat erittäin tervetulleita 
osallistumaan tapahtumiin, retkiin tai kertomaan esimerkiksi harrastuksis-
taan. 

Yhdessä tekeminen on antoisaa kaikille ja yhteydenpidosta tulee usein 
luontevaa. Hiiros kertoo, että viikko-ohjelman saatuaan jotkut vanhemmat 
saattavat kyselläkin, tarvitaanko jossakin apua. 

– Silti moni vanhemmista ei tiedä, että he voivat osallistua. Heitä pitäisi 
informoida enemmän ja kannustaa osallistumaan.

Pihatapahtumassa lapset sauraavat bändiä ensin vähän epäröiden, mut-
ta viimeistään Wimmarallin Robin-tulkinta saa yleisön jammailemaan. Las-
ten mielestä tanssiminen, laulu, hyppiminen ja kasvomaalaus ovat tapah-
tuman parasta antia.

Samu Rautio on päiväkodilla tuttu näky soittelemassa joko bändinsä 
kanssa tai itsekseen. Hän kannustaa vanhempia osallistumaan omien mah-
dollisuuksien mukaan ja matalalla kynnyksellä.

– Kun mukana on useampi tekijä, pienelläkin panoksella voidaan saada 
hyvää aikaiseksi ja tehdä se silti löysin rantein. Eikä kaiken tarvitse olla 
tarkkaan suunniteltua. Lapsille voi antaa lyhyitä fiilispohjalta toteutettuja 
hetkiä omien kiinnostusten mukaan.

myös helpompi kysyä apua. Esimerkiksi 
vanhempi voi hakea päiväkodista oman 
lapsensa lisäksi toisen perheen lapsen, jos 
toisella vanhemmalla on vaikkapa taval-
lista pidempi työpäivä, Korhonen sanoo.

VANHEMPAINILTA 
VERKOSTOITUMISEEN
Korhosen mielestä vanhempainiltoja ei 
kannata tuhlata asioista tiedottamiseen, 
koska sen voi hoitaa tiedotteilla. Vanhem-
painilloissa tärkeintä on verkostoitumi-
nen ja keskustelu asioista, joihin halutaan 
vanhempien mielipide.

– Vanhempainilloissa kannattaa puhua 
suoraan siitä, millaista yhteistyötä toivo-
taan ja mitä halutaan yhdessä tehdä. Kes-
kustelujen pohjaksi vanhemmat voisivat 
esittää, mitä he pystyvät yhdessä teke-
mään lastensa hyväksi tässä päiväkodissa.

Hyvät ideat kirjoitetaan muistiin. Olisi 
hyvä sopia, kuka vanhemmista on yhte-
yshenkilö. Yhteisiä asioita järjestämään 
voidaan perustaa 3–6 vanhemmasta 
koostuva vanhempaintiimi. Vanhempien 
yhteystiedot on tärkeää kerätä, ja päivä-
kodin työntekijät voivat auttaa kysele-
mään niiden yhteystietoja, jotka eivät ole 
paikalla. Sitten päätetään porukalla, mi-
ten pidetään yhteyttä, perustetaanko esi-
merkiksi Whatsapp- tai Facebook-ryhmä. 

MITÄ ODOTAN YHTEISTYÖLTÄ?
Suurimpana haasteena päiväkodin ja ko-
din yhteistyölle on kiireinen arki. Myös 
perheet ovat erilaisia. On ymmärrettävää, 
jos osa vanhemmista ei ehdi tai halua mu-
kaan yhteisölliseen toimintaan. 

– Kaikki vanhemmat kuitenkin toivovat, 
että heillä on hyvä keskusteluyhteys päi-
väkotihenkilöstön kanssa, koska heidän 
lapsensa viettävät ison osan arjestaan 
heidän kanssaan. Kun lapsi menee mie-
lellään päiväkotiin, se on jo vanhemmalle 
viesti siitä, että asiat ovat aika hyvin, Kor-
honen sanoo.

Wimmaralli-bändin isät Samu Rautio 
(vas.) ja Juha-Matti Grönlund haluavat 
jakaa musiikin iloa päiväkodin lasten 
kanssa.

Porukan 
pihatapahtuma
TEKSTI TUULI OJAKANGAS

�
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Nyt voimaan tulleen varhaiskas-
vatuslain puutteena on se, ettei 
siinä korjata aiemmin tehtyjä hei-
kennyksiä: varhaiskasvatusoikeu-
den rajausta, henkilöstön määrän 
vähentämistä suhteessa lasten 
määrään ja ryhmäkokojen suuren-
tamista. Nämä asiat tulisi korjata 
varhaiskasvatuslain seuraavassa 
uudistuksessa.

Varhaiskasvatusoikeuden rajaami-
nen on heikentänyt lasten yhden-
vertaista mahdollisuutta saada 
laadukasta varhaiskasvatusta. 
Laadukkailla varhaiskasvatuspal-
veluilla on keskeinen merkitys las-
ten yhdenvertaisuuden edistäjänä 
ja kasvuympäristöstä aiheutuvien 
erojen tasoittajana.

Varhaiskasvatusoikeuden rajaus 
on tuonut perheille kynnyksen ha-
kea lapselle kokopäiväistä paikkaa, 
vaikka lapsi tarvitsisi sitä. Muutos 
on lisännyt lasten keskinäistä eri-
arvoisuutta ja kärsijöinä ovat eri-
tyisesti heikommassa asemassa 
olevat, kuten työttömien ja maa-
hanmuuttajataustaisten vanhem-
pien lapset.

Kasvattajien määrän vähentä-
minen ja ryhmäkokojen suu-
rentaminen ovat heikentäneet 
mahdollisuuksia tukea yksilölli-
sellä tavalla kunkin lapsen kasvua 
ja kehitystä. Myös lapsen yhteis-
työ- ja vuorovaikutustaitojen ke-

hittäminen ja lapsen tuen tarpeen 
tunnistaminen ja toteuttaminen 
on suuremmassa ryhmässä vaike-
ampaa. Suuremmat ryhmät lisää-
vät myös lasten kokemaa stressiä.

Uusi laki ei myöskään sisällä sään-
nöksiä erityistä tukea tarvitsevien 
lasten tuen järjestämisestä. Tukea 
tarvitseville lapsille on tärkeää, 
että he saavat tarvitsemansa tuen 
joustavasti, varhaisessa vaiheessa 
ja riittävässä laajuudessa. Tämä 
ei toteudu ilman lain säännöksiä. 
Lakiin olisi tarpeen myös kirjata 
varhaiskasvatuksen konsultoivat 
psykologipalvelut. Varhaiskasva-
tuksen psykologipalvelut tukisi-
vat varhaiskasvatuksen valmiuksia 
vastata lasten kehityksellisiin tar-
peisiin ja erityisen tuen tarpeisiin.

Varhaiskasvatuksen kehittämises-
sä tärkeintä on pitää mielessä lap-
si ja hänen tarpeensa. Eri-ikäisten 
lasten tarpeet ovat erilaisia. Var-
haiskasvatus on lapselle tärkeä 
kasvu- ja kehitysympäristö ja ko-
konaisvaltaisin lapsille kuuluva 
peruspalvelu, jossa on mahdollis-
ta tarjota myös tarpeen mukaista 
erityistä tukea. Varhaiskasvatusta 
on tarkasteltava lapsen hyvinvoin-
nin, kehityksen ja oppimisen näkö-
kulmasta. Hyvinvoinnin perusta 
rakentuu lapsuudessa ja varhais-
kasvatuksella on merkittävä rooli 
hyvän lapsuuden rakentamisessa.  

Heikennykset korjattava

Lasten asialla

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

Ensimmäisen päivähoitolain lähtökohta oli vanhempien mahdollisuus 
työssäkäyntiin. Nyt varhaiskasvatuslaissa näkyvät lapsen oikeudet. Uusi laki tuli 
juuri voimaan, mutta uudistusta jatketaan. Mihin suuntaan?  

Monen mutkan 
varhaiskasvatuslaki

TEKSTI LIISA PARTIO KUVA COLOURBOX

Suomessa lasten pitkällä kotihoidolla 
on vahva perinne. Varhaiskasvatukseen 
osallistuvien lasten osuus on meillä sel-
västi pienempi kuin muissa Pohjoismais-
sa, joissa 2-vuotiaista lähes 90 prosenttia 
ja 3–5-vuotiaista lähes 95 prosenttia on 
varhaiskasvatuksessa.

Suomessa varhaiskasvatukseen osallis-
tuu 2-vuotiaista runsas puolet ja 3–5-vuo-
tiaista kolme neljästä. Suomi jää selvästi 
jälkeen EU:n asettaman varhaiskasvatuk-
seen osallistumisen tavoitteesta. 

Tilastot ovat huolenaihe siksi, että laa-
dukkaan varhaiskasvatuksen on huo-
mattu tukevan kaikkien lasten kehitystä, 
mutta olevan erityisen hyödyllistä hei-
kommassa asemassa oleville. Sanaa laa-
dukas ei voi tässä yhteydessä painottaa 
liikaa. 

ASKEL ETEEN, KAKSI TAAKSE
Päivähoitolaki luotiin 45 vuotta sitten, 
kun äitien ansiotyö yleistyi ja perheet 
tarvitsivat lapsille hoitopaikkoja. Laki vel-
voitti kunnat järjestämään päivähoitoa. 

Vaikka subjektiivinen päivähoito-oi-
keus 1990-luvulla oli lasten kannalta iso 
edistysaskel, työelämälähtöinen ajattelu 
säilyi vahvana aina tälle vuosikymmenel-
le asti. Vasta vuonna 2015 päivähoitolaki 
uudistettiin varhaiskasvatuslaiksi, jonka 
sisällössä painottuivat pedagoginen nä-
kökulma ja lapsen oikeus leikkiin ja op-
pimiseen.  

Hetken kuulosti hyvältä, mutta jo seu-
raavana vuonna lakia heikennettiin ja 
yleinen varhaiskasvatusoikeus rajattiin 
vain 20 tuntiin. Samalla mahdollistet-
tiin ryhmäkokojen kasvattaminen niin, 
että yhtä kasvattajaa kohti ryhmässä on 

seitsemän lapsen sijaan kahdeksan lasta. 
Kolme vuotta täyttäneiden ryhmässä voi 
olla siis 24 lasta tai enemmänkin, jos osa 
lapsista on varhaiskasvatuksessa osa-ai-
kaisesti. 

Monet kunnat ovat kuitenkin tehneet 
perhemyönteisiä päätöksiä ja jättäneet 
lain mahdollistamat heikennykset to-
teuttamatta. Se taas tarkoittaa, että toisin 
kuin aiemmin, lapsen mahdollisuus saada 
varhaiskasvatusta vaihtelee sen mukaan, 
missä kunnassa perhe asuu. 

TIEKARTTA OPPAAKSI
Laki ei tullut 2015 valmiiksi, vaan avoi-
mia kysymyksiä jäi paljon. Seuraavan 
vaiheen tueksi opetus- ja kulttuuriminis-
teriö teetti varhaiskasvatuksen kehittämi-
sen tiekartan, joka ulottuu vuoteen 2030 
saakka. Sen tarkoitus oli selvittää, miten 
varhaiskasvatukseen osallistumista voi-
taisiin nostaa ja millaista osaamista var-
haiskasvatuksessa jatkossa tarvitaan. 

Tiekartta toi konkreettisia ehdotuk-
sia, jotka näkyvät uusimmassa, syyskuun 
alussa voimaan tulleessa laissa. 

Uusi laki muun muassa ”vahvistaa var-
haiskasvatuksen laatua nostamalla hen-
kilöstön koulutustasoa ja selkiyttämällä 
tehtävänimikkeitä.” Moniammatillisissa 
tiimeissä työskentelee varhaiskasvatuk-
sen opettajia, varhaiskasvatuksen so-
sionomeja ja lastenhoitajia. 

Valmistelussa eniten keskustelua herät-
ti henkilöstön kelpoisuusvaatimukset, eri-
tyisesti sosionomien mahdollisuus toimia 
varhaiskasvatuksen opettajina. Siirtymä-
ajan jälkeen eli vuonna 2030 päiväkotien 
henkilöstöstä vähintään kahdella kolmes-
ta tulee olla varhaiskasvatuksen opettajan 

tai varhaiskasvatuksen sosionomin tut-
kinto, ja heistä vähintään puolella opet-
tajan kelpoisuus. 

UUSIA AVAUKSIA 
Uudistaminen jatkuu, sillä tärkeitä asi-
oita, kuten erityisen tuen järjestäminen, 
on edelleen ratkaisematta. Myös uusia 
teemoja on tuotu keskusteluun. Parhail-
laan on käynnissä maksuttoman varhais-
kasvatuksen kokeilu. Esillä on ollut myös 
esiopetuksen ulottaminen 5-vuotiaisiin. 
Molemmat kuulostavat kannatettavilta, 
mutta niihin liittyy myös riskejä. 

Tällä hetkellä varhaiskasvatuksen re-
surssit ovat niin tiukalla, että vielä mak-
suttomuuttakin tärkeämmältä tuntuvat 
riittävän pienten ryhmäkokojen turvaa-
minen ja osaavan ja pysyvän henkilöstön 
pitäminen. 

5-vuotiaiden maksuton esiopetus lisäi-
si varhaiskasvatukseen osallistumista. Jos 
se toteutuisi osana varhaiskasvatusta ja 
päiväkotipäivän sisällä, se voisi tukea hy-
vin lapsen yksilöllistä oppimista. Esiope-
tuksen varhentaminen ei kuitenkaan saa 
olla askel kohti aikaisempaa koulunaloi-
tusta. Jos niin kävisi, lapset toki tulisivat 
nuorempina ulos peruskoulusta, mutta 
olisiko se lasten etu? 

1973 
päivähoitolaki

1990 
subjektiivinen päivähoito-

oikeus alle 3-vuotiaile

1996 
subjektiivinen 

päivähoito-oikeus alle 
kouluikäisille

2001 
maksuton 
esiopetus

2013 
päivähoito sosiaali- ja 

terveysministeriöltä 
opetus- ja kulttuuri-

ministeriölle

2015 
varhaiskasvatuslaki

2016 
varhaiskasvatus- 
oikeuden rajaaminen

2017 
maksuttoman varhais- 
kasvatuksen kokeiluja

2018 
uusi varhaiskasvatuslaki
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”Sinä voit 
vaikuttaa. 
Hymykin 
auttaa!”

Koulurauha ei ole vain julistus, vaan MLL:n, Poliisihallituksen, Opetushallituksen, 
Folkhälsanin ja Suomen Vanhempainliiton yhteinen ohjelma, jossa oppilaat itse ra-
kentavat kouluun myönteistä ilmapiiriä. Tavoitteena on, että ketään ei kiusattaisi, 
kukaan ei jäisi yksin ja että jokainen oppilas voisi kokea olevansa oman kouluyh-
teisönsä tärkeä ja hyväksytty jäsen.
 
Koulurauhaa rakennetaan läpi lukuvuoden. Kouluyhteisön hyvien puolien vah-
vistaminen vaatii pieniä, päivittäisiä tekoja kaikilta kouluyhteisön jäseniltä. Kou-
luissa on kehitetty erilaisia ideoita kiusaamisen ehkäisemiseksi ja oppilaiden 
osallisuuden vahvistamiseksi. Ne on koottu Koulurauhan nettisivuille osoitteeseen 
www.koulurauha.fi
 
Valtakunnallinen koulurauhanjulistustapahtuma järjestetään vuosittain aina eri 
paikkakunnalla. Ensi vuonna vuorossa on Kajaani yhteistyössä Nykarlebyn kanssa.

• Ota tavaksi tervehtiä oppilaita 
muutenkin kuin luokassa. 

• Ryhmäytä luokkia ja opetusryh-
miä. Oppilaiden tutustuminen toi-
siinsa vahvistaa ryhmän turvalli-
suuden tunnetta. 

• Puutu heti loukkaavaan kohte-
luun.

• Jos joku jää usein yksin, jututa 
oppilasta ja ohjaa häntä erilaisiin 
ryhmiin.

• Mieti, miten oppilaat voisivat 
osallistua koulussa opetuksen, 
välituntitoiminnan tai muiden hei-
dän arkeensa liittyvien asioiden 
suunnitteluun ja toteutukseen. 

MLL:n on julkaissut tehtäväkort-
teja, joissa on runsaasti ideoita 
ryhmäyttämiseen, tunne- ja vuo-
rovaikutustaitojen harjoitteluun 
sekä oppilaiden osallistamiseen 
koulun toimintaan. 
www.mll.fi/tehtavakortit

• Mieti, millaisilla pienillä eleillä pi-
ristäisit muiden päivää. Moikkaile! 
Hymyile! 

• Kannattaa mennä rohkeasti jutte-
lemaan muille oppilaille. 

• Jos huomaat kiusaamista, mieti, 
miten voisit osoittaa, ettet hyväk-
sy sitä. Riittää, että esimerkiksi is-
tut kiusaamista kokeneen viereen, 
tervehdit tai juttelet hänelle. 
Kertokaa yhdessä kiusaamisesta 
aikuiselle. 

• Kun sinulla on idea vaikkapa kou-
lutyön, välituntitoiminnan tai 
oppilaiden toisiinsa tutustumisen 
kehittämiseen, kerro siitä koulun 
aikuisille.

• Tutustu lapsen koulukavereihin ja 
rohkaise lasta ystävystymään. 

• Kysy lapselta usein, millainen kou-
lupäivä oli, ja kuuntele, jos joku 
asia mietityttää. 

• Kysy myös, onko luokassa joku jat-
kuvasti yksin tai joku jota kiusa-
taan. Jutelkaa, miten tätä oppilas-
ta voisi tukea. 

• Jos lapsesi on osallisena kiusaa-
mistilanteessa, puolusta häntä, 
mutta kuuntele kaikkien asian-
osaisten näkökulmia.  

• Pidä yhteyttä kouluun: osallistu 
vanhempainiltoihin ja arviointi-
keskusteluihin. 

• On hyvä olla mukana luokan van-
hempien yhteistyössä tai vanhem-
painyhdistystoiminnassa.

Ajatuksia 
vanhemmalle

Vinkkejä 
opettajalle

Ideoita 
oppilaalle

Oppilaat päättävät 
koulurauhan teeman ja 
kirjoittavat julistustekstin. 
Tämän lukuvuoden teema 
on ”Sinä voit vaikuttaa. 
Hymykin auttaa!”

Suomen kouluihin julistettiin koulurauha 22. elokuuta 
Vantaan Myyrmäessä. Tapahtumaan osallistui reilut 
kaksituhatta koululaista.

Vantaalaiset koululaiset julistivat Suomeen koulurauhan.

Koulurauhan julistaneet 
vantaalaiset siirsivät 
viestitähden eteenpäin 
Kajaanin ja Nykarlebyn 
koululaisille.

on pieniä tekoja

KUVAT SUSANNA MIKANDER
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PoimitutPoimitut

Mennään museoon
Lapsi voi kerätä omaan museopassiin merkintöjä museokäynneistään. Mu-
seokorttimuseoissa voi myös leikkiä. Museot mm. jakavat puuhapapereita, 
joissa on tehtäviä museokierrokselle ja piirustustehtävä kotiin. 
 
Lisää: www.museot.fi/lapsille

Anni-Elina Karvonen

Jos lapsi ei voi 
mennä kouluun
Koululaiset ovat aloittaneet lukuvuoden, 
mutta joillekin lapsille koulussa opiskele-
minen ei onnistu. Vakava sairaus, tapatur-
ma tai jokin muu asia voi estää normaalin 
koulunkäynnin. Tuuve on yksi tukimuoto 
tällaisiin tilanteisiin.  

Tuuvessa yhdistetään lähikoulun ope-
tusta ja ohjausta sekä verkko-opintoja. 
Perusopetuksen opinnot suunnitellaan yh-
dessä lähikoulun kanssa ja kirjataan oppi-
missuunnitelmaan. Opintojen etenemistä 
seurataan yhdessä. Tavoitteena on saada 
lapsen yhteys luokkaan säilymään ja vä-
hentää näin lapsen eristäytymistä. Kaikki 
tuki ja apu on perheille maksutonta. Lisä-
tietoa: www.tuuve.fi 

Oma paikka leikkiryhmässä
Päiväkotiryhmissä lapset muovaavat aktiivisesti sitä, kuka saa kuulua ryhmään ja ke-
net jätetään pois. Tuoreen väitöskirjatutkimuksen mukaan muutaman lapsen leik-
kiryhmät voivat sulkea sanallisesti tai fyysisesti yhden lapsen pois tilanteissa, joissa 
päiväkodin työntekijät eivät ole läsnä.   

Ryhmän yhteenkuuluvuuden kannalta olisikin tärkeää miettiä esim. sitä, miten päi-
väkodin tiloja ja materiaalista ympäristöä voisi muuttaa sellaiseksi, että se lisäisi jo-
kaisen lapsen leikkiryhmään kuulumisen mahdollisuutta. Esim. lapsille nimetyt omat 
paikat voivat olla tärkeitä tästä näkökulmasta.  

KM Jaana Juutinen: Katse kiusaamisen vastavoimaan – kuinka yhteenkuuluvuus ra-
kentuu varhaiskasvatuksessa? Oulun yliopisto. 

1. Lapsi, jolle luetaan, on itsevarmempi 
ja reilumpi kaveri muille. 

2. Lapsen sanavarasto moninkertaistuu.
3. Lapsi menestyy paremmin koulussa. 
4. Lapsen lähtökohdat elämään parane-

vat.
5. Perheissä keskustellaan enemmän. 
6. Hänestä kasvaa aktiivisempi ja kun-

nianhimoisempi aikuinen.

Tietoa ja tutkimuksia lapselle lukemisen 
merkityksestä: www.luelapselle.fi

Nuuska-agentit
Nuorten tupakointi on vähentynyt. Samaan aikaan kuitenkin nuuskan käyttö 
on lisääntynyt. Lain mukaan nuuskaa ei saa Suomessa myydä tai välittää, mutta 
siitä huolimatta nuuska päätyy helposti nuorten käsiin. Tätä tilannetta paranta-
maan on otettu nuoret itse.  

Nuuska-agentit ovat vapaaehtoisia 7.−9.-luokkalaisia tai heitä vanhempia 
nuoria, jotka seuraavat nuuskailmiötä ja vaikutuksia omassa arjessaan. He pi-
tävät nuuskainfoja ja järjestävät toimintaa nuoremmille oppilaille. Nuoret vai-
kuttavat toisten nuorten asenteisiin, tietoihin ja käyttäytymiseen. Tutkimusten 
mukaan ihmiset ottavat paremmin vastaan esim. terveystietoa ikäisiltään ja sa-
massa asemassa olevilta kuin muilta. www.ehyt.fi 

HaeApua.info-sivustolla on tietoa 
ja esimerkkejä lähisuhde-, seksuaa-
li- ja kunniaväkivallasta kymmenellä 
eri kielellä. Verkkosivuston tavoit-
teena on parantaa haavoittuvassa 
asemassa olevien ihmisten oikeus-
turvaa ja tiedottaa apua tarjoavista 
tahoista.

Puutu 
rohkeasti
Joka neljäs nuori tuntee tai tietää huu-
meissa ajoneuvoa kuljettaneen. Lähes 
kaikki nuoret kuitenkin toivovat, että ka-
verit estäisivät päihtyneenä ajamisen. 
#Rohkee-kampanjassa kannustetaan puut-
tumaan tilanteeseen esimerkiksi ottamalla 
avaimet sellaiselta kaverilta pois, joka on 
lähdössä päihteiden alaisena ajamaan. 
Liikenneturva.

Köyhyys 
altistaa 
kiusaamiselle
Vähävaraisuus altistaa kiusaamiselle 
kouluissa, ilmenee Pelastakaa Lasten 
Lapsen ääni -kyselyssä. Jopa 69 pro-
senttia nuorista, jotka kokevat ole-
vansa vähävaraisista perheistä, ovat 
kokeneet alakoulussa kiusaamista. 
Vastaava luku hyvin toimeen tulevi-
en perheiden lapsilla oli 40 prosent-
tia. Kyselyn perusteella kouluissa 
ei tunnisteta riittävästi köyhyyden 
vaikutuksia koulunkäyntiin ja oppi-
miseen.  

Kyselyssä selvitettiin 13–17-vuo-
tiaiden kokemuksia köyhyydestä ja 
siihen liittyvästä kiusaamisesta. Ky-
selyyn vastasi 1 706 lasta keväällä 
2018.  

Ilmastonmuutoksen 
pysäyttäjät
Nuoret ovat ottaneet viime vuosina merkittävän roolin ilmas-
tonmuutosta koskevien oikeuskanteiden tekemisessä. Ilmiö 
on maailmanlaajuinen, sillä nuorten ilmastokanteita on tu-
lossa tai on jo vireillä Yhdysvalloissa, Euroopassa ja Uudessa-
Seelannissa. 

Yhteistä kanteille on se, että nuoret haluavat sitovia pää-
töksiä päästöjen rajoittamiseen. Kanteilla tavoitellaan yhteis-
tä etua ja hyvää, myös tuleville sukupolville.  

Lähde ja lisätietoa: ALL YOUTH – Kaikki nuoret haluavat 
määrätä elämästään -tutkimushanke, www.allyouthstn.fi 

6 faktaa lukemisesta
Kuva: Anna Autio

Kuva: Colourbox
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PoimitutPoimitut

Eläimellistä menoa 
Jekkuorkesterin tahdissa
Esmeralda-lehmä haluaa ajalla traktorilla 
ja Pikku Laukka -varsasta kasvaa intiaani-
sankari. Koira nimeltä Robin Rekku ja kissa 
nimeltä Bob Katti esittävät uusia tarinallisia 
lastenlauluja letkein sävelin. Lastenmusii-
kin Emmalla palkittu yhtye Robin Rekku ja 
Jekkuorkesteri on julkaissut levyllisen uutta 
musiikkia lapsille. Karkumatkalla-levyä voi 
tilata suoraan yhtyeeltä sähköpostilla 
info@robinhund.fi. 

Robin Rekku ja Jekkuorkesteri järjestää 
myös yhdessä Lasten Oman Radion kans-
sa Lastenmusiikkifestarit Helsingin Savoy-
teatterissa 14.10. Konsertissa esiintyvät 
myös lasten suosikit Aarne Alligaattori & 
Viidakkorumpu, Sotta & Pytty, Päistikka se-
kä Gommi ja Pommi. www.robinrekku.fi Nukutustilanteisiin suunnattu satukirja unilauluineen kan-

nustaa vanhempia luomaan turvallisen yhteisen hetken 
lapsen kanssa. ”Nukuttamispaketti” sopii myös päiväkodin 
lepohetkiin. Liisa Kylmälä: Avannolla kehrääjä. Bookcover.

Joogaleikkikirjassa esitellään 20 eläintä kissasta krokotii-
liin ja kotkasta kilpikonnaan, joiden asentojen matkiminen 
tuo lapsen liikkumiseen iloa ja kehittää keskittymiskykyä. 
Lorena Pajalunga: Joogaleikki. Rohkea leijona ja kepeä 
perhonen. Nemo.

Perheen tunteisiin vaikuttaa sen sisäisen vuorovaikutuk-
sen lisäksi ympäröivä maailma. Miten tunteet ja suhteet 
muuttuvat eri elämänaikoina? Tieteellisen tietoon pe-
rustuvassa teoksessa tarkastellaan mm. monikulttuurisia 
perheitä, lasten tunteita, isovanhemmuutta ja lemmikki-
eläimiä osana perhettä. Petteri Eerola ja Henna Pirskanen 
(toim.): Perhe ja tunteet. Gaudeamus.

Selkokielisessä novellikokoelmassa on 28 lyhyttä novellia, 
joiden päähenkilöinä on lapsia, nuoria, aikuisia ja van-
huksia. Tekstit sopivat esim. maahanmuuttajataustaiselle 
oppijalle tai kehitysvammaiselle lukijalle. Ne sopivat myös 
kouluun, ja niihin liittyviä tehtäviä voi tulostaa kustantajan 
verkkokaupasta. Tuija Takala: Hyvä päivä. Kehitysvamma-
liiton oppimateriaalikeskus Opike.

Kirjoja

Satumaisen sammakon elämää
Mitä tapahtuu sammakolle, joka rakas-
tuu, mutta ei tiedä vielä keneen? Minne 
sammakon matka johtaa, kun koti on pe-
rustettu, mutta mieli halajaa näkemään 
maailmaa? Tarinankerronnallisesti kokei-
levassa lastennäytelmässä näyttelijät ju-
tuttavat lapsia ja kysyvät heiltä neuvoa 
juonenkäänteissä. Sammakon satumainen 
elämä on 3–6-vuotiaille suunnattu näytel-
mä, jonka tarina perustuu Max Velthuijsin 
lastenkirjoihin. Rovaniemen kaupungin-
teatterin esitys nähdään Lappia-talossa 
1.12. asti sekä Lapin-kiertueella. 
www.rovaniementeatteri.fi 

Kukka johdattaa taikuuteen 
Maryn kesäloma maalla on täynnä yllä-
tyksiä. Hän löytää harvinaisen kukan, jota 
kutsutaan Yölennoksi, ja ajautuu salaperäi-
seen taikamaailmaan. Taikakoulussa Ma-
ry oppii, miten yksikin valhe voi muuttaa 
kaiken. Saako Mary pelastettua vangitut 
eläinystävänsä ja pääseekö hän vielä takai-
sin kotiin? Taidokas japanilainen animaatio 
seuraa maineikkaan Studio Ghiblin jalan-
jälkiä, ja tarina perustuu englantilaiskirjai-
lija Mary Stewardin lastenkirjaan. Mary ja 
noidankukka -animaation Suomen ensi-ilta 
on 28.9.

Seikkailuja maailman merillä 
ja kujilla
Valtamerilaiva Hudson Queenin kapteeni 
tuomitaan syyttömänä vankilaan, mutta 
konemestari Sally Jones päättää todistaa 
asioiden oikean laidan. Vaikka Sally on pu-
hetaidoton gorilla, hän osoittautuu salapo-
liisintyössään neuvokkaaksi ja rohkeaksi. 
Värikäs matka alkaa, kun Sallyn tie vie Lis-
sabonin satamakortteleista Intian pölyisille 
kujille ja maharadzan palatsiin. Menneen 
maailman ihmeillä ja merimieshurjaste-
lulla maustettu seikkailu on suunnattu 
kouluikäisille. Merten gorilla -näytelmä Jy-
väskylän kaupunginteatterissa 28.12. asti. 
www.jyvaskyla.fi/kaupunginteatteri 

Nettiapua sosiaalisen 
tuen tarpeeseen
Terveyskylän uudessa verkkopalvelussa, Pulmanavigaattorissa voi arvioida 
omaa tai läheisen sosiaalisen tuen tarvetta. Se tarjoaa tietoa, tukea ja apua 
esimerkiksi perhe-elämän haasteiden, toimeentulon, asumisen, työllistymi-
sen ja oman jaksamisen ongelmissa.  

Pulmanavigaattorista on hyötyä myös ammattilaisille, sillä heidän on mah-
dollista tavoittaa sosiaalisen tuen tarpeessa olevia ihmisiä aiemmin. Tervey-
denhuollossa vastaavanlaisia oirenavigaattoreita on ollut käytössä jo jonkin 
aikaa. www.terveyskyla.fi 

Pelikasvatus 
tuntuu 
vaikealta
Vanhemmat suhtautuvat lastensa digipe-
laamiseen pääosin myönteisesti. Lähes 
puolet kokee, että pelaamiseen liittyvä 
kasvatus on kuitenkin vaikeaa. Suurimmat 
pelaamiseen liittyvät huolet liittyvät riippu-
vuuteen, ajankäyttöön ja pelien väkivaltai-
suuteen. Taloustutkimus. 

Paluu Puolenhehtaarin metsään
Lapsena pehmoeläimien kanssa leikkinyt 
Risto Reipas on varttunut aikuiseksi mie-
heksi, joka tasapainottelee työn ja per-
heen velvollisuuksien välillä. Risto ajautuu 
ahdinkoon, josta voivat pelastaa vain mie-
likuvitus ja ystävät. Nalle Puh, Nasu, Ihaa 
ja Tikru lähtevät lapsuuden metsästä ja 
tulevat aikuisten maailmaan saattamaan 
Riston asiat kohdilleen. Risto Reipas ja Nal-
le Puh -elokuva yhdistää oikeita näyttelijöi-
tä ja animaatiota, Ristona nähdään Ewan 
McGregor. Elokuvan Suomen ensi-ilta on 
12.10. 
www. disney.fi/risto-reipas-ja-nalle-puh 

Meriaiheinen lastenfestivaali
Kutitus-festivaali kutsuu merelliseen seik-
kailuun löytämään aarteita ja suojelemaan 
Itämerta. Mukana ovat tallinnalainen Teo-
teaterin Kuin vettä vain -näytelmällä ja 
Teatteri Ilmi Ö Muovipussimeri-esityksellä. 
Lisäksi tarjolla on lastenmusiikkia ja tans-
siteatteria Espoon Kulttuurikeskuksessa 
Tapiolassa sekä Lasten kulttuurikeskus Au-
rorassa Järvenpäässä 3.–7.10.
www.kutitus.fi 

Hei, vauva!
28.9. vietetään vauvan päivää. Vau-
vojen lumosta nauttiminen kuuluu 
kaikille. Vauvan päivänä kuka ta-
hansa voi järjestää tapahtuma tai 
juhlista päivää kotona, työpaikalla, 
puistossa tai kahvilassa - ja tieten-
kin tervehtiä vastaantulevia vauvoja 
iloisesti. www.vauvasuomi.fi

Sen kyläilyn 
muistan vieläkin
Kerro unohtumattomista kyläilymuis-
toistasi ja -kokemuksistasi ja osal-
listu Kyläillään! -kirjoituskilpailuun 
1.11.2018–28.2.2019. Lisätietoa: 
www.finlit.fi/kylaillaan

Tunnetko sienet?
Koko perheen sieniretkelle soveltuvissa pelikorteissa 
on valokuvat parhaista ruokasienistä ja tietoa niiden 
kasvupaikoista. Myös vaarallisimmat sienet on esitelty. 
Metsäsienet-pelikortit. Metsäkustannus.
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KUVA SHADESHARES
Jutut lasten hyvinvoinnista ja vanhemmuu-
desta kiinnostavat lukijoitamme eniten. 
Kasvatusneuvot, ajankohtaiset ilmiöt las-
ten ja nuorten maailmassa, heidän ajatuk-
sensa sekä vinkit lapsen kanssa yhdessä 
tekemiseen ovat suosittua sisältöä. 

Myös jutut paikallisyhdistysten toimin-
nasta, vapaaehtoisista ja jäsenasioista 
ovat lukijoiden mieleen. Lähes puolet lu-
kisi lisää esimerkiksi perheen kohtaamista 
vakavista ongelmista sekä kiusaamisen ja 
yksinäisyyden ehkäisemisestä.

Lapsemme-lehti tavoittaa eri viestinnän 
kanavista MLL:n jäsenet parhaiten. Jokai-
nen lehti tavoittaa yhteensä noin 64 000 
jäsentä ja heidän läheistään. Lehden tyy-
pillisin lukija on 36–45-vuotias nainen, jolla 
on alle kouluikäisiä lapsia. 

Tutkimuksessa lukijoita pyydettiin ker-
tomaan mielipiteensä lehden numerosta 
2/2018. Lukijatutkimukseen osallistui yh-
teensä 366 jäsentä. Tutkimuksen teki Prior 
Konsultointi Oy.

Kiitämme kaikkia osallistujia. Vastausten 
avulla uudistamme lehteä. Uudistunut leh-
ti ilmestyy ensi vuonna.

Vastaajien kesken arvottiin kaksi kappa-
letta koko perheen Match Madness -peliä. 
Voittajat saivat tiedon henkilökohtaisesti. 
Onnea voittajille!

ARJEN
asiantuntija
Lapsemme-lehti toteutti toukokuussa lukijatutkimuksen. 

Lehti saa kiitosta lapsiperheen arjen tuntemuksesta.

67 %
vastaajista lukee lehden 
kokonaan tai tarkkaan 
muutaman jutun.

Joka 3.
on saanut lehdestä kimmokkeen 
osallistua MLL:n toimintaan ja joka 
6. kimmokkeen tukea lahjoituksin 
MLL:n työtä.

ei tutustu
lainkaan

katsoo kuvat
ja otsikot

tutustuu
muutamiin
juttuihin

lukee
puolet

lukee tarkkaan
muutaman jutun 

lukee
kokonaan

30 %

37 %
14 %

12 %

4 % 3 %

”Siitä saa hyviä vinkkejä 
haastaviinkin asioihin.”

”Paljon asiaa, johon ei törmää 
muissa medioissa.”

0 20 40 60 80 100

Erittäin huonostiMelko huonostiKohtalaisestiHyvinErittäin hyvin

Lehti antaa äänen
lapsille ja nuorille

Lehden ulkoasu
houkuttelee lukemaan

Lehti tarjoaa hyödyllistä
tietoa kasvatuksen tueksi

Lehdessä on
monipuolista sisältöä

Lehti on helppolukuinen

Lehti rakentaa myönteistä
mielikuvaa MLL:sta

30 %

28 %

21 %

19 %

15 %

11 % 52 % 35 % 2 %

51 % 28 % 5 % 1 %

60 % 20 % 1 %

57 % 21 % 1 %

61 % 10 % 1 %

63 % 6 % 1 %

Lapsemme-lehti luetaan tarkkaan

Lehti tarjoaa hyötytietoa ja välittää 
myönteistä mielikuvaa MLL:sta

Jäsensivut Jäsensivut

JÄSENEDUT
Lapsemme-lehti
• 4 kertaa vuodessa, maksaville jäsenille

Paikalliset edut
• MLL:n jäsenperheet saavat yleensä 

alennuksia muun muassa paikallis-
yhdistysten kerhomaksuista. Muista 
mahdollisista paikallisista jäseneduista 
yhdistyksesi tiedottaa jäsenkirjeissään ja 
nettisivuillaan. 

Matkailu ja vapaa-aika
• Anttolanhovi
• Duudsonit Activity Park UUSI!
• Elixia UUSI!
• Hakoapajan Aikhikylä
• Hotelli Helka
• Ikaalisten matkatoimisto
• Kuortaneen urheiluopisto
• Naantali Spa ja Ruissalon kylpylä
• Ranuan eläinpuisto
• Scandic-hotellit
• SIIDA – Saamelaismuseo ja luontokeskus
• Sokos-hotellit
• Break Sokos Hotel Eden -kylpylä ja kun-

tosali
• Tiedekeskus Heureka
• Viking Line

86 000 jäsentä

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

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

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
• Shadeshares-muumiaurinkolasit UUSI!
• Sinooperi
• Sisustusputiikki UUSI!
• Synsam
• Tohvelisankari.fi
• Vaapero-lastentarvike
• VM-Carpet

Auto- ja välinevuokraus
• City Car Club
• Hertz-autovuokraamo

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

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

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

Tarkemmat tiedot jäseneduista 

mll.fi/jasenedut
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Kurkkaa nettiin

Lataa Kuuntele 
ja kannusta 

yläkoululaista 
-opas.

Sivulta löydät 
konkreettisia 

vinkkejä arkeen.

Tukena koulutiellä
Takana kuukausi koulua. Kouluvuoden alkaminen 
on jännittävää aikaa etenkin ensimmäisen luo-
kan ja yläkoulun aloittaville lapsille. Näissä nivel-
vaiheissa moni asia muuttuu lapsen, samoin kuin 
perheen, elämässä. 

MLL:n Hyvä alku koulutielle- ja Hyvä alku ylä-
kouluun -verkkosivuilta saat tarpeellista tietoa lap-
sen ja nuoren koulutaipaleen tukemiseen. Sivuilla 

kerrotaan mm. lapsen kehityksestä, koulussa tar-
vittavista taidoista, koululaisen tuen ja turvan tar-
peista, murrosiän vaikutuksesta koulunkäyntiin, 
kavereiden merkityksestä sekä kiusaamisen eh-
käisemisestä. Mukana on paljon käytännön vink-
kejä arjen tilanteisiin.

www.mll.fi/alakouluun
www.mll.fi/ylakouluun

Sisätossut kerhoon ja päiväkotiin

20% Alennuskoodi
Tilaa tossut osoitteesta: www.tohvelisankari.fi 

Syötä alennuskoodi 7404240 ostoskorivaiheessa
ja saat 20% alennuksen kaikista tuotteista!



Oppi&ilon puuhakortit, pelit ja tehtäväkirjat viihdyttävät, antavat tilaa oivalluksille ja innostavat 
oppimaan. Iloisen oppimisen ammattilaiset ovat luoneet Oppi&ilo-sarjan, jotta lapset saavat loistaa.

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

Suosikit perheen
pienimmille

1,5–3 v.

7–99 v.

OIVALTAVA
Tuutuudet!

Mll:n jäsenenä  saat –10 % alennuksen verkkokaupastamme koodilla LBA26HFF.

3–5 v.

8–99 v.

6–99 v.

 

Maalaa 
vedellä! 

Oppi&ilo_Lapsemme_ilmo_2018.indd   1 23/08/2018   8.12




