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”Ysi ei ole hyvä numero”



OPPIMISEN ILOA LEIKKIEN!

Leikkien Outlet –myymälä, Sarankulmankatu 12, Tampere 

Leikkien on opettavainen lelukauppa, josta löydät laajan valikoiman kivoja ja kehittäviä 
leluja, pelejä ja kirjoja kaikenikäisille - niin vauvoille kuin vaareille. Tiesithän, että 
MLL:n jäsenenä saat 10 %:n alennuksen kaikista normaalihintaisista tuotteistamme? 
Verkkokaupassa saat alennuksen koodilla "MLLjäsenille" ja myymälässä esittämällä jäsenkorttisi. 
Tervetuloa iloisille ja opettavaisille ostoksille! 

www.leikkien.fi

 MLL-JÄSENETU
 -10 %

Opettavainen lelukauppa
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Maaliskuusta lähtien olemme eläneet uudenlaista arkea, jos-
sa valtaosa työnteosta, koulunkäynnistä ja lasten hoidosta 
on siirtynyt koteihin. Se on vaatinut monenlaista järjestelyä 
kodeissa, joissa vanhemmat tekevät työtä, tukevat lastensa 
etäopetusta ja huolehtivat alle kouluikäisten päivittäisestä 

ohjelmasta. Kiitos vanhemmille paljosta venymisestä, poikkeusaika on 
varmasti vaatinut paljon kaikilta.  

On ollut hienoa kuulla kunnista, joissa varhaiskasvatuksen ja koulun 
puolesta on soitettu jokaiseen kotiin ja kyselty kuulumisia. Poikkeusaika 
on saattanut tuoda pysyvästi uudenlaisia toimintakäytäntöjä perheiden 
palveluihin. Myös paljon puhuttu digiloikka on tapahtunut, kun yhteyden-
pito ja palvelut ovat siirtyneet tehokkaasti verkkoon. 

Tiedossa on, että kaikkiin oppilaisiin ei ole saatu yhteyttä eikä virtuaali-
nen yhteydenpito vastaa kaikkiin tarpeisiin. Nuorille poikkeusoloista joh-
tuva etäisyys on erityisen haastavaa. MLL:n auttavien puhelinten päällikkö 
Tatjana Pajamäki muistuttaa tämän lehden sivulla 19, että nuoren yksi-
näisyys voi jäädä vanhemmalta huomaamatta, vaikka suhde vanhempaan 
olisi hyvä. Yhteys opettajiin, koulutovereihin ja oppilashuoltoon on siksi 
tärkeä turvata myös etäopetuksen aikana.  

Terveyskriisin ohella koronavirus asettaa koko julkisen sektorin ja ta-
louselämän ison haasteen eteen. Myös järjestöiltä odotetaan paljon tukea 
ja apua ihmisten arkeen. Järjestöt ovat heti kriisin käynnistyttyä ryhtyneet 
jakamaan ruoka-apua, järjestäneet virtuaalisia vertaisryhmiä, etäperhe-
kahviloita sekä lapsille ohjelmaa harrastustoiminnan tilalle. Keskustelua-
pua vanhemmille ja nuorille on tarjottu monilla kanavilla. Tämä kaikki on 
MLL:ssä saatu aikaan vapaaehtoisten ja työntekijöiden yhteistyöllä. Me 
valmistaudumme jo koronan jälkeiseen aikaan ja tarvitsemme tukea tälle 
työlle. Kiitos jäsenille, lahjoittajille ja yhteistyökumppanille, että olette mu-
kana!
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Ruoka-allergia to-
detaan varmimmin 
lääkärin ohjeiden 
mukaan tehdyllä 
välttämis-altista-
miskokeella.

Honey-hamsteri lohduttaa 
Helli Ylikoskea, joka ei ole 
tavannut kavereitaan oikeasti 
moneen viikkoon.

Veera Degerholm 
on Pikku Kakkosen 
pitkäaikainen juonta-
ja. Hän tapaa lapsia 
myös erilaisissa 
live-tapahtumissa.

20

Virus muutti suunnitelmat

MISSÄ MENNÄÄN
Tapahtumat ja tärpit meiltä ja muualta.

Lasten ja nuorten puhelin, chat ja nettikirjepalvelu vastaavat yhteydenot-
toihin kuten aiemminkin, puhelin on auki vuoden jokaisena päivänä.

 � nuortennetti.fi

Nuortennetti-sivustolle on koottu 100 tekemisvinkkiä nuorille ja nuorten 
ideoita siihen, mitä kaverin kanssa voi tehdä etänä.

 � nuortennetti.fi

KERÄYKSET AUTTAVAT PERHEITÄ
Huhtikuussa MLL käynnisti Autetaan yhdessä -keräyksen lapsiperheiden 
tukemiseksi. Keräyksen tuotoilla jaetaan mm. ruokalahjakortteja sekä 
tuetaan lapsia, nuoria ja perheitä auttavien puhelinten ja verkkopalvelui-
den kautta. 

 � mll.fi/autanyt 

MLL on mukana myös usean toimijan yhteisessä Jokaiselle lapselle lou-
nas -kampanjassa, jossa kerätään varoja vähävaraisille perheille toimitet-
taviin ruokakasseihin.

 � venner.fi

Pääkirjoitus

Missä mennään

Voimien ja vaatimusten ristiriidassa 
Koulu-uupumus alkaa näkyä usein 
yläkouluiässä

Onko tämä allergiaa?

Kolumni 
Poikkeusajan hengähdystauko

Vieraana Veera Degerholm 
Pikku Kakkosen juontaja vaalii yhteyttä 
yleisöönsä ja vanhempiin 

Digiloikka etäkoulussa 
6.-luokkalainen Helli opiskelee kännykkä 
kädessä

Selviytymiskokeessa

Lapsen asialla Esa Iivonen 
Lasten oikeuksia on kunnioitettavakriisi- 
aikanakin

Ihana loma! 
5 vinkkiä lomanviettoon lähellä tai kaukana

Leikki läpivalaistuna 
Onko aikuisen pakko leikkiä?

Vapaaehtoinen 
Pop up -vapaaehtoinen tulee tarvittaessa 
apuun

Meidän MLL 
Haagan yhdistyksessä tiedetään, miten isä-
toiminta onnistuu

Kainalossa 
Roger on minulle korvaamaton

Kiitos palautteesta 
Lapsemme-lehden 1/2020 suosituin juttu oli Villi-
varsa perheessä. Palautteen lähettäneiden kes-
ken arvottiin neljä kappaletta MLL:n juhlavuoden 
postimerkkejä.  

Tämän numeron juttuarvonnasta kerrotaan si-
vulla 40.

Kaikki Lapsemme-lehden jutut löytyvät ver-
kosta osoitteesta

 � mll.fi/lapsemme
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Kannessa

MLL:n kerhot, perhekahvilat, tapahtumat ja tempaukset ovat viranomais-
ten ohjeiden mukaisesti toistaiseksi tauolla. Poikkeusoloista huolimatta 
MLL:ssa on tarjolla paljon tukea ja toimintaa. Liittokokouksen koronaepi-
demia siirsi syksyyn.

Moni paikallisyhdistyksistä ja piireistä järjestää erilaista verkkovälitteis-
tä toimintaa, josta kannattaa etsiä tietoa suoraan yhdistysten ja piirien 
sivuilta.

 � mll.fi/yhdistykset
 � mll.fi/piirit

MLL:ssa on laadittu ohjeet siitä, miten koronatilanteesta voi puhua lasten 
kanssa. Neuvot on käännetty kymmenelle kielelle.

 � mll.fi/koronavirus

Vanhempainpuhelin, chat ja nettikirjepalvelu palvelevat normaalisti. Yh-
teyttä voi ottaa mistä aiheesta tahansa ja esim. chat-keskusteluun voi 
myös varata ajan.

 � vanhempainnetti.fi
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MLL:n Vanhempainpuhelin ja chat, 
myös ajanvarauksella

 � mll.fi/vanhempainpuhelin
älä jää yksin
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Suurin osa vanhemmista kokee, että työn 
ja perheen yhdistäminen onnistuu hyvin. 
Uusimman Perhebarometrin mukaan tätä 
helpottaa erityisesti itselle sopivat työajat. 
Myös työkavereiden ja esihenkilöiden tuki 
auttavat.  

Työn joustavuus on parantunut merkittä-
västi 2010-luvulla. Yleisin työn ja perheen 
yhteensovittamista hankaloittava asia on 
työn kuormittavuus.  

Lapset ja nuoret kertovat tarttuvansa kir-
jaan yleensä silloin, kun ei ole muuta teke-
mistä. Hyvään lukuhetkeen tarvitaan hei-
dän mielestään aikaa ja rauhallinen ja hil-
jainen lukupaikka, ilmenee Lastenkirjains-
tituutin tekemästä Kiva lukea! -kyselystä. 
Vastahakoisetkin lukijat tarttuivat kirjaan, 
kun saivat esim. koulusta tai kirjastosta 
vinkin kiinnostavasta kirjasta. 

Lapsen mieltymykset tunteva ja liikuntaan 
yhdessä lapsen kanssa osallistuva van-
hempi voi lisätä lapsen liikuntainnostusta. 
Sitä lisää myös lapsen ajoittaisen innos-
tuksen puutteen hyväksyminen. Sen sijaan 
pakottaminen vähentää intoa. Tyypillinen 
lasten epämieluisa liikuntakokemus liittyi 
ruutuajan rajoittamiseen ja siihen liittyvään 
käskemiseen, että lapsen on mentävä ulos 
liikkumaan, selviää Jyväskylän yliopistossa 
tehdyssä haastattelututkimuksessa.  

Koulumatkojen pyöräileminen olisi erin-
omainen tapa lisätä lasten ja nuorten liik-
kumista. Yleisin syy siihen, etteivät lapset 
ja nuoret pyöräile kouluun on LIKESin op-
pilaskyselyn mukaan kyydin saaminen. 
Seuraavaksi suosituimmat syyt mootto-
riajoneuvolla kulkemiseen ovat viitsimät-
tömyys sekä se, että koulumatka koetaan 
liian pitkäksi.

MLL:n Nuortennetti kasvatti suosiotaan. 
Sivustolla käytiin vuonna 2019 huikeat 700 
000 kertaa. Nuorille suunnatulta sivustolta 
löytyy tietoa, tukea ja tekemistä. Nuorten-
netin toimittajaksi on tervetullut kuka vain 
13–25-vuotias. Sivustolta löytyy myös mm. 
ryhmächatteja, Lasten ja nuorten puheli-
men ja netin palvelut, vinkkejä etäopiske-
luun ja kaverisuhteisiin poikkeusoloaikana.

 � nuortennetti.fi

Liittokokous 12.–13.9.

Pelasta pörriäinen -kampanja kutsuu talkoisiin. 
Mitä jos perheenne ryhtyisi hyönteishotellin pitä-
jäksi? Ohjeet hotellin rakentamiseen ja muihin hy-
viin pörriäistekoihin löytyvät sivuilta

 � yle.fi/luonto

OSALLISTU TÄHÄN

Leikkipäivän kunniaksi kodin ikkunaan voi askar-
rella auringon. Se kertoo, että meillä leikitään ja 
muistuttaa samalla ohikulkijoita leikin ilosta.

 � leikkipäivä.fi 

Kun lapsi oireilee, myös 
vanhempi tarvitsee apua
Vanhempainpuhelimeen ja -nettipalveluihin tuli viime vuonna yhteensä 1 800 yhteydenottoa.  

Aiempaa useammin vanhempien huolet koskivat nuoren masentunutta mielialaa ja ahdistunei-
suutta. Myös leikki- ja alakouluikäisten käyttäytymis- ja keskittymisvaikeuksiin liittyvät yhteyden-
otot kasvoivat. Tavallisia huolia olivat uni- ja nukahtamisvaikeudet sekä lapsen voimakas jännittämi-
nen ja arkuus. 

Yhteistä kaiken ikäisten lasten vanhemmille oli se, että vanhemmat kokivat jääneensä huolineen 
yksin. Lapsille oli haettu ja saatukin apua, mutta vanhempi oli usein jäänyt huomioitta. Monet tunsi-
vat voimattomuutta, keinottomuutta ja olivat uupuneet. 

Jotta vanhemmat jaksavat tukea lastaan, myös he tarvitsevat apua, kuulluksi tulemista sekä 
konkreettisia keinoja arkeen.   

Vanhempainpuhelimen ja Vanhempainnetin kirjepalvelun vuosiraportti 2019.  
 
Vanhempainpuhelin p. 0800 922 77, ma ja ti 10–13 ja 17–20, ke 10–13, to 14–20 
Vanhempainnetin kirjepalvelu ja chat, myös ajanvarauksella, vanhempainnetti.fi 

Aino ja Leo olivat viime vuonna syntyneiden 
lasten suosituimmat etunimet. Ainoksi nimettiin 
278 tyttöä ja Leoksi 380 poikaa.

Joka kolmas vuosi järjestettävä liittokokous pidetään kesäkuun sijasta syyskuussa. Uusi kokousaika 
on 12.–13.9. edellyttäen, että kokoontumisrajoitukset eivät silloin enää ole voimassa.  
Kokous on MLL:n ylin päätöksentekofoorumi, jossa päätetään MLL:n yhteisistä lähivuosien tavoit-
teista ja valitaan liittoa johtavat luottamushenkilöt. 

Kokous järjestetään Helsingissä Kalastajatorpalla, jonne jäsenet ovat tervetulleita! Ilmoittautumi-
set 9.8. mennessä.

 � yhdistysnetti.mll.fi

MISSÄ MENNÄÄN MISSÄ MENNÄÄN
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Kurkkaa nettiin
Tulossa huikeat sivut MLL:n historiasta! Syöttämällä syntymä-
vuotesi ”vuosikoneeseen” pääset kurkistamaan lapsuuteesi, 
mitä silloin tapahtui ja mitä asioita MLL:ssa ajettiin. Onko sinua 
kenties valistettu hammaspeikoista vai oletko saanut liikenne-
kasvatusta? Sivustolla esitetään myös sanoin, kuvin ja videoin 
MLL:n sadan vuoden tarina. Sivut aukeavat kesän aikana.

MLL:ssa oli viime vuonna 
29 000 vapaaehtoista, 

jotka tekivät yli 900 000 
tuntia vapaaehtoistyötä.  

Vanhemman palaute Vanhempainpuhelimessa

LEIKINPAIKK A

K ALENTERIIN

Sain keskustelusta hurjan paljon apua. Helpotti, että 
pääsin purkamaan tilannetta jonkun kanssa. Tuli olo, että 
tilanteemme otetaan vakavasti ja sain myös tietoa, mistä 
hakea tukea perheellemme

TUTKITTUA

 � 9.5. Leikkipäivä

 � 10.5. Äitienpäivä 

 � 15.5. Viimeinen päivä 
lahjoittaa Lapset ensin 
-verkkokeräykseen 

 � 15.5. Perheiden päivä

 � 19.8. Koulurauhan 
julistus, Turku

Toukokuu

Elokuu



Voimien ja 
vaatimusten
ristiriidassa 
Koulu-uupumus voi näkyä ainakin väsymyksenä, opintojen 
merkityksen vähentymisenä ja riittämättömyyden tunteena. Ainolla 
uupumus oli niin kova, että hän sairastui syömishäiriöön.

TEKSTI ANNA-SOFIA NIEMINEN KUVAT ADOBE STOCK
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Kun Aino kävi kuudetta luokkaa, Minna-äiti huolestui tyttärensä jaksamisesta. 
Erityisesti kaksi tapahtumaa kuudennen luokan lopulla kiinnitti hänen huo-

mionsa.
Ensin Aino itki sitä, että hänellä ei ole kansallisen tason saavutuksia. Ainolla 

on kaksi reilusti vanhempaa sisarusta, joille oli kerääntynyt erilaisia saavutuksia 
erikoislukiossa. Aino oli kuitenkin vasta pyrkimässä peruskoulun yläluokille.

Toisella kertaa Aino purskahti itkuun, kun kuuli, että pääsi haluamaansa kouluun halua-
malleen erikoisluokalle. 

– Siitä tajusin, että hänellä oli ollut ihan valtavat paineet, Minna kertoo.
Minnan mielestä paineisiin ei ollut mitään syytä, koska oli ihan selvää, että Aino pääsisi 

minne halusi. Aino on aina ollut luokkansa paras tai parhaiden joukossa.
Paineet olivat kuitenkin niin kovat, että Aino uupui pahasti ja hänelle kehittyi syömis-

häiriö. Tässä jutussa Minna kertoo nyt 16-vuotiaan tyttärensä uupumisesta muutetuilla ni-
millä aiheen arkaluonteisuuden vuoksi.

HARVA UUPUU ALALUOKILLA 
Siirtymä peruskoulun yläluokille on vaihe, jossa voi alkaa tulla ensimmäisiä merkkejä kou-
lu-uupumuksesta, sanoo kasvatustieteen professori Katariina Salmela-Aro Helsingin yli-
opistosta.

Lasten ja nuorten puhelin: p. 116 111 
ma–pe klo 14–20, la–su klo 17–20 

 � nuortennetti.fi/soita
Nettikirjepalvelu:

 � nuortennetti.fi/kirjoita 
Chat: su–ke klo 17–20, myös ajanvarauksella

 � nuortennetti.fi/chat 
 
Vanhempainpuhelin: p. 0800 922 77 
ma–ti klo 10–13 ja 17–20, ke klo 10–13, to klo 14–20 
Vanhempainnetin kirjepalvelu ja chat, myös ajanva-
rauksella

 � vanhempainnetti.fi  

Syömishäiriöliiton tukipuhelin syömishäiriötä sairas-
taville ja läheisille: p. 02251 9207 
ma klo 9–15 ja to klo 12–18

 � syomishairioliitto.fi
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– Alakoulussa on harvemmin ihan uupu-
musta, Salmela-Aro sanoo. 

Tosin hän huomauttaa, että asiaa ei ole 
kovin paljoa tutkittu alakoulun kontekstis-
sa. Yleisesti kehitys menee Salmela-Aron 
mukaan kuitenkin niin, että kun lapset 
aloittavat koulunkäynnin, heidän kouluin-
tonsa on huipussaan. Into alkaa pikkuhiljaa 
laskea, ja se voi antaa tilaa uupumukselle 
yläluokille siirryttäessä.

Kehityskulkuja on kuitenkin monenlaisia. 
Salmela-Aro toteaa, että nuori voi olla vaa-
rassa uupua myös, jos on hyvin innostunut 
ja samalla hyvin stressaantunut. 

Vuoden 2019 kouluterveyskyselyn mu-
kaan jo reilusti yli 15 prosenttia kahdek-
sas- ja yhdeksäsluokkalaisista sekä lukion 
ensimmäisen ja toisen vuoden opiskelijois-
ta tuntee koulu-uupumusta. Määrä on kas-
vanut, ja uupuminen on yleisempää tytöillä 
kuin pojilla. 

Ammatillisten oppilaitosten opiskelijoilla 
uupumus on harvinaisempaa. Salmela-Aro 
arvioi tämän johtuvan ainakin osittain sii-
tä, että siellä vaatimukset ovat erilaisia: jos 
lukuaineet takkuavat, peruskoulun loppu 
voi olla hyvin vaikea, mutta ammatillisessa 
oppilaitoksessa voi loistaa esimerkiksi kä-
dentaidoissa. 

Salmela-Aron mukaan uupumus nousee 
voimavarojen ja vaatimusten välisestä ris-
tiriidasta. Vaatimuksia voi tulla muualta-
kin kuin koulusta, esimerkiksi kavereilta tai 
vanhemmilta, ja nuoret voivat olla itse it-
sensä pahimpia kriitikoita. 

VAATIMUKSIA JA ITKUA
Aino on tottunut vaatimaan itseltään pal-
jon. Kun sisarukset ovat osanneet jotain, 
Aino on ajatellut, että hänen täytyy osata 
yhtä hyvin – vaikka sisarukset ovat melkein 
kymmenen vuotta vanhempia. 

Ainolla on myös vahva sosiaalinen oma-
tunto, ja hän tuntee vastuuta maailman 
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tilasta. Se on saanut hänet vaatimaan it-
seltään kieltäymyksiä esimerkiksi ruokava-
liossa. 

Yhdeksän ei ole Ainolle hyvä arvosana. 
Muulle perheelle Ainon koulumenestys on 
näyttänyt helpolta, ja perhe on kehunut 
Ainoa siitä. Nyt Minna miettii, ovatko he 
huomaamattaan aiheuttaneet kehumalla 
paineita.

Kesällä ennen seitsemättä luokkaa pai-
neet alkoivat purkautua lisääntyvänä itkui-
suutena. 

Minnalla sattui olemaan tuolloin töissä 
valtava projekti, jonka takia hän oli osan 
kesästä pois kotoa. Sinä aikana Aino lähti 
urheiluntäyteiselle lomalle Minnan puoli-
son kanssa. Lomalla Aino oli ollut reipas ja 
halunnut liikkua suunniteltuakin enem-
män, mutta hän palasi sieltä väsyneenä.

– Hän alkoi itkeä minulle iltaisin, ettei tu-
le pärjäämään yläasteella eikä varmaan saa 
hyviä numeroita ja mitenköhän kaikki me-
nee. Alkoi olla hirveän paljon huolia ja ah-
distusta, Minna kertoo. 

Seitsemännen luokan alussa Aino kuiten-
kin menestyi koulussa hienosti, mutta jou-
lun lähestyessä hän alkoi taas olla itkuinen. 

Oltiin siinä pisteessä, että äiti laittoi tyt-
tären harrastukset tauolle. Aino tarvitsi le-
poa. 

STRESSI ON NORMAALIA
Professori Salmela-Aro kuvailee, että uu-
puneen väsymys on sellaista, joka ei mene 
nukkumalla ohi ja joka häiritsee arkea. Vä-
symys liittyy stressin kokemiseen.

– Ei pidä huolestua siitä, että stressiä 
koetaan, vaan siitä, kun sen määrä alkaa 
lisääntyä voimakkaasti ja sitä ei pysty sää-
telemään. 

Muita koulu-uupumuksen tekijöitä voi-
vat olla ainakin opintojen merkityksen vä-
hentyminen ja riittämättömyyden tunne 
opinnoissa. Ainon kohdalla riittämättö-

myyden tunne oli kova. 
Tyypillisesti se on kuitenkin lukiolais-

ten tyttöjen ongelma. Lukiossa työmäärä 
kasvaa, ja ylioppilaskirjoitusten merkitys-
tä korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa on 
kasvatettu. Salmela-Aro toteaa, että luki-
olaisten voimavarat ja tuki eivät ehkä ole 
kasvaneet samaa tahtia kuin vaatimukset. 

Merkityksen vähentyminen puolestaan 
on erityisesti yläkouluikäisten poikien on-
gelma. Voi olla kyynisyyttä ja kielteistä 
suhtautumista kouluun. Salmela-Aro huo-
mauttaa, että peruskoulu yläluokkineen on 
pakollista – jos valitsee jatkaa lukioon, sen 
yleensä kokee merkitykselliseksi. 

Salmela-Aro kertoo, että jos koulu-uupu-
mus on voimakasta, riski sairastua mielen-
terveyden häiriöihin voi olla suuri.  

– Mutta silloin pitää olla voimakas kou-
lu-uupumus. Stressi ei ennusta sitä, että 
masentuu, Salmela-Aro tarkentaa. 

Mielenterveyden häiriöt ovat yleisempiä 
tytöillä. Uupumuksen seurauksena voi sai-
rastua esimerkiksi masennukseen tai ah-
distuneisuushäiriöön – tai syömishäiriöön, 
kuten Aino. 

SAIRAANA EI JAKSANUT KOULUUN
Joulun lähestyessä Minna alkoi kiinnittää 
huomiota siihen, että Aino oli laihtunut. 
Hän otti asian puheeksi, mutta Aino kielsi 
ongelman. Joululomalla Minna sai kuiten-
kin puristettua tyttärestään ulos, että syö-
misen suhteen voi olla pientä vaikeutta.

Alkoi erittäin vaikea vuosi. Aino söi hy-
vin vähän. Kevätlukukaudella hän oli niin 
heikossa kunnossa, ettei pystynyt käymään 
koulua lähes ollenkaan. Sen myötä hän jäi 
myös uudessa koulussa vähän ulkopuoli-
seksi. 

Syömishäiriöliiton verkkosivuilla tode-
taan, että häiriöiden kirjo on laaja ja oireilu 
yksilöllistä, eikä siksi voida osoittaa yleis-
pätevää hoitopolkua, jota pitkin syömishäi-

Aino ei edelleenkään ole sitä mieltä, että ysi on 
hyvä numero. Silti häntä naurattaa, kun minä 
sanon, että jos kaikesta saa kympin, on robotti.

ETÄKOULU VOI 
TUODA HAASTEITA
Koronaviruksen vuoksi moni opiskelee nyt etänä. 
Kasvatustieteen professori Katariina Salmela-Aro 
nostaa esiin kolme huomioitavaa asiaa: 

1Nuoret eivät ole yhtenäinen ryhmä. Jos on 
hyvät digitaidot, opiskelu voi sujua jopa 
aiempaa paremmin. Toiset voivat kokea 

entistä enemmän riittämättömyyttä.

2Etäopiskelussa työmäärä nousee helposti, 
ja se voi olla uuvuttavaa. 

3Jatkuva digilaitteilla työskentely voi 
heijastua uneen.

Nuoret tarvitsevat nyt Salmela-Aron mukaan eri-
tyisen paljon stressinsäätelytaitoja ja itseohjautu-
vuutta – ja tukea. Jos nuorella tulee ongelmia, Sal-
mela-Aro kehottaa vanhempia tarjoamaan tukea 
nopeasti. Hän muistuttaa, että riman laskeminen 
voi olla hyväksi kaikille. 

 LAPSEMME 11 



12 LAPSEMME  LAPSEMME 13 

riön hoito etenee. Siksi tässä jutussa ei ava-
ta Ainon hoitopolkua tarkasti. 

Syömishäiriöliitto kehottaa aloittamaan 
oikeanlaisen hoidon etsimisen ottamalla 
yhteyttä työ-, opiskelu- tai kouluterveyden-
huoltoon tai omaan terveyskeskukseen. 

Minna kertoo, että Aino sai apua vasta, 
kun hän ei jaksanut pysyä pystyssä ja Min-
na vei hänet ensimmäisen kerran sairaa-
laan. Hän kokee, että Aino sai suurimman 
avun yksityisestä Syömishäiriökeskuksesta. 
Itse hän jäi pois töistä ja hoiti Ainoa paljon 
kotona.

– Se oli rankkaa aikaa. Hän ei muista sii-
tä hirveästi, koska oli niin väsynyt, Minna 
kertoo. 

Myös Minna väsyi välillä. Hän kertoo op-
pineensa, että täytyy pitää itsestä huolta, 
jotta jaksaa pitää muista huolta. Hänel-
le Facebook-ryhmästä saatu vertaistuki 
oli tärkeää. Sen kautta hän ymmärsi, että 
muutkin syömishäiriötä sairastavien van-
hemmat ovat normaaleja ja mukavia ih-
misiä, jotka ovat neuvottomia sairauden 
edessä. 

Minna yrittää olla ottamatta sairautta 
omille niskoilleen. 

– Yksi kaikkein tärkein ohje vanhemmil-
le on se, että älä mieti, mistä tämä johtui, 
Minna kertoo kuulleensa. 

TOIPUMISEN POLULLA
Kesällä seitsemännen luokan jälkeen Ainon 
voinnissa tapahtui käänne parempaan. 

Minnan mukaan Ainoa alkoi harmittaa, 
että tämä ei ollut jaksanut nähdä ystäviään. 
Samaan aikaan Minna sisuuntui. Hän kuuli 
Maudsleyn menetelmästä. Se tuki perhe-
pohjaista hoitoa, jossa vanhemmat ottavat 
vastuun syömishäiriötä sairastavan ruokai-
lusta. Minna alkoi annostella Ainolle viisi 
ateriaa päivässä ja istui vieressä kannusta-
massa, kun tämä söi. 

– Muistan, kun hän ensimmäistä kertaa 
myönsi tuntevansa aitoa nälkää tai pyysi 
kerran jotain lisää. Sen jälkeen vielä taan-
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nuttiin vaikka kuinka paljon ja monta ker-
taa, mutta hyvät hetket itkettivät ilosta. 

Minna antaa kiitosta tuesta niin Syö-
mishäiriökeskuksen sairaanhoitajalle kuin 
Ainon luokanvalvojalle ja erityisopettajal-
le. Luokanvalvojan kanssa oli säännöllisiä 
tapaamisia. Hän ei painostanut, vaan kan-
nusti käymään koulua voinnin mukaan.

Aino alkoi saada vuosiluokkiin sitoma-
tonta opetusta. Hän ei siis koskaan viralli-
sesti siirtynyt seitsemänneltä kahdeksan-
nelle ja yhdeksännelle luokalle, vaan tekee 
opintoja joustavasti. 

Kahdeksannen lukuvuoden syksynä Ai-
nolle kertyi vielä melko paljon poissaoloja. 
Keväällä hän pystyi jo enimmäkseen käydä 
koulua, mutta kevennetyllä lukujärjestyk-
sellä. Esimerkiksi harrasteaineita oli vä-
hemmän. 

Nyt Aino on lopettamassa yhdeksättä lu-
kuvuotta ja siten peruskoulua. Koronavirus 
vaikuttaa arkeen, mutta aiemmin hän pää-
si myös palaamaan harrastustensa pariin, 
joskaan harrastaminen ei ole enää niin ta-
voitteellisesti. Kavereitakin hän on nähnyt 
– ja jopa syönyt herkkuja heidän kanssaan. 
Syömishäiriöstä toipuminen on pitkällä.

Minnan mukaan Aino tekee edelleen pal-
jon töitä koulun eteen, mutta työskentely 
on iloisempaa ja vähemmän paineista. Sa-
maan aikaan hänen keskiarvonsa on nous-
sut entisestään. 

– Hän ei edelleenkään ole sitä mieltä, et-
tä ysi on hyvä numero. Silti häntä naurat-
taa, kun minä sanon, että jos saa kaikesta 
kympin, on robotti. 

Minna katsoo, että suorituspaineiden 
pieneneminen näkyy myös Ainon tulevai-
suudensuunnitelmissa. Aino on alkanut 
pohtia muitakin vaihtoehtoja kuin lääkärin 
ammattia. 

Seuraavaksi on kuitenkin lukion vuoro. 
Aino aikoo käydä sen neljässä vuodessa. 

– Hän itse sanoo, että kun hän ei ole ehti-
nyt olla niin paljon koulussa yläastelaisena, 
niin hän haluaa käydä lukion rauhassa. 

Vanhempien rooli nuorten elämässä on äärimmäi-
sen tärkeä, sanoo kasvatustieteen professori Kata-
riina Salmela-Aro Helsingin yliopistosta.

– Vanhemmat voivat helposti ajatella, että kun 
nuoret ovat jo lukiolaisia, niin vanhempien rooli 
ei ole enää niin oleellinen. Tutkimukset osoittavat 
päinvastoin.

Niinpä hän kehottaakin vanhempia olemaan 
nuorten saatavilla ja seuraamaan herkällä korval-
la näissä tapahtuvia muutoksia. Jos nuori ei tunnu 
pääsevän eroon kouluun liittyvistä ajatuksista, se 
voi olla merkki koulu-uupumuksesta.

– Jos on ylioppilaskirjoitukset tai koeviikko, on 
selvää, että energia menee siihen. Mutta jos ei ole 
sellaista vaan niin sanotusti normaalia opiskelua, 
ja silti kaikki illat menevät opiskelun märehtimi-
sessä.

Salmela-Aro huomauttaa, että välttämättä nuori 
ei edes käytä aikaa opiskeluun, vaan nimenomaan 
märehtimiseen ja vertailuun. Tätä voi ruokkia myös 
kaveripiiri, jossa vertaillaan paljon.

Uupumus voi oireilla myös esimerkiksi pitkittyvi-
nä univaikeuksina.

Salmela-Arolla on kuitenkin lohdullinen viesti: 
uupumus ei ole asia, jolle ei voisi tehdä mitään, 
ja siksi siihen voi ottaa optimistisen asenteen ja 
yrittää puuttua mahdollisimman varhaisessa vai-
heessa.

– Ennaltaehkäiseminen on aina helpompaa kuin 
hoitaminen, Salmela-Aro muistuttaa.

Hän kannustaa vanhempia vahvistamaan nuor-
ten vahvuuksia ja auttamaan niiden löytämisessä. 
Vanhemmat voivat myös tuoda esiin, että stressi 
kuuluu elämään, ja tarjota keinoja säädellä sitä. 
Voi esimerkiksi miettiä, ovatko nuoren päivät liian 
täysiä ja pitäisikö karsia jostain ainakin vähäksi ai-
kaa. Vanhemmat voivat myös tukea hyvässä vuoro-
kausirytmissä.

Tilanteet ovat erilaisia, ja siksi ei ole oikein 
yleispäteviä toimintaohjeita uupuneen nuoren tu-
kemiseen. Jollekin esimerkiksi harrastus voi olla 
voimavara, toiselle taas harrastus voi kääntyä uu-
vuttavaksi.

Tarvittaessa vanhemmat voivat rohkaista nuor-
ta puhumaan esimerkiksi koulupsykologille tai ot-
taa itse yhteyttä koulupsykologiin ja pohtia tämän 
kanssa, miten nuorta voisi auttaa. 

Salmela-Aro toteaa, että koulusta pois jääminen 
on iso haaste – mitä kauemmin on poissa, sitä vai-
keampi on palata. Siksi hän kannustaa kokeile-
maan muita keinoja ensin.

VANHEMMAN 
TUKI ON TÄRKEÄ

Uupumus ei ole asia, jolle ei voisi tehdä mitään, ja 
siksi siihen voi ottaa optimistisen asenteen ja yrittää 
puuttua mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.
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K yllä voi, tosin ruoka-allergian oi-
reet ovat hyvin yksilöllisiä. Voi 
olla suolioireita, itkuisuutta tai 
ihottumaa. Pitkään jatkuvat ja 
arkea haittaavat oireet kannat-

taa tutkituttaa lääkärillä, kertoo kokenut 
allergianeuvoja Tuula Jokinen Pirkan-
maan Allergia- ja Astmayhdistykseltä.  

Jos epäily osoittautuu oikeaksi, ei hätää: 
valtaosa ruoka-allergioista helpottaa pie-
nokaisen suoliston kehittyessä.  

SIEDÄTTYMISTÄ VAI ALLERGIAA?
Nykyisin suositellaan kiinteiden ruokien 
kokeilemisen aloittamista 4–6 kuukauden 
iässä. Vauvan posket saattavat lehahtaa pu-
naisiksi uudesta ruoka-aineesta, mutta se 
ei vielä tarkoita, että hän olisi allerginen.  

– Lehahdukset liittyvät myös elimistön 
normaaliin siedättymiseen ja laantuvat 
ajan myötä. Vain 3–9 prosenttia epäillyistä 
ruoka-allergioista osoittautuu todellisiksi. 
Mutta jos lapsen oireet ovat vakavia, neu-
volassa voidaan kirjoittaa lähete lääkärille. 

Tavallisimpia ruoka-allergian aiheutta-
jia ovat lehmänmaito, kananmunat sekä 
vehnä, ruis ja ohra. Allergiaoireet aiheuttaa 
ruuan sisältämä proteiini, johon elimistö 
reagoi turhan ärhäkkäästi.

Ruoka-allergia todetaan varmimmin lää-
kärin ohjeiden mukaan tehdyllä välttä-
mis-altistamiskokeella. Epäiltyä ruokaa, 
esimerkiksi maitoa, vältetään 1–2 viikkoa. 
Samalla pidetään oirepäiväkirjaa. Tämän 
jälkeen ruokaa kokeillaan lääkärin valvon-
nassa uudelleen. Jos oireet palaavat, on ti-
lanne selvä. Altistuksella selvitetään myös 
se, millaisilla annoksilla oireet palaavat eli 
miten vakava allergia on. 

– Lääkäri voi käyttää diagnoosin tukena 
ihopistokokeita ja verikokeita, mutta yksi-
nään ne eivät ole luotettavia.  

IIK, UUSIA MAKUJA!
Jos pienokaisella todetaan ruoka-allergia, 
jätetään oireita aiheuttavat ruuat toistai-
seksi pois ruokavaliosta. Imetykseen vau-
van ruoka-allergia vaikuttaa vain harvoin.

– Tutkimusten mukaan äidinmaidossa 
on allergiaa aiheuttavia proteiineja jäljel-
lä vain mikrogrammoja, joten sen ei pitäisi 
aiheuttaa oireita. Siksi yleensä ei suositel-
la, että imettävä äiti jättää ruokavaliostaan 
mitään pois. 

Jokisen mukaan vanhojen tuttujen ruo-
ka-aineiden jättäminen pois pienokaiselta 
voi aluksi hirvittää, mutta melko nopeasti 
pieni tottuu uusiin makuihin.

– Kasviksiin, marjoihin ja juureksiin tot-
tuu helposti tutun ruuan mukana. Sano-
taan, että lapsella kestää 10–15 maistamis-
kertaa ennen kuin uuteen makuun tottuu. 
Ei kannata luovuttaa, jos heti ensimmäisel-
lä kerralla ei onnistu. Kannattaa tarjota sit-
keästi, mutta tyrkyttämättä.  

Taaperoikäinen rohkaistuu maistamaan, 
jos muut perheenjäsenet syövät samaa ruo-
kaa. Hyvä keino on myös ottaa lapsi ruu-
anlaittoon mukaan, jos se vain suinkin on-
nistuu. Pikkukokit ovat yleensä innokkaita 
maistelemaan omia pöperöitään. 

PÄIVÄKOTIIN TURVALLISIN MIELIN
Päiväkotia varten tarvitaan lääkärin tai ra-
vitsemusterapeutin todistus ruoka-aller-
giasta. Päiväkodissa on noudatettava lää-
kärin määräämiä ruokarajoitteita huolel-
lisesti.  

Vauva on itkuinen ja iholle on noussut kutisevia näppyjä. Yöt ovat 
levottomia. Voisiko tämä olla ruoka-allergiaa?
TEKSTI TUIJA SILJAMÄKI  KUVAT JOHANNA SARAJÄRVI

Esikoisella meni iho huonoon kuntoon kolmikuise-
na, posket olivat veresnahalla. Öisin vauva raapi 
päänahan verille. Aluksi epäiltiin atooppista ihottu-
maa ja määrättiin voiteita, mutta iho ei parantunut. 
Nelikuisena pääsimme allergiatesteihin, joissa var-
mistui maito- ja kananmuna-allergia, myöhemmin 
todettiin myös vehnä- ja maapähkinäallergia. 

Olin kauhuissani. Tuntui, että joka ruuassa on 
maitoa tai kananmunaa jossakin muodossa, jopa 
liemikuutiossa. Pian löysin kuitenkin korvaavat 
tuotteet, esim. kaurapohjaisia tuotteita on paljon. 
Lääkäri suositteli myös jatkamaan imetystä, ellei 
pojan iho mene todella pahaan kuntoon. Imettämi-
nen toimi myös siedätyksenä.

Vuoden ikäisenä poika meni päiväkotiin, jossa 
sai kauramaitoa ja munatonta ruokaa. Vehnää ei 
tarvinnut enää isommin vältellä. Vähän väliä ko-
keilimme maitoa pieniä määriä lääkärin ohjeiden 
mukaan, ja yhtäkkiä hän alkoikin 2-vuotiaana sie-
tämään sitä! 

Kananmunasta tuli vielä silloin ihottumareakti-
oita, pari kertaa oikein iso reaktio. Pikkuhiljaa ka-
nanmuna alkoi kuitenkin sopia, aluksi leivonnai-
sissa. 4,5-vuotiaana tehdyssä altistuskokeessa ei 
tullut enää mitään reaktiota. Edelleenkään hän ei 
tykkää maidon tai kananmunan mausta sellaise-
naan, mutta jäätelö ja suklaamunat ovat herkkua. 
1-vuotiaalla veljellä oli aluksi samoja oireita juuri-
kin maidosta ja munasta, mutta näyttäisi, että hän 
alkaa sietää niitä nopeammin. 

Hanna-Mari, 36, lapset 5,5 ja 1

Lue toinen tarina sekä tutustu verkko- ja kirjavink-
keihin osoitteessa mll.fi/lapsemme

Onko tämä 
allergiaa?
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NÄIN MEILLÄ

1920-luvulla maitoru-
ven hoidossa käytettiin 
alppilamppua. Tautia 
ei tuolloin vielä liitetty 
allergiaan. Kuva MLL:n 
Lastenlinnasta. 
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– Vanhempien on hyvä käydä vielä erik-
seen läpi keittiöhenkilökunnan kanssa 
kaikki sopivat ja ei-sopivat ruoka-aineet. 
Monesti he keittiöstä mielellään tarkistavat 
vanhemmilta nämä asiat. Noin kerran vuo-
dessa selvitetään, joko lapsi sietäisi allergi-
aa aiheuttanutta ruoka-ainetta. Ruokarajoi-
tusten purku tapahtuu vain lääkärin ohjei-
den mukaan. 

Sen jälkeen kun lapsella on todettu ruo-
ka-allergia, Jokinen suosittelee hakeutu-
maan verkon tai allergiayhdistysten vertais-
tukiryhmiin.

– Asiantuntijoilta saa lääketieteellisen 
avun, mutta vertaisilta parhaat käytännön 
vinkit niin arjen jaksamiseen kuin erityis-
ruokavalioiden saloihinkin. Myös meidän 
allergia- ja astmayhdistysten neuvontapu-
helimista saa käytännön neuvoja, esimer-
kiksi pakkausmerkinnöissä, ruokavalioon 
sopivissa tuotteissa ja ruuanvalmistukses-
sa. 

ALLERGIOISTA KASVETAAN ULOS
Tiukkojen ruokarajoitusten jälkeen tulee 
pian aika laajentaa taaperon ruokavaliota. 
Silloin laaditaan lääkärin ohjeistuksen mu-
kaisesti niin sanottu rotaatioruokavalio.  

– Se on eräänlainen lukujärjestys, jonka 
mukaan uusi ruokia kokeillaan. Esimerkiksi 
maanantaisin puoli teelusikallista peruna-

Ylivoimaisesti
suurin osa 
allergioista 
helpottaa jo 
taaperona.

sosetta, sitten päivä tai kaksi väliä ja anne-
taan uudelleen. Samalla pidetään oirepäi-
väkirjaa. Tarkoitus on pikkuhiljaa kasvattaa 
ruoka-aineiden määrää. Tämä on toiminut 
monilla! 

Tuula Jokisella on lohdullinen viesti van-
hemmille, joiden vauvalla on todettu ruo-
ka-allergia: ylivoimaisesti suurin osa aller-
gioista helpottaa jo taaperona. 3-vuotiaan 
suolisto on kehittynyt jo huimasti. Harvalla 
on enää kouluiässä laajoja ruokarajoituk-
sia. Aikuisena ruoka-allergiaa on 2–5 pro-
sentilla. 

– Olen nähnyt niin paljon perheitä, joilla 
on ollut käytössä vain muutama ruoka-ai-
ne. Usein yllättävänkin pian alkaa löytyä 
muita sopivia ruoka-aineita ja tiukat rajoi-
tukset saadaan purettua. Moni perhe ei oli-
si uskonut, että heidän lapsensa paranee, 
mutta näin ihan oikeasti tapahtuu! 

Vain parhaat, huolella

valitut raaka-aineet

Ei lainkaan säilöntä-

tai väriaineita

Vain puhtaimmat, huolella valitut 
ja luonnolliset lastenruokalaatuiset 
raaka-aineet ilman lisättyjä väri- 
tai säilöntäaineita lastenruoka-
lainsäädännön mukaisesti. Katso, 
kuinka lastenruokamyytit murtuvat 
ja lue lisää Piltti-lastenruuasta:
www.piltti.fi/lastenruokamyytit

TIESITKÖ?
Yleisimpiä allergioihin liittyviä väärinkäsityksiä on 
maitoallergian sekoittaminen laktoosi-intolerans-
siin. Maitoallergiselle oireita aiheuttaa maidon pro-
teiini, siksi hän ei siedä mitään maitotuotteita. Lak-
toosi-intoleranssista kärsivä sen sijaan voi syödä 
laktoosittomia maitotuotteita.
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Poikkeusajan
hengähdystauko
Aamuherätys ilman vatsanpohjassa vellovaa jännitystä: 
löytyykö kaveri välitunneiksi, jutteleeko kukaan lounaal-
la tai haluaako pariksi ryhmätehtävään. 

Kaikki lapset eivät kärsi korona-ajan eristyksestä. Jos 
kotona asiat ovat suhteellisen hyvin, on päiväkodissa tai 
koulussa riipaisevaa ulkopuolisuutta kokenut lapsi nyt 
levollisempi. Myös koulutyö saattaa hoitua aiempaa pa-
remmin, kun saa keskittyä omaan oppimiseen eikä sosi-
aalinen stressi syö energiaa uuden omaksumiselta.  

Moni lapsi tarvitsee aikuisen apua kavereiden saami-
seen. Herkemmät ja varautuneemmat lapset tarvitse-
vat tukea liittyäkseen leikkeihin tai uskaltaakseen puhua 
toisille. Isommissa ryhmissä aikuisen aika menee mo-
nesti kuitenkin niiden lasten huomioimiseen, joita täy-
tyy toistuvasti ohjata tai rajoittaa. Lapset, joiden käytös 
ei vaadi aikuisen puuttumista, saattavat jäädä vaille tu-
kea ja kärsiä huomaamatta. Jos kokemus ulkopuolisuu-
desta jatkuu pitkään, siitä on vaarana muodostua lapsen 
pysyvä rooli. Olo muuttuu näkymättömäksi. Käsitys it-
sestä arvokkaana ja merkityksellisenä häviää.  

Onneksi vanhemmat voivat vaikuttaa lapsen koke-
muksiin itsestä. Ryhmässään näkymättömän on tärkeä 
tulla nähdyksi kotona. Lasta vahvistetaan osoittamalla, 
että tämän tunteilla ja ajatuksilla on väliä. Se tarkoittaa 
lapsen mielipiteiden kyselemistä, niiden kuuntelua sekä 
mahdollisuutta vaikuttaa ja päättää itsensä kokoisista 
asioista. Lapsi tarvitsee myös paljon hellyyttä ja positii-
vista palautetta. Leikkiin tai peleihin liittymistä ja kes-
kustelujen aloittamista voi harjoitella vaikka vanhem-
man tai sisaruksen kanssa. Kun luottamus itseen kas-
vaa, voi olla helpompi kertoa ideoitaan, mielipiteitään ja 
myös pitää puoliaan silloin kun tarvitsee.  

Koronakriisillä on vakavia seurauksia perheisiin ja 
koko yhteiskuntaan. Lapsille, jotka kärsivät ulkopuoli-
suudesta ja yksinäisyydestä koulussa, se on kuitenkin 
tarjonnut mahdollisuuden hengähdystaukoon. Joillekin 
lapsille poikkeustila voi olla voimaantumisen aika ja uu-
den alku. 

Tatjana Pajamäki
MLL:n auttavien puhelinten päällikkö

Tällä kolumnipaikalla vuorottelevat MLL:n asiantuntijat.

Uskalla 
puhua.

Ihan
mistä
vaan.

SOITA TAI KIRJOITA MAKSUTTA JA LUOTTAMUKSELLISESTI MISTÄ 
VAIN ASIASTA. LASTEN JA NUORTEN PUHELIN 116 111 JOKA PÄIVÄ. 

CHATTAA: WWW.NUORTENNETTI #PUHUMISTÄVAAN
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Lasten oma 
ruutukaveri

Pikku Kakkosen juontajana tunnettu Veera Degerholm ammentaa työhönsä kaiken 
äidinsydämensä viisauden. Omien lasten kasvun myötä villikkotytöstä on varttunut 

vanhempi, joka on säilyttänyt yhteyden sisäiseen lapseensa.

VEERA  Degerholm muistaa hyvin, kun heille tuli väritele-
visio 1970-luvulla. Miten hän ihmettelikään papukaijoista 
kertovan luontofilmin värejä! Pikku Kakkosen ensimmäi-
nen ohjelma lähetettiin 11. tammikuuta 1977. Veera oli sil-
loin 5-vuotias ja kuului ohjelman kohderyhmään. 

Ensimmäisen ohjelman juonsi Pekka Salo, joka tuli 
myöhemmin tunnetuksi karvaisen koirakäsinuken, Ransu 
Karvakuonon juontajaparina. Eipä arvannut Veera, että 
Salon ja Ransun jutustelua kuunnellessaan, hän kuunteli 
tulevaa työtoveriaan. 

Veeran lapsuudensankari oli Peppi Pitkätossu. Aina 
Peppi -sarjan alkaessa hän liimaantui lumoutuneena ruu-
dun ääreen katsomaan, kuinka Peppi ja hänen hevosensa 
laukkasivat tunnusmusiikin tahdissa. Hän myös nauhoit-
ti televisiosta tunnuslaulun nauhurillaan, jotta voisi laulaa 
mukana. 

Pepissä vetosivat hulvattomuus ja epäkonservatiivisuus, 
ja Veera samastui itsenäiseen, omavoimaiseen tyttöön, jol-
la oli vilkas mielikuvitus. 

– Peppi on ollut minulle suuri inspiraation lähde! 
Hevostytön lapsuuden unelma-ammatti oli hevoshoitaja, 

näyttelijähaaveet heräsivät vasta myöhemmin. Vaikka De-
gerholm on profiloitunut lastenkulttuuriin ja -teatteriin, on 
hän tehnyt draamaa myös aikuisille.

ÄITIYDESTÄ Degerholm haaveili jo pienestä pitäen. Hän 
ajatteli äitiyden kasvattavan häntä ihmisenä. Niin myös ta-
pahtui. Ollessaan lähdössä synnytyssairaalasta esikoinen 
turvakaukalossa, hänen oli pakko kysyä sairaanhoitajalta, 
että todellako tämä pieni ihminen on nyt kokonaan hänen 
vastuullaan.

– Vastuu kolahti valtavana. Oli pieni järkytys huomata, 
että lapsen tarpeet ovat aina etusijalla. Että huuto loppuu 

vasta kun olen ratkaissut ongelman. Lapseni olivat piene-
nä tosi allergisia ja paljon sairaana. Äitiys kasvatti ainakin 
sisukkuutta, ongelmanratkaisutaitoa ja epäitsekkyyttä. Elä-
män ihmeellisin asia oli seurata heidän kasvuaan.

Oli sattumien summa, että hänestä tuli Pikku Kakkosen 
juontaja. Veera käytti tuolloin taaperoikäisiä lapsiaan Pek-
ka Salon vaimon Maija Salon musiikkileikkikoulussa Tam-
pereella. Siellä hän näki seinällä Pikku Kakkosen julisteen 
ja tuumi, että lastenohjelmien tekeminen voisi olla hänelle 
mieluisa työ. Tuota pikaa hän lähetti tuottajalle itsestään 
esittelyvideon, jossa lauloi hassuja lauluja ja kertoi hikisuk-
kavitsejä.

Se toimi, ja Veera Degerholm nähtiin ensimmäistä ker-
taa tv-ruudussa 2006. Ensimmäisen lähetyksen kuvauksis-
sa hän tajusi kauhukseen, että oli käsikirjoittanut itselleen 
monta sivua puhetta, kun puoli sivua olisi riittänyt. 

– Jännitti hirveästi. Pikku Kakkosen juontaminen on 
oma tyylilajinsa. Ei siihen ole koulutusta, vaan jokainen op-
pii sen omalla tavallaan. Onneksi kameran takana oli em-
paattisia ihmisiä, jotka neuvoivat, kuinka olla.

Myös hänen omat lapsensa katsoivat Pikku Kakkosta – ja 
äitiään ruudussa. Kun kaikki meni hyvin, lapset unohtivat, 
että oma äitihän siinä juontaa. Mutta heti jos juontajan läs-
näolo lipsui, lapset huomauttivat siitä.

– Äidin keskeneräisyys oli heille tuskallista katsottavaa. 
Studiossa, kameran edessä ihminen on kuin suurennusla-
sin alla. Täytyy olla läsnä itselleen ja sinut itsensä kanssa. 
Joskus virittäytymistä helpottaa, kun ajattelen jutellessani 
tuttuja pieniä lapsia. 

PIKKU KAKKOSESTA on tullut suomalaisessa lastenkulttuu-
rissa käsite. Vanhemmat luottavat, että sieltä tulee ohjel-
maa, jonka huomaan lapset voi huoletta jättää hetkeksi.  

TEKSTI TUIJA SILJAMÄKI KUVAT LIISA MÄKINEN

VIERAANA

Veera Degerholm pitää 
tärkeänä vaalia lasten 
luontaista taitoa ihmetellä 
asioita ja oivaltaa itse.
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– Pikku Kakkosessa on paljon ihmisiä, jotka työsken-
televät pitääkseen huolta, että olemme turvallisia, luot-
tamuksen arvoisia. Vanhempia kuunnellaan herkällä 
korvalla.

Nykyisin Veera Degerholm työskentelee Pikku Kakko-
sessa paitsi juontajana, myös näyttelijänä ja esiintyjänä 
erilaisissa live-tapahtumissa, joissa tavataan lapsiylei-
söä. Pikku Kakkosen kantava ajatus on lapsen arvostava 
kohtaaminen. Juontaja on lapsen tuttu ja turvallinen ka-
veri, joka katselee ohjelmia hänen kanssaan.

Juonnoissaan Degerholm juttelee lapsille lempeän 
rauhalliseen tyyliinsä erilaisista teemoista, kuten vaikka-
pa tunnetaidoista, ihmisenä olemisen taidoista ja omien 
vahvuuksiensa tunnistamisesta. 

– Omat arvoni kasvattajana siirtyvät myös juontoi-
hini. Se mitä olen omille lapsilleni, olen myös juontaja-
na. Itselleni tärkeitä teemoja on miettiä, kuka olen tässä 
maailmassa, miten tulen nähdyksi ja miten vaalin yh-

teyttä toiseen ihmiseen. Myös leikki, luonto ja tarinat 
ovat tärkeitä.

Degerholm näyttelee Pikku Kakkosen talo -ohjelma-
sarjassa, jossa esitetään teemallisia mininäytelmiä per-
heen pienimmille. Ei-loru -jaksossa Susanna haluaa lai-
nata Veeran kirjaa kesken lukemisen. Veera joutuu ko-
koamaan rohkeutensa, jotta voi sanoa jämäkästi ”ei”. 

– On tärkeää uskaltaa olla oma itsensä ja laittaa rajo-
ja. Teemme myös yhteistyötä varhaiskasvatuksen am-
mattilaisten tai järjestöjen kanssa nostaaksemme esiin 
tärkeitä teemoja. Osallistuimme esimerkiksi Kehoni on 
minun -kampanjaan yhteistyössä Väestöliiton kanssa.

LASTENKULTTUURIN parissa työskennellessään Deger-
holmille on kasvanut erityinen suhde lapsiin ja lapsuu-
teen.

– Olen ymmärtänyt, miten arvokasta aikaa lapsuus 
on. Tuntuu hyvältä, että nykyisin lapsen kohtaamista ja 

Juontaja on lapsen tuttu ja turvallinen kaveri, 
joka katselee ohjelmia hänen kanssaan.

hänen kokemuksiaan pidetään oikeasti tärkeinä. Riip-
puu aiheesta, mutta välillä esiintyessäni heittäydyn itse 
lapsen taajuudelle, välillä taas olen aikuinen, joka koh-
taa 5-vuotiaan. 

Degerholm on pystynyt säilyttämään yhteyden omaan 
sisäiseen 5-vuotiaaseensa, pienen tytön rikkaaseen mie-
likuvitusmaailmaan.

– Luovassa työssä on tärkeää löytää sisältään leikkivä 
lapsi. Silti luovan työn tekijänkin on kasvettava aikui-
seksi, koska muuten meidän lapsemme eivät voi olla 
lapsia. Kaikilla meillä on kuitenkin sisällämme leikkivä 
lapsi, aikuisenakin. 

Degerholmin mielestä myös aikuiset tarvitsisivat leik-
kiä. Hän on leikitellyt ajatuksella, että voisi alkaa järjes-
tää Sisäinen lapsi -työpajoja yhdessä näyttelijäystävän-
sä kanssa.

– Aika moni meistä aikuisista on jäänyt silloin 5-vuo-
tiaana vaille tarvitsemaansa huomiota. Lapsi meissä on 
tarvitseva, haavoittuva, spontaani ja tarvitsee huomiota 
aikuisenakin. Somemaailma taas houkuttelee jäämään 
ikuisesti 15-vuotiaaksi: etsimään identiteettiään ja ke-
räämään tykkäyksiä. 

Avain sisäisen lapsensa tunnistamiseen on Deger-
holmin mukaan itsetuntemus, ja sitä oppii sosiaalisissa 
suhteissa.

– Itseään ei voi oppia tuntemaan ilman yhteyttä mui-
hin. Vasta silloin tulee tietoiseksi omista toimintatavois-
taan. 

VANHEMMILLE Degerholm haluaa muistuttaa, miten 
tärkeää on pitää huolta omasta hyvinvoinnistaan ja kas-
vustaan, sillä lapsilleen ei voi antaa mitään, mitä ei it-
sellä ole. 

Hän harmittelee vallalla olevaa yksinpärjäämisen 
kulttuuria. 

– On tärkeää kertoa, ellei jaksa ja pyytää tukea, ennen 
kuin on myöhäistä. Ja tukea pitäisi myös olla tarjolla sil-
loin kun sitä pyytää. 

Degerholm on ollut äiti pian 20 vuotta. Hänet on yllät-
tänyt tarve käydä läpi vanhoja valokuvia. Niitä katselles-
saan hän harjoittelee luopumista menneestä maailmas-
taan, lapsiperhe-elämästä.

Aikuistuvat lapset lennähtävät pian tahoilleen. Hän 
voi äitinä iloita siitä, että yhteys on säilynyt.

– Meillä on hyvä suhde, vaikka monenlaista olemme 
käyneet läpi, esimerkiksi välillä työelämäni pirstalei-
suus vapaana taiteilijana on tuonut äitiydelleni haastei-
ta. Kumpikin lapsistani on kuitenkin kertonut halua-
vansa joku päivä äidiksi, joten ei tehtäväni ihan pieleen-
kään ole mennyt. 

Kun lapset alkavat rakentaa omaa elämäänsä, luvassa 
voi olla ihania yllätyksiä.

– Aikaisemmin minä olen ollut se, joka on järjestänyt. 
Nyt voinkin nauttia siitä, mitä rikkautta lapseni tuovat 
elämääni. Ehkä saan lapsenlapsia. Sukupolvi vaihtuu. 
Asemani keskiössä muuttuu ja se tuntuu kivalta. 

VIERAANAVIERAANA

 �  Syntynyt 1971 Turussa.  

 � Valmistunut teatteritieteen maisteriksi Tampe-
reelta, jossa myös asuu nykyisin. 

 � Työskentelee näyttelijänä, käsikirjoittajana ja 
juontajana.  

 � Opiskellut myös hahmoterapiaa ja kehityspsy-
kologiaa. 

 � Perheeseen kuuluvat 16- ja 19-vuotiaat tyttä-
ret, Ilona-koira sekä kumppani ja hänen lap-
sensa.  

 � Harrastaa tanssia, ratsastusta, musiikkia, lau-
lamista sekä merenkulkua (suorittanut saaris-
tolaivurin tutkinnon). 

 � Tekee vapaaehtoistyötä Tampereen Mielenter-
veysseurassa. 

 � Haaveilee hirsimökistä meren rannalla, esi-
isien mailla.

Kuka hän on?
VEERA DEGERHOLM

w
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Digiloikka 
etäkoulussa 
Helsinkiläinen Helli opiskelee korona-
aikana kännykkä kädessä ja kaipaa 
kavereitaan.

TEKSTI MAARIT PIIPPO KUVAT MARIA YLIKOSKI

Herätyskello piippaa kahdeksalta, kun 12-vuotias 
Helli Ylikoski ponkaisee ylös sängystä. Kouluaamut 
ovat yleensä kiireisiä, mutta hampaita pestessä Helli 
muistaa, että eletään koronaviruksen aikaa eikä kou-
luun tarvitse rynnätä.  

Aamupalalla äiti Maria Ylikoski on avaamas-
sa etäyhteyttä ammattiopiston opiskelijoihin, joille 
hän opettaa media-alaa. Helli siirtyy voileivän kans-
sa omaan huoneeseen ja avaa Hangouts-sovelluk-
sen kännykästään. Siellä 6B-luokan opettaja Juha 
Kettunen toivottaa hyvät huomenet pikaviestillä, ja 
Helli moikkaa takaisin, niin että opettaja voi merki-
tä hänet koulussa läsnä olevaksi. Sitten hän aloit-
taa päivän ensimmäisen oppitunnin pyjama päällä 
omalla sängyllään. 

Kolmantena etäkouluviikkona virtuaaliset opetus-
menetelmät ovat jo hallussa. Hellin koulussa käytös-
sä ovat Googlen Hangouts-, Meet- ja Classroom-oh-
jelmat, joita oppilaat ja opettajat käyttävät tietoko-
neelta ja kännykästä. Oppitunneilla vaihdellaan net-
tipalvelusta toiseen sujuvasti chattaillen, livestree-
mauksella sekä tallenteiden ja tiedostojen kautta. 

KONTAKTEJA KAVEREIHIN VIRTUAALISESTI
Ensimmäisellä tunnilla Helli opiskelee englantia 
Meetin kautta. Kielten opiskelu etänä on Hellistä 
muita aineita haastavampaa, sillä opetusta seura-
taan suorassa videolähetyksessä. Oppilaiden pitää 
olla tarkkana, miten vastata tai kysyä neuvoa oikeal-
la tavalla.   

– Minua jännittää, osaanko laittaa mikrofonin 
päälle ja muistanko mykistää sen puhumisen jäl-
keen. Muuten virtuaaliseen luokkaan kuuluu kodin 
ääniä, Helli kertoo. 

Toinen tunti tuo vaihtelua yksinoloon, sillä sil-
loin tarkistetaan matematiikan tehtäviä parityönä. 

LASTEN MUKANA

1Etäkoulussa seurataan lukujärjestyksen 
aikataulua, mutta opiskelun paikka on 
vapaavalintainen. Helli Ylikosken koulutyöt 

sujuvat läppärin kanssa omalla sängyllä.
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soijarouheesta ja tomaatista.  
Välitunnilla tapahtuu jotain poikkeuk-

sellista: Helli lähtee temppuilemaan krui-
serilla kotipihalle naapurin Selman kanssa. 
Pitkästä aikaa on mahdollista tehdä jotain 
livenä kavereiden kesken eli kruisailla ulko-
na turvaväliä noudattaen. 

Taukoliikunta virkistää, ja etäkoulus-
sa siihenkin on kehitetty sisäversio. Sprint 
Game on nettisovellus, jonne liikunnan-
opettaja on luonut luokalle turnauksen. 
Oppituntien välillä Helli voi kerätä pisteitä 
esimerkiksi juoksemalla paikallaan, nyrk-
keilemällä ilmaan ja pelaamalla pingistä 
kännykällä. 

– Sprint Gamessa voi nostaa sykettä 
juoksemalla paikallaan 15 sekuntia kän-
nykkä kädessä. Sovellus mittaa liiketun-
nistimen kautta liikkeen nopeuden, kertoo 
Helli. 

Viimeinen oppitunti on käsitöitä, johon 
opettajan ohjeet löytyvät Google Classroo-
mista. Koska Hellin keskeneräinen lapanen 
jäi koululle ennen etäopetuksen alkua, hän 
ei voi nyt jatkaa neulomista, vaan tehtäväk-
si tulee siivota oma vaatekaappi. Helli käy 

kaapin läpi hylly hyllyltä ja laskee, paljonko 
hänellä on vaatteita.  

– Hyödyllinen tehtävä, koska kaappi oli 
sotkuinen. Löysin myös vaatteita, jotka lai-
tan kierrätykseen. 

Päätteeksi Helli lähettää kuvan kaapista 
Hangoutsiin, jossa opettaja voi kuitata teh-
tävän suoritetuksi. 

DIGISOVELLUKSIA AAMUSTA ILTAAN 
Illalla Helli lähtee virtuaaliselle kaupunki-
suunnistukselle. Opettaja on luonut kou-
lun lähialueelle reitin Seppo.io-mobiilipe-
lissä, jossa suunnistustehtävät aktivoitu-
vat rastien kohdalla. Kännykkään ladattu 
peli kysyy Pikkuhuopalahden rastilla, minä 
vuonna Kolumbus teki matkan valtameren 
yli Intiaan. Helli valitsee näytöltä vaihtoeh-
don 1492. 

Etäkouluun siirtyminen tapahtui lyhyellä 
varoitusajalla. Onneksi Hellin luokalla kaik-
ki tarvittavat digitaaliset ohjelmat olivat jo 
etukäteen tuttuja. 

– Digiloikan onnistumisesta huolimatta 
jokaisella oppilaalla on tarve tulla kohda-
tuksi ja saada sosiaalista hyväksyntää. Yksi-

4Luokanopettajalta tulee 
ohjeita koulutehtäviin 
Hangouts-sovelluksen 

kautta. Chat-viestillä toivotetaan 
hyvät huomenet ja tarkistetaan, 
että tehtävät on suoritettu. 

5Kaupunkisuunnistus on 
tapa suorittaa liikuntaa. 
Helli lähtee illalla 

opettajan luomalle reitille 
mobiilipeli kännykässään. 

Luokkakaverinsa Iisan kanssa Helli etsii 
prosentti- ja tilavuuslaskelmiin oikeita vas-
tauksia Meet-videon välityksellä. Jos joku 
vastaus on väärin, tytöt laskevat tehtävän 
uudestaan – yhdessä kaikki sujuu paljon 
mukavammin.  

– Emme ole nähneet Iisan kanssa oikeas-
ti yli kolmeen viikkoon. Kaipaan todella 
paljon kavereitani, mutta ei voi muuta kuin 
noudattaa sääntöjä, Helli huokaa. 

Hellin perheessä vältetään lähikontakte-
ja mahdollisimman tarkasti. Siksi sähköiset 
kommunikointivälineet ovat nyt tärkeäm-
piä kuin koskaan.  

– Kamalinta on, jos nettiyhteys katkeilee 
ja kavereille ei voi viestitellä! 

SYKE KOHOLLE NETTITURNAUKSESSA 
Onneksi etäkoulussakin on välitunnit ja 
ruokatauko. Usein Helli valmistaa lounaan 
itse. Tänään pastakastike syntyy nopeasti 

löllinen huomiointi ja luokkahengen ylläpi-
to ei ole yhtä helppoa etäyhteyksien kautta 
kuin lähiopetuksessa, kertoo luokanopetta-
ja Juha Kettunen.  

Koronan takia Hellin luokan monta vuot-
ta odottama leirikoulu joudutaan luulta-
vasti perumaan. Oppilaita huolestuttaa, 
miten koulun päättäjäisten käy. Alakoulun 
lopetus on 6.-luokkalaisille erityinen tapah-
tuma, eikä kukaan vielä tiedä, voiko Hellin 
luokka tavata toisiaan koko keväänä. 

– Monen tiet eroavat. Voi olla, etten tu-
le näkemään joitain luokkakavereita enää 
koskaan, Helli miettii haikeana.  

Poikkeusaika asettaa kaikki epävarman 
tulevaisuuden eteen. Koulun tehtävänä on 
pitää turvallisuuden tunnetta yllä mahdol-
lisimman hyvin. 

– Vaikeat asiat ja huolet käsitellään ope-
tuksessa. Koulu voi opettaa oikeaa mit-
takaavaa ikäviinkin uutisiin, arvioi luo-
kanopettaja.  

Vihdoin on aika sulkea netti ja puhelin. 
Sitä ennen Helli toivottaa kavereilleen hy-
vää yötä. Snapchatiin lähtee tuttu viesti 
”gn” eli good night.    

2Parityöt tuovat 
vaihtelua. Helli tarkastaa 
luokkakaverinsa Iisa 

Piipposen kanssa matematiikan 
tehtäviä livevideon kautta.

3Kavereiden kaipuu 
on kova. Leikkiminen 
Honey-hamsterin kanssa 

korvaa Hellille edes vähän 
lähikontaktien puutetta. 

5

Kaapin siivous 
oli hyödyllinen 
tehtävä.

LASTEN MUKANALASTEN MUKANA

2
3

4

Kuva: Jukka Kärkkäinen
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Vielä helmikuussa elimme taval-
lista arkea. Ihmettelimme outoa 
talvisäätä ja seurasimme uu-
tisvirtaa, syntyvyyttä, työeh-
toneuvotteluja, USA:n vaaleja. 

Sitten kaikki muuttui, puheenaiheet ku-
tistuivat yhteen ja arki meni uusiksi. Edel-
leen elämme tilanteessa, jossa kukaan tie-
dä, miten kauan kriisi kestää ja miten laa-
jasti se lopulta vaikuttaa.  

Väitetään, että virus on tasapuolinen, se 
ei iskiessään katso ihmisen asemaa. Vaiku-
tukset eivät kuitenkaan ole samat kaikil-
le. Hyvät ihmissuhteet, terveys ja riittävä 
toimeentulo antavat hyvin eri pohjan ottaa 
vastaan koettelemuksia kuin valmiiksi vai-
kea elämäntilanne tai iso huoli toimeentu-
losta. Kaikki eivät siirtyneet poikkeusoloi-
hin samalta viivalta.

Suomessa on haluttu varmistaa, että hoi-
to voidaan taata kaikille koronaan sairas-
tuville. Se on tarkoittanut tiukkoja rajoi-
tuksia, lapsillekin etäopetukseen siirtymis-
tä, harrastusten loppumista ja kontaktien 
välttelyä. Myös perheiden palveluja on su-
pistettu. 

Pahimmillaan poikkeusolot vahvistavat 
eriarvoisuutta. Näin käy, jos lapset ja nuo-
ret nähdään yhtenä ryhmänä ja ratkaisut 
tehdään keskimäärin pärjäävän mukaan. 
Ne, jotka tarvitsevat erityistä tukea tai joille 
päiväkodin, koulun tai harrastusten rutiinit 
ja turvalliset aikuiset ovat arjen pelastajia, 
jäävät liikaa omilleen.

Ero näkyy nopeasti koulunkäynnissä. 
Etäopetus on helpompaa, jos perheellä on 

tarvittavat laitteet ja vanhemmat pysty-
vät auttamaan läksyissä. Ellei, lapset jää-
vät helposti jälkeen. Opettajat ovat tehneet 
hienoa työtä etäopetukseen siirtymisessä, 
mutta hyvä yhteys jokaiseen oppilaaseen 
on ollut vaikea toteuttaa.

Oma lukunsa ovat lapset, joiden perhee-
seen on kasautunut useita ongelmia. Kun 
elämä rajoittuu kotiin ja linkki ammatti-
laisiin puuttuu, lapsen hätää on vaikeampi 
huomata. Se näkyy lastensuojeluilmoitus-
ten vähentymisenä. Lastensuojeluun en-
nustetaankin poikkeusajan jälkeistä ruuh-
kaa. 

NUORUUTTA KORONAN AIKAAN
Nuorille omanikäisten seura on olennainen 
osa kasvamista. Siksi tapaamisten välttä-
mistä on vaikeampi kestää, vaikka sen tär-
keys ymmärretäänkin. 

Lapset ja nuoret ovat kertoneet ongel-
mista kaverisuhteissa ja pelosta jäädä ul-
kopuolelle. Ahdistus on valitettavan tuttu 
tunne, yksinäisyys ja tylsyys ovat harmitta-
neet, harrastuksia on ollut ikävä ja monella 
on ollut koulunkäynnissä haasteita. Huoli 
mummuista ja papoista on ollut mielessä.  

Tavallinen kokemus on kodin ilmapiirin 
kiristyminen, minkä voi hyvin ymmärtää, 
kun koko perhe viettää yhtäkkiä paljon ai-
kaa samassa tilassa. Jos perheessä on ollut 
haasteita, niillä on ollut taipumus kärjistyä. 

On kuitenkin tärkeää huomata, että ko-
kemukset jakautuvat. Nuorille suunnatussa 
kyselyssä suurin osa vastaajista kertoi huo-
lista, mutta lähes puolet löysi tilanteesta 

Selviytymis- 
kokeessa
Tämän me muistamme loppuikämme - koronakevään, jolloin kaikki oli 
yhtäkkiä toisin. Poikkeusoloissa punnitaan yhteiskunnan kyky hoitaa 
tärkein tehtävänsä, pitää huolta heikoimmista.

Esa Iivonen
johtava asiantuntija, lapsi- ja perhepolitiikka ja lasten oikeudet
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LASTENOIKEUKSIA ON 
KUNNIOITETTAVA KRIISIAIKANAKIN
Lapsen oikeuksien sopimus edellyttää, että valtio ryhtyy kaikkiin tar-
peellisiin toimiin lasten oikeuksien toteuttamiseksi. Poikkeusoloissa 
lasten oikeudet ja erityinen asema jäävät kuitenkin helposti sivuroo-
liin. Lasten oikeudet eivät ole ”hyvän sään ohjelmajulistuksia” vaan 
oikeuksia, jotka on turvattava kriisiaikanakin.

Koronaviruspandemia ja siihen liittyvät rajoitukset ovat vaikuttaneet 
merkittävästi lapsiin ja lasten oikeuksien toteutumiseen. Lasten ope-
tus ja sosiaali- ja terveyspalvelut on järjestettävä poikkeusolojenkin 
aikana. Nyt niitä on jouduttu monin tavoin ohentamaan ja esimerkik-
si koulusululla on kielteisiä vaikutuksia lasten oikeuksien toteutumi-
seen. Lähiopetuksen rajoittaminen voi muun muassa heikentää oppi-
mistuloksia ja lisätä sosiaalisia ongelmia. Haastetta on lisännyt, että 
monet kunnat ovat lomauttaneet koulunkäynninohjaajia ja vähentä-
neet oppilashuollon palveluja, vaikka niiden tarve korostuu poikkeus-
oloissa. 

Lapsille ja heidän perheilleen hankaluuksia tuo myös sosiaali- ja ter-
veyspalveluiden karsiminen poikkeusoloissa. Aikoja on peruttu tai 
siirretty eikä etäyhteyksillä voida korvata läheskään kaikkea kasvok-
kaista vuorovaikutusta. Kotiin vietäviä palveluita on vähennetty, mikä 
heikentää mahdollisuuksia tukea perhettä. Kuntakohtaiset erot pal-
veluiden järjestämisessä ovat kasvaneet poikkeusolojen aikana. 

Vaarana on, että koronakriisi lisää lasten eriarvoisuutta. Eriarvoistu-
misen torjunta vaatii aktiivisia toimia, joiden tulee jatkua riittävän pit-
kään. Nyt tarvittavia toimia ovat muun muassa toimeentulovaikeuk-
siin joutuneiden perheiden tukeminen, oppilashuollon ja oppimisen 
tuen vahvistaminen sekä lasten ja nuorten mielenterveyspalveluiden 
ja perheiden sosiaalisen tuen lisääminen. 

Kun taloutta koronaviruspandemian akuutin vaiheen jälkeen laitetaan 
kuntoon, on pidettävä huolta, ettei lasten ja perheiden palveluihin 
ja tukeen kohdisteta leikkauksia. Lapsiin kohdistuvien vaikutusten 
arvioinnin merkitys korostuu päätöksenteossa. Arvioinneissa tulee 
kiinnittää erityistä huomioita heikommassa asemassa olevien lasten 
tarpeisiin. 

Kriisiaikoina on erityisen tärkeä muistaa, että hyvinvoinnin perusta 
rakentuu lapsuudessa. Lasten oikeuksista ja niiden toteuttamiseen 
tarvittavista voimavaroista on huolehdittava vaikeinakin aikoina. Il-
man riittäviä panostuksia lasten ja perheiden hyvinvointiin eriarvoi-
suus ja syrjäytyminen lisääntyvät. 

LASTEN ASIALLA
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myös jotain hyvää. Heidän mielestään opis-
kelu oli keventynyt, mielekäs vapaa-aika li-
sääntynyt ja stressi vähentynyt. Lapset ovat 
olleet iloisia myös siitä, että koko perhe te-
kee kaikenlaista yhdessä.

Nuorissa on myös paljon auttamishalua. 
Monet ovat tarjonneet kauppa-apua tai jut-
tuseuraa puhelimessa niin isovanhemmil-
leen kuin kavereilleen. Muiden auttaminen 
on tuonut hyvää mieltä. 

TALOUDESSA ISOT HAASTEET
Kun yhteiskunta hiljenee, yritykset, eten-
kin palveluala on nopeasti vaikeuksissa. 
Kunnissa kustannukset kasvavat ja verotu-
lot kutistuvat. Ennuste on karua luettavaa: 
lomautuksia, irtisanomisia, konkursseja. 
Niiden vähentämiseksi hallitus on laatinut 
elvytyspaketteja. Yrityksille ja kunnille on 
järjestetty tukea. Työttömyysturvaa on laa-
jennettu. Perustoimeentulotukeen ja asu-
mistukeen on varattu lisärahoitusta. 

Tukipaketit ovat tarkoittaneet reipas-
ta mutta välttämätöntä kasvua valtion-
velkaan. Iso kysymys on, miten talous ai-
kanaan sopeutetaan uuteen tilanteeseen. 
Millainen on kuntatalouden kuva, kuinka 
nopeasti yritykset toipuvat. Valtion hätä-
tilanteessa ottama velka on rasite, joka on 

Koronakriisi on äärimmäisen haastava: se ulottuu koko yhteiskuntaan, tilanne muuttuu ja ratkaisuilla on myös ei-toivottuja vaikutuksia.
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jollain aikavälillä myös maksettava.
Koronakeskustelussa on nostettu esiin 

aikaisemmat kriisit, erityisesti 1990-luvun 
lama. Silloin ratkaisuja haettiin leikkaus-
listoista. Perheiden palveluja ja tukia lap-
silisää myöten leikattiin, ennaltaehkäise-
vän työn resurssit varattiin korjaavaan 
työhön. Seuraukset näkyivät myöhemmin 
ongelmien kasautumisena, mm. psykiatri-
sen hoidon tarve kasvoi. 1987 syntyneiden 
ikäluokkaa seurannut kohorttitutkimus on 
osoittanut, että silloinen politiikka heikensi 
lasten hyvinvointia ja vaikutti pitkälle ai-
kuisuuteen. Köyhyys ja huono-osaisuus al-
koivat siirtyä sukupolvelta toiselle. 

Korona testaa yhteiskuntamme kykyä 
turvata kaikkien kansalaisten hyvinvointi 
ja ihmisoikeudet. Edessä on tiukkaa poliit-
tista vääntöä siitä, millä ehdoilla ratkaisuja 
haetaan, kenen etua vaalitaan. Vaikutusten 
arviointi on välttämätöntä, jotta voidaan 
välttää 1990-luvun virheet. 

MAHDOLLISUUS AUTTAA 
VARMISTETTAVA
Kuntien rooli suomalaisten selviytymisessä 
on tärkeä, koska niillä on edelleen vastuu 
sosiaali-, terveys- ja koulutuspalveluista. 
Kuntien mahdollisuus järjestää ja rahoittaa 

palvelut on välttämätöntä turvata.  
On varauduttava siihen, että perheissä 

on poikkeusaikana kasautuneita ongelmia. 
Lastensuojeluun ja perhetyöhön tarvitaan 
lisävoimia, varhaiskasvatuksen ja koulu-
jen avuksi psykologeja. Kunnissa pitää olla 
valmius järjestää riittävästi ja riittävän pit-
kään oppimisen tukea kaikille sitä tarvit-
seville.

Työttömyyden lisääntyessä lapsiperhe-
köyhyys uhkaa kasvaa. Toimeentuloa hel-
pottamaan tarvitaan yksinkertaisesti toteu-
tettavia ratkaisuja kuten lapsilisän määrä-
aikainen korotus. Se tulisi maksaa yksin-
huoltajalle korotettuna ja toteuttaa niin, 
että siitä hyötyvät myös toimeentulotukea 
saavat lapsiperheet. Ehdottoman tärkeää 
on varmistaa Kelan kyky käsitellä anomuk-
set nopeasti. Sotu-uudistus on saatava pian 
käyntiin. 

Järjestöissä, myös MLL:ssa, on tehty hur-
ja digiloikka, siirretty toimintaa verkkoon 
ja luotu uusia tapoja auttaa. Järjestöt ovat 
osoittaneet halunsa ja kykynsä toimia no-
peasti, mikä on ollut tärkeä osa korona-
kriisin hoitoa. Järjestöjen mahdollisuudet 
auttaa on varmistettava jatkossakin. Ennal-
taehkäisevän työn vahvistaminen on aina 
kustannustehokkain ratkaisu.
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1SUUNNITTELE JA ENNAKOI
Vanhemmat joutuvat usein lomai-
lemaan vuorotahdissa, joten koko 

perheen yhteistä loma-aikaa ei välttä-
mättä olekaan kovin paljon. Siksi lomaa 
on hyvä miettiä jo etukäteen ja kuunnella 
kaikkien toiveita vaikkapa niin, että koe-
tetaan toteuttaa jokaiselta ainakin yksi 
toive. 

Suunnitelmiin kannattaa jättää jous-
tonvaraa ja miettiä korvaavia vaihtoeh-
toja.  

Ihmiset, sen paremmin aikuiset kuin 
lapsetkaan, eivät muutu toisiksi lomalla. 
Tulee kiukuttelua ja pettymyksiä, jotka 
täytyy vain käydä läpi. Realistinen asen-
ne isolla ripauksella huumoria riittää jo 
pitkälle.

2YKSIN KOTONA OLEVA LAPSI
Lapsi saattaa joutua olemaan lomal-
la myös yksin. Vanhemmat osaavat 

arvioida, miten oma lapsi selviytyy yksin 
kotona olemisesta. Jutelkaa yhdessä, mil-
tä yksinolo tuntuu ja mikä lasta ehkä pe-
lottaa tai askarruttaa. Alakouluikäiselle 
koko pitkä päivä yksin ei kuitenkaan voi 
olla jatkuva käytäntö.

Ruoan ja välipalan voi valmistella etu-
käteen vaikka yhdessä lapsen kanssa.
On hyvä, jos lapsella olisi henkilö, jonka 
puoleen voi kääntyä – vaikkapa naapu-
ri, aikuinen ystävä tai isovanhempi. Kan-
nattaa myös mahdollistaa se, että lapsen 
kanssa voi jutella kesken työpäivän. Myös 
etätyön mahdollisuus on hyvä vaihtoeh-
to.

Liian paljon toimintaohjeita lapselle ei 
kannata sälyttää: on todettu, että hätäti-
lanteessa lapsi pystyy muistamaan anne-
tuista ohjeista alle puolet.

Ihana loma! 
Lomalla kannattaa unohtaa kellontarkat aikataulut. 
Tämän kesän lomavaihtoehdot saattavat poiketa 
normaalista kesästä, mutta silloinkin on hyvä 
muistaa, että lapsen muistorikkain matka tehdään 
ehkä telttailemalla lähimetsikössä.
TEKSTI MERJA RÄTY KUVA COLOURBOX

Vinkit antoi MLL:n perhekeskustoiminnan päällikkö 
Tarja Satuli-Kukkonen

 � leikkipäivä.fi
 � leikkipankki.fi
 � perinneleikit.fi

Lähialueilta löytyy usein 
paikkoja, joihin ei ole 
aiemmin tutustunut.

varata tekemistä ja pienelle lapselle tur-
vallinen unilelu tai -peitto. Jokin pieni yl-
lätystekeminenkin saattaa auttaa tiukan 
paikan yli. 

5AUTO- TAI JUNAMATKA
Auto- tai junamatkalla on mainio 
tilaisuus jutella tai leikkiä yhdessä 

arvaus- tai ympäristöön liittyviä havain-
nointileikkejä. Kuka näkee ensimmäisen 
lehmän? Entä erikoisen värisen auton?

Ääneen lukeminen, äänikirjat, pelien 
matkaversiot, älylaitteiden mahdollisuu-
det, piirtäminen ja kirjoittaminen – valin-
nanvaraa on runsaasti sen mukaan, mit-
kä asiat lapsia kiinnostavat. Vanhemmal-
la voi olla mukanaan aarrelaatikko, johon 
on kerätty uusia tai jo unohdettuja leikki-
välineitä. Kierrätyskeskuksista löytyy mo-
nenlaista ja mukaan voi koota etukäteen 
mukaan vaikkapa pääsiäismunien piper-
rykset. Perheen yhteinen soittolista, jossa 
soivat vuorotellen jokaisen lempikappa-
leet, voi sekin olla hauskaa ajanvietettä.

Pitkät matkat on hyvä tauottaa. No-
pean etenemisen sijaan on tärkeää huo-
lehtia ruokatauoista. Automatkoja var-
ten voi miettiä mukavia taukopaikkoja 
tavanomaisten huoltoasemapysähdysten 
sijaan. Ja oli väline mikä tahansa, kannat-
taa varata riittävästi aikaa ja matkalaisil-
le mukavat vaatteet.

3 LOMA KOTONA JA LÄHIALUEILLA
Yhteinen, väljä arki rennoissa loma-
tunnelmissa on mukavaa ja tekee 

mahdolliseksi sen, että asioita voi tehdä 
yhdessä. Aina ei tarvitse olla mihinkään 
menossa, sillä loma-aika on tarkoitettu 
myös lepäämiseen. 

Kotona arjen askareet ovat koko ajan 
lähellä, mutta niissäkin kannattaa ma-
daltaa rimaa ja katsella omia rutiineitaan 
uudesta vinkkelistä. Voi lähteä lounaalle 
vaikka omalle pihalle, puistoon, rannal-
le tai lähimetsään. Tai voi tehdä lettutai-
kinan valmiiksi ja paistaa letut ulkoi-
lualueen keittokatoksessa. 

Lähialueiltakin löytyy usein paikkoja, 
joihin ei ole tullut tutustuneeksi ja leh-
distä, kirjoista ja netistä löytyy vinkkejä 
tekemiseen. Jos on viitseliäs, voi kerätä 
vinkkejä etukäteen omaan lomatekemis-
pankkiin.

4PITKÄ LOMAMATKA
Pitkä lomamatka lentokoneella on 
syytä miettiä ja suunnitella erityi-

sen hyvin etukäteen. Lomakohteesta ja 
sinne matkustuksesta kannattaa jutella 
yhdessä jo ennen matkaa. Onko suunni-
teltu lomakohde sellainen, että jokainen 
perheenjäsen saa jotain toivomaansa? 
Onko lapselle sopivaa tekemistä? Myös 
ruokahuolto lomakohteessa on hyvä poh-
tia etukäteen, sillä lomamatka on myös 
vanhempien loma-aikaa.

Kannattaa pohtia myös se, miten mat-
ka sujuisi lasten kanssa joustavimmin, 
varsinkin jos lento on pitkä. Vaihdolli-
nen lento on halvempi, mutta toisaalta 
stressaavampi kuin suora lento, jolloin ei 
tarvitse miettiä ruokailuja ja nukkumi-
sia moneen kertaan. Lennolle kannattaa 
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Onko aikuisen 
pakko leikkiä?
Pakolla ei pidä leikkiä, mutta leikkiin heittäytymällä voi 
oppia ymmärtämään lasta paremmin.

Tiskivuori, pyykkivuori, väsymys. 
Tärkeä puhelu, sähköposti, Ins-
tagramin elähdyttävä kuvavirta. 
Hetki puolison kanssa tai hetki 
ihan rauhassa. 

On monta syytä sille, että aikuinen ei 
leiki lapsen kanssa. Silti monessa kodissa 
huolehditaan: pitäisikö jaksaa leikkiä?  

– Aikuisille leikkiin heittäytyminen on 
tutkimusten mukaankin usein vaikeaa. Se 
voi tuntua tylsältä tai jopa ajanhukalta, tie-
tää lasten ja aikuisten yhteisleikkiä väitös-
kirjansa osana tutkiva sairaanhoitaja Jo-
hanna Olli. 

Hänestä sekä leikkimisen että leikkimät-
tä jättämisen voi perustella pitävästi. 

– Leikkimisen esittäminen, sellainen että 
pakolla ajaa pikkuautoa paikasta toiseen, 
on todella tylsää. Lapsi huomaa sen heti ja 
jää aina vaan mankumaan lisää, kun van-
hempi ei leiki kunnolla. 

Pakkoleikkiminen ei siis kannata. Sen si-
jaan voi pysähtyä tutkimaan, mitä leikki oi-
keastaan on. 

LEIKKI ON LAPSEN PUHETTA 
Leikki on hauskaa. Leikissä tärkeää on te-
keminen, ei lopputulos. Leikki on vapaaeh-
toista ja itseohjautuvaa. Näin Johanna Olli 
määrittelee leikin tutkimuksessaan. Kun 
lapsi leikkii vapaasti, nämä periaatteet to-
teutuvat luonnostaan. 

– Aikuisella taas on monesti tarve arvioi-
da leikkiä ja johdattaa se kohti tiettyä pää-
määrää. Pitää tehdä legoista talo tai askar-
rella jokin tietynnäköinen juttu, Olli sanoo. 

Silloin kyse ei ole leikistä, vaan leikillis-
ten keinojen hyödyntämisestä jonkin asian 
opettelussa. 

Tutkimustaan varten Olli seurasi sairaan-
hoitajan ja kehityshäiriöisen 3-vuotiaan yh-
teisleikkiä. He ajelivat automatolla, ja lapsi 
törmäili jatkuvasti toisiin autoihin. Aikui-
nen yritti opastaa: ajellaan nyt rauhassa tei-
tä pitkin. Ei tulosta. 

Sitten aikuinen vaihtoi linjaa. Hän oli mi-
nuutin hiljaa ja tarkkaili, mitä lapsi tekee.  

– Lapsi otti Muumilaivan, joten aikuinen 
nappasi Muumihahmon ja kävelytti sitä lai-
vaa kohti. Hän vastasi lapsen aloitteeseen, 
Olli toteaa. 

Ensimmäisen hahmon lapsen hahmo 
potkaisi pois laivasta, ja niin kävi vielä toi-
sellekin hahmolle. Lapsi testasi, miten si-
toutunut aikuinen on leikkiin. 

– Kun hän näki, että aikuinen pysyy mu-
kana, hyvä vuorovaikutteinen leikki syntyi. 

Leikki voi siis opettaa – aikuista. Se ke-

hittää taitoa lukea sanattomia viestejä. 
– Leikki on parhaita keinoja kuunnella 

lasta. Pienelle lapselle puhe ei yleensä ole 
ykköstapa kommunikoida, Johanna Olli 
muistuttaa. 

LEIKISSÄ VALTA VAIHTUU
Jos leikkiminen tuntuu vaikealta, tutkija 
kehottaa jäljittelemään lasta. Kassakone ei 
välttämättä kiehdo häntä ostosten tekemi-
sen tai pallo potkimisen takia. Nuken päätä 
voi olla hauska paukuttaa sängynlaitaan, 
koska siitä tulee kiva ääni. Leikki on siinä. 

– Suurimman osan ajasta aikuiset mää-
rittävät kaiken lapsen elämässä: mitä pue-
taan, missä asutaan ja mihin lähdetään 
aamulla. Leikki on sellainen harvinainen ti-
lanne, jossa lapsella voi olla täysi määräys-
valta, Olli ehdottaa. 

Vallan täydellistä menettämistä aikuisen 
ei tarvitse pelätä, vaikka välillä hölläisikin 
kontrollia. Päinvastoin. 

– Olen huomannut, että lapsi suostuu 
paljon paremmin aikuisen määräämälle il-
tapalalle, kun on saanut vähän aikaa olla it-
se vallassa. Silloin häntäkin on kuultu. 

TEKSTI LAURA PÖRSTI KUVA LAURA RIIHELÄ

LEIKKI LÄPIVALAISTUNA

Kokeile 
vaikka heti
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1Testaa improvisaation periaatteita.
Kun leikit lapsen kanssa, suhtaudu 
kaikkiin hänen aloitteisiinsa myöntei-

sesti. Vie niitä eteenpäin silloinkin, kun lap-
si ei suhtaudu yhtä myönteisesti sinun eh-
dotuksiisi, vinkkaa Johanna Olli. Vastaa siis 
kuten improvisaatioharjoituksessa:  
– Kyllä, ja…

2Älä kehu.
Luit oikein. Kun leikitään, ylhäältä 
päin tuleva arviointi ei kuulu asiaan 

– kysymyshän on tasa-arvoisesta, yhteises-
tä hauskanpidosta. Leikin palkinto on nau-
tinto eikä siitä ole tarkoitus suoriutua eri-
tyisen hyvin. Tee siis niin kuin lapsi tekisi: 
ole leikkikaveri. Kehut ja kritiikit kannattaa 
säästää toisiin hetkiin. 

3Kunnioita flow’ta.
The Parenting Junkie -somekanavia 
luotsaava vanhemmuusvalmenta-

ja Avital Schreiber Levy muistuttaa, että 
jos leikki on lapsen työtä, hän tarvitsee sitä 
varten samanlaista keskittymisrauhaa kuin 
vanhempansa omalle työlleen. Leikkiin pi-
tää saada uppoutua, jotta voi syntyä leikki-
misen flow. Niinpä: Jos lapsi leikkii tyytyväi-
senä, älä osallistu väkisin tai yritä ehdottaa 
parempaa tekemistä. Vältä leikin keskeyttä-
mistä ja kommentointia ja pyydä anteeksi, 
jos joudut häiritsemään. 
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Ylivieskalainen 30-vuotias Päi-
vi Salminen ei ole vielä ehtinyt 
vanhemmaksi. Äitiys on kuiten-
kin vahvasti toiveissa. 

Vanhemmuuden taitojen en-
nalta oppiminen on Salmiselle tärkeä syy 
olla mukana MLL:ssa. Toiminnassa oppii 
kantamaan vastuuta sekä toimimaan ryh-
mässä, joka koostuu eri-ikäisistä. 

– Paikallisyhdistyksessä voi oppia myös 
paljon esimerkiksi lasten kehitysvaiheista 
ja persoonallisuustyypeistä. 

TEHOKAS TUTUSTUMISTAPA 
Toiminta yhdistyksessä on ollut myös oiva 
tapa verkostoitua ja omaksua ylivieskalais-
ta toimintakulttuuria: tutustuminen kau-
punkilaisiin ja Ylivieskan eri yhteisöihin on 
ollut MLL:n avulla helppoa. 

Kaupunkiin Salminen muutti puolison-
sa kanssa muutamia vuosia sitten Oulus-
ta puolison työn vuoksi. Kotoisin Päivi on 
Kemistä. 

– Entuudestaan en tuntenut kovin monia 
paikkakuntalaisia. Kaksi vuotta sitten etsin 
myös uutta työtä ja kaipasin arkeen vaihte-
lua, myös mielekästä vapaa-ajan toimintaa, 
jota kirjata CV:henkin. 

TOIMIVA YHTEISTÖ
Vapaaehtoisuutta Salminen kokeili ensin 
vanhusten parissa. Hän koki kuitenkin, että 
vanhustyö vaati vapaaehtoiselta paljon it-
senäisyyttä ja oli hieman yksinäistä. 

MLL:n toiminnassa yhteisö oli jo aidosti 
olemassa, sitä ei tarvinnut lähteä luomaan. 

– MLL:lla oli valmiina ydinporukka, jo-
hon olin lämpimästi tervetullut ja joka sel-
keästi arvosti uutta vapaaehtoista. Poruk-
ka on myös ohjannut tarvittaessa kädestä 
pitäen. 

MLL on tuonut kaivattua vaihtelua 
omaan arkeen. 

– Toiminnan eläväisyys viehättää: ikinä 
ei ole tylsää hetkeä. Se on myös positiivi-
nen haaste: tilanteet, joihin lasten kanssa 
voi joutua, ovat joskus yllättäviä, Salminen 
ihastelee sitä, kuinka perheet elävät täysillä 
joka hetkeä. 

– On myös kiva nähdä, miten lapset otta-
vat vastaan uusia tapahtumia ja ylipäätään 
se, että kaikilla on hauskaa ja syntyy ihmi-
siä yhteen tuovia elämyksiä. 

POP UP -SITOUTUNUT
Pop up -vapaaehtoinen ja joka paikan höy-
lä kuvaavat Salmisen mielestä osuvasti hä-
nen rooliaan. 

– Tarjoan aikaani, mikä on arvokasta. 
Yhteisötoiminnan vaikutukset voin nähdä 
suoraan, kun osallistun. Se on myös muka-
van läpinäkyvää. 

Vapaaehtoisiin yhdistys pitää yhteyttä 
etenkin pikaviestipalvelulla. 

– Tapahtumien vapaaehtoisvuoroja sovi-
taan ja niitä ehdotellaan usein Whats- 
App-ketjuissa. Samalla voidaan ideoida: 
ideointiin vapaaehtoisia kutsutaan aktiivi-
sesti mukaan. 

Salmisen mielestä toiminnan kehittämi-
seen suhtaudutaan realistisesti, mutta avoi-
mesti ja innostuneesti. 

Koko MLL-vapaaehtoisuutensa ajan hän 
on osallistunut aamuperhekahvilan toimin-
taan. 

– Keitän kahvia ja teetä, laitan tarjolle 
leipiä, leikkeleitä, jogurttia ja keitettyjä ka-
nanmunia, roudaan syöttötuoleja… Tarvit-
taessa sylittelen ja vahdin lapsia. 

Salminen on tuttu näky myös tapahtu-
missa. Kirppispäivänä hän auttoi laitta-
maan tavaroita esille ja rahasti kassalla. 
Talviliikuntatapahtumassa Salmisen vas-
tuulla oli muun muassa lasten keppihevos-
telun ohjaaminen välillä ravaamisen mallia 
näyttäen. 

– Ennen PehmoGon alkua piilotin eri 
puolille Ylivieskaa pehmoleluja, joita per-
heet tapahtumassa etsivät. Taskulamppu-
suunnistusta varten taas vein etukäteen 
metsään heijastimia.

SATUNNAINEN TALKOOLAINEN
Paikallisyhdistykset järjestävät erilaisia tapahtumia, leirejä 
ja retkiä, joiden onnistuminen vaatii monia vapaaehtoisia 
käsipareja. Säännölliseen vapaaehtoistyöhön sitoutumisen 
ohella yhdistysten toimintaan on mahdollisuus osallistua 
lyhytaikaisesti. Muutamankin tunnin panoksella voi olla iso 
merkitys. Kysy lisää lähimmästä yhdistyksestä. 

 � mll.fi/yhdistykset

Siellä missä tapahtuu
Päivi Salminen on pop up -vapaaehtoinen, joka tarjoaa lisäkäsiä perhekahvilassa, 
kirpputorilla tai vaikkapa keppihevosen ohjastamisessa.

 � Vapaaehtoisuus kehittää ja auttaa myös osal-
listuvaa. Vapaaehtoisuus on vastavuoroista yh-
dessä oppimista. 

 � Mikä tuntuu vaikealta toteuttaa yksin, voi on-
nistua ryhmässä helposti. Ryhmä madaltaa 
kynnystä saada aikaan isojakin asioita. 

 � Jo yksi hyvä idea ja sille omistautuneet ihmiset 
riittävät synnyttämään tapahtumaperinteen.

TEKSTI ANNE SAARIKETTU KUVA PÄIVI KARJALAINEN

VAPAAEHTOINEN

Oivallukseni

Haluatko MLL:n vapaaehtoiseksi? 
Tutustu mahdollisuuksiin

 � mll.fi/vapaaehtoiseksi
tule mukaan
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On torstain alkuilta, kun Janne Halme-
koski saapuu Haagan Isonnevan leikki-
puiston kerhotalolle Helsingissä ja nap-
sauttaa kahvinkeittimen päälle. Pian ker-
hotalo täyttyy noin kymmenestä helsinki-
läismiehestä, jotka saapuvat paikalle alle 
kouluikäisten lastensa kanssa. Isien juttu 
lähtee kulkemaan samalla kun lapset löy-
tävät leluja ja leikkikavereita. 

Kyse on MLL:n Uudenmaan piirin yllä-
pitämästä isien vertaistoiminnasta, joka 
on toteutunut Haagan yhdistyksessä me-
nestyksekkäästi jo kolmisen vuotta. Hal-
mekoski on yksi kerhon vapaaehtoisista 
vetäjistä, jotka vuorottelevat viikoittain 
kerhon tilavastaavina. 

– Tämä on pikemminkin kahvilatyyp-
pistä oleskelua kuin ohjelmallinen kerho. 
Tärkeintä on tavata isien kesken, joilla on 
samanlainen elämäntilanne pienten las-
ten vanhempina, Halmekoski kertoo. 

Hänelle jääminen kotiin hoitovapaal-
le kahden lapsensa kanssa on ollut it-
sestään selvä valinta. Halu viettää aikaa 
omien lasten kanssa on yleistä Halmekos-
ken tuttavapiirissä. Kotoilu lapsen kanssa 
on antoisaa, mutta myös isät kaipaavat 
vaihtelua ja vertaistukea. 

– Pikkulapsiaika yöllisine valvomisi-
neen on haastavaa, joten on kiva kuulla 
muiden kasvatusvinkkejä. Isä&lapsi -ker-
hossa tuoreet ja kokeneet isät voivat ja-
kaa tietoa toisilleen. 

SOPIVAN SIMPPELI MEININKI
Jaetun vetovastuun ansiosta kerhon toi-
minta on ollut säännöllistä. Syksystä ke-
sän alkuun joka torstai ovet avautuvat 
kello 17.30, jolloin myös työssäkäyvät isät 
ehtivät paikalle. Yhdistys tarjoaa toimi-
tilan ja tarvikkeet, eli lähinnä leikkikalut 
ja kahvit. Isien yhdessä oleminen on ren-

MEIDÄN MLL
Etuja, iloa ja yhdistysten kuulumisia.
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Uskotko sinä  
lastenruoka- 
myytteihin? 

Myytti: Lastenruoan valmistukseen 
kelpaavat mitkä tahansa raaka-aineet.

Lastenruoan raaka-aineille on asetettu kaikista 
korkeimmat laatuvaatimukset – arviolta vain noin 
5 prosenttia kaikista raaka-aineista on lasten-
ruokalaatuisia. Mikä tahansa perusporkkana ei 
pääse lastenruokapurkkiin asti!

Piltti-lastenruoissa käytetään huolellisesti 
valittuja ja kymmeniä testejä läpäisseitä, 
kaikkein puhtaimpia raaka-aineita. Raaka-
aineet hankitaan mahdollisuuksien mukaan 
suomalaisilta viljelijöiltä. Peruna, porkkana 
ja herneet tulevat kotimaisilta tiloilta ja 
marjasoseet sisältävät kotimaista puolukkaa ja 
metsämustikkaa. Yli 90 prosenttia Piltti-aterioiden 
lihasta on kotimaista. 
 

Tiesitkö, että Piltti-lastenruoka-
purkkeja on kehitetty ja valmistettu 
Turun lastenruokatehtaalla  
jo vuodesta 1952 suomalaisten 
ammattilaisten tietotaidolla  
ja osaamisella?

MAINOS

Piltti on listannut yleisimpiä harhaluuloja,  
joita valmiiseen lastenruokaan voi liittyä,  

ja kertoo niihin liittyvät vastaukset.  

Katso lisää myyttejä ja vastauksia niihin:  
piltti.fi/lastenruokamyytit 

Myytti: Lastenruoista häviävät 
valmistusprosessissa kaikki vitamiinit 
ja hivenaineet.

Tämä hyvin yleinen myytti ei pidä paikkaansa. 
Purkkilastenruokien valmistus on kuin koti-
ruoanlaittoa isommassa koossa. Esimerkiksi 
Piltin tehtaalla Turussa porkkanat tarkastetaan 
yksityiskohtaisesti ennen keittoa. Lopulliset soseet 
valmistuvat suuresta määrästä porkkanoita, 
joita soseutetaan isoissa kattiloissa ja sen jälkeen 
höyrykuumennetaan hellävaraisesti säilymistä 
varten. Höyrykuumennus säilyttää kaikki 
ravintoaineet. 

Marjojen ja hedelmien C-vitamiini vähenee ajan 
kuluessa sekä keitettäessä. Jotta Piltin hedelmä-  
ja marjasoseissa olisi alkuperäinen c-vitamiinitaso, 
se palautetaan keittämisen jälkeen lisäämällä 
niihin c-vitamiinia.  

Myytti: Hyvä vanhempi tekee kaikki 
lastenruoat alusta asti itse.

Hyvä vanhemmuus tarkoittaa eri ihmisille eri 
asioita. Lastenruokien ravitsemus ja koostumus on 
tarkkaan suunniteltu kunkin ikäryhmän tarpeisiin 
ja ne ovat varmasti lapselle turvallinen ja 
terveellinen vaihtoehto. Valmiiden lastenruokien 
takia ei kenenkään ole siis syytä tuntea 
itseään huonoksi vanhemmaksi. Voit hyvällä 
omallatunnolla käyttää valmista lastenruokaa 
silloin kun se sinulle sopii. 

Isien määrä MLL:ssa on kasvanut ja isä-lapsitoimintaa on ympäri Suomen. Kuva Seinäjoelta.

toa, ja juttuaiheet vaihtelevat urheilusta 
arjen askareisiin lastenmusiikin soidessa 
taustalla.  

– Nykyisät ovat aika avarakatseisia, ja 
harvemmin kerhossa puhutaan työasiois-
ta. Tärkeintä on viettää hetki yhteistä isä-
aikaa mukavasti sisätiloissa. 

Toiminnan suosio on noussut viime 
vuosina, kun isien vanhempain- ja hoi-
tovapaat ovat yleistyneet. Matala kynnys 
tulla, toimiva vetorinki ja säännölliset 
aukioloajat ovat kerhon menestystekijät 
Haagassa. 

Illan lopuksi isätkin yltyvät ohjelmaan, 
kun lasten kanssa vedetään Fröbelin Pa-
likoiden jumppalaulu. 

Entä millaisia kasvatusvinkkejä isien 
sukupolviketjussa kulkee? 

– Pikkuasioissa voi joustaa, mutta 
isompiin ongelmiin puututaan, Halme-
koski kertoo isältään saamansa neuvon. 

Haagan isien malliin
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Matkailu ja vapaa-aika
• Airport Hotel Bonus Inn
• Airport Hotel Pilotti
• Break Sokos Hotel Eden -kylpylä ja kun-

tosali
• Duudsonit Activity Park
• Elixia
• HopLop
• Hotelli Helka
• Ikaalisten Matkatoimisto
• Ranuan eläinpuisto
• SIIDA – Saamelaismuseo ja Luontokes-

kus
• Viking Line

Alennukset tuotteista
ja verkkokaupasta
• decola.fi
• earlylearning.fi 
• finlandiakirja.fi
• hopea-puro.com
• Instru Optiikka 
• GuardianX Technologies Ltd
• Jesper Junior
• kirpunkoti.fi
• leikkien.fi
• luinliving.fi
• mydreamday.fi
• omanimitarra.fi
• Sanoma Media Finland
• shadeshares.com
• Synsam
• vaapero.fi

Auto- ja välinevuokraus
• Hertz-autovuokraamo

Paikalliset edut
• MLL:n jäsenperheet saavat yleensä alen-

nuksia mm. paikallisyhdistysten kerho-
maksuista. Muista mahdollisista paikalli-
sista jäseneduista yhdistyksesi tiedottaa 
jäsenkirjeissään ja nettisivuillaan.

MLL:n jäsenille Hatch Entertainmentin Hatch Kids -pelisovellus kuukaudeksi käyttöön maksutta 
(norm. 6,99 €/kk). Edun saa käyttöön lataamalla Hatch Kids -pelisovelluksen Google Play -kaupasta 
ja syöttämällä latauksen yhteydessä etukoodin MLL2020. Tilauksen voi peruuttaa maksutta koska 
tahansa, jos palvelun käyttöä ei halua jatkaa ilmaisen kuukauden jälkeen. Lahjakooditarjous koskee 
ainoastaan uusia tilaajia. Etu on voimassa 31.12.2020 saakka.

MLL:n jäsenille omanimitarra.fi-verkkokaupan 
lastenvaatteiden ja tavaroiden merkitsemiseen 
tarkoitetuista nimikointitarroista 15 %:n etu. 
Alennus koodilla MLL15. Etu on voimassa tois-
taiseksi. Jokaisesta tilauksesta lahjoitetaan 50 
senttiä MLL:lle.

MLL:n jäsenille Decolan kaikista tuotteista 15 
%:n etu. Edun saat syöttämällä koodin MLLALE 
decola.fi-verkkokaupan kampanjakoodi-kent-
tään. Myymälässä saat alennuksen esittämällä 
voimassaolevan MLL:n jäsenkortin. Etu on voi-
massa toistaiseksi.

Kysy jäsenyydestä

Hyödynnä jäsenedut

Voit lähettää sähköpostia osoitteeseen jasenpalvelu@mll.fi tai soittaa ti ja to klo 9–11 nume-
roon 075 324 5540. Muuttuneet yhteystietosi voit ilmoittaa täyttämällä lomakkeen osoitteessa

 � mll.fi/jäsenyys

Pälkäneellä syntyi viime vuonna 31 vauvaa, joista 12 oli paikalla Pälkäneen yhdistyksen järjestä-
mässä vauvatapaamisessa kunnan perhekeskuksessa. Yhdistyksen puheenjohtaja Vera Salmi piti 
vauvaperheille muskarihetken, jonka jälkeen herkuteltiin ja perheet saivat tutustua toisiinsa ja yh-
distyksen vapaaehtoisiin. Vauvoja muistettiin pikkusukilla, kylpyankoilla ja hiekkaleluilla.

Huhtasuon paikallisyhdistys Jyväskylässä perusti syksyllä viikoittain kokoontuvan Skidilän. 
Paikka, jossa lapset voivat pelata, askarrella, tehdä läksyjä tai ihan vaan hengailla, on auki kaikille 
1.–3.-luokkalaisille. Mukaan voi tulla kauempaakin eikä ennakkoon tarvitse ilmoittautua. Koululaiset 
ovat laatineet Skidilään säännöt, joissa he mm. lupaavat olla kaikkien kavereita. Suositussa kerhos-
sa on niin maalattu, pelattu lautapelejä kuin vietetty vitsi- ja leffailtaa.

Historiapala: ”Parikkalan osasto järjesti lasten pukujuhlan 24.3. yhteislyseossa. Juhla oli en-
simmäinen laatuaan paikkakunnalla ja keräsi yleisöä noin 350 henkeä. Ohjelmassa esiintyi 40 mitä 
erilaisimpiin asusteisiin pukeutunutta lasta. Lisäksi nähtiin naamioitu kulkue, pyöritettiin onnen pyö-
rää, juotiin Säästöpankin lahjoittamaa mehua ja todettiin lopuksi, että kaikilla oli mukavaa.” 
Kenttäviesti nro 6–7/1963.

OTA EDUT K ÄY TTÖÖN

VASTA A JA VOITA

KERRO MUILLEKIN

Kerro meille, mikä oli tämän lehden paras juttu. 
Samalla voit esittää juttutoiveesi. Vastaa netis-
sä osoitteessa mll.fi/lukijakilpailu. Voit lähettää 
vastauksesi myös postikortilla osoitteeseen:
Lapsemme, PL 141, 00531 Helsinki. 

Kirjoitathan korttiin osoitteesi ja puhelinnume-
rosi. Tietoja käytetään vain palkinnon arvonnassa. 

Lähetä vastauksesi netissä tai postissa viimeis-
tään 12.6.2020. Vastaajien kesken arvomme kol-
me kappaletta MLL:n juhlavuoden muistikirjaa.

Mitä mukavaa sinun yhdistyksessäsi tehdään? 
Kerro siitä lyhyesti kuvan kera ja lähetä osoittee-
seen lapsemme@mll.fi

• 86 000 jäsentä
• 547 yhdistystä
• 10 alueellista piiriä
• Etsi oman alueesi yhdistys tai piiri:

 � mll.fi/yhdistyshaku

• Keskusjärjestö
 � mll.fi/yhteystiedot
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Terkut 
yhdistyksistä!

Pälkäne

Huhtasuo

Parikkala

Jäsenetujen tarkempi sisältö ja voimassaoloaika sekä lisätiedot muista jäseneduista
 � mll.fi//jasenedut

4.10. järjestetään Koko Suomen 
lastenjuhlat, kun MLL täyttää 100 

vuotta.

Juhlat!

6,99 €
etu

15 %
etu

15 %
etu

MLL PÄHKINÄNKUORESSA

MLL:n jäsenenä sinulla on käytettävissäsi Oma MLL -palvelu, jonka kautta voit mm. ladata jäsenkort-
tisi, maksaa jäsenmaksusi, päivittää omat ja perheesi muiden MLL:n jäsenten tiedot. Palvelusta löy-
dät paikalliset ja valtakunnalliset jäsenedut ja sieltä voit myös näyttää jäsenkorttisi. mll.fi/omamll

Jäsentietojesi ajantasaisuus on tärkeää siksi, että
 � sähköiset uutiskirjeet ja viestit tavoittavat sinut
 � Lapsemme-lehti ja muut kirjelähetykset löytävät perille.

Ilmoitathan sähköpostisi, jos sitä ei ole vielä rekisterissä. mll.fi/sposti

Jäsenten Oma MLL -palvelu

Muistikirjassa on sykähdyttäviä kuvia liiton julisteista 
ja opastauluista vuosikymmenten varrelta.
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Milaja Mäntyniemi, 26, Iisalmi
Roger syntyi kauan odotettuna lapse-
na. Hän on vastaus rukouksiini. Kahden 
kuukauden ikäisenä Roger sairastui ho-
mealtistuksen takia harvinaisiin ihosai-
rauksiin ja jouduimme viettämään pitkiä 
aikoja sairaalassa. Ihosairauksien takia 
poikani ei ole juurikaan ollut muiden hoi-
dettavana, koska hygienian kanssa pitää 
olla tarkkana, ja Rogerin vastustuskyky 
on muita heikompi. Ehkä senkin takia 
minulla ja Rogerilla on hyvin tiivis suhde. 
Kun juttelen perhekahvilassa muiden äi-
tien kanssa, poika on selvästi vähän mus-
tasukkainen. Roger on kotona saanut pal-
jon syliä, läheisyyttä ja huomiota. Hän on 
minulle korvaamaton. Rogerilla on myös 

tiukat rajat, koska minun ja mieheni mie-
lestä lapsen on opittava kunnioittamaan 
vanhempiaan.  

Roger on vahvatahtoinen ja tempe-
ramenttinen lapsi ja tunnistan hänessä 
paljon samaa kuin itsessänikin. Minusta 
voimakas tahto on lapselle vain hyväksi. 
Se on auttanut Rogeria selviytymään sai-
raudestaan ja kannattelee häntä varmasti 
muinakin vaikeina hetkinä.  

Roger on hyvin empaattinen muita ih-
misiä kohtaan. Jos Roger näkee minun 
olevan surullinen, hän tulee halaamaan 
minua ja kysyy, miksi äidillä on paha 
mieli. Roger on ehtiväinen poika, kette-
rä kiipeilemään ja pitää äidin valppaana. 
Kerran hän oli kiivennyt rasvakaapille ja 

voidellut itsensä, leikkidinosauruksen-
sa ja lattian kosteusvoiteella ennen kuin 
ehdin väliin. Roger auttaa minua mielel-
lään ruoanlaitossa. Välillä ruoasta kyllä 
huomaa, että poika on kaatanut kattilaan 
vähän reilummin maustetta. Ensi syksy-
nä arkirutiinimme muuttuvat, kun jatkan 
töitäni lähihoitajana ja Roger menee päi-
väkotiin.

Roger Mäntyniemi, 2,5
Äiti on kaunis. Minä leikin dinosauruk-
silla. Äitikin leikkii dinosauruksilla. Minä 
annan dinosauruksille salaattia.  Äiti on 
pehmeä. 

Roger on minulle korvaamaton
TEKSTI ELINA RIKKILÄ KUVA TOMMI KORPIHALLA

KAINALOSSA





Poliisihallitus RA/2019/983, myönnetty 7.11.2019, 
voimassa 1.1.2020–31.12.2024 koko Suomen 

alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

Perheet tarvitsevat 
apuamme nyt.

Lahjoita:
lahjoita.mll.fi/autanyt

MobilePay 16658

Kuulemme paljon hätää MLL:n auttavissa puhelin- 
ja nettipalveluissa. Perheillä on pulaa ruoasta, 
huolta perheenjäsenten terveydestä ja perheen 
toimeentulosta. Kodeissa tunnelma tiivistyy, jos tilaa 
on vähän ja huolia paljon.

Autetaan yhdessä -keräyksen tuotoilla pystymme 
vahvistamaan tukeamme lapsiperheille. Jaamme 
muun muassa ruoka-apua sekä tuemme 
lapsia, nuoria ja perheitä esimerkiksi auttavien 
puhelimiemme ja verkkopalveluidemme kautta.

Yhdessä voimme auttaa!


