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– Meitä saa kuormittaa. Soita, chattaa, kirjoita. Muistathan, että huolten
kanssa ei pidä jäädä yksin.
Tämä on ollut MLL:n auttavien puhelinten viesti lapsille, nuorille ja vanhemmille koronakuukausien aikana. Olemme kuunnelleet soittajien huolia, tarjonneet virtuaalisia kohtaamisia ja välittäneet ruoka-apua lapsiperheille. MLL 100 -juhlavuosi oli juuri käynnistynyt, kun suunnitelmat menivät uusiksi. Meitä tarvitaan, se on tullut selväksi.
Järjestöjen työn merkitys tulee näkyväksi erityisesti poikkeusaikana, jolloin tuttu arki ja vakiintuneet toiminnat yhtäkkiä muuttuvat ja joudumme
uuden eteen. Järjestöjen apu ja ihmisten omaehtoinen toisista välittäminen luovat henkistä kestävyyttä, jota yhteiskunta tarvitsee. Olemme pärjänneet korona-aikana, koska ihmiset ovat ottaneet vastuuta ja perheissä
on venytty. Nämä asiat ovat saattaneet jäädä huolipuheen varjoon.
Alkuvuosikymmeninä painopiste oli lasten terveyden ja palvelujen rakentamisessa, kuten lehden juttu Lastenlinnan sairaalasta kertoo. Tänään
tehtävänä on tarjota erilaista tukea monenlaisille perheille matalalla kynnyksellä.
Vaikka moni asia on muuttunut, yksi asia on pysynyt samana. Aina on
tarvittu ja aina on löytynyt ihmisiä, jotka osaavat, tahtovat ja jaksavat toimia lapsen parhaaksi. Sen voi tehdä esimerkiksi vapaaehtoisena, olemalla jäsen, lahjoittamalla tai tulemalla vaikka hetkeksi mukaan talkootehtävään. Lapset tarvitsevat meitä kaikkia.
100-vuotisvuoden kunniaksi lähdemme aikaseikkailulle lasten kanssa.
Tarjoamme kouluille kerho-ohjelmaa, jossa yhdessä lasten kanssa vahvistetaan tulevaisuustaitoja, saadaan eväitä kasvuun nopeasti muuttuvassa
maailmassa ja uskoa omaan pärjäämiseen. Meidän mielestämme se oli paras lahja lapsille 100-vuotiaalta liitolta.

Painotuotteet
Painotuotteet
1234 5678
4041-0619

Milla Kalliomaa, päätoimittaja
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Lapsemme-lehden 2/2020 suosituin juttu oli Lasten oma ruutukaveri. Palautteen lähettäneiden
kesken arvottiin kolme kappaletta MLL:n juhlavuoden muistikirjoja. Tämän numeron juttuarvonnasta kerrotaan sivulla 49.
Kaikki Lapsemme-lehden jutut löytyvät verkosta osoitteesta
 mll.fi/lapsemme
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Kuva: Jani Laukkanen

Kiitos palautteesta
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Kuva: Jere Satamo
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Kuva: Johanna Sarajärvi

Pääkirjoitus

Kuva: Jani Laukkanen

3

Tapahtumat ja tärpit meiltä ja muualta.

Konsertti etänä
ja juhlat ensi vuonna
Sunnuntaina 4.10.2020 syntymäpäiväsankari on Mannerheimin Lastensuojeluliitto, sillä silloin tulee kuluneeksi 100 vuotta liiton perustamisesta. Syntymäpäivä on hyvä syy heittäytyä hetken hauskanpitoon lasten
kanssa.
Juhlapäivän kunniaksi tarjoamme lapsiperheille iloisen lastenmusiikkikonsertin yhteistyössä Konserttikeskuksen kanssa. Koronaepidemian
vuoksi konsertti kuullaan ja nähdään verkossa. Laadukkaasta musiikkituokiosta vastaa Jellonagaalan viime vuoden tulokas, lastenmusiikkiyhtye Mirkka ja Luis.
MLL:ssa tapahtuu paljon muutakin. Historiantutkija Eeva Kotioja on
viettänyt kaksi vuotta tutkien liiton arkistoja ja haastatellen ihmisiä. Kirja

Hyvän lapsuuden rakentajat, Mannerheimin Lastensuojeluliitto 1920–
2020 ilmestyy syntymäpäiväviikolla.
Jyväskyläläinen Tira Jewelry on puolestaan suunnitellut MLL:lle syntymäpäiväkorun, joka niin ikään julkistetaan juhlaviikolla.
Lokakuun alussa muistutamme Ylen tv-kanavilla pyörivässä hellyttävässä mainospätkässä kaikkia siitä, miten tärkeitä lapset meille ovat.
Paikallisyhdistyksissä oli jo runsaan vuoden ajan suunniteltu syntymäpäiväksi kaikille lapsille ja perheille avoimia Koko Suomen lastenjuhlia.
Nämä sadat juhlat siirtyvät nyt vuodella ja samalla jatkamme juhlavuottamme ensi vuoden ajan. MLL:n juhlinta huipentuu siis 3.10.2021, jolloin
sinut ja perheesi on kutsuttu ympäri Suomea järjestettäviin kekkereihin.
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TUTUSTU TÄHÄN

TUTKITTUA

MLL:n 100-vuotishistoria sukeltaa syvälle kansalaisjärjestön tarinaan. Historiantutkija Eeva Kotiojan kirjoittama Hyvän lapsuuden rakentajat (Siltala) nostaa esiin ihmisiä, onnistumisia ja vaikeuksia
– lastensuojelutyön arkea juhlapuheiden takaa.
Teos tarkastelee MLL:n roolia kunnan ja valtion
päättäjien rinnalla ja innovaatioiden ehtymättömänä lähteenä, jonka työ on ulottunut jokaiselle
lasten elämän osa-alueelle lainsäädännöstä koulutielle, keskoskaapista hammaspesulle.

Lasten, nuorten ja perheiden palveluja karsittiin koronakeväänä rajusti. THL:n
mukaan äitiys- ja lastenneuvolan käynnit
laskivat 10–40 prosenttia. Etäopetuksen
aikana kouluterveydenhuollon käyntejä
oli 60–80 prosenttia vähemmän verrattuna edelliseen vuoteen. Neuvolakäyntien
harventaminen, toisen vanhemman osallistumisen rajoittaminen ja tauot perhevalmennuksessa heikensivät lasta odottavien
perheiden tukea. Lasta odottaviin osuivat
lisäksi synnytyssairaaloiden vierailurajoitukset ja nopeat kotiutukset.

Kehuin kaverin uutta paitaa, hän hyvän mielen sai, joskus
ihan pieni teko onkin päivän arvokkain.
Ote Koulurauha-biisistä 2020
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K ALENTERIIN

25.9. Vauvanpäivä
4.10. MLL täyttää 100 vuotta
5.11. Leikkiseminaari
8.11. Isänpäivä

APURAHAT
MLL:n tutkimussäätiö myöntää apurahoja ajantasaisiin, globaalit muutokset huomioiviin tutkimuksiin, jotka liittyvät lasten ja nuorten mielenterveyden ja tulevaisuustaitojen vahvistamiseen. Apurahoja myönnetään ensisijaisesti väitöstutkimuksiin. Apurahahaku päättyy 12.11.2020.
 mlltutkimussaatio.fi

Nuorista lähes 80 prosenttia pitää työelämässä menestymistä tärkeänä. Suurin osa
yläkoululaisista toivoi, että työelämästä
kerrottaisiin koulussa enemmän. Alanvalinnassa nuoret nostivat tärkeimmiksi kriteereiksi hyvän palkan ja kiinnostavat työtehtävät. Pojille hyvä palkka oli tärkeämpää kuin tytöille, jotka arvostivat enemmän
mahdollisuutta tehdä itselle tärkeiksi koettuja asioita. Sukupuolierot näkyivät myös
alavalinnoissa: tyttöjä kiinnostivat terveydenhuolta, matkailu- ja ravintoala sekä sosiaalipalvelut, poikia teknologia, maanpuolustus ja tietoliikenne, kertoo Nuorten tulevaisuusraportti 2020.
Useampi kuin joka neljäs lapsi koki henkisen hyvinvointinsa erittäin tai melko huonoksi poikkeustilanteen vuoksi, ilmenee
Pelastakaa Lasten Lapsen ääni -raportista. Erityisen vaikeaksi tilanteen kokivat
vähävaraisten perheiden lapset. Heistä 57
prosenttia oli mm. huolissaan perheensä
toimeentulosta ja yli 60 prosenttia vanhempiensa jaksamisesta. Joka kolmas
kyselyyn vastanneista 13–17-vuotiaista
kertoi, että perheessä riideltiin aiempaa
enemmän ja yli puolet koki olevansa aiempaa yksinäisempi.

Kuva: Jere Satamo

Kuva: Päivi Karjalainen

Laura Autio: Perhekahvilatutkimus 2020, MLL:n perhekahvilat lapsiperheiden arjen ja vanhemmuuden tukena.
 mll.fi/aineistokirjasto

Hyvä alku yläkouluun -video

Hyvin monien perheiden taloudellinen tilanne heikkeni nopeasti koronakriisin alettua, eikä se parantunut kriisin kestäessä. Lastensuojelun Keskusliiton tuoreen
selvityksen mukaan n. 55 000 uutta lapsiperhettä kokee niukkuutta koronakriisin
takia. Jopa 40 prosentissa kyselyyn vastanneista perheistä jompikumpi huoltaja
on ollut YT-neuvottelujen piirissä tai huoltajan yritystoiminta on kärsinyt kriisistä
huomattavasti.

Perhekahvilassa vierailu
virkistää
MLL:n perhekahviloilla on tärkeä rooli lapsiperheiden kohtaamisessa. Tuore tutkimus vapaaehtoisten ohjaamista perhekahviloista selvitti, millaista tukea vanhemmat saavat perhekahviloista vanhemmuuteensa ja perheensä arkeen.
Haastateltavat arvostivat mahdollisuutta tavata toisia vanhempia, lapsia ja perheitä. Seuraa korostivat etenkin ne, joilla ei ollut vertaisia lähellään. Uusista perhekahvikävijöistä erityisesti ne vanhemmat, jotka kokivat toisten huomioivan ja ottavan heidät lämpimästi vastaan, viihtyivät kahvilassa hyvin.
Nähdyksi ja kuulluksi tulemisen kokemus rohkaisi vanhempia jakamaan omia kokemuksiaan, ajatuksiaan ja tunteitaan vertaisille tietäen tulevansa hyväksytyksi niiden kanssa. Tavallisia keskustelunaiheita olivat esim. kasvatus, vanhemmuuden haasteet, lapsen kehityksen viiveet, uhmaikä, syömisen ja nukkumisen pulmat.
Haastatellut kertoivat, että perhekahvilassa käynnit tarjosivat kotiarkeen tarpeellisia katkoksia:
väsymys väheni, mieli virkistyi ja voimat lisääntyivät.
Tutkimusta hyödynnetään mm. perhekahvilatoiminnan kehittämisessä.

Mä haluaisin pyytää mun vanhemmilta, että ne tsemppais
mua koulunkäyntiin ja auttais kotitehtävissä ja kyselis
välillä, miten mä jaksan. Mä oon välillä tosi epävarma.
Yrittäkää ymmärtää mua.

Käsi kädessä
Suomen kouluihin julistettiin koulurauha 19.8. Turussa.
Paikka oli sama kuin 30 vuotta sitten, jolloin koulurauhan
julistus annettiin ensimmäisen kerran. Tapahtuma on osa
koko lukuvuoden kestävää Koulurauha-ohjelmaa, jonka
teemaksi oppilaat valitsivat yhdenvertaisuuden. Vuoden
tunnuslause ”Käsi kädessä” kuvastaa sitä, kuinka tärkeää
on tukea kaveria ja olla lähellä vaikeina aikoina, vaikka fyysinen läheisyys ei aina olisikaan mahdollista.
 koulurauha.fi

Lasten ja nuorten puhelin
on aloittanut ruotsinkielisen
palvelun. Barn- och
ungdomstelefonen vastaa
numerossa 0800 96 116
ma–ke klo 14–17 ja to klo
17–20.

Kurkkaa nettiin
Leikkipankki on leikkien aarreaitta, jossa on jo yli 900 leikkiä. Uuden leikin kilpailun tavoitteena on
saada tuhat täyteen. Kaikki uusia leikkejä pankkiin 15.10.–15.11. tallettaneet ovat mukana palkintojen arvonnassa. Lisäksi palkitaan eniten leikkejä Leikkipankkiin syöttänyt. Osallistua voi yksityishenkilönä tai yhteisönä.
 leikkipankki.fi

LAPSEMME 7

APUA PARISUHTEEN
PULMIIN
MLL:n Vanhempainpuhelin, p. 0800 922 77
ja Vanhempainnetti
 vanhempainnetti.fi
Parisuhdekeskus Katajan Parisuhdepuhelin,
p. 050 337 9053 ja chat
 parisuhdekeskus.fi
Väestöliiton chat ja neuvontapuhelin
 vaestoliitto.fi
Kirkon Perheasiain neuvottelukeskukset
 evl.fi
Uusperheet
 supli.fi
Sateenkaariperheet
 sateenkaariperheet.fi
Väkivalta perheessä
 ensijaturvakotienliitto.fi

Kahdesta
kolmeksi
Vanhemmuus on suuri seikkailu, joka tarjoaa joka päivä uutta.
Parisuhdetta ei pidä laittaa pikkulapsivaiheessakaan hyllylle. Pienillä
teoilla se kukoistaa aikapulasta ja väsymyksestä huolimatta.
TEKSTI NINA RIIHIMAA KUVAT TOMI NUOTSALO

V

aikka vauvan syntymään ja vanhemmaksi tuloon kuinka valmistautuu, muutokset elämässä tulevat yllätyksenä. Lapsiperheen arki on erilaista kuin kahden aikuisen taloudessa.
– Sitä, millaiseksi elämä lapsen synnyttyä muuttuu, on vaikea tietää ennen
kuin tulee vanhemmaksi. Vaikka olisi kuinka lukenut aiheesta ja yrittänyt miettiä tulevaa, yllätyksiä tulee, Parisuhdekeskus Katajan toiminnanjohtaja Suvi Laru toteaa.
Parisuhteelle pikkulapsiaika on haastava, mutta myös antoisa ajanjakso elämässä. Sen
psykologi ja psykoterapeutti Suvi Laru on työssään todennut kerta toisensa jälkeen.
Tutkimukset vahvistavat lasten tulon vaikutuksen parisuhteen muuttumiseen. Jo vuosikausia niissä on näkynyt, että usein tyytyväisyys pariswuhteeseen heikkenee pikkulapsiperheissä. Samaa kertovat avioerotilastot.
– Yhteys puolisoon kärsii, kun yhteinen aika on kortilla, Laru tiivistää.
Toisaalta tutkimuksista löytyy ilonpilkahduksiakin: Pari vuotta sitten julkaistun Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimuksen mukaan vauvaperheissä ollaan tyytyväisiä elämään ja myös parisuhteeseen. Moni asia tuntuu olevan mallillaan, etenkin jos tukea vanhemmuuteen on tarjolla.

ARKI MULLISTUU
Parisuhteen ongelmien syitä on yhtä monia kuin on parisuhteita, mutta samankaltaisuuksiakin löytyy.
Monesti perinteiset parisuhteen mallit aktivoituvat, kun perheeseen tulee lapsi.
– Vaikka kotityöt olisi ennen jaettu tasaisesti, vauvan tulo saattaa muuttaa jo toimivak-
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Vanhemmuus & parisuhde

Parisuhteessa ollaan yhdessä, samoin
vanhempina. Molemmilla on jaettu vastuu
onnistumisesta.

Vanhemmuuden lisäksi teitä yhdistää parisuhde, joka tarvitsee huomiota joka päivä.

Vaali parisuhdetta
si koetun työnjaon. Vauvaperheessä ajaudutaan helposti tilanteeseen, jossa toinen
hoitaa suurimman osan kotitöistä ja toinen suuntaa energiansa pääosin työhön tai
opiskeluihin, Suvi Laru toteaa.
Myös avioliittojen solmimisiällä on merkitystä. Kun avioon astutaan entistä myöhemmin, lapset tulevat kuvioon aikaisemmassa vaiheessa liittoa kuin aiemmin. Tutkimusten mukaan erot ovat suurimmillaan
3–4 vuotta avioliiton solmimisen jälkeen.
Siis juuri siinä vaiheessa, kun nykyliitoissa
eletään pikkulapsivaihetta.
Parisuhteen kannalta suurimmat haasteet ovat tottuminen aikataulutettuun arkeen ja yhteisen ajan vähyyteen.
MLL:n teettämässä Vanhemman ääni
-kyselyssä suurimmiksi huoliksi nousivat
riittämättömyyden tunne, arjenhallinta ja
rahahuolet. Parisuhdehuolia oli joka kolmannella alle 1-vuotiaan lapsen vanhemmalla. Eniten ongelmia vastaajat kertoivat
tuottavan jatkuva riitely sekä puhumattomuus puolisoiden välillä.

VERKOSTOT KANTAVAT
Parisuhteen eteen pitää tehdä töitä, että se
voi hyvin pikkulapsivaiheen ajan ja sen jälkeen. Aina kannattaa muistaa, että lapset
ovat vain lainaa.
Vaikka pikkulapsivaiheen rumba tuntuu
kestävän ikuisesti, se on sittenkin elämässä
lyhyt ajanjakso. Pian lapset ovat jo pärjääviä koululaisia, itsenäistyviä teinejä ja omilleen lähteviä nuoria aikuisia.
– Kun parisuhteeseen panostaa jokaisena yhteisenä vuotena, myös edessä häämöttävä siirtyminen uuteen kaksinolon aikaan helpottuu, Suvi Laru toteaa.
Väsymyksen ja kiireen painaessa pikkulapsiperheen vanhempia avainasemassa
ovat verkostot. Sukulaisten lisäksi kannattaa tukeutua muihinkin, jotta kahdenkeskistä aikaa järjestyy.
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– Naapureista voi hyvinkin löytyä muita
samassa tilanteessa olevia. Heidän kanssaan kannattaa tehdä yhteistyötä niin, että
vanhemmat pääsevät vuorollaan yhdessä
vaikka pienelle kävelylenkille, saunaan tai
syömään iltapalaa kaikessa rauhassa.
Perhekahviloissa tapaa myös muita, joilla
on saman ikäisiä lapsia. Kun avaa suunsa,
saattaa löytää vastavuoroista apua. Parhaimmillaan saa uuden elinikäisen ystävän.
Suurin este on uskaltaa ottaa yhteyttä
uusiin ihmisiin. Verkostoitumisen taito onkin yksi niistä haasteista, joita ei etukäteen
usko vanhemmuuden tuovan eteen. Uusiin
ihmisiin kannattaa pyrkiä tutustumaan, itsensä, lapsensa ja parisuhteensa vuoksi.

VIRKEYTTÄ TAUOISTA
Yhteinen aika on tärkeää parisuhteelle,
mutta niin on myös oma aika. Sitä tiukkaan
aikataulutetussa arjessa voi olla vaikea ottaa.
Usein pienten lasten vanhemmat tinkivät omista menoistaan, jotta perheellä olisi mahdollisimman paljon aikaa yhdessäoloon. Oma hyvinvointi siirretään syrjään,
vaikka se ei olekaan vanhemman tai perheen etu.
Aivot tarvitsevat lepoa ja virkistystä pysyäkseen toimintakunnossa. Riidat vähenevät, kun vanhemmat saavat kumpikin
vuorollaan keskeytyksetöntä unta ja pieniä
irtiottoja arjesta.
– Irtiottojen ei tarvitse olla pitkiä. Joskus
akkujen lataamiseen riittää hetki omassa
rauhassa lehteä selaillen tai puolen tunnin
lenkki, Laru muistuttaa.

VASTUUTA YHDESSÄ
Tiukka rutistus arjessa lisää usein riitoja.
Vanhempien kannattaa muistaa, että esimerkillään he siirtävät parisuhteen mallin
seuraavalle sukupolvelle. Vaikka lapsi ei
osaisi sanoittaa hämmennystään, hän aistii

perheen tunnelman.
Riitoja vähentää yhteisistä pelisäännöistä sopiminen, mahdollisuuksien mukaan jo
ennen lapsen syntymää. On hyväksi keskustella, minkälaisia malleja on saanut omasta
lapsuudenkodistaan ja minkälaisia asioita
pitää lapsen kehityksen tukemisessa tärkeänä. Näistä muodostetaan yhteinen linja,
jota pyritään tulevina vuosina noudattamaan.
– Parisuhteessa ollaan yhdessä, samoin
vanhempina. Molemmilla on jaettu vastuu
onnistumisesta, Laru huomauttaa.
Jaettu vastuu tarkoittaa sitä, että kumpikin vanhempi osaa yhtä lailla kaikki lapsen hoitoon liittyvät asiat. Kumpikin tietää,
mitä lapsi syö aamuisin, milloin on kylvyn
aika tai mitä hänen päiväkotireppuunsa pakataan. Näin vuoronvaihto sujuu mutkattomasti.

MUUTOS ON VARMA
Vanhemmuuden tiellä yksi on varmaa:
muutos. Kun on juuri saanut kaiken rullaamaan, lapsi kasvaa ja hänen tarpeensa
muuttuvat. Vauvaperheen rutiinit ovat toisenlaisia kuin jo kävelemään ja puhumaan
oppineen taaperon kanssa. Joustavuus onkin vanhemmuuden yksi tärkeimmistä taidoista.
Sama joustava asenne kannattaa ottaa
osaksi parisuhdetta. Sinä ja puolisosi ette
ole samanlaisia kuin suhteen alkuaikoina.
Jo muutamassa vuodessa tapahtuu paljon.
Ihminen muuttuu joka päivä ja parisuhdekin muuttuu vuosien kuluessa ja perhetilanteen mukaan. Siksi puhuminen puolison
kanssa on kultaa.
Äänensävyyn ja sanavalintoihin kannattaa kiinnittää huomiota. Toista ei pidä komentaa, holhota tai puhua alentavasti. Ystävällinen vuorovaikutus lisää läheisyyden
tunnetta ja saa toisenkin avautumaan.
– Suhdetta ei saa pitää itsestäänselvyy-

pienillä huomaamisilla

JOKA PÄIVÄ.

Arjen teot, esimerkiksi yhteinen iltapala, hartioiden hierominen ja kiittäminen lujittavat suhdetta.

Hyödynnä pienet hengähdystauot ja tarjoa mahdollisuus niihin myös puolisollesi.

Kummankin jaksaminen
v a h v i s t a a
VA N H E M M U U T TA JA PA R I S U H D E T TA .

Pysy kartalla siitä, mitä puolisosi ajattelee.

Kysy ja kuuntele – älä oleta.

Mieti sanavalintojasi
PYYDÄ KAUNIISTI
Unohda tiuskiminen
ja äänensävyjäsi.
ja komentelu.
JA OSOITA ARVOSTUSTA.

Muista, että läheisyys ja seksi kuuluvat myös
pikkulasten vanhemmille.

Lähekkäin makoilukin

tiivistää yhteyttä.

Etsi ak tiivisesti

TUKIVERKKOJA.
Sukulaisten lisäksi kannattaa tukeutua vaikka
naapureihin tai muihin lapsiperheiden vanhempiin.

Hae apua, jos omat voimat eivät tunnu riittävän.

Se on parasta vanhemmuutta!
Vinkit antoi psykologi, psykoterapeutti Suvi Laru.

huoneentaulu.indd 1
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YHTEINEN MUUTOS

Vanhemmuus muuttaa aina parisuhdetta. Elämä on
yhtä muutosta, täynnä erilaisia vaiheita – jotka tulevat ja menevät.
Espoon kaupungilla lapsiperhetyötä tekevät
Marja Nissinen ja Päivi Konttinen puhuvat vuosikymmenten kokemuksella. Sosiaaliohjaaja Nissinen ja terveydenhoitaja Konttinen ovat vetäneet
yhdessä useita lapsiperheille tarkoitettuja ryhmiä,
joissa on ratkottu myös parisuhteen haasteita.
Ryhmissä ääneen ovat päässeet niin äidit kuin
isätkin, ja lastenhoito on järjestetty.
– Äidit ja isät puhuvat isoista asioista toisille
samassa elämäntilanteissa oleville yllättävän suoraan. Vertaistuki toimii.
Lapsiperheen aikataulutettu arki, kiire ja kotityöt
vievät voimia. Moni vanhempi muistelee lähes kaiholla niitä vuosia, kun oltiin vain kahdestaan. ”Silloin tehtiin yhdessä kaikkea kivaa!”
Ryhmäkeskusteluissa Nissinen ja Konttinen
yrittävät herätellä vanhempia huomaamaan, että kivaa voi olla myös nykyisessä tilanteessa. Sen
eteen täytyy kuitenkin tehdä töitä. Kahdenkeskistä
aikaa voi järjestää vaikka hoitamalla kotityöt rivakasti yhdessä illalla. Näin lasten nukkumaanmenon jälkeen on aikaa hengähtää kahdestaan, ilman
älylaitteita.
Jos lasten nukkumaanmeno viivästyy ilta toisensa jälkeen, Päivi Konttinen ja Marja Nissinen kehottavat pareja miettimään, mitä he vanhempina voisivat tehdä toisin.
– Lapset tarvitsevat rutiineja, jotta he nukahtavat ajoissa. Aina ei ole kyse siitä, että nukkumista
vastustava lapsi on uhmakas. Muutos vanhempien
toiminnassa rauhoittaa usein tilanteen.
Vanhempien yhteisen tekemisen ei aina tarvitse
olla jotain ihmeellistä.
– Korona-ajassa on ollut se etu, että kuntopoluilla on näkynyt entistä enemmän perheitä ja pariskuntia yhdessä ulkoilemassa, Päivi Konttinen on
huomannut.
Toimiva vanhemmuus vaatii myös toimivan parisuhteen.
Parisuhteen parantamiseksi on tiedettävä, mitä itse parisuhteelta toivoo – ja mitkä ovat toisen
osapuolen odotukset. Siihen tarvitaan keskustelua.
Toisen ajatuksia ei pidä arvailla eikä olettaa, että
toinen tietää, mitä sinä toivot.
Nissinen ja Konttinen neuvovat miettimään, mitä
hyvää parisuhteessa ja puolisossa on. Liian usein
juututaan vain niihin asioihin, jotka ovat huonosti.
Perheryhmissä vanhemmat ovat saaneet kotitehtäväksi sanoa puolisolleen hänestä jotain positiivista.
Entä jos kokeilisit sitä!
Joskus kannattaa katse suunnata hieman eteenpäin, Marja Nissinen toteaa.
– Voisiko parisuhteeseen sitoutua lasten parasta ajatellen? Kun hektisimmät ajat ovat ohi, parisuhteellakin on taas mahdollisuus kukoistaa.
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Pelkkä äitiys tai isyys ei riitä, välillä
täytyy saada olla läsnä toiselle naisena
tai miehenä, omana itsenään.

tenä. Aika ajoin kannattaa istua alas ja sanoittaa tunteensa puolisolle. Ei hän muuten voi tietää, mitä ajattelet, tunnet ja haluat, Suvi Laru sanoo.
Kun olet kertonut omat kuulumisesi ja
ajatuksesi, on toisen osapuolen vuoro. Ole
kiinnostunut, voit hämmästyä.
– Vanhemmat pyörittävät yhdessä Perhe
Oy:tä mutta saattavat unohtaa siinä tohinassa kertoa, että he tarvitsevat puolisoaan
ihmisenä. Pelkkä äitiys tai isyys ei riitä, välillä täytyy saada olla läsnä toiselle naisena
tai miehenä, omana itsenään.

parisuhteenne liimana. Tästäkin selvisimme, yhdessä! Suvi Laru toteaa.
Ajan myötä vaikeudet unohtuvat ja jäljelle jäävät hyvät muistot. Niiden varaan on
hyvä rakentaa parisuhteen tulevia vuosia.
– Lasten tuoma ilo elämään on asia, jota
on vaikea kuvitella etukäteen. Se on yllätys
– aina! Tätä aarretta kannattaa vaalia.

APUJOUKOT KEHIIN
Suvi Laru haluaa kannustaa hakemaan
apua aina, jos tuntuu siltä, etteivät omat
voimat ja keinot riitä. Oman riittämättömyytensä tunnustaminen voi tuntua tappiolta, mutta sitä se ei ole.
Epätoivon hiipiessä on turha aikailla
vaan etsiä apua nopeasti ennen kuin ongelmat kasvavat suuriksi. Laru suosittelee puhumaan parisuhteen pulmista neuvolassa
tai ottamaan yhteyttä moniin matalan kynnyksen palveluihin, kuten eri järjestöjen ylläpitämiin neuvontapuhelimiin ja chat-palveluihin.
– Avun pyytäminen se vasta parasta vanhemmuutta on!
Hyvää vanhemmuutta Larun mukaan on
se, että tunnistaa omat vahvuutensa, mutta
tietää myös, milloin tarvitsee apua. On koko perheen ja parisuhteen etu, että uskaltautuu hakemaan itselleen tai pariskuntana yhdessä ulkopuolista apua, jos tarvetta
on.

YHTEISTEN KOKEMUSTEN LIIMA
Pikkulapsia on perheessä vain vähän aikaa,
vaikka se ei ehkä tiukkoina hetkinä siltä
tunnu.
– Muistelkaa lapsen kehityksen virstanpylväitä ja sitä, kuinka vaikeista hetkistä
päästiin yli. Nämä kokemukset ovat teidän
yhteisiä, vaalikaa niitä vanhemmuutenne ja

Vuonna 1968 MLL:ssa vietettiin isä-teemavuotta.
Huomiota kiinnitettiin isien asemaan ja merkitykseen
lasten hoidossa, kasvatuksessa ja perheessä yleensä. Isiä kannustettiin esimerkiksi leikkimään lastensa
kanssa ja osallistumaan kotitöihin.
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Kiusaamisen
jälkeen

Mitä tapahtuu, kun kiusaaminen loppuu? Kiusaamisen kohteeksi
joutuneen piina ei välttämättä lopu siihen. Moni kokee jäävänsä
yksin vaikeiden tunteidensa kanssa.
TEKSTI TUIJA SILJAMÄKI KUVAT JOHANNA SARAJÄRVI

K

iusaaminen on vähentynyt kouluissa jatkuvasti. Kouluterveyskysely kertoo, että peruskoululaisista silti kuutisen prosenttia joutuu kiusatuksi viikoittain.
– Kiusaamista esiintyy edelleen kaikilla
kouluasteilla. Erityisen hankalia ovat siirtymävaiheet, esimerkiksi alakoulusta yläkouluun, kertoo Selviydytään kiusaamisesta
-hankkeen projektipäällikkö Mari Tuppurainen MLL:n Järvi-Suomen piiristä.

KIUSAAMISEN PITKÄ VARJO
Nykyisin kiusaamisen ehkäisystä ja lopettamisesta puhutaan jo paljon, mutta jälkihoidosta ei juurikaan. Kun kiusaaminen saadaan koulussa loppumaan, ajatellaan että
asia on hoidettu.
Mari Tuppuraisen mukaan kiusaaminen
voi kuitenkin jättää vakavat jäljet ja vaikuttaa vielä pitkään moniin asioihin elämässä,
kuten koulunkäyntiin ja sosiaaliseen elämään.
– Voi tulla ahdistusta tai masennusta.
Nuori voi kokea turvattomuuden, ulkopuolisuuden tunteita ja yksinäisyyttä. Se vaikuttaa oppimiseen, ja voi olla, ettei kiusattu enää halua mennä kouluun. Nämä ovat
myös yhteiskunnallisesti vakavia ja kalliita
seurauksia, sanoo Tuppurainen.
Siksi kiusaamisen jälkihoito on vähintään yhtä tärkeää kuin ennaltaehkäisykin.
– Jokaisella nuorella on oikeus turvalliseen koulupäivään ja tuen saamiseen. Jälkihoitoa pitäisi saada mahdollisimman
varhain kiusaamisen haitallisten seurausten minimoimiseksi. Toki kaikille ikäviä
seurauksia ei tule, vaan osa kokee jopa voimaantuneensa. Selviytymiseen vaikuttavat
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kiusaamisen muoto ja kesto sekä suojaavat
tekijät.

VANHEMPIEN TUKI TÄRKEÄÄ
Kiusaaminen herättää häpeän ja syyllisyyden tunteita, siksi lasta tai nuorta voi jännittää kertoa siitä vanhemmilleen. Vanhemmat voivat auttaa kiusaamisesta selviytymisessä heti tässä vaiheessa.
– Tiedetään, että jos lapsi uskoo joutuneensa kiusaamisen kohteeksi sattumalta eikä persoonallisten ominaisuuksiensa
vuoksi, seuraukset ovat lievemmät. Lapsen
kehuminen ja positiivinen palaute tukevat
itsetuntoa ja vahvistavat minäkuvaa. Aikuinen voi auttaa myös vaikeiden tunteiden
tunnistamisessa ja käsittelemisessä.
Koulussa taas voitaisiin tarjota kuraattorin tai psykologin tukea kiusaamiskokemuksen käsittelyyn. Luokissa voitaisiin
tukea kiusatuksi joutunutta auttamalla
sosiaalisissa tilanteissa, antamalla herkästi positiivista palautetta ja kiinnittämällä
erityistä huomiota ryhmän turvallisuuteen.
Myös harrastukset ja muut turvalliset ryhmät voivat tukea nuoren toipumista.
Mari Tuppurainen pitää myös vertaistukea tärkeänä toipumisen vauhdittajana.
– Usein nuori on menettänyt luottamuksensa muihin nuoriin ja saattaa pitää heitä
jopa pahantahtoisina. Uudenlaisten ryhmä- ja vertaiskokemusten saaminen olisi
siksi tärkeää.

VAHVUUDET ESIIN
Ensimmäisenä Suomessa kiusaamisen jälkihoitoa järjesti Kiusaamisasioiden tukikeskus Valopilkku Lahdessa vuonna 2008,
jossa on myös kehitetty Vahvuudet esiin!

NÄIN MEILLÄ
Minua kiusattiin alakoulussa 4 vuotta ja koko yläkoulun ajan. Alakoulussa kiusaaminen oli rajua
fyysistä ja henkistä kiusaamista, yläkoulussa etupäässä henkistä. Kiusaaminen vaikutti minuun
valtavasti. Muutuin sulkeutuneeksi ja itsetuntoni
romahti. Normaalia tunnetilaani tuohon aikaan kuvailisin tasaisen harmaaksi apatiaksi. Aloin jännittää ja pelätä sosiaalisia tilanteita.
Kiusaamistaustani vaikuttaa elämääni vuosi vuodelta vähemmän. Tällä hetkellä olen kohtalaisen
tyytyväinen elämääni ja suhtaudun tulevaisuuteen
melko positiivisesti. Valmistuin kasvatustieteiden
maisteriksi viime vuonna ja olen ohjannut Selviytyjät-ryhmiä 2,5 vuotta.
Aika, positiiviset vertaiskokemukset sekä kiusaamiskokemusten käsittely edistävät toipumista. Vertaistukiryhmä voi auttaa näistä kahdessa.
Nuoren täytyy kuitenkin olla valmis käsittelemään
asioita, mikä ei ole itsestäänselvyys, jos kiusaamiskokemukset ovat yhä tuoreessa muistissa. Varhainen ammattiapu esimerkiksi psykologilta voisi
vauhdittaa toipumista.
Juho, 31
Kiusaamiseni alkoi yläkoulussa, heti 7. luokan alussa ja väheni lukiossa. Kiusaaminen herätti häpeän,
arvottomuuden ja kelpaamattomuuden tunteita.
Taistelin pitkään, että aloin taas tykätä itsestäni ja
ajatella, että olen arvokas ja hyvä juuri tällaisena.
Olen nykyisin sinut kiusaamishistoriani kanssa.
Halusin auttaa kiusattuja nuoria lähtemällä ohjaamaan Selviytyjät-ryhmiä. Olen saanut olla mukana
välittämässä nuorille kokemusta siitä, että he kelpaavat ja ovat arvokkaita. Valmistuin hiljattain sosiaalipsykologiksi. Olen onnistunut kääntämään kiusaamishistoriani vahvuudeksi ja voimavarakseni.
Parasta olisi ehkäistä kiusaaminen kokonaan.
Aikuisina meillä on tärkeä rooli: annammeko lapsille ja nuorille toiminnallamme kuvan, että toisia
ihmisiä saa kohdella huonosti tai jaotella esim. etnisyyden tai seksuaalisen suuntautumisen mukaan
"meihin" ja "heihin". Masennus, ahdistus tai sosiaaliset pelot nähdään turhan usein jostain muusta
kuin kiusaamisesta johtuviksi, ja jälkihoito päästään aloittamaan vasta aikuisena. Jälkihoitoon
pääsyn pitäisi olla helpompaa.
Sanni, 36
Nuorille tietoa kiusaamisesta:
 nuortennetti.fi/kiusaaminen
Tietoa Selviytyjät-ryhmistä:
 jarvi-suomenpiiri.mll.fi/nuorille/selviydytaankiusaamisesta
Lisää: mll.fi/lapsemme
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MAINOS

Ongi pöytään
maistuvat kala-ateriat!

Jälkihoito on
vähintään yhtä
tärkeää kuin
ennaltaehkäisy.

Maistuvien kalaruokien tarjoaminen ei voisi olla helpompaa.
Piltti tarjoaa markkinoiden laajimman valikoiman kala-aterioita
pienille lapsille. Kala-ateriat on valmistettu parhaista, lastenruokalaatuisista raaka-aineista Suomessa pienten lasten makuun sopiviksi
ja suomalaisten ravitsemussuosistusten mukaisesti. Näin ne tukevat
pienen lapsesi ruokavaliota ja kehittymistä. Nam!
Lisää kalatuotteistamme: piltti.fi

-kiusaamisen jälkihoitomalli.
MLL:n Järvi-Suomen piirissä on kehitetty
Selviytyjät-vertaisryhmämallia 12–21-vuotiaille kiusaamista kokeneille nuorille yhteistyössä Valopilkun ja kiusaamistutkija
Päivi Hamaruksen kanssa. Selviytyjät on
yksi harvoista jälkihoitoon keskittyvistä
vertaisryhmistä Suomessa.
– Pohdimme, miten voisimme auttaa niitä nuoria koulussa, jotka miettivät, uskaltaako kouluun mennä ja mitä heidän itsetunnolleen on tapahtunut. Vertaisryhmän
tarkoitus on ehkäistä nuoria jäämästä paitsi tärkeistä sosiaalisista suhteista ja vahvistaa elämänhallinnan taitoja, Mari Tuppurainen kertoo.
Pienryhmissä voidaan jutella kiusaamiskokemuksista turvallisessa ilmapiirissä.
– Nuorille on tärkeää kuulla myös muiden kokemuksia ja huomata, etteivät he ole
yksin asian kanssa. Kiusaamisesta on voinut jäädä vihan ja katkeruuden tunteita ja
jos niistä ei pääse yli, voi toipuminen kestää pitkäänkin.
Ryhmissä ei suinkaan vain istuta ringissä
ja jutella, vaan ne ovat toiminnallisia. Erilaisten harjoitusten avulla otetaan uudelleen haltuun taitoja, joihin kiusaaminen on
jättänyt jälkiä, kuten jämäkkyyttä ja sosiaalisia taitoja.
– Selviytymisessä on oleellista hyväksyä
kiusaamiskokemus osaksi elämäntarinaan-

sa ja tunnistaa arjen tilanteet, joissa tämä
kokemus edelleen vaikuttaa. Miksi vaikkapa käpertyy kuoreensa tietyissä tilanteissa?
Ryhmä auttaa löytämään omat vahvuudet
ja palauttamaan itseluottamuksen.

VERTAISTUEN VOIMAA
Selviytyjät-ryhmiä on järjestetty vuodesta 2017 Jyväskylässä ja Kuopiossa syksyisin
ja keväisin, ja osallistujia on riittänyt. Ohjaajat ovat saaneet koulutuksen ryhmien
ohjaamiseen. Tuloksia alkaa kertyä. Ryhmät ovat antaneet monille toivoa siitä, että
maailmassa voi kohdata hyviäkin tyyppejä
ja etteivät he ole yksin tämän asian kanssa.
Yksinäisyyttä kokeneet nuoret ovat myös
löytäneet ryhmästä ystäviä.
– Hiljaisesta ja vetäytyvästä nuoresta on
voinut ryhmän lopussa kuoriutua iloinen,
keskusteleva ja hymyilevä. Mikä tärkeintä,
he ovat kokeneet ryhmässä olemisen turvalliseksi eivätkä ole joutuneet tuntemaan
itseään ulkopuolisiksi. Monelle kiusatulle
nuorelle se on uusi kokemus, Mari Tuppurainen sanoo.
Myös vanhemmille on ollut oma ryhmänsä. Ensi vuonna aloittaa Selviytyjät-verkkovertaisryhmä, jolla tuetaan vielä useampia
nuoria, asuinpaikasta riippumatta. Jo keväällä Selviytyjät-ryhmissä jouduttiin siirtymään etäyhteyteen koronatilanteen vuoksi
ja kokemukset olivat rohkaisevia.

Valmistettu
hiilineutraalisti
Turussa!

us!

Uutu

us!
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Uutu
Piltti Merikarhun kalaherkku
Piltti Merenkulkijan kalapasta

Kaikkien
lasten linna

HISTORIAA

Lastenlinna laajeni äitien ja lasten turvakodista moderniksi
lastensairaalaksi. Hoitotyön tulokset ja uraauurtava tutkimus
palvelivat kaikkia suomalaisia lapsia.
TEKSTI TIINA KIRKAS KUVAT MLL:N ARKISTO

H
1

MLL:n paikallisosastot järjestivät
tempauksia ja myyjäisiä Lastenlinnan
rakentamiseksi. Liitto keräsi varoja
myös ylellisyystuotteiden, kuten kahvin ja
sokerin, myynnillä. MLL:n Lastenlinna oli myös
Raha-automaattiyhdistyksen ensimmäinen
avustuskohde.
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uhtikuussa 1918, juuri ennen verisen sisällissodan päättymistä,
vapaaherratar Sophie Mannerheim avasi turvakodin yksinhuoltajaäideille ja heidän lapsilleen Toiselle linjalle Helsingin Kallioon.
Sophie Mannerheim oli valmistunut sairaanhoitajaksi Englannissa ja työskenteli
ylihoitajana Kirurgisessa sairaalassa.
Turvakoti sai nimekseen Lastenlinna.
Siellä oli 20 asuntoa äideille ja lapsille, joista osa oli orpoja. Päivisin henkilökunta
huolehti lapsista, kun äidit kävivät ansiotyössä. Äidit saivat myös tietoa lasten terveydestä ja hoidosta.
Tuki tuli tarpeeseen, sillä sodan jäljiltä lasten elinolot olivat ankeat, ja useampi
kuin joka kymmenes lapsi menehtyi ennen
ensimmäistä syntymäpäiväänsä. Samaan
aikaan monelta lapselta oli ainakin toinen

vanhempi kuollut tai päätynyt vankileirille.
Yleistä puutetta pahensi espanjantautina
tunnettu influenssapandemia.
Vaikean tilanteen hälyttämänä Sophie
Mannerheim kutsui Lastenlinnan ylilääkäriksi Arvo Ylpön, joka oli Saksassa perehtynyt lastentauteihin ja etenkin keskosten
hoitoon. Samalla Lastenlinna siirtyi vastaperustetun ja vapaaherrattaren veljen, kenraali Carl Gustaf Mannerheimin mukaan
nimetyn Mannerheimin Lastensuojeluliiton
hallintaan.

KAIKKIALLE SUOMEEN
Arvo Ylpön johdolla Lastenlinna keskittyi
kroonisesti sairaiden lasten hoitamiseen ja
ennaltaehkäisevään terveysvalistukseen.
Ylpön mielestä paras tapa auttaa lapsia oli
neuvoa heidän äitejään hyvässä hoidossa.
Vuonna 1921 MLL:n Lastenlinnan halko-

kellarissa aloittikin Suomen ensimmäinen
neuvola, joka palveli Kallion ja Sörnäisten
äitejä ja heidän lapsiaan. Alkuun tosin neuvolaan suhtauduttiin varauksellisesti, sillä
Mannerheimin nimellä oli työläiskaupunginosissa katkera kaiku, kertoo historiantutkija Eeva Kotioja.
– Kun yhä useampi lapsi jäi henkiin ja
voi aikaisempaa paremmin, äidit vakuuttuivat neuvolan työn tuloksista. Pian heitä oli
jonoksi asti. Neuvolassa ei myöskään kyselty vanhempien taustoja vaan keskityttiin äitien ja lasten hyvinvointiin. Kahtiajakautuneessa Suomessa se ei ollut itsestäänselvää.
Pian neuvolaverkosto kattoi lähes koko Suomen. Lastenlinnassa perehdytettiin
myös sairaanhoitajia, diakonissoja ja kätilöitä lastenhoitoon. Ensimmäinen kurssi alkoi keväällä 1921. Opintojen jälkeen koulutetut terveyssisaret palasivat joko kotiseu-
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4

2
duilleen tai siirtyivät eri puolille Suomea
opastamaan äitejä lastenhoidosta.
Lisäksi nuoria naisia koulutettiin lastenhoitajiksi esimerkiksi perheisiin.
– Tavoite oli viedä Lastenlinnan työn tuloksia kaikkialle Suomeen, Kotioja kertoo.

UUSI ULJAS LASTENLINNA
Lastenlinnan tilat pienessä puutalossa kävivät ahtaiksi, mutta uuden rakennuksen
valmistuminen Helsingin Töölöön keskeytyi talvisodan syttymiseen marraskuussa
1939. Samalla lapsipotilaat evakuoitiin Arrajoen kartanoon Nastolaan.
Jatkosodan aikana toiminta jatkui Kalliossa helmikuuhun 1944 asti, jolloin suurpommitukset pakottivat siirtymään liiton
ylläpitämään kodinhoitajaopistoon Espoon
Viherlaaksoon.
Heti sotien jälkeen jatkui varainkeruu uuden Lastenlinnan rakentamiseksi. Lapset,
nuoret ja MLL:n paikallisosastot järjestivät
talkoita, tempauksia ja myyjäisiä. Eri alojen
vaikuttajat vetosivat tahoillaan sairaalan
rahoittamiseksi. MLL möi myös korkeaan
hintaan lahjoitusvaroilla hankittuja ylelli-
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3
syystuotteita, kuten kahvia, sokeria ja suklaata.
Lopulta Elsi Borgin, Otto Flodinin ja
Olavi Suortan suunnittelema uusi Lastenlinna valmistui lokakuussa 1948. Koreiden ulkoseinien sisällä tilat olivat avarat ja
valoisat. Osastopaikkoja oli 150, ja ensimmäisenä vuotena hoitoa sai lähes 1 200
eri-ikäistä lasta. Monet heistä kärsivät erilaisista kehitys- ja kasvuhäiriöistä.
Uuden Lastenlinnan valmistuminen henki monin tavoin sodanjälkeistä jälleenrakennuksen aikaa. Suuret ikäluokat syntyivät, ja lapset nähtiin sijoituksena tulevaisuuteen, Eeva Kotioja sanoo.
– Ajateltiin, että kun lapset voivat hyvin,
Suomikin voi hyvin. Sodan aikana oli myös
koettu, että Suomi pärjäisi paremmin, jos
suomalaisia olisi enemmän. Perheistä ja
lapsista haluttiin pitää huolta.

KOKONAISVALTAINEN OTE
Terveyssisarten ja lastenhoitajien koulutus
jatkui uudessakin Lastenlinnassa. Lisäksi
siellä oli mahdollisuus erikoistua lastensairaanhoitajaksi ja -lääkäriksi. Sairaalan yh-

5

2

Äitejä neuvolavastaanotolla vanhassa
Lastenlinnassa, jonka
tilanahtaudesta siirryttiin uuden
Lastenlinnan väljempiin ja
valoisiin tiloihin vuonna 1948.

3

Lastenlinna sai
runsaasti lahjoituksia
vielä valmistumisensa
jälkeenkin sekä ulkomailta
että suomalaisilta järjestöiltä.
Appelsiinit olivat terveellinen ja
lapsille sopiva ylellisyysherkku.

4

Professori Arvo Ylppö
korosti leikkiä lasten
työnä, ja siksi uuden
Lastenlinnan pihamaalla oli
runsaasti tilaa leikille. Ylppö
teki suuren elämäntyön
monien lastenlääkäri- ja tutkijasukupolvien kasvattajana. Hän
toimi myös 40 vuotta MLL:n
puheenjohtajana.

5

Keskoslaatikko oli
Lastenlinnassa kehitetty
innovaatio, joka paransi
keskosvauvojen mahdollisuutta
selviytyä ensimmäisistä
elinpäivistään.

teydessä toimivat myös hammashoitola ja
äidinmaitokeskus.
Vuonna 1968 Lastenlinna siirtyi
MLL:ltä 105 kunnan muodostaman kuntainliiton hallintaan, ja toiminta painottui
lasten psykiatriseen ja neurologiseen hoitoon ja tutkimukseen.
Lääkärien ja sairaanhoitajien rinnalla
alkoivat työskennellä myös psykologit, sosiaalityöntekijät, lääkintävoimistelijat ja
monet muut ammattilaiset. Vanhemmatkin
saivat osallistua lastensa hoitoon, kun he
aikaisemmin saattoivat olla pitkiäkin aikoja
erossa toisistaan.
Liisa Pirhonen muistaakin Lastenlinnan
sairaalana, jossa paneuduttiin lapsen fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen kasvuun
ja kehitykseen kokonaisvaltaisesti. Jo varhain kaikilla lapsilla oli omatäti eli vastuuhoitaja.
– Siihen aikaan se oli uutta Suomessa.
Pirhonen aloitti Lastenlinnassa vastavalmistuneena sairaanhoitajana vuonna 1963
ja eläköityi psykiatrisen osaston osastonhoitajan virasta vuonna 2002.
– Lastenlinnassa hoitajat kasvoivat vastuuseen ja sitoutuivat työhönsä. Meitä kan-

nustettiin opiskelemaan ja oppimaan uutta
Terttu Peitsi puolestaan kehuu Lastenlinnan kodinomaisuutta. Hän opiskeli lasten
erikoissairaanhoitajaksi vuosina 1965–66
ja jäi eläkkeelle neurologisen osaston osastonhoitajan toimesta vuonna 2000.
– Eri osastojen väki tunsi toisensa ja auttoi tarvittaessa. Yhdessä kehitimme työtämme.
Työilmapiiriä vapautti valkoisen sairaanhoitajapuvun vaihtuminen värikkäisiin ja
käytännöllisiin työasuihin 1970-luvulla.
– Myös teitittelystä luovuttiin ja lapset saivat luvan leikkiä käytävillä ja liikkua
entistä vapaammin Lastenlinnassa, Peitsi
muistaa.
Vuonna 1997 Lastenlinna siirtyi osaksi
Helsingin yliopistollista keskussairaalaa ja
myöhemmin Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriä. Vuonna 2018 Lastenlinnan
toiminta siirtyi uuteen Lastensairaalaan, ja
rakennus odottaa uusia suunnitelmia.

Lähde mm.: Lea Parkkonen ja Jari Sinkari: Pienten
puolesta. Lastenlinna 75 vuotta. Uniacta, 1996.
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”Vauvasta tuli
meidän kalenteri
ja kello”
Vauvan syntymä muuttaa monen tuoreen vanhemman
käsityksen ajasta pysyvästi. Muistan ensimmäiselle äitiyslomalleni jäädessäni ihmetelleeni tyhjiä kalenterin
sivuja. Murehdin, miten päiväni kuluisivat, kun kalenterimerkintöjä ei ollut. Myöhemmin opin kalenteriin katsomisen olevan vauvan kanssa turhaa. Oli katsottava kalenterin sijaan vauvaa. Vauvasta tuli meidän tuoreiden
vanhempien kalenteri ja kello, joka kertoi mihin aikaan
syödä, nukkua, käydä vessassa ja viettää parisuhdeaikaa.
Ensimmäiset päivät vauvan kanssa kestivät ikuisuuden, niin intensiivisiä ne olivat. Epävarmuus vauvan hoidosta sekä omien ja vauvan tunteiden voimakkuus väritti kaikkea. Aika kulki sykäyksittäin: heräämisestä leikkiin, leikistä syömiseen, syömisestä vaipanvaihtoon ja
niin edelleen. Vauvan vanhempana oli opeteltava omaa
ajankäyttöä uudestaan ja siinä vauva oli paras opettaja:
tärkeintä aikaa on tämä hetki juuri nyt.
Vanhemmuus tuo mukanaan uusia aikakäsitteitä, kuten vanhemman oma aika. Oma aika on välttämätöntä,
että jaksaa hoitaa vauvaa ja olla läsnä. Huonosti nukkuvan vauvan kanssa paras tapa viettää omaa aikaa oli
nukkuminen. Muistan vauvavuonna viettäneeni elintärkeitä hengähdyshetkiä myös suihkussa, koiralenkillä, lähikaupassa ja muita vauvaperheitä tavaten. Joskus vauvan kanssa kaipasin muualle, mutta vauvasta
erossa ollessani ikävöin usein vauvan luo. Parasta oli
kotiin palatessa saada painaa lapsi syliin.
Kevään koronaeristys palautti mieleeni muistot
vauva-ajan intensiivisyydestä. Eristyksessä yksi päivä tuntui kestävän ikuisuuden, vaikka toisinaan
vuodet lasten kanssa vierivät nopeasti. Tunsin syvää myötätuntoa kaikkia vanhempia kohtaan, jotka elävät tiivistä aikaa vauvojen, taaperoiden tai
isompien lasten kanssa.

Lautapel
i
uutuus!

äämään
pp
hy
et
äs
pä
sä
is
el
ap
ut
-la
ty
Ci
pi
Hu
Linnanmäen
uksia,
um
tt
sa
ä
vi
tä
yt
rr
ke
hy
n
aa
m
ke
ko
,
in
huvipuistoseikkailuih
symyksiin ja
ky
in
vi
le
te
tit
ku
a
oj
m
er
sh
llu
va
oi
n
vastaamaa
suorittamaan riemukkaita tehtäviä.
kokauppa.linnanmaki.fi
rk
ve
:
ta
as
up
ka
ko
rk
ve
n
äe
m
an
nn
Li
t
Ny

Eeva Oksanen
MLL:n vanhempainryhmätoiminnan suunnittelija

Kuva: Jani Laukkanen

Tällä kolumnipaikalla vuorottelevat MLL:n asiantuntijat.
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– Pitäkää ruuanlaitto iloisena, hauskana ja
simppelinä. Hyödyntäkää kauden parhaita
raaka-aineita, tomaatteja, kaaleja, juureksia,
Kari Aihinen vinkkaa.

Huippukokille
maistuu arkiruoka
Kari ”Kape” Aihinen ei syntynyt kokinhattu päässään. Hänestä tuli mestari sitkeästi
harjoittelemalla, työtunteja laskematta. Suosittu televisio-ohjelma leipoi hänestä
lapsiperheiden ruokakulttuurin pelastajan.
TEKSTI TUIJA SILJAMÄKI KUVAT JANI LAUKKANEN

LAPSENA Kari oli kaikkiruokainen ja hyvä syömään. Perheessä äiti hoiti ruokahuollon ja kokkasi hyvää arkiruokaa.
Lempiruokia olivat oman äidin laittamat lihapullat ja sianlihakastike. Kari pelasi jääkiekkoa Turun palloseurassa, joten ruokaa kului paljon, myös hampurilaisia ja roiskeläppäpitsoja.
Lapsuuden hauskimpiin makuelämyksiin kuului isoäidin pannulla paistama edellisen päivän kaurapuuro. Voissa
ruskistettuna se maistui herkulliselta.
Ruoka oli aktiiviselle pojalle lähinnä vatsantäytettä ja
polttoainetta, ei intohimo.
KOKIN ammatti ei ollut Karin haave eikä hän tietoisesti
tähdännyt huippukokiksi, mutta töitä hän oli valmis tekemään paljon, kuten oli vanhemmiltaan oppinut. Isä ja äiti
olivat molemmat yrittäjiä.
Rakkaus ruokaan leimahti, kun ovi raottui huippuravintoloiden keittiöihin. Aluksi nuori kokki raatoi palkkatyönsä lisäksi ilmaiseksi Savoyssa, kuori perunoita ja puhdisti
pinaatteja pääkokkia varten. Työpäivät venyivät ympäripyöreiksi.
Ennen kuin lapset syntyivät, Aihinen suunnitteli kesälomamatkansa sen mukaan, missä oli Michelin-tähtiravintoloita. Niissä hän kiersi syömässä muun muassa Espanjassa,
New Yorkissa, Australiassa ja Uudessa Seelannissa.
– Kokki ei lepää ikinä, vaan suunnittelee koko ajan ruokaa ja aistii ideat luonnosta, Instagramista tai kokkikirjoista.
Nykyisin tosin uusien makuelämysten etsimisestä vastaa
hänen oman ravintolansa ruokatiimi ja Aihisen tehtävä on
hyväksyä tai hylätä maut.
OMIEN lasten, kahden kouluikäisen pojan kanssa, pitäydy-
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tään enimmäkseen tutuissa, turvallisissa makumaailmoissa.
– En pakota heitä syömään sushia tai hummeria. Saavat
toki kokeilla ja teen sitä ruokaa, mitä toivovat. Ei voi sanoa, että meidän perhe on ”eksperimentaalinen” tai että he
söisivät kaikkea. Me syödään hyvin tavallista safkaa. Ehkä
olen päästänyt heidät liiankin helpolla.
Aihinen muistaa kuitenkin kerran, kun esikoinen 4-vuotiaana ilmoitti haluavansa syödä simpukoita. Poika oli nähnyt Palomies Sami -lastenohjelmassa, miten simpukoita
voi kerätä laskuveden aikana. Isä tarttui tilaisuuteen. He
kävivät yhdessä marketissa ostamassa sinisimpukoita. Kotona isä laittoi simpukat veteen tiskialtaaseen, ja poika sai
valita elävät simpukat.
Sillä välin isä valmisti currylla maustetun sinisimpukkakeittopohjan. Kun simpukat oli pesty, poika sai tiputtaa ne
kattilaan. Kellosta seurattiin keittoaika: kolme minuuttia.
Kun kuoret aukesivat, simpukat olivat valmiita.
– Poika söi suoraan kattilasta kaksi kappaletta sinisimpukoita! Jos pyydät suomalaista 4-vuotiasta poikaa sinisimpukkakeitolle, on pomminvarmaa, ettei hän syö. Mutta
kun keitto tehtiin hänen toiveestaan ja hän sai osallistua
sen valmistamiseen, hän söi.
KARI Aihinen on nyt lähes samanikäinen kuin hänen isänsä oli kuollessaan äkillisesti 49-vuotiaana. Isä oli kunnioitusta herättävä hahmo: niin tehtiin kuin isä sanoi.
– Turvallinen, fantastinen äijä. Koitan katsella tuonne
taivaaseen pappaani ja isääni ja olla heidän oppiensa veroinen poika. Tärkein heiltä oppimani arvo on kunnioitus
toista ihmistä kohtaan.
Vanhemmat kuskasivat Karia koko lapsuuden TPS:n kaukaloon kiekkoilemaan. Sama kuvio toistuu hänen omas-
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puhelimia, rauhoitetaan ruokahetki, vaihdetaan kuulumisia. Tehdään siitä hyvä tapa.
SARJAN kuvausten edetessä huippukokin yllätti, miten
vähän ja yksipuolisesti suomalaisperheissä syödään.
– Lapsiperheissä syödään paljon välipalapatukoita ja
jogurtteja. Se on nälän siirtämistä ja valehtelua vartalolle. Sen sijaan voisi syödä isoäidin tapaan kauden kasviksia ja juureksia, joko raakana tai uunissa kypsennettynä.
Jääkaappien vihanneslaatikot kuitenkin kolisevat suomalaisperheissä tyhjyyttään: juurekset, vihannekset, salaatit, hedelmät loistavat poissaolollaan. Se saa Aihisen
pyörittelemään surullisena päätään.
– Lapset eivät opi syömään kasviksia, ellei niitä tarjota. Kasviksia pitää olla pöydässä mahdollisimman laajasti syntymästä lähtien. Yksikään ipana ei syö keitettyä
porkkanaa, ellei ole tottunut sen makuun pienestä pitäen. Lapsia varten kannattaa aina pitää pöydällä kuorittuja hedelmiä ja vihanneksia, vaikka sitten kurkkua,
omenaa ja porkkanaa.
Omia lapsiaan hän kannustaa syömään lautaselta
kaikkia värejä, ne pitävät flunssan loitolla. Aihinen tietää myös, että ruoka maistuu paremmin, jos lapsi saa
osallistua ruuan suunnitteluun ja valmistamiseen.
– Kun saa olla mukana ostamassa kuhafilettä ja laittaa sen pannulle, se varmasti myös maistuu. Lapsi voi
kertoa: olin isin kanssa kaupassa ja laitoin ruokaa.
Aihinen ei tyrmää eineksiä täysin, mutta hänen mie-

Lapsia varten kannattaa aina pitää pöydällä
kuorittuja hedelmiä ja vihanneksia.

lestään ruuassa tärkeintä on kuitenkin maku.
– Tarkoitukseni on innostaa hyvään, helppoon ja aitoon kotona tehtyyn ruokaan. Sitä kautta koko kroppa,
korvien väli, sydän, mieli ja perhe voivat paremmin. Jos
teen sokkotestin kotona valmistetulla, tuoreella perunamuussilla ja teollisesti valmistetulla, jokainen valitsee
itse tehdyn. Lautasella pitää olla värejä ja makuja ja iloa!
Lisäksi einesten syöminen tulee kalliimmaksi kuin
ruuan tekeminen alusta saakka itse. Kalliiksi tulee myös
ruokahävikki. Aihinen suositteleekin suunnittelemaan
viikon ruuat etukäteen ja jatkojalostamaan ylijääneet
ruuat.
PERHEENÄIDIT kiittelevät Aihista siitä, että hän patistaa
isätkin sohvilta keittiöön kauhan varteen.
– Jos se on aina äiti, joka on yksin vastuussa kokkaamisesta, on päivänselvää, että into kokata hyytyy. Vastuuta pitää jakaa. Kuka käy kaupassa? Kuka laittaa astiat koneeseen? Meidänkin perheessä on vuoroteltu:
kun toinen kokkaa, toinen siivoaa.
Aihisen resepti suomalaisen ruokakulttuurin pelastamiseksi on lopulta yksinkertainen:
– Koko perhe keittiöön! Lapsissa on intoa ja energiaa.
Mitä siitä, jos perunankuoret vähän lentelee! Antakaa
lasten tehdä virheitä ja oppia. Älkää pelätkö virheitä, sillä täydellistä ruokaa ei ole vielä keksitty. Olkaa rohkeita
ja ylpeitä ruuanlaittajia. Tärkeintä on ilo ja yhdessä onnistuminen.

Kuka hän on?
KARI AIHINEN

sa perheessään: molemmat pojat kiekkoilevat, ja lisäksi
heillä on neljä muuta harrastusta.
– Ykkösjuttu on, että ruokaa pitää olla riittävästi. Jos
poika ilmoittaa yhdeksältä illalla, että hänellä on ruokanälkä, kyllä minä hänelle pastan keitän ja raejuustoa
päälle. Nukkumaan mennään kylläisenä.
Ruokarytmeistä pidetään Aihisen perheessä kiinni:
aamuisin syödään puuroa, päivällä lounasta ja viiden
maissa päivällistä. Ruokaympyrääkin Aihinen pyrkii
noudattamaan.
– Meillä ei syödä seitsemän päivää viikossa pastaa,
perunaa, riisiä tai kanaa. Ainakin kerran viikossa on esimerkiksi kalaa ja joka päivä kauden kasviksia.
KAAPPAUS keittiössä -sarjassa Aihinen alkoi esiintyä
vuonna 2013. Miljoonayleisön saavuttanut sarja pyörii
edelleen muun muassa suoratoistopalveluissa. Ohjelmassa on tähän mennessä vierailtu 60 suomalaisper-
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heen kotona. Ideana on ruokatottumusten kohentamisen kautta kohentaa koko perheen hyvinvointia.
– Ehtona osallistumiselleni oli, että saan olla oma itseni. Minulla oli vilpitön halu auttaa perheitä.
Ohjelmassa Aihinen astelee muitta mutkitta perheen
keittiöön ja avaa jääkaapin. Usein jääkaappi on huomattavan autio. Siinä vaiheessa huippukokki paukauttaa
yleensä suoraan, mikä perheen ruokakulttuurissa mättää.
Pulmat ovat useimmille perheille tuttuja: on niin tolkuton kiire, että ruokailu menee tankkaamiseksi. Pahimmillaan kukin perheenjäsen syö erikseen ja yksikseen,
eikä kukaan nauti tilanteesta. Tämän kipeän totuuden
Aihinen onnistuu lausumaan jäät sulattavan sympaattisesti.
– Ei ole mitään järkeä, että lautanen haetaan ja mennään olohuoneeseen tai omaan huoneeseen syömään.
Syödään koko perhe yhdessä kello viisi ilman ruutuja ja

 Syntynyt 1972 Turussa. Asuu Helsingissä.
 Ammatiltaan yo-pohjainen ravintolakokki ja
keittiömestari.
 Valmentanut TPS:n salibandyn edustusjoukkuetta.
 Työskennellyt muun muassa Savoyn ja Roster
Helsingin keittiöpäällikkönä.
 Nykyisin Ravintola Roster Turun omistaja.
 Tunnetaan myös Kaappaus keittiössä- ja Illallinen äidille -ohjelmista sekä neljästä keittokirjasta, joista uusin on kokoelma hänen suosikkireseptejään, Kapen parhaat (Tammi).
 Perheeseen kuuluvat 11- ja 8-vuotiaat pojat.
 Intohimona ruuanlaiton lisäksi jääkiekko.
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Palo vapaaehtoistyöhön on siirtynyt äiti
Anna-Liisalta tyttärille Helille (vas.) ja Ellille.

JÄSENET

Kasvatettu auttamaan
MLL:ssa saa tehdä yhdessä asioita toisten hyväksi, siksi kainuulaiset Heikkiset
ovat olleet jo kolmessa sukupolvessa järjestön vapaaehtoistyössä.
TEKSTI JA KUVA MIIKA MANNINEN

I

sältä tyttärelle, tyttäreltä hänen
omille lapsilleen – näin MLL:n vapaaehtoistoiminta on siirtynyt kainuulaisessa Heikkisen perheessä
eteenpäin jo kolmessa sukupolvessa.
– MLL-henki on se asia, minkä takia olen mukana, Kajaanissa asuva Anna-Liisa Heikkinen paljastaa.
Tämä henki on hänen mukaansa sitä, että erilaiset ihmiset tekevät yhdessä
asioita toisia varten.
Anna-Liisan palo vapaaehtoistyöhön
on perintöä hänen isältään Aarne Kyllöseltä, joka oli aktiivinen järjestössä aina
paikalliselta tasolta liittovaltuustoon asti.
Silti lopullinen innostus lähteä vielä aktiivisemmin mukaan heräsi vasta lukiossa
hyvin ohjatun tukioppilastoiminnan siivittämänä.
Opiskeluvuosien jälkeen Anna-Liisa lopulta huomasi työskentelevänsä Kainuun
piirin toimistotyöntekijänä. Työnantaja vaihtui reilun 16 vuoden työrupeaman
jälkeen, mutta vapaaehtoistoiminta ja
luottamustehtävät jäivät osaksi hänen
elämäänsä.
– Minulle järjestötyön ehdottomia kohokohtia ovat olleet muun muassa isot
kokoontumiset, kuten liittokokoukset,
järjestöristeilyt ja puheenjohtajapäivät,
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joihin tullaan ympäri maata päättämään
yhdessä liiton asioista, kohtaamaan ja
oppimaan joukolla uutta ja toisiltamme,
hän sanoo.

ÄIDIN MUKANA PIENESTÄ PITÄEN
MLL:n liekki syttyi myös Anna-Liisan tyttärillä Ellillä, 27, ja Helillä, 16, jotka kulkivat jo pienestä pitäen äitinsä mukana
vapputoreilla, vilttikirppiksillä ja pussittamassa EU-ruokaa.
Elli muistelee lämmöllä erityisesti
MLL:n hoitajakurssia ja sen jälkeistä työtä lasten hoitajana.
– Yksikään kavereistani ei lähtenyt
kurssille mukaan, mutta olen kiitollinen
siitä, että äiti sai minut lopulta menemään sinne, sillä lasten hoitamisesta tuli
osa minua.
Hän työskenteli hoitajana vielä opiskeluvuosinaan Joensuussa. Hän pääsi mahdollistamaan sen, että pienten lasten vanhemmat saivat joskus omaa aikaa. Se oli
työtä, josta kiitoksen sai välittömästi.
– Oli huippua nähdä vanhempien kiitollisuus siitä, että heidän lapsiaan hoiti
koulutettu ihminen, joka antoi sata prosenttia huomiostaan lapsille, Elli sanoo.
MLL:n merkitys yhteiskunnassamme
kiteytyy hänen mielestään juuri lapsiin:

MLL on lapsimyönteisen Suomen etujen
ajaja.

KASVANUT IHMISENÄ
Kuten äitinsä aikoinaan, myös Heli on tukioppilas. Tämän tehtävän ehdoton kohokohta oli viime syksynä Kajaanissa toteutettu koulurauhan julistus, jossa tukioppilailla oli suuri rooli.
– Teimme koulurauha-biisin, kuvasimme videoita ja suunnittelimme tilaisuuden esiintyjät, hän kertoo.
Helille MLL on kuitenkin enemmän
kuin yksi tapahtuma tai tukioppilastoiminta.
– Asioita ei tehdä itseä, vaan toisia varten, mikä on kasvattanut minua avoimemmaksi ja ystävällisemmäksi ihmiseksi, hän sanoo.
Se, että uusi sukupolvi ottaa vastuun
käsiinsä, on Anna-Liisan mukaan tärkeää, sillä MLL on yhtä aikaa perinteinen,
mutta samalla alati uudistuva järjestö.
Työ muuttuu, ja sen pitääkin muuttua tekijöiden vaihtuessa.
Yksi asia kuitenkin säilyy sukupolvien
ketjussa:
– Jokainen tekee oman osansa, kukin
omien voimavarojensa mukaan, ja kaikki
ovat tärkeitä.

LASTEN MUKANA

1

Seela Tuomivaara, 7, osallistui ensimmäistä
kertaa viljelyleirille. Viherkeitaan kätköissä on
hauskaa juosta ja leikkiä.

Luonnon
luokkahuoneessa
Koronakevään jälkeen koululaisten riemu
oppia ja leikkiä ikätovereiden kanssa
ulkoilmassa kukoisti viljelyleirillä.
TEKSTI MAARIT PIIPPO KUVAT JANI LAUKKANEN

O

n aurinkoinen aamu, ja parikymmentä alakouluikäistä lasta on kerääntynyt
piiriin helsinkiläiselle viherkeitaalle.
Ympärillä on nurmikenttiä, viljelypalstoja, hedelmäpuita ja metsämaata 4,3
hehtaarin alueella. Lasten ja nuorten puutarhaleirejä on järjestetty Kumpulan koulukasvitarhalla jo
lähes sadan vuoden ajan, ja tarkoituksena on tuoda kaupunkilapsille elävä kosketus kasvien maailmaan.
Leiriohjaajat Anna Carlson ja Sanna Miettinen
tarkistavat, että kaikilla on muistissa yhteisesti laaditut leirisäännöt: ketään ei saa kiusata ja kasveja ei
saa vahingoittaa. Tänään leirillä tavataan aivan uusi
tuttavuus, kun eräs leiriläisistä on tuonut mukanaan
lemmikkikotilo Totoron. Kotilo mönkii nurmikolla
lasten ihailtavana, ja nilviäisen tukeva vartalo ihmetyttää: voiko eläin todella mahtua kotilonsa sisään?
– Eilen nähtiin etana kasvimaalla, mutta se oli paljon pienempi, huomioi 10-vuotias Oula Hyvönen.
Meneillään on koulukasvitarhan kesän viimeinen
puutarhaleiri, viikkoa ennen koulun alkua. Tuhannet pääkaupunkiseudun lapset ovat vuosikymmenien ajan tutustuneet alueella kasvien hoitoon. Kun
toiminta alueella alkoi vuonna 1928, puutarhan merkitys oli paitsi sivistää ja virkistää koululaisia, myös
rikastaa kaupunkilasten ruokavaliota terveellisillä
kasviksilla. Nykyisinkin puutarha tarjoaa satoa, mutta ennen kaikkea se antaa mielekästä, ohjattua tekemistä vehreässä ympäristössä.

OMAKUVA METSÄN MATERIAALEISTA
Puhtaan luonnon ja ulkoilman merkitys on korostunut koronakevään jälkeen. Pandemia rajoitti harrastuksiin osallistumista ja kavereiden tapaamista.
– Lasten riemu touhuta ikäkavereiden kanssa vapaana ulkoilmassa on ollut tänä kesänä erityisen
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LASTEN MUKANA

LASTEN MUKANA

4

2
suurta, kertoo Lasten ja nuorten puutarhayhdistyksen toiminnanjohtaja Eeva-Maija
Bergholm.
Viljelyleireillä tutustutaan kylvöön, istutukseen, kasvimaan hoitoon ja sadonkorjuuseen. Puutarhanhoitoon yhdistetään
myös ympäristötaidetta, seikkailua ja tiedettä.
– Jo viiden päivän mittaisella leirillä näkee, miten lasten luontosuhde syvenee, kertoo Bergholm.
Tänään ympäristötaidepainotteisella viljelyleirillä lähdetään tekemään omakuvia
viereiseen metsikköön. Mukaan kottikärryyn lastataan paperia, liimaa ja sakset –
muut elementit saadaan maastosta. Pian
kallion päälle ilmaantuu kasoja eri materiaaleja: on kasvien lehtiä, kaarnan paloja,
oksan pätkiä ja kuivuneiden kukkien höytyvää, joista leiriläiset muodostavat realistisia tai kuvitteellisia omakuvia.
Joku lapsista liimaa vihreistä lehdistä taidokkaan dinosauruksen, toinen muotoilee
erilaisista ruskeista kasvinosista veikeän
oravan. Näkyy hymynaamaa, surunaamaa
ja nimikirjaimia, joku päätyy tekemään len-
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6

3
nokkeja. Tärkeintä on mielikuvitus.
– Yhdessä on päätetty, että leirillä ei käytetä kännyköitä, kertoo 10-vuotias Ensi
Möttönen.
– On ihan hyvä, että kännykästäkin voi
olla lomalla, kommentoi ikätoveri Ulpu
Ranta.

5

KASVEILLA SAA HERKUTELLA
Leirillä ollaan koko päivä ulkona ja liikutaan paljon. Se näkyy lounastauolla: kaikki
syövät hyvällä ruokahalulla pastakastiketta, johon on käytetty oman puutarhan sipulia ja porkkanaa.
7-vuotiaiden kaverusten, Saimi Raasakan ja Seela Tuomivaaran, tunnelma ja
ruokahalu ovat korkealla. He ovat saaneet
leiriltä uusia ystäviä ja oppineet lisää kasveista. Kiinnostavinta on perunannosto.
– Koko kasvi kaivetaan kuokalla juurineen maasta ja siinä tarvitaan paljon voimaa. Täällä oppii laittamaan kädet reilusti
multaan, kertoo Saimi.
– Meillä on kotonakin kasvipalsta, ja siellä autan äitiä syömällä mansikoita ja vadelmia, tunnustaa Seela.

2

Elsie Möttönen ja Ulpu
Ranta keräävät luonnosta
materiaalia omakuvaa
varten. Kukat, oksat, kaarnat ja
höytyvät ovat hyvä inspiraation
lähde.

3

Kasvit tulevat
tutuksi myös satoa
keräämällä. Kumpulan
koulukasvitarhan muhkeista
marjapuskista saa nopeasti
poimittua viinimarjoja piknikevääksi.

4

Perunannosto
on mieli puuhaa
ympäristöpainotteisella
viljelyleirillä. Siihen tarvitaan
voimaa ja oikea tekniikka.

5

Oula Hyvönen nauttii
kasviksista myös
ruokalautasella. Kumpulan
perunoista hän tekee kotona
herkkusipsejä.

6

Välillä leikitään.
Puutarhassa on tilaa
juosta ja etsiä timantteja
Kumpulan tähti -pelissä.

Lounaan jälkeen kasvitarhalta etsitään
timantteja – alkaa Kumpulan tähti -peli. Kyseessä on juoksuleikki, jossa etsitään
ryhmissä timantteja puutarhan alueelta. Pian kuuluu kirmausta marjapuskista,
omenapuiden juurelta ja perunapellosta,
kun ryhmät saalistavat paperitähtiä. Viimein odotettu ilmoitus kuuluu tarvikevaraston luota.
– Kumpulan tähti on löydetty!, kajauttaa
voittajajoukkue Vesiletkut megafoniin.
Sitten on aika marjastaa. Kumpulassa on
runsas marjapensaikko, joissa valkoiset,
punaiset ja mustat viinimarjat ovat juuri
parhaimmillaan. Kaikki pujahtavat keruukippoineen marjapensaiden sekaan, ja vanhemmat leiriläiset neuvovat auliisti nuorempiaan parhaista marjapensaista.
– Luonnossa leiriläisten ryhmäytyminen
tapahtuu kuin itsestään, kiittelee ohjaaja
Anna Carlson.

LUONTO OPETTAA
11-vuotias Nenna Nakari on eräs leirin
konkareita, mukana jo viidettä kesää. Hän
on oppinut arvostamaan kasveja, eikä pel-

kää enää ampiaisiakaan. Pelasta pörriäinen
-kampanja on hänelle tärkeä.
– Tahdon, että mehiläiset eivät kuole sukupuuttoon. Kotonani on kaksi omenapuuta ja paljon kukkia, koska se on hyväksi pörriäisille, Nenna kertoo.
Kesät viljelyleirillä näkyvät myös koulutyössä: Nenna on saanut ympäristötiedon
kokeissa aiempaa parempia arvosanoja.
Poimintaurakan palkkio koetaan piknikillä omenapuulehdossa, jossa marjojen
lisäksi nautitaan jäätelöt. Keskustellaan leirin elämyksistä. Yllättäen monen suosikkipuuhaa on ollut perunannosto ja rikkaruohojen kitkeminen.
Oula esittelee ylpeänä eilisen päivän satoa, omatekemiään perunasipsejä.
– Perunat viipaloidaan juustohöylällä,
sitten ne kuivatetaan, suolataan ja öljytään,
ja lopuksi laitetaan uuniin, kertoo Oula reseptinsä salaisuuden.
Viimeinen leiripäivä on haikea, ja kaikki
päättävät palata pian Kumpulaan sadonkorjuutapahtumassa.
– Jonkunhan nämä kaikki kasvit pitää
syödä, leiriläiset toteavat.
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Nyt on tehtävä
kannanotto

LASTEN ASIALLA

VAIKUTTAMINEN

Ankaraa kirjoituskoneen paukuttamista, kokouksia, kannanottoja,
tempauksia… Aktiivinen vaikuttaminen lasten puolesta on aina ollut
tärkeä osa MLL:n työtä. Se on vaatinut rohkeutta ja sitkeyttä, mutta
tuottanut myös tulosta.

VAIKUTTAMISTYÖ ON KESTÄVYYSLAJI

TEKSTI LIISA PARTIO KUVITUS ANTTI YRJÖLÄ

K

un MLL perustettiin, Suomi oli
2-vuotias. Voimavaroja uudella
valtiolla oli vähän, tehtävää valtavasti. Vaikka liittokin oli alussa
pieni, se otti reippaasti vastuuta.
MLL:n vaikuttajat istuivat valtion komiteoissa kirjoittamassa kansallisia ohjelmia
ja uusia lakeja.
Ensimmäinen lapsia koskeva laki koski oppivelvollisuutta ja tuli voimaan 1921.
Lastensuojelulakia valmisteltiin vuoteen
1937 asti. Valmistelussa lain henki muuttui
rankaisevasta suojelevaksi, mihin oma vaikutuksensa oli nuorisotyöhön ja suojelukasvatukseen perehtyneellä MLL:n kansliapäällikkö Erik Mandelinilla.
MLL teki pitkään omaa työtään valtion
rinnalla, julkista valtaa tukien. Koska MLL
halusi, että apu on kaikkien perheiden saatavilla, se koulutti lastenhoitajia ja terveyssisaria, joita osastot palkkasivat, usein yhdessä kuntien kanssa. Vaikuttamista tarvittiin, että kunnanisät saatiin uskomaan
palkkaamisen hyöty.

UUSI ROOLI JA OHJENUORA
Vähitellen julkisen sektorin kyky ottaa vastuuta lasten hyvinvoinnista kasvoi, sosiaalipolitiikkaa uudistettiin ja 1972 tuli uusi
kansanterveyslaki. Terveystalot, lastenlinnat, kouluterveydenhuolto, kuulon- ja
näöntarkastus ja hammashoito siirtyivät
MLL:lta osaksi julkista terveydenhoitoa.
Keskusteluun tuli uusia teemoja: nuoriso,
kansainvälisyys, solidaarisuus ja ihmisoikeudet. Myös lasten oikeudet nousivat esiin
1959 annetun YK:n lasten oikeuksien julis-
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tuksen myötä.
Lasten oikeudet oli MLL:lle luonteva uusi
ohjenuora. Sosiaalipolitiikan linjaukset, jotka painottivat ennaltaehkäisevää työtä ja
lasten kehityksen turvaamista, sopivat hyvin yhteen liiton tavoitteiden kanssa.

LAPSELLA ON OLTAVA HOITAJA
Kaupungistumisen myötä moni äiti aloitti
työn kodin ulkopuolella. Ongelmaksi nousi
lasten päivähoito. MLL:n kanta oli alkuun
varovainen, mutta 1968 liitto vaati jo pääsihteeri Jaakko Itälän suulla päivähoitopaikkojen lisäämistä ja päivähoidon muotojen monipuolistamista. MLL suosi koti- ja
perhepäivähoitoa ja kannatti äidinpalkan
maksamista. MLL:n päivähoidon kokonaisohjelmassa 1970 painotettiin lasten etua ja
vaadittiin universaalin päivähoito-oikeuden kirjaamista lakiin.
Vuoden 1973 päivähoitolaki vastasi lähes
täysin MLL:n päivähoito-ohjelman tavoitteita. Lain piiriin kuuluivat päivähoidon
kaikki muodot ja se velvoitti kunnat kartoittamaan perheiden tarpeet ja laatimaan
päivähoitosuunnitelman.
Seuraavaksi MLL esitti, että äidin tuli voida jäädä hoitamaan sairasta lasta ilman
tulonmenetyksen tai irtisanomisen vaaraa.
Ellei se olisi mahdollista, oli päivähoidon
yhteyteen järjestettävä kotipäivystäjien reservi. MLL toimi taas myös itse ja perusti
hoitorengaskokeilun.
Vaatimuksilla oli vaikutusta: vuoden
1976 jälkeen yhä useammassa työehtosopimuksessa lapsen sairastaminen rinnastettiin vanhemman sairastamiseen. Se tarkoit-

MLL:n vaikuttamistyön tavoitteena on, että jokaisella lapsella olisi
hyvä lapsuus. Lasten hyvinvointi on aikuisväestöön verrattuna paljon
enemmän riippuvainen julkisista palveluista ja yhteiskunnan voimavaroja koskevista päätöksistä. Hyvä tahto ilman tekoja ei riitä toteuttamaan lasten oikeuksia. Lasten oikeuksia on toteutettava aktiivisesti
kaikessa lapsiin vaikuttavassa päätöksenteossa.
Vaikuttamistyö on kestävyyslaji, jossa asioita on pidettävä esillä pitkän aikaa, usein vuodesta toiseen. Tästä esimerkkejä ovat lasten,
nuorten ja perheiden palveluiden turvaaminen sote-uudistuksessa,
lapsi- ja perhelähtöisyyden varmistaminen perhevapaauudistuksessa
sekä vaikuttamistyö lapsiperheköyhyyden vähentämiseksi.
Lapsivaikutusten arvioinnilla lasten hyvinvointi ja oikeuksien toteutuminen voidaan ottaa paremmin huomioon valtion ja kuntien päätöksenteossa. MLL on useiden vuosien ajan pitänyt esillä arvioinnin merkitystä ja pitänyt paljon koulutuksia aiheesta. Arviointien tekeminen
onkin lisääntynyt erityisesti kunnissa. Varhaiskasvatukseen tehtyjen
leikkausten korjaamisessa MLL teki yhdessä kumppaniensa kanssa
usean vuoden ajan vaikuttamistyötä, joka johti toivottuun tulokseen.
Lapsi- ja perhepolitiikan kestävyyttä ja johdonmukaisuutta voidaan
parantaa lapsen oikeuksiin perustuvalla lapsistrategialla. Siksi MLL
on yhdessä muiden lapsijärjestöjen kanssa ajanut kansallisen lapsistrategian saamista Suomeen. Aktiivisen vaikuttamistyön tuloksena
strategia on parhaillaan valmisteilla.
Kriisiaikoina vaikuttamistyön merkitys korostuu entisestään. Koronaviruspandemia on vaikuttanut monin tavoin lasten ja nuorten arkeen
ja hyvinvointiin. Koronakriisi uhkaa lisätä eriarvoisuutta lasten ja
nuorten keskuudessa. Koronakriisin lapsiin ja nuoriin kielteisten kohdistuvien vaikutusten torjumiseksi tarvitaan riittäviä ja johdonmukaisia valtiovallan ja kuntien toimia. Tähän MLL pyrkii omalta osaltaan
vaikuttamaan.

Esa Iivonen
johtava asiantuntija, lapsi- ja perhepolitiikka ja lasten oikeudet
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Avoin yhteiskunta, jossa kansalaisia ja järjestöjä kuullaan, on
hyvä ympäristö vaikuttamiselle.
Aktiivinen kansalaisyhteiskunta
on Suomen menestystekijöitä. Sitä
on syytä vaalia ja vahvistaa.

Tervetuloa
tuntematon

Etsi lapsen vahvuuksia, rohkaise kyselemiseen ja auta tekemään pieniä tekoja maapallon
hyväksi. Samalla rakennat huomaamatta luottamusta tulevaisuuteen.
TEKSTI LAURA PÖRSTI KUVAT HEIDI-HANNA KARHU

ti palkallista vapaata – mutta vain äideille.
Isät saivat vapaan vain muutamilla aloilla
tai yksinhuoltajina.

TURVALLISUUTTA
KASVUYMPÄRISTÖÖN
1970-luvun alussa MLL:n vaikuttamistyön
tärkeäksi teemaksi tuli asumispolitiikka.
Myös piirejä ja yhdistyksiä ohjattiin osallistumaan keskusteluun yhteiskuntasuunnittelusta, kulkuväylistä, kouluista ja leikkikentistä.
Liitossa seurattiin tiiviisti myös rakennuslaista käytävää keskustelua ja tuotiin
esiin leikkipaikkoja koskevien määräysten
puuttuminen. Jotta asia etenisi, liitto laati leikkipaikkasuositukset. Ne otettiin Rakennustietosäätiössä ja kunnissa käyttöön
osaksi kaupunkiympäristön suunnittelua.

RADIKAALEJA EHDOTUKSIA
1979 oli YK:n kansainvälinen Lapsen vuosi, joka käynnisti lapsen oikeuksien sopimuksen valmistelun. Sopimus hyväksyttiin
1989.
MLL:n rooli lapsiperheiden aktiivisena
puolustajana vahvistui. Aktiivisuus tarkoitti lausuntoja, vaaliohjelmia, hallitusohjelmaevästyksiä, kannanottoja, julkilausumia
ja kampanjoita. 1970–80-luvuilla julkaistiin kolme laajaa lapsipoliittista ohjelmaa,
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joissa nostettiin esiin epäkohtia ja esitettiin
korjausehdotuksia. Suurin osa sen ajan tavoitteista on sittemmin toteutunut.
Keskustelun herättämiseksi liitto teki erikoisiakin ehdotuksia, esimerkkinä laajennettu äänioikeus lapsiperheiden vanhemmille. Keskustelua syntyi, itse ehdotus sai
tyrmäyksen. Paremmin yleisöön upposi
Kokkolan osaston aloite vauvanhoitotasojen lisäämisestä julkisten tilojen naisten- ja
miestenhuoneisiin.

LAMAVUOSIEN TOIVOTON TAISTELU
MLL oli nimennyt 1990-luvun lasten vuosikymmeneksi, tavoitteenaan lapsimyönteisyyden lisääminen. Lama muutti vaikuttamistyön taisteluksi leikkauksia vastaan.
Perheen päivän mielenosoitukseen eduskuntatalon eteen koottiin iso joukko lapsiperheitä muistuttamaan, että lapset ja
nuoret eivät ole kuluerä ja peräänkuuluttamaan lapsilisien koskemattomuutta.
1995 MLL organisoi Kuuman linjan, puhelinpalvelun, jossa vanhemmat saivat kertoa ajatuksiaan, muun muassa lapsilisien
leikkauksesta. Moni soittaja totesi MLL:n
olevan ainoa, joka kuuntelee perheitä. Puheluista tehtiin koonti eduskunnalle. Leikkauksia sekään ei estänyt: juustohöylä ulottui sekä palveluihin että tukiin, myös lapsilisään.

Myös nuorten ääntä tuotiin kuuluviin.
Täältä tullaan -junatempauksessa nuoret matkustivat halki Suomen ja keräsivät
huolenaiheensa eduskuntaan vietävään
valtavaan banderolliin. Nuoret vastustivat
ydinvoimaa, peräsivät ympäristövastuuta ja
vaativat kouluihin lisää valinnaisuutta.
Leikkausten vaikutukset alkoivat näkyä
lasten ja nuorten hyvinvoinnissa. 1990-luvun lopulla MLL halusi pääsihteeri Eeva
Kuuskosken johdolla herättää laajaa keskustelua ja yhteisvastuuta lapsista ja järjesti Lapsifoorumin. Se oli keskustelutapahtuma, joka kokosi yhteen yhteiskunnan eri
sektoreita työmarkkinajärjestöistä valtionhallintoon ja taiteilijoihin.

LASTEN OIKEUDET KÄYTÄNTÖÖN
2000-luvulla painopisteenä on ollut lasten
oikeuksien systemaattinen edistäminen,
etenkin hallitusohjelmiin ja lainmuutoksiin
vaikuttamalla.
Hallitusohjelmien julkistuksiin on liittynyt sekä pettymyksen että ilon hetkiä. Esimerkiksi vuoden 2003 hallitusohjelmaan
kirjattiin monta MLL:n tavoitetta: ennaltaehkäisevien perhepalvelujen parantaminen, kunnallisen iltapäivätoiminnan kirjaaminen lakiin, lasten kasvuympäristön
tukeminen ja lapsiasiavaltuutetun viran perustaminen. Sen(kin) vuoden pettymys oli,
että lapsilisät jäivät sitomatta elinkustannusindeksiin.
Moneen lainmuutokseen on kirjattu
MLL:n ehdotuksesta perheiden kannalta tärkeitä uudistuksia. Yhtenä esimerkkinä on isyyslakiin kirjattu käytäntö isyyden
tunnustamisesta neuvolakäynnillä.
Hyvä yhteistyö muiden järjestöjen kanssa, tutkittuun tietoon nojaaminen, luontevat suhteet valmistelijoihin ja päättäjiin sekä koko Suomen kattava verkosto ovat hyvä
pohja jatkaa vaikuttamistyötä satavuotiskaudelta seuraavalle.

TULEVAISUUS

Vuonna 2016 televisiossa alkoi pyöriä paneelishow Pitääkö olla huolissaan? Vaikka siinä käsitellyt kysymykset eivät
ehkä ole vakavinta laatua, ohjelman olemassaolo ja suosio kertovat ajasta. Ilmastonmuutos, digitalisaatio ja niiden seuraukset muokkaavat maailmaa sellaisella vauhdilla, että on vaikea sanoa, miten erilaiselta arkemme näyttää

vaikka vain kymmenen vuoden kuluttua. Monia huolestuttaa, vähän kaikki.
– Tulevaisuudesta puhutaan paljon, mutta helposti puhe
on huolen värittämää. Lapsille ja nuorille voi tulla sellainen
olo, että he eivät voi vaikuttaa asioihin. Kuitenkin tulevaisuus rakentuu meidän valinnoistamme”, toteaa MLL 100
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Luovuutta ja
myötätuntoa koneet
eivät voi korvata.

KUN LAPSI KYSYY, ANTAUDU KESKUSTELUUN
-kerhohankkeen suunnittelija Erja Anttonen.

Lasten kysymykset tulevaisuudesta saattavat tuntua aikuisesta yllättäviltä. Tulevaisuudentutkija Maija Mäki kehottaa pohtimaan hassujakin juttuja avoimesti.

MILLAISIA TAITOJA TARVITAAN?

Vievätkö robotit kaikki työpaikat? Milja, 11 v

Erja Anttonen suunnittelee MLL:ssa Aikaseikkailu-iltapäiväkerhoja 3.–4.-luokkalaisille. Siellä lapset pohtivat tulevaisuutta myönteisissä merkeissä: he rakentavat
aikamatkaajahahmon, jonka avulla pääsee
vahvistamaan omia ongelmanratkaisutaitoja ja miettimään, miltä elämä tulevaisuudessa voisi näyttää.
– Kerhossa pohditaan esimerkiksi, millainen on päivällismenu vuonna 2040, ja
suunnitellaan hyönteishotelliyritys, jonka
avulla voidaan avata pölyttäjien merkitystä,
Anttonen kertoo.
Kerhoa suunnitellessaan hän on miettinyt paljon sitä, millaisia taitoja lapset tulevaisuudessa tarvitsevat. Perttu Pölönen
on kirjassaan Tulevaisuuden lukujärjestys
(2020) listannut oman näkemyksensä: sen
mukaan tulevaisuudessa korostuvat inhimilliset taidot, kuten luovuus, kommunikaatio, uteliaisuus ja myötätunto. Niitä eivät koneet voi korvata.
– Tulemme tarvitsemaan monenlaista
teknistä osaamista, mutta myös aivan perinteisiä taitoja: yhteistyökykyä, ongelmanratkaisutaitoja, empatiaa, mielikuvitusta,
Anttonenkin arvelee.
”Tulevaisuus” tuntuu liukkaalta käsitteeltä, koska se ei ole mikään selvärajainen ajankohta, joka koittaa joskus. Maailma muuttuu vähitellen, ja me olemme osa
muutosta. Koko ajan. Tarvitsemme tulevaisuuslukutaitoa: kykyä ajatella tulevaisuutta luovasti ja tehdä valintoja ajattelumme
perusteella.
– Tärkeää on tietynlainen uimataito ajan
virrassa. Vaikka emme tiedä, mitä tulevaisuus tuo, tarvitsemme luottamusta siihen,
että pysymme pinnalla.

MISSÄ SÄ OOT HYVÄ?
Luottamus itseen ja muihin on yksi niistä
ominaisuuksista, jotka auttavat pysymään
pinnalla ajan virrassa ja kestämään muu-
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Maija Mäki: Pyrkisin kääntämään uhkakuville perustuvia kysymyksiä mahdollisuuksien
suuntaan: robotisaatio ei vie töitä, vaan työ muuttaa muotoaan.
Yhdessä voi miettiä, mikä on oma rooli, jos arkiympäristömme muuttuu täysin, tai miten toimitaan robotisoidussa ympäristössä. Lapsen vahvuuksia kannattaa sanoittaa.
Monet lapset katsovat ohjelmia tai pelaavat pelejä, joissa on jo visioitu uudenlaisia tulevaisuuksia. Kysy, mikä lasta niissä kiinnostaa. Näistäkin voi avautua tulevaisuuden
taitoja.
Korona-aika on esimerkki siitä, miten sopeuduimme aika nopeasti uudenlaiseen arkeen. Kokemuksen purkaminen on aivojumppaa muutoksen sietämiseen: mikä tuntui
aluksi pahalta ja miten kauan kesti, että pääsi sinuiksi uusien systeemien kanssa.
Miten tulevaisuutta tutkitaan? Noomi, 7 v
Luottamusta tulevaisuuteen rakennetaan MLL:n uusissa Aikaseikkailu-kerhoissa.
Samoja taitoja voi harjoitella myös kotona.

toksia. Erja Anttonen kannustaa lapsen
vahvuuksien miettimiseen ja esille tuomiseen.
– Aika harva nuori osaa sanoa, missä on
hyvä ja mistä asiasta on erityisen kiinnostunut. Meitä ei valmenneta siihen, hän huomauttaa.
Hänestä tämä on puute. Siksi myös Aikaseikkailu-kerhoissa mietitään omalle hahmolle vahvuuksia.
– Näin osoitetaan, että ihmisillä on erilaisia taitoja, ja niitä yhdistämällä saamme
hienoja juttuja aikaan. Omien vahvuuksien
hahmottaminen opettaa itsetuntemusta ja
rohkaisee kertomaan omasta osaamisesta.
Tämän merkitys korostuu tulevaisuudessa,
Anttonen uskoo.
Yhtä tärkeää on opetella sietämään epäonnistumisia. Ilman niitä ei nimittäin ole
luovuuttakaan. Perttu Pölönen muistuttaa
Tulevaisuuden lukujärjestys -kirjassaan,
että juuri epätäydellisyys tekee ihmisistä
ainutlaatuisia koneisiin verrattuna: – Kun
soitan pianoa ja sormeni osuu vahingossa väärään koskettimeen, saan usein hyvän

idean. Ilman virheitä kaikki melodiani
olisivat vain oman rajallisen mielikuvitukseni tuotetta, hän kirjoittaa.
Epäonnistuminen on ihmisille luontaista, mutta aikuisia se usein ahdistaa.
Lapset sen sijaan kokeilevat rohkeasti ja
tekevät uudelleen, kun menee pieleen.
Aikuinen voi tukea tätä prosessia yksinkertaisimmillaan niin, että antaa lapsen
kokeilla.
– Ja kun hän epäonnistuu, sitä ei pidä
moittia tai nostaa tikunnokkaan. Kaikki
suuret keksinnöt ovat lähteneet siitä, että on tehty tuhat kertaa sellaista, mikä ei
toiminut, Erja Anttonen muistuttaa.

MIKSI MEILLÄ SYÖDÄÄN LIHAA?
Lasten kanssa tulevaisuudesta ei välttämättä puhuta suoraan. Suhde siihen tulee esille arjessa ja perheen arvoissa. Niitä onkin hyvä puhua auki: miksi meillä
syödään tai ei syödä lihaa, miksi kierrätetään, miksi käytetään aikaa kuten käytetään. Tällaisista kysymyksistä avautuu
laajoja perspektiivejä, jotka herättävät li-

sää kysymyksiä. Se on hyvä asia.
– Jos lapsi kyselee vaikeita kysymyksiä
perheen elämäntavasta tai miettii vaikka lihansyöntiä, asiaa voi pysähtyä pohtimaan
yhdessä. On hyvä jutella lapsen mieltä vaivaavista asioista monesta näkökulmasta,
vaikka se ei vaikuttaisikaan vanhemman
omiin arjen valintoihin, Erja Anttonen sanoo.
Hän kannustaa käymään perhekeskusteluja, joissa jokainen saisi kertoa omia unelmiaan ja mietteitään.
– Silloin pääsee pohtimaan, miten niitä
unelmia voisi toteuttaa ja millainen rooli itse kullakin on asiassa.
Samalla on luontevaa miettiä, miten koko perheen ja lähiympäristön tulevaisuudesta tulisi mahdollisimman hyvä. Voisiko
kerätä roskia luonnosta? Mitä vaikutusta
sillä olisi? Entä voisiko uuden lelun löytää
käytettynä, tai voisiko vanhan korjata?
– Tulevaisuudesta ei tarvitse puhua vaaleanpunaisena hattarana, mutta sitä kannattaa korostaa, että omilla valinnoilla voi
vaikuttaa, Anttonen sanoo.

Maija Mäki: Lapselle voi kertoa, että tulevaisuudentutkijat kartoittavat nykytilannetta ja
asioita, jotka vaikuttavat tulevaisuuteen, kuten trendejä. He analysoivat, mitä menneisyydessä on tapahtunut ja miten silloin on toimittu. Historian ymmärtäminen on pohja
sille, että voimme ymmärtää tulevaisuutta.
Tulevaisuus on avoin, ja tulevaisuudentutkimus auttaa hahmottaman erilaisia kehityskulkuja ja vaihtoehtoja. Se nostaa esille myös sattumia ja yllättäviä tapahtumia, jotka
voivat sysätä maailmaa ennakoimattomaan suuntaan.
Tutkimuksen merkityksen voi konkretisoida: Sen ansiosta tiedämme esimerkiksi, että
roskien kerääminen on tärkeää, jotta meillä olisi tulevaisuudessa puhtaampi luonto.
Pystyykö ihminen tulevaisuudessa lentämään itse? Aaro, 9 v
Maija Mäki: Tällaiset kysymykset saattavat herättää aikuisissa naureskelua, mutta olemassa olevan todellisuuden kyseenalaistaminen on tärkeä taito. Tutkijoille huvitus ja
ärtyneisyys ovat vinkkejä pysähtyä ja miettiä, miksi kysymys herättää tällaisen reaktion.
Yleensä silloin voimme ymmärtää itsestämme jotakin.
Hassun tuntuisten kysymysten kohdalla hillitse siis itsesi. Sano vaikka, että ajatus
on tosi mielenkiintoinen ja heitä pallo takaisin: mitä itse ajattelet? Leikittely kannattaa.
Mielikuvitusta ja ajatuksen joustavuutta tarvitaan tulevaisuudessa varmasti.
Onko tulevaisuudessa perhosia? Venla ja Vilja, 5 v
Maija Mäki: Ilmastonmuutos on iso aihe, joka puhuttaa lapsia monelta kantilta. Sitä voi
palastella ja tuoda lapsen tasolle esimerkiksi tekemällä retkellä luontohavaintoja ja tutkimalla havaittua kirjoista. Puhu myös vaikutusmahdollisuuksista lapsen ikä huomioiden. Monimuotoisuuteen voi vaikuttaa tekemällä pörriäishotellin kotipihalle.
Tärkeää on jaksaa keskustella lapsen kanssa ja kuunnella, mistä hän on kiinnostunut. Se osoittaa, että hänen pohtimansa asiat ovat aikuisenkin mielestä tärkeitä.
Kysymykset on kerätty lapsilta Facebookissa heidän vanhempiensa kautta.
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Hyppää, heitä,
hassuttele!
Syksyinen luonto tarjoaa ympäristön monenlaiseen
tekemiseen aikuisten ja lasten yhteisellä porukalla.

TEKSTI MERJA RÄTY KUVA COLOURBOX

Metsäsynttärit voivat olla
monelle ihan uutta.

1

SYNTTÄRIT PIHALLA TAI METSÄSSÄ

Syntymäpäivät voi järjestää myös ulkona. Järjestelyt ja liikkuminen kannattaa pitää yksinkertaisina: oma piha,
lähellä oleva puisto tai metsä ovat hyviä
paikkoja. Monelle lapselle metsäsynttärit
voivat olla ihan uusi juttu.
Aarteenetsintä on taattu leikki. Palkintona voi olla vaikkapa suklaakultarahoja.
Myös valokuvasuunnistus on hauska ohjelmanumero. Kumpaankin leikkiin lapset kannattaa jakaa pieniin ryhmiin, jotta
kaikki saavat nauttia etsimisen ja löytämisen ilosta. Myös vapaalle leikille kannattaa antaa tilaa.
Tarjoiluksi sopivat vaikkapa värikkäät
varrastikut hedelmistä ja vihanneksista,
helppotekoiset muffinit ja mehu. Jos synttäripaikalla on nuotiomahdollisuus tai
keittokatos, vaahtokarkkien tai tikkupullien paistaminen on jo itsessään ohjelmanumero.

2

KOKO PORUKAN OLYMPIALAISET

Leikkimielisissä olympialaisissa ulkona ei tarvitse varoa koriste-esineitä tai huonekaluja. Isommalla joukolla
kisatessa voidaan muodostaa vaikkapa
perhejoukkueet. Lajien kannattaa olla
sellaisia, että niissä tulevat erilaiset vahvuudet esiin.
Hauskoja lajeja ovat esimerkiksi reppuselkäviesti ja pitkän pitkä perhehyppy.
Tässä viestissä jokainen perhejoukkueen
jäsen hyppää hypyn siitä, mihin edellinen
pääsi ja hyppyjen sarja mitataan. Sitten
käydään toinen kierros ja voittaja on se
joukkue, joka parantaa eniten.
Kuumaa laavaa -viestissä joukkueilla
on muutama väline, vaikka laudanpätkiä tai ämpärinkansia, joita siirtämällä
joukkue siirtyy yhdessä eteenpäin. Ensimmäinen astuu laudanpätkälle, ottaa
mukaansa muut välineet ja siirtyy eteenpäin. Joukkue etenee perässä ja antaa
takaa vapautuvia välineitä ensimmäiselle. Maahan ei saa astua. Jossakin kohdissa pitää ehkä olla toisen varpailla, sylissä
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tai reppuselässä, jotta välineitä saadaan
eteenpäin.
Tarkkuusheittokisat sopivat pihaolympialaisiin. Esimerkiksi ämpärinkansia voi
heittää frisbeegolfin tapaan vaikka hularenkaan läpi.
Korkeimman rakennelman kisaan materiaaleiksi sopivat vaikka puupalikat tai
tyynellä säällä paperiarkit, joita voi taitella ja rypistellä tarpeen mukaan.

3

PELAA LAUTAPELEJÄ ULKONA

Kun lautapelin siirtää ulos, mittakaava on isompi. Ulkona pelattaviksi sopivat ainakin Memory, Afrikan tähti
ja Kimble. Ulkolautapelit vaativat jonkin
verran välineitä ja valmistelua, mutta
vastaavasti saa liikuntaa ja hauskaa vaihtelua tuttuun peliin.
Katso ulkolautapelien ohjeet: suomenlatu.fi → ulkoile → perheliikunta → lautapelit pihapeleinä.

leista tai tehdä luontomandaloita ja kuvitteellisia eläimen pesiä.
Syksyn lehdistä voi pujotella koristeen
ja lehdistä, kuivista oksista ja kävyistä
koostaa vaikka asetelman. Isommista karahkoista voi saada syntymään majan tai
kodan.
Taiteen teon yhteydessä on hyvä ohjata
siihen, että käytetään vain maasta löytyviä materiaaleja, eikä revitä eläviä kasveja tai sammalta ja jäkälää.
Jos maalaaminen miellyttää, voi sankoon ottaa vettä, ison sudin ja maalata
kalliota vedellä.
Muistikuvia voi kerätä sekä kameralla kuvaamalla että aineettomammin: ota
taulunkehys tai pahvista leikattu kehys
ja kulje sen kanssa etsimässä luonnon
teoksia.
Vinkit antoi hankesuunnittelija Susanne Blomqvist
Suomen Ladusta.

4

HAASTA LAPSET LIIKKUMAAN

Pelilliset haasteet saavat lapset liikkeelle. Luontobingo-pohjan voi kehitellä itse tai ladata valmiin pohjan:
suomenlatu.fi → media → ulkoile → lastentoiminta → perheliikunta → luontobingo.
Perhehaasteeseen puolestaan voi keksiä tehtäviä, joissa sekä lapsilla että aikuisilla on mahdollisuus loistaa. Puuhun kiipeäminen, metsässä paljain jaloin kävely,
kuralätäkössä hyppiminen… Mielikuvitus
peliin!
Etsinnän jännitystä tarjoavat esimerkiksi geokätköily ja Pokémon Go. MOBO-sovelluksesta puolestaan löytyy suunnistusratoja monista Suomen kunnista.
Ja kun syksyä eletään, ei pidä unohtaa
aivan parasta aarteenetsintää: sieniretkeä.

5

TEHDÄÄN TAIDETTA

Miten olisi taiteen tekeminen ilman
tavanomaisia värejä ja välineitä? Polulta löytyneeseen oksaan voi tehdä mobilen käsillä olevista luonnonmateriaa-

1980-luvulla MLL alkoi järjestää Lystisunnuntai-leikkipäiviä. Leikit pohjautuivat suomalaiseen kansanperinteeseen. Ympäri maan järjestetyillä tapahtumilla
tuettiin perheiden iloista yhdessäoloa.
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LEIKKI LÄPIVALAISTUNA

Saako puuhun
kiivetä?

Kokeile
vaikka heti

Puuhun ei pelkästään saa, vaan jopa kannattaa kiivetä.
Pientä riskiä sisältävät liikuntaleikit kehittävät tehokkaasti
lapsen motorisia taitoja.

1

Siedätä itseäsi.

TEKSTI LAURA PÖRSTI KUVA LAURA RIIHELÄ

– Älkää nyt kiipeilkö tai katkotte kätenne
ettekä pääse pitkään aikaan uimaan, isoäiti
huutaa lapsenlapsilleen, jotka ovat valloittaneet puiston korkeimman kiipeilykiven.
Huoli on ymmärrettävä, ja yleinen.
– Jos päiväkodin pihalla on loistava kiipeilypuu, osa vanhemmista on aina sitä
mieltä, että lasten ei saisi antaa kiivetä siihen, tietää varhaislapsuuden motoriseen
kehitykseen perehtynyt yliopistotutkija Arja Sääkslahti.
Hän kuitenkin haastaa aikuiset muistelemaan oman lapsuutensa hienoimpia leikkejä.
– Juuri kiipeilyleikkien tuoma vapauden
tunne ja pieni jännitys ovat jääneet monelle
mieleen. Lapselta jää tämä elämysmaailma
pois, jos ne kielletään.
Sitä paitsi: Puihin kiipeäminen on erinomaista motorista harjoittelua. Kiipeäjä
joutuu käyttämään käsiään ja jalkojaan yhteispelissä ja siirtämään niitä kehonsa keskilinjan yli sekä arvioimaan, mistä voi ottaa
kiinni.
– Lapselle on tärkeää saada kokeilla
asioita taitojensa ylärajoilla. Se pitää motivaatiota ja uteliaisuutta liikkumiseen yllä,
Sääkslahti sanoo.
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ENTÄ JOS SE TIPPUU?

Silti innokkaan liikkujan vanhempaa saattaa hirvittää. Voiko lapsi huomata vaaranpaikat?
– Kokeileva lapsi oppii arvioimaan omia
kykyjään ja riskin paikkoja paremmin kuin
sellainen, joka ei koskaan saa kokeilla, Arja
Sääkslahti huomauttaa.
Vanhemman tehtävä on hänen mielestään varmistaa, että kiipeilykohteen alusta
on turvallinen eikä alla ole esimerkiksi teräviä oksia tai kiviä.
– Kangasmetsä, jossa on vahvoja puita,
on hyvä paikka kiipeillä. Alustat ovat usein
pehmeitä, ja luonnonpuut tarjoavat lukemattomia mahdollisuuksia.
Lasta ei hänestä kannata liikaa avustaa
kiipeilyssä. Pienet muksahdukset, horjahdukset ja naarmut kuuluvat asiaan.
– Sama juttu, kun pieni lapsi ottaa ensiaskeleita. Hän menettää tasapainonsa välillä, ja keho antaa sisäisen palautteen: jos
teen näin, käy näin. Jos taas vanhempi koko
ajan pelastaa muksahduksilta, oppiminen
kestää paljon pidempään.
Kiipeilyleikeissä kehittyvät paitsi lapsen
motoriset taidot myös etäisyyksien, omien
voimien ja hyvien reittien arviointikyky.

Hän oppii siis ratkomaan ongelmia. Siksi
lapsi osaa yleensä tulla myös alas, jos on itsenäisesti kiivennyt johonkin.
– Toki vanhemman pitää muistaa lapsen
ikä ja kehottaa tarvittaessa lähtemään alaspäin. Pahimmat vaaranpaikat kuitenkin
syntyvät siitä, kun vanhempi kauhuissaan
huutaa lapselle kieltoja ja lapsen keskittyminen herpaantuu, Sääkslahti sanoo.

METSÄ ON YKKÖSLEIKKIPAIKKA
Kiipeily ei tietenkään ole ainoa hyvä liikuntaleikkien muoto. Myös esimerkiksi potkupyöräily on opettavaista, koska lapsi pystyy itse korjaamaan tasapainoaan kehonsa
asentoa muuttamalla.
– Apupyörien kanssa tätä oppia ei tule,
koska apupyörä tökkää vastaan, Arja Sääkslahti sanoo.
Kaikenlainen juokseminen, hikoilu ja rajukin meininki on Sääkslahden mukaan
lapselle luontaista. Siksi liikunnalliselle menolle kannattaa etsiä sopivia paikkoja arjen
keskeltä, ilman että liikkumaan tarvitsee
erikseen lähteä.
– Kun lapsilta on kysytty, he ovat nimenneet metsät mieluisammiksi leikkipaikoikseen.

Jos lapsen liikunnallinen rohkeus tuntuu epämukavalta, kokeile miettiä
asiaa ulkopuolisen silmin. Arja Sääkslahti kehottaa punnitsemaan, mitkä ovat leikin todelliset riskit ja missä kohtaa reagoit
omasta pelostasi käsin. Voit rauhoittaa itseäsi muistamalla, että riskileikit kartuttavat tehokkaasti lapsen taitoja ja arviointikykyä.

2

Rajaa kotoa tila liikkumiselle.

Joskus on pakko olla pitkään sisällä, ja
jälkikasvu hyppii seinille. Kieltämisen
sijaan kokeile rajata liikkumiselle tila, jonne voit ohjata lapsen – esimerkiksi jumppamatto toimii hyvin. Matto on sallittu tila
hyppimiselle, tanssimiselle, painimiselle
ja kuperkeikoille. Liikkumisen tila voi olla
myös vaikka keinu, tasapainolauta tai terapiapallo.

3

Turvaudu videoihin.

Ruutuun liimautuneen lapsen voi innostaa liikkumaan lapsille suunnattujen liikuntavideoiden tahtiin. YouTubessa on mistä valita: löytyy Joutsenlammen
inspiroimaa balettia, Super Mario -jumppaa ja Batman-liikkeitä. Poikkeustilan jäljiltä myös suomenkielistä jumppasisältöä
löytyy mukavasti. Hyviä hakusanoja ovat
esimerkiksi kids workout ja jumppa lapsille.
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VAPAAEHTOINEN
MA

NNERHEIMIN

L

AS

TE

TO

tule mukaan
NSU OJELUL

Haluatko MLL:n vapaaehtoiseksi?
Tutustu mahdollisuuksiin
 mll.fi/vapaaehtoiseksi

IIT

20 minuutin
lukutreenit

LUKUMUMMIT JA -VAARIT

auttavat ja innostavat sanojen ja kirjojen maailmaan
2.–6.-luokkalaisia lapsia. He harjoittelevat sujuvaa lukemista
yhden lapsen kanssa kerrallaan ja pitävät toisinaan lukutuokioita
koko luokan kanssa. Koulussa vieraillaan kerran viikossa tai
harvemmin oman jaksamisen ja innostuksen mukaan. Tehtävään
saa perehdytyksen. Toimintamallin on kehittänyt Niilo Mäki
Instituutti yhteistyössä MLL:n Järvi-Suomen piirin kanssa. Kysy
lisää lähimmästä piiristä.
 mll.fi/piirit

Lukuvaari Juhani Rantalainen auttaa, kun lukutaito takkuaa.
TEKSTI ANU KYLVÉN KUVA LIISA MÄKINEN

M

aanantaiaamuisin Juhani
Rantalainen pakkaa reppuun
nipun kirjoja ja kävelee tamperelaiselle Vuoreksen koululle. Hän on vapaaehtoinen
lukuvaari, jonka kannustavassa seurassa
taitojaan voivat petrata ne lapset, joille lukeminen on takkuista.
Lapsi lukee ja Juhani kuuntelee sekä jeesaa tarvittaessa. Yksi tapaaminen kestää 20
minuuttia.
Se, mitä luetaan, riippuu lukijasta ja hänen taidoistaan. Jos lukutaito on kovin
hakusessa, lähdetään siitä, että lukija saa
sanoista selvää. Kun homma alkaa sujua,
kirjan voi valita kiinnostavan tarinan perusteella.
Yleensä lapsi tuo kirjan, mutta Juhanilla
on varuilta repussaan vaihtoehtoja.
– Joskus lapsi tulee Asterix kainalossaan,
mutta silloin keksitään muuta. Joidenkin
sarjakuvien kieli on hyvin polveilevaa, ja
mukana on aikuisellekin kinkkisiä sanoja.
Myös tekstin fontti voi hankaloittaa lukemista. Sellainen ei palvele tarkoitustaan.

TARVITSEEKO CROSSITÄHTI
LUKUTAITOA?
Lukuvaarin vierailu antaa vaihtelua koulurutiineihin. Juhani on huomannut, että
häntä odotetaan kovasti etenkin, jos hän
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on joutunut jättämään yhden maanantain
väliin.
Ensimmäisenä vuonna Juhani tutustui
vilkkaaseen poikaan, jolle lukeminen oli
vaikeaa. Poika harrasti intohimoisesti motocrossia, eikä juuri mikään muu kiinnostanut.
– Hän sanoi, ettei tarvitse lukemista mihinkään. Hänestähän tulisi crossiammattilainen. Selitin, että täytyy hänen silti saada
asioista selvää. Miten hän muuten perehtyy
pyöräleirin tai kisojen kirjallisiin ohjeisiin?
Kuulemma isä on aina mukana ja lukee.
Juhani totesi pojalle, että etenkin aikuisiässä isä ei välttämättä aina pääse paikalle.
Hän muistutti myös, että uusi kallis pyörä
menettää pian arvonsa, jos sitä ei huolla
ohjeiden mukaan. Ja ne ohjeet pitäisi osata lukea.
Äkkiä lukeminen ei tuntunutkaan ihan
turhalta touhulta.

FIKSUMPIA SUOMALAISIA
Juhani jäi eläkkeelle vuonna 2014. Hän touhuaa paljon lastenlastensa kanssa, mutta
mieleen tuli, että aikaa riittäisi muillekin
lapsille.
– Halusin, että vapaaehtoistyö ei tule kotiin vaan jää sinne, missä sitä teen.
Hän osallistui päivän mittaiseen perehdytykseen, jossa MLL:n väki ja kokeneem-

mat vapaaehtoiset antoivat ohjausta ja käytännön vinkkejä.
Juhani viettää Vuoreksen koululla vain
aamupäivät maanantaisin. Lukuvaariksi
hän ryhtyi, koska haluaa saada aikaan jotain yhteiskunnan kannalta kestävää. Lukutaito on kaiken kehityksen keskiössä.
Edistysaskeleet ilahduttavat.
– Yksi poika on käynyt kanssani lukemassa alusta asti. Kun muistan, mistä hän
3.-luokkalaisena aloitti ja missä ollaan nyt,
koen aitoa onnistumista. Vaikka lukukipinä
ei enää vapaa-ajalla kytisikään, tieto siitä,
että lukemisen taito on saavutettu, valaa
uskoa tulevaisuuteen.

Oivallukseni
 Vähäisessäkin lukemisessa olennaisinta on luetun ymmärtäminen. Vasta silloin lukutaidosta
on hyötyä.
 Ilman kaikkien äänestäjien hyvää lukutaitoa
emme saa fiksuimpia ihmisiä hoitamaan yhteiskuntaamme.
 Lukuvaarin kanssa syntyy pikemminkin kaverikuin opetussuhde, ja monen vuoden kaveruudessa on voimaa vuosiluokalta toiselle siirryttäessä.
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MEIDÄN MLL

Teksti: Maarit Piippo Kuva: Päivi Karjalainen

Sun jutuilla
on väliä.
Hyvä yhteishenki ja kokeilemisen kulttuuri ovat valttia Isonkyrön yhdistyksessä.

Yhteinen ideointi vetää kökkäväkeä

nuortennetti.fi

Tietoa, tekemistä, testejä, keskusteluja.

Lasten ja nuorten puhelin

SOITA TAI KIRJOITA MAKSUTTA JA LUOTTAMUKSELLISESTI MISTÄ
p. 116 111.
Soita, JA
kirjoita,
chattaa,
kysy apua.
VAIN ASIASTA.
LASTEN
NUORTEN
PUHELIN
116 111 JOKA PÄIVÄ.
CHATTAA: WWW.NUORTENNETTI #PUHUMISTÄVAAN

Mukulamarkkinoita, Lapset ensin -keräystä ja Porina pärskeitä – MLL:n Isonkyrön yhdistyksessä tapahtuu paljon perhekahvilan lisäksi. Tämä kaikki vaatii innokkaita tekijöitä aina teräsmummoista
lapsirakkaisiin nuoriin – talkooporukkaa
eli pohjanmaalaisittain kökkäväkeä.
Sosiaalinen media on osoittautunut tehokkaaksi tavaksi tavoittaa vapaaehtoisia
yhdistyksen tarpeisiin. Isossakyrössä kökkäväen hankkimiseen on perustettu vapaaehtoispankki eli Facebookin suljettu
ryhmä, jota seuraamalla saa tietoa MLL:n
toiminnasta ilman osallistumispakkoa.
– Vapaaehtoispankki kertoo mahdollisuuksista osallistua tapahtumien järjestämiseen myös niille, jotka eivät ole jäseniä, kertoo paikallisyhdistyksen puheenjohtaja Satu Linjamäki.

HULLUJA IDEOITA JA HAUSKANPITOA
Salliva kokeilukulttuuri ja tehtävien delegointi ovat onnistuneen hallitustyöskentelyn salaisuus Isossakyrössä. Kun
toiminnassa on hyvä henki, porukasta
irtoaa ideoita ja innostusta, eikä kukaan
joudu rasittumaan liikaa.
– Meillä voi avoimesti tuoda esille hulluiltakin tuntuvia ideoita. Asioita katsotaan yhdessä monelta kantilta. Sekä varsinaiset että varajäsenet ovat samanarvoisia hallituksessamme.
Isonkyrön yhdistyksessä on kehitetty delegoinnin taitoa, niin että aina voi
pyytää apua, jos vapaaehtoistyössä väsyy.
Mielekkyyttä tehtäviin tuo se, että
MLL:n tapahtumat palvelevat oman perheen tarpeita.
– Itselläni on neljä lasta, joten MLL:n

toimintaan kulunut aika on poikinut aina
kotiin päin. Esimerkiksi nuoren tubettajan vierailu Isonkyrön liikuntahallilla oli
12-vuotiaalle tyttärelleni tärkeä idolin
kohtaaminen.
5-vuotiaiden kakutus, lasten uudenvuoden ilotulitus ja monet muut tapahtumat aiheuttavat myös kuluja. Isokyrö on osoittautunut perheystävälliseksi
kunnaksi, josta on ollut helppoa löytää
yhteistyökumppaneita. Seuraava ponnistus on MLL:n 100-vuotisjuhlien kunniaksi
järjestettävä Hopsis-sisäleikkipuisto, jonka toteuttamisessa joudutaan huomioimaan koronatilanne.
– Korona-aika on osoittanut, miten arvokkaita sosiaaliset kontaktit ovat. Kaipaan kovasti yhteistä hauskanpitoa yhdistyksessämme, tunnustaa Linjamäki.
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TEKSTI TITTA VILPPA KUVA COLOURBOX

Etuja, iloa ja yhdistysten kuulumisia.

MEIDÄN MLL

MEIDÄN MLL

sk ylän yh
Ku va: Jy vä

Jyväskylän yhdistys järjesti viime vuoden puolella bussiretken eduskuntaan. Yli 50 pientä ja isoa
retkeläistä tutustui oppaan johdolla taloon ja tapasi kansanedustajia valtionvarainministeriä myöten. Emäntänä toiminut kansanedustaja kertoi eduskunnan toiminnasta ja vastasi lasten moniin
kysymyksiin. Retki jatkui vielä Fazerilaan, jossa kuultiin tarinaa suklaasta ja sitä maisteltiinkin aika
lailla.
Seinäjoen yhdistys kutsui lelut yökylään perhetalo Kivirikkoon. Koronakevät oli saanut nekin
kaipaamaan kavereita. Lapset saivat seurata kylään tuomiensa lelujen seikkailuja Facebookin tapahtumasivuilta ja Instagramista. Yö oli jännittävä, mutta turvallinen. Lelut tutustuivat uusiin kavereihin, söivät eväitä ja puuhailivat öisessä perhetalossa. Jokainen sai mukaansa kotiin viemiseksi
todistuksen yökylärohkeudestaan.
Historiapala: ”Raahen osastolla oli vilkasta kesätoimintaa. Kahdessa kesän aikana järjestetyssä uimakoulussa harjoitteli yhteensä 170 lasta. Lisäksi osastolla oli mm. koko kesän kestävä leikkikoulu, jossa lapset saivat leikkiä, laulaa ja nauttia kauniin kesän lämpimistä päivistä. Leikkikoulussa oli päivittäin noin 60 pienokaista. Kuvassa ahkeria uimakoululaisia Kylmäniemen uimalassa.”
Kenttäviesti nro 8/1963

!

40 prosenttia jäsenkyselyymme vastanneista suosittelisi
MLL:n jäsenyyttä myös ystävälleen. Tärkeimmät syyt olla
jäsenenä olivat hyvän asian kannattaminen, omat lapset ja
toiminta lapsiperheille.
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VASTA A JA VOITA
Kerro meille, mikä oli tämän lehden paras juttu.
Samalla voit esittää juttutoiveesi. Vastaa netissä osoitteessa mll.fi/lukijakilpailu. Voit lähettää
vastauksesi myös postikortilla osoitteeseen: Lapsemme, PL 141, 00531 Helsinki.
Kirjoitathan korttiin osoitteesi ja puhelinnumerosi. Tietoja käytetään vain palkinnon arvonnassa.
Lähetä vastauksesi netissä tai postissa viimeistään 16.10.2020. Voittaja saa palkinnoksi lastenpsykiatri Janna Rantalan ja psykologi Leea Mattilan suunnitteleman verkkokurssin Uhmasta yhteyteen eli näin opit rauhoittamaan lapsesi uhman.

MLL:n jäsenille Suomen kattavin Nettivihavakuutus mySafetylta jäsenhintaan 2,90 €/kk (norm.
5,90 €/kk). Vakuutus sisältää käytännön tuen ja turvan nettikiusaamisen uhreille mukaan lukien
psykologipalvelut perinteisen vakuutusosion lisäksi. Edun voit lunastaa mll.fi/jasenedut-sivun kautta. Etu on voimassa toistaiseksi.

etu

10 %

etu

Auto- ja välinevuokraus
• Hertz-autovuokraamo

25 %

Paikalliset edut
• MLL:n jäsenperheet saavat yleensä alennuksia mm. paikallisyhdistysten kerhomaksuista. Muista mahdollisista paikallisista jäseneduista yhdistyksesi tiedottaa
jäsenkirjeissään ja nettisivuillaan.

MLL:n jäsenille kaikista hopea-puro.com-verkkokaupan tuotteista 25 %:n etu. Alennuksen saa
syöttämällä verkkokaupan ostoskorin kuponki-kenttään koodin MLL25. Etu on voimassa
toistaiseksi.

MLL PÄHKINÄNKUORESSA
• 86 000 jäsentä
• 547 yhdistystä
• 10 alueellista piiriä
• Etsi oman alueesi yhdistys tai piiri:
 mll.fi/yhdistyshaku
• Keskusjärjestö
 mll.fi/yhteystiedot

Kuva: Colourbox

:n arkisto
Ku va: M LL

Raahe

Sain jäsenyydestä niin
paljon iloa, kun lapseni
olivat pieniä, että
haluan maksaa edelleen
jäsenmaksun.

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
• MySafety
• omanimitarra.fi
• Sanoma Media Finland
• shadeshares.com
• Synsam
• vaapero.fi

50 %

Kuva: Shutterstock

MLL:n jäsenenä kuulut joukkoon, jota yhdistää halu tukea lapsen asiaa.
Olet rakentamassa Suomesta lapsiystävällistä yhteiskuntaa.

etu yli

Kuva: Hopea Puro

Kiitos!

ä
Jyväskyl

Terkut
yhdistyksistä!

Matkailu ja vapaa-aika
• Airport Hotel Bonus Inn
• Airport Hotel Pilotti
• Break Sokos Hotel Eden -kylpylä ja
kuntosali
• Duudsonit Activity Park
• Elixia
• HopLop
• Hotelli Helka
• Ikaalisten Matkatoimisto
• Ranuan eläinpuisto
• SIIDA – Saamelaismuseo ja Luontokeskus
• Viking Line

Kuva: Marek Sabogal

dist ys

Kuva: Seinäjoen yhdisty s

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

Seinäjoki

Hyödynnä jäsenedut

OTA EDUT K ÄY TTÖÖN

KERRO MUILLEKIN

MLL:n jäsenille kaikista Finlandia Kirjan verkkokaupan tuotteista 10 %:n etu. Jäsenedun voi
lunastaa finlandiakirja.fi-verkkokaupassa koodilla MLL2020. Etu on voimassa toistaiseksi.
Finlandia Kirja lahjoittaa jokaisesta verkkokaupassa myymästään tuotteesta 0,10 € MLL:n
työn tukemiseen.

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

Kysy jäsenyydestä
Voit lähettää sähköpostia osoitteeseen jasenpalvelu@mll.fi tai soittaa ti ja to klo 9–11 numeroon 075 324 5540. Muuttuneet yhteystietosi voit ilmoittaa täyttämällä lomakkeen osoitteessa
 mll.fi/jäsenyys
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KAINALOSSA

Retkivastaava ja tarkka apuri
TEKSTI ANU KYLVÉN KUVA TOMI NUOTSALO

Tony Hagerlund, 44, Espoo
Luonto- ja lähiseuturetket ovat meidän
juttumme. Haluan esitellä Tiitukselle kotikaupunkimme hienoja paikkoja. Sorlammen luontopolulla tutkimme luolia ja
keväällä löysimme Leppävaaran keskeltä
palaneen vanhan huvilan.
Tiitus viihtyy retkillä, mutta kyselee välillä, miten pitkälle oikein pitää mennä.
Uskon, että hänellä on silti kivaa. Valokuvaan paljon, ja Tiituskin tykkää ottaa
kuvia. Viime kesältä minulla on kuva, jossa olemme uimarannalla ja Tiitus kuvaa
rantaa omalla kännykällään. Tiitus on
taiteellinen: kuviksentyöt ovat melkein
lukiolaisen tasoa.
On paljon hauskempaa retkeillä lasten
kanssa kuin itsekseen. Sitä paitsi Tiitus
on tärkeä apuri ja tarkka bongaamaan
hyviä paikkoja.
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Tiitus ja minä innostumme helposti,
meidät on helppo puhua ympäri kokeilemaan uutta. Tiitus harvoin päättää ennalta, ettei tykkää jostain. Hän haluaa kokea
ja kokeilla itse.
Tiitus pohdiskelee ja tekee teräviä havaintoja. Hän osaa hahmottaa asioiden
suhteita. Hän pitää maantiedosta ja miettii esimerkiksi maiden ominaispiirteitä ja
eroja. Olemme molemmat hajamielisen
hyväntuulisia.
Viime jouluksi Tiitus kirjoitti joulupukille listan, jossa oli alleviivaukset eri väreillä. Paperin toisella puolella oli avattu
koodaus eli kerrottu, mitä mikäkin väri
tarkoitti. Luokittelu oli kuin työelämästä.
Tiitus Hagerlund, 9
Harrastan jalkapalloa, ja isin kanssa pelaamme usein talon pihassa. Isi on hyvä

syöttämään, vetämään ja torjumaan.
Isissä parasta on, kun hän keksii retkikohteita ja vie kaikkiin kivoihin paikkoihin. Kun lähdemme retkelle, askeleita kertyy välillä monia tuhansia. Kerran
olimme jopa kahden tunnin retkellä. Isin
lyhyet retket ovat todella pitkiä ja pitkät ovat tosi pitkiä. Isi vie usein uimaan.
Viimeksi hän vain seisoi vedessä, mutta
useimmiten hän kyllä ui mukana.
Isi valokuvaa luontopolkuja, rantoja,
vanhoja kartanoita ja kouluja.
Tykkään maantiedosta ja kartoista.
Isikin tykkäsi koulussa maantiedosta. Isi
keksii kivoja lahjoja, esimerkiksi vanha
kännykkäni ja Playstation nelonen olivat
hyviä.
Välillä hassuttelemme yhdessä tai painimme olohuoneen matolla. Isi kutiaa vähän, minäkin joskus.

MLL 100 vuotta
– juhlavuoden keräys

Mannerheimin Lastensuojeluliitto täyttää tänä vuonna 100 vuotta. Lähes jokaisen suomalaisen
tuntema lastensuojelujärjestö on monessa muokannut suomalaisten lasten elämää. Äitiyspakkaus,
neuvolat ja terveyskeskusverkosto ovat muuttuneet itsestäänselviksi osiksi yhteiskuntaa.

Onnittele satavuotiasta ja lahjoita lapsille
lahjoita.mll.fi/mll100 tai MobilePay 36210

Keräyslupa: Poliisihallitus RA/2019/983, myönnetty 7.11.2019, voimassa 1.1.2020-31.12.2024 koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

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

