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Mitä lapset meiltä aikuisilta toivovat? Enimmäkseen tavalli-
sia asioita. Päiväkoti-ikäiset lapset toivovat erityisesti yhdes-
sä olemista, leikkiä ja arjen puuhailua kotona vanhemman 
kanssa. Tutkimukset kertovat, että myös nuoret viihtyvät 
perheensä kanssa. Luonto ja eläimet ovat lapsille tärkeitä. 

Näihin tärkeisiin asioihin, kotiin ja ympäristöön voidaan kiteyttää myös 
lasten ja nuorten monet huolenaiheet. 

Lapset ja nuoret ovat hyvin tietoisia siitä, mistä yhteiskunnassa keskus-
tellaan ja he saavat tietoa monenlaisista kanavista. Tiedon käsittelyssä he 
tarvitsevat aikuisten tukea. Ilmaston tila, luonnon monimuotoisuuden ra-
pautuminen ja syrjivä puhe huolestuttavat. Nuoria, joilla on perheessä on-
gelmia ja taloudellisesti tiukkaa, huolettaa myös oma tulevaisuus. He eivät 
aina uskalla unelmoida paremmasta. 

Tämän vuoden lapsen oikeuksien päivän teema on tulevaisuus. Lapsil-
la on oikeus toivoa ja unelmoida. Unelmointi ei ole haihattelua. Se on niin 
tärkeää, että siihen pitäisi varata jopa aikaa! 

Unelmointi pitää yllä positiivista virettä ja energiaa ja se vie meitä koh-
ti tärkeinä pitämiämme asioita. Me aikuiset voimme auttaa lapsia ja nuo-
ria pitämään yllä myönteistä kuvaa tulevaisuudesta kiinnostumalla lasten 
unelmista ja tekemällä oman osamme heitä huolestuttavien ilmiöiden tor-
jumisessa. Me voimme auttaa niitä, joilla on vaikeaa. Me voimme tehdä 
kestävämpiä valintoja. 

Kerrotaan lapsille, että heidän unelmillaan on merkitystä. 
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Kun puoliso ottaa 
vastuuta kotitöistä, 
äidille jää aikaa 
keskittyä imetyk-
seen.

Myös pienet teot, kuten 
moikkaaminen ja kuulumisten 
kyseleminen, ovat tärkeitä hyvän 
kouluyhteisön rakentamisessa.

Janna Rantalalle 
perhekahvila oli yksi 
pelastusrenkaista 
kolmen taaperoikäi-
sen unenpuutteesta 
kärsivänä äitinä.

20

Kohti seuraavaa sataa

MISSÄ MENNÄÄN
Tapahtumat ja tärpit meiltä ja muualta.

Kokous hyväksyi MLL:n kolmivuotissuunnitelman, jota oli työstetty ko-
ko liittoyhteisön voimin. Kaikkiaan yli 700 henkilöä osallistui siihen ver-
kon keskusteluissa. Tulevina vuosina liitto vahvistaa vapaaehtoisuutta, 
hyödyntää digitaalisuutta kasvokkain kohtaamisen rinnalla sekä lujittaa 
lasten ja nuorten tulevaisuususkoa ja -taitoja. Kokous teki suunnitelmaan 
lisäyksen isien ja miesten roolin vahvistamisesta järjestössä.

– Kolmivuotissuunnitelma vastasi omia ajatuksia ja on hienoa, että tuo 
lisäys saatiin, totesivat Lauttasaaren yhdistyksen paikalla ollut trio Han-
na Koskimies, Outi Jokinen ja Niina Oksanen. Liittokokous oli kaivat-
tu yhteisen innostumisen paikka, sillä lauttasaarelaisetkaan eivät olleet 
nähneet toisiaan kuukausiin. 

 � mll.fi/kolmivuotissuunnitelma

Pääkirjoitus

Missä mennään

Turvallisesti yhdessä 
Hyvä kouluyhteisö rakennetaan 
opettajien ja oppilaiden yhteistyöllä

Ihana, kamala imetys

Kolumni 
Ota hetki itsellesi

Vieraana Janna Rantala 
Lastenpsykiatri leikkii teiniensä kanssa 
päivittäin

Odotettu päivä 
Kaustislaiset kaverukset Nea ja Aaro 
pääsivät hirvimetsälle

Nuoret heittävät haasteen

Lapsen asialla Esa Iivonen 
Lapsilla on oikeus vaikuttaa

Niskalenkki kaamoksesta 
5 vinkkiä hyvän olon vahvistamiseen

Leikki läpivalaistuna 
Voiko lapsi leikkiä väärin?

Vapaaehtoinen 
Lasten hoitaja tuo vanhemmalle 
hengähdyshetken

Meidän MLL 
Vertaistapaamisia verkossa

Kainalossa 
Tampereen Tuuli ja Tyyni

Kiitos palautteesta 
Lapsemme-lehden 3/2020 suosituimmat jutut 
olivat Kaikkien lasten linna sekä Huippukokil-
le maistuu arkiruoka. Palautteen lähettäneiden 
kesken arvottiin Uhmasta yhteyteen -verkkokurs-
si. Tämän numeron juttuarvonnasta kerrotaan 
sivulla 40.  

Kaikki Lapsemme-lehden jutut löytyvät ver-
kosta osoitteesta

 � mll.fi/lapsemme
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Poikkeuksellinen vuosi toi myös poikkeuksellisen MLL:n liittokokouksen, 
joka järjestettiin Helsingissä syyskuun puolivälissä.

Paikalla olivat vain viralliset kokousedustajat, luottamushenkilöitä ja 
henkilökuntaa, turvallisesti maskien takana. Ensimmäistä kertaa liittoko-
kouksen seuraaminen oli mahdollista omalta kotisohvalta, kun kokous lä-
hetettiin verkossa MLL:n jäsenille.

Liittokokous valitsi kasvatustieteen tohtori, professori Mirjam Kallan-
din Helsingin yliopistosta jatkamaan liittohallituksen ja samalla koko jär-
jestön puheenjohtajana seuraavat kolme vuotta.

Lisäksi valittiin liittovaltuuston puheenjohtajaksi varatuomari, hallinto-
johtaja Tarja Larmasuo sekä liittovaltuuston varapuheenjohtajiksi eko-
nomi Harri Tilli ja opetusneuvos Kristiina Laitinen. Myös liittovaltuuston 
38 jäsentä valittiin seuraavalle kolmivuotiskaudella, joka alkaa 1. tammi-
kuuta 2021.
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Äitiyspakkaus on suomalainen innovaatio, 
joka menestyy myös maailmalla. Kansain-
välinen tutkijaryhmä kartoitti kaikki ei-kau-
palliset äitiyspakkaukset ja löysi yhteensä 
91 erilaista äitiyspakkausohjelmaa 60:stä 
eri maasta. Esim. Skotlannissa pakkaus 
jaetaan kaikille vauvaa odottaville ja Chi-
lessä julkisissa sairaaloissa synnyttävil-
le. Usein kansalaisjärjestöjen ylläpitämät 
äitiyspakkausohjelmat on kohdennettu 
haavoittuvassa asemassa oleville, kuten 
köyhille äideille Intiassa ja pakolaisäideille 
Jordaniassa. Pakkauksen sisällössä ote-
taan huomioon paikalliset olot. Esim. hyt-
tysverkko kuuluu pakkaukseen alueilla, 
joilla hyttyset levittävät malariaa ja muita 
tauteja.

 � kela.fi 

Korona-aika innosti suomalaisia autta-
maan. Kaksi kolmasosaa kyselyyn vastan-
neista oli auttanut perheenjäseniään, ystä-
viään tai naapureitaan ja 12 prosenttia oli 
antanut apua tuntemattomalle henkilölle. 
28 prosenttia oli maksanut palveluista, joi-
ta ei pystynyt kuitenkaan käyttämään ko-
ronarajoitusten takia. Lisäksi moni innostui 
yhteisöllisistä tempauksista esim. laitta-
malla nalleja ikkunaan tai kiittämällä terve-
ydenhuollon henkilökuntaa.  Perinteisem-
mät auttamisen tavat, kuten vapaaehtois-
työ ja lahjoittaminen, olivat myös suosittu-
ja: vastaajista 26 prosenttia oli lahjoittanut 
rahaa hyväntekeväisyyteen.

 � kansalaisareena.fi 

Päiväkotilasten vastustuskyky parani, kun 
päiväkotien pihoille lisättiin metsäpohjais-
ta kasvustoa. Metsäpohja sammalaineen 
ja varpuineen sekä siirtonurmi ja istutus-
laatikot antoivat lapsille viherkosketuksen, 
joka näkyi lasten terveydessä. Muutokset 
näkyivät ihon mikrobistossa ja veriarvois-
sa nopeasti. Viisi kertaa viikossa toistuva 
viherkosketus monipuolisti immuunivälit-
teisiltä sairauksilta suojaavaa elimistön mi-
krobistoa. Tämä tukee oletusta, että luon-
tokosketus ehkäisee immuunijärjestelmän 
häiriöitä, kuten allergioita, selviää Luon-
nonvarakeskuksen ja useamman yliopiston 
yhteisestä tutkimuksesta. 

Oikeus rakentaa 
omanlainen tulevaisuus

Uskalla kuunnella on MLL:n uusi podcast-sarja 
vanhemmuuden kipupisteistä. Siinä asiantuntijat 
pureutuvat mm. riittämättömyyden tunteeseen tai 
miten saa paremman keskusteluyhteyden kump-
paniin. Sarjassa käsitellään myös vanhempien 
tunteiden säätelyä ja vanhempana oloa kuormit-
tavassa tilanteessa tai kriisissä. 

Jaksot ovat kuunneltavissa osoitteessa
 � mll.fi/uskallakuunnella 

TUTUSTU TÄHÄN

Vapaaehtoistoiminnan johtamiskoulutus alkaa 
taas tammikuussa. Jos olet puheenjohtaja tai va-
rapuheenjohtaja, haluat kehittyä johtajana ja ja-
kaa ajatuksia muiden johtajien kanssa, ilmoittau-
du heti. 

 � yhdistysnetti.mll.fi  

Hyvä Joulumieli 
auttaa jälleen
Koronakriisin aiheuttamat irtisanomiset ja lomaukset ovat lisänneet toimeentulovaikeuksia koh-
danneiden perheiden määrää. Tilanne on vaikuttanut eniten niihin, joilla on jo ennestään ollut vai-
keuksia. Rahojen riittämättömyys on näkynyt muun muassa lapsiperheiden lisääntyneenä määränä 
ruoka-avussa. 

Hyvä Joulumieli -keräys auttaa jo 24. kerran vähävaraisia lapsiperheitä. Jo ennen koronapande-
miaa 112 000 lasta ja nuorta kasvoi pienituloisessa perheessä, mikä tarkoittaa joka kymmenettä 
lasta. Lapsiperheköyhyyteen puuttuminen on tärkeää, koska lapsuudenperheen vähävaraisuudella 
on kauaskantoisia vaikutuksia.

Keräyksen tavoitteena on kerätä reilu miljoona euroa, jolla voidaan ilahduttaa 21 000 perhettä 
50 euron ruokalahjakortilla.

Hyvä Joulumieli -keräyksen järjestävät MLL ja SPR yhteistyössä Ylen kanssa. Keräykseen voi lah-
joittaa jouluaattoon asti. Lahjoitusohjeet löytyvät Hyvä Joulumieli -nettisivuilta: 

 � hyvajoulumieli.fi 

Keräyslupa: POL-2015-12549/5.2.2016, POL-2016-12293/7.9.2016, POL-2019-25503/11.6.2019 ja 
POL-2020-47179/11.8.2020 & ÅLR 2019/7863/15.10.2019. 

Joulukuu on rahallisesti melko tiukka kuukausi. 
Ruokalahjakortti toi meille mahdollisuuden nauttia 
hyvän mielen joulusta. Arvostamme suuresti apuanne.

Lapsen oikeuksien viikon teemana on tänä vuonna lapsen oikeus tulevaisuuteen. Teemalla muistute-
taan, että jokaisella lapsella ja nuorella on lupa unelmoida ja luoda itselleen omannäköinen tulevai-
suus. Nuorten esittämän idean pohjalta sosiaalisessa mediassa on kuultu, mistä julkisuudesta tutut 
ihmiset haaveilivat lapsena. Videot löytyvät tunnisteella #SaaUnelmoida ja #OikeusTulevaisuuteen. 
Verkkosivuilta löytyvät myös koulujen valmiit oppituntimateriaalit.

 � lapsenoikeudet.fi 
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Seuraa somessa
Somejoulukalenterimme avautuu jälleen Instagramissa. Kalenterin joulutervehdykset nostavat esil-
le MLL:n ihmisiä yhdistyksistä, piireistä ja keskustoimistosta. Odotetaan joulua yhdessä! 

48 % 
Lasten ja nuorten 

puhelimen soitoista liittyi 
yksinäisyyteen.

KOULUTUSTA

K ALENTERIIN

Lämmin kiitos Hyvä Joulumieli -lahjakortista. En muista, 
milloin olisin voinut käyttää kerralla näin ison summan 
ruokakauppaan. Se on perheellemme ylellisyyttä. Illalla voi 
mennä nukkumaan ilman seuraavan päivän ruokahuolia.

TUTKITTUA

20.11. Lapsen oikeuksien päivä

1.12. Tekojen tiistai 

4.12. Vapaaehtoisten päivä

23.1. Vapaaehtoistoiminnan johta-
miskoulutuksen aloituswebinaari



Turvallisesti 
yhdessä
Hyvässä kouluyhteisössä oppilaat pääsevät vaikuttamaan 
asioihin, opettajat ovat kiinnostuneita oppilaista ja kaikki tietävät 
yhteistyön säännöt. Vuoniityn peruskoulussa jokaisella oppilaalla 
on vastuutehtävä.
TEKSTI ANNA-SOFIA NIEMINEN KUVAT JANI LAUKKANEN
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Muutama vuosi sitten helsinkiläisessä Vuoniityn peruskoulussa alettiin miet-
tiä, miten kaikki oppilaat saataisiin mukaan vaikuttamaan siihen, mitä 
koulussa tapahtuu. 

Tietyt oppilaat toimivat kyllä jo aktiivisesti esimerkiksi tukioppilaina tai 
oppilaskunnan hallituksessa, mutta nyt mukaan haluttiin ihan kaikki. Kou-

lussa on lähes tuhat oppilasta, jotka on jaettu kolmeen eri toimipisteeseen. 
Ajatus lähti opettajien kehittämisryhmästä, joka keskittyi osallisuuteen ja kestävään ke-

hitykseen, kertoo sitä johtava erityisopettaja Jonna Huovinen. Keksittiin, että oppilaat 
voisi jakaa opettajien vetämiin niin sanottuihin osallisuusryhmiin heidän kiinnostuksensa 
mukaan. Yhden ryhmän oppilaat ovat koulun kirjastoa hoitavien opettajien apuna, toinen 
ryhmä somistaa tiloja juhlia varten ja niin edelleen.

Huovisen mukaan yläkoululaisilla erityisen suosittu on välkkäliikunnan ryhmä. Kukin 
sen oppilaista viettää suunnilleen kerran kuussa yhden välitunnin esimerkiksi välituntilai-
naamossa tai apuvalvojana.

– Kun se on kaikille oppilaille pakollista, ei tule sellaista, että en minä nyt viitsi, en jaksa 
käyttää vapaa-aikaani tällaiseen, Huovinen toteaa.

Ryhmät kokoontuvat yleensä kuukausittain suunnittelemaan toimintaa oppituntien ai-

Jutun kuvat ovat kuvituskuvia.

8 LAPSEMME
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kana. Korona-aikaan koko toiminta on to-
sin ollut tauolla. 

Aluksi osallisuusryhmiä kokeiltiin vain 
yhdessä koulun kolmesta toimipistees-
tä. Silloin toimipisteessä oli 5.–9.-luokka-
laisia, nykyään myös 3.- ja 4.-luokkalaisia. 
Sittemmin toiminta on laajentunut myös 
kahteen muuhun toimipisteeseen, joissa on 
1.–4.-luokkalaisia. Ryhmissä on eri-ikäisiä 
oppilaita. 

– Se tuo turvallisuutta kouluun, että tu-
tustuu muun ikäisiin oppilaisiin, Huovinen 
sanoo. 

KOULUYHTEISÖN JÄSENENÄ
Osallisuus on yksi tekijä siinä, että oppilail-
la on hyvä ja turvallinen olo koulussa. 

MLL:n kouluyhteistyön päällikkö Jenni 
Helenius kertoo, että osallisuus on tarkoit-
taa yhteisöön osallistumista sekä tunnetta 
siihen kuulumisesta: yhteisö haluaa yksilön 
jäsenekseen ja yksilö haluaa yhteisön jäse-
neksi.

– Kiusaaminen uhkaa tällaista osallisuut-
ta, kun joku suljetaan ulos. Yksin jättämis-
tä voi estää rakentamalla myönteistä ilma-
piiriä, tutustuttamalla oppilaita toisiinsa ja 
puuttumalla kiusaamiseen heti, Helenius 
toteaa.

Hänen mielestään oleellista siinä, että 
lapsi tai nuori tuntee kuuluvansa kouluyh-
teisöön, ovat turvalliset ja selkeät raken-
teet: että jokainen tietää yhteistyön sään-
nöt ja sen, että koulussa ollaan oppimassa.  

– Tavoite olisi, että jokainen saisi oppia 
omaan tahtiin ja olla oma itsensä.

Se vaatii työrauhaa. Helenius kertoo 
MLL:n hyvinvointikyselyyn vastanneiden 
oppilaiden toivovan toistuvasti sitä, että 
opettajat keskittyisivät turvallisen ilmapii-
rin rakentamiseen, tutustuttaisivat oppilai-
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ta toisiinsa ja pitäisivät huolta luokkahuo-
neen työrauhasta. 

MLL:n hyvinvointikysely on ollut koulu-
jen toteutettavissa vuodesta 2018 lähtien. 
Koulut voivat valita, mille vuosiluokista 
4.–9. teettävät kyselyn, ja oppilaat vastaavat 
kyselyyn itsenäisesti opettajan valvoessa. 
Tässä jutussa esitetyt tulokset on koostettu 
11 000:n yläkouluikäisen oppilaan vastauk-
sista vuosilta 2018–20. Se on mittava mää-
rä tietoa oppilaiden kokemuksista koulun 
arjesta.

Vastauksista käy ilmi, että yläkoului-
käiset haluaisivat vaikuttaa monenlaisiin 
asioihin, kuten kouluruokaan ja välitunti-
toimintaan, opetusmenetelmiin ja tuntien 
kulkuun, yleiseen ilmapiiriin ja tasa-arvoi-
seen kohteluun. 

Jotkut toivovat käytännöllisiä asioita, 
esimerkiksi "pyttipannu takas" tai "välitun-
neille lisää istumapaikkoja". Toiset haluaisi-
vat vaikuttaa isompiin asioihin, esimerkiksi 
"viihtymiseen ja kiusaamisen estämiseen" 
tai "siihen, että kaikilla olisi kavereita, ke-
tään ei syrjittäisi ulkonäön tai muun turhan 
asian takia". 

Noin 60 prosenttia oli melko tai täysin 
samaa mieltä siitä, että omassa luokassa 
oppilaat saavat olla mukana päättämässä 
asioista. Vähän useampi ajatteli, että omas-
sa koulussa oppilailla on paljon mahdolli-
suuksia toimia aktiivisesti ja järjestää toi-
mintaa. 

Vain 40 prosenttia yläkouluikäisistä vas-
taajista tiesi, miten voi vaikuttaa asiaan, jos 
tulee mieleen, miten koulua voisi parantaa. 
Helenius arvioi alhaisen luvun johtuvan ai-
nakin siitä, että ohjeita ei välttämättä ole 
saatavilla silloin, kun nuori olisi kiinnostu-
nut ottamaan johonkin asiaan tai osallis-
tumaan. Kaikissa kouluissa ei esimerkiksi 

tiedoteta kovin hyvin, miten ja milloin op-
pilaskunnan hallitus valitaan. 

Hyvinvointikyselyssä kävi ilmi myös, et-
tä läheskään kaikkia oppilaita ei kiinnosta 
osallistua virallisiin ja edustuksellisiin ryh-
miin. Vain alle 20 prosenttia yläkouluikäi-
sistä vastaajista kertoi kuuluvansa oppi-
laskunnan hallitukseen, tukioppilaisiin tai 
muuhun vastaavaan ryhmään. Vastausten 
perusteella ylivoimaisesti yleisin syy siihen, 
ettei oppilas ole mukana missään ryhmäs-
sä, oli kiinnostuksen puute. 

OPPILAAT VAIKUTTAVAT
Vuoniityn peruskoulussa oppilaskunnan 
hallitus on saanut aikaan muutoksen kou-
lun alkamisaikaan, erityisopettaja Huovi-
nen kertoo. Oppilaskunnan hallitus toivoi 
viime vuonna, että koulu alkaisi vasta 8.30 
eikä 8.15. Asia meni opettajien kautta joh-
toryhmän käsittelyyn, ja johtoryhmään 
kuuluvan Huovisen mukaan asiasta kysyt-
tiin mielipidettä niin oppilailta kuin van-
hemmilta. Tänä vuonna koulu alkaa 8.30

Sen sijaan aloite siitä, että lippiksiä saisi 
pitää oppitunneilla, ei mennyt läpi. Tätä pe-
rusteltiin oppilaskunnan hallitukselle sillä, 
että koulussa halutaan opettaa hyviä käy-
töstapoja esimerkiksi työelämää varten. 

Vielä työn alla on oppilaskunnan halli-
tuksen viesti siitä, että varsinkin 9.-luokka-
laisten kokeet ja projektien palautuspäivät 
kasaantuvat. Huovinen kertoo, että opet-
tajat pohtivat nyt, miten tehdä näkyväksi 
kaikki oppilailla teetetty työ ja mitä töiden 
kasaantumiselle voisi tehdä. 

– Minusta tuntuu, että oppilailla on tie-
dossa se, mitä kautta he saavat asioitansa 
eteenpäin. 

Huovisen mukaan oppilaskunnan hal-
litukselta myös kysytään aktiivisesti mie-

Vain 40 prosenttia yläkouluikäisistä tiesi, miten 
koulun asioihin voisi halutessaan vaikuttaa.

YLÄKOULUIKÄISET 
KERTOVAT NÄIN:

 � 80 prosenttia kokee, että luokkatoverit hyväk-
syvät hänet sellaisena kuin hän on. 

 � 60 prosenttia sanoo, että hänen luokassaan 
on hyvä ilmapiiri ja että hän uskaltaa yrittää ja 
joskus epäonnistuakin ilman pelkoa nolatuksi 
tulemisesta. 

 � 60 prosenttia on sitä mieltä, että hänen luo-
kassaan huolehditaan siitä, että kukaan ei jää 
yksin. 

 � 50 prosenttia uskoo, että hänen luokkansa op-
pilaat haluavat toimia kiusaamista vastaan.

 � 50 prosenttia kertoo, että hänen luokkatove-
rinsa ovat kiinnostuneita siitä, mitä hänelle 
kuuluu.

 � 20 prosenttia kokee, että joku voi saada kou-
lussa arvostusta kiusaamalla muita. 

Lähde: MLL:n hyvinvointikysely 10/2018–10/2020. 
Yläkouluikäisten oppilaiden vastauksia 11 343 kap-
paletta. Vastauksissa ovat mukana väittämistä mel-
ko tai täysin samaa mieltä olevat.

 LAPSEMME 11 



12 LAPSEMME  LAPSEMME 13 

lipidettä tietyistä asioista, kuten loma- ja 
työajoista. Lisäksi oppilaskunnan hallituk-
sen jäseniä pyydetään yhteisöllisen oppi-
lashuoltoryhmän kokouksiin esimerkiksi 
silloin, kun käydään läpi kouluterveyskyse-
lyn tuloksia.

Oppilaskunnan hallitus on yksi osalli-
suusryhmä muiden joukossa. Tosin Huo-
vinen kertoo, että oppilaskunnan hallitus 
– samoin kuin tukioppilaat – kokoontuvat 
useammin kuin muut osallisuusryhmät.

Tukioppilasohjaajana hän tapaa tukiop-
pilaat yleensä kerran viikossa ruokavälitun-
nilla ja suunnittelee heidän kanssaan esi-
merkiksi sisältöjä kiusaamisen vastaiselle 
tunnille, joita tukioppilaat pitävät 7.-luok-
kalaisille.

– Aikaisemmin olen kokenut hankalana, 
milloin voin ottaa tukioppilaat pitämään 
seiskoille tunteja, mutta nyt meillä on luo-
kanvalvojan tunnit. Silloin voin helposti 
ottaa, ja he eivät jää missään oppiaineessa 
jälkeen, Huovinen sanoo. 

Hänestä hiljattain alkaneet viikoittaiset 
luokanvalvojan tunnit helpottavat myös 
osallisuusryhmien toimintaa, koska ryhmät 
voivat kokoontua kerran kuussa luokanval-
vojan tunneilla. 

KOHTAAMINEN ON TÄRKEÄÄ
Ohjattu osallisuustoiminta ja toimivat käy-
tännöt auttavat hyvän kouluyhteisön ra-
kentamisessa, mutta Huovinen ja MLL:n 
Helenius painottavat myös sitä, että opet-
tajien tulisi olla kiinnostuneita oppilaista ja 
näiden kuulumisista ja ajatuksista. 

– Aineenopettajuus ei ole vain oman ai-
neen opettamista, vaan kohdataan nuoret 
ihmisinä ja ollaan ihmisiä heille. Siitä syn-
tyy turvallinen tunne, Huovinen sanoo. 

Hänestä pienet teot, kuten moikkaami-
nen, hymyileminen ja kuulumisten kysy-
minen, ovat tärkeitä. Tunneilla hän pyrkii 
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kiertämään luokassa, ottamaan katsekon-
taktia oppilaisiin ja antamaan kehuja. Ni-
menhuutokin voi olla keino huomioida, et-
tä oppilas on paikalla. 

Jos Huovinen näkee, että oppilaalla ei 
ole kaikki hyvin, hän saattaa pyytää tämän 
jäämään tunnin jälkeen hetkeksi luokkaan 
ja kysyä, tietäähän oppilas, että esimerkik-
si kuraattorille tai psykologille voi puhua 
huolista.

MLL:n hyvinvointikyselyn mukaan yli 60 
prosenttia yläkouluikäisistä oppilaista ko-
kee koulunsa opettajien olevan kiinnostu-
neita siitä, mitä luokassa tapahtuu oppilai-
den välillä. Noin 70 prosenttia kertoo, että 
koulussa on ainakin yksi aikuinen, jonka 
puoleen voi kääntyä ja jolta saa apua, jos 
kohdellaan huonosti koulussa. 

– Onko se paljon vai vähän? Siinä on tosi 
iso määrä lapsia ja nuoria, jotka eivät vält-
tämättä koe, että opettajat olisivat kiinnos-
tuneita, Helenius sanoo. 

Hän toivoo, että myös vanhemmat ovat 
kiinnostuneita lastensa koulunkäynnistä 
ja juttelevat myönteisesti esimerkiksi ka-
vereista ja opettajista. Ja jos lapsi tarvitsee 
aikuisen tukea jossakin asiassa, Helenius 
toivoo vanhempien olevan valmis selvitte-
lemään tapahtumia ja auttamaan lasta.  

Selvittelyä vaativat tietysti myös kiusaa-
mistapaukset. Helenius painottaa, että kou-
luissa tulisi olla selkeät säännöt kiusaami-
seen puuttumiseen. Jälleen palataan siis 
siihen, että tarvitaan turvalliset ja selkeät 
rakenteet, jotta oppilas voi tuntea olevansa 
osa kouluyhteisöä.

Helenius muistuttaa myös siitä, että osal-
lisuutta ei edistä, jos nuorilta kysytään nä-
kemyksiä tai ideoita, mutta niihin ei kos-
kaan palata. 

– Kun nuorilta kysyy, on tärkeää käydä 
heidän kanssaan tulokset läpi, ja jos jotain 
asiaa ei voi tehdä, niin perustella se heille. 

Mitä opettajien pitäisi yläkoululaisten mielestä teh-
dä, jotta koulussa ei kiusattaisi?

Opettajien tulisi välittää oppilaista ja kysyä kuu-
lumisia, auttaa oppilaita hädän hetkellä, kertoa op-
pilaille kiusaamisen haitoista ja opettaa empatiaa, 
puuttua kiusaamiseen nopeasti ja käsitellä kiusaa-
mistilanteet paremmin, seurata että kiusaaminen 
loppuu, kiteyttää kouluyhteistyön päällikkö Jenni 
Helenius MLL:n hyvinvointikyselyn vastauksia.

Joistakin vastauksista tulee ilmi kokemus siitä, 
että opettajia ei kiinnosta. Eräs oppilas kirjoittaa: 
"Ne vaa juo kahvii ja chillaa." Toinen toteaa, että 
"jos ei kiinnosta vittuakaan, voi edes esittää että 
kiinnostaa". 

Vastausten perusteella jotkut oppilaat kokevat, 
että vaikka moni opettaja auttaa kiusaamistilan-
teessa, jotkut opettajat eivät puutu kiusaamiseen, 
puuttuvat väärin tai jopa itse kiusaavat. Yhdessä 
vastauksessa toivotaan opettajilta näin: "Olla tiu-
kempia asian suhteen eikä vain sanoa että harmi 
että näin on päässyt käymään ja toivon että sovit-
te asian." 

Eräs vastaaja korostaa tukioppilaiden merkitys-
tä: "Opettajien pitäisi olla enemmän tekemisissä 
tukioppilaiden kanssa, koska he ovat ainoita, jotka 
puuttuvat kiusaamiseen tällä hetkellä." 

Helenius nostaa vastauksista esiin useita ylä-
koululaisten toiveita siitä, että opettajat ennaltaeh-
käisevät kiusaamista. Se voi tarkoittaa esimerkiksi 
hyvän ilmapiirin luomista, oppilaiden tutustuttamis-
ta toisiinsa ja erilaisuuden ymmärtämisen opetta-
mista.

Eräs oppilas kirjoittaa näin: "Lisätä yhteistyö-
toimintaa, jossa erilaiset nuoret voisivat tutustua 
ja huomata et, hei toihan onki ihan jees tyyppi." 
Toinen puolestaan toivoo: "Opettaa kulttuureista 
enemmän ja vammaisten sairauksista, koska ne-
hän on yleensä syitä kiusaamiselle."

Osin oppilaiden toiveet ovat keskenään ristirii-
taisia. Joku näkee ryhmätyöt hyvinä mahdollisuuk-
sina tutustua toisiin, joku taas liittää niihin riskin 
joutua kiusatuksi. 

Heleniuksesta oppilaiden vastauksissa korostuu 
tasa-arvoisen kohtelun merkitys sekä sukupuol-
ten että erilaisten ryhmien välillä, esimerkiksi näin: 
"Opettajien pitäisi tehdä selväksi, että esim. liikun-
taluokkalaiset eivät ole yhtään korkeampi arvoisia 
tai vaikutusvaltaisempia kuin muut oppilaat."

"NE VAA 
JUO KAHVII 
JA CHILLAA"

Kun nuorilta kysytään mielipidettä, on tärkeää 
käydä heidän kanssaan tulokset läpi. Jos jotain
asiaa ei voi tehdä, niin perustella se heille.
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Siinä hän tuhisee, rauhallises-
ti rinnalla. Katsoo äitiä silmiin, 
tippa maitoa suupielessä. Vauva 
nauttii äidin läheisyydestä, ja äiti 
vauvastaan. Onnekas imetyshet-

ki on tunnelmaltaan seesteinen kuin Elin 
Danielson-Gambogin Äiti-taulu.  

Mutta sitten on hetkiä, joita ei ikuisteta 
kuviin eikä jaeta somessa. Niissä väsynyt 
äiti laahustaa rimpuileva vauva sylissään, 
ja kummankin kasvot ovat kyynelistä mär-
kinä. Äiti haluaa imettää, mutta imetys ei 
tahdo onnistua. Silloin äidistä voi tuntua, 
että hän on epäonnistunut. 

– Imetys on kiinteästi kytköksissä kehol-
lisuuteen ja äidin kokemukseen äitiydestä. 
Siihen liittyvät vaikeudet herättävät ikä-
viä tunteita, imetyskouluttaja, kätilö Niina 
Mäkinen Imetyksen tuki ry:stä sanoo. 

Suomessa yleinen asenne suosii imetys-
tä. Useimmat tietävät, että äidinmaito on 
vauvalle parasta ruokaa. Se turvaa lapsen 
kasvun ja suojaa häntä tulehduksilta ja mo-
nilta perussairauksilta nyt ja myöhemmin. 
Imetys on edullinen ja kestävän kehityksen 
mukainen tapa ruokkia vauva. Ja ehkä siksi 
joidenkin mielestä äidin ja vauvan välinen 
asia on julkinen juttu.

– Äidin paineet kasvavat entisestään, kun 
jopa puolitutut kyselevät häneltä maidon 
riittävyyttä. Vauvan ruokintaan liittyvät 
asiat ovat aina äidin omia valintoja, Mäki-
nen painottaa. 

Imetysvaikeudet ovat itseään ylläpitävä 
kehä. Kun imetys ei suju, äiti voi alkaa pitää 
omaa kehoaan viallisena. Hän voi syyllistyä 
ja miettiä, mitä hän on tehnyt väärin. Stres-

si vaikuttaa mielialaan ja sitä kautta mai-
dontuotantoon.

– Maidon tuotantoa säätelevistä hormo-
neista keskeisimmät ovat prolaktiini ja ok-
sitosiini. Äidin kokema hyvä olo ja luotta-
mus omaa äitiyttään kohtaan vaikuttavat 
niiden eritykseen.

ÄITI TARVITSEE TUKEA
Lähes kaikki suomalaiset vauvat saavat ai-
nakin jonkin verran rintamaitoa. Puolet al-
le 4 kuukauden ikäisestä vauvoista ei muu-
ta syökään. Äidinmaito maistuu enemmän 
kuin joka toiselle vauvalle lähemmäs 1-vuo-
tiaana. Tuoreimmasta Imeväisruokintasel-
vityksestä voi lukea, että nykyvauvoja ime-
tetään enemmän kuin kymmenen vuotta 
sitten syntyneitä lapsia. 

– Hieno kehitys kertoo paitsi tiedon ja 
tuen lisääntymisestä, myös asenteiden 
muuttumisesta. 

Täysimetystä suositellaan lapselle 4–6 
kuukauden ikään saakka. Täysimetys tar-
koittaa, että vauva saa syödäkseen pelkkää 
äidinmaitoa sekä tarvitsemansa lääkkeet 
ja vitamiinit. Täysiaikaisena ja normaali-
painoisena syntyneelle lapselle äidinmaito 
riittää ainoaksi ravinnoksi puolivuotiaak-
si saakka. 

– Useimmissa suomalaisissa perheissä 
vanhemmat haluavat tarjota lapselle äidin-
maitoa, mutta pelkkä halu ei aina riitä. Äiti 
tarvitsee tukea imetykseensä, ja nyt moni 
äiti jää alkuvaiheessa yksin huolineen. Kai-
kissa kunnissa perheet eivät saa riittävää ja 
oikea-aikaista imetysohjausta.

Joillain paikkakunnilla odotusajan ime-

Imetys on herkkä ja henkilökohtainen asia, joka herättää tunteita. 
Jos se ei lähde käyntiin, äiti syyllistyy helposti. Syy alkukankeuksiin 
on muualla kuin äidissä. 
TEKSTI VIRVE JÄRVINEN  KUVAT JOHANNA SARAJÄRVI

Synnytys oli pitkä ja vaikea ja päättyi hätäsektioon. 
En kokenut saaneeni tarpeeksi imetysohjausta 
synnytyssairaalasta ja neuvolasta. Vauvaa joutui 
houkuttelemaan rinnalle jokaisella syötöllä. Jälki-
käteen en ihmettele, ettei esikoisen imetys lähte-
nyt sujumaan aluksi toivomallani tavalla.  

Lopulta hain ja sain vertaistukea ja konkreetti-
sia, hyviä vinkkejä. Tarjosin rintaa vähän unisel-
le vauvalle. Annoin vauvan olla ihollani ja tankata 
läheisyyttä entistäkin enemmän. Imetin häntä sa-
malla, kun kävelin. Opin antamaan itselleni armoa. 
Kun minä rentouduin, imetyskin lähti sujumaan 
paremmin. Lopulta imetin esikoistani melkein 
1,5-vuotiaaksi. 

Niina, 2- ja 5-vuotiaiden lasten äiti

Kuopus sai rinnalla raivareita. Kieli- ja huulijänne 
olivat kireät, ja vauvan oli vaikea saada rinnasta 
otetta. Vaikka jänteet leikattiin, rintaraivarit jat-
kuivat, mikä näkyi huonona painonnousuna. Oma 
maito ei kelvannut vauvalle pullostakaan tarjot-
tuna. Lopulta lapsi vietti viikonlopun letkuruokin-
nassa sairaalassa. Sen jälkeen hän söi päivisin 
pumppumaitoa. Yöllä hän huoli rintaa. Tuntui, ettei 
elämäämme mahtunut muuta kuin huoli pienen 
syömisestä ja kasvusta. 

Onneksi puolisoni uskalsi luottaa tulevaisuu-
teen. Hän muistutti minua, kuinka tärkeäksi koin 
imetyksen. Vaikka se juuri sillä hetkellä tuntui vai-
kealta, pian tilanne voisi olla toinen. Aloin asettaa 
itselleni aikarajoja. Riittäisi, että selviäisin ensi viik-
koon, jonka jälkeen voisin lopettaa. Lupa lopettaa 
muuttui haluksi jatkaa. Kun vauva oli 5,5 kuukaut-
ta, pullot jäivät. Vauva söi pelkkää rintaa ja kiintei-
tä ruokaa, jolloin huoli vauvan kasvusta helpotti. 
Imetys loppui kokonaan, kun lapsi ei 1,3-vuotiaana 
enää huolinut rintaa. Minä olisin voinut jatkaa.

Tuija, 2- ja 5-vuotiaiden lasten äiti

Ihana, kamala 
imetys
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NÄIN MEILLÄ

MLL julkaisi 1970-luvulla imetyksestä kertovaa 
valistusaineistoa niin ammattilaisten kuin vanhempien 
tueksi.
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tysohjausta ja valmennusta annetaan esi-
merkiksi vain äideille, vaikka puolison 
kannustus ja ihaileva asenne äitiä kohtaan 
vaikuttavat ratkaisevasti imetyksen onnis-
tumiseen.

– Imetys on tiimityötä. Kun puoliso ot-
taa vastuuta kotitöistä ja vauvan ja perheen 
muiden lasten hoidosta, äidille jää aikaa 
keskittyä imetykseen. 

TULKITSE VAUVAA, VÄLTÄ ONGELMAT
Moni imetys loppuu vauvan rintaraivarei-
hin, huoleen maidon riittävyydestä tai rik-
kipurtuihin rintoihin. Oikea-aikaisella ime-
tysohjauksella ongelmat olisivat useimmi-
ten ratkaistavissa. 

– Vauvan huono imuote on tyypillinen al-
kukankeus. Kun vauvan on hankala saada 
rinnasta otetta, imeminen voi olla teho-
tonta, eikä vauva välttämättä saa riittävästi 
maitoa. 

Vauvan ponnekkaat yritykset voivat myös 
aiheuttaa äidille kipua. 

– Useimmiten imuotteen ongelmat hel-
pottuvat, kun äiti löytää imetysasennon, 
jossa rinnanpää menee pitkälle vauvan suu-
hun. Jos vauvan paino ei lähde nousuun, 
imetystä yritetään tehostaa. Se tapahtuu 
esimerkiksi antamalla vauvan olla ihokon-
taktissa aina kun mahdollista. Ihokontak-
tissa vauva on aktiivisempi ja vanhemmat 

Puolison 
kannustus 
vaikuttaa 
ratkaisevasti 
imetyksen 
onnistumiseen.

havahtuvat pieniinkin vauvan nälkämerk-
keihin – suun maiskutteluun, pään käänte-
lyyn, ilman hamuamiseen ja sormien nuo-
lemiseen – jolloin vauva pääsee rinnalle 
niin usein kuin haluaa. Tämä vauvantahti-
nen imetys myös ylläpitää maidon tuotan-
toa. 

– Vastasyntynyt voi syödä parikymmentä 
kertaa päivässä. Parissa kuukaudessa vau-
va oppii tehokkaammaksi imijäksi ja alkaa 
harventaa syömiskertojaan. Vauvan rinta-
raivarit selittyvätkin usein vauvan kehit-
tyneillä taidoilla. Jos parikuiselle tuputtaa 
rintaa entiseen tapaan, hän hermostuu.  

– Onneksi myös vanhempien taito tulkita 
vauvansa viestejä kehittyy ajan myötä. Mitä 
enemmän vauvan kanssa viettää aikaa, sitä 
taitavammaksi vanhempi tulee, Mäkinen 
toteaa. 

Imeväisruokintaselvitys on Sosiaali- ja terveysmi-
nisteriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 
hanke, joka on selvittänyt alle 1-vuotiaiden imetyk-
sen yleisyyttä vuodesta 1995. 

Imetykseen on saatavilla vertaistukea. Imetyk-
sen tuki ry:n tukiäidit ovat itse imettäneitä, koulu-
tettuja vapaaehtoisia, jotka tarjoavat maksutonta 
tukea muun muassa verkossa.

 � imetys.fi 

www.hyvajoulumieli.fi

KERÄYS 19.11.-24.12.2020

Soita  0600 16555  (10 € + pvm/mpm)
Lähetä tekstiviesti HJM20 numeroon 16499 (20 €)
Lähetä tekstiviesti HJM30 numeroon 16499 (30 €)
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KOLUMNI

Ota hetki itsellesi
Koronaviruspandemian aikana omat kotiseinät ovat tul-
leet niin tutuiksi, että pinna on välillä meillä kaikilla tiu-
koilla. Työni kautta tiedän, että monella on jaksamisen 
kanssa ongelmia. Valitettavasti koronatilanne jatkuu ei-
kä loppumispäivämäärä ole tiedossa.

Nyt jos koskaan on tärkeää, että kukaan ei jää yksin. 
Ihan jokainen meistä kaipaa kuuntelijaa, rohkaisua ja  
toivoa. Usein toisen  aikuisen tai vanhemman kanssa 
keskustelu ja kokemusten vaihto riittävät. Liian usein jä-
tämme omat tarpeemme kertomatta ja haemme apua 
vasta, kun hätä on suuri. Silti vanha totuus siitä, että 
parhaiten huolehdit läheisistäsi huolehtimalla itsestäsi, 
on edelleen totta.

Kevään poikkeusaikana haastattelimme vanhem-
pia perhekahviloiden merkityksestä heidän arjessaan. 
Vanhemmat kertoivat perhekahvilan tärkeyden koros-
tuneen, kun eivät koronaepidemian takia voineet enää 
käydä siellä. Korona-aika nosti esille aikuiskontaktien 
kaipuun ja halun ”päästä pois kotoa” juttelemaan ja ja-
kamaan kokemuksia. Vanhemmat kokivat, että kahvilat 
vähensivät heidän väsymystään, toivat voimia ja piris-
tivät mieltä.  Myös lapsille perhekahvilat olivat tärkeitä 
paikkoja leikkiä muiden lasten kanssa. Perhekahvilan 
puuttuminen näkyi vanhempien väsymisenä ja lasten le-
vottomuutena ja tekemisen puutteena.

Jokainen tarvitsee myös omaa aikaa, vaikka edes pie-
nen hetken. Muistan elävästi, kun oma esikoiseni syntyi 
lokakuussa ja pääsin ensimmäistä kertaa hengähtämään 
neljän seinän sisältä. Vielä 22 vuoden jälkeen muistan, 
miltä tuntui askeltaa univelkaisena, iltapimeässä, yksin 
viemään roskista ja kuinka iloinen olin hengähdystauos-
ta. Tuo hetki tuntuu nyt aika pieneltä, mutta juuri siinä 
kohdassa se oli ratkaiseva omalle jaksamiselle.

Pienin askelin matkaamme kohti uutta vuotta. Tätä 
matkaa kulkiessamme jokaisen on haettava omat hen-
gähdys- ja mielihyvän hetkensä. Toisella se voi olla kä-
velylenkki, toisella villasukan kudonta,  luontoretki tai 
peli-ilta perheen kanssa, jokaisella omanlaisensa. Mikä 
on sinun hengähdyshetkesi ja voimavarasi pimenevässä 
syksyssä?  

Tarja Satuli-Kukkonen
MLL:n perhekeskustoiminnan päällikkö

Tällä kolumnipaikalla vuorottelevat MLL:n asiantuntijat.

Våga prata.
Vi lyssnar.

Ring eller skriv till oss konfidentiellt och gratis om det som är viktigt för dig. 
Barn- och ungdomstelefonen på svenska 0800 96 116. 

www.nuortennetti.fi/ringoss
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Inhimillinen äiti
Janna Rantala joutui äidiksi tulonsa jälkeen romuttamaan muutamia äitiyteen 

liittyviä myyttejä. Esimerkiksi sen, ettei lastenpsykiatrin koulutuksen saanut äiti voisi 
hermostua tai väsyneenäkään tiuskaista lapselleen.

PÄIVÄKIRJOISSA oli aina lukot ja avain piti piilottaa. Janna 
Rantala alkoi pitää päiväkirjaa heti kun oppi kirjoittamaan 
noin 7-vuotiaana. Aluksi hän kertoi päiväkirjalleen ulkoi-
sista tapahtumista: ”heräsin aamulla ja söin kaksi juusto-
leipää”. 9-vuotiaana hän alkoi jo pohdiskella asioita ja kir-
joitti eräästä merkittävästä tapahtumasta.

Oli vappu. Hän oli saanut 6-vuotiaan pikkuveljensä kans-
sa hienot heliumtäytteiset vappupallot. Mutta voi! Veljen 
pallo pääsi karkaamaan. Jannaa riipaisi syvältä veljen har-
mitus, joten hän tarjoutui lainaamaan veljelle omaa pal-
loaan.

– Lapsuuden päiväkirjat ovat aarre, sillä niistä näkyy, mi-
ten lapsi hahmottaa maailmaa. Muistan tunnelmia ja mi-
ten koin asioita. On hauskaa ja liikuttavaa palata niihin.  

Nykyisen lastenpsykiatrin työn näkökulmasta kalleimpia 
hänelle ovat muistot, joista hän nyt aikuisena ymmärtää, 
mitä kaikkea siihen liittyi niin lapsen kuin aikuisenkin nä-
kökulmasta.

– Lapsuusmuistot auttavat olemaan läsnä yhtä aikaa 
lapsen ja aikuisen maailmassa. Työssäni pyrin näkemään 
asiat kaikkien näkökulmista.  

YLÄKOULUSSA Janna tiesi haluavansa auttaa lapsia, jotka 
ovat hankalassa tilanteessa. Hän kasvoi paikkakunnalla, 
jossa sijaitsi niin kutsuttu B-mielisairaala. Sana ”potilas” oli 
nuorten keskuudessa haukkumanimi.

– Vaikka oikeudenmukaisuus ja heikomman puolusta-
minen olivat minulle tärkeitä, en tajunnut mitä potilas tai 
mielisairaala tarkoittaa. Osa potilaista oli avohoidossa, jo-
ten kylillä liikkui monenlaisia ihmisiä. Silloin mielisairaus 
tarkoitti ”hullua”. Ei tullut mieleenkään ajatella, millaista 
tuon ihmisen elämä on ollut, mitä hänelle on tapahtunut. 

Rantalan lapsuusperheessä vaikeistakin asioista puhut-
tiin avoimesti. Janna tiesi jo lapsena, mitä esimerkiksi itse-
murha tarkoittaa. Lääkäriksi valmistuttuaan hän sai tutus-
tua psykiatrisen sairaalan potilaisiin ja oppi, millaista kär-
simystä mielen järkkyminen voi aiheuttaa. Hän ymmärsi, 
että vaikeassa elämäntilanteessa kuka tahansa voi sairas-
tua mieleltään, myös hän itse.

ENNEN lastensa syntymää Rantala piti itsestään selvänä, 
että hänestä tulisi hyvä äiti. Niin kuin tulikin, mutta ei ai-
van niin kuin hän oli kuvitellut. 

– Olin ehtinyt työskennellä lastenpsykiatrina ja nähdä 
monenlaisia tilanteita, joista oli kuitenkin selvitty. Tiesin, 
ettei äitiys ollut aina helppoa. Olin oppinut paljon ja kuvit-
telin pärjääväni hyvin. En kuitenkaan ajatellut itse väsyvä-
ni.

Vaikka hän oli päivystänyt ja juhlinut, hän ei osannut aa-
vistaa, miten järkyttävän paljon väsyneempi pienten lasten 
kanssa voi vielä olla. 

– Oikeasti välillä ajattelin, että tästä yöstä emme selviä 
hengissä. Kauheinkaan ajatus ei kuitenkaan tarkoita, että 
olisin huono ihminen tai äidiksi kelpaamaton, vaan että 
olen väsynyt ja tarvitsen apua tai vähintään rauhoittumis-
tauon.

Rantala on käyttänyt kirjoissaan ja kolumneissaan usein 
itseään esimerkkinä – häpeäntunnettaan uhmaten.

– Tietenkin olisin aina halunnut olla täydellinen, rau-
hallinen äiti. Uupuneena menee hassusti sekaisin ajatus ja 
teko. Voin ajatella mitä tahansa eikä se vielä vahingoita ke-
tään. Uupunut voi kuitenkin alkaa pitää ajatuksiaan vahin-
gollisina. Jos kieltää itseltään tunteet, ne yleensä vain voi-
mistuvat, niiden merkitys vahvistuu. 

TEKSTI TUIJA SILJAMÄKI KUVAT JANI LAUKKANEN

VIERAANA

Lastenpsykiatrina työskentelevästä Janna 
Rantalasta on ollut valtavan palkitsevaa 
seurata omien lastensa kasvua teineiksi.
– Nyt näen, mihin kaikki se työ vanhempana 
on kantanut.
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NÄISSÄ tilanteissa, joissa äidin hermo oli koetuksella, 
Rantala oppi paljon aivan eri alalla työskentelevältä mie-
heltään, joka osasi suhtautua itseensä armollisemmin.  

Noihin aikoihin perheellä oli kolme taaperoa ja raken-
nettavana talo, jonka perustukset oli tehty ennen lasten 
syntymää. Silti Janna Rantala ei kokenut elävänsä ruuh-
kavuosia. Lapset olivat toivottuja ja Rantaloilla oli ym-
pärillään vahva tukiverkosto isovanhemmista, suvusta ja 
naapurustosta.

– Vaikka äitiys on minulle todella tärkeää, myös työ 
merkitsee paljon. Aloin tehdä pienesti osa-aikatöitä jo 
lasten ollessa pieniä. Se on ollut voimavara. 

Hänen mielestään olisi kaikkien mielenterveydelle 
parasta, jos pientenkin äidit voisivat halutessaan tehdä 
vaikka vain yhden aamupäivän viikossa töitä.

– Jos kokee omistautuvansa vain muiden auttamisel-
le tai kannattelemiselle eikä itse saa mitään, siitä tulee 
ruuhkafiilis.  

RANTALA leikki lastensa kanssa joka päivä. Yhteen ai-
kaan heidän lempileikkinsä oli sirkus. Kaksoset olivat 
reilun vuoden ikäisiä ja pysyivät tuskin pystyssä, isoveli 
oli silloin 3-vuotias. Värikkäät tyynyt aseteltiin olohuo-
neen lattialle maneesiksi, jonka keskelle kukin meni 
vuorollaan esittelemään taitojaan. Sillä välin muut kan-
nustivat. Myöhemmin lapset leikkivät paljon keskenään. 
Leikki vyöryi läpi asunnon eikä äitiä enää tarvittu muu-
hun kuin luomaan sille tilaa.

– Vieläkin leikimme joka päivä vitsailemalla ja kuvit-
telemalla. Ilo lujittaa lapsen ja vanhemman välistä suh-
detta. Jos elämä on kovin suorituskeskeistä tai raskasta, 
voi olla vaikeaa nähdä leikin ja ilon arvo.

Monet aikuiset valittavat, etteivät osaa leikkiä. Ranta-
la lähestyy ongelmaa kysymyksin.

– Mitä leikki mielestäsi on? Onko se peuhu- tai sa-
naleikkiä tai ehkä hauska leffa, jolle voi nauraa yhdessä? 
Miten leikkiin suhtauduttiin silloin kun olit pieni? Entä 

Aloin tehdä osa-aikatöitä 
jo lasten olessa pieniä.

jos kysyisi lapselta, mitä hän toivoisi? Jos et halua osal-
listua leikkiin, miten voisit kuitenkin arvostaa sitä ja 
suoda lapselle sen maailman?

Yksi Rantalan teini-ikäisistä lapsista on tunnetusti 
aamu-uninen. Aamukiukkua torjumaan tarvitaan peh-
mentävä elementti. Niinpä pehmokettu herättelee hänet 
nuuskiskellen ja piipittävällä äänellä maanitellen.  

KUUSI vuotta sitten Rantala kirjoitti kirjan Äiti älä totte-
le! (kaiken maailman kasvatusoppaita), jossa hän tiivis-
tää kasvatusfilosofiansa. Kirja kertoo Rantalan perheen 
toraisasta päivästä, jossa äiti ja isä onnistuvat inhimil-
lisistä heikkouksistaan huolimatta olemaan riittävän 
hyviä vanhempia. Vaikka äidin ja isän hermo menee, 
vaikka tulee sanottua pahasti, sopu onnistutaan palaut-
tamaan.

– Lapset oppivat siitä, kuinka tilanteet korjataan. 
Voin sanoa, että äiti oli hölmö, jolloin lapsi ymmärtää, 
ettei hermostuminen ole vaarallista.

Rantala on luennoinut lastenkasvatuksesta yli kym-
menen vuotta, mutta hän ei halua neuvoa sormi pystys-
sä, miten lapset tulee kasvattaa. Ylivoimaisesti tavallisin 
kysymys Rantalalle on: lapseni toimii näin, miten voisin 
muuttaa häntä?

– Miten kestän sen, että lapsi kieltäytyy vihreästä tik-
karista, koska olisi halunnut punaisen? Vaikka kuinka 

sanoisi sen olevan samanlainen, lapsi saa kilarit. Lapsi 
ajattelee ja tuntee niin eikä vanhempi pysty sitä muut-
tamaan. Se on vaikeaa hyväksyä. Siinä voi vain auttaa ja 
lohduttaa lasta.  

OMIEN lasten kasvun seuraaminen on ollut palkitsevaa 
ja toisaalta lohdullista. 

– Kasvu perheenä on hidas prosessi. Se ei ole kiinni 
yhdestä huonosta päivästä, viikosta tai edes vuodesta. 
Tärkeintä on sitoutua kasvamaan lapsen kanssa, ihme-
tellä maailmaa yhdessä.

Rantalan perheessä ei ole tarvittu jäähyjä tai muita 
rangaistuksia.

– Olemme pystyneet selvittämään asiat ilman niitä. 
Eikä se johdu siitä, että lapseni olisivat niin ”kilttejä”. 
Välillä olisi tehnyt mieli rangaista, kyllä minussakin jul-
ma puoli asuu, Rantala naurahtaa. 

Korona-aika on koetellut suomalaisperheitä, ja se nä-
kyy myös Rantalan työssä. 

– Aina kun aikuiset ovat kovilla, se vaikuttaa lapsiin. 
Jos meillä onkin edelleen vallalla täydellisen äidin myyt-
ti, meillä on myös täydellisen perheen myytti: että per-
heen kesken on aina kivaa. Ei ole. Voi olla hermostutta-
vaa olla yhtäkkiä koko ajan tekemisissä vain keskenään 
neljän seinän sisällä. Ei se tarkoita, että perhe on huono 
tai että parin pitäisi erota, koska ei aina kestä toisiaan.  

VIERAANAVIERAANA

 � Syntynyt Helsingissä 1973. 

 � Työskentelee lastenpsykiatrina ja perhe- ja pa-
ripsykoterapeuttina. 

 � Pitää Janna vastaa -palstaa Meidän Perhe -leh-
dessä. 

 � Laatinut yhdessä psykologi Leea Mattilan 
kanssa Uhmasta yhteyteen -verkkokurssin se-
kä kirjoittanut hänen kanssaan mentalisaatiota 
käsittelevän kirjan Mitä ihmettä? Opi ymmärtä-
mään lapsesi mieltä (Gummerus). 

 � Kirjoittanut parisuhteesta kirjan Parintaju: pari-
suhde lapsiperheessä sekä lastenkasvatusop-
paan Äiti, älä tottele! (kaiken maailman kasva-
tusoppaita) (Gummerus). 

 � Perheeseen kuuluu mies ja kolme teiniä. 

 � Harrastaa tanssia.

Kuka hän on?
JANNA RANTALA
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Odotettu
päivä
Kaustislaiset kaverukset Aaro 
Peltoniemi, 12, ja Nea Tastula, 
14, ovat kulkeneet isiensä kanssa 
metsästysreissuilla jo vuosikausia. 
TEKSTI ANNE SAARIKETTU KUVAT ULLA NIKULA

Lauantaiaamuna 10. lokakuuta kaustislaiset 
kaverukset Aaro Peltoniemi ja Nea Tastula 
heräävät kodeissaan puoli kuudelta. 

Innokkaat nuoret keskipohjalaismetsästä-
jät ovat tottuneita lähtemään ajoissa luon-

toon.
Nyt harrastaminen vetää erityisesti puoleensa, sil-

lä on heidän mielestään kiinnostavimman metsäs-
tyskauden, hirvestyksen, aloituspäivä. Jahti kestää, 
kunnes seuran luvat loppuvat, jopa joulukuulle.

Hirvimetsällä 12-vuotias Aaro on kulkenut isänsä 
Tonin mukana 6-vuotiaasta. 14-vuotias Nea on hir-
vestänyt Mika-isänsä matkassa 8-vuotiaasta.

– Ilman pyssyä olen ollut hirvestämässä muiden-
kin kuin isän kanssa, Nea kuvailee intoaan.

Osaamisensa nuoret ovat virallistaneet jo kolme 
vuotta sitten Riistakeskuksen metsästäjän tutkinnol-
la. Siitä lähtien molempien hallussa on ollut metsäs-
tyskortti.

Koska Aaro ja Nea ovat vielä alle 15-vuotiaita, he 
voivat metsästää yli 18-vuotiaan aseluvallisen välit-
tömässä valvonnassa, käytännössä isiensä.

Ensimmäisen hirvensä Aaro kaatoi kaksi vuotta 
sitten, Nea viime vuonna.

– Olen seuramme ensimmäinen nainen, joka on 
ampunut hirven, Nea mainitsee.

Rinnakkaisluvan vanhemman aseeseen he voivat 
saada 15-vuotiaana ja varsinaisen aseluvan 18-vuo-
tiaana. 

AKUT LATINKIIN
Lähtöä pyyntiapajille sujuvoittavat etukäteisvalmis-
telut. Edellisiltana kotonaan Nea ja Aaro ovat koon-
neet tarvittavia tavaroita ja vaatteita käden ulottu-
ville, osin eräreppuihin asti, sekä ladanneet radio- ja 
älypuhelimen akkua. 

Hirvimetsällä ulkovaatteiden vedenkestävyys on 

LASTEN MUKANA

1Aaro Peltoniemi ja Nea Tastula nauttivat 
hirvijahdista: seurasta, metsästämisestä ja 
ulkona olemisesta. Radiopuhelin helpottaa 

yhteydenpitoa muihin metsästäjiin, mobiilisovellus 
myös koiriin.
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senioreita. Porukan ikääntyminen kuiten-
kin mietityttää Neaa ja Aaroa. 

– Mieti, Nea, kun saadaan joskus kahdes-
taan 30 hirvenpyyntilupaa, Aaro karrikoi.

Nea kannustaa muita nuoria: 
– Kannattaa aloittaa metsästys.
Tekemisen meiningin lisäksi Nealle ja 

Aarolle hirvestyksessä mieluista on tunti-
kausien yhdessäolo ulkona. Myös iso eläin 
kiehtoo.

Hirvestyksessä heille on tärkeää myös 
riistanhoito sääntöjen ja lakien mukaisesti 
esimerkiksi liikenteen hirvikolarien vähen-
tämiseksi. 

Kaksikko kokee, että harrastus kehittää 
heitä monipuolisesti. 

Esimerkiksi ampuminen harjaannuttaa 
keskittymiskykyä ja tarkkuutta. Harkinnas-
sa apuna on isä, joka toistaiseksi tieten-
kin päättää ammutaanko ja kumpi ampuu, 
vanhempi vai lapsi.

Myös fyysistä sinnikkyyttä punnitaan eri 
tavoin.

– Passissa pitää jaksaa kävellä, Aaro mai-
nitsee.

– Ja lihoja pitää jaksaa paloitella, Nea jat-
kaa.

DIGITEKNIIKKA TUKENA
Aamukahdeksan jälkeen asioita on käyty 
läpi ja passipaikat arvottu pyynninjohtajan 
johdolla. 

Nea ja Mika ovat passimiehiä: he odotte-
levat sovitulla alueella hirviä, joita koira-
miesten hirvikoirat heitä kohti haukkuvat. 

– Minua saa sanoa myös hirvimieheksi, 
Nea toteaa.

Tastulat suuntaavat pakettiautollaan en-
sin Paskaharjuun, josta myös Peltoniemet 
laskevat hirvikoiransa maastoon.

Passiketju on valmis yhdeksältä, ja har-
maa norjanhirvikoira Havulan Jate saa heti 
vainun. 

– Marraskuussa meille tulee uusi har-
maan norjanhirvikoiran pentu, narttu, Aa-
ro juttelee koirakuumeiselle Nealle ja poh-
diskelee samalla isälleen, voisiko Nea aika-
naan ryhtyä emännäksi sen pennulle.

Jaten häntä heiluu näköpiirissä hetken, 
pian sen kulun seuraaminen on mobiilin 
maastokarttasovelluksen ja kaulan tutka-
pannan varassa. 

NUOTIOMAKKARA MAISTUU
Puoli kymmenen jälkeen Aaro ja Toni läh-

4Mobiilin B-Park-sovellus 
ja koirien tutkapanta 
välittävät metsästäjille 

tiedon hirvenhaukkujien 
liikkeistä maastossa.

5Jahtipäivä on alkanut 
kello seitsemältä, joten 
ennen puolta päivää eväät 

maistuvat jo kovin passimiehille, 
Mika-isälle ja Nealle.

6Harmaa norjanhirvikoira 
Havulan Jate, palkittu 
hirven haukkuja, on Aaron 

rakas perheenjäsen. 

tärkeää. Niiden on oltava myös oransseja 
hirvestäjien virallisen turvavärin mukaises-
ti. Jalkoja tukevat vaelluskengät. 

Repussaan Aarolla on varavirtalähteitä, 
tulitikkuja, sytykepaloja sekä eväitä: mak-
karaa, leipää ja termoksessa tietenkin glö-
giä. Nea ottaa mukaan kirveen, taitettavan 
retkisahan ja eväiksi makkaraa, leipää ja 
pullaa sekä mehua ja kahvia.

METSÄÄN MAHTUU
Aamuseitsemältä kirkonkylällä asuvat Pel-
toniemet ja Tastulat saapuvat Jahtilaan. Ny-
kyaikainen metsästysseuran maja sijaitsee 
sivukylällä, kymmenkunta kilometriä kes-
kustasta. 

– Täällä ampumista voi treenata simu-
laattorilla ilman pauketta, Aaro kertoo. 

Nea viihtyy etenkin lihankäsittelytiloissa. 
Lihoja myös Aaro on paloitellut jo vuosia.

– Kaikki ”ällöttävä” on minusta kivaa, ku-
ten verihyytymien rapsuttaminen. Paloitte-
lu on mukavaa ja mielenkiintoista, samoin 
ruoan laittaminen lihasta, Nea sanoo ja 
kertoo kokkaavansa hirvestä isän kanssa. 

Majalla puheensorina yltyy, kun hirvestä-
jiä saapuu. Useimmat ovat jo arvostettuja 

tevät maasturillaan Jaten perään: koira on 
menossa emä ja vasa edellään naapuriseu-
ran alueelle. 

Nea ja Mika jatkavat passissa vielä hyvän 
aikaa, mutta hirviä ei heidän lähelleen tällä 
kertaa ilmaannu.

Tuntia myöhemmin Nea sytyttää isänsä 
ehdotuksesta koivuklapeista nuotion ”park-
kipaikalle” metsäautotien varteen. Yleensä 
nuotiolle kokoonnutaan porukalla kaadon 
jälkeen.

He paistavat makkaraa, jutustelevat sekä 
seuraavat herkeämättä radioliikennettä ja 
tapahtumia mobiilissa. 

Yhdentoista maissa Aaro ja Toni sekä Ja-
te vihdoin palaavat. Poika ja isä ovat kur-
vailleet yhteensä 80 kilometriä pitkin met-
säautoteitä hirvikoiransa perässä. 

Myös heille maistuu nuotiomakkara.
Samassa metsästyksen johtajalta tulee 

uutta tietoa: ensimmäinen pyynti lopete-
taan ja puolelta päivältä siirrytään Rapa-
saareen ja myöhemmin vielä Kovassaloon. 

Tastulat ja Peltoniemet kotiutuvat ilta-
päivällä puoli viiden maissa. Ensimmäisen 
päivän pyynti on ollut tulokseton, mutta 
sunnuntaina taas jatketaan. 

2 Nea ja Aaro kokeilevat 
hirvikiväärin asettamista 
tanaan. 15-vuotiaiksi 

kumpikin saa ampua isänsä 
valvonnassa, jos vanhempi 
antaa lapselleen luvan aseensa 
laukaisuun.

3Nea hengähtää hetken 
ennen kuin ryhtyy 
sytyttämään nuotiota 

”parkkipaikalla” metsäautotien 
varressa. 

6

LASTEN MUKANALASTEN MUKANA
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4

5
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Tieto maapallon tilasta, ilmaston 
lämpenemisestä ja lajien katoa-
misesta tavoittaa kaikenikäiset. 
Osassa lapsia ja nuoria tieto he-
rättää voimakkaita reaktioita. Se 

voi lamaannuttaa, ahdistaa ja viedä uskon 
tulevaisuuteen. Se voi myös aktivoida toi-
mimaan. 

Nuorten ilmastomielenosoituksista on 
tullut maailmanlaajuinen ilmiö, joka on tä-
nä vuonna jäänyt koronakriisin jalkoihin, 
mutta jatkunee pandemian helpotuttua. 

Moni on nähnyt Greta Thunbergin vai-
kuttavan puheen YK:n ilmastokokouksessa. 
Kuinka te kehtaatte, hän kysyi vilpittömän 
vihaisena. Hän syytti päättäjiä sukupolven-
sa pettämisestä ja vaati aikuisia kantamaan 
vastuunsa. 

– Tämä on väärin. Minun ei pitäisi olla 
täällä. Minun pitäisi olla koulussa toisella 
puolella valtamerta, Thunberg sanoi. 

Monet nuoret kokevat, että heidän on 
pakko toimia, koska aikuisten kykyyn py-
säyttää ilmastonmuutos ei voi luottaa. 

EI MIKÄÄN MARGINAALI-ILMIÖ
Nuorten kyky hankkia tietoa ja halu tehdä 
konkreettisia asioita ympäristön hyväksi 
näkyy monen perheen arjessa. Vanhempien 
kesken jaetaan kokemuksia teineistä, jotka 
kyseenalaistavat perheen kulutustottumuk-
set, ryhtyvät kasvissyöjiksi, kieltäytyvät 
vaateostoksista ja lomareissuhaaveista, ah-
mivat tietoa ilmastonmuutoksesta ja valis-
tavat vanhempiaan jatkuvalla syötöllä. 

Nuoren halu toimia kiinnittyy helpoim-
min siihen, mihin voi vaikuttaa. Kierrättä-

minen, kasvisruoka sekä autoilun ja len-
tämisen vähentäminen ovat keinoja tehdä 
oma osuutensa. Tiedon levittäminen omas-
sa lähipiirissä ja somessa ovat toinen tapa 
vaikuttaa, mutta myös laajempi vaikutta-
minen innostaa. 

Nuorten kiinnostus politiikkaan onkin 
huipussaan, Nuorisobarometri 2018:n mu-
kaan korkein yli 20 vuoteen. 60 prosenttia 
nuorista ilmoitti olevansa vähintään jonkin 
verran kiinnostunut politiikasta. 15 pro-
senttia oli osallistunut poliittiseen toimin-
taan ja 45 prosenttia muuhun yhteiskun-
nalliseen vaikuttamiseen. Ilmastonmuutos 
on nuorten suurin huolenaihe. Lähes 70 
prosenttia kertoi kokevansa melko tai erit-
täin paljon epävarmuutta ja turvattomuut-
ta ilmastonmuutoksen vuoksi. Ympäristö-
huolta kokevat nuoret osallistuvat muita 
enemmän järjestötoimintaan tai mielen-
osoituksiin.

SUKUPOLVITÖRMÄYKSIÄ
Aikuisilla on ollut nuorten aktiivisuudes-
sa sulattelemista. Sitä on pidetty hienona 
asiana, mutta myös vähätelty, jopa pilkattu. 
Osa aikuisista on kääntänyt oman muutos-
vastarintansa lasten suojelemiseksi ja sa-
nonut, että lapsia ei pitäisi häiritä aikuisille 
kuuluvilla asioilla. On puhuttu jopa mani-
puloinnista. Osa epäilee koko ilmastoasiaa 
tai kuittaa nuorten puheet ylireagointina. 

Lapsille ja nuorille voi olla rankka koke-
mus huomata, että ympärillä olevat aikui-
set eivät jaa heidän huoltaan. Jotkut nuoret 
kertovat, että kotona ei voi edes keskustel-
la ilmastoasioista. Kokemus voi ymmärret-

Nuoret heittävät 
haasteen
Lapsilla ja nuorilla on oikeus ottaa kantaa itseään koskeviin asioihin. 
Tulevaisuus jos mikä koskettaa heitä, ja ilmastonmuutos on suurin huoli. 
Miten nuorten halu vaikuttaa otetaan vastaan?  

Esa Iivonen
johtava asiantuntija, lapsi- ja perhepolitiikka ja lasten oikeudet
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LAPSILLA ON OIKEUS VAIKUTTAA
Lapsen oikeus vaikuttaa itseään koskeviin asioihin on kirjattu YK:n 
lapsen oikeuksien sopimukseen, useisiin muihin ihmisoikeussopi-
muksiin ja perustuslakiin. Oikeus vaikuttaa voidaan jakaa kolmeen 
tasoon. Ensinnäkin lapsella on oikeus vaikuttaa häntä henkilökohtai-
sesti koskevaan asiaan niin perheessä, palveluissa kuin häntä hen-
kilökohtaisesti koskevassa päätöksenteossa. Toiseksi lapsella on 
oikeus vaikuttaa yhteisönsä asioihin, esimerkiksi päiväkotiryhmän, 
koululuokan tai harrastusryhmän jäsenenä. Kolmanneksi lapsella on 
oikeus vaikuttaa yhteiskunnan toimintaan kuntalaisena tai kansalai-
sena.

Lapsen oikeuksien komitea on nostanut lapsen kuulemisen ja näke-
mysten kunnioittamisen yhdeksi sopimuksen yleisperiaatteeksi. Lap-
sen oikeus tulla kuulluksi ja hänen näkemystensä kunnioittaminen 
liittyy useaan lapsen perus- ja ihmisoikeuteen. Näitä oikeuksia ovat 
muun muassa lapsen oikeus ilmaista vapaasti mielipiteensä, ajatuk-
sen-, omantunnon- ja uskonnonvapaus, yhdistymis- ja kokoontumis-
vapaus, yksityisyydensuoja ja oikeus saada tietoa eri lähteistä.

Lapsen oikeuksien sopimuksen myötä lasten osallisuuteen ja vai-
kutusmahdollisuuksiin on kiinnitetty aiempaa enemmän huomiota. 
Lasten yhteiskunnallista toimijuutta ja osallisuutta kuitenkin edelleen 
usein kritisoidaan. Kritiikkiä on esitetty muun muassa lasten osallis-
tumisesta ja aktivismista liittyen ilmastonmuutosta koskevaan kes-
kusteluun.   

Oikeus yhteiskunnalliseen osallistumiseen kuuluu kuitenkin myös 
lapsille. Perus- ja ihmisoikeudet turvaavat lasten yhteiskunnallista 
toimijuutta. Perustuslaki velvoittaa, että valtion, kuntien ja muiden 
julkisen hallinnon toimijoiden on edistettävä yksilön mahdollisuuksia 
osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan ja vaikuttaa häntä itseään 
koskevaan päätöksentekoon. Tämä koskee myös lapsia, kuten myös 
se, että perustuslain mukaan jokaisella on oltava mahdollisuus vai-
kuttaa elinympäristöään koskevaan päätöksentekoon.  

Koulutuksella on keskeinen rooli lasten vaikutusmahdollisuuksien 
luomisessa. Lapsen oikeuksien sopimuksen mukaan lapsen koulu-
tuksen tulee muun muassa pyrkiä edistämiseen kunnioitusta elinym-
päristöä kohtaan. Ympäristökasvatuksen tulee sisältyä lasten opetuk-
seen varhaiskasvatuksesta lähtien.

LASTEN ASIALLA
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tävästi suututtaa ja turhauttaa. Jos kukaan 
ei jaa huolta, koko taakka jää nuoren har-
teille. 

Ongelmallisimpia ovat tilanteet, joissa 
vanhempien elinkeino ja nuoren huoli ym-
päristöstä ovat ristiriidassa. Ristiriitaa voi 
tuottaa myös asuinympäristö: autoilua pi-
täisi vähentää, mutta maalla auto on käy-
tännössä välttämättömyys.  

Vaikuttaminen on lasten ja nuorten oi-
keus. Se ei saisi tuntua velvollisuudelta. Nyt 
joillekin lapsista kertyy niin paljon vaikut-
tamiskuormaa, että se heijastuu jaksami-
seen ja mielenterveyteen.  

KOLME NÄKÖKULMAA
Joillakin nuorilla ilmastokysymys on mie-
lessä jatkuvasti, mutta on tärkeää huoma-
ta, että myös nuorten käsitykset jakautuvat. 
Kolmannes ei koe epävarmuutta tai pelkoa 
ilmastonmuutoksesta. 

Nuorista hahmottuukin kolme ryhmää: 
ne, joiden mielestä ilmastonmuutos on ää-
rimmäisen vakava uhka, jota vastaan on 
toimittava välittömästi ja jokaisen yksilön 
pitää kantaa vastuunsa. 

Sitten ovat ne, joiden mukaan ilmaston-
muutos on ongelma, mutta yksittäisen ih-
misen teoilla ei ole vaikutusta. Nuorten ei 
pitäisi ottaa asiasta suurta huolta vaan jät-

SUOMEN ENSIMMÄINEN NETTIENKELI EMMI NUORGAM 
KANNUSTAA VANHEMPIA PUHUMAAN AVOIMESTI 
KIUSAAMISESTA
”Jos edes me aikuiset emme hallitse sitä, 
miten netissä ja sosiaalisessa mediassa 
viestitään ja käyttäydytään, on täysin 
epärealista odottaa sitä lapsiltamme”, 
toteaa somevaikuttaja ja viestinnän 
moniosaaja Emmi Nuorgam.

Vakuutuspalveluyritys mySafety palkitsi 
Nuorgamin lokakuussa Suomen ensim-
mäisenä Nettienkelinä, sillä hän on tehnyt 
pitkäjänteistä ja määrätietoista työtä 
nettivihaa ja nettikiusaamista vastaan 
herättämällä rehellistä keskustelua 
aiheesta eri medioissa.

KIUSAAMISEN SIJAAN PUHUTTAVA 
VÄKIVALLASTA
Nuorgamin mielestä olisi ensiarvoisen 
tärkeää luopua kiusaamissanan käytöstä. 
Sen sijaan pitäisi puhua väkivallasta.

”Kiusaamista pidetään jossain määrin 
harmittomana ja jollain tapaa hyväk-
syttävänä. Jos koulussa potkitaan tai 
tönitään, puhutaan kiusaamisesta, vaikka 
sehän on väkivaltaa. Samalla tavoin 
pitäisi puhua verkkoväkivallasta, jos toista 
ihmistä esimerkiksi toistuvasti loukataan 
netissä”, sanoo Nuorgam.

 

LAPSET OPPIVAT ESIMERKIN KAUTTA
Nuorgamin mukaan lapset tarvitsevat 
vanhempiaan näyttämään mallia, miten 
netissä on soveliasta viestiä ja käyttäytyä.

”Jos esimerkiksi alakouluikäisillä on 
luokan oma WhatsApp-ryhmä, pitäisi 
siellä olla aina läsnä myös aikuisia, jotka 
seuraavat keskustelun sävyä ja sitä, millai-
sia kuvia ja viestejä ryhmässä jaetaan. 
Keskusteluun ei tarvitse aktiivisesti 
osallistua paitsi silloin, kun jotain epäsel-
vyyksiä ilmenee. Kunhan aina joku aikui-
nen on kartalla siitä, millainen keskustelu-
kulttuuri ja henki luokassa vallitsee.”

Puhuminen auttaa nettivihan ja -kiusaa-
misen tunnistamisessa ja käsittelyssä. 
Nuorgam kannustaakin vanhempia kysele-
mään aktiivisesti lastensa kuulumisia. 

”Meidän vanhempien pitää olla kiinnostu-
neita siitä, mitä lapsemme puuhailevat 
koulussa ja vapaa-ajalla, millaisten asioi-
den parissa he viettävät netissä aikaa ja 
millaisia keskusteluja he netissä ja puheli-
mella käyvät. Lisäksi on tärkeää, että 
emme ajattele vain omia lapsiamme,  
vaan juttelemme tasapuolisesti myös 
tuttavien, naapureiden tai oman lapsen 
luokkakavereiden kanssa.”

”Meidän pitää päästä eroon asenteista, 
jotka ruokkivat ulossulkemisen kulttuu-
ria. Siksi aikuisten pitää rohkaista lapsia 
ajattelemaan muita ja ottamaan kaikki 
mukaan yhteiseen tekemiseen myös 
somessa ja netissä.”

MAINOS

MLL:N JÄSENENÄ SAAT MYSAFETYN 
NETTIVIHAVAKUUTUKSEN  
JÄSENHINTAAN 2,90 €/KK  
(NORM. 5,90 €/KK)

Nettivihavakuutus tarjoaa apua ja  
turvaa kiusatuille. Vakuutus sisältää 
sekä käytännön tuen ja turvan  
mukaan lukien psykologipalvelut  
että perinteisen vakuutusosion. 

Tutustu ja hyödynnä etusi:  
mysafety.fi/mll-nettivihavakuutus

”LAPSILLE NÄYTETTÄVÄ 
MALLIA, MITEN NETISSÄ 

KÄYTTÄYDYTÄÄN”

kuva Juuli Aschan

tää asia aikuisille, joilla on valtaa vaikut-
taa. Ennen kaikkea vastuu on päättäjillä ja 
valtioilla. 

Kolmantena ovat ne, joista puhe ilmas-
tonmuutoksesta tuntuu liioitellulta ja kau-
kaiselta. Etenkään suomalaisten tekemisil-
lä ei ole paljon vaikutusta, koska suomalai-
sia on niin vähän.

MAHDOLLISUUS HYVÄÄN ELÄMÄÄN 
Jokaisella sukupolvella on oikeutettu toive 
hyvästä elämästä. Siihen liitetään turvalli-
nen ympäristö, riittävä toimeentulo, hyvät 
perhe- ja ystävyyssuhteet sekä puhdas ilma, 
luonto ja ruoka. Kasvava sukupolvi kokee, 
että heidän edellytyksensä hyvään elämään 
ovat uhattuina. 

Lapset tulevat elämään aikuisuuttaan 
maailmassa, jota on vaikea tällä hetkellä 
edes kuvitella. Siksi tärkeimpiä eväitä, joita 
voimme heille antaa, ovat kyky ratkoa on-
gelmia ja luja usko mahdollisuuksiin vai-
kuttaa. 

Lapsi tarvitsee jo varhain kokemuksia 
siitä, että hänen mielipiteitään kuullaan ja 
niillä on merkitystä. Se rakentaa luottamus-
ta itseen ja muihin ja luo perustan toimia 
yhteisön jäsenenä. Nuoruudessa pohditaan 
aktiivisesti omaa paikkaa yhteiskunnassa ja 
nuorelle muovautuu käsitys omasta toimi-

juudesta. 
On koko yhteiskunnan etu, että lapsia 

kuullaan ja nuorten annetaan käyttää täy-
sipainoisesti kykyjään vaikuttaa. Nuorilla 
on uskoa siihen, että uusi sukupolvi pystyy 
vielä kääntämään kehityksen ja keksimään 
vaikeimpiinkin haasteisiin ratkaisuja. Sitä 
uskoa on vaalittava. Vähintä on kuunnel-
la, mitä lapset ja nuoret tulevaisuudestaan 
ajattelevat.

"Yritän olla tuskastumatta, mutta välillä 
tuntuu siltä, että haluan tehdä kaikkeni ja 
ennen kaikkea suututtaa. Ympäristösuuttu-
muksesta en ole terminä kuullut, mutta sem-
moista olen kyllä kokenut.” 

”… mitä paremmat resurssit edellinen su-
kupolvi antaa meille, sitä suurempi mahdol-
lisuus meillä on pysäyttää ilmastonmuutos. 
Kaikki on mahdollista, mahdottoman toteut-
taminen vie vain vähän enemmän aikaa. ”

Jutun lähteenä on käytetty lapsiasiavaltuutetun 
toimiston Maapallon tulevaisuus ja lapsen oikeu-
det -teosta, josta on poimittu myös sitaatit.  

Vinkki! Mari Uusivirran ja Eveliina Koskirannan 
tuore Vaikuta! Maailmanparantajien kirja antaa 
esimerkkejä siitä, miten nuoret voivat toimia pa-
remman maailman puolesta.
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1VALO VIRKISTÄÄ
Luonnonvalosta kannattaa nauttia 
silloin kun voi. Luonnonvalon valtti 

on vaihtelevuus: valon määrä vaihtelee 
päivittäin, kun taas keinovalo on usein 
liian tasaista. Tasaisen voimakas keinova-
lo aamusta pitkälle iltaan ei ole hyväksi, 
siksi on mahdollisuuksien mukaan hyvä 
miettiä kodin valaistusta.

Aamun ja aamupäivän pimeyteen apua 
voi antaa kirkasvalolamppu, mutta il-
ta-aikaan kannattaa suostua hämärän-
hyssylle ja vähentää valoja. Joskus voi 
vaikka jutustella perheen kesken kyntti-
länvalossa tai koettaa järjestää mahdolli-
suus iltanuotiolla istumiseen.

2 PIENIÄ PUUHIA, PALJON ILOA
Yhdessä puuhailu, leikkiminen ja 
oleilu tuovat hyvää mieltä. Piiloleik-

ki sisällä tai ulkona on taattu leikki, joka 
ei mene pois muodista. Innokkaille lau-
tapelaajille sopii lautapeliturnaus, johon 
kaikki tuovat oman suosikkinsa. Musiikin 
ystäviä puolestaan voisi innostaa jokai-
sen suosikkikappaleista koostuva levyraa-
ti, jonka päätteeksi tanssitaan voittaja-
kappaleen tahdissa.

Leipominen on erityisen lohdullista 
puuhaa kaamosaikaan. Sämpyläkekkerit 
on helppo valmistella yhdessä: katsotaan, 
mitä aineksia kaapista löytyy ja kehitel-
lään vaikka ihan oma perheresepti ja eh-
kä tehdään myös omat levitteet. Vinkkejä 
ja ideoita on helppo löytää netistä. 

Netistä löytyy myös apu, kun väki vaa-
tii tekemistä, mutta oma keksimiskyky on 
koetuksella. Leikkipankista (leikkipank-
ki.fi) löytyy tekemistä moneen menoon, 
sisälle ja ulos. Myös esimerkiksi Leikillis-
tä-blogista (leikillista.fi) löytyy monen-
laista puuhaa ja hauskoja askarteluide-
oita.

Eikä aina toki tarvitse puuhata. Joskus 
on hyvä vain olla ja vaikka lueskella yh-
dessä. 

3ÄLÄ JÄÄ YKSIN, PYYDÄ APUA
Kaamoksen aikana arki muuttuu 
helposti puurtamiseksi. Kun van-

hemmat voivat hyvin, voi perhekin hyvin. 

Niskalenkki 
kaamoksesta
Poimi vinkit kaamoksen selättämiseen – ja siitä 
nauttimiseen.
TEKSTI MERJA RÄTY KUVA COLOURBOX

Vinkit MLL:n perhekeskustoiminnan päälliköltä Tarja 
Satuli-Kukkoselta sekä seuraavilta sivuilta: 

 � mll.fi/vanhemmille 
 � neuvokasperhe.fi 
 � suomenlatu.fi/ulkoile/perheliikunta 

Leipominen on 
lohdullista puuhaa.

auttavat erityisesti herkkäunisia.
Jos lapsen on vaikea rauhoittua nukku-

maan, voi kokeilla vaikkapa pallohieron-
taa tai yhteisiä mindfulness-harjoituksia. 
Lämpötyyny tai painopeitto voivat nekin 
olla hyviä keinoja. Tutut ja toistuvat sanat 
lapselle aina nukkumaan mennessä anta-
vat nukahtamiseen mukavan tunnelman. 

Joskus helpotta jo se, että lähtee neljän 
seinän sisältä ulos ihmisten ilmoille. 
MLL:n perhekahviloissa tapaa muita ai-
kuisia ja lapsille on mukavaa tekemistä. 
Keskusteluapua tarjoaa Vanhempainpu-
helin, johon voi ottaa yhteyttä puhelimit-
se, chattaamalla tai netin kautta. Yhtey-
denotot ovat luottamuksellisia, puhe-
luita ei nauhoiteta eikä yhteydenottajan 
henkilöllisyyttä voida selvittää. Ajanvara-
uschatissa voi puolestaan varata tunnin 
keskusteluajan MLL:n työntekijälle. Myös 
tämä chat on nimetön ja luottamuksel-
linen. 

Vanhempainnetissä pääsee keskustele-
maan muiden vanhempien kanssa ja saa 
vertaistukea. Usein joukosta löytyy aina 
joku, jolta saa vinkkejä oman pulman rat-
kaisuun. 

MLL:n palveluita ovat myös koulutetut 
perhekummit ja lastenhoitoapu. 

4LIIKKUMINEN ON HYVÄKSI
Liike on lääke moneen vaivaan, 
myös väsyneeseen oloon. Pienikin 

happihyppy auttaa ja ulkona leikkiminen 
tuo liikettä ihan huomaamatta. Jos lähel-
lä ei ole valmiita ulkokuntosalilaitteita, 
niveliin saa liikettä lähimetsässä vaikka 
halkoviestillä, oksaroikunnalla tai reppu-
selkäkyykyllä.

Valoisaa aikaa on niukalti tarjolla, jo-
ten liikkuessa se aika kannattaa käyt-
tää hyödyksi. Hämärän tai pimeän ei silti 
kannata antaa lannistaa, sillä turvallises-
sa seurassa ja sopivassa paikassa – met-
sässä, puistossa tai pihalla – voi järjes-
tää pienemmällä tai isommalla porukalla 
vaikka seikkailujen sarjan tai valita joka 
kerraksi yhden leikin, vaikkapa heijastin-
suunnistuksen tai aarteenetsinnän. 

5UNI ON IHANA ASIA
Tutut iltatoimet auttavat niin lasta 
kuin aikuista. Ne antavat elimistöl-

le merkin nukkumaanmenosta: illan rau-
hoittaminen kannattaakin aloittaa jo tun-
ti–puolitoista tuntia ennen nukkumaan-
menoa esimerkiksi vähentämällä tai him-
mentämällä valoja ja sulkemalla älylait-
teet. Pimennysverhot makuuhuoneessa 

Arvo Ylppö (toim.): 
Auringonpojan terveysaapinen. 1925.
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Voiko lapsi 
leikkiä väärin?
Lapsi tietää, millaisesta leikistä hän nauttii. Vanhemman 
tehtävä on arvostaa leikkiä.

Yksi lapsi haluaisi vaan lukea, 
toinen kaipaa jatkuvaa liikettä. 
Kolmas ei innostu piirtämises-
tä, neljäs karsastaa ryhmäleik-
kejä. Olisiko monipuolisempi 

leikki tärkeää, miettii vanhempi ehkä. Pi-
täisikö leikin opettaa kynäotetta, tai tasa-
painoa, tai ehkä sosiaalisia taitoja? 

– Jos lapsi ei ole kiinnostunut jonkin 
tyyppisestä leikistä, häntä ei kannata tuup-
pia sellaisen pariin – se ei yleensä saa in-
nostumaan, sanoo MLL:n Lasten ja Nuor-
ten Kuntoutussäätiön kehittämispäällikkö 
Nina Mellenius. 

Siis: jos lapsi kokee toisten leikin liian ra-
juksi tai ei muuten kiinnostu tietynlaisesta 
tekemisestä, vanhemman kannattaa kuun-
nella häntä.

– Tämä vaatii tietoista ponnistelua, jos 
vanhempi on temperamentiltaan kovin 
erilainen kuin lapsi. Mutta on tärkeää, et-
tä vanhempi viestii hyväksyntää, Melleni-
us toteaa.

Lapselle voi sanoittaa, että ihmiset ovat 
erilaisia: tämä ei tunnu sinusta hyvältä, kun 
taas tuo toinen nauttii siitä. Omia rajoja ei 
tarvitse ylittää.  

ISOJA HYPPYJÄ TAI PIENTÄ PIPERRYSTÄ
Leikin avulla lapset tutkivat maailmaa ja 
oppivat siitä, mutta ennen kaikkea leikki on 

luovaa toimintaa, johon liittyy välittömän 
mielihyvän kokeminen. Sen avulla lapsi 
myös käsittelee kuormittavia tilanteita. 

– Leikin tilassa ei ole tarkoitus ponnistel-
la taitojen ylärajoilla, vaan olla rentoutunut 
ja kokea onnistumisia. Tällainen kokemus 
syntyy vain, kun lapsi on sellaisen leikin pa-
rissa, joka häntä kiinnostaa, Nina Melleni-
us sanoo. 

Leikissä kehollisuudella on iso merkitys. 
Jokainen lapsi tarvitsee kosketusta ja aisti-
kokemuksia, joissa keho antaa palautetta 
tekemisestä. Se, miten kukakin näitä koke-
muksia hakee, riippuu yksilöstä. 

– Yksi haluaa uudestaan ja uudestaan hy-
pätä korkealta alas, koska se tuntuu kehos-
sa ihanalta. Toiselle sama hyppy on ajatuk-
sena kammottava. Hän saattaa haluta tut-
kia asioita käsillään, mikä on sekin kehol-
lista aistimista, ei vaan niin voimakasta. 

AGGRESSIOITAKIN SAA TUTKIA
Sinä kuolet! Minä ammun sinut! Taistel-
laan! Vauhdikkaat motoriset leikit, joissa 
lapsi harjoittelee aggression ilmaisua, il-
menevät usein kausittain ja ovat yksi leikin 
ulottuvuus, joka saattaa mietityttää van-
hempia. 

– Niissä lapsi harjoittelee, 
miltä oma aggressio tun-
tuu, jotta oppii käsittelemään 

myös voimakkaita tunteita. On lapsen kan-
nalta hankalaa, jos tämänkaltaiset leikki-
fantasiat tukahdutetaan kokonaan, Nina 
Mellenius selittää. 

Huoli ja leikki kuuluvat Nina Melleniuk-
sen mielestä yhteen vain, jos lapsi satuttaa 
leikissä itseään tai toisia eikä vaikuta naut-
tivan, vaan jumiutuu ahdistuneen oloisena 
samojen lelujen tai leikkiteemojen äärelle. 
Silloin hän voi tarvita aikuisen apua. 

– Jos lapseen ei saa leikissä oikein kon-
taktia eikä hän ole lainkaan kiinnostunut 
jakamaan leikkinsä sisältöä vanhemman 
kanssa, kyselisin asiasta neuvolassa, Melle-
nius sanoo. 

Hänen kokemuksensa on, että erityis-
lapset voivat joskus kaivata leikkiin hiukan 
tukea. 

– Vaikeasti kehitysvammainenkin lapsi 
voi löytää leikin esimerkiksi 
lapsen ja vanhemman vuo-
rovaikutusta tukevien tera-
piamenetelmien avulla, 
hän tietää.  

TEKSTI LAURA PÖRSTI KUVA LAURA RIIHELÄ

LEIKKI LÄPIVALAISTUNA

Kokeile 
vaikka heti
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1Huomioi nautinto.
Nina Mellenius muistuttaa antamaan 
lapselle leikkirauhan ja välttämään 

keskeyttämistä, kun lapsi on syventynyt 
leikkiin. Jälkikäteen lapselle voi ilmaista, et-
tä arvostaa hänen leikkiään ja sitä, että hän 
tavoittaa sisäisen maailmansa. – Voi sanoa 
vaikka, että näytti ihanalta, kun leikit.

2Tunnista tuputus.
”Kokeilisit sinäkin” voi vaikuttaa viat-
tomalta rohkaisulta mutta tuntuu 

usein painostamiselta. Leikin yhteydessä se 
on tarpeeton lause.

3Luota intuitioosi.
Ohjeita ja paineita lapsen kehittämi-
seen tulee joka tuutista, mutta Nina 

Mellenius rauhoittelee vanhempia. – Van-
hempi kyllä tunnistaa, kun lapsen mieli ja 
keho ovat leikin tilassa. Silloin kaikki on hy-
vin. Muuta ei tarvitse tehdä kuin huomata 
tämä. 
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Kun lapsi saa itkupotkuraivarit, 
Vilma Räty harvemmin hätkäh-
tää. Hänellä on pitkää pinnaa ja 
konstit saada kiukkuinen pikkui-
nen rauhoittumaan. 

– Useimmiten auttaa, kun kiinnittää lap-
sen huomion johonkin muuhun asiaan. Vä-
hitellen kiukku laantuu.

Vilma Räty, 21, toimii neljättä vuotta 
MLL:n lasten hoitajana. Perhe kutsuu hoi-
tajan kotiinsa, kun vanhemmilla tai van-
hemmalla on menoja – harrastuksia, lääkä-
rikäynti, tai vain tarve hengähtää hetki.

Opiskelijalle se on täydellinen työ: ei vaa-
di kovin pitkällistä koulutusta, työajat ja 
työmäärän voi päättää itse ja työstä saa 
pienen palkan.

Helsinkiläinen Räty opiskelee kansano-
pistossa politiikan tutkimuksen linjalla ja 
suunnittelee saman alan yliopisto-opinto-
ja. Hän kävi MLL:n hoitajakurssin jo asues-
saan Rovaniemellä.

Lasten hoitaminen on Rädylle tuttua. Hä-
nellä on viisi vuotta nuorempi pikkuveli ja 
17 vuotta nuorempi siskopuoli. Hän on tot-
tunut hoitamaan pieniäkin vauvoja.

– Kun olin lapsi, meillä kävi MLL:n hoita-
ja. Siitä jäi hyviä muistoja, ja siksi innostuin 
mukaan toimintaan nyt itsekin. 

ILOINEN VASTAANOTTO
Kun vanhemmalle on huikattu heipat etei-
sessä, ohjelmassa on ihan tavallisia puuhia. 
Käydään ehkä leikkipuistossa, leikitään, as-
karrellaan. Vanhimmat hoidettavat lapset 

ovat alakouluikäisiä. Perheen teinit eivät 
kuulu hoitajan vastuulle.

– Lapset odottavat hoitajaa tosi innois-
saan. Se tuntuu mukavalta. Kerrankin yk-
si tyttö sanoi, että vanhemmat eivät ehdi 
tarpeeksi leikkiä, kun heidän pitää katsoa 
uutisia, siivota, tehdä ruokaa... Lista jatkui 
pitkään. Minä olen vain lapsia varten, van-
hemmilla on luonnollisesti muitakin velvol-
lisuuksia.

MLL:n lasten hoitajien ja hoitajia palk-
kaavien perheiden käytössä on sähköinen 
välitysjärjestelmä. Hoitajat merkitsevät sin-
ne ajat, jolloin ovat käytettävissä, ja perheet 
voivat etsiä sopivaa hoitajaa toivomaansa 
ajankohtaan.

– Järjestelmä uusittiin pari vuotta sitten, 
ja se on todella kätevä. 

Tutuksi tulleiden perheiden kanssa Räty 
viestittelee keikoista suoraan ja merkitsee 
sovitut keikat järjestelmään. Hoitajilla ei 
ole pakollista minimituntimäärää.

Räty tekee yhden tai kaksi keikkaa viikos-
sa, yhteensä korkeintaan 10 tuntia. Yhden 
tutuksi tulleen perheen lapsia hän käy hoi-
tamassa joka toinen lauantai. 

HAUSKAA SEURAA
Lasten hoitajien koulutuksessa käydään lä-
pi lapsen hyvään hoivaan liittyen myös en-
siaputaitoja ja turvallisuusasioita. 

– Ihan perusteista lähdetään, eli siitä, 
että vauvaa ei koskaan saa jättää yksin. 
Opimme myös, millaiset leikit ovat tyypil-
lisiä ja sopivia minkäkin ikäisille lapsille ja 

minkä kokoinen haava vaatii tikkausta, Vil-
ma Räty kertoo esimerkkejä. 

Hoitajat allekirjoittavat sitoumuksen, jo-
hon kuuluu vaitiolovelvollisuus. Ulkopuo-
lisille ei kerrota mitään, mistä perheen voi 
tunnistaa. 

MLL järjestää hoitajilleen maksuttomia 
lisäkoulutuksia silloin tällöin. Räty on piak-
koin menossa ensiaputaitoja syventävään 
koulutukseen. Aiemmin hän kävi koulutuk-
sen, joka käsitteli erityislasten hoitamista.

– Tykkään olla lasten kanssa. Lapset ovat 
avoimia, ja heillä on hauskoja juttuja. Tämä 
on hyvää vastapainoa opiskelulle, jossa jou-
tuu pohtimaan asioita analyyttisesti. Vielä 
joskus haluaisin omia lapsia, Räty sanoo. 

LASTEN HOITAJAT
helpottavat perheiden arkea. He ovat vähintään 
16-vuotiaita, vastuuntuntoisia, lasten kanssa puuhaamisesta 
kiinnostuneita ihmisiä. Hoitajaksi voi hakeutua osallistumalla 
lastenhoitokurssille, jossa perehdytään mm. lapsen 
perushoitoon, tarpeisiin ja kehitysvaiheisiin.  Hoitajan 
työnantajana toimii perhe ja maksaa hänelle palkan. Hoitajia 
on kunnissa, joissa kunta tukee MLL:n lastenhoitopalvelua. 
Koulutusta järjestävät MLL:n piirit, joista saa lisätietoa.

 �  mll.fi/piirit

Luotettava 
leikkikaveri
Vilma Räty tienaa lasten hoitajana lisätuloja 
opintojensa ohessa.

 � Uusia puolia itsestä. Lasten kanssa toimiminen 
opettaa pitkäpinnaisuutta ja pitkäjänteisyyttä. 
Epätoivo ei iske ihan pienestä.  

 � Kukin tyylillään. Omaa arvomaailmaa ei ole fik-
sua tuputtaa lapsille tai heidän perheilleen. Ai-
na mennään vanhempien ohjeiden mukaan. 

 � Erilaisia pienestä pitäen. Me ihmiset olemme 
erilaisia. Jo pienistä vauvoista huomaa eroja. 
Jotkut reagoivat herkemmin yllättäviin ääniin, 
kuten koiran haukkuun leikkipuiston laidalla. 

TEKSTI ANU KYLVÉN KUVA TOMI NUOTSALO

MLL:N HOMMISSA

Oivallukseni
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Moni perhekahvila joutui sulkemaan 
ovensa viime keväänä koronarajoitusten 
vuoksi – niin kävi myös MLL:n Lemun 
paikallisyhdistyksessä. Silloin MLL:n Var-
sinais-Suomen piiri tarjosi mahdollisuut-
ta järjestää etäperhekahvila Zoom-verk-
koalustan kautta.

Perhekahviloiden ohjaajille järjestetty 
Zoom-kokous vakuutti Lemun yhdistyk-
sen siitä, että vertaistuki toimii netissä. 
Hyvältä tuntui myös idea toteuttaa etä-
perhekahvila yhdessä MLL:n Maskun ja 
Nousiaisten paikallisyhdistysten kanssa. 

– Yhdistämällä toiminta voitiin jakaa 
vetovastuuta, kertoo Lemun paikallisyh-
distyksen varapuheenjohtaja Viktoria 
Nuutila. 

Etäperhekahvila toimi kohtaamisen 
paikkana lähes yhtä hyvin kuin normaa-
listi. Etuna oli, että uusien kontaktien 
mahdollisuus ulottui yli paikkakuntarajo-

jen. Myös oheistoiminta onnistui etänä: 
ohjelmassa oli esimerkiksi muskaria, as-
kartelua ja jumppaa. Vain lasten yhtei-
seen leikkiin ei verkkokokous taipunut.

Nuutila pitää etäperhekahvilaa hyvänä 
kokeiluna. Kohtaaminen on tärkeää myös 
poikkeusaikana. 

ÄITIEN VIRTUAALIYHTEISÖ
Varsinais-Suomessa on jo pitkään toteu-
tettu vertaistukea virtuaalisesti. Turun 
seudun mamit -facebook-ryhmä syn-
tyi erään naapuruston äitien tarpeisiin 
vuonna 2014, ja myöhemmin ryhmä lii-
tettiin osaksi MLL:n toimintaa.

Facebook osoittautui hyväksi kommu-
nikaatiovälineeksi nykyäideille. Mamien 
nettiryhmä toimii kuin iso perhe: jokai-
nen viesti on tärkeä, ja kenenkään ei tar-
vitse jäädä yksin. Apua voi saada aina ka-
nanmunien lainaamisesta uhmaikäisen 

MEIDÄN MLL
Etuja, iloa ja yhdistysten kuulumisia.

Korona-aikana MLL:n vertaistukiryhmät löysivät mahdollisuuksia netistä.

kasvatukseen ja erotilanteesta selviämi-
seen. Herkempien aiheiden käsittely on 
mahdollista anonyymisti.

– Keskustelu on vilkasta ja omien mie-
lipiteiden esilletuominen on ryhmäs-
sä sallittua – toki nettietiketti muistaen,  
huomioi Suvi Sorri, yksi Turun seudun 
Mamien moderaattoreista.

Korona-aika lisäsi etätuen tarvet-
ta, ja Mamien jäsenmäärä nousi jo yli 
10 000:een. Se vaatii toimivaa organisaa-
tiota, ja ryhmän viestintää hoitaa 26 va-
paaehtoista ylläpitäjää ja moderaattoria.

– Käyn päivittäin läpi Mamien sivuja ja 
käytän moderaattorin tehtäviin kolmesta 
neljään tuntia viikossa, kertoo Sorri.

Äitiryhmä on tuonut ystäviä, juttuseu-
raa ja voimavaroja.  

– Joskus tuntuu, että me mamit olem-
me kuin kävelevä tietosanakirja, naurah-
taa Sorri.   

Kohtaamisia klikkauksen päässä 
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Anna tänä vuonna 
joululahja kotimaan 
lapsille.

Mannerheimin Lastensuojeluliiton keräyslupa: Poliisihallitus RA/2019/983, myönnetty 7.11.2019, voimassa 1.1.2020-31.12.2024 koko Suomen alueella Ahvenanmaata 
lukuun ottamatta. Käytämme kuukausilahjoitukset 2020-2021 MLL:n vaikuttamis-, valistus-, nuoriso- ja kiusaamisen vastaiseen työhön, vanhemmuuden tukemiseen, 
kansalais- ja paikallistoiminnan tukemiseen ja kehittämiseen sekä auttavien puhelinten toimintoihin.
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Matkailu ja vapaa-aika
• Airport Hotel Bonus Inn (voimassa 

31.12.2020 saakka)
• Airport Hotel Pilotti (voimassa 

31.12.2020 saakka)
• Break Sokos Hotel Eden  -kylpylä 

ja kuntosali
• Duudsonit Activity Park (voimassa 

31.12.2020 saakka)
• Elixia (voimassa 31.12.2020 saakka)
• Hellapoliisi
• HopLop
• Hotelli Helka
• Ikaalisten Matkatoimisto
• Ranuan eläinpuisto
• SIIDA – Saamelaismuseo
• Viking Line

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

Auto- ja välinevuokraus
• Hertz-autovuokraamo

Paikalliset edut
• MLL:n jäsenperheet saavat yleensä alen-

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

MLL:n jäsenille Nippu.eu:n järjestämän etäjoulukonsertin liput 12 € (norm. 15 €). Konsertissa esiin-
tyy mm. Maija Hapuoja ja monta muuta nippu.eu-palvelun artistia. Konsertin voi katsoa kotisoh-
valla 23.–24.12. itselle sopivana aikana. Etuhintaisia lippuja voi ostaa 22.12.2020 saakka koodilla 
MLLJOULU2020 osoitteesta: www.ticketmaster.fi/nippu. Nippu.eu lahjoittaa jokaisesta myydystä 
lipusta 1,50 € MLL:n kiusaamisen vastaiseen työhön. Lipun ostamalla tuet myös artistien tukalaa ti-
lannetta.

MLL:n jäsenille jopa 15 %:n etu normaaleista 
Hertz-autovuokraamon vapaa-ajan hinnoista 
(sis. vapaat ajokilometrit, kolari- ja varkaustur-
van sekä verot). Varauskoodi: CDP 686935.

MLL:n jäsenille 10 %:n etu normaalihintaisista 
tuotteista Jesper Junior -lastenvaateliikkeissä. 
Edun saa esittämällä voimassaolevan MLL:n jä-
senkortin kassalla. Etu on voimassa toistaiseksi.

Hyödynnä jäsenedut

Voit myös 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/omamll

Joensuun yhdistys julkaisi 100-vuotishistoriansa. Kirjan ideoinut ja kirjoittanut hallituksen varapj. 
Satu Tanninen perehtyi mittavaan määrään niin arkiston aarteita, väitöskirjoja kuin Mannerheimin 
elämäkertojakin. 

– MLL oli alkuaikoina Joensuuta kasvattava sydän, siihen liittyi heti paljon ihmisiä. Yhdistys aloit-
ti esimerkiksi neuvolatoiminnan, perusti ensimmäisen kehitysvammaisten päiväkodin, sen hallussa 
oli kaupungin ensimmäisen röntgen… Sillä on edelleen koulukummitoimintaa, vuosikymmeniä pal-
vellut perhekahvila ja opiskelijoita toistuvasti tutustumassa toimintaan. Ajan hengen mukaan nyt 
toimimme myös verkossa, Satu Tanninen toteaa. 

Punkalaitumen yhdistys ja kunnan Nuorisovaltuusto ilahduttivat perheitä ja lapsia järjestämäl-
lä vauhdikkaan Laserpelipäivän – korona-rajoitukset huomioiden. Pimennetyssä liikuntahallissa soi 
musiikki ja kuului tiivis jalkojen töminä ja kannustushuudot, kun joukkueet yrittivät valloittaa tois-
tensa alueita. Kisailusta jäi pelaajille ja järjestäjille niin hyvä fiilis, että uusiksi otetaan.

Historiapala: ”Kuusamon osasto on hankkinut oman transistorikäyttöisen audiometrin, jon-
ka avulla suoritetaan kuulotutkimus kaikissa Kuusamon kouluissa, joissa on noin 4 000 oppilas-
ta. Osastolla itsellään on kuulohuoltotutkinnon suorittanut henkilö, joka kuvassa keskellä yhdessä 
osaston puheenjohtajan ja terveyssisaren kanssa suorittaa kuulotutkimusta Kuusamon yhteiskou-
lussa.” Kenttäviesti nro 5/1962

OTA EDUT K ÄY TTÖÖN

OMA MLL -PALVELU

KERRO MUILLEKIN

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 17.12.2020. Vastaajien kesken arvomme kolme 

kappaletta MLL:n juhlavuoden muistikirjaa.

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

• 86 000 jäsentä
• 547 yhdistystä
• 10 alueellista piiriä
• Keskusjärjestö
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Terkut 
yhdistyksistä!

Joensuu

Punkalaidun

Kuusamo

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

3 €
etu

10 %
etu

15 %
etu

MLL PÄHKINÄNKUORESSA
Tietoa jäsenyydestä: mll.fi/jäsenyys

Osallistu lukijakilpailuun

MLL:n jäsenenä sinulla on käytettävissäsi Oma 
MLL -palvelu, jonka kautta voit mm. ladata jäsen-
korttisi, maksaa jäsenmaksusi, päivittää omat ja 
perheesi muiden MLL:n jäsenten tiedot.   

Palvelusta löydät paikalliset ja valtakunnalliset 
jäsenedut ja sieltä voit myös näyttää jäsenkorttisi.

 � mll.fi/omamll  
   
Jäsentietojesi ajantasaisuus on tärkeää siksi, 
että

Jäsenkortti 2020

Voimassa 3|2021

Jäsennumero

 � sähköiset uutiskirjeet ja viestit tavoittavat sinut 

 � Lapsemme-lehti ja muut kirjelähetykset löytä-
vät perille. 

Ilmoitathan sähköpostisi, jos sitä ei ole vielä 
rekisterissä.

 � mll.fi/sposti

Jäsenkysely on 
käynnissä. Kerromme 

tuloksista kevään 
aikana.
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Tuuli Lamponen, 44, Tampere
– Tyyni toivoo kovasti koiraa, ja välillä 
meillä on hoitokoira. Sen kanssa Tyyni on 
vastuuntuntoinen: herää aamulla ajois-
sa viemään koiraa ulos eikä tarvitse juuri 
apuja koiran hoidossa. 

Tyyni harrastaa voimistelua ja pianon-
soittoa sekä käy kuvataidekoulussa. Alus-
ta asti hän on ollut harrastuksissaan tosi 
itsenäinen. En kovasti painosta esimer-
kiksi soittoläksyjen pariin, joten tuntuu 
kivalta, kun oma-aloitteista intoa löytyy. 
Opettajan mukaan Tyyni olisi ansain-
nut kannustinstipendin, sillä hän on tänä 
vuonna panostanut harjoitteluun. Alku-
vuodesta Tyyni päätti soittaa joka päivä 
edes vartin. 

Tyyni on tasainen ja rauhallinen per-
soona. Murrosiän kynnyksellä oma tahto 
alkaa näkyä enemmän, kuten kuuluukin.

Olen iloinen ja ylpeä siitä, miten Tyyni 
on oma itsensä kaikissa tilanteissa. Hän 
osaa olla luonteva ja avoin eikä yritä olla 
muuta kuin on. Kaverit luottavat häneen: 
tiedetään, ettei hän kerro salaisuuksia 
eteenpäin tai puhu pahaa.

Tyynillä riittää hermo pikkusisarusten 
kanssa. Hän on hyvä varaäiti nuorimmal-
le, jos olen reissussa.

Olen oppinut Tyyniltä kärsivällisyyttä. 
Olen huomannut, miten tärkeää on olla 
läsnä ja huomioida vain, mitä siinä het-
kessä tapahtuu. Tyyniltä haluaisin vielä 
oppia käsilläseisonnan. 

Tyyni Lamponen, 11
– Kun kysyn, voidaanko ottaa koira, äiti 
joskus sanoo joo. Tykkäämme eläimis-
tä, ja meidän yhteinen juttu on ratsas-
tus. Käymme tallilla ehkä kolme kertaa 

vuodessa. Äiti auttaa harjaamisessa ja on 
näyttänyt, miten kaviot puhdistetaan. Äi-
ti osaa hyvin olla eläinten kanssa. Eten-
kin hevosen kanssa pitää olla tosi rauhal-
linen, jottei hevonen hermostu.

Äidiltä saa kysyä aina, jos jokin mieti-
tyttää. Voin puhua hänelle aika avoimes-
ti. Äiti auttaa aina, kun tarvitsen apua. 
Keväällä innostuin leipomaan pizzaa ja 
keksejä, ja äiti auttoi mittayksiköissä. Pari 
kertaa ehti kyllä mennä pieleen: jauhoja 
tuli liikaa tai leivinjauhetta liian vähän.

Nuorempana äiti soitti pianoa. Joskus 
tuntuu hankalalta, kun matalasta nuotis-
ta pompataan tosi korkealle ylös, ja mi-
nulle voi silloin tulla laskuvirhe. Silloin äi-
ti auttaa löytämään oikeat sävelet. 

Äiti on tosi hyvä kirjoittamaan. Haluai-
sin oppia häneltä enemmän erilaisia sa-
noja, joita voisin käyttää teksteissä. 

Tampereen Tuuli ja Tyyni
TEKSTI ANU KYLVÉN KUVA LIISA MÄKINEN

KAINALOSSA



Sun jutuilla 
on väliä.

nuortennetti.fi
Tietoa, tekemistä, testejä, keskusteluja.

Lasten ja nuorten puhelin
p. 116 111. Soita, kirjoita, chattaa, kysy apua.



Kuva: Salla Klemettilä

Sofia on Tira Jewelleryn Mannerheimin Lastensuojeluliitolle suunnittelema MLL 100 
-juhlavuoden koru. Se on saanut innoituksensa lasten piirroksista ja nimensä MLL:n perustajiin 
kuuluneen Sophie Mannerheimin nimeä mukaillen.

Hopeinen koru on suunniteltu ja valmistettu kotimaassa ja sen myyntihinnasta 5 euroa 
lahjoitetaan MLL:n työhön. Korua on saatavissa sekä aikuisten että lasten ketjukoolla.

Lahjaksi vai omaksi?

Hopeinen 
Sofia-riipus

www.tira.fi

69 €


