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ienistä asioista iloitseminen on suuri lahja. Tämän lahjan merkitys on korostunut poikkeusaikana, jolloin me kaikki olemme
opetelleet itsemme viihdyttämistä ja saaneet keksiä ohjelmaa
kotinurkista. Joidenkin ihmisten viihdyttämisen lahja on tarttuvaa, ja se saa toiset tuntemaan iloa ja kiitollisuutta.
Minä sain nauttia tästä mielen hyvinvointilääkkeestä leikkipäiväviikolla.
Mieheni kanssa lunastimme sukulaispikkupoikien joululahjatoivelistalta
toiveet kalaretkestä ja moottoriveneellä ajelusta. Pitkästä ajelusta, ja kalastuksestakin oli tarjolla pari vaihtoehtoa, joista valitsimme kalastuksen
mökillä. Reissulla teimme myös linnunpönttöjä ja löysimme perunamaalta kolme sormenpäänkokoista perunalemmikkiä. Itse kalastus tapahtui
merirosvohatut päässä. Ajelimme veneellä tuttuun kaislikkoon heittelemään virvelillä. Saaliiksi saimme yhden pienen sintin, mutta se oli sitäkin
mielenkiintoisempi. Koska ihminen kaikkien hyvinvointikyselyjen mukaan
janoaa palautetta, sain siitäkin nauttia näiden henkilöiden seurassa. Koskaan en ole keittänyt niin hyvää puuroa tai paistanut niin makoisia grilliperunoita.
Edessä on kesä, joka herättää paljon toiveita. Koronatilastot näyttävät
menevän oikeaan suuntaan ja rokotukset ovat käynnissä. Monet lapset
pääsevät jo nauttimaan kesäleirien ohjelmasta ja isovanhempien seurasta.
Vaikka suuri osa perheistä on selvinnyt poikkeusajasta voimiaan venytellen, vaikeudet heikossa asemassa olevissa perheissä ovat vain kasvaneet.
Kielteiset vaikutukset nuorten elämään saattavat olla pitkäkestoisia ja vaativat systemaattista seurantaa. Pian valitaan uudet kuntapäättäjät, joiden
tärkeä tehtävä on tukea koronasta palautumista. Lasten ja nuorten hyvinvointia on nyt tuettava pitkäjänteisellä ohjelmalla.
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Kuva: Anna Autio

Kiitos palautteesta
Lapsemme-lehden 1/2021 suosituin juttu oli Nyt
riittää! Palautteen lähettäneiden kesken arvottiin kolme kappaletta Maija Baricín Nukketeatteria!-kirjaa. Tämän numeron juttuarvonnasta kerrotaan sivulla 40.
Kaikki Lapsemme-lehden jutut löytyvät verkosta osoitteesta

Kuva: Antti Ranki
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Tapahtumat ja tärpit meiltä ja muualta.

Kuva: Johanna Sarajärvi

Pääkirjoitus

Kuva: Jani Laukkanen
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MISSÄ MENNÄÄN

– Rento asenne,
leikki ja huumori
rauhoittavat kiireen
ja piristävät arkea,
Minna Huotilainen
sanoo.

8

Netissä kiusataan niin tuttuja kuin tuntemattomia ihmisiä, kertoo MLL:n Nuoret ja nettikiusaaminen -kysely, jossa kartoitettiin nuorten kokemuksia kiusaamisesta sosiaalisessa mediassa,
peleissä ja netissä. Lisäksi selvitettiin, miten kiusaamiseen voi
puuttua. Kyselyyn vastasi yli 1 100 nuorta. Heistä 80 prosenttia kertoi huomanneensa muihin kohdistuvaa nettikiusaamista
ainakin kerran.
Puolet vastaajista oli kokenut myös itse nettikiusaamista vähintään kerran. Yleisimmin se oli ilkeää kommentointia, esimerkiksi nimittelyä, pilkkaamista ja trollausta. Osa oli kokenut
ulkopuolelle jättämistä, loukkaavien kuvien tai huhujen levittämistä tai uhkailua.

kensa jollain tavalla. 77 prosenttia puuttuu kiusaamiseen todennäköisemmin, jos se kohdistuu omaan kaveriin.
Moni kokee nettikiusaamiseen puuttumisen vaikeaksi. 56
prosentin mielestä kiusaamiseen on helpompaa puuttua anonyymina kuin omalla nimellä.
Kysely toi esille myös kovia asenteita. Osa nuorista ajattelee, että ilkeä kommentointi kuuluu nettikulttuuriin ja sitä kuuluu sietää. Osa kertoo itse pitävänsä konfliktien herättämisestä.
Kyselyn tuloksia hyödynnetään MLL:n mediakasvatusmateriaalien suunnittelussa

PUUTTUMINEN ON MONELLE VAIKEAA

Tiesitkö? Vuonna 2020 MLL:n mediakasvatuskoulutuksiin osallistui yli
4 500 lasta ja nuorta, 1 800 vanhempaa ja 9 000 ammattilaista.
 mll.fi/mediakasvatus

Nettikiusaamiseen asennoituminen vaihtelee. Nuorista 84 prosenttia arvioi, että kiusatulle on tärkeää, että joku osoittaa tu-

 mll.fi/nettikiusaamiskysely
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MISSÄ MENNÄÄN

MISSÄ MENNÄÄN

TUTKITTUA

Iloa etsimässä -mobiilipeli kannustaa lähtemään
ulos perheen, kummisedän, kaverien tai naapureiden kanssa. Tiedossa on hauskaa tekemistä
loikkakisasta piilopaikan etsintään ja uuden leikin
keksimisestä tuoksujen tunnistamiseen. Peli on
suunniteltu yhdessä lasten ja nuorten kanssa ja
sitä voi pelata myös ruotsiksi ja englanniksi. Pelin
ohjeet löytyvät osoitteesta

Vain puolet 7–12-vuotiaista ja alle viidesosa 13–17-vuotiaista liikkuu terveytensä kannalta riittävästi. Korona-aikana liikkumisen määrä on osalla lapsista
ja nuorista tippunut entisestään.
Tuoreessa kansallisessa liikkumissuosituksessa 7–17-vuotiaille suositellaan joka päivä vähintään tunti monipuolista liikkumista, joka on reipasta
tai rasittavaa. Lisäksi runsasta ja pitkäkestoista paikallaanoloa ja istumista
pitäisi välttää. Ainakin kolmena päivänä
viikossa liikkumisen olisi hyvä sisältää
hetkiä, jolloin hengästyy kunnolla ja
luusto ja lihasvoima vahvistuvat.

 leikkipaiva.fi/iloa-etsimassa-peli/

Kuva: Anni Salenius

MLL:ssa oli
viime vuonna

Selviytyjät-ryhmät
tukevat kiusaamista
kokeneita
Kiusaaminen satuttaa. Toipumisvaiheessa monelle kiusaamista kokeneelle on apua siitä, että saa
keskustella turvallisessa ryhmässä toisten kiusaamista kokeneiden kanssa. Tällaisia paikkoja ovat
Nuortennetin Selviytyjät-ryhmät, jotka tukevat 12–21-vuotiaita nuoria toipumaan kiusaamisesta.
Omien vahvuuksien pohtiminen on tärkeä osa ryhmän toimintaa. Jokainen voi itse päättää, minkä verran haluaa kertoa kokemastaan. Ryhmät tapaavat verkkoyhteyksien välityksellä, joten osallistua voi mistä päin Suomea tahansa.
Ryhmät kokoontuvat noin kerran viikossa 8–10 kertaa ja niitä ohjaavat MLL:n ammattilaiset ja
koulutetut vapaaehtoiset. MLL:n Järvi-Suomen piiri on toteuttanut Selviytyjät-ryhmiä hyvällä menestyksellä jo vuosia, ja Nuortennetin ryhmät perustuvat samaan toimintamalliin.  
 mll.fi/selviydytään kiusaamisesta

Aino ja Leo olivat viime vuonna syntyneiden lasten
suosituimmat etunimet. Ainoksi nimettiin 276 tyttöä ja
Leoksi 356 poikaa.
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26 000
vapaaehtoista, jotka
tekivät lähes 800 000
tuntia vapaaehtoistyötä.

K ALENTERIIN
9.5. äitienpäivä
25.8. koulurauhan julistus,
Sodankylä
1.10. MLL:n tutkimussäätiön
seminaari Turvallinen lapsuus ja
tulevaisuususko, Helsinki

LEIKINPAIKK A
Kevään suosikki on lasten keksimä Korona-hippa. Valitaan yksi tai kaksi hippaa, joilla on virus.
Viruksen saaneet ottavat muita pelaajia kiinni.
Kun joku jää kiinni, hänen pitää laittaa kädet suun
eteen maskia esittämään. Muut pelaajat voivat
pelastaa altistuneen vetämällä kädet suun edestä pois.
 leikkipankki.fi

Vanhemmat tuntevat entistä paremmin
elokuvien, tv-ohjelmien ja pelien ikärajamerkit ja kannattavat poikkeuksetta jonkinlaisia ikärajoja. Tutkimuksen
mukaan 70 prosenttia noudattaa aina
tai yleensä elokuvien ja tv-ohjelmien
ikärajoja. Digitaalisten pelien ikärajoista pidetään vieläkin yleisemmin kiinni.
Vanhemmat arvoivat median käytön
vaikutukset lapsen elämään pääosin
hyvin myönteiseksi, vain 7 prosenttia
mieltää median käytön negatiiviseksi.
Yleisemmin lapsen arvioidaan saavan
mediasta iloa ja tietoa sekä oppivan uusia taitoja. Vanhemmat myös keskustelevat median käytöstä lastensa kanssa,
vain pieni osa tutkimukseen vastanneista ei tehnyt niin.
 kavi.fi
Jopa 95 prosenttia nuorista koki saaneensa riittävästi terveydenhuollon
sekä koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon palveluja, kun asiaa kysyttiin viime
vuoden alussa ennen koronaepidemiaa, kertoo Nuorisobarometri. Sen sijaan velkaneuvontaa, apua rahapeli- ja
päihdeongelmiin ei ollut aina saatavilla
tarpeeksi. Ennakkoluuloja tai syrjintää
kertoi ainakin jossain palveluissa kohdanneensa harvempi kuin joka kymmenes vastaaja. Joka seitsemäs vastaaja
puolestaan koki, ettei ollut saanut mielenterveyspalveluissa riittävästi tukea
ja lähes neljänneksen kokemus oli, ettei
palveluun pääse nopeasti

Lapsemme-lehdestä löytyy aina hyvää
luettavaa. Mielenkiintoisia aiheita. Odotan
taas seuraavaa lehteä.
Lukijapalaute

Kuva: Nina Kaverinen

TUTUSTU TÄHÄN

Kohti lempeää
koulunaloitusta
Kun lapsi aloittaa koulutaipaleensa, vanhemmat toivovat yhteistä tekemistä lapsensa kanssa sekä
yhteistyötä muiden vanhempien ja koulun aikuisten kesken, selviää MLL:n Eskarista ekalle -kyselyssä.
Toiveet ovat arkisia, mutta ne vaativat toimia, kuten vanhempien ryhmäyttämistä, keskustelua,
ilon ja innostuksen vahvistamista. MLL vastaa toiveisiin kehittämällä parhaillaan Yhteisvastuun
2020 tuella Ilolla eskarista ekalle -toimintaa paikallisyhdistysten kanssa.
MLL toteuttaa tänä vuonna 23. kerran Hyvä alku koulutielle -kampanjan, jossa kaikille ekaluokan
aloittavien lasten vanhemmille lähetetään kirje, jossa on tietoa pienen koululaisen hyvinvoinnista.

Nuorten omat jutut
MLL:n Nuortennetissä ei tekeminen lopu. Sivustolle on koottu 100 nuorten ideaa siitä, mitä voi tehdä silloin, kun on tylsää tai kaipaa muuten vaan tekemistä. Nuoret voivat myös osallistua Nuortennetin tekemiseen esimerkiksi lähettämällä sinne omia mediatuotoksiaan, kuten kuvia, kirjoituksia ja
videoita. Keskustelupalstalla on vuosittain noin 4 000 viestiä. Tule tutustumaan!
 nuortennetti.fi/osallistu
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Matti Virtanen purki tunteitaan omaan musiikkiin ja
toipui uupumuksesta.

Valoa
uupuneelle
Uupumus yllätti kahden pienen lapsen isän Matti Virtasen.
Puhuminen oli avain toipumiseen, vaikka paniikkikohtauksista
kertominen hävetti. Samaa avoimuutta suositellaan muillekin
uupuneille vanhemmille.
TEKSTI NINA RIIHIMAA KUVAT JANI LAUKKANEN

L

egojen rakentelu on parasta! Tai perheen ratikka-ajelu ihan vain huvin vuoksi.
Ne ovat pieniä onnen hetkiä, joita muusikko ja kahden lapsen isä Matti Virtanen, 31, nykyään arvostaa suuresti. Ne antavat voimia arkeen.
Toisin oli pari vuotta sitten. Hoitovapaalla ollut taaperon ja vastasyntyneen helsinkiläis-isä saattoi romahtaa ennalta arvaamatta, vaikka kesken puuronkeiton
tai ulkovaatteiden pukemisen. Hengitys salpaantui ja itketti ilman näkyvää syytä.
– Paniikkikohtaukset tulivat aivan varoittamatta. Ehkä ainoa niitä yhdistävä tekijä oli
edeltävä huonosti nukuttu yö.
Matti jäi hoitovapaalle suurin odotuksin. Hän oli osallistunut lastenhoitoon alusta asti ja kuvitteli, että kotona oleminen olisi mukavaa leikiskelyä lapsen kanssa ja välillä hän
tekisi omia juttujaan, soittaisi kitaraa ja tekisi biisejä.
– Minulla oli ollut kodinhoidosta ruusunpunaisia ajatuksia. Läheiset ja puoliso kyllä varoittelivat etukäteen ja kehottivat laskemaan odotuksia, mutta en uskonut.

YLLÄTTÄVÄ VOIMATTOMUUS
Uupumus hiipi Matin elämään kaksi vuotta sitten.
– Vaikka olin lukenut paljon siitä, mitä vanhemmaksi tulo merkitsee ja kuinka se
muuttaa arkea, kotona olemisen kokonaisvaltaisuus yllätti minut.
Kaiken kattava voimattomuus oli Matille täysin uutta. Alkuun hän ajatteli, että väsymys kuuluukin kahden pienen lapsen vanhemman elämään. Yöt olivat risaisia, ei siis ihme, että päivällä oli nuutunut olo. Hänen tarvitsisi vain kestää tämä vaihe, kyllä se menisi ohi.
Kun paniikkikohtaukset alkoivat, Matti pelästyi. Kontrolli katosi kokonaan: päälle vyöryvää kohtausta ei pystynyt millään pysäyttämään. Kun se oli tullakseen, se tuli vaikka,
miten olisi estellyt.
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UUPUNUT VANHEMPI, HAE APUA
 neuvolat ja perheneuvolat
 terveyskeskukset ja työterveys

Vanhemman väsymystä ei pitäisi
vähätellä elämänvaiheeseen kuuluvana
vakiona. Sillä on suuri vaikutus
jaksamiseen ja koko perheen arkeen.

 koulujen ja oppilaitosten oppilashuolto
 MLL:n Vanhempainpuhelin, -chat ja kirjepalvelu, vanhempainnetti.fi
 Ensi- ja turvakotien liitto, ensijaturvakotienliitto.fi
 Maria Akatemia, mariaakatemia.fi
 Seurakuntien perheneuvonta, evl.fi

Kauheinta oli nähdä lapsen reaktio, kun
isä romahti.
– Lapsi vaistosi, että jotain poikkeuksellista tapahtui. Puolitoistavuotias poika meni aivan hiljaiseksi, mikä on sen ikäiselle tosi poikkeuksellista.
Lapsi oli selvästi pelästynyt, kun isä makasi lattialla itkien pystymättä nousemaan
ylös. Vanhempi, johon oli voinut luottaa
kaikissa tilanteissa, olikin nyt aivan poissa
pelistä.
Matti yritti itkun keskellä rauhoitella lasta: ”Isän on nyt hieman paha olla. Ei hätää,
kyllä tämä kohta loppuu. Et ole tehnyt mitään pahaa.”
Jos puoliso oli kotona, hän otti nopeasti tilanteesta kopin ja lastenhoitovuoro
vaihtui lennosta. Matti pääsi lepäämään ja
odottamaan kohtauksen loppumista. Muuta ei oikein ollut tehtävissä, kohtaus meni
ohi vain ajan kanssa.

TÄRKEÄ ARKIRYTMI
Uupumuksen merkit ovat Matista lähellä
niitä adjektiiveja, joilla kuvataan masennusta. Olo oli jatkuvasti alakuloinen ja totaalisen väsynyt.
Välillä oli onneksi parempia hetkiä. Matti osasi iloita lasten kanssa leikkimisestä ja
lisää hauskuutta oli luvassa, kun poika oppi
2-vuotiaana puhumaan sujuvasti.
Arki pysyi kasassa sujuvaksi hioutuneen
päivärytmin takia. Ruokailut, ulkoilut ja
nukkumiset hoituivat ajallaan. Rutiinit sujuivat, muuhun ei ollut voimia.
Apua Matti havahtui pyytämään vasta,
kun paniikkikohtaukset uusiutuivat. Lisäksi
ajatukset alkoivat kiertää kehää.
– En jaksa, en jaksa. Miksen pääse täältä
pois, Matti huomasi hokevansa pään sisällä
toistuvasti, vaikka mikään ei ollutkaan erityisen huonosti.
Asiat alkoivat rullata, kun Matti otti yhteyttä neuvolaan. Hän sai nopeasti ajan
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vastaanotolle, jossa sai konkreettisia ohjeita jaksamisen voimistamiseksi. Päällimmäisenä oli antaa aikaa itselleen. Se ei ole
pois lapsilta, vaan lasten etu.
– Olin unohtanut, että olen paitsi perheenisä myös minä.
Matti ja puoliso kaivoivat kalenterit esiin
ja merkitsivät siihen viikoittaiset vapaapäivät molemmille. Käytännöstä tuli pysyvä,
sitä noudatetaan perheessä edelleen, vaikka Matti on toipunut uupumuksestaan.
Poika on nyt 4-vuotias, tytär 2-vuotias.
Matti nautti vapaahetkistään, jotka hän
käyttää liikkumiseen ja musisointiin. Vaikka musiikki on hänelle työ, se on myös paras rentoutuskeino, tapa olla ja elää.

HELPOTTAVA PUHE
Pahasta olosta puhuminen oli selviytymisen kannalta ratkaisevaa, kunhan Matti ensin pääsi yli tuntemastaan häpeästä.
– Olin halunnut perheen ja saanut sellaisen. Oli epäonnistunut olo, kun koin oloni
niin vaikeaksi.
Häpeästään Matti ei ole vieläkään päässyt täysin eroon, vaikka uupumus on hellittänyt. Silti Matti haluaa rohkaista kaikkia
itsensä uupuneiksi kokevia kertomaan tuntemuksistaan jollekin.
– Ensimmäinen kerta on pahin. Sen jälkeen puhuminen on jo paljon helpompaa.
Matti löysi vertaistukea erityisesti läheisistä äideistä, joista yllättävän moni tunnisti vanhemmuuteen liittyvän voimattomuuden.
Parasta oli, kun joku sanoi tietävänsä,
mistä Matti puhui. Häpeä kahden ihmisen
välistä liukeni saman tien olemattomiin.
Keskustelukumppani ymmärsi, miksi mies
näytti poissaolevalta ja harmaalta.
Kukaan ei soimannut Mattia uupumuksesta, päinvastoin. Kaikki olivat hyvin empaattisia.
– Ihmiset kuuntelivat kokemuksiani ja

vastasivat niihin, miten parhaiten osasivat.
Tärkeää ei ole, mitä uupuneelle sanoo. Jo
kuuntelu auttaa.

MONTA UUPUMUSTA
Uupumus on sellaista kokonaisvaltaista väsymystä, joka ei lähde lepäämällä. Uupunut
vanhempi voi olla alakuloinen, keskittyminen ja muisti pätkivät ja tavallisten arkiaskareiden tekeminen tuntuu suurelta ponnistukselta.
Vanhempien uupumuksen takaa löytyy
hyvin erilaisia syitä. Niiden selvittely on tärkeää, jotta osataan tarjota toimivaa apua,
toteaa MLL:n auttavien puhelinten ja digitaalisten palveluiden päällikkö, sosiaalipsykologi Tatjana Pajamäki.
Monen uupumuksen taustalta löytyy uudenlainen elämäntilanne. Sopeutuminen
vanhemmuuteen ja kenties lapsen unihäiriöihin vie voimat. Kun ei saa nukuttua, kaikki tuntuu sumenevan.
– Vanhemman väsymystä ei pitäisi vähätellä elämänvaiheeseen kuuluvana vakiona.
Sillä on suuri vaikutus jaksamiseen ja koko
perheen arkeen.
Myös yksinäisyyden kokemukset voivat
uuvuttaa. Jos yksinhuoltajalla ei ole toimivia tukiverkkoja, hän on täysin yksin. Mutta
myös kahden puolison perheessä vanhempi
voi kokea itsensä yksinäiseksi, jos ei pysty
jakamaan tunteitaan kenenkään kanssa.
Vanhempaa voivat uuvuttaa myös itselle
asetetut tavoitteet.
– Vanhempi saattaa haluta toimia kaikissa tilanteissa täydellisesti, mutta todellisuus asettaa rajansa. Jos tätä ideaali- ja reaalimaailman eroa ei kestä, voi uupua.
Joskus epämääräisen vaikeaksi koetun
olon syy löytyy omasta lapsuudesta. Jos
on itse lapsuudessaan kokenut vanhemmuuden tai hoivan puutetta, saattavat kokemukset aktivoitua vanhemmaksi tulon
myötä.
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KUUNNELLEN JA
KESKUSTELLEN
ETEENPÄIN
Vanhempien uupumus on tuttu keskustelunaihe
MLL:n vanhemmille tarkoitetuissa palveluissa. Se
on noussut viimeisen kymmenen vuoden aikana
yleisimmäksi aiheeksi yhdessä vanhempien tunteman väsymyksen, riittämättömyyden ja syyllisyyden tuntojen kanssa.
Moni vanhempi kokee totaalista väsymystä siitä,
ettei ole saanut nukkua kenties vuosiin kunnolla. Joskus uupumuksen taustalta löytyy pettymys
omaan vanhemmuuteen: osa ei koe olleensa niin
hyvä vanhempi lapselleen kuin olisi halunnut. Osa
tuntee syvältä kumpuavaa surua, jolle ei löydä selitystä.
– Tärkeää on löytää syyt uupumuksen takaa. Silloin päästään etsimään oikeanlaista apua, MLL:n
auttavien puhelinten ja digitaalisten palveluiden
päällikkö Tatjana Pajamäki toteaa.
MLL tarjoaa useita matalan kynnyksen yhteydenottokanavia sekä vanhemmille että lapsille.
Niin puhelimessa, chatissa kuin kirjepalvelussa voi
asioida anonyymisti.
Ajanvarauksella on mahdollista päästä keskustelemaan omasta tilanteesta syvemmin asiantuntijan kanssa. Tarvittaessa ohjataan ottamaan yhteyttä myös muihin vanhemmuutta tukeviin tahoihin.
Myös lasten ja nuorten palveluissa sivutaan joskus vanhempien uupumusta, vaikka pääpaino on
lasten ongelmissa.
Korona-arki on tuonut perheisiin uusia haasteita. Se on uuvuttanut sekä vanhempia että lapsia.
– Jos koronasta voi jotain positiivista sanoa, se
tuntuu laskeneen kynnystä hakea apua, Pajamäki sanoo.
Paljon on puhuttu etätöiden ja -opiskelun aiheuttamasta väsymyksestä, mutta Pajamäki muistuttaa, että iso osa aikuisista käy lähitöissä. Monilla
huoli omasta ja läheisten sairastumisesta on jatkuvasti läsnä, samoin pelko töiden jatkumisesta.
Monien vanhempien jaksamista on rasittanut se,
ettei omia läheisiä, sukulaisia ja ystäviä ole voinut
tavata aikaisempaan tapaan tai pyytää heiltä lastenhoitoapua.
Uupunutta vanhempaa Pajamäki kehottaa olemaan armollinen itselleen: uupuminen ei ole kenenkään oma valinta. Elämään osuu erilaisia vaikeita vaiheita, jollainen uupumuskin on.
– Ensimmäinen askel, yhteydenotto, on monesti
vaikein ottaa. Kun sen ottaa ja kuunteleva taho on
löytynyt, vyyhti alkaa vähitellen purkautua.

12 LAPSEMME

Apua väsymykseensä kannattaa hakea heti,
jos huomaa itsessään voimakkaita tai
hallitsemattomia tunteita tai jatkuvia kielteisiä
ajatuksia.

Uupumuksen takaa voi löytyä lisäksi ulkoisia syitä, kuten taloudellisia huolia, työhön liittyviä paineita tai pettymystä kumppaniin.

AIKAA ITSELLE
Uupumusta ehkäisee parhaiten huolehtimalla omasta hyvinvoinnista. Kun vanhempi voi hyvin, se heijastuu hyvänä lapsen elämään.
Vanhempi on muutakin kuin äiti tai isä.
Omia tarpeita kannattaa kuunnella ja ottaa
niiden toteuttamiseen aikaa. Oma harrastusilta tai vaikka kävely ystävän kanssa antaa voimia arkeen.
Tärkeää on myös miettiä tasapuolista
vastuiden jakoa perheessä. Täysin kahtia
vastuita on vaikea jakaa, mutta sitä kohti kannattaa pyrkiä. Myös yksin lapsensa
kanssa elävät tulisi huomioida ja miettiä
mahdollisuuksia levolle.
Vanhemman uupumus vaikuttaa omaan
psyykeen, mutta sillä on vaikutuksia myös
lapseen ja parisuhteeseen. Vauva-aika muovaa perheen vuorovaikutusta ja luo mielikuvaa tulevasta lapsiperhe-elämästä.
Uupunut vanhempi ei välttämättä pysty
tunnistamaan lapsen tunteita ja tarpeita käyttäytymisen takana, esimerkiksi uhmaiässä. Vanhempi tarvitsee voimia ottaakseen vastaan rakentavasti myös lapsen
vaikeaksi koetut tunteet ja niiden purkaukset.

KIITOS ITSELLE
Apua väsymykseensä kannattaa hakea heti,
jos huomaa itsessään voimakkaita tai hallitsemattomia tunteita tai jatkuvia kielteisiä ajatuksia. Selvä hälytysmerkki on ilon
katoaminen arjesta.
Jotkut pystyvät itse tunnistamaan, ettei
ole enää oma itsensä. Toisinaan muutoksen
huomaa joku lähipiiristä.
Läheisten kanssa keskustelu auttaa jä-

sentelemään väsymyksen syitä ja hakemaan selviytymiskeinoja, mutta usein
tarvitaan lisäksi ulkopuolista näkemystä.
Tatjana Pajamäki muistuttaa, että avuntarpeen tunnistaminen ja avun hakeminen on
hyvää vanhemmuutta.
– Silloin olet toiminut itsesi ja lapsesi
parhaaksi.

AVOIN LAULU
Matti Virtanen toipui uupumuksesta, ja
nauttii nyt täysillä kahden leikki-ikäisen
isyydestä. Tänä keväänä hän julkaisi uupumuksesta hyvin henkilökohtaisen kappaleen Viaton.
Jos hän jonkin biisin vastaanottoa on jännittänyt, niin tämän. Se on kirjoitettu yhtenä niistä päivistä, kun hän sai paniikkikohtauksen.
”Romahdin tänään taas / heti aamusta,
ennen kahdeksaa / tuntui siltä kuin en saisi
happea ollenkaan / Pidättelin itkua kurkussa / vielä hiekkalaatikon reunalla / Sun ei pitäisi todistaa mitään sellaista”
– Vaikka kirjoitan aina omista kokemuksistani, tämän kappaleen kohdalla olen
poikkeuksellisen avoin. Sitä esittäessäni
mietin, mitä ihmiset ajattelevat minusta.
Tunnen vieläkin häpeän, jota uupumiseni
herätti.
”Sä oot viaton / se sun ainoa rikos on /
niin, viaton / syy yksin minussa on”
Matti halusi kertoa uupumuksestaan,
koska sai apua vertaistuesta. Hän kertoo
yhä lukevansa kaikki jutut, joissa vanhemmat puhuvat väsymyksestään. Mielessään
hän kiittää kertojia: heidän avoimuutensa on rohkeaa ja antaa tukea jaksamisensa
kanssa kamppaileville.
– Mä toivon, että laulun avulla pystyn
ehkä sanomaan jollekin toiselle samoja kokemuksia läpikäyvälle vanhemmalle, että
et ole ainoa. Että meitä on muitakin ja että
meillä on kaikilla ihan yhtä paha olo.
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Yksi vanhempi
ja ihan tavallinen
perhe
Itsellisten äitien määrä on kasvanut erityisesti kahden viime vuoden
ajan. Mitä itsellinen vanhemmuus tarkoittaa ja millaisia asioita yksin
vanhemmiksi ryhtyvät käyvät läpi?
TEKSTI MARI UUSIVIRTA KUVAT JOHANNA SARAJÄRVI

Eräs ystävällinen ihminen antoi äidille lahjaksi siemeniä. Ne laitettiin äidin mahaan, ja
siellä kasvoit sinä ja sitten sinä synnyit. Niin
meistä tuli perhe. Sinä olet äidille rakas.
Esimerkiksi tämäntyyppisen tarinan itsellinen äiti saattaa kertoa lapselleen. Itselliseksi vanhemmaksi haluavalla ei joko
omasta toiveesta tai toiveesta huolimatta
ole kumppania. Itsellisen vanhemman toiveena on saada lapsi ja hän päättää ryhtyä
yksin hedelmöityshoitoihin.
– Oma tarina kertoo, että perhe on hyvä
ja juuri oikeanlainen. Omasta perhemuodosta voi olla ylpeä riippumatta siitä, miten
asia jossain yhteiskunnan rakenteissa nähdään, Helminauha-hankkeen hankevastaava Piia Savio kertoo.
Perheen oma tarina tekee Savion mukaan tilaa rehelliselle keskustelulle ja lapsen kysymyksille.
Helminauha-hanke on Lapsettomien yhdistys Simpukka ry:n hanke, joka tukee lahjasoluperheitä. Helminauhan toiminnassa
on viime vuosina näkynyt selvästi itsellisestä äitiydestä kiinnostuneiden määrän
kasvu.
Kun Suomessa puhutaan itsellisistä vanhemmista, puhutaan Savion mukaan käytännössä nimenomaan äideistä.
– On valitettavaa, että tässä naiset ja
miehet ovat hyvin epätasa-arvoisessa asemassa, Savio sanoo.

YLEISTYVÄ PERHEMUOTO
Itsellisiä vanhempia on Suomessa yhä
enemmän ja enemmän, sillä vuodesta 2019
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alkaen itselliset naiset ovat saaneet hedelmöityshoitoja julkisella sektorilla. Tämä tekee hoitoihin pääsystä mahdollista yhä useammalle, sillä yksityisellä puolella hoitojen
kustannukset ovat korkeat.
Savio kertoo, että Husilta ja Taysilta saadun tiedon mukaan noin 60 prosenttia lahjasoluhoitoihin tulevista lähetteistä on itsellisten naisten.
– Itselliset vanhemmat ovat alkaneet
pitää itsestään ääntä. Julkisten hoitojen
aloittaminen tavallaan kertoi, että tämä on
yhteiskunnassa tunnustettu perhemuoto,
Savio sanoo.
Julkisella puolella hedelmöityshoidoista
maksetaan vain poliklinikkamaksu ja mahdollisesti lääkkeiden kustannuksia. Vaikka
hoitojen pituus ja tarve vaihtelee paljon,
ero julkisen ja yksityisen sektorin välillä on
aina suuri. Yksityisellä puolella puhutaan
tuhansista tai jopa kymmenistä tuhansista
euroista, julkisella mahdollisesti vain joistakin sadoista euroista.
Julkisella puolella hoitoihin pääsyn kriteerit ovat kuitenkin tiukemmat. Voimassa
on esimerkiksi 40 vuoden ikäraja ja hoitojen määrää on rajattu.
Savio muistuttaa, että hoitoprosessi voi
olla hyvinkin pitkä. Ja jokainen kerta, kun
raskaus ei lähdekään liikkeelle, on valtava
pettymys. Odottaja saattaa myös kohdata
keskenmenoja.
– Toivon ja epätoivon vaihtelu on suuressa roolissa. Läheisen kannattaa ymmärtää,
että hoidoissa käyminen on hyvin raskasta.
Polkuja itselliseksi vanhemmiksi on yh-

NÄIN MEILLÄ
Luulin, että minulla olisi rankinta äitiryhmässä, jossa muilla on puolisot. Mutta vauvavuoteni sujuikin
helpoiten ja päädyin neuvomaan muita äitejä palveluiden pariin. Välillä toki voimavarat meinaavat
loppua. Olen oppinut, että kenenkään ei pidä selviytyä yksin.
Ehkä se, että kaikki meni niin hyvin, rohkaisi
yrittämään toista lasta. Ja nyt onnekkaasti odotan
häntä.
Aloin haaveilla lapsesta ollessani yli 30. Silloisessa parisuhteessa se ei ollut mahdollista, joten
päädyin eroon. Pari vuotta mietin jatkoa, kunnes
työmatkalla tapasin itsellisen äidin. En ollut koskaan kuullut tästä vaihtoehdosta!
Kävin läpi pitkän hoitoprosessin ilman onnistumista. Tein jo surutyötä siitä, etten saisikaan lasta
ja päätin kertaalleen lopettaa hoidot. Kun lopulta
päädyin käyttämään sekä lahjasiittiöitä että lahjamunasoluja, tärppäsi heti.
Sisarukset ovat samoista lahjasoluista. Kun he
saavat ottaa lahjoittajista selvää 18-vuotiaana, heitä on kaksi asian äärellä.
Välillä mietin huvittuneena, ettei minulla ole
osaa eikä arpaa lapseni terävyyteen. On ihana ajatus, että hän saa kasvaa ihan omanlaisekseen.
Kristiina, 3-vuotiaan äiti, odottaa toista lastaan
Pitkän parisuhteen kariuduttua aloin miettiä itsellistä vanhemmuutta. Silloin se ei ollut taloudellisesti mahdollista, joten meni useampi vuosi, että
hakeuduin ensikäynnille. Muiden terveydellisten
seikkojen vuoksi hoitojen aloittamisessa kesti vuosi. Onnellisesti ensimmäinen hoitokerta tuotti tuloksen.
Alkuraskaudessa oli vakava keskenmenon riski. Huoli kesti pitkään, vaikka kaikki meni hienosti.
Vauvavuosi meni hyvin, enkä kokenut sellaista väsymystä kuin etukäteen pelkäsin.
Yksi lapsen kummitädeistä osallistui synnytykseen, ja vanhempani ovat paljon arjessamme mukana. En ole ollut yksin, vaikka ilman kumppania
prosessiin lähdinkin. Simpukan tukiryhmissä olen
saanut tärkeää vertaistukea.
Toiset tuttavat ovat halunneet tietää enemmän,
toiset taas eivät välttämättä ole kysyneet mitään
siitä, kuinka tulin raskaaksi. Jokainen, joka on kysynyt aiheesta, on ensin tiedustellut, sopiiko kysyä.
Olen puhunut asiasta avoimesti.
Se yllätti, kuinka jo noin pieni osaa niin hyvin
painella oikeista nappuloista ärsyttääkseen! Mutta
kun hän pitkän päivän jälkeen juoksee luokseni,
tuntuu ainutlaatuiselta, että se olen juuri minä, jolle hän sanoo äiti.
Laura, 1-vuotiaan äiti
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Itsellinen
vanhemmuus on
pitkään harkittu
ja punnittu ja
keskusteltu. Siihen
ei lähdetä kepein
perustein.

tä monia kuin vanhempiakin. Savio kertoo,
että Helminauhan toiminnassa erottuu kolme ryhmää.
Useimmat ovat etsineet parisuhdetta,
jossa vanhemmuus jaetaan. Toive ei kuitenkaan ole toteutunut ajoissa.
Jotkut alkavat kaivata lasta vasta myöhemmin, tyypillisesti yli 35-vuotiaana, ja toteavat haluavansa vanhemmuutta enemmän kuin etsiä kumppania.
Kolmantena ovat ne, jotka ovat alusta asti suunnitelleet itsellistä vanhemmuutta.
Suomessa kaikki lahjasoluhoitoihin lähtevät perheet käyvät läpi lahjasoluneuvonnan psykologin tai terapeutin kanssa.
– Itsellinen vanhemmuus on pitkään harkittu ja punnittu ja keskusteltu. Siihen ei
lähdetä kepein perustein, Savio sanoo.
Itselliset vanhemmat pohtivat muun
muassa sitä, ketkä voivat auttaa arjessa, kuka voi hoitaa lasta vanhemman sairastuessa ja millaista on, kun vastuu kasvatusvalinnoista on vain itsellä.
Monia mietityttää ulkopuolisten suhtautuminen. Savio kertoo monen myös pohtivan, onko itselliseksi vanhemmaksi haluaminen itsekästä. Hän muistuttaa, että
jo asian pohtiminen kertoo suuresta vastuunotosta vanhemmuuteen.
–Eikö meillä kaikilla ole oikeus vastuullisesti rakentaa sellaista elämää, jonka koemme omanlaiseksi?
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KAIKKI PERHEET OVAT
OIKEANLAISIA

Arki itsellisen vanhemman perheessä on aivan tavallista lapsiperheen arkea, siis usein
kiireistä.
– Monelle on lyönyt vasten kasvoja se, että yksin ollessa omaa aikaa ei tosiaan ole
ollenkaan, Savio kertoo.
Paitsi arjen pyörityksessä myös jo hoitoprosessin aikana moni itsellinen vanhempi
kokee saavansa suurta apua vertaistukiryhmistä, joita myös Simpukka järjestää.
Savion mukaan lahjasoluperheille tai
ylipäänsä pitkään lapsettomuutta kokeneille on hyvin tyypillistä ajatella, että
toiveen vihdoin toteuduttua ei saisi väsyä.
–Kunpa ihmiset rohkeasti uskaltaisivat
tarjota apua ja tarjoutua vaikka hoitamaan
tiskit tai huolehtimaan lapsesta pari tuntia, Savio kannustaa.
Itsellinen vanhemmuus on itse valittu
vanhemman ja lasten perhemuoto. Tärkeintä Savion mukaan on, että lapset voivat kokea olevansa aikuisille yhtä arvokkaita perhemuodosta riippumatta.
Lapsen geneettinen tausta tai tarvitut
hoidot ovat asia, joka ei välttämättä kuulu
muille. Perhe päättää itse, mitä kertoo ja
kenelle.
– Hyvä pääsääntö on olla valmis kuuntelemaan, jos toinen on valmis kertomaan,
Savio sanoo.

KOLUMNI

Nuoren vai
yhteiskunnan
ongelma?
Nuoruudessa etsitään omaa paikkaa maailmassa opiskellen, harrastaen ja seikkaillen kavereiden kanssa. Paitsi ei aina. Joskus on niin isoja huolia, että aikuisuutta
kohti kasvamisesta tulee vaikeaa.
Korona-aika on horjuttanut monen nuoren identiteettiä. Kouluun palaaminen ja ryhmässä oleminen voivat ahdistaa, jos ei ole ymmärtänyt etäkoulussa ohjeita eikä ole kehdannut kysyä. Tai on laittanut kameran
kiinni ja paennut nettipeleihin. Todistuksen arvosanat
ovat ehkä pudonneet tai kirjoituksissa on alisuoriuduttu. Harrastuksen treenit eivät suju eikä ole motivaatiota jatkaa. Kavereiden tapaaminen ei tunnu enää luontevalta.
Miten tästä eteenpäin? Kotona todetaan rehellisesti,
millaisia tappioita on tullut. Välinpitämättömyyteen pakenevaa nuorta kannattaa herätellä, koska hän voi itse
vaikuttaa siihen, mitä tulevaisuudessa tapahtuu. Huolen
ja pettymyksen tunteet voi tunnistaa ja sanoittaa. Nuorelle voi sanoa, että tilanne on epäreilu, ja olla pahoillaan hänen puolestaan.
Tulee vastaan ikivanha kysymys yksilön ja yhteisön
vastuusta. Onko se vain nuoren ongelma, jos valmiudet
jäivät heikoiksi? Tuleeko yhteiskunta vastaan keventämällä tavoitteita vai tukemalla sitä, että nuori voi tulevaisuudessa paikata tai soveltaa sitä, mikä jäi oppimatta
ja kokematta? Kyse on nuoren elämästä ja toimijuudesta. Hän ansaitsee valmiudet, joilla itsenäinen elämä onnistuu. Lähellä olevien aikuisten tehtävä on tukea hänen kasvuaan omana itsenään ja yhteisön jäsenenä.
Julkisessa keskustelussa pohditaan nyt, mitä apua
nuoret tarvitsevat. Yksi malli ei sovi kaikille. Joku
tarvitsee tukea opiskeluun, toinen kaverisuhteisiin, kolmas mielialaan, neljäs terveydentilaansa.
Monia huolia on jäänyt huomaamatta. On ensisijaista jutella nuoren kanssa ja kysyä, mitä juuri
hän toivoisi ja mitä tarvitsee. Sanoa, että hän on
tärkeä ja hyvä ja että tulevaisuudesta voi tulla
hyvä, ehkä vain erilainen kuin ajateltiin. Sitä tulevaisuutta tekevät nuoret ja aikuiset yhdessä.

Kuva: Colourbox

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

Jenni Helenius
MLL:n kouluyhteistyön ja digitaalisen nuorisotyön päällikkö
Tällä kolumnipaikalla vuorottelevat MLL:n asiantuntijat.
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VIERAANA
Minna Huotilainen pitää isovanhemmuutta tärkeänä
voimavarana ruuhkavuosia eläville vanhemmille.
– Omat lapseni oppivat isovanhemmiltaan monia
asioita, kuten virkkaamista ja leivontaa.

Aivoitustemme
avaaja
Aivotutkija ja kasvatustieteen professori Minna Huotilaisen lapsuudenperheen
kasvatusmenetelmät olivat 1970-luvulla moderneja. Tyttö sai rauhassa olla rasavilli
neropatti. Perhekokouksissa lapsetkin saivat äänestää.
TEKSTI TUIJA SILJAMÄKI KUVAT JANI LAUKKANEN

KUN perhe sai uuden radion, vanhemmat antoivat vanhan
Minnalle tutkittavaksi. Tyttö purki sen osiin ja tarkasteli
suurella mielenkiinnolla komponentteja, joista se oli kasattu. Tutkijanalulla oli myös oma teoriansa muistin toiminnasta. Se on pään sisällä oleva lokerikko, jonne laitetaan
muistettavia asioita säilytykseen ja josta ne voi tarvittaessa hakea.
Kouluikäisenä Minna kiipeili puissa, ajoi pyörällä pitkin
metsiä, pelasi lätkää ja leikki muiden kulmakunnan viikarien kanssa rosvoa ja poliisia. Suosittu leikki oli myös liikennepoliisi.
Koulussa Minna turhautui. Kansakoulussa piti istua ryhdissä pulpetissa koko oppitunnin ajan. Minna teki tehtävät
pikavauhtia. Sen jälkeen oli harjoiteltava odottamista. Se
oli toimeliaalle tytölle ylivoimaista, joten hän yritti lukea
Aku Ankkaa tai mennä pulpetin alle piiloon. Siitä tuli kotiin
usein huomautuksia.
Vanhemmat olivat kauhuissaan. He pitivät Minnaa kilttinä, jota hän nykymittapuulla olikin – vain vähän vauhdikkaampi ja suulaampi kuin tytöiltä tuohon aikaan odotettiin.
VANHEMMILTAAN Minna oppi, että hän on hyvä omana itsenään ja ettei epäonnistuminen ole vaarallista. Aina kannattaa yrittää, laittaa itsensä peliin. Perhekokouksissa Minnalla ja pikkuveljellä oli tasaveroiset äänet vanhempien
kanssa. Niissä äänestettiin vaikkapa kissan hankkimisesta.
Kissa tietenkin otettiin.
Kesät hän sai vipeltää avojaloin maalla mummolassa,
äidinäitinsä hoivissa, serkkuparven keskellä. Erityisesti
Minna tykkäsi ruokkia kanoja ja hoitaa kissoja, joita Hil-
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ja-mummolla oli lehmien lisäksi. Hän näki, mistä perunat
ja tomaatit tulevat, missä ruoka kasvaa. Hilja otti hänet
myös pienestä pitäen mukaan keittiöön ruuanlaittoon ja
leipomiseen.
Hiljalla oli kaunis, kantava lauluääni. Minna veisasi
mummon mukana virret ja maakuntalaulut. Teini-ikään
saakka hän kävi pianotunnilla, mutta sitten musiikkiharrastus jäi tauolle.
LEMPIAINEITA lukiossa olivat matematiikka ja fysiikka.
Minna piti teekkarimiehiä komeina ja teekkarivitsit naurattivat häntä. Teknilliseen korkeakouluun siis! Heti opintojen alussa vierelle ilmaantui komea teekkari Tommi, tuleva
aviomies. Pilke silmäkulmassa Minna Huotilainen suositteleekin kaikille naisille miesvaltaisen alan valitsemista.
– Esikoistyttäreni opiskelee parhaillaan miesvaltaisella alalla. Oikeasti on rasittavaa, että alat ovat jopa sukupuolittuneempia kuin omina opiskeluaikoinani 30 vuotta
sitten. Yhtään ei olla edistytty! Paljon on kiinni siitä, miten
puhumme pienille tytöille ja pojille. He kopioivat ennakkoluulomme rivien väleistä. Olisi parempi kohdella lapsia yksilöinä, antaa heidän olla sellaisia kuin ovat.
Kasvatustieteen professorin kotitehtävä kaikille lasten
parissa toimiville aikuisille onkin tutkailla omia piileviä
ennakkoluulojaan, tunnistaa ne ja antaa lapsille mahdollisuus kasvaa omana itsenään.
Teknillisen korkeakoulun lopputyönään Minna Huotilainen tutki kuulomuistia ja kuulohavainnon prosessointia aivoissa MEG-laitteella, joka mittaa aivojen sähköisen
toiminnan tuottamia magneettikenttiä. Aivotutkimus vei
hänet mennessään.
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vanhempia niin sanottuun selviytymismoodiin. Ruuhkavuosina voi olla talousvaikeuksia tai sairauksia. Sen seurauksena kuorma voi olla epäreilun iso.
– Selviytymismoodia tarvitaan hätätilanteissa, kuten tulipalon tai muun katastrofin sattuessa, mutta jos
se jää päälle, se on raskasta niin vanhemmalle itselleen
kuin lapsellekin. Silloin katoavat yhteiset ilonaiheet,
luovat askartelut ja huumori, vaikka juuri ne torjuisivat
stressiä ja toisivat hyvää mieltä ja leikkisyyttä. Silloin
myös vuorovaikutustaidot hapertuvat: vanhempi ei näe
tai kuule lasta.
MINNA Huotilainen yritti itse äitinä välttää stressiä kaikin keinoin. Kerran kiikuttaessaan toista tytärtään päiväkotiin hän huomasi, että tytön sukkahousut olivat likaiset. Oli kaksi vaihtoehtoa: joko sännätä vaihtamaan
ne, jolloin tulisi kiire tai jatkaa matkaa rauhassa rallatellen. Hän valitsi jälkimmäisen vaihtoehdon. Ja oivalsi, että niin oli aina parempi.
– Hyvä fiilis on tärkeämpää. Lapset saivat aina askarrella ja leikkiä vapaasti, vaikka sotkua tuli. Myös oppimisen kannalta lapsen uteliaisuus on hyväksi. Kysymystulva on merkki siitä, että lapsi on valmis oppimaan uuden asian.
Nyt tyttäret ovat jo nuoria opiskelijoita. Tehostamisasenne näkyy opinnoissakin ja on lisännyt nuorten paineita. Huippusuorituksia hehkutetaan, mutta sen sijaan
tarvittaisiin Huotilaisen mielestä enemmän tavallisuuden ylistystä ja ihmisten yksilöllisten polkujen arvostamista.

– Nuoret halutaan nopeasti työelämään. Mutta kun
elämä ei mene niin. Ihmiset voivat sairastua, saada lapsia, mitä tahansa. Joku ehkä laiskottelee, mutta sehän
on vain hyvä! Tarvitaan lisää kokeilemisen kulttuuria,
sillä välivuosi ja mutkainen polku ammattiin voikin olla
juuri se paras vaihtoehto sille ihmiselle.
AIVOTERVEYDEN asiantuntijana Huotilainen tuntee liikunnan, ravinnon ja unen tärkeyden lapsille. Mutta aina
se, että tietää paljon lapsuudesta, ei autakaan.
– Samat taistelut meillä on käyty kuin muissakin perheissä. Oli tuskallista tietää, miten tärkeää nukkuminen
on lapselle, mutta sitten huomata, ettei saakaan viestiään perille.
Hänellä on kuitenkin lohdullinen viesti kaikille vanhemmille:
– Aina voi pyytää anteeksi aikuisilta lapsiltaan keskeneräisyyttään. Olemme nauraneet vanhimman tyttäreni kanssa, että hän oli ”pilottihanke”. Ei kukaan voi
osata heti olla vanhempi. Yhdessä olemme kasvaneet ja
oppineet paljon matkalla.
Minna Huotilainen tunnetaan siitä, että hän osaa
nähdä asioiden hyvät puolet. Niin myös tässä kurjassa
koronavuodessa.
– Ainakin monissa perheissä on alettu harrastaa
enemmän lähiluonnossa ulkoilua yhdessä lasten kanssa, kun aiemmin on ehkä kuskailtu harrastuksiin. Myös
ikäihmisten kanssa on löytynyt uusia digitaalisia yhteydenpidon välineitä. Joitakin lapsia etäkoulu on auttanut
löytämään omat vahvuutensa.

Kuka hän on?
Laulaminen on ihana tapa olla lapsen kanssa.
Laulaessa ihmisen koko keho soi.
– Minua on aina kiinnostanut kuulon yhteys oppimiseen. Nykyisin voidaan jopa seurata aidossa opetustilanteessa, pystyykö oppilas ymmärtämään kuulemaansa ja
sopiiko opetustila hänelle.
Aivotutkijana hän tietää musiikin tekevän hyvää aivoille. Musiikki kehittää lasten kuulojärjestelmää ja tarkkaavaisuuden säätelyä. Tarkkaavaisuuden säätely on perustaito, jota tarvitaan kaikessa.
– Esimerkiksi oman äidinkielen oppiminen vaatii kuulojärjestelmältä tarkkoja taitoja. Musiikin harrastaminen on paitsi hauskaa, se myös treenaa kuulojärjestelmää. Ja kun tarkkaavaisuuden säätely toimii, kaikki tekeminen on helpompaa ja motivoivaa. Siksi se on tärkeä
taito.
Huotilaisten perheen kahta tytärtä kannustettiin pienestä pitäen musiikkiharrastuksiin, ja iltarutiineihin lasten kanssa kuului aina iltalaulu.
– Kun laittaa lasta nukkumaan laulaen ja lapsikin ta-

22 LAPSEMME

pailee laulun sanoja, syntyy läheinen yhteys. Laulaminen on ihana, intiimi tapa olla lapsen kanssa. Laulaessa
ihmisen koko keho soi.
SUOMALAINEN työelämä on Minna Huotilaisen mielestä kehittynyt huolestuttavaan suuntaan: pienten lasten
vanhemmat vedetään liian tiukille. Hän on asunut myös
Ruotsissa ja nähnyt, miten siellä osataan rauhoittaa perhe-elämä.
– Ruotsalaisilla työpaikoilla katsotaan kieroon, jos
työntekijä ei pidä kahvipaussia tai tekee jatkuvasti ylitöitä. Perhevapaisiin kannustavat työnantajatkin. Tästä
huolimatta – tai ehkä juuri sen vuoksi – työn tuottavuus
on Ruotsissa korkeampi kuin meillä! Samaa henkeä toivoisin meillekin.
Pitkäaikaisen stressin tiedetään vaikuttavan haitallisesti kehoon ja mieleen, mutta myös vanhemmuuteen.
Aivotutkija pelkää, että suomalainen yhteiskunta ajaa

MINNA HUOTILAINEN

 Syntynyt Helsingin Viiskulmassa. Asuu Helsingin Toukolassa.
 Valmistunut diplomi-insinööriksi ja tekniikan
tohtoriksi Teknillisestä korkeakoulusta (nyk.
Aalto-yliopisto).
 Työskentelee Helsingin yliopistossa kasvatustieteen professorina. Tutkii parhaillaan rehtorien hyvinvointia sekä musiikin vaikutusta oppimiseen: miten sitä voisi yhdistää muihinkin
oppiaineisiin.
 Perheeseen kuuluvat aviomies, diplomi-insinööri Tommi, kaksi hiljattain aikuistunutta tytärtä ja kaksi kissaa.
 Kirjoittanut useita tietokirjoja aivojen hyvinvoinnista.
 Julkaisi syksyllä 2020 Lukiolaisen selviytymisoppaan (PS-kustannus), jonka kirjoitti yhdessä tytärtensä Taimin ja Helmin kanssa.
 Harrastaa kuorolaulua ja bändissä soittamista.
 Rakastaa ruuanlaittoa ja leipomista.
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Kunpa meitä
kuunneltaisiin
Tuusulalainen Anna Varonen, 17, on
viettänyt lähes lukuvuoden lukioajastaan
kotona. Mitä hänelle kuuluu nyt?
TEKSTI SANNA SEPPÄNEN KUVAT ANNA AUTIO

R

intamamiestalon harjakaton tuntumassa
kouluviikko alkaa olla lopuillaan. Englannin tunnilla on tehty suullinen harjoitus,
jonka lukiossa toista vuotta opiskeleva
Anna äänitti saunassa. Rauhalliset tilat
ovat viiden hengen taloudessa harvassa.
Kodin yläkertaa jakaa Annan kanssa kaksi pikkuveljeä. Eero, 15, seuraa oven toisella puolen äidinkielen tuntia läppäriltä. Vain 10-vuotias Aapo on ollut
tänään lähiopetuksessa koululla. Vanhemmat hääräävät alakerrassa. Meneillään on tyypillinen päivä
koronaepidemian saartamassa perheessä.
– Opiskellaan, syödään, opiskellaan, syödään, kuvaa Anna arjen kulkua.
Viikot imitoivat toisiaan. Lukiolaisen työtaakka on
mittava.
– Arkisin istun kahdeksasta kymmeneen tuntia
omassa huoneessa. Koulupäivät ovat pitkiä, ja kotitehtävät tulevat siihen päälle, hän selittää.
Annan lukiossa koronapolitiikan sanelemaa etäopetusta on jatkunut joulukuun alusta huhtikuulle
saakka. Hän laskee olleensa kesään mennessä yhteensä 30 kouluviikkoa kotona. Se on melkein puolet
kahden vuoden lukiotaipaleesta.

TSEMPPIHENGESTÄ PETTYMYKSEEN

1

Annan turhautuminen on johtanut
toimintaan. Hän on ottanut yhteyttä
mediaan ja päättäjiin, jotta nuorten
tilanteeseen herättäisiin.
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– Minun pitäisi olla nyt Yhdysvalloissa, sanoo Anna
apeana ja selaa kalenteria. – No, en ole.
Äänestä kuulee, että kärsivällisyys alkaa olla vähissä. Sinnittely kaventuneessa elintilassa on käynyt
aikuistuvalle nuorelle raskaaksi. Vaihto-oppilasvuosikin on peruttu.
– Pandemian alussa rajoitukset eivät tuntuneet
niin epäreiluilta, koska ne koskettivat kaikkia, Anna
tuumii.
Kun yhteisen tsemppauksen jälkeen viime syksynä
palattiin lähiopetukseen, aika tuntui taas kulkevan.
Nyt aika matelee.
Negatiiviset tunteet lisääntyivät talvella, kun komento toisen asteen etäopetukseen tuli uudelleen.
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4

2
Annan mielestä lukioikäiset ovat jääneet
keskustelussa muiden jalkoihin. Tuntuu,
kuin heidät olisi huoletta unohdettu koteihinsa.
– Olemme kuitenkin vain pari vuotta yläkoululaisia vanhempia. Heidän kohdallaan
rajoitusten riskit tunnistetaan, Anna pohtii.
Pettymykset alkoivat kasautua, kun alkuvuoden suunnitelmat lähiopetukseen
paluusta eivät toteutuneetkaan. Lupaus
normaalimmasta arjesta siirtyi aina vain
kauemmaksi.
– Tällä hetkellä vallitsee täydellinen epäluottamus päättäjiin, Anna toteaa.

NUORUUS TAUOLLA
Pienessä huoneessa on muutama neliömetri tilaa, sänky ja pöytä. Yksin oleminen
turhauttaa, kun pitäisi nauttia vapaudesta
ja harjoitella itsenäistymistä ikätovereiden
kanssa.
Annan lukio sijaitsee Helsingissä, joten
opiskelukaverit ja monet parhaista ystävistä asuvat kaukana. Viimeisestä kohtaamisesta kurssikavereiden kanssa on noin kolme viikkoa.
– En oikein tiedä, missä joidenkin kave-
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5
reiden kanssa mennään, Anna sanoo harmissaan.
– Tutustuminen on jäänyt kesken.
Lukioaika on äkkiä ohi, ja elinikäisiä ystävyyksiä jää solmimatta.
– Onneksi on serkku, jonka kanssa vietimme hiljattain hauskan vuorokauden
kahdestaan.
Pääosin 17-vuotiaan sosiaalinen piiri on
rajoittunut omaan perheeseen. Toisinaan
kotioloissa jurnuttaminen on rankkaa eikä
yhteenotoilta voi välttyä. Väsymys lietsoo
erimielisyyksiä.
– On tämä toisaalta opettanut myös kärsivällisyyttä toisia kohtaan, vaikka ei haluaisi myöntää, Anna livauttaa.
Toki kaveritkin jakavat vertaistukea –
jaksamisensa mukaan.

HUOLI TULEVAISUUDESTA
Kun korona-aika on nakertanut nuoruudesta yli vuoden, lukiolaista huolestuttaa.
Pöydän kulmalla on paksu, englanninkielinen opus, jota Anna tahkoaa koulutöiden
ohella. Hänellä on suuri unelma.
– Haen jatko-opintoihin Yhdysvaltaan.
Mutta tuleeko enää aikaa, jolloin elämäl-

6
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4
5

Musiikki on tärkeä
henkireikä. Pianoopinnot sujuvat etänä
olohuoneesta.

2
3

Anna on tunnollinen ja
pitää siitä, että asiat
ovat järjestyksessä ja
tapahtuvat ajallaan.
Joskus alakerrasta löytyy
lounasseuraa. Tänään
kahvitauolle sattui Annan
äiti Hanna Nuorviita.

Lukiolaisen kalenterista
löytyy merkintöjä lähinnä
koulutehtävistä. Odotetut
nuortenleirit ovat jääneet
pitämättä.

6

Ulkoilu on mukavaa, mutta
lähteminen takkuaa.
– Hirveä homma saada
itsensä ulos, Anna tunnustaa.

lään voi tehdä, mitä haluaa? Riittävätkö
valmiudet, jos koronatoimien seurauksena koko ikäluokan opiskelutaidot ontuvat?
Epävarmuus hämärtää tulevaisuuskuvaa.
– Muistankohan enää edes, miten ihmisten kanssa pitää käyttäytyä, Anna ihmettelee ääneen.
Monet Annan tuntemat nuoret ovat menettäneet työnsä, eikä työelämästä kerry
kokemusta. Nyt vaakalaudalla näyttäisi olevan koko toimintakyky.
– Ikäisteni kohdalla surettavat mielenterveysongelmat, Anna jatkaa vakavana.
Toisilla on masennusoireita, toisia ahdistaa. Toivottomuus näkyy tuttavapiirissä väsymyksenä ja passivoitumisena. Viesteihin
vastaaminen venyy.
Sitkeä väsymys on myös ensi syksyn abiturientin hallitseva tunne. Mikään ei oikein
kiinnosta.
– Eihän tämä syksyn kirjoitustenkaan
kannalta hyvältä näytä, hän miettii.
Jotkut ovat venyttäneet lukiosuunnitelmaansa neljään vuoteen parempien aikojen
toivossa. Niin tekisi Annakin, jollei visio tulevaisuudesta olisi niin vahva.

OIKEUS PUHUA
Huhtikuun puolivälissä tunnelin päässä
siintää hailakkaa valoa. Koronatartunnat
ovat laskussa, ja kevään viimeisellä jaksolla
on luvassa lähiopetusta yhteensä noin kolmen viikon ajan.
– Tämä on erittäin tervetullut käänne,
myöntää Anna, joka odottaa kavereiden ja
opettajien tapaamista.
Lähipäiviä kertyy kuitenkin verrattain vähän, eikä muutos vaikuta ratkaisevan lukiolaisten tilannetta kokonaan.
Annasta tuntuu, kuin aikuiset eivät olisi
ymmärtäneet jotakin.
– Ärsyttää, kun meitä ei kuunnella.
Hän yrittää olla valittamatta, mutta painottaa, että positiivisen asenteen ylläpitäminen ei voi tarkoittaa vaikenemista. Jos
asetelmassa on epäoikeudenmukaisuutta,
siitä pitää olla oikeus kertoa.
Nyt edessä on viikonloppu, joka jatkaa
arjen viitoittamaa rataa.
Nuoren odotukset ovat varsin kohtuullisia.
– Toivon, että pääsen ulos ja ehdin katsoa jotain kivaa Netflixistä, Anna summaa.
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Kartaksi parempaan
perhepolitiikkaan

YHTEINEN TAHTOTILA LÖYTYI

Kansallisen lapsistrategian saaminen Suomeen on esimerkki pitkäjänteisestä vaikuttamisesta, jossa tehtiin menestyksellisesi eri tahojen yhteistyöstä.
Lapsen oikeuksien viestinnän yhteistyöverkosto antoi marraskuussa 2017 kannanoton, jossa vaadittiin lapsen oikeuksiin perustuvan
kansallisen lapsistrategian laatimista. Helmikuussa 2018 kuusi lapsi- ja perhejärjestöä toisti vaatimuksen yhteisessä kannanotossaan.
Olimme Lastensuojelun Keskusliiton Kirsi Pollarin kanssa valmistelleet kannanotot ja teimme laajan muistion asian tueksi. Kirjoitimme
myös lehtiin. Lapsiasiavaltuutettu edisti lapsistrategiaa omalla tahollaan ja monet muutkin toimijat liputtivat asian puolesta.
Järjestöt ja lapsiasiavaltuutettu olivat tehneet lapsen oikeuksien
sopimusta tunnetuksi jo vuosien ajan, mikä antoi hyvä maaperän lapsen oikeuksiin perustuvalle strategialle.
Yhteinen päämäärä ja vaikuttamistyö tuottivat tulosta. Sipilän hallitus teki keväällä 2018 päätöksen lapsistrategian esivalmistelun aloittamisesta. Opetus- ja kulttuuriministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö asettivat yhdessä valmistelevalle työlle ohjausryhmän, jossa olin
mukana. Esivalmistelun tuloksena maaliskuussa 2019 julkaistiin Lapsen aika -raportti ja sitä tukeva tutkijatyöryhmän raportti.
Lapsi- ja perhejärjestöt pitivät lapsistrategiaa vaalivaikuttamisessaan vahvasti esillä. Strategian laatiminen kirjattiinkin Rinteen ja Marinin hallitusten ohjelmiin vuonna 2019. Hallitus asetti keväällä 2020
parlamentaarisen komitean valmistelemaan lapsistrategiaa. Komiteassa oli jäsen ja varajäsen jokaisesta eduskuntapuolueesta, minkä
lisäksi komitealla oli pysyviä asiantuntijoita ja sihteeristö. Komitean
työn ja strategian toimeenpanon tueksi laadimme yhdessä Kirsi Pollarin kanssa lapsistrategian oikeudellisesta perustasta selvityksen,
joka julkaistiin toukokuussa 2020. Pollarin kanssa olimme mukana
myös komitean sihteeristössä.
Komiteassa käytiin vilkasta keskustelua siitä, mitä ja missä laajuudessa eri asioita strategiaan kirjataan. Tämä on ymmärrettävää, sillä
puolueilla on erilaisia näkemyksiä ja painotuksia myös lapsi- ja perhepoliittisista kysymyksistä. Komitea pääsi kuitenkin yhteisymmärrykseen strategian sisällöstä. Yksimielisen mietintö saatiin valmiiksi
määräajassa joulukuussa 2020 ja strategia julkaistiin helmikuussa
2021.
On hienoa, että kaikki eduskuntapuolueet ovat sitoutuneet lapsen
oikeuksiin perustuvaan lapsistrategiaan. Mikään strategia ei kuitenkaan toteudu itsestään. Tarvitaan pitkäjänteistä sitoutumista ja aktiivista toimeenpanoa. Lapsi- ja perhejärjestöillä on tärkeä rooli tämän
muistuttamisessa. Jos sitoutuminen jatkuu tulevina vuosina, strategian tavoite kestävästä, johdonmukaisesta ja pitkäjänteisestä lapsi- ja
perhepolitiikasta toteutuu myös käytännössä.

Koronapandemiasta huolimatta komitea
sai mietintönsä valmiiksi määräajassa. Mietintö oli lisäksi yksimielinen.
– Se, että työ saatiin määräajassa tehdyk-

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

Poukkoilevaa, linjatonta, sirpaleista. Lapsi- ja perhepolitiikkaa
on moitittu kovinkin sanoin. Ratkaiseeko alkuvuodesta julkaistu
lapsistrategia ongelmat?
TEKSTI LIISA PARTIO KUVITUS ANTTI YRJÖLÄ

L

eikitään, että ollaan porukalla
metsässä. Suunta on periaatteessa
selvä, mutta reitti hakusessa. Yhden mielestä pitäisi vaan mennä
vauhdilla eteenpäin, toinen epäröi
ja hakee turvallisinta polkua. Väitellään,
eikä kukaan liiku pitkään aikaan mihinkään. Tehdään päätös, mutta kohta se perutaan. On vaikea arvata, mitä seuraavaksi tapahtuu tai kuinka kauan ihmisten ilmoille pääseminen kestää.
Kuva ei ole kaukana perhepolitiikasta.
Periaatteessa suunta on selvä: lasten asiat
ovat tärkeitä ja perheitä pitää tukea, mutta
miten ja milloin, on ollut vaikeampaa ratkaista. Eteneminen on ollut hidasta. Yksi
hallitus on leikannut, seuraava palauttanut. On ollut työryhmiä ja kärkihankkeita.
Tarpeellisia ja odotettuja uudistuksia on
kaatunut erimielisyyksiin. Yleensä syynä on
ollut raha.
Lapsi- ja perhejärjestöt ovat pitkään vaatineet perhepolitiikkaan selkeää visiota
ja pitkäjänteisempää suunnittelua. Tukea
on saatu lapsen oikeuksien sopimuksen
toimeenpanoa valvovalta komitealta. Jo
vuonna 2011 YK:n lapsen oikeuksien komitea korosti Suomea koskevissa päätelmissään, että lapsen oikeuksien toteuttaminen
edellyttää johdonmukaista lapsipolitiikkaa
ja lapsen oikeuksia koskevien kysymysten
kansallista koordinaatiota. Järjestöt tekivät yhteisen, selkeän ehdotuksen: Suomeen
tarvitaan kansallinen lapsistrategia, joka
ohjaa lapsi- ja perhepolitiikkaa.

PALJON KESKUSTELUA POHJANA
Nyt lapsistrategia on valmis, mutta hetkessä se ei syntynyt. Vei pitkään ennen kuin
tunnustettiin, että lapsen oikeuksien to-
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MITEN LAPSISTRATEGIA
SAATIIN SUOMEEN?

teutuminen on Suomessa riippunut paljon
esimerkiksi lapsen taustasta, perheestä ja
asuinpaikasta.
Strategiatyötä pohjustettiin jo edellisellä hallituskaudella laajoilla keskusteluilla,
jotka koottiin Lapsen aika 2040 -raportiksi. Tällä hallituskaudella asetettiin selkeä
tavoite: parlamentaarisesti valmistellun,
hallituskausien yli ulottuvan lapsistrategian
laatiminen.
Strategian valmisteluun on osallistunut
jopa parisen sataa henkilöä: virkamiehiä,
poliitikkoja, asiantuntijoita ja sidosryhmien edustajia. Lapsille, nuorille ja aikuisille
suunnattiin kysely, johon saatiin yhteensä
lähes 3 000 vastausta kuudella eri kielellä.

MITÄ LAPSET JA NUORET SANOIVAT?
– Kyselyn vastaukset osoittivat, että lapset
tunnistavat omia oikeuksiaan. Aika moni
lasten esiin nostamista asioista koski sitä, miten lapsia kuullaan ja kuunnellaan
ja käytetäänkö heidän antamaansa tietoa,
kertoo komitean pääsihteerinä toiminut
varatuomari Johanna Laisaari.
– Kyselyssä korostui myös yksinäisyys ja
kiusaaminen sekä yhdenvertaisuus ja syrjimättömyys. Lapset ovat oikeudenmukaisia ja tunnistavat syrjinnän, eikä vain silloin, kun he itse ovat kohteena, vaan myös
silloin, kun muita on syrjitty tai kohdeltu
väärin. Sitten tuli esiin pohdintaa siitä, hyväksytäänkö lapset ja nuoret sellaisina kuin
he ovat.
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MAINOS
sekä lasten oikeus tulla kuulluksi ja saada
tietoa.

PAPERILTA LASTEN ARKEEN

si, kertoo, että lasten oikeuksia kunnioitetaan Suomessa yli puoluerajojen, Johanna
Laisaari toteaa.
– Löytyi yhteinen poliittinen tahtotila.
Kaikki eduskuntaryhmät olivat mukana ja
sitoutuivat strategiaan. Sillä on iso merkitys, koska aiemmin lapsi- ja perhepolitiikka
on ollut hyvin hallituskausikohtaista.
Johanna Laisaari pitää lapsistrategian toteutumista myös näyttönä järjestöjen vaikuttamistyön onnistumisesta.

MISTÄ STRATEGIA PUHUU?
Strategian perustana on YK:n lapsen oikeuksien sopimus. Visiona on Suomi, jossa
lapsen oikeudet toteutuvat täysimääräisesti ja yhdenvertaisesti yhteiskunnan kaikilla
osa-alueilla.
Pääajatuksia on kolme:
1. Strategialla luodaan aidosti lapsi- ja
perhemyönteinen, lapsen oikeuksia kunnioittava Suomi.
2. Lapsen oikeudet ja asema vakiinnutetaan niin, että lapset huomioidaan johdonmukaisesti kaikessa poliittisessa ja tosiasiallisessa toiminnassa muiden yhteiskunnan jäsenten rinnalla, ja että lapset saavat
tietoa heille kuuluvista oikeuksista.
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3. Haavoittuvassa asemassa olevien lasten asema turvataan ja heidän tarpeensa
tunnistetaan paremmin.
Johanna Laisaari nostaa strategian sisällöstä erityisesti lasten osallisuuden lisäämisen eli lasten tunnistamisen yhdenvertaisina toimijoina muiden kanssa.
– Tärkeää on myös haavoittuvassa asemassa olevien lasten aseman tarkasteleminen kautta linjan ja myös sen ymmärtäminen, että on tilannekohtaista haavoittavuutta.
37-sivuinen strategia käsittelee kattavasti lasten oikeuksiin liittyvät kysymykset
ja antaa niihin linjauksia. Tarkasteltavana ovat syrjintä ja eriarvoisuuden torjunta, haavoittuvassa asemassa olevien lasten
oikeuksien turvaaminen ja lasten suojelu
väkivallalta. Se ottaa kantaa myös lasten ja
perheiden sosiaali- ja terveyspalveluihin,
varhaiskasvatukseen ja koulutukseen, perheen riittävään toimeentuloon ja työn ja
perheen yhteensovittamiseen sekä lasten
läheis- ja vertaissuhteisiin, vapaa-aikaan ja
harrastuksiin.
Tärkeitä linjauksia ovat myös lasten osallisuus yhteiskunnassa, lapsiin kohdistuvien
vaikutusten arviointi ja lapsibudjetointi

Hyvin valmisteltu ja tarpeellinen strategiapaperikin voi jäädä hyödyttömäksi, ellei
sen toimeenpanoa varmisteta. Siitäkin on
tässä tapauksessa huolehdittu.
– Strategiaan on nyt kirjattu, mitä asioita tässä yhteiskunnassa pitäisi ratkoa. Seuraava vaihe on toimeenpanosuunnitelman
tekeminen tämän kevään aikana. Se tulee
jatkossa jokaisen hallituksen tehtäväksi.
Siihen kirjataan tavoitteet, toimenpiteet ja
resurssit. Seurannassa pitää katsoa eri toimenpiteiden vaikuttavuutta, kuvaa Johanna Laisaari.
Lähtökohtana on, että lasten oikeuksien
edistäminen ei ole vain valtionhallinnon
asia vaan yhteinen yhteiskunnallinen kysymys. Kuntien tulee olla vahvasti mukana,
mutta myös elinkeinoelämän on nähtävä
oma roolinsa muun muassa työn ja perheen yhteensovittamisessa. – Parhaiten
lasten oikeudet tunnetaan siellä, missä tehdään töitä lasten kanssa samoin kuin lapsi- ja perhejärjestöissä. Nyt pitäisi päästä
siihen, että myös ne, jotka eivät suoraan tee
töitä lasten kanssa tai jotka valmistelevat
päätöksiä, joilla on vain välillisiä vaikutuksia lapsiin, osaisivat ottaa lasten oikeudet
paremmin huomioon.

PITKÄJÄNTEISTÄ TYÖTÄ
Johanna Laisaari tunnistaa lapsistrategiaan
kohdistuvat isot odotukset.
– Tiedän, että lapsistrategian toivotaan
ratkaisevan nopeasti monta asiaa, mutta muutos ei tapahdu silmänräpäyksessä vaan pitkäjänteisellä työllä. Minä näen
lapsistrategian merkittävänä lähtölaukauksena asenteiden, ajattelun ja osaamisen
muutokselle, jonka myötä ymmärrys lasten
oikeuksista, lapsivaikutusten arviointi, lapsibudjetointi sekä lapsiin liittyvän tiedon
kerääminen etenevät.
– Kun saamme lisättyä lasten tietoisuutta lasten oikeuksista, kasvaa uusi sukupolvi, jolle lasten oikeudet ovat luonnollinen
asia aina kun he tekevät päätöksiä.
Lapsistrategia antaa suuntaviivat paremmalle lapsi- ja perhepolitiikalle ja edistää
tärkeintä: lasten oikeuksien toteutumista.
Siihen voi vaikuttaa myös jokainen kuntalainen äänestämällä lasten oikeuksiin perehtynyttä ehdokasta ja peräämällä lapsivaikutusten arviointia päätöksissä.
 lapsistrategia.fi

SIPOOLAISNUORET TESTASIVAT, PUUTTUVATKO AIKUISET
KIUSAAMISEEN – KIUSAAMISKOE-VIDEO VALITTIIN
KUUKAUDEN NETTIENKELIKSI
Sipoonjoen koulun ja Kungsvägens
skolan 8.-luokkalaisten nuorten
toteuttama, laajalle netissä levinnyt
Kiusaamiskoe-video valittiin helmikuun
Nettienkeliksi. Palkinto myönnetään
kuukausittain joko yksityishenkilölle,
yhteisölle tai yritykselle, joka tekee
tärkeää ja näkyvää nettivihan ja
-kiusaamisen vastaista työtä netissä
tai sosiaalisessa mediassa.
Nettirikosten ehkäisyyn ja seurausten
minimoimiseen erikoistunut vakuutuspalveluyhtiö mySafetyn perustama Nettienkeli-palkinto on vastaisku yhä raaistuvalle nettikiusaamisilmiölle.
”Nettienkeli-palkinto huomioi henkilöitä ja tahoja, jotka uskaltavat puhua ja
puuttua nettikiusaamiseen sekä tekevät
näyttävää nettikiusaamisen vastaista
työtä netissä. Palkinnon tavoitteena
on myös osaltaan ylläpitää keskustelua
ja lisätä tietoisuuttaa nettivihasta ja
nettikiusaamisesta”, kertoo mySafetyn
asiakkuus- ja markkinointijohtaja Johanna
Abgottspon.
KIUSAAMISKOE-VIDEON SANOMA
ON SELVÄ: KIUSAAMISEEN TULEE
AINA PUUTTUA
Helmikuun 2021 Nettienkeliksi valittiin
sipoolaisten kahdeksasluokkalaisten
nuorten kiusaamista käsittelevä piilokameravideo Kiusaamiskoe.
Nettienkelin tuomaristossa toimiva
TikTok-vaikuttaja Sari Aalto kertoo, että

nuorten video on rohkea ja tunteisiin
vetoava teko kaikenlaista kiusaamista
vastaan, ja se ansaitsi saada tunnustusta.
”Sipoolaisnuorten Kiusaamiskoe-video
ansaitsi kiistatta Nettienkeli-palkinnon.
Videossa nuoret heittäytyivät rohkeasti
näyttelijän rooliin ja haastoivat aikuiset
puuttumaan dramatisoituun kiusaamistilanteeseen. Video keräsi yli miljoona
katselukertaa ja se herätti rakentavaa
keskustelua niin nuorten kuin aikuisten
keskuudessa”, Aalto kertaa tuomariston
perusteluja.
VIDEOLLA ESITETÄÄN TODENTUNTUISIA KIUSAAMISTILANTEITA
Kiusaamiskoe-videon avulla nuoret
halusivat saada äänensä kuuluviin ja
ottaa kantaa tuloksettomalta vaikuttavaan kiusaamiskeskusteluun. Esittämällä
videolla todentuntuisia kiusaamistilanteita nuoret toivoivat kiusaamiseen puututtavan enemmän erityisesti sivullisten
toimesta.
”Nuoret käsikirjoittivat videon ja
toteuttivat projektin itse. He halusivat
valita aiheeksi kiusaamisen, sillä ilmiö
koskettaa monia, erityisesti heitä itseään.
Nuorten selkeänä tavoitteena oli herättää
ajatuksia ja keskustelua kiusaamiseen
liittyen, sekä saada yhä useampi henkilö
puuttumaan herkemmin kiusaamiseen.
Haasteena oli keksiä, miten nuoret saavat
kiinnitettyä erityisesti aikuisten huomion
ja miten videolla voidaan tuoda esiin keinoja puuttua kiusaamiseen. Alun perin

piilokameran avulla oli tarkoitus osoittaa,
miten ihmiset eivät puutu näkemäänsä
kiusaamiseen, mutta yllätykseksemme
viisi kuudesta henkilöstä puuttui vieressä
näyteltynä tapahtuneeseen kiusaamistilanteeseen. Näin videosta muodostui
kannustava esimerkki, kuinka kiusaamiseen voi puuttua”, kertoo Sipoonjoen
koulun opettaja ja projektissa avustamassa ollut Johanna Romeik.
Kiusaamiskoe-video toteutettiin
Gutsy Go -viikolla kahden sipoolaiskoulun kahdeksasluokkalaisten yhteistyöllä.
Videon voi katsoa Youtubessa nimellä
Kiusaamiskoe | Gutsy Go Sipoo 2020.

MYSAFETYN KUUKAUDEN
NETTIENKELI
Tuomaristo valitsee Suomen Kuukauden nettienkelin joka kuukausi. Nettienkeli voi olla joko yksityishenkilö,
yhteisö tai yritys, ja omia ehdotuksia
Kuukauden nettienkeliksi voi jättää
osoitteessa www.nettienkeli.fi.

Harkinnassa
hännänheiluttaja

Lemmikin kasvua ja kehitystä on antoisaa
seurata, ja lemmikkien kautta lapsi oppii
myös tunnistamaan omia tunteitaan.

Lemmikkieläin tarvitsee hoivaa, tekemistä ja yhteistä aikaa.
TEKSTI MERJA RÄTY KUVA PEXELS | ADRIANNA CALVO

1

HARKINTA ON LEMMIKIN
VALITSEMISESSA VALTTIA

Miettikää, minkälainen lemmikki
sopii perheen arkeen. Nyrkkisääntö on,
että lemmikille pitää omistaa vuorokaudestaan tunteja, vaatimattomimmillekin
vähintään kaksi. Sisätiloissa viihtyvälle
kissa on hyvä ratkaisu, kunhan muistaa,
että kissa ei ole helppo koira: jos kissa ei
esimerkiksi pääse toteuttamaan saalistusviettiään ulos, täytyy omistajan keksiä
sille saalistusleikkejä.
Koiran omistajan pitää olla säänkestävä, sillä ulos pitää lähteä säällä kuin
säällä. Tutustu siihen, mihin eri rotuja on
alun perin käytetty. Metsästyskoira lähtee
herkästi taluttajan käsistä, jos pusikossa
vilahtaa jänis, ja laumanvartija suhtautuu
epäluuloisesti kotiin tuleviin vieraisiin.
Turkin laatukin on hyvä ottaa huomioon, sillä joitakin koiria pitää pestä viikoittain tai kammata päivittäin.
Kun jokin rotu alkaa kiinnostaa, kannattaa tutustua ihmisiin, joilla on itseä
kiinnostavan rodun koira. Facebook-ryhmissä voi kysellä aiheesta ja tehdä esimerkiksi Kennelliiton sivuilta löytyvä koiranhankkijan testi.

2

YHTEINEN TEKEMINEN VAHVISTAA
LAPSEN MOTIVAATIOTA

Lapsi voi luvata, että hoitaa, ulkoiluttaa ja tekee mitä vain, jos perheeseen
hankitaan lemmikki. Vanhemman on silti
hyvä ottaa huomioon se, että jos lapsen
motivaatio loppuu, aikuisen ei voi loppua.
Lapsi on viisasta ottaa alusta alkaen
mukaan suunnitteluun. Voi miettiä, mikä
olisi sopiva rotu, mikä nimi annetaan ja
mitä lemmikin kanssa tehtäisiin yhdessä.
Kun lemmikki nähdään alusta asti rakas-
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tettuna perheenjäsenenä, kasvaa kiintymys ja vastuu. Yhdessä tekemällä lapsi
oppii, että eläimellä on omat tarpeensa ja
että hyvinvoivan lemmikin kanssa on mukavampi olla.
Lapset voi mainiosti ottaa mukaan
myös lemmikin opettamiseen, sillä lemmikin oppiminen on onnistumisen kokemus myös lapselle.

3

KOIRAA EI AINA TARVITSE OMISTAA

Lainakoira tai koirakaveri on hyvä
vaihtoehto, jos oman hankkiminen
ei ole mahdollista tai jos vielä harkitsee
omaa koiraa. Esimerkiksi Facebookin
kautta voi löytää ylimääräistä ulkoiluttajaa kaipaavia koiranomistajia.
Lapselle kannattaa opettaa koiran kielen perusasioita: koiraa kohti ei juosta, ei
halata eikä kosketa ilman omistajan lupaa. Lainakoiraan tutustutaan vähitellen,
käydään vaikka kylässä rapsuttelemassa,
sitten lähdetään pienelle lenkille, sitten
pidemmälle ja lopulta koira voi tulla ehkä
yökylään. Koiraan tutustuminen on kaverisuhteen rakentamista.

4

LEMMIKIN KANSSA AVAUTUU OMA
MAAILMA

Lapset haluavat tehdä asioita yhdessä vanhempiensa kanssa, siksi on
mutkatonta ottaa lapsi mukaan lemmikin hoitamiseen.
Jo perustaitojen opettamista voidaan
tehdä yhdessä, esimerkiksi koiran totuttaminen hihnaan ja vierellä kulkemiseen,
liikkumiseen bussissa ja kaupungilla.
Rotukoirayhdistyksistä löytyy tavallisesti paljon erilaisia tapahtumia, joihin
lapsetkin voivat osallistua.
Joillakin paikkakunnilla on myös koirakerhoja lapsille. Koirakoulutuspalveluita

kannattaa myös harkita.
Lemmikin kasvua ja kehitystä on antoisaa seurata, ja lemmikkien kautta lapsi
oppii myös tunnistamaan omia tunteitaan. Ja tärkein juttu on tietenkin ajan antaminen lapselle ja lemmikille. Yhteinen
arki riittää pitkälle.

5

ELÄINTÄ EI SAA HYLÄTÄ

Jos yllättäen tulee tilanne, jolloin
lemmikistä on luovuttava, on sille
löydettävä paras mahdollinen koti. Silloin
on syytä varautua siihen, että kodin löytymiseen kuluu aikaa, sillä mahdolliset uudet omistajaehdokkaat pitää haastatella.
Apua voi etsiä Facebookin lemmikkien
kodinvaihtajat-ryhmistä ja eläinsuojeluyhdistyksistä. Koiranomistaja voi varautua ennakolta yllättäviin tilanteisiin valitsemalla hyvän kasvattajan tai vastuullisen rescue-yhdistyksen. Kasvattaja voi
esimerkiksi ottaa koiran takaisin tai auttaa kodin etsimisessä. Rotukoiraharrastajilla on omia kodinvaihtokanavia.
Lapsille pitää olla asiassa rehellinen ja
antaa heidän surra. Jos on löydetty hyvä
koti, voi olla mahdollista, että lemmikkiin
voi edelleen pitää yhteyttä ja vaikka tarjota väliaikaista hoitoa.

Vinkit lemmikin hankintaan antoi Suomen eläinsuojelun (SEY) vs. toiminnanjohtaja Maria Lindqvist.

 elaintaito.fi
 sey.fi/wp-content/uploads/2015/07/
fiksun_koiranostajan_opas.pdf
 online.flowpaper.com/76e80712/
seyhyvaelamalemmikilleweb/#page=1
 hankikoira.fi
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LEIKKI LÄPIVALAISTUNA

Onks pakko mennä
ulos leikkii?
Ulkoilu vahvistaa lapsen luontosuhdetta ja kasvattaa luontoa
kunnioittavia aikuisia. Moni lapsi tarvitsee kuitenkin aikuisen apua
ulkoleikkien keksimisessä.

L

REPPUUN EVÄÄT, LUUPPI TAI
SATUKIRJA
Suomessa on välillä viheliäiset säät ja ulos
lähteminen tuntuu aikuisestakin rasittavalta. Anna Anttonen kehottaa etsimään uutta
suhtautumistapaa asiaan: pois pakosta ja
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kohti sitä ajatusta, että tänäänkin saa ulkoilla.
Raitis ilma tekee hyvää kaikille, ulkona
tulee liikuttua huomaamatta ja lapsi kehittää ohessa myös hieno- ja karkeamotorisia
taitojaan. On tutkittu, että verenpaine laskee jo vartin ulkoilulla.
– Aina ei tarvitse suunnitella kahden tunnin patikkaretkeä, vaan se vartti tosiaan jo
alentaa stressitasoja, Anttonen vinkkaa.
Perhe voi lähteä kännyköiden kanssa
metsään kuvaamaan vuodenajan merkkejä,
kokeilla geokätköilyä, ottaa iltapalan mukaan ja syödä sen kannonnokassa tai lukea
vaikka iltasadun ulkona.
– Joskus lapset haluavat ottaa ulos mukaan leluja, ja siihenkin kannattaa suhtautua hyväksyvästi. Pikkuautot tai muovieläimet saattavat innostaa leikkiin, Anttonen
sanoo.
Välineistä myös luupit, kiikarit ja taskulamput avaavat uusia ulottuvuuksia.
– Monet aikuiset ovat koulutuksissamme
olleet vaikuttuneita siitä, millaisen lilliputtimaailman luuppi paljastaa vaikkapa puun
kuoren sisältä.
Joskus lasten oma leikki lähtee metsässä käyntiin niin voimalla, että aikuinen saa
samalla puuhata omiaan: kerätä marjoja,

1

Tee herkkueväät.

TEKSTI LAURA PÖRSTI KUVA LAURA RIIHELÄ

apsi marisee kuumista vaatteista,
kylmistä vaatteista, sateesta, kurasta tai tylsyydestä – ja vanhempi huomaa taas pakottavansa tätä
ulos. Ihanteet Melukylän lapsina
pientareita juoksevasta jälkikasvusta tuntuvat kaukaisilta. Mitä tehdä?
– Paras on hyväksyä se, että lapsi voi tarvita aikuisen seuraa ulkona ja apua tekemisten keksimiseen, sanoo Suomen Ladun
lastentoiminnan suunnittelija Anna Anttonen.
Hän muistuttaa, että ulkoilu toimii perheen yhteisenä aikana, sillä se tarjoaa jokaiselle jotakin: pihalla voi yhtä hyvin purkaa energiaa kuin rauhoittuakin.
– Lähtökohta on, että kaikkea, mitä voi
tehdä sisällä, voi tehdä myös ulkona. Kannattaa huomioida lapsen kiinnostuksenkohteet ja asenne. Jos hän tykkää piirtää,
voi lähteä piirtämään ulos, Anttonen ehdottaa.

Kokeile
vaikka heti

jumpata tai vaikka meditoida. Mikäpä sen
parempaa.

KAIKKI TUNTEET MAHTUVAT MYÖS
ULOS
Lapsen luontosuhde kehittyy, kun hän pääsee ulos, mieluiten myös muualle kuin rakennettuun leikkipuistoympäristöön.
– Luontosuhde taas on edellytys sille, että lapsista kasvaa luontoa kunnioittavia ja
siihen arvostavasti suhtautuvia aikuisia.
Sellaisia ihmisiä tulevaisuudessa tarvitaan,
Anna Anttonen sanoo.
Hän kehottaa katselemaan lähitienoota avoimin silmin. Olisiko rantoja tai ojanpientareita, peltoja tai metsäplänttejä, joihin voisi tehdä pienen retken?
– Itse katselen sopivia kohteita Googlen
satelliittikartasta, Anttonen paljastaa.
Hyvästä suunnittelusta huolimatta ulkoilu menee joskus pieleen. On kylmä, nälkä
tai kiukku.
– Kaikkia tunteita saa ulkonakin ilmaista, eivätkä kaikki retket suju seesteisissä
merkeissä. Silloin pitää sopeuttaa omaa
suunnitelmaa lasten jaksamisen mukaan
ja lähteä tarvittaessa aikaisemmin kotiin.
Seuraavalla kerralla menee paremmin, Anttonen rohkaisee.

Eväät kruunaavat ulkoilun kuin ulkoilun. Aina niiden ei tarvitse olla ihmeelliset, mutta joskus hommaan voi panostaa enemmän ja tuoda ulos vaikka lapsen
lempiruokaa. Ruokatermos auttaa pitämään eväät lämpiminä. Hc-versio on laittaa ruokaa itse luonnossa: muurinpohjaletut tai paistetut makkarat jäävät varmasti
mieleen. Isommat lapset voi ottaa mukaan
nuotion sytyttämisen tai trangian käytön
opetteluun. Inspiraatiota eväiden suunnitteluun löytyy Suomen Ladun sivuilta osoitteesta

 suomenlatu.fi/vaikuta/me-vaikutamme/
hankkeet/naturkraft/materiaalit

2

Ota muovipussi mukaan.

Tavallinen kävely muuttuu erityiseksi,
kun mukaan varaa pussin ja käsineet
roskien keräämistä varten. Puuha on palkitsevaa, sillä pussi täyttyy yleensä nopeasti. Roskakävely herättää myös hyviä keskusteluja lasten kanssa.

3

Nuku ulkona

ja muita hyviä vinkkejä lasten luontosuhteen vahvistamiseen löytyy Metsäemon blogista osoitteesta metsaemo.fi.
Myös Suomen Latu jakaa käytännön inspiraatiota lapsiperheille Facebook-sivullaan
Suomen Latu lastentoiminta ja osoitteissa

 suomenlatu.fi/perheliikunta
 suomenlatu.fi/lapevinkit
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VAPAAEHTOINEN
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Haluatko MLL:n vapaaehtoiseksi?
Tutustu mahdollisuuksiin
 mll.fi/vapaaehtoiseksi

IIT

Kaverina ja korvana
Lappeenrantalaiset Susan ja Josef tekevät vapaaehtoistyötä yhdessä. He ovat
aikuiskavereita, joiden kanssa lapsi voi harrastaa kivoja juttuja ja avata ajatuksiaan.
TEKSTI ANU KYLVÉN KUVA JANI KAUTTO

K

un Susan Soisalo, 23, ja Josef
Ben-Baruch, 35, muuttivat Lappeenrantaan opiskelujen perässä, yksi asia oli heti selvä: uuden
kotikaupungin ympyröihin olisi
päästävä mukaan nopeasti.
– Kaverikontaktien lisäksi kaipasimme
konkreettista toimintaa, jossa tutustuu ihmisiin. Haluamme olla vahvistamassa yhteisöllisyyttä.
Yksi hyvä väylä on vapaaehtoistyö, ja
MLL:n toiminta tuntui omalta.
– Olemme jo pitkään halunneet osallistua vapaaehtoistoimintaan enemmän. Nyt
hetki oli sopiva ja meillä molemmilla riittävästi aikaa, Josef ja Susan sanovat.
Pariskunta toimii kahden noin 10-vuotiaan siskoksen vapaaehtoisina aikuiskavereina.
MLL:n järjestämän koulutuksen Susan ja
Josef kävivät viime syksynä, ja tammikuussa oli ensimmäinen tapaaminen tyttöjen
kanssa. Tytöt pääsivät riehumaan lumessa
ja nauttimaan vauhdin hurmasta pulkkamäessä. Kerran leivottiin suklaa-banaanimuffineja ja maalattiin porukalla Josefin ja
Susanin luona. Kesäksi on suunnitteilla retkiä puistoon ja uimarannoille, ehkä pieneläintilallekin.
– Ensimmäiset tapaamiset ovat tutustumista, ja molemmin puolin voidaan pohtia,
miltä yhdessä oleminen tuntuu. Aikuiskaverien toivotaan sitoutuvan hommaan vähintään vuodeksi, Josef kertoo.

LUOTTAMUS LUO LUOTTAMUSTA
Aikuiskaveria haetaan yleensä lapselle tai
nuorelle, joka on jollakin tavalla yksinäinen
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tai aikuista juttukumppania vailla.
– Ensimmäisillä kerroilla kyselimme
konkreettisia asioita, joihin tyttöjen oli
helppo vastata. Otamme huomioon, mikä heitä kiinnostaa. He ovat taiteellisia, ja
itsekin tykkään piirtää ja maalata, Susan
kertoo.
– Kun luottaa lapseen, hänkin alkaa luottaa. Hyvä suhde syntyy ihan perusjutuista:
on ystävällinen ja huomioonottava. Tytöt
ovat vielä sen verran nuoria, että kovin syvällisistä asioista ei puhuta, Josef lisää.

ehtoistyö liian iso pala ja jaksaako sitä opiskelun ohessa. Kynnys olikin matala, ja
MLL:n työntekijöiltä saa tarvittaessa vinkkejä, mitä lasten kanssa voi tehdä.
Hän kannustaa kaikkia vähänkin kiinnostuneita käymään ainakin koulutuksen.
Sen jälkeen voi vielä päättää, lähteekö mukaan toimintaan.
– Kerran pari vuodessa MLL järjestää vapaaehtoisille yhteisen tapahtuman, ja siellä
tutustuu samanhenkisiin ihmisiin, Susan
kertoo.

HYVÄ MIELI, KUN VOI OLLA AVUKSI
Josef opiskelee sosionomiksi ja aikoo suuntautua nuorten parissa työskentelyyn.
– MLL:n toiminnassa saa vähän esimakua, millaista se voisi olla. Tykkään olla ja
leikkiä lasten kanssa. Veljeni lasten kanssa
vietin paljon aikaa, kun asuimme lähempänä.
Susan ja Josef ovat tekijätyyppejä, eikä
vapaaehtoistoiminta ole uutta. Josef on
muun muassa ollut siskonsa kanssa vapaaehtoistyössä ulkomailla. Susan toimii
MLL:n kautta myös maahanmuuttajan ystävänä.
– On hienoa huomata, että toisilla on
hauskaa ja he nauttivat yhteisestä tekemisestä. Tulee hyvä mieli, kun saa auttaa ja olla tukena, Susan ja Josef sanovat.
He suosittelevat aikuiskaveriksi ryhtymistä kaikille, jotka viihtyvät lasten seurassa. Tapaamisia on yleensä pari kertaa
kuussa.
– Kiireisemmältäkin löytyy sen verran aikaa, Susan toteaa.
Josefia mietitytti aiemmin, onko vapaa-

Oivalluksemme
 Hyvä ja luottamuksellinen suhde luodaan olemalla oma itsensä. Ei kannata jännittää ensimmäistä tapaamista liikaa: lastakin varmasti vähän jännittää.
 Vapaaehtoinen aikuiskaveri on ihan tavallinen
aikuinen, joka tekee lapsen kanssa ihan tavallisia asioita. Superviihdyttäjäksi ei tarvitse
ryhtyä.
 Vapaaehtoistoiminta on hyvä keino rakentaa
yhteisöllisyyttä ja paikkakuntalaisten yhteishenkeä.

AIKUISKAVERIT
tarjoavat aikaansa lapsille ja nuorille, jotka kokevat yksinäisyyttä tai joille ei
esimerkiksi koulunkäynti maistu. Yhdessä touhutaan lapsille mieluisia tavallisia
asioita. Voidaan pelata jalkapalloa, käydä kirjastossa, leipoa tai vain jutella.
MLL:n työntekijät kouluttavat kaveriksi ryhtyvät ja ovat taustatukena koko
kaverisuhteen ajan. Kaveritoimintaan mukaan tulevilta tarvitaan suostumus
rikostaustan selvittämiseen.
 mll.fi/piirit
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MEIDÄN MLL

Kuva: Elias Lahtinen

Etuja, iloa ja yhdistysten kuulumisia.

Lukeminen lasten kanssa
kiinnostaa eläkeikäisiä

ME OLEMME MLL!
Vuonna 2020 MLL:ssa toimi 26 000 vapaaehtoista. Vapaaehtoisiamme oli
yhtä paljon kuin Imatralla asukkaita. Työtä lasten hyväksi vapaaehtoiset tekivät
800 000 tuntia. Se vastaa 21 000 työviikkoa.
Yhdessä meitä on paljon. Yhdessä me voimme muuttaa elämää paremmaksi lapsille.
Lämmin kiitos jäsenille, vapaaehtoisille ja lahjoittajille.
Lue lisää MLL:n vuodesta 2020 osoitteessa mll.fi/2020
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Lukuharjoitus tarpeen
on totta kai, siksi
mummi ja vaarikin
paikan sai, koulun
arjessa viikoittain!
Tahdotko hymyn huulille? Youtubesta löytyvä,
lukumummi Anneli Jokisen sanoittama ja koululaisten kanssa esittämä LukumummiRÄP on
katsomisen arvoinen piristyspala.
Lukumummit- ja vaarit toimivat vapaaehtoisina yleensä alakouluissa, joissa he auttavat
lukemiseen tukea tarvitsevaa oppilasta joko
yksittäin tai ryhmissä. Lukemisen tukeminen on
yhdessä lukemista, lukemaan innostamista ja

luetusta keskustelua.
Lukumummi ja -vaaritoiminta on alun perin
MLL:n Järvi-Suomen piirin ja Niilo Mäki Instituutin kehittämä toimintamuoto, joka on esimerkiksi
päässyt koulutusinnovaatioiden HundrED-listalle
vuonna 2018.
Viime vuosina MLL:n valtakunnallisesti toteuttama lukumummi- ja vaaritoiminnan suosio on
kasvanut valtavasti. Vuonna 2020 lukumummien
ja -vaarien määrä tuplaantui yli 800:aan ja määrä
on ohittanut monta MLL:n perinteisempää vapaaehtoistehtävää.
– Ajattelen, että tässä toiminnassa vapaaehtoiseksi lähtemiseen on matalampi kynnys, kun
tehtävä on selkeästi rajattu ja kohdennettu, arvelee suosion syistä MLL:n Kaakkois-Suomen piirin
koordinaattori Hannaleena Ahtiainen.
Korona-aikana suuri osa Kaakkois-Suomen

lukumummeista on ollut olosuhteiden pakosta
tauolla, kun koulut ovat pääosin olleet ulkopuolisilta suljettu, mutta yksikään ei ole lopettanut.
– Vapaaehtoisemme ikävöivät selkeästi toiminnan pariin.
Ahtiainen kuvailee, että koulun kiireiseen arkeen on joskus haaste saada puhuttua sisään
ylimääräinen vapaaehtoinen, jonka tulemisia
jonkun täytyy koulussa koordinoida.
– Mutta kun sisälle saa yhden, niin sitten
koulussakin innostutaan. Vapaaehtoisemme kertovat usein, kuinka odotettuja vieraita
he ovat ja kuinka koko luokka haluaisi heidän
kanssaan lukemaan.
– Tässä vanhemmat voisivat olla avuksi ja
kysellä koululta, onko mahdollista saada lukumummia tai -vaaria apuun tukemaan lasten lukemista, Ahtiainen vinkkaa.
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MEIDÄN MLL

MEIDÄN MLL

Hyödynnä jäsenedut

OTA EDUT K ÄY TTÖÖN

Vahto

i Leht ilä

Terkut
yhdistyksistä!

Tampereen osasto täytti huhtikuussa sata vuotta, mitä juhlittiin mm. avoimen varhaiskasvatuksen
Kipparit-kerhoissa smoothie-tarjoilulla ja oman lelun päivällä. Lapset lauloivat osastolle onnittelulaulun. Juhlavuoteen on mahtunut pieniä ja isompia tilaisuuksia – joko verkossa tai paikan päällä
– aina piirustuskilpailusta vanhempainiltaan. Osaston luentosarja Lapsuuden vuosisata jatkuu edelleen. Kesällä on vuorossa ulkoilmatapahtuma lapsille ja vuoden päätteeksi juhlavastaanotto.
Vahdon yhdistyksen järjestämässä eläinkerhossa koululaiset ovat tutustuneet eri eläimiin ja niiden käyttäytymiseen, käsittelyyn ja ruokintaan. Erityisesti kerholaisia on kiinnostanut koirien hoito.
Välillä on leikitty eläinleikkejä ja taiteltu eläinaiheisia origameja. Yhdistyksen harrastekerhot ovat
onnistuneet kevään aikana erityisjärjestelyin, ja lapset ovat päässeet osallistumaan esimerkiksi parkour-, elokuva-animaatio-, kokki-, peli-, poni- tai Pokémon-kerhoon.
Ruokolahden yhdistys ja paikallinen laskettelukeskus ilahduttivat perheitä helmikuun sunnuntaisin MLL goes FreeSki -tapahtumalla, jossa lapsille oli tarjolla mm. ilmainen hiihtokoulu. Rinteisiin
oli myös viritetty maskotti Möllö Pöötisen talvipolku rasteineen, joissa innostettiin vaikkapa lumipallojen tekoon ja tarkkuusheittoon. Tehtäväkylttien QR-koodin takaa löytyi tietoa lastenoikeuksista.

”Lapsille tarkoitetut huoneet kodeissa ovat yleensä pieniä. Lattialla olevat sängyt, pöydät, tuolit
ym. ja niiden jalat lisäävät ahtautta, jolloin leikkimiselle ja leikkivälineille jää vain vähän tilaa.
Lapsen kasvaessa tuolien ja pöytien korkeutta ei
voi säätää muuta kuin vaihtamalla ne, ostamalla
uudet huonekalut. Kuitenkin on tärkeää, että lapsen käytössä on hänen sekä ruumiillista että henkistä kehitysvaihetta vastaavat tilat ja kalusteet.
Vaikka jokaiselle lapselle tulisi tunnustaa oikeus
omaan huoneeseen, käytännössä lukemattomat
lapset ovat sitä vailla. Lapsen ikioma tila saattaa
rajoittua kodissa ainoastaan sänkyyn, joka on
päivällä käytännöllisesti katsoen käyttöä vailla.”,
kirjoitettiin Lapsemme-lehdessä (1/1971), jossa
esiteltiin lapsille suunniteltu sisustusjärjestelmä
”poistamaan mainittuja haittoja”.
Sisustussarjan tilauksia otettiin vastaan MLL:n
keskuskansliassa, joka välitti ne huonekaluja valmistavalle puusepänliikkeelle.

Vastaa ja voita perhepeli
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 11.6.2021.
Vastaajien kesken arvomme kaksi kappaletta Oppi&ilon Hoksaa
tunteet -perhepeliä.
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Alennukset tuotteista
ja verkkokaupasta
• decola.fi
• earlylearning.fi
• finlandiakirja.fi
• hopea-puro.com
• Instru Optiikka
• Jesper Junior
• kirpunkoti.fi
• leikkien.fi
• luinliving.fi
• mydreamday.fi
• MySafety
• omanimitarra.fi
• pupunuppunapa.fi
• Sanoma Media Finland
• shadeshares.com
• Synsam
• vaahtopaat.fi
• vaapero.fi
Auto- ja välinevuokraus
• Hertz Autovuokraamo
Paikalliset edut
• MLL:n jäsenperheet saavat yleensä alennuksia mm. paikallisyhdistysten kerhomaksuista. Muista mahdollisista paikallisista jäseneduista yhdistyksesi tiedottaa
jäsenkirjeissään ja nettisivuillaan.

MLL PÄHKINÄNKUORESSA

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

• 81 000 jäsentä
• 546 yhdistystä
• 10 alueellista piiriä
• Etsi oman alueesi yhdistys tai piiri:
 mll.fi/yhdistyshaku
• Keskusjärjestö
 mll.fi/yhteystiedot

MLL:n jäsenille Synsam Lifestyle -sopimuksen kuukausimaksusta 20 %:n, silmälaseista 30 %:n sekä aurinko- ja piilolaseista 25 %:n alennus kaikissa Suomen Synsam-liikkeissä. Etu myönnetään
normaalihinnoista, eikä niitä voi yhdistää keskenään tai muihin tarjouksiin. Edut ovat voimassa toistaiseksi, ovat perhekohtaisia ja asioinnin alussa tulee mainita: MLL tai Mannerheimin Lastensuojeluliitto.

etu

10 %

Kuva: Aalloille Finland Oy
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etu

20–30 %

Kuva: Synsam

Ilmajoki 8.5., Kemi 11.5.
Lempäälä 25.5.
ja Eura 31.8.

Matkailu ja vapaa-aika
• Break Sokos Hotel Eden -kylpylä ja
kuntosali
• Elixia
• HopLop
• Hotelli Helka
• Ikaalisten Matkatoimisto
• Ranuan eläinpuisto
• SIIDA – Saamelaismuseo ja Luontokeskus
• Viking Line

Kuva: Marja-Terttu Korppila

Kuva: Tampereen yhdisty s

Onnea
100 vuotta täyttävät
yhdistyksemme!

MLL:n jäsenille 10 %:n etu Pupu Nuppunapa
-äänisatukirjasta. Omalle laitteelle ladattava
Pupu Nuppunapa tuo hauskoja, tuoreita sanoja
pikkuisten kieleen. Äänikirja sisältää yhdeksän
mp3-satua. Edun saa syöttämällä alennuskoodin MLLALE pupunuppunapa.fi-verkkokaupassa
ja etu on voimassa toistaiseksi.

etu

20 %

MLL:n jäsenille 20 %:n etu kaikista Aalloille
Finland Oy:n vaahtopaat.fi-verkkokaupan tuotteista. Vilskettä Vesillä -opetuskirjat innostavat maakrapuja ja vesipetoja liikkumaan vesillä
turvallisesti ja vastuullisesti. Edun voi lunastaa
verkkokaupassa koodilla MLL2021 ja etu on voimassa toistaiseksi.

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

Tietoa jäsenyydestä
Oma MLL -palvelusta voit mm. ladata jäsenkorttisi, maksaa jäsenmaksusi, päivittää omat ja perheesi muiden MLL:n jäsenten tiedot. Palvelusta löydät jäsenedut ja sieltä voit myös näyttää jäsenkorttisi. Lue lisää mll.fi/omamll.
Voit myös lähettää sähköpostia osoitteeseen jasenpalvelu@mll.fi tai soittaa ti ja to klo 9–11 numeroon 075 324 5540.
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KAINALOSSA

Rämäpään tahdissa
TEKSTI ANU KYLVÉN KUVA ANNA AUTIO

Jenni Heinonen, 42, Järvenpää
Zoe on ainut lapseni ja minulle tosi rakas.
Asumme kahdestaan. Elämä Zoen kanssa
on vauhdikasta, sillä hän on aktiivinen ja
energinen tyyppi.
Kevättalvelta muistan päivän, kun
olimme ensin tunnin pulkkamäessä ja
heti kotiin tultua Zoe päätti tehdä 20 käsilläseisontaharjoitusta. Zoe käy sirkustunneilla ja tykkää harjoitella akrobatiaa olohuoneessa. Hän on notkea ja kova
hakemaan rajojaan, haluaa testata, mihin
pystyy.
Olen ylpeä hänen sisukkuudestaan ja
sinnikkyydestään. Vaikeita asioita hän
jaksaa harjoitella sitkeästi, kunnes oppii.
Esimerkiksi skeittipuistossa hän toistaa ja toistaa, jos on päättänyt, että tämä
temppu on tärkeä oppia.
Talvella Zoe innostui jääkiekosta ja mä-
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kihypystä. Mummolan pihaan piti tehdä
lumesta hyppyri – ja ei kun sukset jalkaan
ja menoksi.
Itse en ole ollut lapsenakaan yhtään rämäpää. Olemme monella tavalla erilaisia
ja eri asioista kiinnostuneita. Zoe on fyysinen ja rohkea. Hän ottaa riskejä niin, että äitiä toisinaan hirvittää.
Zoella on välillä aika vahva tahto, ja
käymme pitkiä keskusteluja. Hän kysyy
usein, miksi asiat tehdään tällä tavalla?
Zoe on kova pohtimaan ja haluaa tietää, miten asiat toimivat. Kerran hän luki auton käyttöohjekirjaa ja halusi heti
selvittää perin pohjin, miten auto toimii.
Kun joku asia kiinnostaa, se tosissaan
kiinnostaa. Kysymyksistä aukeaa itsellenikin uusia asioita. En ole esimerkiksi
koskaan miettinyt, minkä muotoinen auton bensatankki on.

Zoe Heinonen, 8
Äiti on 40 000 vuotta vanha. Hän on aika
pitkä, mutta aion kasvaa pidemmäksi.
Äiti on hyvä leikkimään rosvoa ja poliisia. Hän on myös tosi hyvä leipomisessa, vaikka hän on leiponut viimeksi tuhat
vuotta sitten. Ei vaiskaan: pannukakkuja
hän leipoo usein. Jos täytyy käydä lääkärissä tai on muuten raskas päivä, äiti ostaa meille sushia.
Välillä tanssimme kahdestaan olohuoneessa, aika villisti. Joskus leikimme ninjoja ja painimme. Äidin kanssa on kivaa.
Ihailen äitiä, kun hänellä on hienot
vaatteet. Kun piirrämme yhdessä, äiti
piirtää jotain mörököllejä.
Äidillä on huumorintajua. Yhtenä iltana, kun leikimme unileluillani, hän esitti
orankia. Se oli hauskaa.
Äiti on maailman rakkain.

Älä jää yksin

Lapsiperhearki on tunteiden täyteistä. MLL:n
Vanhempainpuhelin ja chat on jokaisen vanhemman palvelu,
johon voit ottaa yhteyttä anonyymisti ja maksutta missä
tahansa asiassa.

Soita: 0800 92277
Chattaa tai kirjoita: mll.fi/vanhempainpuhelin

Hopeinen
Sofia-riipus

Lahjaksi vai omaksi?

69 €
www.tira.fi

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.

