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Ole pienten puolella.
Vanhemmat kaipaavat paikkaa, jonne voi tulla omana itsenään. Lapset puolestaan tarvitsevat 

ikäistään leikkiseuraa. Perhekahvila tarjoaa molempia sekä aamupalan. Lapset ensin 
-keräyksen tuotoilla yhdistykset mahdollistavat tarjoiluja, retkiä ja hetkiä tai vaikkapa 

tukioppilastoimintaa lähikoulussa. Lahjoita nyt. Kiitos, että välität.
 

Lue lisää keräyksestä mll.fi/lapsetensin ja osallistu yhdistyksesi kautta.

Keräys 2022
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Olemme kaikki järkyttyneitä sodasta, joka käynnistyi, kun Ve-
näjä hyökkäsi helmikuun lopussa Ukrainaan. Uutisvirta ja so-
messa leviävät kuvat sotaa pakenevista tai haavoittuneista ih-
misistä voivat herättää kaikenikäisissä ahdistusta ja pelkoa. 
Uutisten seuraamista on perheessä hyvä säädellä ja muistaa, 

että alle kouluikäiset lapset eivät tarvitse näitä uutisia.   
MLL on saanut murheellisia yhteydenottoja Suomessa asuvilta venäläis-

taustaisilta lapsilta, joita nimitellään ja syyllistetään Venäjän hyökkäyksen 
vuoksi. Negatiivisia tunteita ja pelkoja puretaan kiusaamalla. Siihen täy-
tyy aikuisten puuttua ja suojella lapsia epäoikeudenmukaiselta kohtelulta. 
Vastakkainasettelulle ei ole sijaa.  

Ukrainan kohtalo herättää laajaa myötätuntoa. Monet tahtovat auttaa. 
Hätäkeräykset ovat tuottaneet varoja kriisityöhön ennen näkemättömäl-
lä vauhdilla. MLL auttaa monissa eri kanavissa nuoria ja vanhempia, jotka 
etsivät keskusteluapua ahdistavissa tai mieltä painavissa asioissa. Tarjo-
amme tukea myös kouluille ja kasvattajille tilanteen käsittelyyn. Lehden si-
vuilla kerromme lisää MLL:n työstä.   

Meidän on tärkeä jatkaa työtämme arjessa ja pidettävä yllä asioita, jotka 
luovat turvaa ja toivoa. Sellaisia asioita ovat tavallinen arki, yhteiset aska-
reet, leikki, lukeminen ja pelaaminen. Yhdessä vietetty aika on parasta pa-
lautumista myös meille aikuisille. Omat lapseni ovat aikuisia, mutta soitan 
heille nyt tavallista useammin. Ja kotimatkalla kaivan puhelimesta voima-
kuvani esiin. Se on kuva puolivuotiaasta punaposkisesta tytöstä, jolla on 
maailman iloisin ja luottavaisin hymy.   
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PS. MLL auttaa Ukrainan lapsia ja perheitä alueella kriisityötä tekevien jär-
jestöjen kautta. Emme järjestä tätä varten omaa keräystä, vaan kanavoim-
me jäseniltämme maailman lasten auttamiseen kerättyä rahaa. 
Kiitos kaikille lahjoittajille!
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Digitaaliset välineet 
ja alustat rikastavat 
leikkiä.

Kokousvalmistelua keittiön puo-
lella. Anna Granlundin vieraaksi 
toimistolle on tulossa Nurmon 
yhdistys.

– Moni ajattelee, että 
netissä ei voi syyllistyä 
rikokseen, mutta 
todellisuudessa asia on 
toisin, Daniel Kalejaiye 
opastaa nuoria. 

24

Yhdessä yksinäisyyttä vastaan 

MISSÄ MENNÄÄN
Tapahtumat ja tärpit meiltä ja muualta.

vien puhelinten ja digitaalisten palveluiden päällikkö Tatjana 
Pajamäki.

Hän muistuttaa, että yksinäisyys on haaste yhteisöille. Mie-
lenterveyttä ei tueta vain vahvistamalla mielenterveyspalveluja, 
vaan tukemalla niitä yhteisöjä, joissa lapset ja nuoret elävät.

– Aikuisilla on mahdollisuus edistää eri-ikäisten lasten mie-
lenterveyttä rakentamalla turvallisia ryhmiä päiväkodissa, kou-
lussa ja harrastuksissa, joissa kaikki otetaan mukaan. Myöntei-
set vertaisryhmät vahvistavat hyvinvointia. 

MLL on tarjonnut lapsille ja nuorille myös pidempiaikaista 
keskusteluapua ammattilaisen kanssa. Psyykkiseen terveyteen 
liittyvät yhteydenotot ovat olleet jo yli 10 vuotta digipalvelujen, 
chattien ja nettikirjeiden yleisin yhteydenoton syy.

 

Lasten ja nuorten puhelimen ja chatin vuosiraportti 2021
 � mll.fi/aineistokirjasto  

Pääkirjoitus

Missä mennään

Aikaseikkailijoiden kerhossa 
MLL:n kehittämässä kerhossa vahvistetaan 
luottamusta tulevaisuuteen

Mitä on digitaalinen leikki? 
Vuorovaikutus ja mielikuvitus kuuluvat 
digileikkiin

Kolumni 
Lomasuoritus

Lahja lapsille 
Testamenttilahjoitukset ovat MLL:n työlle 
tärkeä apu

Vieraana 
Nettipoliisi Daniel Kalejaiye valistaa ja 
viihdyttää

Tutkittu 
Etäopetus heikensi etenkin tyttöjen vointia

Minun päiväni 
Koordinaattori Anna Granlundin päivään 
kuuluu niin koulutusten suunnittelua kuin 
vapaaehtoisten tapaamisia

Sosiaaliturvaan on tulossa iso ja 
pitkä remontti

Lapsen asialla Esa Iivonen

Nuoreni seurustelee 

Vapaaehtoinen 
Perhekahvilan ohjaajaparista tuli 
sydänystävä

Meidän MLL 
Tukioppilaat ovat toivottu kumppani

Haluanko vanhemmaksi? -palvelu auttaa 
isossa päätöksessä

Kiitos palautteesta 
Lapsemme-lehden 4/2021 suosituin juttu oli 
Minne pappa meni? Palautteen lähettäneiden 
kesken arvottiin kaksi kappaletta Oppi&ilon Lei-
kitään ja opitaan – magneettipuuhaa. Tämän nu-
meron juttuarvonnasta kerrotaan sivulla 49.

Kaikki Lapsemme-lehden jutut löytyvät ver-
kosta osoitteesta

 � mll.fi/lapsemme
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Yksinäisyys on Lasten ja nuorten puhelimen ja chatin puhu-
tuimpia aiheita. Viime vuonna lähes puolet puheluista liittyi ar-
jen yksinäisyyteen. 

Pienemmät lapset saattoivat soittaa kaverin puutteessa kou-
lumatkalta tai ollessaan iltapäivällä yksin kotona. Osa kaipasi 
tekemisvinkkejä iltapäivän hetkiin tai halusi jakaa jonkin iloisen 
tapahtuman päivystäjän kanssa. 

Viime vuosina myös nuorten yhteydenotot, joissa ensisijai-
sesti kaivataan aikuisen läsnäoloa ja keskustelua päivän kuulu-
misista, ovat yleistyneet. Yksinäisyyden kokemusta on lisännyt 
myös korona-aika. Usein yksinäisyys ja psyykkiset ongelmat kie-
toutuvat toisiinsa.

– Moni kärsi yksinäisyydestä ja joukkoon kuulumattomuu-
desta koulussa ja muissa yhteisöissä. Se, ettei tule hyväksytyk-
si kavereiden joukossa, on lapselle ja nuorelle kipeä kokemus. 
Lisäksi yksinäisyydestä ja ulkopuolisuudesta on vaikea puhua. 
Siksi moni jää tilanteeseensa usein yksin, sanoo MLL:n autta-

4 LAPSEMME

Kannessa

Lasten ja nuorten 
tukipalveluissa 

vastattiin 14 850 
yhteydenottoon.
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MLL:n tutkimussäätiö myönsi täksi vuo-
deksi yhteensä 130 000 euroa seuraa-
viin väitöstutkimuksiin:

KM Zhuzhuna Gviniashvili: Lukemi-
sen sosiaalinen puoli: kuinka virkistys-
lukeminen voi auttaa kuulovammaisia 
lapsia parantamaan sosiaalistumistaan 
ja elämänlaatuaan

KM Taina Heinonen: Nuorten mie-
lenterveyskuntoutujien koulutuspolkuja 
ja koulukokemuksia – Sosiaalisen tuen 
merkitys yksilön elämänkulussa ja yh-
teiskuntaan kiinnittymisessä

KM Ella Mattila: Saamelaiset, vento-
vieraat: Saamelaistieto suomalaisessa 
opettajankoulutuksessa

PsT Päivi Merjonen: Yhteistyöllä hy-
vinvointia kouluyhteisöön

TtM Tiina Putkuri: Kouluterveyden-
hoitajien mielenterveysosaaminen

FM Anni Sydänmaanlakka: Achie-
vement emotions in high school mathe-
matics – the impact of recent changes 
in the Finnish context

KM Elmiina Tahkola: Tunnesuhteet 
varhaiskasvatuksessa

TM Tiina Talja: Elämäntapahtumat ja 
masennusoireilu alle 12-vuotiailla, las-
ten ja huoltajien kuvaamana – Lasten 
masennusoireiluun yhteydessä olevia 
elämäntapahtumia ja perhetekijöitä ku-
vaavan rakenneyhtälömallin kehittämi-
nen ja arviointi

YTM Sonja Tihveräinen: Digitaalinen 
väkivalta lähisuhteissa – tunnistamisen 
ja puuttumisen mahdollisuudet

KM Kirsi Yliniva: Onko lapsi tulevai-
suuden toivo ekokriisien aikana? Kriit-
tinen tutkimus lapsen poliittisen toimi-
juuden mahdollisuuksista ja ongelmista 
antroposeenissa

Kaikki lapset kiukuttelevat tai raivoa-
vat ajoittain. Sillä, miten aikuinen toimii 
hankalassa tilanteessa lapsen kanssa, 
on suuri merkitys. MLL:n uusien vink-
kien avulla vanhempi voi kokeilla niin 
itsensä kuin lapsensa rauhoittamista. 
Vinkit & videot Vanhempainnetistä: 
mll.fi/palaakopinna, mll.fi/rauhoitalapsi

Tukioppilaat juhlivat

MLL kulkee aikuisten ja lasten rinnalla Ukrainan 
sodan käsittelyssä. Päivittyvä nettisivumme ko-
koaa kaiken ajantasaisen tiedon ja tuen lasten ja 
nuorten rauhoittamiseen ja oman jaksamisen yl-
läpitoon. Pääset sivulle suoraan mll.fi-etusivulta. 
Luodaan yhdessä turvaa ja tulevaisuudenuskoa 
lapsille ja nuorille!

A JANKOHTAISTA

Leikki yhdistää sukupolvia ja eri kulttuuri- ja kie-
litaustoista olevia ihmisiä, se yhdistää ihmistä ja 
ympäristöä. Huhtikuussa vietämme leikille omis-
tettua viikkoa, joka huipentuu leikkipäivään 23.4. 
Teemana on Leikkien pallon puolesta. Sen tueksi 
MLL on koonnut kestävän leikin periaatteet. 

 � leikkipaiva.fi
 � leikkipankki.fi 

Paluu perhekahvilaan
Perhekahviloilla on suuri merkitys lapsiperheiden arjessa. Viime syksynä koronarajoitusten jälkeen 
vanhemmilla oli valtava tarve kohtaamiseen, kertoo MLL:n kysely.

Isoimpana toiveena oli vapaa keskustelu toisten vanhempien kanssa. Perhekahviloissa käydyt 
keskustelut ja vertaistuki kohentavat mielialaa ja tukevat arjessa jaksamista. Kahvilat tuovat elä-
mään rytmiä ja useammalle myös uusia tuttavia ja ystäviä. 

Erityisen tärkeäksi koettiin se, että lapset saavat leikkiseuraa ja tottua muihin lapsiin, mitä koro-
na-aika oli vaikeuttanut. Vanhemmat tunsivat lapsensa viihtyvän perhekahvilassa, jossa nämä otet-
tiin hyvin huomioon.

Selvityksen mukaan perhekahvilat onnistuivat luomaan avoimen ja luottamuksellisen ilmapiirin. 
Kävijät tunsivat olevansa perhekahvilaan tervetulleita ja keskusteluilmapiirin turvalliseksi. 

Vapaaehtoiset kokivat olevansa tarpeellisia ja voivansa auttaa muita. Vapaehtoisuus oli tuonut 
myös valtavasti iloa ja hyvää mieltä sekä uusia tuttavia ja ystäviä. Iso enemmistö kertoi pystyvänsä 
vaikuttamaan asuinpaikkansa lasten ja vanhempien hyvinvointiin. 

Useimmat perhekahvilat ovat jälleen normaalisti auki. Lisätietoa saat omasta yhdistyksestä. 
 � mll.fi/yhdistyshaku
 � mll.fi/perhekahvilakysely2021

Just tää, et me ollaan suurin piirtein samanikäsiä kuin muut 
meidän koulun oppilaat, niin me ehkä osataan opettajia 
enemmän tietää, että mitä meidän koulussa tarvitaan ja 
mikä on kivaa ja mikä taas laskee sitä mielialaa siellä.

Tänä vuonna juhlistetaan MLL:n tukioppilastoiminnan 50-vuotistaivalta. Toiminnan tavoitteena on 
edistää koulun yhteisöllisyyttä sekä ehkäistä yksinäisyyttä ja kiusaamista. Vuosittain yhteensä noin 
11 000 tukioppilasta 7.–9. luokilta rakentaa toiminnallaan myönteistä kouluilmapiiriä, jossa jokaisel-
la on hyvä ja turvallista olla.
Tukioppilastoiminta haastaa juhlavuotenaan kaikki koulut mukaan Moi, mä oon… -kampanjaan te-
kemään koulusta entistä parempi paikka. Ettei kukaan jäisi yksin!

 � mll.fi/tukioppilastoiminta 
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Lapsivaikutusten arvioinnin 
tueksi ohjeistukset 
Kunnille ja hyvinvointialueille on julkaistu ohjeistukset lapsivaikutusten arvioinnin ja lapsibudjetoin-
nin tueksi. MLL:n johtavan asiantuntijan Esa Iivosen ja kansallisen lapsistrategian erityisasiantunti-
jan Kirsi Pollarin laatimat ohjeistukset on toteutettu osana kansallisen lapsistrategian toimeenpa-
noa. Ohjeistukset on tarkoitettu kuntien ja hyvinvointialueiden valtuutetuille, nuorisovaltuustoille ja 
muille luottamushenkilöille sekä viranhaltijoille.

 � lapsenoikeudet.fi/kampanja/lapsistrategia/julkaisut/

LEIKINPAIKK A

Omassa elämänpolussa on ollut kohtia, jolloin olisi 
kaivannut tukea ja sitä ei ollut saatavilla. Siksi haluan 
itse olla nyt tukemassa lapsia, nuoria ja perheitä.

APURAHAT

TUTUSTU TÄHÄN

K ALENTERIIN

31.3. ja 28.4. MLL:n 
testamentti-ilta

26.–27.4. Nuori2022- 
nuorisotyönpäivät, Jyväskylä

23.4. leikkipäivä

8.5. äitienpäivä

17.8. koulurauhan julistus, 
Joensuu

7.10. Osallisuus ja tukioppilas- 
toiminta 50 v -seminaari

Tukari, Selja Kumpumäen pro gradu 2021

Vapaahetoinen

MLL:ssa on

jäsentä.
75 318



8 LAPSEMME

Zekki tsekkaa 
nuoren tilanteen
Nuorten hyvinvointiin keskittyvä Zekki-digipalvelu voitti viime vuonna Euroopan sosiaalisten inno-
vaatioiden kilpailun. Uutta on sen ihmislähtöinen tapa seuloa ja suositella nuorille palveluja. 

Verkossa ja mobiilissa toimiva maksuton Zekki on tarkoitettu 15–25-vuotiaille sekä työkaluksi 
nuorten kanssa työskenteleville ammattilaisille. 

Vastaamalla kymmeneen kysymykseen nuori saa kokonaisarvion hyvinvoinnistaan. Nuori arvioi 
asteikolla yhdestä kymmeneen erilaisia väittämiä, esim. kuinka tyytyväinen hän on terveydenti-
laansa, asumisoloihinsa, perheeseensä, luotettavien ystävien määrään, itsetuntoonsa tai taloudelli-
seen tilanteeseensa. 

Vastaajalta kysytään myös ikä, sukupuoli ja paikkakunta. Tämän jälkeen hän saa asiantuntijatie-
toon perustuvan yhteenvedon elämänsä eri osa-alueista sekä linkkejä, joista omaan tilanteeseen 
voi saada helposti tukea. 

Diakonia-ammattikorkeakoulun kanssa palvelun kehittämiseen ovat osallistuneet mm. monet jär-
jestöt, kuten MLL. Myös nuoret ovat olleet mukana kehittämässä palvelua. 

 � zekki.fi 

Iltapäiväkerhossa 
mukavinta ovat omat leikit

MLL:n valtakunnallinen keskosperheiden yhdistys 
Kevyt sai loppuvuodesta kirjalahjoituksen kirjaili-
ja Juha Itkoselta ja Otavalta. Ihmettä kaikki on It-
kosen omakohtainen romaani, jossa nelihenkisen 
perheen vanhemmat löytävät itsensä vastasyn-
tyneiden teho-osastolta kahden pikkukeskosena 
syntyneen lapsen äitinä ja isänä. Kevyt-yhdistys 
välitti kirjat yliopistosairaaloiden vastasyntynei-
den teho- ja valvontaosastoille jaettavaksi tuoreil-
le keskosperheille.  

Tiesitkö, että MLL aloitti neuvolatoiminnan Suo-
messa? Ensimmäisen neuvola perustettiin Arvo 
Ylpön johdolla Lastenlinnaan Helsinkiin syksyllä 
1922. Neuvoloiden juhlavuoden seminaari am-
mattilaisille 6.10.

 � terveydenhoitajaliitto.fi

Lapset pitävät erityisesti omassa rauhassa leikkimisestä, kertoo Kristiina Eskelisen väitöstutki-
mus, jossa selvitettiin lasten toiveita koulun iltapäivätoiminnasta heidän ottamiensa valokuvien 
kautta. Kuvissa toistuvat kaverit ja yhteinen tekeminen, kuten jalkapallon peluu, juoksu- ja piilolei-
kit, piirtäminen, askartelu ja erilaiset mielikuvitusleikit. Myös kotiinlähtöä kuvattiin, ja koulukulje-
tus oli mieluista, linja-autoista ja niiden kuljettajista otettiin paljon kuvia. Tutkimuksen perusteella 
lapset suosivat omia leikkejä ohjattuja aktiviteetteja enemmän. He toivovat myös, ettei iltapäivä-
toiminnassa tarvitsi olla niin pitkää aikaa. 

LAHJA KESKOSPERHEISIIN

ONNEA NEUVOLAT!

Luonnossa liikkuminen edistää terveyttä. Folk-
hälsanin tuore tutkimus kertoo, että lasten oleilu 
luonnossa tai perheen säännölliset luontovierailut 
ovat yhteydessä 3–6-vuotiaiden lasten pidem-
pään yöuneen, tytöillä vieläpä hyvään unen laa-
tuun sekä fyysiseen aktiivisuuteen. 

LUONTO HOIVA A

Suurin osa suomalaisista suhtautuu lahjoittami-
seen myönteisesti. Suosituin tapa lahjoittaa rahaa 
on kertalahjoitus, mutta säännöllisten lahjoitta-
jien osuus kasvanut. Rahaa keräävien tahojen 
luotettavuus ja se, mihin varat käytetään, on lah-
joittajille tärkeintä, kertoo VaLa ry:n selvitys. MLL 
on VaLa:n jäsen.

LAHJOITTAMINEN

Huvipuisto  aukeaa  29.4.2022!

Kausihupilla reilusti riemua 

jokaiseen huvipäivään!

Yllätä iloisesti!  
Kausihupilla huvitellaan rannekkeella 

huvikauden jokaisena päivänä!
verkkokauppa.linnanmaki.fi

  
Kausihupi- 

Taigaa 

UUTUUS!

vauhdin hurmaa 
vuoristoradassa!

Magiaa mahan 
täydeltä!

Riemukkaita  
hetkiä rinkelissä!

MISSÄ MENNÄÄN
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Aika-
seikkailijoiden

kerhossa
Lapset ja nuoret tarvitsevat uskoa omaan ja yhteiseen tulevaisuuteen. Sitä on tarjolla 

MLL:n kehittämässä maksuttomassa koulun kerhossa, Aikaseikkailussa. 

TEKSTI NINA RIIHIMAA  KUVAT HEIDI-HANNA KARHU

 LAPSEMME 11 
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Nyt otetaan iisisti. Lapset istu-
vat lattialla, osa pöydän allakin. 
Yksi piirtää. Kaikki keskitty-
vät kuuntelemaan tarinaa ja 
rentoutuvat samalla koulupäi-

vän kiireistä. On alkamassa Aikaseikkai-
lu-kerho. 

Ensimmäisellä kerhokerralla tarinan jäl-
keen tutustutaan toisiin. Tällä kertaa ei kui-
tenkaan käytetä sanoja, ujoinkin uskaltaa 
osallistua. Kukin vastaa kysymyksiin vaikka 
kertomalla sisarustensa lukumäärän pys-
tyyn nostetuilla sormilla. Samalla voi syrjä-
silmällä vilkuilla, mitä vierustoveri vastaa. 
Yhteinen matka on alkanut. 

Aikaseikkailut ovat MLL:n 100-vuoti-
sjuhlansa kunniaksi kehittämiä kerhoja 
3.–4.-luokkalaisille. Kaikki ovat tervetullei-
ta ja halutaan mukaan. Erityisesti toivee-
na on, että oppilashuolto ohjaisi kerhoihin 
lapsia, joilla on perhetaustaan, oppimiseen 
tai yksinäisyyteen liittyviä pulmia.

– Ryhmät ovat pieniä, alle kymmenen 
henkeä, jotta kaikki ehtivät tutustua toisiin-
sa ja tulevat kuulluiksi, Aikaseikkailun han-
kekoordinaattori Erja Anttonen MLL:stä 
kertoo. 

Kerhon vetäjänä toimii joku koulun ai-
kuisista, kuten opettaja, koulunkäynninoh-
jaaja tai kuraattori. MLL kouluttaa vetäjät 
tehtävään. Kaikki on kouluille ja lapsille 
maksutonta. 

VAHVUUDET NÄKYVÄKSI
Aikaseikkailu-kerhoja on kahta erilaista. 
Toisessa käsitellään ympäristöä ja luontoa. 
Toisessa keskitytään tulevaisuuden keksin-
töihin ja vempaimiin sekä mediataitoihin. 

Kumpaankin kerhoon kuuluu kymmenen 
kertaa. Jos koulu tilaa molemmat kerhot, se 
voi tarjota Aikaseikkailu-kerhoja koko lu-
kuvuoden ajan. 

12 LAPSEMME

Lasten uskoa omaan tulevaisuuteen vah-
vistetaan keräämällä osaamismerkkejä. 
Kunkin tehtävän jälkeen kerholainen saa 
valita, missä hän oli tällä kertaa hyvä. Ken-
ties hän oli sinnikäs, luova tai osasi kuun-
nella muita.

– Merkeistä kehittyvä vahvuusjana tekee 
näkyväksi lapselle sen, missä hän on hyvä, 
Erja Anttonen toteaa. 

Oleellinen osa Aikaseikkailu-kerhon oh-
jelmaa on aikaseikkailijan hahmo, jota 
kukin tekee. Se on paperinukketyyppinen 
hahmo, jolle valitaan joka kerhokerralla 
uusia ominaisuuksia. Ehkä aikaseikkailija 
osaa taitoja, joita lapsella ei vielä ole. Tämä 
pystyy vaikka mihin, ehkä minäkin joskus! 

KEKSELIÄS IHMINEN 
Lapsi on luontaisesti utelias. Aikaseikkai-
lu-kerhossa ruokitaan lapsen uteliaisuut-
ta ja ohjataan sitä sellaisiin suuntiin, jotka 
vievät lapsen kehitystä eteenpäin. Tulevai-
suus nähdään seikkailuna, jonka kyytiin 
kannattaa hypätä. 

Kestävä kehitys -kerho käsittelee ympä-
ristöä ja luontoa. Erityisesti keskitytään 
lapsen lähiympäristöön, arjen toimiin ja 
kestävään kehitykseen. 

Kerhon aikana tutustutaan muun muas-
sa kierrätykseen, pörriäisten merkitykseen 
luonnon monimuotoisuudelle, tulevaisuu-
den ruokatrendeihin ja vastuulliseen kulut-
tamiseen. Lapset pääsevät muun muassa 
miettimään, onko uuden ostaminen aina 
tarpeellista, luomaan tulevaisuuden illalli-
sen ja perustamaan hyönteishotellikaupan. 

– Lapsi huomaa, ettei tulevaisuus ole 
vain jotain, mikä otetaan sellaisenaan vas-
taan vaan se on viime kädessä kiinni meistä 
itsestämme, Anttonen korostaa. 

Tulevaisuudenlukutaitoa tukevassa ker-
hossa keskiössä ovat teknologiset laitteet ja 

media. Erityisesti keskitytään lapsen ympä-
ristöön, teknologian kehitykseen ja medi-
alukutaitoihin. 

Kerhon aikana tutustutaan muun muas-
sa vaikuttamisen keinoihin, erilaisiin kek-
sintöihin ja laitteisiin, maksutapoihin ja hy-
vän kaverin tuntomerkkeihin. Lapset pää-
sevät salakuuntelemaan kodin esineiden 
välistä keskustelua ja ratkaisemaan salape-
räisen kaverin jättämää arvoitusta. 

– Lapset huomaavat, että ihmiset ovat 
ennenkin keksineet ratkaisuja maapallon 
ongelmiin, miksi emme sitten nyt. 

HEITTÄYTYMISTÄ PUOLIN JA TOISIN
Jokainen kerho päättyy johonkin toimin-
nalliseen. Tekemisen päättävät lapset. Se 
voi olla jalkapallopeli tai vaikka lasten toi-
silleen tekemiä toimintaratoja. 

MLL toivoo, että koulut innostuisivat ti-
laamaan Aikaseikkailu-kerhon osaksi kou-
lun omaa kerhotoimintaa. Kaikki materi-
aali tehtävävihkoineen, tarroineen ja pe-
leineen tulee valmiina pakettina. Koulun 
tarvitsee vain valita kerholle ohjaaja, joka 
osallistuu MLL:n järjestämään verkkokou-
lutukseen. 

Erja Anttonen tietää pilottiseikkailusta 
saamallaan kokemuksella, että kerhon oh-
jaaminen on älyttömän hauskaa. 

– Ei tarvitse olla niin aikuinen vaan saa 
heittäytyä yhdessä lasten kanssa leikki-
mään ja tutkimaan. 

Kerholukukauden päätteeksi jokaiselle 
kerholaiselle jaetaan kunnialaatta. Aika-
seikkailun toteuttaneille kerrotaan, että he 
ovat hienoja ja ainutlaatuisia, eräänlaisia 
tulevaisuuden lähettiläitä.  

Kerholaisilta saatu palaute on ollut hy-
vää. Kivaa on ollut. Lisäksi on opittu asioi-
ta, joista ei ole aiemmin tiennyt ja taitoja, 
joista on apua jatkossa. Tulevaisuudenus-

Opin kerhossa aika hyvää yhteistyötä. 
–aikaseikkailija  
Kerhossa opin uusia juttuja hyönteisistä.
–aikaseikkailija

 LAPSEMME 13 



14 LAPSEMME  LAPSEMME 15 14 LAPSEMME14 LAPSEMME

Aikaseikkailu-kerhot kehitettiin osana 
MLL:n 100-vuotisjuhlintaa. Samalla taval-
la lasten parasta MLL ajoi tuodessaan 50 
vuotta sitten kouluihin tukioppilastoimin-
nan.

YK:n Lapsen oikeuksien komitea on ko-
rostanut, että lapsuus on ainutlaatuinen 
ajanjakso. Sitä tulee tukea ottamalla huo-
mioon jokaisen lapsen erityiset kiinnostuk-
sen kohteet, kokemukset ja haasteet. Lap-
sen oikeudet eivät toteudu itsestään. Niitä 
pitää toteuttaa joka päivä.

MLL vastaa haasteeseen Aikaseikkai-
lu-kerhoilla. Lapsi tarvitsee harrastuksen 
voidakseen hyvin. Jokaisella tulisi olla ryh-
mä, jossa on mieluisaa tekemistä ja saa 
pärjäämisen kokemuksia. Näin lapsen luot-
tamus itseen ja tulevaisuuteen vahvistuu: 
yhdessä me onnistumme.

Taustalla on tutkimustieto siitä, että ny-
kynuorten usko tulevaisuuteen on heikko. 
Luottamusta tulevaisuuteen ja turvallisuu-
den tunnetta on vahvistettava jo aikaisessa 
vaiheessa.

– Aiemmin nuoret kokivat ahdistus-
ta ilmastonmuutoksesta ja turvattomuut-
ta maailmanpoliittisen tilanteen takia. Nyt 
näyttää siltä, etteivät he oikein usko edes 
omaan pärjäämiseensä, hankekoordinaat-
tori Erja Anttonen toteaa.

Aikaseikkailu-kerhot räätälöitiin 
3.–4.-luokkalaisille siksi, että he ovat vielä 
aika pieniä viettämään pitkiä iltapäiviä yk-
sin kotona. Samaan aikaan osuu siirtymi-
nen alkuopetuksesta hieman vaativampaan 
vaiheeseen koulussa: uusia aineita tulee 
lukujärjestykseen, päivät pitenevät ja koti-
läksyjä tulee aiempaa enemmän. Kerho loi-
ventaa siirtymää.

Lasten turvallisuuden tunnetta lisää se, 
että kerhoja vetävät koulusta tutut aikuiset. 
Jos kerhon ohjaajaksi tulee joku muu kuin 
oma opettaja, lapsi saa koulusta toisenkin 
aikuisen, jolle voi kertoa murheitaan tai ky-
sellä kuulumisia. 

Tutustumisesta on Anttosen mukaan se-
kin etu, että kerhon päätyttyä ohjaaja voi 
ohjata lasta eteenpäin koulun muihin ker-
hoihin tai alueen muihin harrastuksiin.

– Haluamme tarjota alakoululaisille kou-
lun jälkeen rentoutumista ja palautumista, 
leikkiä ja iloa sekä hauskaa yhteistä teke-
mistä. 

YHTEISTÄ HYVÄÄ
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koa on kertynyt, ja näin sen tiivisti yksi ker-
holaisista. 

– Opin, että tulevaisuus on jännä. 

PEUKKU YLÖS
Innostus ja itseluottamus ovat asioita, joi-
ta lapsi tarvitsee luottaakseen omaan tule-
vaisuuteensa osana yhteistä tulevaisuutta. 
Tässä Aikaseikkailu-kerhon aikuiset ja toi-
set lapset voivat olla apuna. 

– Lapsen itseluottamus kasvaa, kun hän 
näkee toisten huomaavan asioita, jotka me-
nevät hyvin, kasvatustieteen tohtori ja eri-
tyispedagogi Erja Sandberg toteaa. Hän 
on ollut Aikaseikkailu-hankkeen ohjausryh-
mässä ja asiantuntijana.

Palaute tulisi antaa heti, kun siihen on 
aihetta eikä vasta päivän päätteeksi. Näin 
lapsi ei ole unohtanut, mistä häntä kiitel-
lään. Ylisanoja tulee välttää, realistinen pa-
laute menee parhaiten perille. 

Palautetta tulisi antaa ensisijaisesti hy-
västä yrittämisestä, ei hienosta lopputulok-
sesta. Näin lapsi saa varmuuden, että hän 
on ymmärtänyt jotain oikein ja menee oi-
keaan suuntaan. Onnistumisia on monen-
laisia – välillä hiirenaskeleita ja välillä jätti-
läisen harppauksia. 

Myönteisen palautteen ei tarvitse aina ol-
la sanallista. Peukku ylös, hymy, katsekon-
takti tai kehonkieli kertoo lapselle, että hän 
on oikeilla jäljillä.  

KEHULLA ETEENPÄIN 
Kaikki tarvitsevat onnistumisen kokemuk-
sia. Olemme kehuvetoisia, Sandberg muis-
tuttaa. Hyvä palaute vierii lumipallon lailla 
eteenpäin ja näkyy vähitellen lapsen toi-
minnassa ja käytöksessä. Onnistumiset sii-
vittävät hakemaan seuraavaa onnistumista. 

Mutta entä ne lapset, joilla on vaikeuksia 
keskittymisessä, paikallaanolossa tai muu-

ten sopeutumisessa ryhmän toimintaan?
Sandberg toteaa, että aikuisilla on kaksi 

vaihtoehtoa toimia: joko huomata huono ja 
antaa negatiivista palautetta tai ohjata oi-
keaan suuntaan. Sanomattakin on selvää, 
että jälkimmäinen keino toimii paremmin. 

Tutkimusten mukaan jokainen ihminen, 
aikuinen ja lapsi, tarvitsee kolme kehua yh-
tä kritiikkiä kohti. Näin itsetunto saa vah-
vistusta. Mielellään suhdeluku saisi olla jo-
pa viiden suhde yhteen. 

Aikuisen kannattaa jättää osa lapsen 
ei-toivotusta toiminnasta huomaamat-
ta ja keskittyä vaikka kuinka pieniin hyviin 
asioihin. Kun kehuu lasta siitä, että tämä 
istui hienosti minuutin paikallaan, lapsi jää 
odottamaan sitä toista kehua keräävää mi-
nuuttia. 

– Aikuisen pitää tiedostaa, että lapsi ei 
ole pieni aikuinen. Hän on lapsi ja opette-
lee vielä. 

TULEVAISUUDEN PÄÄTTÄJIÄ
Aikaseikkailu-kerhossa lasten motivaatiota 
ja minäkuvaa vahvistetaan monin tavoin. 
Hälyä ja touhua on vähemmän kuin suu-
rissa ryhmissä, ja jokaiselle lapselle riittää 
enemmän aikuisten huomiota. 

Lasten yhdessä luomat kerhosäännöt 
ovat myös tärkeitä. Niihin sitoudutaan hy-
vin, koska jokainen on itse osallistunut 
sääntöjen luomiseen ja vahvistanut ne puu-
merkillään. Rajat luovat turvallisen ilma-
piirin. 

Lasten kiinnostusta tulevaisuuteen he-
rätellään heille tutuin keinoin: tarinoin, 
pelein ja ongelmia yhdessä ratkaisten. Pul-
mat, visat ja muistipelit tarjoavat tietoa 
kerhon aiheista. Jokainen voi pelata omaan 
tahtiin, myös kotona. Pelien antamat ääni-
merkit kannustavat jatkamaan eteenpäin. 

Kerhossa opetellaan pieninä palasina tu-

levaisuudentaitoja, kuten ekologisten valin-
tojen tekemistä ja kierrätystä. Näistä hyöty-
vät niin lapsi itse kuin maapallo, Sandberg 
muistuttaa. 

– Lapset ovat niitä, jotka tekevät päätök-
siä tulevaisuudessa. 

AIKAMOINEN 
AIKASEIKKAILU

 � Aikaseikkailu-kerhot ovat 
3.–4.-luokkalaisille tarkoitettuja 
koulun kerhoja, joita on pilotoitu 
vuosina 2020–2021 eri puolella 
Suomea. Tällä hetkellä kerhoissa 
on käynyt noin 500 lasta. 

 �  Kerhoon kuuluu 10 
kokoontumiskertaa, joiden 
pituus on noin 1,5 tuntia. 
Kerhot ovat kouluille ja lapsille 
maksuttomia. 

 �  Kerhon tavoitteena on 
luoda lasten luottamusta 
omaan ja yhteiseen 
tulevaisuuteen. Tätä tavoitellaan 
positiivisella pedagogiikalla, 
tulevaisuuslukutaidolla, 
pelillisyydellä ja leikillisyydellä. 

 � Kerholaiset ovat antaneet 
Aikaseikkailulle arvosanaksi 9+. 

 �  Vuonna 2022 koulut voivat 
tilata järjestettäväksi kahta 
erilaista Aikaseikkailu-kerhoa. 
Vetäjinä toimivat koulun 
aikuiset, esimerkiksi opettaja tai 
koulunkäynninohjaaja. 

 � Kerhojen pääyhteistyö-
kumppanina on IKEA. 

Tiedän nyt, että kannattaa kierrättää 
ja tehdä jotain. –aikaseikkailija  
Opin kerhossa, että nokkosia voi syödä.
–aikaseikkailija
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Näitkö kaksi vuotta sitten nallen 
ikkunalla? Otitko siitä kuvan? 
Lähditkö kävelylle bongaile-
maan nalleja? Vai laitoitko jopa 
nallen omaan ikkunaasi, ilah-

duttamaan lapsia ja, no aikuisiakin? Jaoit-
ko omasta nallestasi kuvan somessa? 

Koronapandemian alussa innostanut 
nallehaaste oli hyvä esimerkki digitaalises-
ta leikistä. Näin ajattelee Katriina Heljak-
ka, MLL:n leikin asiantuntija. Hän on tutki-
nut leluja ja leikkiä Turun yliopistossa. 

Nallehaaste oli monella tavalla hybridi-
leikki, eli se yhdisti samaan leikkiin niin 
lapset ja eri sukupolvien aikuiset, sisätilat 
ja ulkotilat kuin digitaaliset ja materiaaliset 
leikkivälineet. Tällainen muutos on leikille 
tyypillistä. 

– Leikki muuntuu ja rikastuu, mutta 
ei katoa perinteisessä mielessä, Heljakka 
kuvaa.

Digitaalisella leikillä tarkoitetaan sosiaa-
lisessa mediassa sekä teknisillä alustoilla 
ja kanavissa tapahtuvaa leikkiä. Koska suk-
kuloimme koko ajan digitaalisen ja fyysisen 
maailman väliä niin sulavasti, ja leikkikin 
tapahtuu väistämättä molemmissa maail-
moissa, joidenkin tutkijoiden mielestä ter-
mi on jo turha.

Toistaiseksi sanapari auttaa hahmotta-
maan, kuinka lasten leikki on muuttunut 
viime vuosina.

ROHKEASTI MUKAAN
Miten digitalisoituminen sitten rikastuttaa 
leikkiä? Heljakan mukaan monin tavoin. 

Esimerkiksi sosiaalisen median palveluis-
sa, kuten Tiktokissa, tulee hyvin näkyväk-
si leikin taipumus saada ihmiset liikkeelle. 
Tiktokissa suosittuja ovat esimerkiksi eri-

laiset tanssihaasteet, joissa käyttäjät opet-
televat muiden keksimiä tansseja ja kuvaa-
vat niistä videoita muiden nähtäväksi.

Toinen hyvä esimerkki ovat lisätyn todel-
lisuuden pelit, kuten Pokémon GO -mobiili-
peli. Siinä pelaajat liikkuvat oikeasti paikas-
ta toiseen samalla kun etsivät puhelimil-
laan pokemoneja tai muita pelaajia taiste-
lemaan hahmoista.

Tosin Heljakan mielestä kaikki pelaami-
nen, myös aikuisten pelit, ovat leikkiä.

Leikkiä voi olla myös se, että kuvataan 
omia pelejä tai fyysisen maailman leikkejä 
someen muiden nähtäville. Se tuo ihmisen 
mielikuvituksen eri tavoin näkyville kuin 
vain kulloisessakin fyysisessä seurassa ta-
pahtuva leikki. Yksi digitaalisen leikin omi-
naisuus onkin itseilmaisun korostuminen. 

– Yksi pelko on, että digitaalisuus köyh-
dyttää mielikuvitusta. Näin ei ole, Heljakka 
sanoo. 

Hän muistuttaa, että leikki on aina luon-
teeltaan anarkistista. Leikkijät usein haas-
tavat peli- tai leluteollisuuden alkuperäisiä 
ajatuksia hahmoista ja leluista. Tämänkin 
näkemiseksi aikuisen kannattaa olla kiin-
nostunut lasten leikeistä ja mennä niihin 
mukaan. 

– Ainoa tapa ymmärtää ilmiöitä on su-
keltaa niihin sisään.

Leikki on aina pohjimmiltaan vuorovai-
kutusta ja sosiaalista toimintaa. Siksi Hel-
jakasta on luontevaa ajatella, että kaikki 
sosiaalista kanssakäymistä mahdollistavat 
kommunikaatiovälineet edesauttavat leikin 
syntymistä.

Heljakka kertoo, että tutkimusten mu-
kaan digitaaliset välineet ja alustat tekevät 
leikistä aiempaa yhteisöllisempää. Verkos-
sa voi syntyä sellaisiakin yhteyksiä ja poru-

Kaikki pelaaminen on leikkiä, sanoo leikintutkija. Hän kannustaa 
aikuisia sukeltamaan sisään lasten digitaaliseen leikkiin.

TEKSTI MARI UUSIVIRTA  KUVAT JOHANNA SARAJÄRVI

Leikkiä laitteilla
Suhtaudun aiheeseen aika konservatiivisesti – 
luultavasti koska minulla ei ole omasta lapsuu-
desta kosketusta peleihin. Nuoremman ikäpolven 
vanhemmilla on varmasti erilainen suhtautuminen, 
kun he ovat itsekin eläneet pelimaailmassa.

En miellä lasten laitteilla olemista leikkimisek-
si millään lailla. Leikkiminen on enemmän fyysistä 
toimintaa ja konkreettista tekemistä. Sosiaalinen 
vuorovaikutuskin on hyvin erilaista kasvotusten 
kuin laitteiden välityksellä.

Vanhin, nyt jo parikymppinen, lapseni sai älypu-
helimen vasta 12-vuotiaana. Kuopus jo vuosi sitten 
kolmannelle mennessään. Jalkapallopelit ja muut 
sovitaan nyt kavereiden kanssa Whatsappissa. 

Totta kai on tosi tärkeää, että lapset oppivat toi-
mimaan digitaalisessa maailmassa. Tietynlainen 
kielitaito, etenkin englanniksi, tulee myös kuin it-
sestään peleistä.

Mutta se itsesäätely, miten paljon laitteita käy-
tetään. Kun se on aikuisillekin vaikeaa, on mah-
dotonta olettaa, että se onnistuisi automaattisesti 
lapsilta. Toivoisin yhteisiä selkeitä sääntöjä niin, et-
tä kännykän käyttäminen olisi kielletty yläkouluis-
sakin. Puhelimen käyttö hajottaa keskittymistä niin 
paljon. Ja tulisi enemmän myös suoraa vuorovai-
kutusta toisten kanssa. 

Tanja, neljän lapsen vanhempi

Katson paljon Youtube-videoita ja teen niitä itse-
kin, esimerkiksi olen tehnyt videoita Minecraftin 
pelaamisesta ja hapansilakan maistamisesta. Li-
säksi pelaan muun muassa Minecraftia ja Clash 
of Clansia. Pelaan usein random-ihmisten kanssa. 
Esimerkiksi Fortnitessa voi chattailla samaan ai-
kaan kuin pelaa, mutta en yleensä juttele kenen-
kään kanssa.

Puhelimessa minulla on ruutuaika 1,5 tuntia päi-
vässä ja joskus pelaan sen lisäksi koneella. Ruu-
tuaika on hyvä juttu, ettei addiktoidu ihan täysin. 
Etäkoulussa oli vähän vaikea välillä keskittyä, mut-
ta nyt kun on oltu ihan paikan päällä, ei pelaami-
nen samaan aikaan enää houkuttele.

Pelaamisessa koneilla on samaa kuin vaikka 
jalkapallossa, pitää miettiä taktiikkaa ja muuta sel-
laista." 

Eelis, 10 vuotta

 LAPSEMME 17 

NÄIN MEILLÄ



 LAPSEMME 19 18 LAPSEMME

koita, jotka eivät syntyisi fyysisessä maail-
massa yhtä helposti. 

Tämä on tuttua monelle nykyiselle aikui-
selle, joka on joskus pelannut videopelejä 
moninpeleinä tai vaikkapa osallistunut vir-
tuaalitallin hevosten hoitoon kirjoittamalla 
omia tarinoitaan yhteiselle sivustolle. 

LEIKKI KOKEILEE RAJOJA
Digitaalisen leikin varjopuolina voivat olla 
esimerkiksi Tiktokissa silloin tällöin leviä-
vät haitalliset haasteet, jotka saattavat yl-
lyttää lapsia ja nuoria kokeilemaan vaaral-
lisia asioita.

Tästäkin syystä aikuisen kannattaa olla 
valppaana seuratessaan lasten leikkiä. Hel-
jakka muistuttaa, että leikin tarkoitus ei ole 
satuttaa toisia tai itseä. Satuttaminen voi 
olla paitsi fyysistä myös psyykkistä, jos lap-
si esimerkiksi kuluttaa itselleen sopimaton-
ta sisältöä. Lasten kanssa kannattaa käydä 
läpi leikin rajat ja se, mikä ei ole järkevää.

– Leikki ja leikkijät, lapset varsinkin, ko-
keilevat rajoja. Yleensä hekin ymmärtävät 
missä vaiheessa ylittävät rajat ja jos eivät, 
he tarvitsevat turvallisen aikuisen lähelle 
kertomaan, mitä voi sattua.

Heljakka ymmärtää hyvin huolia, joita 
digitaalinen leikki monissa herättää. Osin 
hän uskoo huolen liittyvän siihen, ettemme 
vielä tiedä, miten älylaitteet ja niiden liik-
kuva kuva, ääni ja valot vaikuttavat meihin 
pitkällä aikavälillä. 

Siksi tärkeää on seurata tasapainoa eri 
välineiden välillä ja sitä, kuinka lapsi niillä 
leikkii. Mutta lopulta leikki tunkeutuu jo-

ka paikkaan. Nytkin matkapuhelin voidaan 
määritellä leluksi. 

– Ruutuaikaa voi olla liikaa, mutta leikkiä 
ei, Heljakka sanookin. 

Leikin avulla voi käsitellä askarruttavia ja 
vaikeitakin asioita. Esimerkiksi nallehaas-
te oli aikuisten ja lasten yhteinen vastaus 
epävarmuuteen koronapandemian alkuai-
koina. Osallistujat leikkivät yhteisen hyvän 
puolesta, löytääkseen yhteyden toisiinsa. 

Leikkiä ei kuitenkaan kannata ajatella 
hyötynäkökulmasta. Leikillä on itseisarvo 
kaiken ikäisille ja siksi Heljakka kannustaa 
myös aikuisia tempautumaan leikkeihin il-
man turhaa jarruttelua. 

– Leikki kytkee meidät toisiin ihmisiin ja 
myös itseemme. 

*Identiteettivakuutuksen myöntää Trygg Forsikring A/S. Tarjous voimassa 31.12.2022 asti. 
**Palvelemme arkisin klo 10–16.  

Identiteettivakuutus
nyt 4,95 €/kk
(Norm. 9,90 €/kk)

TURVAA TÄRKEIMPÄSI
Viimeiset vuodet ovat olleet lapsiperheille rankkoja. Isovanhempia ja läheisiä on päästy 

harvoin halaamaan ja muuttuviin rajoituksiin on jouduttu sopeutumaan. Monet arjen rutiinit 
ovat siirtyneet verkkoon ja tämä on luonut oivallisen tilaisuuden verkkorikollisille iskeä sinne 

missä tuntuu pahiten – identiteettiin. 

Tarjoammekin nyt mySafety Identiteettivakuutuksen* puoleen hintaan 4,95€/kk  
(norm. 9,90 €/kk). Yhdellä vakuutuksella katat itsesi ja alle 18-vuotiaat lapsesi.  

Identiteettivarkauden sattuessa saat henkilökohtaista tukea sekä korvauksia siitä aiheutuviin 
taloudellisiin menetyksiin. Vakuutukseen kuuluu myös monitorointipalvelu, joka monitoroi 

henkilötunnustasi sekä rajatonta määrää sähköpostiosoitteitasi julkisessa ja pimeässä verkossa.

Osta osoitteesta mysafety.fi/mll tai soita 09 4270 4000 (pvm/mpm)**

TURVALLISESTI NETISSÄ
 � Tutustu lapsen käyttämien sovellusten ja 
palveluiden ikärajoihin ja sisältöihin. 

 � Kannusta lasta ikätasoisten ja laadukkaiden 
sisältöjen äärelle.

 � Opeta lapselle, miten digin äärellä 
huolehditaan yksityisyydestä.

 � Muistuta lasta hyvistä kaveritaidoista ja siitä, 
mitä ne ovat somessa ja peleissä.

 � Tue lapsen tasapainoista ja kohtuullista 
median käyttöä.

Leikki on luonteeltaan 
anarkistista. Leikkijät 
usein  haastavat peli- 
tai leluteollisuuden 
alkuperäisiä ajatuksia 
hahmoista tai leluista.
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Lomasuoritus
Tämän viikon kun jaksaa, niin sitten helpottaa. Tätä 
mantraa monet meistä hokevat viikosta toiseen, kunnes 
koittaa vihdoin odotettu helpotuksen hetki: kesäloma. 
Rentoa oleilua ja akkujen lataamista pimenevää loppu-
vuotta varten? Ja pah!

Havaintojeni perusteella monissa lapsiperheissä ke-
sä on vielä pahempaa suorittamista kuin työntäyteinen 
muu vuosi. On käytävä siellä ja tuolla. Ei saa hukata kal-
lisarvoista lomaa. Ennen kaikkea on kerättävä kokemuk-
sia lapsille. Lapsuus ei muka ole täydellinen, ellei loma 
sisällä ulkomaanmatkaa, huvipuistoja, viikkoa Lapissa ja 
kaupungin urbaania sykettä. Mikään näistä ei myöskään 
tapahdu oikeasti, ellei siitä raportoi ainakin kolmella so-
mealustalla.

Tällaisen loman huono puoli on se, ettei siitä usein jää 
käteen kuin uupumus ja romahtanut budjetti. Liiallinen 
elämystykitys väsyttää sekä aikuisia että lapsia ja hie-
notkin asiat kokevat inflaation. Loman tarkoitus hukkuu 
sen suorittamiseen.

Itse sorruin vanhemmuuden alkuvuosina tähän sa-
maan. Halusin kaiken olevan täydellistä, kunnes lopul-
ta havahduin kesän parhaimpien kokemusten löytyvän 
rivien välistä. Tämä vaati vain kesämuistojen kysely-
tuokion esikoiselta. Lapset ovat vilpittömyydessään ar-
mottoman rehellisiä ja he myös pärjäävät vähemmällä 
kuin mitä me aikuiset kuvittelemme. Kaikkien hienojen 
kohteiden sijaan heihin tekivät vaikutuksen uudet leik-
kipuistot.

Lasteni toiveet on helppo toteuttaa: pyöräretket, met-
sä, pitkospuut, tuoreet marjat ja jäätelö. Ennen kaikkea 
he kaipaavat yhdessäoloa ja sitä, ettemme koko ajan ole 
liikkeessä. Me vanhemmat saamme kyllä omat elämys-
toiveemme ujutettua tähän kokonaisuuteen.

Tuleva kesämme muistuttanee hyvin paljon oman lap-
suuteni kesiä 80-luvun maaseudulla. Punkkien pelossa 
emme juokse housuitta kukkakedoilla ja heinätyöt jää-
vät väliin, mutta muuten keskitymme nauttimaan het-
kistä ilman turhan tarkkoja aikatauluja. Suorittaa ehtii 
muulloinkin. 

Erkki Ukkola
Kirjoittaja on kahden tytön isä, joka tuijottaa näytön sijaan kauas ulapalle. 
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leikkien 
PALLON PUOLESTA

KATSO IDEAT JA OSALLISTU:
leikkipaiva.fi
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Haluaisin 
jättää jälkeeni 
jotain hyvää
Muutama vuosi sitten MLL:oon otti yhteyttä vakavasti sairas 
nainen. Hän halusi testamentata omaisuuttaan MLL:lle. Hänen 
toiveenaan oli, että varat käytetään vaikeassa tilanteessa olevien 
lapsiperheiden auttamiseen.  

Vuonna 2020 koronapandemia 
pisti monen perheen koville. 
Testamenttilahjoitus käytet-
tiin totiseen tarpeeseen. Varoil-
la jaettiin perheille eri puolil-

la Suomea ruokakasseja. Kevät oli raskas 
sekä lapsille että vanhemmille myös etä-
koulun ja harrastustaukojen vuoksi. Osa 
varoista käytettiin lasten kesätoimintaan. 
Vaikeassa tilanteessa olevat lapsiperheet 
saivat apua.  

SYDÄMENASIANA LAPSET
Testamenttilahjoitukset ovat tärkeä apu 
järjestöjen, myös MLL:n tiukkenevaan ra-
hoitukseen. Se on luonteva tapa tukea työ-
tä, jonka on nähnyt merkitykselliseksi. Lap-
set ovat suosittu kohde, sillä sairastuneel-
le elämän jatkuminen lapsissa antaa usein 
kaivattua lohtua. Moni on myös kokenut, 
että lasten auttamisella pystyy jättämään 
itsestään merkityksellisen jäljen, tuotta-
maan maailmaan jotakin hyvää.  

On hyvä, että testamentin tekijä kirjaa 
selkeästi, miten jälkeen jäävää omaisuut-
taan haluaa käytettävän. Vielä parempi on, 
jos testamentti jättää myös saajalle harkin-
taa. Lasten kasvuympäristö ja avuntarve 
nimittäin muuttuvat, joskus hyvinkin no-
peasti. MLL on aina toiminut kunkin ajan 

tarpeiden mukaan, ketterästi toimintaansa 
uudistaen. Testamentit, joita ei ole sidot-
tu johonkin tiettyyn tarkoitukseen antavat 
mahdollisuuden reagoida nopeasti, juuri 
kuten alun esimerkin naisen lahjoitus.  

MLL, niin keskusjärjestö kuin piirit ja 
yhdistykset ovat sadan vuoden aikana saa-
neet useita testamentteja. Varoilla on ollut 
iso merkitys toiminnan jatkamisessa, uu-
sien palvelujen ja tukimuotojen kehittämi-
sessä.  

Yleishyödyllisenä toimijana MLL:n ei tar-
vitse maksaa perinnöstä veroa. 

VIISASTA ELÄMÄNSUUNNITTELUA
Testamentti on ihmisen tärkeimpiä asia-
kirjoja. Ymmärrys asiakirjan merkityksestä 
on viime vuosina kasvanut ja testamentin 
tekemisen yhteys kuolemaan lieventynyt. 
Testamentin laatimisen voi nähdä osana 
aktiivista elämänsuunnittelua. Kun se on 
tehty, olo usein helpottuu ja voi olla rauhal-
lisin mielin. 

MLL järjestää testamentti-iltoja, joissa 
jaetaan lainopillista neuvontaa testamen-
teista ja edunvalvontavakuutuksesta. Ke-
vään testamentti-illat järjestetään 31.3. ja 
28.4.

Ilmoittautumiset
 � mll.fi/testamentti-ilta

TEKSTI LIISA PARTIO  KUVA LAURA RIIHELÄ
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Testamentin tekeminen

Kuka voi tehdä testamentin?
Jokainen täysi-ikäinen, jos hänen oikeus-
toimikelpoisuuttaan ei ole rajattu. Testa-
mentin tekijän on ymmärrettävä testa-
mentin tekemisen merkitys. Oikeustoi-
mikelpoinen tarkoittaa sitä, että henkilö 
kykenee hoitamaan omia asioitaan.

On parempi tehdä testamentti ajoissa 
kuin liian myöhään. Jos oma terveydenti-
la on heikentynyt merkittävästi tai on sai-
rastunut vakavasti, esimerkiksi muistisai-
rauteen, testamentin tekeminen voi olla 
haasteellista ja joissain tapauksissa jopa 
mahdotonta.   

Onko testamentti lopullinen?
Testamenttia ei tarvitse pitää lopullise-
na asiakirjana, vaan sellaisena, jonka voi 
muuttaa elämäntilanteen tai omien arvo-
jen muuttuessa. Niin sanottu ”ensitesta-
mentti” voi myös olla voimassa koko lop-
puelämän, jos aihetta muutoksiin ei ole, 
vaikka sen olisi tehnyt nuorena.

Millainen testamentin pitää olla?
Koska testamentti on muodollinen asia-
kirja, sen on täytettävä lain vaatimukset.

Testamentti on tehtävä kirjallisesti. Sii-
hen kirjataan aika ja paikka ja siinä on 
oltava sekä testamentin tekijän että kah-
den esteettömän todistajan allekirjoituk-
set.

Todistajien on oltava läsnä, kun tes-
tamentin tekijä allekirjoittaa asiakirjan. 
Todistajien velvollisuuteen kuuluu myös 
varmistaa, että testamentin omistaja te-
kee testamentin omasta tahdostaan. Tes-
tamentin sisällöstä todistajien ei tarvitse 
tietää. 

Missä elämäntilanteessa testamentti on 
erityisen hyvä olla olemassa? 
Testamentin tekeminen on erityisen tär-
keää henkilöille, joilla ei ole lainmukaisia 
perillisiä. On myös hyvä muistaa, ettei-
vät esimerkiksi avopuolisot peri toisiaan 
ilman testamenttia. Myös uusioperheis-
sä on kannattaa pohtia, kenelle haluaa 
omaisuutensa menevän.

Missä testamentti säilytetään? 
Ensinnäkin testamenttia ei pidä piilottaa, 
koska sen on löydyttävä siinä vaihees-
sa, kun ihminen kuolee. Testamentin on 
myös oltava alkuperäinen eli kopiot tai 
skannatut asiakirjat eivät riitä. Testa-
menttia voi säilyttää kotona muiden tär-
keiden asiakirjojen joukossa. Säilyttämis-
tä voi kysyä myös omasta pankista. Mo-
net pankit ovat luopuneet tallelokeroista, 
mutta tilalle tullut muita tapoja arvopa-
pereiden säilytykseen.

Mistä saa apua testamentin tekoon? 
Testamentin voi tehdä itse, mutta suosi-
teltavaa on kääntyä asiantuntijan puo-
leen, jonka kanssa tehty testamentti on 
varmasti pätevä. Jos testamentissa ilme-
nee virheitä, se voi pahimmassa tapauk-
sessa osoittautua pätemättömäksi. Lisäk-
si asiantuntijat ovat perehtyneet muihin 
perintöoikeudellisiin seikkoihin ja osaa-
vat katsoa asioita monesta eri näkökul-
masta, huomioida esimerkiksi verotuk-
selliset asiat. 

Testamentti laaditaan aina yksiöllises-
ti eli jokaisen omien tarpeiden mukaan. 
Siksi testamentteja on monenlaisia.

Testamentti kannattaa tehdä ajoissa, silloin kun oma kuolema tuntuu 
vielä kaukaiselta. Testamentti on ainoa tapa, jolla voit vaikuttaa siihen, 
miten omaisuutesi jaetaan poismenosi jälkeen.

MLL on mukana järjestöjen yhteisessä Hyvä testamentti -kampanjassa. Kysymyksiin vas-
tasi kampanjan lakiasiantuntija, varatuomari Piia Jeremejeff, jolta saa lisätietoja säh-
köpostitse: lakimies@hyvatestamentti.fi

TEKSTI KATARINA FREDRIKSON

LAHJA LAPSILLE
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Daniel Kalejaiyen työ ei ole pelkkää 
nettiä ja somea. Hän tekee myös 
rikostutkintaa.

Suorasanainen 
somepoliisi
Someilmiöksi noussut poliisi Daniel Kalejaiye tietää, että 

auktoriteetin voi ottaa kuka tahansa, mutta nuorten arvostus 
pitää ansaita. Sen saa, kun kohtelee nuorta ihmisenä ja osoittaa 

olevansa itsekin inhimillinen ihminen. 

KUN Daniel Kalejaiye meni seiskaluokalle uuteen kouluun, 
samalle luokalle tuli vain yksi tuttu vanhasta koulusta. En-
simmäisenä koulupäivänä Daniel lukitsi pyörää koulun 
pihassa, kun tämä tuttu alkoi hihkua muille koululaisille: 
”Hei, katsokaa! Tolla on pyöräilykypärä!”

Danielista tuntui, että koko pihallinen nuoria nauroi. Ih-
minen, jota Daniel oli pitänyt tukipylväänään, oli heittänyt 
herjan, joka seurasi Danielia pitkään. 

– Minulle se ei ollut hauska läppä. Mutta se hyöty siitä 
oli, että kuntoni koheni, koska aloin kävellä koulumatkat. 

Kalejaiyen nuoruudessa kiusaaminen tapahtui enim-
mäkseen kadulla tai koulun pihalla. Nykyään aika moni 
kiusattu nuori joutuu kiusatuksi netissä. 

– Se on suoraan sanottuna älyvapaata hommaa. Kun 
kaksi ihmistä riitaantuu, toinen saattaa vääristellä asiaa 
omaksi edukseen ja värvätä vielä kaikki kaverit mukaan. 
Homma paisuu nopeasti: haukkumisen lisäksi voidaan il-
miantaa toisen sometilejä. 

Kiusaamisesta ja rikoksista Daniel Kalejaiye, 25, tietää 
paljon, sillä hän työskentelee vanhempana konstaapelina 
Itä-Suomen poliisilaitoksella. Hän kuuluu Kuopion Ankku-
riryhmään, joka tekee ennaltaestävää työtä nuorten paris-
sa. Moni nuori tuntee hänet somessa nimellä Konstaapeli 
Daniel. 

BEATBOXILLA sisään ja sitten napakka puheenvuoro siitä, 
mitä kunnianloukkauksesta tai salakuvaamisesta voi seu-
rata. Rap-duettoja trendaavien tiktokkaajien kanssa. Vä-
lillä muistutus siitä, että väkivaltarikoksen kuvaaminen ja 
videon jakaminen somessa on rikos, josta voi jopa joutua 
vankilaan. 

Konstaapeli Danielin videot Tiktokissa ja Youtubessa 
ovat viihdyttävää laillisuuskasvatusta. Niiden avulla Daniel 
pyrkii välittämään tietoa ja vaikuttamaan niin, että mah-
dollisimman harva nuori syyllistyisi rikoksiin.

Konstaapeli Danielilla on Tiktokissa ja Instagramissa yh-
teensä 156 000 seuraajaa, joten ei ihme, että viestejä tulvii. 
Kaikkiin Daniel ei ehdi vastata. 

Viesteissä kysytään ”kaikkea maan ja taivaan väliltä”.  
Moni nuori ottaa yhteyttä, jos hän itse tai kaveri on joutu-
nut rikoksen uhriksi.

– Osa kysyy, saako tietyssä tilanteessa tehdä rikosilmoi-
tuksen. Voin ottaa kantaa vain siihen, onko kyseessä rikos 
ja voiko sen perusteella tapauksesta tehdä rikosilmoituk-
sen.

Joskus viestin naputtelee huolestunut vanhempi. Huolta 
voi aiheuttaa esimerkiksi lapsen somessa kohtaama seksu-
aalissävytteinen lähentely eli grooming. Se on käynyt entis-
tä helpommaksi, koska nuoret jakavat verkossa niin paljon 
tietoa itsestään. 

NETTIPOLIISIT ovat somessa, koska siellä ovat nuoretkin. 
He viestivät Tiktokin, Snapchatin ja Instagramin kautta – 
kunkin kanavan ilmaisukeinoja käyttäen.

Kun Kalejaiye saa idean postaukseen, ensimmäiseksi 
hän karsii. Kiinnostava videoklippi ei yritä kahmaista kä-
siteltävää teemaa kokonaan vaan rakentuu konkreettisen 
yksityiskohdan ympärille. Sen avulla teema ehkä avautuu 
uudella tavalla.

Pahoinpitelystä kertovalla videolla Kalejaiye selittää, että 
aina ei tarvitse koskea ihmistä – jo hiuslakan suihkuttami-
nen kivuliaasti toisen silmille on pahoinpitely. 

TEKSTI ANU KYLVÉN KUVAT MARKO PAAKKANEN

VIERAANA
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– Moni ajattelee, että netissä ei voi syyllistyä rikok-
seen. Todellisuudessa siellä voi syyllistyä kaikkiin rikok-
siin, joihin ei liity fyysistä kontaktia toiseen ihmiseen. 
Kunnianloukkaukset, petokset ja huijaukset ovat tyypil-
lisiä, ja jopa näpistys on mahdollinen esimerkiksi peli-
maailmassa. 

Kalejaiye on huomannut, että lasten ja nuorten van-
hemmat eivät vieläkään täysin ymmärrä somen olemus-
ta, vaikka käyttävät joitakin somekanavia itsekin. Kun 
osaa somen säännöt, sitä voi hyödyntää monenlaiseen 
hyvään, mutta siinä on myös vaaransa.

– Netin kanssa rajana on vain taivas – tai nettiyhteys. 
Nuorille some on iso osa elämää ja aina mielessä. Koe-
taan, että seuraajien ja tykkäysten määrä rakentaa ih-
misarvoa. Some ei lopu siihen, että panee puhelimen 
välillä syrjään. Some- ja nettikiusaamiseen ei auta van-
hemman hyvää tarkoittava neuvo ”laita puhelin pois”. 
Some elää koko ajan, ja myös pommittaminen jatkuu, 
vaikka kohde ei olisi juuri paikalla – ja nuori tietää sen. 

POLIISIKOULUN työharjoittelun aikana Kalejaiye oli vä-
hällä panna pillit pussiin huomatessaan, että poliisi toi-
mii lähinnä negatiivisten asioiden parissa. 

– Sitten kuulin ennaltaestävästä työstä, ja se tuntui 
meikäläisen hommalta. Voin hyödyntää nettiä, eikä se 
muutenkaan ole niin vakavaa kalikkahommaa.

Paikka Ankkuriryhmässä tuli sopivasti hakuun, ja Da-
niel valittiin.

Hän selvästi nauttii tunnettuudesta mutta sanoo, että 
suosio ei ole kihahtanut hattuun. Hän on käynyt kuvion 
ajatuksella läpi monta kertaa. Some on hänelle työtä, ja 
hän tietää, etteivät tykkääjät tykkää hänestä ihmisenä 
vaan hänen tekemästään sisällöstä. 

Sama ajatustyö hänen mielestään pitäisi kaikkien 
nuorten ja vähän vanhempienkin käydä läpi. Somen tyk-
käyksiin ja muiden antamaan huomioon on helppo jää-
dä koukkuun, jos ajattelee, että ne kertovat ihmisten tyk-
käävän tyypistä niiden takana. 

– Some ja tykkäykset eivät määritä sinua. Välillä on 

Some ja tykkäykset eivät 
määritä sinua ihmisenä.

VIERAANA

hyvä miettiä, mitä jos kovalla työllä kerätyt seuraajat 
häviäisivät, oma tili jostain syystä hakkeroitaisiin tai 
poistettaisiin. Kyllähän se minuakin ketuttaisi, mutta 
elämä jatkuisi.

JOKIN aika sitten poliisit olivat mukana tempauksessa 
kuopiolaisessa kauppakeskuksessa. Siellä nuori tuli kiit-
tämään nettipoliisia tämän tekemästä työstä. 

– Hän kertoi, että minun kuvani ja videoni ovat hänen 
kaveriporukalleen ainut keino saada laillisuuskasvatus-
ta. En tee tätä kiitosten takia, mutta tuntuuhan se hy-
vältä, että työstä kiitetään. Kohtaamiset nuorten kanssa 
ovat syy, että teen tätä työtä. 

Auktoriteetin voi ottaa, mutta kunnioitus ja arvostus 
pitää ansaita. Se on Daniel Kalejaiyen ohjenuora työssä 
nuorten parissa. Hän sanoo kohtelevansa nuoria kuten 
muitakin ihmisiä: ei vähättelyä eikä paapomista.

– Nuoren kunnioituksen saa, kun kohtelee nuorta ih-
misenä ja samalla osoittaa olevansa itsekin ihminen, 
jonka ei tarvitse mitä tahansa kuittailua kestää. Se ei 
ainakaan auta, jos koko ajan hokee, että nuoret ovat pi-
lalla ja minun aikanani nuoret olivat vielä fiksuja. Kuka 
arvostaa ihmistä, joka haukkuu? 

Työssään Konstaapeli Daniel on huomannut, että 
nuoren elämä nyky-Suomessa on sekavaa ja rankkaakin. 
Hänen mielestään aikuiset eivät aina tiedä, millaista on 
olla nuori vuonna 2022. 

– Netti pursuaa kiusaajia, misinformaatiota ja aggres-

siivisesti omaa agendaansa puskevia ihmisiä. Toki siel-
lä on myös kavereja, harrastuksia ja pelejä. Nuoret ovat 
jatkuvasti tietoisia ympäristöstään, ja se on raskasta. 
Nuorille sysätään paljon paineita: tuntuu, että jo yläkou-
lusta lähtien pitäisi tietää, mitä tekee tulevaisuudessa. 
Samalla maailma on nuorille mahdollisuuksia täynnä, 
Kalejaiye miettii. 

Itse hän arvelee olleensa aika tavallinen, helppo nuo-
ri. Joensuulaisteini otti välillä äidin kanssa yhteen, kos-
ka kello 20:n kotiintuloaika tuntui epäreilulta. Protestit 
eivät tehonneet. 

– Ikinä en ollut poliisin kanssa tekemisissä. Kerran 
olin mukana, kun kaveri räjäytteli raketteja. Paikalle tul-
lut poliisi otti minunkin tietoni ylös, muttei sieltä kos-
kaan soitettu kotiin. 

JOS oma lapsi on hölmöillyt tai tehnyt rikoksen, Kale-
jaiye neuvoo vetämään henkeä ja keskustelemaan nuo-
ren kanssa avoimesti. 

– Kun nuori on kussut, hän kyllä tietää, että on kus-
sut. Älä tuomitse, vaan pohtikaa yhdessä mahdollisia 
seuraamuksia. Mitä tuli tehtyä, kenen kanssa ja oliko 
hyvä idea? Mitä tästä opittiin? Näin ainakin lähtisin 
oman lapsen kanssa tilannetta perkaamaan, jos minulla 
lapsia olisi. 

Lapsen kanssa on hyvä puhua vastuusta. Vaikka idea 
olisi jonkun muun ja kaverit yllyttäisivät, vastuu on aina 
tekijän. 

VIERAANA

 � Syntynyt 1996 Joensuussa. 

 � Työskentelee vanhempana konstaapelina 
Itä-Suomen poliisilaitoksella. 

 � Tunnetaan nettipoliisina nimellä 
Konstaapeli Daniel. 

 � Aiemmalta koulutukseltaan nuoriso- ja va-
paa-ajanohjaaja. Työskennellyt vuonna 2015 
Ylen Summeri-ohjelman juontajana. 

 � Esikoiskirja Konstaapeli Daniel tässä, moro! 
(Lasten Keskus, 2022) ilmestyy maaliskuun 
lopussa. Kirja kertoo nuorille käytännönlähei-
sesti, mitä rikoksista seuraa. 

 � Haaveilee kesästä, omasta järjestelmäkame-
rasta, kalorittomista herkuista, nettipoliisiryh-
män johtajuudesta, isommasta keittiöstä ja eri-
koisista työmahdollisuuksista. 

Kuka hän on?
DANIEL KALEJAIYE
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Elämme jo kolmatta pandemiake-
vättä, ja yhä vain koronaviruksen 
eri muunnokset kiusaavat ihmisiä 
meillä ja muualla. Miljoonat ihmi-
set maailmalla ovat menehtyneet 

viruksen aiheuttamaan tautiin tai sen jäl-
kiseurauksiin. Sitäkin useammat ovat sai-
rastuneet, monet vakavasti.

Kansainvälisten selvitysten mukaan ko-
ronapandemiasta seuranneet rajoitukset 
ovat haitanneet erityisesti lasten ja nuorten 
arkea. He ovat saattaneet todistaa koto-
naan vanhempiensa taloudellista ahdin-
koa ja siitä aiheutuvaa stressiä. Monet ovat 
myös joutuneet luopumaan vapaa-ajan 
harrastuksistaan ja kaveritapaamisistaan. 
Tämä on tutkimusten mukaan lisännyt ah-
distuksen ja yksinäisyyden tunteita.

Kaikkein eniten lapset ja nuoret ovat kär-
sineet laajoista ja pitkäkestoisista koulusu-
luista. YK:n kasvatus-, tiede- ja kulttuurijär-
jestö Unesco arvioi, että 1,6 miljardin lap-
sen ja nuoren koulunkäynti on häiriintynyt 
pandemian aikana.  

OPPIMISVAJEESTA VASTA VÄHÄN 
TUTKIMUSTA
Suomessa peruskoulut ja toisen asteen op-
pilaitokset siirtyivät etäopetukseen maalis-
kuussa 2020. Koulusulut jatkuivat kevää-
seen 2021 asti eri tavoin eri alueilla pande-
miatilanteen mukaisesti. 

Koulusulkujen ja liikkumisrajoitusten 
vaikutuksia lasten ja nuorten oppimiseen 
ja hyvinvointiin on seurattu muun muassa 
EduRESCUE-konsortiossa, jossa toimii use-
an tieteenalan tutkijoita Helsingin, Jyväsky-
län ja Turun yliopistoista.

Tieteellistä näyttöä koulusulkujen ja etä-
opetuksen vaikutuksista etenkin oppimis-
tuloksiin saadaan kuitenkin vielä odottaa. 
Tutkimus olisi edellyttänyt, että muut oppi-
mistuloksiin vaikuttavat tekijät olisi voitu 
poissulkea kontrolliryhmässä, jossa pande-
mian vaikutus olisi ollut pienempi.

Suomessa tutkimusta on vaikea tehdä jo 
siksikin, että yhdenmukaista ja vertailukel-
poista dataa saadaan ainoastaan ylioppi-
laskokeen tuloksista. Nyt keväällä kuiten-

Etäopetus 
heikensi 
etenkin tyttöjen 
hyvinvointia
Hyvän oppimisen hetket vähenivät, mikä näkynee 
heikentyvinä oppimisen tuloksina.

TEKSTI TIINA KIRKAS  KUVAT ADOBE STOCK

TUTKITTU

Etäopetuksessa lapsia ja nuoria 
avittivat oma oppimismotivaatio ja 
sellaiset taidot kuten sinnikkyys ja 
utelias mieli. 
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kin voidaan selvittää, kärsivätkö pahim-
malla pandemia-alueella ja pisimpään 
etäopetuksessa olleet lukiolaiset enemmän 
oppimisvajeesta kuin ne, jotka pääsivät 
vähemmällä.

Keväällä 2021 julkaistu hollantilaistutki-
mus antaa kuitenkin jonkinlaista osviittaa 
etäopetuksen vaikutuksista myös suoma-
laisten lasten ja nuorten oppimistuloksiin.  

Alankomaissa koulut sulkeutuivat kah-
deksaksi viikoksi maaliskuun puolivälissä 
2020. Ennen ja jälkeen etäopetusjakson to-
teutettiin vuosittaiset kansalliset oppimis-
mittaukset. Tulosten perusteella lapset ja 
nuoret eivät oppineet tuona aikana juuri 
mitään. Vaje vastasi osaamista, joka aikai-
sempina vuosina oli opittu kahdeksassa 
viikossa. 

Tutkimuksen mukaan eniten kärsivät op-
pilaat, joiden vanhemmilla ei ollut mahdol-
lisuutta tukea heidän etäopiskeluaan. 

HYVÄT OPPIMISEN HETKET VÄHENIVÄT 
Lasten ja nuorten hyvinvointia koronapan-
demian aikana on tutkittu Suomessakin 

varsin laajalti. Akatemiaprofessori Kata-
riina Salmela-Aro Helsingin yliopistosta 
muistuttaa, ettei oppimista ja hyvinvointia 
voi erottaa toisistaan.

Keväällä 2020 hän itse tutki hyvän eli 
optimaalisen oppimisen hetkiä lukiolai-
silla, jotka opiskelivat etänä fysiikkaa ja 
kemiaa. Tutkimuksessa nuoren tuli vasta-
ta puhelimeen tai tietokoneelle ilmesty-
neeseen kysymykseen, miltä opiskelu juuri 
sillä hetkellä tuntui. Oliko hän kiinnostu-
nut parhaillaan suorittamastaan tehtäväs-
tä? Kokiko hän kykenevänsä siihen? Oli-
ko tehtävä riittävän haastava ja kannusti 
ponnistelemaan? 

Optimaalisessa oppimisen hetkessä nuo-
ri vastasi kysymyksiin jotakuinkin myöntä-
västi, mikä tutkijalle kertoi innostuksesta ja 
hyvästä oppimismotivaatiosta.

– Näitä hyvä hetkiä oli kuitenkin vain al-
le viisi prosenttia, kun ennen pandemiaa 
osuus oli 20–25 prosenttia, Salmela-Aro 
kertoo.

Vähäiset optimaalisen oppimisen hetket 
viestivät, että tehtävä oli joko liian vaikea 

tai helppo, jolloin nuori kyllästyi ja kadotti 
kiinnostuksensa.

– Optimaalisen oppimisen hetkien puut-
tuminen tulee näkymään osaamisen tulok-
sissa, koska oppiminen ei ole suoraviivaista 
vaan tapahtuu hyppäyksittäin. Nuori kokee 
niin sanottuja ahaa -hetkiä ja tajuaa, että 
näinhän tämä menee. 

Salmela-Aro uskoo, että ensimmäisen ko-
ronakevään jälkeen opettajien taito luoda 
hyviä oppimisen hetkiä oppilailleen kehittyi 
myös etäopetuksessa. Helppoa se ei ollut, 
sillä verkkovälitteinen yhteys ei aina kor-
vannut kasvokkain kohtaamista.

Etäopetuksessa lapsia ja nuoria avittivat 
oma oppimismotivaatio ja sosioemotionaa-
liset taidot, kuten sinnikkyys ja utelias mie-
li. Samalla yksinäiset etäopetusjaksot muis-
tuttivat vuorovaikutuksen ja yhteisöllisyy-
den tärkeydestä. 

– Koulu on niin paljon muutakin kuin 
oppimista ja osaamista. Nuoren on tär-
keä oppia yhdessä tekemisen taitoja, joita 
tarvitaan myös työelämässä, Salmela-Aro 
sanoo. 

KOTI JOUTUIN KOETUKSELLE
Katariina Salmela-Aro muistuttaa, että jo 
ennen koronaviruspandemiaa vanhemmil-
la oli Suomessa hyvinkin erilaiset mahdolli-
suudet tukea lastensa ja nuortensa opiske-
lua ja oppimista. Esimerkiksi viimeaikais-
ten kansainvälisten PISA-tutkimusten mu-
kaan vanhempien sosioekonominen asema 
vaikutti merkittävästi lasten opintomenes-
tykseen. Se tarkoittaa, että kaikista yhteis-
kunnallisista tasa-arvoa lisäävistä ponnis-
tuksista huolimatta koulutus yhä periytyy. 

Eriarvoinen asetelma korostui koronake-
väänä, kun etäopetukseen siirtyminen pa-
kotti vanhemmat kantamaan poikkeuksel-
lisen suuren vastuun lastensa ja nuorten-
sa koulunkäynnistä ja sen onnistumisesta. 
Heiltä vaadittiin taitoja ja resursseja, joita 
heillä ei välttämättä ollut tarjota lapsilleen. 

Vanhempien tuli miettiä, oliko kotona 
rauhallista paikkaa opiskella tai keskittyä 
tuntitehtäviin. Toimiko verkkoyhteys? Ky-
kenivätkö he järjestämään päivän niin, että 
koulunkäynti sujui? 

– Sitten oli nuoria, joilla oli vanhempien 
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Oppimista ja hyvinvointia 
ei voi erottaa toisistaan.
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tuki ja itsesäätelytaitoja. He saattoivat sel-
vitä etäopetuksessa lähiopetusta parem-
min, koska saivat keskittyä rauhassa opis-
keluun, Salmela-Aro sanoo. 

Miten tämä kaikki näkyy lasten ja nuor-
ten oppimistuloksissa, selvinnee siis myö-
hemmässä tutkimuksessa. 

TYTÖT KOKIVAT RIITTÄMÄTTÖMYYTTÄ, 
POJAT KYYNISTYIVÄT
Kaikkein eniten Katariina Salmela-Aroa 
huolestuttaa nuorten hyvinvointierojen 
kasvu. Kuilu oli jyrkkä jo entuudestaan, 
mutta koronaviruspandemia levensi sitä 
entisestään. Kyse ei ole vain sosioekono-
misista vaan myös sukupuolten välisistä 
jaoista. 

– Viimeaikaisissa kouluterveyskyselyssä 
ja muissakin tutkimuksissa tytöt voivat to-
della huonosti peruskoulun viimeisillä luo-
killa ja lukiossa. 

Salmela-Aron mukaan tyttöjen tulos-
ta selitti osittain suoritusorientaatio, jossa 
tärkeintä ei ollut niinkään pärjätä itse hy-
vin vaan paremmin kuin toiset. Pojat taas 

keskittyivät omaan oppimiseensa, eivät 
arvosanoihin. 

– Tytöt kokivat myös riittämättömyyt-
tä, eli että pandemiasta huolimatta heidän 
olisi tullut vain jaksaa vieläkin paremmin. 
Poikien mielestä ikävä tilanne ei johtunut 
heistä itsestään vaan koulusta. Toisaalta he 
myös kyynistyivät herkemmin.

Salmela-Aro ymmärtää nuorten hätää 
pandemian aikaisista koulusuluista ja liik-
kumisrajoituksista. He jäivät vaille opet-
tajien, valmentajien ja kavereiden läsnä-
oloa elämänvaiheessa, jossa heidän tulisi 
irtautua vanhemmistaan ja luoda omaa 
identiteettiä. 

– Nyt tämä tärkeä kehitysvaihe häiriintyi 
yhdellä ikäluokalla, jonka ahdistusta lisää-
vät myös muut globaalit kriisit. 

Juttua varten haastateltu myös julkistalou-
den professori Roope Uusitaloa Helsingin 
yliopistosta. 

Kun lapsella on koulussa vaikeuksia op-
pia lukemaan, häntä autetaan juurikin lu-
kemaan oppimisessa. Se on aivan oikein, 
mutta heikkouden ohella olisi hyvä nähdä 
ja tukea myös lapsen vahvuuksia. Lapsi voi 
olla taiteellisesti lahjakas, urheilullinen tai 
sosiaalisesti taitava, sanoo yliopistonlehtori 
Lotta Uusitalo Helsingin yliopistosta.

–  Kaikista oppimisen haasteista huoli-
matta jokaisessa lapsessa on paljon hyvää 
ja vahvaa, jonka varaan voi päivää raken-
taa. Lapsen on tärkeä kokea, että hän on 
pätevä, vaikka lukeminen ei sujuisikaan.

Uusitalo on erityispedagogi, ja hänen 
ajatuksensa pohjaavat yhdysvaltalaislähtöi-
seen positiiviseen pedagogiikkaan. Tutki-
mussuunta tunnetaan myös vahvuuspeda-
gogiikkana.

Sen keskiössä ovat nimensä mukaises-
ti luonteen vahvuudet, joita ovat muiden 
muassa rohkeus, sinnikkyys, itsesäätely, 
luovuus ja ystävällisyys. Ne ovat taitoja, joi-
ta voidaan oppia ja opettaa. 

– Lapsi ei opi sinnikkyyttä siten, että 
häntä kehotetaan vielä vähän punnerta-
maan. Sen sijaan hänelle kerrotaan, mitä 
sinnikkyys on ja missä sitä havaitaan. Lap-
si ymmärtää, että sinnikkyyttä voi käyttää 
kuin mitä tahansa uutta työkalua, kuten as-
kartelusaksia, vasaraa tai vispilää.

Uuden tehtävän äärellä onkin olennaista 
listata, mitä kaikkea onnistumiseen tarvi-
taan, Uusitalo sanoo.

– Esimerkiksi ainekirjoitusta varten tarvi-
taan tietokone tai kynää ja paperia. Sopiva 
vireystila ja keskittymiskyky edellyttävät, 
että on nukkunut ja syönyt hyvin. Itsesääte-
lytaito auttaa jaksottamaan työn etappei-
hin, joiden välillä voi tehdä jotain muuta. 
Fiktiivisessä tarinassa vaaditaan myös luo-
vuutta, näkökulmakykyä ja myötätuntoa it-
seään kohtaan: kyllin hyvä riittää.

Uusitalon väitöskirjaohjattava Kaisa 
Vuorinen on tutkimuksessaan havainnut, 
että omien vahvuuksien käyttö on yhtey-
dessä hyvinvointiin. Oppilas, joka tunnistaa 
ja käyttää vahvuuksiaan, viihtyy koulussa 
ja innostuu oppitehtävistään. Onnellisuus 
läikkyy myös koulun ulkopuolelle.

VAHVUUDET 
KÄYTTÖÖN

”Jag trodde 
inte det här sku 
hjälpa, men jag 
hade fel. Tack.”

Ibland
är det lättare 
att prata anonymt.

Ring Barn- och ungdomstelefonen 0800 96 116 Skriv ett nätbrev skriv.mll.fi

Då du behöver någon som lyssnar, ring eller skriv till Barn- och ungdoms-
telefonen. Med oss kan du tala gratis och anonymt om det som intresse-
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Anna auttaa 
yhdistyksiä 
työkseen  
MLL:n piireissä työskentelee 
koordinaattoreita, jotka tukevat, ohjaavat 
ja kouluttavat paikallisyhdistysten 
vapaaehtoisia toimimaan lasten ja 
perheiden avuksi ja iloksi.

Kurkistimme Pohjanmaan piirin 
koordinaattorin Anna Granlundin 
helmikuiseen työpäivään ja vähän vapaa-
aikaankin.  

TEKSTI ANNA GRANLUND KUVAT KRISTA LUOMA

KLO 6.50 HERÄTYS
Kello soi! Hetken kuluttua nousen keittämään kah-
via ja herättämään koululaiset kasin aamuun. Koro-
na-aika on tuonut etätyöt arkeen ja enemmän sään-
nöksi kuin poikkeukseksi. Edellisen viikon koronaka-
ranteenin aiheuttaman etätyöputken jälkeen on iha-
na päästä toimistolle tapaamaan työkavereita.  

KLO 10.00 TOIMISTOLLA KIVIRIKOSSA
Työpöytäni sijaitsee piirin tiloissa Seinäjoen perheta-
lo Kivirikossa. Toimistopäiviini kuuluu sähköpostien 
lukemista, sosiaalisen median seuraamista, suunnit-
telua ja tapaamisten valmistelua.  

Myöhemmin ajelen Jalasjärvelle tapaamaan Va-
paaehtoisten johtamiskoulutuksen mentoria Marika 
Pihlajaa. Suunnittelemme yhdistysten puheenjohta-
jille ja varapuheenjohtajille tarkoitetun koulutuksen 
tapaamisia, kulkua vuoden aikana ja aiemmin koulu-
tettujen tilannetta. Tästä laadukkaasta koulutukses-
ta olemme MLL:ssa ylpeitä. 

Ennen tapaamista tsekkaan Moodlen, Teamsin, 
Whatsappin ja Facebookin ohjeistusten varalta. Käy-
tämme työssämme useita eri alustoja viestintään ja 
työn suunnitteluun.  

Osallistun usein erilaisiin työryhmien palaverei-
hin, jotka ovat pääsääntöisesti etäyhteyksin. Joskus 

MINUN PÄIVÄNI

1Anna Granlund on 
työskennellyt Pohjanmaan 
piirissä pian kahdeksan 

vuotta ja nauttii monipuolisesta 
työstään. Piirin alueeseen 
kuuluvat Pohjanmaa, 
Etelä-Pohjanmaa ja Keski-
Pohjanmaa, toimipiste sijaitsee 
Seinäjoella.
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toisten johtamiskoulutuksen verkkotreffien 
kulusta ja pohdimme työnjakoa. 

Koordinaattorin työ on tavallisesti hyvin 
liikkuvaa. Sen lisäksi että tapaamme yhdis-
tysten hallituksia, teemme vierailuja per-
hekahviloihin ja yhdistysten tapahtumiin. 
Toisinaan neuvottelemme kuntien kanssa 
kohtaamispaikkatoiminnan yhteistyöstä ja 
kerromme MLL:n toiminnan vaikuttavauu-
desta. Olemme mukana erilaisissa verkos-
toissa niin kuntatoimijoiden kuin järjestö-
jen kanssa. 

Odotan kovasti kollegoiden näkemistä 
livenä. Koordinaattoreilla on valtakunnal-
lisia tapaamisia pari kertaa vuodessa. Nyt 
mennään kolmatta vuotta etäyhteyksin. Va-
paamuotoisempaan ajatusten ja kuulumis-
ten vaihtoon kaivataan aitoja kohtaamisia.  

KLO 17.30 YHDISTYSTAPAAMINEN
Paluu toimistolle kaupan kautta ja kah-
vi tippumaan. Nurmon yhdistys on tulossa 
kokoustamaan piirin tiloihin. Osa hallituk-
sen väestä on mukana etänä, joten kyseessä 
on hybridikokous.  

saa istua luurit korvilla aamusta iltaan. Etä-
yhteyksissä on puolensa, ne ovat helpotta-
neet piirejä tekemään tiiviimpää yhteis-
työtä esimerkiksi vapaaehtoisten koulut-
tamisen ja tapaamisten tiimoilta. Kaipaan 
kuitenkin kasvokkain tapaamista, ja viime 
syksynä toteutuneet perhekahvilavierailut 
toivat valtavasti iloa työhöni!  

LOUNASAIKA
Koordinaattori käy ja toimii parhaiten, kun 
saa säännöllisesti hyvää ruokaa ja välillä 
tuulettaa päätään vaihtamalla kuulumisia 
työkavereiden kanssa. Varsinkin kun päivä 
jatkuu iltaan saakka, on hyvä tankata rau-
hassa päivällä. 

Lounasseurana on tukihenkilötoiminnan 
koordinaattori Elsi Pienimäki. Juttelemme 
lähestyvän hiihtolomaviikon suunnitelmis-
ta. Lounaan jälkeen jatkuu toimistotyö. 

KLO 15.00 KOHTI JALASJÄRVEÄ 
Ajo Jalasjärvelle ja tapaaminen Marika Pih-
lajan kanssa. Kokoustaessamme saamme 
ohjeet MLL:n keskusjärjestöstä Vapaaeh-

2 Anna odottaa 
hiljaisemman ajan 
jälkeen taas kasvokkain 

kohtaamisia, esimerkiksi 
perhekahvilavierailuja. – Kiva 
päästä reissaamaan taas 
useammin.

3Lounaalla työkaveri Elsi 
Pienimäen kanssa. Välillä 
vaihdetaan muitakin kuin 

työkuulumisia.

MINUN PÄIVÄNI

2

3

Korona-aika on haastanut yhdistyksiä 
esimerkiksi siten, ettei hallituksia olla saa-
tu täysilukuisiksi. Kun toimintaa ei ole pys-
tytty järjestämään, uusia vapaaehtoisia on 
vaikea tavoittaa. Koordinaattorin vierailul-
la yhdistyksen hallituksessa käydään läpi 
yhdistyksen yleistä tilannetta, jäsenmää-
rää, taloutta ja vapaaehtoisia.  

Nurmossa on hyvä taloustilanne, mutta 
vapaaehtoisia on vaikea löytää niin halli-
tukseen kuin perhekahvilaan ja kevätkoko-
uksessa joudutaan täydentämään hallitus-
ta. Monenlaista toimintaa yhdistyksellä on 
kuitenkin suunnitteilla, ja kannustan sii-
hen, ettei tarvitse haukata liian suurta pa-
laa kerralla, vaan toiminta tulee aina suh-
teuttaa siihen, millaiset voimavarat vapaa-
ehtoisilla on.  

KLO 20.15 KOTONA 
Pitkän päivän jälkeen rentoudun monesti 
sohvalla jotain sarjaa katsellen tai sauvakä-
velyllä äänikirjan kanssa.  

Harrastan laulamista ja olen mukana 
Lauluyhtye Vocal!issa, joka on hyvin tavoit-

4Alueellinen työ vaatii 
paljon suunnittelua, 
johon menee iso osa 

työajasta. MLL:n yhdistysten 
tukena työskentelee yhteensä 
17 koordinaattoria 10 piirissä. 
Annan piirin alueella yhdistyksiä 
on 40.

5Illansuussa on Nurmon 
yhdistyksen hallituksen 
hybridikokous. 

Piirin toimistolle saapui 
varapuheenjohtaja Noora 
Raskila.

6 Työpäivän saa nollattua 
keskittymällä laulamiseen.

teellinen, energinen ja viihdyttävä lauluryh-
mä. Kotona täytyy treenata, että keikalla 
osaa kappaleet ulkoa. Papereista ei voi kat-
soa, koska show’hun kuuluu koreografiat ja 
eläytyminen. 

Olen laulanut oikeastaan koko ikäni, 
mutta en pitkään aikaan stemmoja enkä 
näin taitavassa porukassa. Se motivoi ke-
hittämään itseään ja oppimaan uutta. Ko-
reografioiden opettelussa näin nelikymppi-
senä haastaa jo se, ettei kroppa toimi enää 
kuten ennen. Hauskuutta se ei harrastami-
selta silti vie!  

Koordinaattorin työ lipsahtaa helposti 
vapaa-ajan puolelle. Siksi halusin harras-
tuksen, jossa pitää keskittyä johonkin aivan 
muuhun. Siten saan parhaiten irrotettua 
ajatukset yhdistysten haasteista ja jaksan 
taas keskittyä hyvään, kannustamiseen ja 
iloon.   

Koordinaattorin työ on monipuolista ja 
antoisaa. Autamme yhdistyksiä arjen huo-
lissa ja tuemme toiminnassa. Tärkeintä on, 
että vapaaehtoistoiminnassa säilyy yhdessä 
tekemisen ilo. Sitä pyrin vaalimaan.  

6

MINUN PÄIVÄNI

4

5
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Ensi vuoden alusta lähtien sosiaa-
li- ja terveyspalveluiden sekä pe-
lastustoimen järjestämisvastuu 
siirtyy kunnilta hyvinvointialueil-
le kaikkialla Suomessa paitsi Hel-

singissä ja Ahvenanmaalla. Viime tam-
mikuussa vaaleilla valitut aluevaltuustot 
ryhtyvätkin heti keväällä toteuttamaan 
vuosia neuvoteltua uudistusta. Työsarkaa 
riittää, jotta kansalaiset saisivat palveluita 
luvatussa aikataulussa.

Samaan aikaan uudistetaan nykyistä so-
siaaliturvajärjestelmää, joka on osoittautu-
nut liian hajanaiseksi ja monimutkaiseksi. 
Etuuksia ja palveluita on useita, ja ne mää-
räytyvät vaihtelevin perustein esimerkik-
si perheissä ja ruokakunnissa. Käsitteet ja 
hakumenettelyt ovat sekavia. Järjestelmä ei 
myöskään huomioi yksilöiden ja perheiden 
erilaisia ja muuttuvia elämäntilanteita.

Lakisääteistenkin etuisuuksien ja palve-
lujen saaminen vaatii asiantuntemusta ja 
voimia, joita kaikilla kansalaisilla ei varsin-
kaan hankalissa elämäntilanteissa ole. 

LASTEN JA PERHEIDEN ASIOILLE OMA 
TYÖRYHMÄ
Uudistusta valmistelee vuosiksi 2020–2027 
perustettu parlamentaarinen sosiaalitur-
vakomitea. Sen alaisuudessa toimii vii-

si jaostoa, jotka pohtivat muiden muassa 
opiskeluun, työllisyyteen, toimeentuloon ja 
asumiseen liittyviä tukia ja palveluita. Työ 
tapahtuu vaiheittain, ja uudistuksia toteu-
tetaan eri aikatauluilla.

Lasten ja perheiden sosiaaliturvaa ja pal-
veluita tarkastellaan työryhmässä, joka 
vastikään aloitti osana asumisjaostoa. Työ-
ryhmällä on vuosi aikaa tuottaa tietoa ja 
näkemyksiä sosiaaliturvakomitean välira-
porttia varten. Tavoite on, että se ilmestyy 
keväällä 2023 juuri eduskuntavaalien alla.

– Poimimme pöydällemme komitean 
jaostojen raportoimia lasten ja perheiden 
sosiaaliturvaan liittyviä haasteita, kuten 
perhekäsitteen vaihtelun eri etuuksissa, 
kertoo työryhmän puheenjohtaja tutkimus-
päällikkö Johanna Lammi-Taskula Ter-
veyden ja hyvinvoinnin laitokselta. 

LIKI KOLMANNES EROPERHEIDEN 
LAPSISTA VUOROASUJIA
Yksi työryhmän ensimmäisistä tehtävis-
tä on ratkoa eroperheiden vuoroasumisen 
haasteita.

Viime vuonna tehdyn selvityksen mu-
kaan lähes 30 prosenttia erillään asuvien 
vanhempien lapsista asuu vuorotellen 
kummankin vanhemman luona. Yleisintä 
vuoroasuminen on hyvin toimeentulevilla 

Uudistusta valmistelevan työryhmän listalla ovat muiden muassa 
eroperheiden vuoroasumisen ongelmat.

TEKSTI TIINA KIRKAS KUVITUS ANTTI YRJÖLÄ

Sosiaaliturvaan 
tulossa iso ja 
pitkä remontti
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vanhemmilla. Pienituloisilla vanhemmil-
la ei sitä vastoin ole välttämättä varaa asua 
riittävän tilavasti ja lähellä toisiaan, mikä 
helpottaisi vuoroasumisen arkea.

Eroperheiden taloutta kiristää myös se, 
että Suomessa lapsella voi olla vain yksi vi-
rallinen osoite, ja lapsilisä maksetaan vain 
tässä osoitteessa lapsen kanssa asuvalle 
vanhemmalle. 

VOISIKO TUKEA VUOROASUVIA 
VANHEMPIA?
Vuoroasumisessa vanhemmat useimmi-
ten kuitenkin jakavat lapsesta koituvat kus-
tannukset, joten nykymalli ei vastaa tämän 
päivän todellisuutta, Johanna Lammi-Tas-
kula sanoo. 

– Yhteishuoltajuus on jo pitkään ollut 
ihanne, jota erotilanteessa tavoitellaan. Sil-
ti asumisen taakkaa ei ole jaettu. Pitäisi-
kin miettiä, voitaisiinko lapsilisä jakaa, kun 
lapsi asuu yhtä paljon kummankin van-
hemman luona. On myös pohdittava, kuka 
vastaavassa tilanteessa maksaa ja kenelle 
elatusapua. 

Yhden virallisen kotiosoitteen malli han-
kaloittaa vuoroasuvien eroperheiden ar-
kea monin muinkin tavoin. Lammi-Taskula 
muistuttaa, että vanhemmat voivat asua lä-
hellä toisiaan mutta eri kunnissa, esimer-
kiksi Helsingissä ja Vantaalla. Kuitenkin 
vain lapsen virallisella kotikunnalla on vel-
vollisuus järjestää varhaiskasvatusta. 

–  Lapsi voi myös asua toisen vanhem-
pansa kanssa kotihoidon tuella, kun taas 
toinen vanhempi käy ansiotyössä ja tar-
vitsee varhaiskasvatusta. Miten tällaises-
sa tilanteessa toimitaan? Soteuudistuksen 
seurauksena myös esimerkiksi neuvolan ja 
varhaiskasvatuksen yhteistyö voi hankaloi-
tua erityisesti kahden kodin lapsilla.

LAPSIKÖYHYYS RATKAISTAAN 
VANHEMPIEN TYÖLLISTYMISELLÄ
Lapsi- ja perhejärjestöt toivovat, että so-
siaaliturvauudistus näkyisi myönteisesti 
myös lapsiperheiden taloudessa. Yhteisessä 
politiikkasuosituksessaan ne vaativat koro-
tuksia muiden muassa perheiden perus-
turvaan, lapsilisiin ja vanhempainrahaan. 
Tuen pitäisi kohdentua erityisesti yksin-

huoltajaperheisiin.
– Perheiden toimeentulovaikeudet ja 

myös köyhyysriski lisääntyvät juuri eroti-
lanteessa. Kaksi kotia kasvattaa kustannuk-
sia, Johanna Lammi-Taskula sanoo. 

Työryhmän asialistalle ei ole kuitenkaan 
kirjattu lapsiköyhyyttä eikä lapsiperheiden 
toimeentuloa, vaikka ne linkittyvät tiiviisti 
lasten ja perheiden sosiaaliturvaan. Lam-
mi-Taskulan mukaan sosiaaliturvakomite-
an viesti on, että lapsiköyhyyttä ei ratkais-
ta pelkästään etuuksilla, vaan keskeistä on 
vanhempien työllisyys. 

– Toki on työssäkäyviä köyhiä, jotka ei-
vät tule toimeen ansioillaan. Silti tutkimuk-
sesta tiedämme, että myös lapsiperheissä 
toimeentulovaikeudet ovat yhteydessä van-
hemman työttömyyteen. Komitea etsiikin 
työllisyyden kannustimia: työssäkäynnin 
tulisi aina olla kannattavampaa kuin työt-
tömyys, jolloin myös toimeentulo paranee.

Lapsiperheissä saatetaankin pohtia, kan-
nattaako työnteko lainkaan, jos varhais-
kasvatuksen maksut leikkaavat suuren osa 
palkkatuloista. 

SOSIAALITURVA ON KOKONAISUUS
Työn ja perheen yhteensovittamisen hel-
pottaminen onkin yksi sosiaaliturvakomi-
tean visaisimmista tehtävistä. Elokuussa 
voimaanastuva perhevapaauudistus jous-
tavoittaa jo hieman vanhempien mahdol-
lisuuksia sovittaa lapsen hoitoa ja omaa 
työntekoa itselle parhaalla tavalla. Se tosin 
koskee vanhempia, joiden lapsi syntyy ensi 
syyskuun jälkeen. 

Kaikkiaan Lammi-Taskula haluaa tarkas-
tella sosiaaliturvauudistusta kokonaisuute-
na eikä vain yksittäisten etuisuuksien leik-
kaamisena tai korottamisena. Järjestelmä 
on monin osin luotu yhteiskunnassa, jota 
ei enää ole.  

– Perheet ja heidän elämäntilanteensa 
muuttuvat. Siksi myös sosiaaliturvan logii-
kan ja kriteerien on muututtava, jotta ne 
vastaisivat tämän päivän tarpeisiin. Muu-
toksella on monia vaikutuksia julkiseen ta-
louteen ja ihmisten käyttäytymiseen. Työ-
ryhmässä pyrimme katsomaan, että haa-
voittuvimmassa asemassa olevat lapset ei-
vät olisi sosiaaliturvauudistuksen häviäjiä. 

Perheet ja heidän elämäntilanteensa muuttuvat. Siksi 
myös sosiaaliturvan logiikan ja kriteerien on muututtava, 
jotta ne vastaisivat tämän päivän tarpeisiin.
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Tukea nuoren 
vanhemmuuteen

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

Älä jää yksin.

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

Käy: mll.fi/nuorisoneuvola
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Sosiaaliturvalla on keskeinen 
merkitys lapsiperheiden toi-
meentulon turvaamisessa ja 
köyhyyden ehkäisemisessä. 
Lapsiperheiden asema on ollut 

valitettavan vähän esillä sosiaaliturva-
uudistuksessa. Esimerkiksi lapsiperhe-
köyhyyden torjunta tulisi nostaa uudis-
tuksen kärkitavoitteisiin.

Ihmisoikeussopimusten kan-
sainväliset valvontaelimet ovat 
antaneet Suomelle useita 
suosituksia, jotka on syytä 
huomioida sosiaaliturva-
uudistuksessa. Esimerkik-
si YK:n lapsen oikeuksien 
komitea on kehottanut 
Suomea tehostamaan 
pyrkimyksiään tukea vä-
häosaisia perheitä sekä 
takaamaan kaikille lapsil-
le oikeuden riittävään elin-
tasoon. Euroopan neuvos-
ton sosiaalisten oikeuksien 
komitea on todennut, että 
Suomen perusturvan vähim-
mäistaso, kuten vanhempainpäi-
värahojen vähimmäismäärä, ei täy-
tä Euroopan sosiaalisen peruskirjan 
edellyttämää tasoa.

Sosiaaliturvajärjestelmämme on ra-
kennettu usean vuosikymmenen aikana, 
jolloin järjestelmästä on tullut monimut-
kainen. Sosiaaliturvan äärimmäinen yk-
sinkertaistaminen olisi kuitenkin huono 
tavoite, sillä sellainen järjestelmä olisi 
joko korvaustasoltaan hyvin matala tai 
kustannuksiltaan hyvin kallis. Yksinker-
taistamisen varaa sosiaaliturvassa on 
kuitenkin paljon. 

Lapsiperheiden sosiaaliturvassa tar-
vitaan tulevaisuudessakin sekä kaikkia 
lapsiperheitä koskevia etuuksia – ku-
ten lapsilisiä ja vanhempainpäiväraho-
ja – että kohdennettuja etuuksia, jotka 
huomioivat perheiden erilaiset tilanteet 
ja tarpeet. Erityistä huomiota vaativia ti-

lanteita ovat esimerkiksi yksinhuoltajuus, 
lapsen vuoroasuminen, vanhemman tai 
lapsen pitkäaikaissairaus tai vammai-
suus, vanhemman työttömyys tai työky-
vyttömyys. 

Sosiaaliturvaa koskevassa keskuste-
lussa sivuutetaan usein perhepoliittisten 
tulonsiirtojen heikentyminen. Lapsilisän 
reaaliarvo on tällä hetkellä merkittävästi 
alempi kuin 1990-luvun puolivälissä. Lap-
silisä tulee sitoa indeksiin ja lapsilisän 
korottamiseen tulee laatia tiekartta. En-
simmäisenä voitaisiin nostaa lapsilisän 
yksinhuoltajakorotusta, tehdä tasokoro-
tus alle 3-vuotiaista lapsista maksettaviin 
lapsilisiin ja ulottaa lapsilisän maksami-
nen 17-vuotiaisiin lapsiin. 

Vanhempainpäivärahojen taso on Suo-
messa muita Pohjoismaita matalampi 
niin vähimmäispäivärahojen kuin ansi-

Lapsiperheiden asemaa parannettava 
sosiaaliturvauudistuksessa

osidonnaisen päivärahojen osalta. Muis-
sa Pohjoismaissa vanhempainpäiväraha 
korvaa suuremman osuuden ansionme-
netyksestä kuin Suomessa. Vanhempain-
päivärahan vähimmäismäärä tulisi nos-
taa takuueläkkeen tasolle ja nostaa an-

siosidonnaisen vanhempainpäivärahan 
korvaustasoa.

Yksinhuoltajaperheillä köy-
hyysriski on moninkertainen 

kahden huoltajan perheisiin 
nähden. Lapsilisän yksin-

huoltajakorotuksen nosta-
misen lisäksi yksinhuolta-
japerheitä auttaisi myös 
elatustuen korottaminen. 
Sosiaaliturva huomio hei-
kosti myös vuoroasuvien 
lasten perheiden tarpeet. 
Esimerkiksi lapsilisän ja-

kaminen kahdelle vanhem-
malle tulisi tehdä mahdolli-

seksi ja sisällyttää lapsilisään 
vuoroasumislisä.
Yhä tärkeämpää on löytää 

joustavia ja perheiden erilaiset 
tilanteet huomioon ottavia ratkai-

suja yhteensovittaa työ, opiskelu ja 
perhe-elämä. Myös työn ja sosiaaliturvan 
yhteensovittamiseen tarvitaan nykyistä 
parempia välineitä. Reaaliaikainen tulo-
rekisteri on tuonut uusia mahdollisuuk-
sia työtulojen, verotuksen ja sosiaalitur-
van parempaan yhteensovittamiseen. 
Lapsiperheiden köyhyyden taustalla on 
usein osa-aikatyötä, pätkätöitä ja mata-
lapalkkaisuutta. Köyhyys työssäkäynnis-
tä huolimatta on Suomessa nimenomaan 
lapsiperheitä koskeva ilmiö.  

Lasten asialla,
Esa Iivonen

johtava asiantuntija, lapsi- ja perhepolitiikka 
ja lasten oikeudet
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Nuoreni
seurustelee

Kun nuori aloittaa seurustelun, uusi tilanne voi hämmentää vanhempia.

TEKSTI MAARIT PIIPPO  KUVA PEXLES | RON LACH

Iloa, jännitystä ja huumaavaa odo-
tusta. Pelkoa, epävarmuutta ja pet-
tymyksiä. Tunnelmat ailahtelevat 
usein laidasta laitaan, kun nuori 
aloittaa seurustelun. 

Nuorten seurustelu vaikuttaa koko per-
heeseen. Hyppy lapsuudesta teini-ikään 
voi olla ajallisesti lyhyt, mutta muutok-
set joskus nopeita ja jyrkkiä. Vanhemmat 
ovat usein hämmentyneitä uudessa tilan-
teessa. Seurustelu onkin MLL:n Nuoriso-
neuvolan yleisimpiä keskustelunaiheita.  

Nuorisoneuvola on nuorten vanhem-
mille suunnattu tukisivusto, josta saa tie-
toa nuorten kehityksestä. Palvelu tarjoaa 
ilmaista chat-keskustelua anonyymis-
ti vanhemmuuden tuen ammattilaisen 
kanssa.

– Vanhemmat kaipaavat tukea ratkai-
suihinsa ja miettivät, pitäisikö seuruste-
luun puuttua, kertoo suunnittelija Minna 
Haapanen Nuorisoneuvolasta. 

Kun nuori ilmoittaa seurustelustaan, 
tärkeintä olisi aluksi selvittää, mitä nuori 
varsinaisesti seurustelulla tarkoittaa.

– Vanhemmat voivat hienovaraisesti 
kysyä, millaisesta ihmissuhteesta on kyse. 
Jollekin nuorelle seurustelua voi olla tiivis 
yhteydenpito nettituttavaan, lyhytaikai- 
nen syvä yhteenkuuluvuus tai herää-
vä seksuaalinen vetovoima, Haapanen 
sanoo.

Seksuaalisuus voi kuulua seurusteluun, 
vaikka kyse ei olisikaan seksistä. Nuorten 
seurustelu voi perustua kaveruuteen, yh-
teisiin mielenkiinnon kohteisiin tai luon-
nolliseen vetovoimaan.

– On mahdotonta sanoa, mikä on sopi-
va ikä kiinnostua toisesta romanttisessa 
tai seksuaalisessa mielessä. Nuori ei voi 
itse valita, milloin seksuaalinen heräämi-
nen alkaa. 

Mitä sinä haluaisit kysyä nuorilta? 
Lähetä ehdotuksesi osoitteeseen 
lapsemme@mll.fi

POSITIIVISTA UTELIAISUUTTA
Ihastuksen ja seurustelun huumassa kou-
lu, harrastukset ja muut kaverisuhteet 
saattavat jäädä nuoren maailmassa ta-
ka-alalle. Silloin on aiheellista muistut-
taa, että myös elämän muita osa-alueita 
kannattaa vaalia.

Oleellista olisi pitää yllä hyvää keskus-
teluyhteyttä nuoreen. 

– Oman mahdollisen huolen voi tuo-
da esille perustellusti, mutta ei liian tyr-
määvästi. Jyrkkien rajojen sijaan kannat-
taa vaalia dialogia ja positiivista uteliai-
suutta. Huolta voi helpottaa tutustumalla 
nuoren seurustelukumppaniin ja mah-
dollisuuksien mukaan hänen perheeseen-
sä, neuvoo Haapanen.

Jos vuorovaikutus nuoren kanssa ei 
toimi, apua kasvatuspulmiin voi hakea 
esimerkiksi koulukuraattorin kautta. 
Nuorisoneuvolan chatissa myös nuoret 
voivat osallistua vanhempiensa mukana 
keskusteluun ulkopuolisen ammattilai-
sen kanssa. 

NUOREN KOKEMUKSET AITOJA
Ensimmäisen seurustelun loppuminen 
voi olla nuorelle vakava paikka. Vaikka 
kyseessä olisi lyhytaikainenkin ihastus, 
pelissä saattaa olla identiteettiin ja itse-
tuntoon liittyviä isoja asioita. 

– Sydänsuruja ei pidä vähätellä. Nuoret 
kaipaavat sitä, että heidän kokemuksensa 
otetaan tosissaan. 

Ylipäänsä on tärkeää, että vanhempi on 
aidosti kiinnostunut nuoresta. Keskuste-
luyhteyden ylläpito on viime kädessä van-
hemman vastuulla.

 � mll.fi/nuorisoneuvola 
 � mll.fi/vanhempainnetti

Miten lähiaikuisen kannat-
taisi puhua nuorelle seksistä 
ja ehkäisystä?
– Älä puhu kukista ja mehiläi-
sistä, vaan puhu suoraan ja 
vastaa asiallisesti nuoren ky-
symyksiin.
– Vähän kerrallaan tietoa ja so-
pivissa väleissä.
– Tosi vaikee kysymys, mut-
ta näistä asioista pitäisi kyllä 
puhua. Se vanhempi, joka on 
lapselle läheisempi, olisi hyvä. 
Myös samaa sukupuolta ole-
van aikuisen olisi hyvä puhua, 
jos se on mahdollista. Aiheen 
voi ottaa puheeksi samaan 
aikaan, kun koulussa asiasta 
jutellaan tai silloin, kun huo-
maa sen olevan ajankohtainen. 
Koen myös, että vanhempien 
kaa asiasta juttelu voi olla kiu-
sallista, joten silloin nuoren 
kannattaisi ainakin osittain tur-
vautua toiseen aikuiseen tai 
esimerkiksi sisarukseen, jos se 
tuntuu helpommalta.
– Älä puhu.

Haluaisitko, että vanhemmat 
auttavat ehkäisyvälineiden 
hankkimisessa? 
– No en todellakaan – 9 ääntä 
– Ehdottomasti – 7 ääntä 
– En tiiä –7 ääntä

KYSYIMME 
NUORILTA

Kyselyn toteuttivat Nuortennetin 
toimittajat. Nuortennetti.fi on 
MLL:n sivusto nuorille. Sivustolla 
on runsaasti tietoa nuoria kosket-
tavista aiheista, ja nuoret voivat 
myös jutella siellä toistensa 
kanssa. Sivustoa tekevät ammat-
tilaisten ohella 13–25-vuotiaat 
nuoret.
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Viisi vuotta sitten Sini Sausta-
mo ja hänen perheensä muutti-
vat Kaarinasta Saloon, eikä Sini 
tuntenut Salosta ketään. Kolmi-
kuisen vauvan äiti lähti mukaan 

MLL:n toimintaan ja kuuli, että ihan koti-
nurkilla Märynummen kylässä perhekah-
vilatoiminta oli jokin aika sitten hiipunut 
ohjaajan lopetettua. Osallistujia kyllä olisi.

Sini pähkäili pari päivää ja päätti tehdä 
rohkean vedon.

– Kuulin, että samalle kylälle oli hiljattain 
muuttanut toinenkin ikäiseni äiti. Laitoin 
hänelle Instagramissa viestiä: ”Pidätköhän 
minua vähän outona, mutta mitä jos alet-
taisiin yhdessä vetää perhekahvilaa?” 

Maria vastasi pian. Hänestä idea kuulosti 
hyvältä.

Parin kuukauden kuluttua Märynummen 
uusi perhekahvila kokoontui ensimmäisen 
kerran.

EI SUURTA SPEKTAAKKELIA 
Perhekahvilaan kokoonnutaan kerran vii-
kossa. Joskus on askartelua, joskus lasten-
vaate-esittelijä käy kertomassa tuotteis-
taan, joskus diskoillaan. Aika usein ei teh-
dä mitään erityistä: jutellaan ja katsellaan, 
kun lapset leikkivät keskenään.

– Pientä kivaa lapsille ja vanhemmille, ei 
mitään suurta spektaakkelia. Kun olemme 
kysyneet kävijöiltä, mitä he eniten kaipaa-
vat, tyypillinen vastaus on ”jos vain saisi ku-
pin kahvia sekä istua ja olla”. 

Koronapandemian alkaessa perhekahvila 
siirtyi etämoodiin. Etävaiheessa linjoille tu-
li jopa yksi Isossa-Britanniassa asuva suo-

malainen, joka suunnitteli muuttoa Saloon 
ja pääsi kätevästi tutustumaan paikallisiin 
lapsiperheisiin jo ennen muuttoaan. 

SAIN SYDÄNYSTÄVÄN
Parhaita hetkiä vapaaehtoistyössä on Si-
nin mielestä paljon. Se, kun huomaa lasten 
kehittyvän. Se, kun näkee lapsen iloitsevan 
toisen lapsen saapumisesta. Se, kun van-
hemmat tutustuvat luontevasti toisiinsa. 

– Välillä on jaettu tosi kipeitä asioita.
Ohjaaja kokee onnistuneensa, kun kahvi-

la-ajan päätteeksi useampi huudahtaa ”voi 
ei, joko kello on näin paljon”. 

– Iloitsen, kun välillä porukka lähtee kah-
ville ja jatkoille jonkun kotiin. 

Alkuperäisestä ohjaajaparistaan Marias-
ta Sini sai sydänystävän. Vapaaehtoistyön 
tekeminen yhdessä toisen kanssa oli voi-
maannuttavaa.

– Nyt olemme molemmat syvällä suossa! 
Olemme kumpikin vuorollamme päätyneet 
MLL:n paikallisyhdistyksen puheenjohta-
jaksi. 

Sini Saustamo korostaa, ettei perhekah-
vilan ohjaajalle ole piirretty raameja, joihin 
pitää solahtaa täydellisesti. Ohjaaja hyö-
tyy hyvistä vuorovaikutustaidoista, mutta 
ne taidot myös karttuvat vapaaehtoistyön 
aikana. 

– Perhekahvilatoimintaa ohjaavat MLL:n 
arvot ja jokaisen kävijän tulee voida kokea 
olevansa tervetullut joukkoon. Mutta jokai-
nen perhekahvila muotoutuu ohjaajiensa ja 
kävijöidensä näköiseksi. Piiriltä saa hyvän 
tuen ja koulutuksen, sosionomiksi opiske-
leva Sini kertoo. 

– Itse olin vapaaehtoistyön aloittaessa-
ni esikoisen tuore äiti ja ohjasin perhekah-
vilaa lapsiperhearjen lomassa. Oikeastaan 
olin sekä ohjaaja että vertainen. 

Aiemmin samassa kylässä toimi vastaan-
ottokeskus ja joitakin siellä asuvia isiä lap-
sineen osallistui toisinaan perhekahvilaan. 

– Heihin tutustuminen oli silmiä avaa-
vaa. Me muut jännitimme, saavatko he jää-
dä maahan. Vaikka yhteistä kieltä ei paljon 
ollut, lapset olivat kaikille se tärkein – ja 
hymy yhdisti. Nyt, kun vastaanottokeskus 
on suljettu, jokin tuntuu puuttuvan. Tuo-
ta kulttuurillista moninaisuutta kaipaa 
edelleen. 

Ohjaajaparista 
tuli sydänystävä
Vapaaehtoistyön tekeminen yhdessä samanhenkisen ihmisen kanssa 
on voimaannuttavaa, sanoo perhekahvilan ohjaaja Sini Saustamo. 

 � Vuosien aikana oppii lukemaan ihmisiä ja huo-
maa, että tarvitaan myös niitä kertoja, jolloin 
ohjelmassa on vain vapaata oleskelua. Joillekin 
vanhemmille esimerkiksi askartelu voi olla vä-
hän kuormittavaa.  

 � Perhekahvila on ihmisille paljon enemmän kuin 
harrastus. Koen, että olin luomassa osallisuutta 
meidän kotikyläämme. 

 � Ohjaajana toimiminen ei vaadi ihmeellisiä omi-
naisuuksia. Ihmisillä on sisäsyntyinen tarve 
vuorovaikutukseen, ja vuorovaikutustaitoja op-
pii vain vuorovaikuttamalla.  

TEKSTI ANU KYLVÉN KUVA MIKKO PÄÄKKÖNEN

VAPAAEHTOINEN

Oivallukseni

Haluatko MLL:n vapaaehtoiseksi? 
Tutustu mahdollisuuksiin

 � mll.fi/vapaaehtoiseksi
tule mukaan

LASTENSUOJELU
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PERHEKAHVILAN 
OHJAAJAT
suunnittelevat ohjelmaa 
yhdessä perhekahvilan 
kävijöiden kanssa, huolehtivat 
tarjoiluista ja tilojen 
järjestelyistä. Perhekahvilassa 
voi olla useampi ohjaaja 
ja toimiminen onnistuu 
mainiosti oman lapsen 
kanssa. Tehtävään saa 
koulutuksen ja tukea. Kysy 
lisää omasta yhdistyksestäsi 
tai piiritoimistosta.
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Kuva: Risto Vauras

kioppilasohjaajien ja yhdistyksen yhteydenpito. 
Se on mahdollistanut oivan yhteistyön.

Nuorten keskuudessa tukioppilaana toimi-
minen on haluttua. Joka kevät 8.-luokkalaisista 
haetaan uusia tukioppilaita, jotka koulutetaan 
toimimaan 7.-luokkalaisten tukena yläkouluun 
sopeutumisessa.

NUORIA KUUNNELLAAN
Tukioppilaat auttavat 7.-luokkalaisia ryhmäyty-
mään, ja huolehtivat, ettei kukaan pieniltä sivu-
kouluilta yhtenäiskouluun siirtyvä tuntisi jäävän-
sä yksin. Ikaalisissa yläkouluun tutustuminen 
aloitetaan jo 6. luokalla, viikon mittaisella Kutos-
ten kurssilla, jonka aikana tukioppilaat esittäyty-
vät ja ohjaavat kivaa yhteistä tekemistä.

– Tukareilla on tärkeä rooli syrjäytymisen ja 
kiusaamisen ehkäisyssä. Heille voi olla helpom-

MEIDÄN MLL
Etuja, iloa ja järjestön kuulumisia.

pi kertoa ongelmista kuin opettajalle, Saine 
toteaa.

Ikaalissa tukioppilaaksi pääseminen on kun-
nia-asia, ja tarjolla on yleensä enemmän oppi-
laita kuin vuosikurssia kohden tarvitaan. Tällä 
hetkellä tukioppilaita on 12.

Yhdistyksessä nuorten kanssa luodaan hyvä 
yhteishenki avoimuudella. Nuorten mielipitei-
tä kuunnellaan ja näkemyksiä arvostetaan. MLL 
tehtäviä tarjotaan, mutta jokainen voi valita, ha-
luaako ja missä roolissa haluaa olla mukana. 

– Yhteys nuoriin luodaan keskustelemalla. 
Moni tukari on kertonut, että vaikka aluksi va-
paaehtoistyö yhdistyksessä jännitti, lopulta sii-
tä tuli hyvä mieli, Hanna Saine sanoo. Yhdistys 
aikoo seuraavaksi etsiä nuorisosomettajan, jo-
ka voisi kertoa MLL:sta nuorten parissa sosiaa-
lisessa mediassa. 

Kasvomaalauksia lapsille, leikittämistä, mak-
karan grillaamista ja hattarakoneen hoitoa. 
Tukioppilaat ovat monessa mukana MLL:n Ikaa-
listen yhdistyksen toiminnassa. Värikkäisiin 
huppareihin pukeutuneet tukarit erottuvat paik-
kakunnalla ja koulun käytävillä.

Omalla nimellä ja yhdistyksen logolla varus-
tetut hupparit ovat yksi vetonaula Ikaalisten 
menestykselliseen tukioppilastoimintaan. Yh-
distys sponsoroi hupparit Ikaalisten yhteiskou-
lun tukioppilaille, ja vastineeksi nuoret auttavat 
yhdistyksen tapahtumissa. Aktiivisuus palki-
taan MLL:n vapaaehtoistyön todistuksella.

– Tukioppilaat myös kirjoittavat koosteen tu-
karivuodesta toimintakertomukseemme, kertoo 
yhdistyksen puheenjohtaja Hanna Saine. 

Tukioppilastoiminnalla on Ikaalisissa pitkät 
perinteet, joihin on kuulunut mm. koulun tu-

Tukioppilaat ovat toivottu kumppani 
TEKSTI MAARIT PIIPPO KUVA HANNA SAINE

Ikaalisten yhdistys on tehnyt pitkään yhteistyötä tukioppilaiden kanssa, tässä ollaan laskiaistapahtumassa.

Minä välitän.
 Toisesta välittäminen tekee hyvää, Savossa, Pohjanmaalla, Lapissa, 

Stadissa, Turun murteella, arabiaksi, Oulun murteella, ukrainaksi. 
Joka paikassa. Kaikilla kielillä. Meille kaikille. 

Tule ystäväksi maahanmuuttajaäidille: minävälitän.fi



48 LAPSEMME  LAPSEMME 49 

KOULUTUSTA

MEIDÄN MLL

Kerro meille, mikä oli tämän lehden paras juttu. 
Samalla voit esittää mielipiteesi lehdestä. 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 viimeis-
tään 25.4.2022. Vastaajien kesken arvomme 
kaksi kappaletta Oppi&ilon 2–3-vuotiaille tarkoi-
tettua Touhukkaat eläimet -äänikirjaa.

Alennukset tuotteista ja verkkokaupasta
• MySafety-nettivihavakuutus
• Vilskettä vesillä -opetuskirjat 

(vaahtopaat.fi)
• Finlandia-kirja (finlandiakirja.fi)
• Omanimitarra.fi
• Luin Living (luinliving.fi)
• Kirpunkoti (kirpunkoti.fi)
• Sanoma Media Finland
• Shadeshares Muumi-aurinkolasit 

(shadesshares.fi)
• Vaapero Lastentarvike (vaapero.fi)
• Elli Early Learning Oy (earlylearning.fi)
• Synsam
• Jesper Junior
• Leikkien (leikkien.fi)
• Instru Optiikka

Matkailu ja vapaa-aika
• Elixia
• Ikaalisten matkatoimisto
• Viking Line
• Hotelli Helka
• SIIDA – Saamelaismuseo ja  

luontokeskus
• Ranuan eläinpuisto

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.

Jäsenetujen tarkempi sisältö ja voimassa-
oloaika sekä lisätiedot muista jäseneduista

 � mll.fi//jasenedut

OTA EDUT K ÄY TTÖÖN

MEIDÄN MLL

Valmius auttaa ukrainalaisia 
Ukraina ja ukrainalaiset tarvitsevat niin Suomen kuin koko Euroopan apua ja tukea. MLL tukee so-
dan keskellä eläviä lapsia ja perheitä Ukrainassa kanavoimalla rahallista apuaan kriisialueilla toimi-
vien järjestökumppaneidensa kuten Pelastakaa Lasten, Unicefin ja SPR:n kautta. 

Sodan vuoksi Euroopassa nähdään ennen näkemätön pakolaisliikehdintä. Jollakin aikavälillä tur-
vaa hakevia saapuu enemmän myös Suomeen. 

Järjestöissä pitää varautua ja toimia tilanteen tullen hyvin koordinoidusti. MLL:n keskusjärjestön 
ja piirien yhteinen koordinaatioryhmä seuraa tilannetta ja ryhtyy tarvittaviin toimiin tilanteen vaati-
malla tavalla. Yhdistysten kanssa jaetaan tietoa Yhdistysnetissä. 

Tukea kouluille ja kasvattajille 
MLL:lla on valmius tehostaa keskusteluapua digitaalisissa kanavissaan ja tarjota psykososiaalista 
tukea eri muodoissa. Käytännön auttamistyössä keskitymme siihen, mihin meillä on paras osaami-
nen, ja toimimme yhteistyössä SPR:n kanssa. 

Lapset ja nuoret tarvitsevat nyt kuuntelijaa ja aikuisen tukea käsitellä vaikeita tunteita ja pelkoa.  
MLL tehostaa tukeaan kouluille ja kasvattajille. Tuotamme oppituntimateriaalia ja tarjoamme 

muun muassa median käyttöön liittyviä koulutuksia, oppitunteja ja vanhempainiltoja. 
Lasten ja nuorten puhelimen ja chatin kanavat keskustelevat lasten ja nuorten kanssa. Vanhem-

painpuhelimessa ja nettipalveluissa vanhemmat saavat tukea käsitellä vaikeita kysymyksiä lasten 
kanssa. 

Perhekahvilat ja tukihenkilöt  
MLL toivoo, että koronarajoituksien poistuttua paikallisyhdistykset käynnistäisivät toimintaansa 
lapsiperheille. Perhekahvilat ovat perheille tärkeitä kohtaamispaikkoja, joista löytyy seuraa ja apua 
myös uusille maahanmuuttajaperheille. Perhekahviloissa lapset saavat seuraa ja tekemistä. Leikki 
suojaa ja tuo lapsille turvaa. 

Piireissä on tarjolla tukihenkilöitä, ja MLL:n Ystäväksi maahanmuuttajaäidille -toiminnasta myös 
Ukrainasta pakoon Suomeen tulleet äidit voivat löytää ystävän.

Jokainen voi auttaa lahjoittamalla verkossa, esimerkiksi: punainenristi.fi, pelastakaalapset.fi, 
unicef.fi
Vapaaehtoistehtäviä voi kysyä osoitteesta

 � mll.fi/vapaaehtoiseksi 

Onnea 100 vuotta 
täyttävät yhdistyksemme!

Vastaa ja voita äänikirja

Pieksämäki 25.3., Salo 26.3., Kurikka 2.4. , Myllykoski 15.4., Hamina 21.4., Loppi 27.4., 
Hyvinkää 14.5., Lapua 21.5., Lappeenranta 25.5., Porvoo 31.5., Jämsä 4.6., Jämsänkoski 5.6., 
Inkeroinen 26.6., Kuusankoski 5.8., Kotka 10.9.

MLL:n jäsenenä saat 10 %:n edun Lifa Airin kotimaisista maskeista. Edun saa syöttä-
mällä alennuskoodin MLL21LIFA lifamasks.shop-verkkokaupassa, jossa on Suomen laajin valikoima 
kotimaisia ja allergiatestattuja suu-nenäsuojuksia ja FFP2- ja FFP3-hengityksensuojaimia.

Hyödynnä jäsenedut

10 %
etu

että olet jäsen!

MLL:n jäsenyys on 
kannanotto lasten ja 
perheiden puolesta.

Kiitos,

• 75 000  jäsentä
• 541 yhdistystä
• 10 alueellista piiriä
• Etsi oman alueesi yhdistys tai piiri:

 � mll.fi/yhdistyshaku

• Keskusjärjestö
 � mll.fi/yhteystiedot

MLL PÄHKINÄNKUORESSA

Järjestämme läpi vuoden yhdistyksille ja vapaa-
ehtoisille verkkovalmennuksia. Alkuvuodesta 
olemme pitäneet mm. taloushallinnon ja vaikut-
tamistoiminnan koulutukset sekä Leikkipäivää ja 
Ilolla eskarista ekalle -toimintaa koskevat valmen-
nukset. Helmikuussa starttasi Vapaaehtoistoimin-
nan johtamiskoulutus.

Tulevat verkkovalmennukset näet alla. Mahdol-
liset muutokset ja ajankohtaiset tiedot löydät aina 
Yhdistysnetin koulutuskanavalta:

 � mll.fi/koulutuskanava/mll-kouluttaa

 � Viestijänä MLL:ssa 
26.4. klo 17.30–19 
Koulutuksessa käsitellään viestinnän peruslin-
jauksia, työkaluja ja ajankohtaisia asioita.

 � Jäsenvastaavien ilta 
23.8.klo 17.30–19 
Illan aikana käydään läpi erityisesti jäsenrekis-
teriä ja sen käyttöä. Jäsenvastaavien koulutus- 
ja infoiltaan voivat osallistua kaikki jäsentyöstä 
kiinnostuneet yhdistystoimijat jäsenvastaavi-
en lisäksi.

 � Vapaaehtoisten rekrytointi 
31.8.2022 klo 17.30–19 
Valmennuksessa pohditaan yhdessä MLL:n 
vapaaehtoistehtäviä ja vapaaehtoisten rekry-
toinnin saloja ja keinoja. Saat illasta ideoita, 
vinkkejä ja vertaistukea vapaaehtoisten rekry-
tointiin.

 � Lapsivaikutusten arviointi kunnissa 
3.10. klo 17.30–19 
Koulutus tarjoaa perustiedot siitä, mitä lapsi-
vaikutusten arviointi on sekä antaa yhdistyk-
selle eväitä ja innostaa edistämään lapsivaiku-
tusten arviointia omassa kunnassa.

Ku
va

: C
ol

ou
rb

ox

Ku
va

: O
pp

i&
ilo

Ku
va

: L
ifa

 A
ir



50 LAPSEMME

Moni lapseton nuori aikuinen pohtii, haluaako vanhemmak-
si vai ei.  Epävarmuutta lapsen hankkimisessa aiheuttavat esi-
merkiksi sopivan kumppanin puute, epävarma elämäntilanne, 
itsensä kokeminen liian epäkypsäksi tai epäsopivaksi vanhem-
maksi.  

MLL on kehittänyt Haluanko vanhemmaksi? -verkkopalvelun, 
joka auttaa vanhemmuutta pohtivia aikuisia jäsentämään omaa 
elämäntilannettaan ja miettimään tulevaisuuden vaihtoehtoja – 
lasten kanssa tai lapsettomana. Tarkoituksena on tukea ihmisiä 
tietoisen päätöksen tekemisessä.

Palvelussa annetaan tietoa niin lapsiperhe-elämästä ja lapsen 
kehityksestä kuin vapaaehtoisesta lapsettomuudesta. Sivustolta 
löytyy aitoja tarinoita erilaista elämäntilanteista. Niissä käsitel-
lään erilaisia tapoja elää lapsiperheenä tai ilman lapsia.  

AINUTLAATUISTA APUA 
Palveluun kuuluu myös nettikirjepalvelu, jossa voi käydä MLL:n 
työntekijän kanssa luottamuksellista kirjeenvaihtoa omasta ti-
lanteesta.

Kirjeissä on pohdittu esimerkiksi omia kykyjä toimia vanhem-

pana, parisuhdetta tai sen puutetta, omaa aikaa ja identiteet-
tiä, huolta omasta tai mahdollisen lapsen terveydestä, vanhem-
muuden vastuiden jakautumisesta sekä eri tapoja tulla van-
hemmaksi.

Keskustelupalstalla on puolestaan mahdollisuus vaihtaa aja-
tuksia muiden samassa tilanteessa olevien kanssa. Siellä on kä-
sitelty esimerkiksi vapaaehtoista lapsettomuutta, pelkoja omas-
ta jaksamisesta vanhempana ja huolta lapsen hankkimisesta 
nykymaailmaan ilmastonmuutoksineen ja sotineen. Viestejä 
on tullut myös isovanhemmilta, joiden aikuinen lapsi ei halua 
omia lapsia. 

Vuosi sitten avattu sivusto on ainoa laatuaan Suomessa – ja 
sille on todellinen tarve. 

Sivustolla on käynyt jo 10 000 vierailijaa ja sivuja on katsottu 
yli 20 000 kertaa. Palvelu on saanut hyvin myönteistä palautet-
ta, jota hyödynnetään palvelun kehitettäessä. 

Hankkeen toteuttamiseen on saatu tukea Päivikki ja Sakari 
Sohlbergin Säätiöltä.

 � mll.fi/haluankovanhemmaksi  

Iso asia päätettäväksi

TEKSTI ANNA PUUSNIEKKA & HEINI BJÖRK  KUVA ANNA AUTIO

Uskallanko? Jaksanko? Ehdinkö? Vanhemmuutta harkitseville perustettu 
palvelu Haluanko vanhemmaksi? täyttää vuoden.



Sun jutuilla 
on väliä.

nuortennetti.fi
Tietoa, tekemistä, testejä, keskusteluja.

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



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

Sarjaan on suunniteltu riipus, korvakorut ja rannekoru. Riipusta on saatavissa sekä aikuisten 
että lasten ketjukoolla. Kaikki sarjan korut ovat hopeisia ja ne on suunniteltu sekä valmistettu 
kotimaassa. Korujen myyntihinnasta 5 euroa lahjoitetaan MLL:lle.

Lahjaksi kevään sankareille

Tilaa hopeiset 
Sofia-sarjan korut

www.tira.fi




