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Kuuntelin kahden alle kouluikäisen lapsen keskustelua ihmisistä. 
Toinen sanoi, että kaikista ihmistä pitää ajatella hyvää. Pienem-
pi tenttasi: oikeesti ihan kaikista, siis myös kaljutukkaisista ja 
nuorisosta? Nuo kaksi asiaa näyttivät liittyvän yhteen.

Meillä aikuisilla on paha tapa puhua lapsista ja nuorista kuin 
he olisivat yksi ryhmä. Yleistävä puhe nuorten väkivallan lisääntymisestä 
tai ongelmakäyttäytymisestä on leimaavaa ja syyllistävää. Haastattelimme 
lehteen lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarista väkivallalla oireilevien nuor-
ten tilanteesta. Hän on useassa yhteydessä kritisoinut tapaa, jolla nuorista 
puhutaan. Entä jos laittaisimme sanan nuoret tilalle jonkin toisen väestö-
ryhmän – olisiko sellainen puhe sallittua, kysyy Pekkarinen.

MLL:n nuorisotyöllä on pitkä perinne ja työn lähtökohtana on nuorten 
arvostaminen ja osallisuuden vahvistaminen. Nuoriin liittyvistä kysymyk-
sistä on tärkeä puhua nuorten kanssa, vaikka vastuu ongelmiin puuttumi-
sessa on aikuisilla. MLL:n Nuortennetti sai tammikuussa Opetushallituk-
sen palkinnon parhaista osallistamisen käytännöistä. Se oli iso ilonaihe 
Nuortennettiä tekeville nuorille itselleen ja meille kaikille! 

Lasten ja nuorten tärkeimmät kasvuympäristöt perheen ohella ovat var-
haiskasvatus ja koulu. Suomi on sitoutunut kestävän kehityksen tavoittei-
siin. Niihin kuuluu myös laadukkaasta ja saavutettavasta koulutuksesta ja 
varhaiskasvatuksesta huolehtiminen. Resurssien leikkaukset ovat rapaut-
taneet palveluja. Lasten ja nuorten hyvinvointi- ja oppimiserot ovat kas-
vaneet. Opettajia ja muuta henkilöstöä on siirtynyt pois alalta. Olemmeko 
Suomessa liikaa luottaneet erilaisten uudistushankkeiden voimaan samal-
la kun perustyöhön käytettävät resurssit ovat vähentyneet? Pian valittavan 
eduskunnan yksi tärkeistä tehtävistä on lisätä rahoitusta lasten ja nuorten 
palveluihin. Ihan siihen perustyöhön, jota tehdään päiväkodeissa, kouluis-
sa, sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä lasten vapaa-ajan toiminnassa. 
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Usein jo aikuisen 
rauhallinen 
läsnäolo auttaa 
lasta pelottavissa 
tilanteissa.

Tuomas Toivainen 
loi animaatiosarjan 
yläkoululaisista.

Keravan Onnilan 
mainostaulu kertoo 
ohikulkijoille 
kohtaamispaikan viikon 
ohjelman.

30

Tukea kiusattujen lasten 
vanhemmille

MISSÄ MENNÄÄN
Tapahtumat ja tärpit meiltä ja muualta.

Ryhmille tehdyissä kyselyissä ilmeni, että ryhmään osallistu-
minen vaikutti positiivisesti vanhemman mielialaan. Keskuste-
lut vahvistivat vanhemman jaksamista ja kykyä selvittää lapsen-
sa kiusaamistilannetta niin koulussa, netissä, harrastuksissa tai 
kaveripiirissä. 

Yhdessä jaetut kokemukset helpottivat vanhemman tun-
netta siitä, että hän ei ole asian kanssa yksin. Ryhmästä on 
saatu myös ystäviä, joiden kanssa on jatkettu yhteydenpitoa 
myöhemmin.

 � mll.fi/vertaistukea-kiusattujen-vanhemmille 

Pääkirjoitus

Missä mennään

Uskoa väkivallattomaan tulevaisuuteen 
Nuorten väkivallan kierteen pysäyttäminen 
lähtee pienistä huomioimisista

Hui, pelottaa! 
Pelko kuuluu pienenkin lapsen elämään

Kolumni 
Toiveikkuus syntyy vuorovaikutuksessa

Lahja lapsille 
Oma keräys lasten hyväksi on 
helppo järjestää

Välimallin jätkästä viihteen 
moniottelijaksi 
Tuomas Toivainen on piirtänyt pienestä 
pojasta saakka

Lapsilta ei saa leikata

Lapsen asialla Esa Iivonen

Minun päiväni 
Perhetyön koordinaattori Marika Lähdenie-
mi työskentelee avoimessa kohtaamispai-
kassa Keravan Onnilassa

Kesätyö on kosketus aikuisten 
maailmaan

Vapaaehtoinen 
Yhdistyksen puheenjohtaja ja varapuheen-
johtaja tsemppaavat toisiaan

Meidän MLL 
Kirpputori on sekä ekoteko että tulonlähde

Nuortennettiin sisältöä tuottavat  
nuoret itse

Kiitos palautteesta 
Lapsemme-lehden 2/2022 suosituin juttu oli Lu-
kutaito kehittyy yhdessä lukemalla. Palautteen 
lähettäneiden kesken arvottiin kaksi kappaletta 
Oppi&ilon Laiva on lastattu -peliä. Tämän nume-
ron juttuarvonnasta kerrotaan sivulla 41.

Kaikki Lapsemme-lehden jutut löytyvät ver-
kosta osoitteesta

 � mll.fi/lapsemme
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MLL vahvistaa kiusaamisen vastaista työtään. Viime syksystä 
alkaen se on tarjonnut verkossa turvallisen kohtaamisen paikan 
7–12-vuotiaiden lasten vanhemmille, joiden lasta kiusataan. 
Vastaavaa tukea ei ole tarjolla muualla.

– Vanhemman rooli kiusaamistilanteiden selvittelyssä on tär-
keä ja se vie paljon voimavaroja. Vanhemmat kokevansa olevan-
sa yksin ja ulkopuolisia lapsensa kiusaamistilanteiden selvitte-
lyssä, kertovat verkkotukiryhmää kehittävät MLL:n asiantunti-
jat Päivi Naukkarinen ja Anthea Harms.

Kuusi kertaa kokoontuvassa Kiusataanko lastasi -vertaisryh-
mässä etsitään vanhempien tilanteisiin erilaisia selviytymisen 
keinoja ja pohditaan, kuinka oman lapsen tilannetta voi paran-
taa. Toivon tuominen tilanteeseen on tärkeää. 

– Ryhmä perustuu luottamuksellisuuteen, jolloin vanhem-
man on turvallista kertoa lapsen kokemasta kiusaamisesta ja 
vanhemman omista tunteista ja ajatuksista.

4 LAPSEMME

Kannessa
Sain itselleni aikaa ja paikan pohtia 
kiusaamiseen liittyviä asioita.
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MLL:n tutkimussäätiö myönsi täksi vuo-
deksi yhteensä 125 000 euroa seuraa-
viin väitöstutkimuksiin: 

 � MA Rekar Abdulhamed: Cultural Di-
versity in Childhood and Adolescen-
ce: What promotes psychological ad-
justment and mental health among 
children and adolescents from im-
migrant families in Finland? 

 � KM Niina Anttila: Oppilaan sosiaali-
sen hyvinvoinnin rakentuminen ope-
tusvuorovaikutuksessa 

 � MA Anette Mansikka-aho: Kasvatus-
suhteen rakentuminen ilmastokasva-
tuksessa 

 � KM Ella Mattila: Saamelaiset, vento-
vieraat: Suomalainen opettajankou-
lutus saamelaisiin liittyvän tietova-
jeen ilmentäjänä ja ratkaisijana 

 � FM Anni Sydänmaanlakka: Achieve-
ment emotions in high school mathe-
matics – the impact of recent chan-
ges in the Finnish context. 

 � KM Kirsi Yliniva: Onko lapsi tule-
vaisuuden toivo ekokriisien aikaan? 
Lapsen poliittinen toimijuus antropo-
seenissa.

MLL Mannerheim-museossa 
Mannerheim-museossa esitellään tä-
män vuoden ajan MLL:n ja SPR:n his-
toriaa ja nykyaikaa. Hyvää tekemässä 
-näyttely kertoo Gustaf Mannerheimin 
humanitääristä työstä sekä järjestöjen 
hyväntekeväisyyden ja vapaaehtoistoi-
minnan merkityksestä yhteiskunnassa.

 � mannerheim-museo.fi 

Koulutusta lapsen oikeuksista 
Lapsen oikeuksista on julkaistu 10-osai-
nen verkkokoulutuskokonaisuus. Tietoa 
ja työkaluja tarjoava koulutus on suun-
nattu erityisesti lasten tai lasten asioi-
den kanssa työskentelevien ammatti-
laisten työn tueksi, mutta se sopii myös 
vapaaehtoistoimintaan, jossa kohda-
taan lapsia ja nuoria.

 � lapsenoikeudet.fi/kampanja/
lapsistrategia/lapsenoikeudet365

Lapin yhteinen oppitunti 
nettikiusaamista vastaan

Nuorten mielenterveys puhuttaa ja huolestuttaa. 
MLL käynnistää kesällä tukilinjan vakavista mie-
lenterveyspulmista, itsetuhoisuudesta tai väkival-
lasta kärsiville 12–20-vuotiaille nuorille. Palvelu 
on auki arki-iltaisin kello 20–24 Lasten ja nuor-
ten puhelimen numerossa 116 111. Soittaminen on 
nuorille maksutonta ja yhteyttä voi ottaa nimettö-
mänä. Puheluihin vastaavat ammattilaiset. 

A JANKOHTAISTA

Leikki yhdistää niin sukupolvia kuin eri kulttuu-
ri- ja kielitaustoista olevia ihmisiä. Huhtikuussa 
vietämme jälleen leikin viikkoa, joka huipentuu 
leikkipäivään 22.4. Teemana on Leikki yhteise-
nä kielenä. Se muistuttaa, kuinka voimme leikin 
kautta luoda hyvää oloa ja iloa, vaikka meillä ei 
olisi yhteistä äidinkieltä.

 � leikkipaiva.fi, leikkipankki.fi

Liittokokous on 
vaikuttamisen paikka
MLL:n ylin päättävä elin on kolmen vuoden välein kokoontuva liittokokous, jossa 10 piirijärjestöä se-
kä 537 paikallisyhdistystä päättävät liiton yhteisistä linjauksista. 

Liittokokous päättää MLL:n Suunta -strategiasta seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi. Lisäksi se va-
litsee liittovaltuuston, johon kuuluu kolme puheenjohtajaa ja 34 jäsentä sekä liittohallituksen pu-
heenjohtajan.

Liittokokous pidetään Lahdessa Sibeliustalossa 10.–11.6. Toivomme, että keskustelua käydään 
innokkaasti muun muassa siitä, miten MLL on mukana rakentamassa kestävää tulevaisuutta ja mi-
ten varmistamme lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin muuttuvassa maailmassa.

Tärkeiden päätösten ja keskustelun lisäksi kokous on mahdollisuus tavata muita MLL:n aktiiveja 
eri puolilta maata, innostua yhdessä tulevasta ja luoda uusia tuttavuuksia.

Liittokokouksen ohjelma sekä ohjeet piireille ja paikallisyhdistyksille ilmoittautumista varten löy-
tyvät Vapaaehtoisnetistä:

 � vapaaehtoisnetti.mll.fi/liittokokous

Mikään ei muutu, jos ei mitään muuta. 
Haluan omalla toiminnallani edesauttaa 
hyviä muutoksia.

Nettikiusaaminen koskettaa päivittäin lukemattomia lapsia. MLL:n Lapin piirin järjesti alkuvuodes-
ta kaikille alueensa 5.–6.-, ja 8.-luokkalaisille verkkoluennon, jossa laitettiin stoppia nettikiusaa-
miselle ja ilkeilylle. MLL:n mediakasvatuksen asiantuntijan opastuksella pohdittiin digimaailmassa 
toimimista, toiset huomioivaa käyttäytymistä ja kiusaamisen vakavia seurauksia. MLL:n paikallisyh-
distykset olivat välittäneet viestiä tapahtumasta paikkakunnillaan, ja opetukseen osallistui kaikista 
Lapin 21 kunnasta yhteensä 2 000 lasta.  

MISSÄ MENNÄÄN MISSÄ MENNÄÄN
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Nuorille tuttu puhelin ja chat
Lapset ja nuoret tuntevat hyvin Lasten ja nuorten puhelimen ja chatin. Loppuvuodesta tehtyyn ky-
selyyn palvelun tunnettavuudesta vastasi 1 320 lasta ja nuorta eri puolilta Suomea. Heistä 86 pro-
senttia oli kuullut palvelusta. Valtaosa kokee palvelun hyödylliseksi ja yli 80 prosenttia suosittelisi 
palvelua ystävälleen. Nuoret pitivät tärkeänä, että yhteyttä voi ottaa nimettömänä ja ettei soitto pu-
helimeen näy puhelinlaskulla. 

LEIKINPAIKK A

Erinomainen ja todella tarvittu foorumi. Lasten 
hankkiminen mietityttää ja se on okei, monestakin 
syystä. Ihanaa, kun huomaa muiden miettineen samoja 
asioita kuin itse. Kiitos! 

APURAHAT

TUTUSTU

K ALENTERIIN

29.3. ja 27.4. 
MLL:n testamentti-illat. 
Ilmoittaudu: 
mll.fi/testamentti-ilta

22.4. leikkipäivä 

14.5. äitienpäivä 

10.–11.6. liittokokous, 
Lahti 

23.8. koulurauhan julistus, 
Ylivieska

Vapaaehtoiskysely 2022

Haluanko vanhemmaksi -palvelun kävijäpalaute

MLL:ssa on

jäsentä.
73 349
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Harrastaminen tekee iloiseksi
Aiempaa useammalla koululaisella on itselle mieleinen harrastus, kertoo Koululaiskysely. Kysely 
kartoittaa säännöllisesti lasten ja nuorten harrastushaluja. 

Tärkein syy harrastamiseen on, että se on kivaa ja tekee iloiseksi. Toiseksi tärkeimmäksi nimet-
tiin lajissa kehittyminen ja uusien taitojen oppiminen. Lapsia ja nuoria kiinnostaa kokeilla keskimää-
rin 10 eri lajia. 

Kyselyn mukaan 85 prosenttia koululaisista harrastaa jotain. Niistä, joilla ei ole harrastusta, lähes 
60 prosenttia haluaisi löytää harrastuksen. Kaikista vastaajista uuden harrastuksen haluaisi aloittaa 
hieman yli puolet. 

Alakoululaisten tyttöjen toiveharrastuksia ovat ratsastus, eläinkerho, kuvataide, ruuan valmista-
minen ja kiipeily. Myös sirkus on noussut toiveiden kärkeen.  

Alakoulun pokien toiveharrastukset ovat jalkapallo, parkour, tietokonepelit, metsästys tai kalas-
tus, jääkiekko ja mopot. 

Yläkoululaisista sekä poikia että tyttöjä kiinnostavat kuntosali ja laskettelu. Tyttöjen suosikkilis-
talla ovat myös esim. lentopallo ja soittimen soittaminen.  

Yläkoululaisten poikien suosikkiharrastuksiin lukeutuvat myös biljardi sekä metsästys tai 
kalastus. 

Opetus- ja kulttuuriministeriön kyselyyn vastasi 164 000 ala- ja yläkoululaista ympäri Suomea. 
Kyselyllä selvitetään, mitä lapset ja nuoret haluavat harrastaa koulupäivän yhteydessä. 

Isät hoitavat lapsia yhä enemmän

Valtioneuvoston kansia on perustanut nuorten 
ilmasto- ja luontoryhmän, jolla vahvistetaan nuor-
ten mahdollisuuksia osallistua ilmastoa ja luontoa 
koskevien päätösten valmisteluun ja yhteiskun-
nalliseen keskusteluun. Nuorten osallistamisella 
tuodaan uusia näkökulmia, tietoa ja ratkaisumal-
leja heidän tulevaisuuttaan koskeviin päätök-
siin. 14:n nuoren ilmasto- ja luontoryhmä koostuu 
18–25-vuotiaista eri alojen osaajista.

Erot miesten ja naisten tekemien kotitöiden välillä ovat kaventuneet. Miehillä selvin muutos koskee 
lastenhoitoa, johon miehet käyttivät 2000-luvulla selvästi enemmän aikaa kuin aiempina vuosi-
kymmeninä, kertoo Tilastokeskuksen ajankäyttötutkimus. 

Taustalla voivat olla kulttuurisen muutoksen lisäksi parantuneet mahdollisuudet viettää isyys- ja 
vanhempainvapaita. Lisäksi on mahdollista, että korona-aika on lisännyt isien mahdollisuuksia las-
tenhoitoon. Esim. etätöissä on voitu sivutyönä hoitaa lapsia.

NUORET MUK A AN

ELÄKÖÖN OMANLAISUUS
Jokainen meistä on luonnostaan makea tyyppi. Ja kun kaveritaidot ovat 

hyvin hallussa, on helpompi fiilistellä jokaista sellaisina kuin he ovat. 
Kaveruuskin on nimittäin asia, jota pitää harjoitella.

Me Arlalla jatkamme tärkeää kaveritaitojen kehitystyötä yhdessä 
Mannerheimin Lastensuojeluliiton kanssa. Jokainen myyty Arla Luonto+

-kippo tukee nyt lasten hyvinvointia. Pidetään huolta parven pienimmistä!

arla.fi/tuotteet/luontoplus/
mll.fi/kaveritaitoja-ja-vanhemmuutta/

Luonto+MLL_Lapsemme_220x285_HR.pdf   1   22.2.2023   17.00
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Poliisi ja sisäministeriö ovat koostaneet nuorille 
nettisivut rikostietämyksestä. Sivustolla nuoret-
jarikollisuus.fi on tietoa mm. siitä, miten tunnis-
taa rikostilanteen. Sivusto antaa myös ohjeet ri-
kosilmoituksen tekemiseen. 

Sekä riski oireilla rikoksilla että alttius joutua 
rikoksen uhriksi ovat suurimmillaan nuoruudessa. 
Tavoitteena on saada ilmi nykyistä useampi lap-
siin ja nuoriin kohdistuvista rikoksista ja parantaa 
uhrin asemaa. Yhteistyökumppanina hankkees-
sa on ollut mm. MLL:n Lasten ja nuorten puhelin 
ja chat. 

MLL:n Kaakkois-Suomen piiri sai lahjoituksena 
käyttöönsä korisliiga Kouvolan Kouvojen kotihal-
lin nimen. Halli nimettiin lapsen oikeuksien päivä-
nä 2022 MLL-areenaksi.  

Suomalaisista ylivoimainen enemmistö, 85 pro-
senttia luottaa tieteeseen ja tutkimukseen, ker-
too tiedeasenteita kartoittava Tiedebarometri. 
Esim. luottamus viranomaisten rokotetietoon ja 
rokoteturvallisuuteen on säilynyt korkeana, mitä 
korona-aika jopa vahvisti.  

MLL:n kylämummi- ja -vaaritoimintaa esiteltiin 
loppuvuodesta The Wall Street Journalissa. Toi-
minta nostettiin yhdeksi maailman 10 innovaa-
tiosta, jolla edistetään ikääntyneiden osallisuutta 
yhteisöissä ja yhteiskunnassa.

RIKOSTIETÄMYSTÄ

KOUVOLA AN MLL-AREENA

TUTKITTU TIETO

KYLÄVA ARIT NOTEERATTU
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Uskoa 
väkivallattomaan 

tulevaisuuteen
Hymy, ystävällinen lause tai mielekkään tekemisen tarjoaminen on alku nuoren 

ohjaamiselle oikeille raiteille. Nuorisoväkivallan kierteen pysäyttäminen on 
meidän jokaisen asia ja se lähtee pienistä huomioimisista.

TEKSTI NINA RIIHIMAA  KUVAT ADOBE STOCK, COLOURBOX
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Uutiset kasvaneesta ja raaistu-
neesta nuorisoväkivallasta he-
rättävät kysymyksiä, pelkoakin. 
Millainen tilanne oikeasti on, 
lapsiasiavaltuutettu Elina Pek-

karinen? 
– Nuorten tekemät väkivaltarikokset 

ovat lisääntyneet vuodesta 2014 alkaen, 
mutta olemme vielä kaukana 1990-luvun ti-
lanteesta, jolloin lama-ajan lapset ja nuoret 
olivat nykyistä väkivaltaisempia. 

Uutta nykyisessä nuorten väkivaltaisuu-
dessa on erityisesti alle 15-vuotiaiden teki-
jöiden lisääntyminen sekä tekojen raaistu-
minen. Osa nuorista pitää teräasetta muka-
naan puolustustarkoituksessa. Viime vuosi-
na myös tekojen kuvaaminen ja julkaisemi-
nen on lisääntynyt. 

Osa nuorisoväkivallan kasvusta johtuu 
vuonna 2014 voimaan astuneesta lasten-
suojelulain muutoksesta. Tällöin kaikille vi-
ranomaisille, myös opettajille, tuli velvolli-
suus ilmoittaa suoraan poliisille, jos alaikäi-
nen on joutunut väkivallan uhriksi. Kun en-
nen esimerkiksi välitunneilla tapahtuneet 

nujakat käsiteltiin kouluissa ja lastensuoje-
lussa, nyt niistä lähtee ilmoitus poliisille. 

Mutta katsotaan tilastoja kuinka päin ta-
hansa, pitkään jatkunut lasku nuorten väki-
vallassa on pysähtynyt. Se huolestuttaa lap-
siasiavaltuutettua: 

– Vaikka yhä suurempi osa nuorista voi 
hyvin, pieni joukko voi entistä huonommin. 
Väkivaltaisuus kasaantuu pienelle osalle 
nuorista. 

Tämän joukon tavoittaminen ja suun-
nanmuutos on meidän kaikkien haaste. 

TASA-ARVOA KOULUIHIN
Suurimmaksi syyksi nykytilanteeseen lapsi-
asiavaltuutettu näkee lasten ja nuorten syr-
jäytymisen. Se periytyy sukupolvelta toisel-
la ja alkaa usein jo päiväkoti-iässä. 

– Suomalaiset jakaantuivat yhä enem-
män hyvinvoiviin ja huonosti voiviin, Elina 
Pekkarinen toteaa. 

Rikoksia tekeviä yhdistää usein syrjäyty-
minen: perheessä on työttömyyttä, matala 
koulutustaso ja köyhyyttä. Lapsilla saattaa 
olla oppimisvaikeuksia tai he ovat sitoutu-

neet heikosti koulunkäyntiin. 
Oma osansa on väkivaltaa ihailevalla 

nuorisokulttuurilla niin musiikissa kuin 
sosiaalisen median kuvissa ja videoissa. 
Väkivaltaisen kuvaston kuluttaminen lisää 
todennäköisyyttä käyttää sitä itsekin. Nuo-
ri turtuu väkivaltaan eikä enää reagoi sii-
hen luonnollisella tavalla.  

– Väkivallan seurauksista ei välitetä. Sii-
tä voi tulla nuoren silmissä ihailtavaa ja 
suotavaa. 

Varsinaista jengikulttuuria Suomessa ei 
vielä oikeastaan ole, vaikka viitteitä sellai-
sesta suurissa kaupungeissa on. Olemme 
kaukana Ruotsin tilanteesta, jossa lapset 
rekrytoidaan jengeihin jo hyvin varhain. 
Rikollisesta elämäntavasta tulee heille ura, 
kun koulut jäävät kesken.  

Pikemminkin Suomea voi verrata Sak-
saan tai Viroon, joissa jengiytyminen on 
vähäistä. 

– Onnistumisen avaimena on tasa-arvoi-
nen koulu. Nuoret pitää saada pysymään 
kouluissa ja tuntemaan, ettei oma koulu 
ole muita huonompi. 
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KEHITYS KESKEN
Rangaistusten koventaminen tai rikos-
vastuuiän laskeminen ei Pekkarisen mu-
kaan auta mitään. Rangaistusten teh-
tävä on olla yhteiskunnan koossapitä-
vä voima, joka vahvistaa kokemusta 
oikeudenmukaisuudesta. 

– On haihattelua uskoa, että rangaistuk-
set vähentäisivät rikollisuutta. Eiväthän ne 
ole lakanneet edes niissä maissa, joissa on 
käytössä kovia rangaistusmuotoja, kuten 
raipaniskut tai kuolemanrangaistus.  

Monilla on harhausko, etteivät alle 
15-vuotiaat saa seurauksia väkivallasta. 
Vahingonkorvausten määräämisen lisäk-
si heistä tehdään lastensuojeluilmoitus. 
Se johtaa useisiin lastensuojelun toimen-
piteisiin, kuten yhteydenpitoon koulun ja 
kodin kanssa, opintojen seuraamiseen ja 
vakavissa tapauksissa sijoitukseen kodin 
ulkopuolelle. 

– On muistettava, että lasten kehitys on 
vielä kesken. Aivojen etulohko kehittyy vii-
meisenä, eivätkä alle 15-vuotiaat siksi hal-
litse impulssejaan eivätkä ymmärrä teko-
jensa seurauksia kovin hyvin. 

KIINNI SYRJÄYTYMISEEN
Nuorten väkivaltauutisointia on seurattu 
tarkasti MLL:ssa. Nuorten hyvinvointi on 
liitolle sydämenasia. 

Yllätyksenä nuorisoväkivallan lähtö nou-
suun ja raaistuminen eivät tule.  

– Kansainväliset ilmiöt rantautuvat aina 
Suomeen jossain vaiheessa, MLL:n koulu-
yhteistyön päällikkö Paula Aalto toteaa. 

Liiton vuosi sitten tekemä nettikiusaa-
miskysely kertoo nuorten asenteiden ko-
ventumisesta. Osa nuorista katsoo esimer-
kiksi, että on ihan oikein jättää ulkopuolel-
le sellaiset, jotka eivät ajattele samoin kuin 
he. Tai että on oikein haukkua rumaksi sel-
laista, jota pidetään rumana. 

– Meidät pysähdytti se, kuinka pal-
jon nuorissa on niitä, joiden mielipiteet 
ovat raaistuneet. Heiltä tuntuu puuttuvan 
empatiakyky. 

Juurisyynä väkivaltaan Paula Aalto pitää 
nuorten syrjäytymistä. Se voi olla periyty-

nyt, kun kouluttamattomuus, työttömyys 
ja toimeentulohuolet siirtyvät sukupolves-
ta toiseen. Tätä kehitystä Aalto lähtisi pur-
kamaan, aivan samoin kuin lapsiasiaval-
tuutettu. Ylisukupolvisia ketjuja voidaan 
yrittää ehkäistä tarjoamalla yhteisöllistä 
toimintaa ja matalan kynnyksen tukea riit-
tävän varhain. Esimerkiksi MLL:n kohtaa-
mispaikoissa on tarjolla monenlaista tukea 
perheille. 

KAIKKIEN ASIA
Väkivallan kauhistelu ei auta. Se saattaa 
päinvastoin ruokkia väkivaltaa. 

”Jonkun pitäisi tehdä jotain”-lausahdus 
ei myöskään vie asiaa eteenpäin, vaan vä-
kivallan ehkäisyyn tarvitaan kaikkia meitä. 
Päivittelyn ja mässäilyn sijaan jokainen voi-
si miettiä, mitä minä voisin tehdä. 

– Kun aikuinen kohtaa väkivaltaa, hänen 
tulisi kertoa, ettei se ole hyväksyttyä. Jos 
kukaan ei puutu väkivaltaan, nuori saat-
taa ajatella sen olevan ihan ok, Paula Aalto 
sanoo. 

Väkivallan vastainen työ alkaa Aallon 
mukaan hyvin pienistä asioista. Jokainen 
nuori tulisi hyväksyä omana itsenä. Jokai-
sella tulisi olla myös kaveri tai kavereita. 
Eikä vain mitä tahansa kavereita vaan it-
selle mieluisia – sellaisia, joille voi kertoa 
murheistaan. 

– Lapsen ja nuoren mielenterveys raken-
tuu vertaissuhteissa. Kaverit haetaan jos-
tain, jos ei niin sanotuista hyvistä piireistä, 
niin sitten niistä huonoista. Kouluissa voi-
daan tukea lapsen ja nuoren kiinnittymistä 
omaan yhteisöön. Vertaissuhteita tukemal-
la vaikutetaan myös nuorten hyvinvointiin. 

Koulukiusaamisen suhteen Aalto toivoisi 
kaikkien tekevän selväksi, ettei se ole ok. Jo-
kaisessa kodissa pitäisi puhua kiusaamises-
ta, vaikka se ei juuri nyt koskettaisi omaa 
perhettä. Jokaisen aikuisen koulussa tulisi 
vakuuttaa, että meidän koulussamme ei 
kiusata ketään. 

HYVÄ VOITTAA
Usein jo ystävällinen sana, hymy tai vain 
hyväksyvä nyökkäys voi olla alku parem-

Jos kukaan ei puutu väkivaltaan, 
nuori saattaa ajatella sen olevan ihan ok.
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malle. Pienistä puroista syntyy isompi vir-
ta, Paula Aalto muistuttaa. 

– On pakko uskoa, että hyvä voittaa aina. 
Hyvä ei kuitenkaan ole mikään yllemme 

laskeutuva asia, vaan meidän pitää olla sii-
nä aktiivisia. Muuten se jää vähän idealisti-
selle tasolle: että vain odotamme, että hyvä 
voittaa. 

Pieneltäkin tuntuva huomioiminen voi 
muuttaa nuoren elämän suuntaa, vaikka 
näyttäisi, että hän on luisumassa vaikeuk-
siin. Joskus riittää, että edes yksi aikuinen 
huomaa nuoressa jotain hyvää. 

– Pitäisi muistaa kehua, kun siihen on 
pienikin syy. Jokaisen pitäisi saada kuulla, 
että olet hyvä sellaisena kuin olet. 

TEKEMISEN ILOA
Aikuiset voivat auttaa miettimällä, miten 
nuoret voisivat tuntea itsensä tervetulleiksi 
asuinalueelleen ja niihin yhteisöihin, joihin 
he kuuluvat. Nuoret tarvitsevat ennen kaik-
kea tiloja ja tapoja purkaa energiaansa. 

– Jos näet kaupan edessä nuoria maleksi-
massa, mitä jos et kääntäisikään katsettasi 
paheksuen pois vaan lähestyisit ystävälli-
sesti ja kysyisit, mitä he haluaisivat tehdä, 
Aalto ehdottaa. 

Nuoret ovat oman elämänsä asiantun-
tijoita. Aikuisen tehtävä on sitten miettiä, 
kuinka nuorille mieleistä tekemistä voisi 
järjestää. 

Löytyisikö avuksi esimerkiksi joku har-
rastusjärjestö tai voisiko lähikauppa osal-
listua kustannuksiin? Vai olisiko sopiva yh-
teistyötaho seurakunta tai nuorisotoimi? 
Keinoja löytyy, kun niitä jaksetaan yhdessä 
miettiä. 

HYVINVOINTIVALTIO TOIMIVAKSI
Panostus hyvinvointivaltioon on lapsi- 
asiavaltuutettu Elina Pekkarisen paras kei-
no nuorten väkivaltaisuuden ehkäisyyn. 
Köyhistä täytyy pitää huolta sekä panos-
taa lasten ja nuorten koulutukseen ja 
harrastusmahdollisuuksiin. 

– Meillä on 70 vuoden kokemus siitä, 
kuinka hyvinvointivaltiota rakennetaan ja 
ylläpidetään. Resepti ei ole muuttunut: tar-



14 LAPSEMME  LAPSEMME 15 14 LAPSEMME14 LAPSEMME

MLL:n tukioppilastoimintaa on järjestet-
ty yläasteen kouluissa jo 50 vuoden ajan. 
Siinä koulun vanhimmat oppilaat järjestä-
vät nuoremmilleen ryhmäytymistä tukevaa 
toimintaa, kuten tutustumisleikkejä, teema-
päiviä, välituntitoimintaa sekä oppitunteja 
ja työpajoja kiusaamista vastaan.  

Tukioppilaat toimivat kouluissa myös 
silminä ja korvina. He huomaavat kenties 
asioita, joita aikuiset eivät näe koulun ar-
jessa. 

Tukioppilaita on 80 prosentissa Suomen 
yläkouluista. Nyt on kokeiltu tukioppilaiden 
tuomista myös alakouluihin, ja kokemuk-
set ovat hyviä. Jatko riippuu rahoituksen 
löytymisestä. 

– On hyvä siirtyä aiempaa pienempien 
pariin, sanoo MLL:n kouluyhteistyön pääl-
likkö Paula Aalto. 

9.-luokkalainen Pihla Pollari, 15, toimii 
tukioppilaana Kartanonkosken koululla 
Vantaalla. Hänet sai mukaan halu kehittää 
koulun ilmapiiriä ja yhteishenkeä. 

– Kun oppilaat tutustuvat toisiinsa, yh-
teishenki koulussa paranee. 

Pihla Pollari on yhdessä toisten tukioppi-
laiden kanssa ollut järjestämässä 7.-luokka-
laisille ryhmäytymispäiviä. Tutustumisleik-
kien tarkoituksena on auttaa kavereiden 
löytämisessä uudessa koulussa. 

– Vartin leikkituokio ei tietenkään riitä, 
mutta se on hyvä alku. Siitä on hyvä jatkaa. 

Kartanonkosken koulussa on myös jär-
jestetty teemapäiviä, kuten värien mukaan 
pukeutumista sekä välituntileikkejä. Toi-
mintaa suunnittelevat tukioppilaat yhdessä. 
Joskus vinkkejä otetaan naapurikoulujen 
tapahtumista. 

Tavoitteena tukioppilaiden järjestämissä 
tempauksissa on, että kaikilla olisi koulus-
sa hyvä ja turvallinen olla eikä kiusaamista 
tapahtuisi. 

Kiusaamistapauksiin pitäisi Pihla Pollarin 
mukaan tarttua heti vaikka tilanne ei näyt-
täisi kovin vakavalta. Kun pieniinkin asioi-
hin puututtaisiin, riidat eivät kasva suuriin 
mittasuhteisiin. 

Kiusaamisen ehkäisy tulisi Pihla Pollarin 
mukaan aloittaa aikaisin.  

– Jo pienestä pitäen kaikille tulisi puhua 
enemmän erilaisuuden hyväksymisestä. 
Uskon, että kiusaaminen vähenisi, kun jo-
kainen ymmärtää olla ystävällinen kaikille. 

TUKIOPPILAAT 
KIUSAAMISTA VASTAAN
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vitaan toimivia julkisia palveluita, tulonsiir-
toja ja matalat tuloerot. 

Asuntopolitiikallakin on merkitystä. 
Asuinalueet tulisi suunnitella niin, että ne 
olisivat mahdollisimman heterogeenisia, 
niin että siellä olisi niin omistusasuntoja 
kuin vuokra-asuntoja. Esimerkiksi Helsin-
ki on Pekkarisen mukaan onnistunut hyvin 
sekoittavassa asuntopolitiikassa. Kun asui-
nalueet ovat tasa-arvoisia, myös koulut py-
syvät tasa-arvoisina. 

Mahdollisiin väkivalta-aaltoihin tulisi 
varautua ennakolta. Muuten pakka on se-
kaisin, kun alkaa tapahtua. Poliisin lisäksi 
mukaan tarvitaan ainakin nuoriso- ja sosi-
aalitoimi sekä kaikki ne aikuiset, jotka ky-
seisellä alueella tai yhteisössä vaikuttavat 
nuoriin. 

Onnistuneitakin ratkaisuja on tehty, ei-
vätkä ne välttämättä maksa sen enempää 
kuin nykysysteemi. Pekkarinen kertoo esi-
merkiksi, kuinka Etelä-Karjalassa on saatu 
ehkäisevä ja perheitä tukeva toiminta en-
sisijaiseksi toimintamuodoksi. Se kantaa 
alueella hedelmää. 

Helsingissä onnistuttiin 2000-luvun 

alussa suitsimaan pahoinpitelyjä tehtail-
lut joukkio, kun työhön sitoutettiin koko 
yhteisö. 

– Samoja toimenpiteitä ei voi monis-
taa vaan ne pitää aina räätälöidä aikaan ja 
paikkaan sopiviksi.  

VANHEMMAT MUKAAN
Myöskään perheiden ja naapuruston voi-
maa ei pidä väheksyä. Jokaisen aikuisen 
osallisuutta tarvitaan. Asuinalueita tulisi 
kehittää niin, että se on kaikille hyvä ja tur-
vallinen paikka. 

– Nuoria ei pidä sulkea pois julkisista ti-
loista. Heidän viihtyvyyttään voisi parantaa 
esimerkiksi tarjoamalla kauppakeskuksiin 
hengailualueet nojatuoleineen. 

Vanhempia Pekkarinen kehottaa pitä-
mään yhteyttä keskenään. Näin yhteyden-
pito onnistuu matalalla kynnyksellä myös 
silloin, jos jotain tapahtuu.  

Vanhempien verkostoitumisen tarve 
ei pääty yläkouluikään niin kuin nykyään 
usein käy. 

– Nuorilla on tosi suuri aikuisen tarve, 
vaikka he muuta viestivät. 

NUORTEN PAHOIN-
PITELYRIKOKSET 
SUOMESSA

 � Suomessa kirjataan 1 000–2 000 
nuorten tekemää pahoinpitelyä 
vuodessa. 

 � Eniten ovat lisääntyneet 
alle 15-vuotiaiden tekemät 
pahoinpitelyt. 

 � 4 prosenttia 15-vuotiaista kertoo 
syyllistyneensä väkivaltaan. 

 � 10 prosenttia 15-vuotiaista 
kertoo joutuneensa väkivallan 
uhriksi. 

LUE LISÄÄ
WWW.MTLH.FI

 
 TALOUDELLISESTI TUETUT VIIDEN VUOROKAUDEN TÄYSIHOITOLOMAT 

SISÄLTÄVÄT MAJOITUKSEN, RUOKAILUT JA  LOMAOHJELMAN.
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Vauvan vierastaminen, leik-
ki-ikäisen jännitys nukkumaan 
mennessä ja eskarilaisen kuo-
lemanpelko. Nämä kaikki ovat 
pienille lapsille tyypillisiä pel-

koja eri kehitysvaiheissa. Lisäksi esimer-
kiksi hirviöt, kovat äänet tai vaikkapa mo-
pot ja eläimet pelottavat monia.

Pelkääminen lisääntyy lapsen mielikuvi-
tuksen kehittyessä. Usein pelot voivat olla 
myös seurausta arjen sattumuksista tai eri-
kokoisista elämänmuutoksista. Lapsen kas-
vaessa peloista tulee yhä realistisempia. 

Kaikille peloille ei ole löydettävissä yksit-
täistä, selkeää syytä. MLL:n vanhemmuu-
den tuen asiantuntija Anna Puusniekan 
mukaan pelko on hyvä paikka vanhemmal-
le pysähtyä tarkastelemaan arkea lapsen 
näkökulmasta: onko elämässä jotain, mikä 
kuormittaa lasta? Onko vastikään tapahtu-
nut isoja muutoksia? Voisiko joku ohjelma 
tai peli olla pienelle liian pelottava?

– Ensiapu on arjen rauhoittaminen. Jos 
suinkin pystyy, voi vähän hidastaa, tehdä 
kotona kivoja juttuja yhdessä ja olla sylik-
käin. Näin tulee juteltua enemmän ja saa 
ehkä helpommin kiinni siitä, mitä lapsi 
miettii.

Pelkäävästä lapsesta ei kuitenkaan tar-
vitse automaattisesti olla huolissaan. Pelko 
on osa jokaisen elämää, yksi tunne muiden 
joukossa.

– Koko tunteiden kirjo kuuluu ihmisyy-
teen. Pelosta ei ole tarkoituskaan päästä 
kokonaan eroon, Puusniekka sanoo. 

Pelolla on koko ihmiskunnan historiassa 
ollut tärkeä tehtävä selviytymisessä, ja edel-
leenkin pelko voi suojata meitä. Esimerkik-

si vilkasta autotietä tai vuolaana virtaavaa 
jokea on syytäkin pelätä. 

MITEN PELKO KOHDATAAN?
Lapsen pelon käsitteleminen ei vaadi eri-
tyisosaamista, Puusniekka vakuuttaa.

– Aikuinen tuo lapselle turvaa ja lohdu-
tusta olemassaolollaan ja rauhallisuudel-
laan. Lapsi aistii aikuisesta, ettei ole hätää.

Jos rauhan tunteen saa välitettyä lapselle, 
pelko usein lievittyy ja poistuu ajan kanssa. 

Ylipäänsä lapsen tunne-elämän kehit-
tymisen kannalta ihanteellista on viestiä, 
että kaikki tunteet ovat sallittuja. Lapselle 
voi todeta ääneen, että pelkäämine on ok ja 
kaikki, aikuisetkin, pelkäävät joskus. 

– Ikävistä tunteista kannattaa puhua, sil-
lä sitä kautta niitä päästään yhdessä selät-
tämään, Puusniekka sanoo. 

Lapsi tarvitsee aikuisen kokemusta ja tu-
kea hankalissa tilanteissa. Siksi on tärkeää 
ottaa lapsen pelko tosissaan eikä ohittaa 
sitä tyystin vaikkapa kuittaamalla, ettei hir-
viöitä tarvitse pelätä, koska niitä ei ole ole-
massa.

Esimerkiksi pimeän pelkoa voi lähteä 
selättämään tutkailemalla yhdessä makuu-
huonetta. Huoneesta voi sammuttaa valot 
ja tarkastella, miltä huone ja tutut esineet 
ja asiat näyttävät pimeässä ja millaisia var-
joja ne luovat. Lapsen kanssa voi kuunnel-
la ääniä, jotka yön hiljaisuudessa kuuluvat 
päivää selkeämmin. 

SISÄINEN PUHE RAUHOITTAA 
Joskus kova pelko saa lapsen itkemään ja 
sykkeen nousemaan, ehkä jopa paniikkiin 
asti. Pelon käsittely onkin erinomainen 

Pelko kuuluu pienenkin lapsen elämään. Aikuisen ei tarvitse 
poistaa pelkoa vaan tukea lasta. Usein jo aikuisen rauhallinen 
läsnäolo auttaa lasta pelottavassa tilanteessa.

TEKSTI MARI UUSIVIRTA  KUVAT JOHANNA SARAJÄRVI

Hui, pelottaa!
Lapseni ei ole kova pelkäämään, mutta yksi asia 
on aina jännittänyt: pölynimuri. Olemme päätel-
leet, että imuri on joskus mennyt vahingossa pääl-
le ja yllättänyt lapsen. Edelleen, kun imuri otetaan 
esiin, lapsi peruuttelee ja saattaa mennä levotto-
maksi. Nykyään hän välillä leikkii imurilla, jos se ei 
ole päällä. 

Kerromme lapselle ennen kuin laitamme imurin 
päälle ja kysymme usein, haluaako hän tulla kat-
somaan imuria yhdessä. Jos hän ei halua, olemme 
sanoneet, ettei tarvitse, ehkä ensi kerralla.

Pelon kanssa toimimme samoin kuin muidenkin 
asioiden, jotka aiheuttavat tunnereaktion. Tutkai-
lemme yhdessä tilannetta ja tunnetta sekä mietim-
me, mitä sille voisi tehdä. Imuritapauksessa olem-
me puhuneet pelon sijaan jännittämisestä. Toki pe-
losta puhuminen sanoittaisi hänelle sitä tunnetta. 

Äiti, lapsi 2 vuotta

5-vuotiaamme on vastikään oppinut pukemaan sa-
noiksi, että pelkää pimeää. Nukkumaan mennes-
sä etsimme yhdessä keinoja, jotka helpottaisivat 
pelkoa. Usein huomion ohjaaminen muualle hel-
pottaa. Saatamme esimerkiksi kuunnella erityisen 
hauskan iltasadun. 

Viime vuoden loppuun sattui lähipiirissämme 
monta suru-uutista. Toimimme samoin kuin yleen-
sä vaikeissa asioissa: puhuimme asioista oikeil-
la termeillä ikätasoisesti, jos lapset ottivat asian 
esiin. Isompi lapsemme kysyikin suoraan, "milloin 
äiti kuolee?". Se oli pysäyttävää. Piirsimme yh-
dessä paperille, kuinka paljon äitiä vanhempi yli 
90-vuotias isomummo oli.

Vanhempana minun on helpompi tarttua kysy-
mykseen kuolemasta kuin esimerkiksi vähän häh-
mäisempään pimeänpelkoon. Toistuvissa hektisis-
sä arjen tilanteissa voi olla myös vaikeampi säilyä 
rauhallisena, mutta yritän parhaani.

Pelko toimii myös positiivisesti. Jos vanhempi 
lapsi tekee jotain hurjapäistä, nuorempi tunnistaa 
rajansa ja jättää vaikkapa laskematta liian jännittä-
västä liukumäestä. 

Äiti, lapset 5 ja 6 vuotta
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paikka harjoitella lapsen kanssa rauhoitta-
vaa sisäistä puhetta.

– Näin lapsi oppii ymmärtämään, että 
omat ajatukset vaikuttavat olotilaan, Puus-
niekka muistuttaa.

Aikuinen voi sanoittaa tilannetta esimer-
kiksi kysymällä pelottaako tai jännittääkö 
lasta, ja kertoa, ettei haittaa vaikka vähän 
pelottaa. Ei ole mitään hätää, kaikki menee 
hyvin. Näin lapsi oppii pikkuhiljaa tapoja 
rauhoitella itseään, ja tämä sisäistyy sisäi-
seksi rauhoittavaksi puheeksi.

– Se kantaa aikuisuuteen asti, Puusniek-
ka sanoo.

Lapset tarkkailevat ja omaksuvat myös 
asioita, joista ei puhuta ääneen. Jos esimer-
kiksi aikuinen pelkää kovasti ukkosta, se 
voi lisätä myös lapsen pelkoa. Puusniekka 
muistuttaa kuitenkin, että oman epämiel-
lyttävän olon keskeltäkin voi lasta tukea 
esimerkiksi sanomalla: – Vaikka me nyt vä-
hän pelkäämme ukkosta, olemme turvassa.

TEMPPERAMENTILLÄ ON VÄLIÄ
Lasten temperamenteissa ja luonteissa on 
eroja. Toiset pelkäävät useammin kuin toi-
set. 

Vanhempienkin erilaisuudella on merki-
tystä. Aremman vanhemman voi olla hel-
pompi ymmärtää pelkäävää lasta kuin roh-
kean vanhemman. 

– On toivottavaa, että vanhempi voisi sie-

tää oman lapsen pelkäävää ja epävarmaa 
puolta, jotta lapsi kokee hyväksyntää ja us-
kaltaa näyttää pelkonsa, Puusniekka sanoo. 

Suhtautumisessa pelkoihin voi olla myös 
sukupolvieroja. Esimerkiksi reippautta vaa-
tivalle isovanhemmille voi sanoa ääneen, 
että lapsi on omanlaisensa, ja jokainen saa 
opetella asioita omassa tahdissaan.

Jos lapsen vaikea olo herättää vanhem-
massa tunteita, kannattaa niitä Puusnie-
kan mukaan pysähtyä pohtimaan. Taustaa 
tunteille voi hakea myös omasta lapsuudes-
ta: Muistanko, millaisia asioita pelkäsin tai 
jännitin? Miten aikuiset suhtautuivat pel-
koihin? Miten sain pelkoni hallintaan? Aut-
toiko joku ja miten? Mitä olisin kaivannut? 

ÄLÄ JÄÄ YKSIN 
Jos perheen elämässä on tapahtunut jotain 
epätavallisen pelottavaa tai jos peloista ei 
tunne pääsevänsä omin avuin yli, Puus-
niekka suosittelee hakemaan lapselle apua 
esimerkiksi neuvolasta. Hyviä neuvoja voi 
saada myös päivähoidon ammattilaisilta. 
He voivat auttaa asian käsittelemisessä, jos 
lapsen pelko näkyy arjessa. 

Lisäksi Puusniekka muistuttaa, että 
MLL:n Vanhempainpuhelimessa ja chatissa 
voi keskustella koulutettujen vapaaehtois-
ten kanssa. 

– Jos lapsen pelot huolettavat, ei kannata 
jäädä yksin.

Toiveikkuus 
syntyy vuoro-
vaikutuksessa 
Eräänä perjantaiaamuna ollessani aamulenkillä näin 
isän työntävän rattaita, jossa oli kaksi pientä lasta. Toi-
nen oli hiljaa, toinen itki lohduttomasti ja yritti rimpuilla 
pois rattaista. Juoksin ohi, pysähdyin ja käännyin takai-
sin. – Voinko auttaa, kysyin. – Voisin vaikka työntää rat-
taita, jotta voit ottaa pikkuisen syliin. Isä empi hetken ja 
otti sitten avun vastaan. 

Ulkona oli liukasta ja pimeää, etenimme varovaises-
ti kohti päiväkotia. Isä kertoi, että pikkuinen oli ollut 
flunssassa ja isoäidin hoidossa, eikä tahtonut päiväko-
tiin. – Mummi tulee kolmelta hakemaan, isä lohdutti sy-
lissä olevaa lasta. Tilanne rauhoittui, ja kun olimme pe-
rillä, vilkutin ja jatkoin matkaa. Eikä siinä sen kummem-
paa. Hetken kuljimme samaa matkaa, hetken saatoin ol-
la pieneksi avuksi tilanteessa, joka oli minulle tuntemat-
tomalle isälle ja hänen lapsilleen raskas.

Kun mietimme maailman murheita, mietimme usein 
isosti. Ahdistus ja uupumus syntyvät siitä, että em-
me voi muuttaa maailmaa kertaheitolla paremmak-
si, ja monen asian edessä tunnemme voimattomuutta. 
Epävarmuuden ja kriisien keskellä toiveikkuus syntyy 
vuorovaikutuksessa.

Vuorovaikutus voi olla mielen sisäistä, kun työstäm-
me mielessämme maailman samanaikaista kauheutta 
ja kauneutta. Tärkeintä on kuitenkin olla vuorovaiku-
tuksessa lasten ja nuorten kanssa, koska silloin olemme 
samalla vuorovaikutuksessa tulevaisuuden kanssa. Lap-
silla ja nuorilla on aina oikeus huomiseen, ja on aikuisen 
tehtävä luoda tilaa mahdollisuuksille ja unelmille.

Unelmat syntyvät turvallisessa arjessa ja sellaises-
sa vuorovaikutuksessa, jossa aikuinen on aidosti läsnä 
ja kiinnostunut siitä, mitä lapsen tai nuoren mielessä 
liikkuu. Mikä häntä mietityttää, mistä hän on huolestu-
nut, mistä hän iloitsee. Toiveikkuus syntyy kohtaamises-
ta, läsnäolosta ja rohkeudesta mennä sitä kohti, mikä 
toista askarruttaa. Tulevaisuus ei ole siellä jossakin kul-
man takana meitä odottamassa, vaan me voimme kaik-
ki vaikuttaa tulevaisuuteen pienillä teoilla, joilla on iso 
merkitys.

Tai, kuten Marcus Aurelius asian ilmaisi noin pari tu-
hatta vuotta sitten: älä enää keskustele laveasti siitä, 
millainen hyvän ihmisen tulee olla, vaan ole sellainen.  

Mirjam Kalland
varhaiskasvatuksen professori ja  
MLL:n liittohallituksen puheenjohtaja, joka on ehdolla 
puheenjohtajaksi myös seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi

 � Lapsi pelkää -tietoteksti 

 � Ladattavina aineistoina 
työkaluja pelon käsittelyyn 
lapsen kanssa: Pelkomittari ja 
Pelonkesytyssuunnitelma 

 � Pelottaa! Työkirja lapsen pelkojen 
kohtaamiseen

LUE LISÄÄ MLL.FI-
SIVUSTOLTA

KOLUMNI
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Merkityksellisiä lahjoja  
Maljakoiden ja kukkien sijaan toivon ystävieni ilahduttavan lapsia ja nuoria, 
sanoo pian 50 vuotta täyttävä syntymäpäiväsankari. Hänelle on tärkeää ohjata 
muistamiset lasten hyväksi.

Oman keräyksen perustami-
nen ja lahjoitusten ohjaami-
nen järjestöille on suosittu tapa 
osallistua hyvän tekemiseen. 
Kysyimme MLL:lle lahjoitta-

neiden ajatuksia ja kokemuksia keräyksen 
järjestämisestä. Keräyksiä tehdään mo-
nesta eri syystä, mutta kaikilla on yhtei-
nen tavoite ja toive, että lapset, nuoret ja 
perheet voivat hyvin. 

MUISTOKERÄYS NUORELLE
MLL:n Liperin paikallisyhdistyksen pu-
heenjohtaja Jutta Kurki järjesti vuosi sitten 
muistokeräyksen paikkakunnalla menehty-
neen lukiolaistytön muistoksi. Pyyntö tuli 
tytön vanhemmilta.

Yhdessä mietittiin, mikä olisi paras tapa 
keräyksen toteuttamiseen. Keräys paikalli-
seen kohteeseen olisi vaatinut keräyslupaa, 
joten lahjoitus MLL:n Lasten ja nuorten 
puhelimelle ja chatille oli lopulta helppo 
valinta. Perheen äiti tunsi myös MLL:n toi-
minnan, ja lahjoitusten tiedettiin menevän 
perille.

–  Menehtynyt nuori oli pidetty, positiivi-
nen ja muut huomioiva. Kuolinilmoitukses-
sa kerrottiin, että jos haluat muistaa häntä 
toisten kuulijana ja auttajana, voit tehdä 
lahjoituksen Lasten ja nuorten puhelimelle. 

Vanhemmat kiittivät lahjoittajia yleises-
ti omissa sosiaalisen median kanavissaan, 
sillä yksittäisten lahjoittajien nimiä ei ole 
mahdollista saada.

– Muistokeräys on monille mieleinen ta-

pa muistaa poismennyttä, jos hänelle ei jär-
jestetä hautajaisia, jonne voisi tuoda kuk-
kia, Jutta Kurki sanoo. 

PERHEIDEN TUEKSI 
Yksi hyvä keräyksen järjestämisen kohta 
on eläkkeelle jääminen, jolloin työkaverit 
usein muistavat lähtijää. Erään eläkkeelle 
lähtijän toive oli, että hänen muistamisen-
sa osoitetaan lapsiperheiden tukemiseen 
Suomessa. MLL oli työkaverin ehdotus ja se 
tuntui heti oikealta kohteelta.

Eläkkeelle siirtynyt mies kertoi perheen-
sä saaneen työelämän alkuaikoina lasten-
hoitoapua MLL:sta.

– Ne, jotka ovat saaneet apua, antavat 
sitä mielellään aikanaan itse, kun elämä 
tasaantuu. Monet pienten lasten perheet 
tarvitsevat tukea esimerkiksi järjestöil-
tä, kun omat tukiverkot puuttuvat. Näen 
lapsiperheiden tukemisen tulevaisuuteen 
satsauksena. 

Keräyksen perustamista hän piti vaivat-
tomana, sillä tiedot ja hyvät ohjeet sai käte-
västi sähköpostissa. Lahjoitusmahdollisuu-
desta hän kertoi työkavereilleen vain suul-
lisesti, koska ei halunnut tehdä lähdöstään 
numeroa. 

– Jälkiviisaana voi sanoa, että tiedottami-
sessa olisin voinut olla aktiivisempi, jolloin 
myös keräyssumma olisi kasvanut. 

KIUSAAMISTA VASTAAN
Palomies-ensihoitaja Toni Nyström on to-
teuttanut kahtena kesänä hyväntekeväi-

TEKSTI KAARINA KOKKONEN  KUVA LAURA RIIHELÄ
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Oma keräys 
lasten hyväksi

Kuka voi perustaa keräyksen?
Rahan kerääminen on luvanvaraista, mutta järjestöillä, kuten 
MLL:lla, on siihen lupa. Kuka tahansa voi perustaa keräyksen 
MLL:n kautta. Sen voi tehdä esimerkiksi oman merkkipäivän kun-
niaksi, jolloin juhlavieraita voi pyytää tavaralahjojen sijaan ilah-
duttamaan lapsia ja nuoria lahjoituksella. Muistokeräys on kaunis 
tapa kunnioittaa edesmenneen läheisen muistoa ja tukea hänelle 
tärkeitä asioita, esimerkiksi järjestön työtä, jonka on nähnyt mer-
kitykselliseksi.

Miten toimin, jos haluan ohjata lahjarahani MLL:lle?  
MLL:n lahjoittajapalvelu auttaa keräyksen käynnistämisessä. Tyy-
pillisesti keräys etenee siten, että keräyksen alkuunpanija saa lah-
joitustilin numeron sekä oman henkilökohtaisen viitenumeron, jot-
ka hän ilmoittaa esimerkiksi juhlakutsussa. Näin osallistujat voivat 
tehdä lahjoituksen MLL:n lahjoitustilille viitenumeroa käyttäen.  
Keräys onnistuu myös Facebookissa, jolloin keräyksen aloittami-
nen ja lahjoittaminen tapahtuu suoraan Facebookissa. 

Miten kauan keräys voi kestää ja onko siitä kuluja?
Keräysaika on tyypillisesti melko lyhyt, parista viikosta pariin kuu-
kauteen. Tarpeen mukaan sitä voi pidentää.  

Keräyksen perustaminen on maksutonta. Jos keräyksestään 
haluaa ilmoittaa esimerkiksi lehti-ilmoituksella, henkilö maksaa it-
se siitä aiheutuvat kulut.

Saanko tiedon lahjoittajista ja tuloksesta? 
Keräyksen perustaja saa tiedon lahjoitusten loppusummasta ke- 
räyksen loputtua, yleensä parissa viikossa. Lahjoittajien henkilölli-
syyttä ei luovuteta eteenpäin.

Mihin lahjoitus käytetään?
Keräyksen tuotto ohjataan useimmiten MLL:n yleiseen toimintaan, 
esimerkiksi Lasten ja nuorten puhelimen puhelukulujen kattami-
seen, kiusaamisen vastaiseen työhön, vapaaehtoisten koulutuk-
seen ja ohjaukseen sekä vanhempien että perheiden tukemiseen 
erilaisissa tilanteissa.

 � mll.fi/omakerays

MLL:n lahjoittajapalvelu
p. 075 324 5600 (ma–pe klo 9–15)

 � lahjoittajapalvelu@mll.fi
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Yhä useampaa kiinnostaa mahdollisuus 
ohjata merkkipäivä- tai muut muistamiset 
hyväntekeväisyyteen. Se onnistuu 
vaivattomasti.

syystempauksen, jossa hän on pyöräillyt 
halki Suomen herättääkseen keskustelua 
kiusaamisesta ja kerännyt rahaa MLL:n kiu-
saamisen vastaiseen työhön. 

– Olin koulukiusattu seitsemän vuotta ja 
katkeroiduin siitä niin, että ryhdyin itse ylä-
koulussa kiusaajaksi.

Hän kertoo aikuisena kohdanneensa 
erään kiusaamansa henkilön, joka oli joutu-
nut käymään usean vuoden ajan terapiassa.

– Kiusaamisella on kauaskantoiset seu-
raukset. Hyväntekeväisyyskampanjalla 
työstän edelleen näitä asioita. Haluaisin, et-
tei kenenkään tarvitsisi kokea kiusaamista. 

Koska MLL on työskennellyt näkyvästi 
kiusaamisen ehkäisemiseksi, Nyström halu-
si ohjata lahjoitukset liitolle. Suunnitelmis-
sa on jo uusi tempaus elokuussa.

ILOA LAPSELLE
Syntymäpäivämuistamisensa MLL:lle 
lahjoittanut Sari Barndt on tyytyväinen 
valintaansa.  

– Ajattelin, että lahjoittamalla muista-
miseeni varatut varat lapsille, saadaan ai-
kaan enemmän iloa. Lapset saavat jotain 
ekstraa, itse saan hyvän mielen ja lahjoitta-
jatkin arvostavat asiaa. Sain ideasta paljon 
positiivista palautetta.

Brandt haki tietoa ennakkoon MLL:n net-
tisivuilta ja lahjoittajapalvelusta. Tärkeää 
oli, että lahjoitus päätyy luotettavalle toimi-
jalla ja lapsille täällä. 

– Suosittelen lämpimästi merkkipäivää 
viettäville, hän vinkkaa. 
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– Luodessa kannattaa olla armollinen 
itselleen: ensimmäisen version ei 
tarvitse olla täydellinen. Jos ei anna 
itselleen lupaa kirjoittaa myös ´kuraa ,́ 
ei saa mitään aikaiseksi, Tuomas 
Toivainen sanoo.

Välimallin 
jätkästä viihteen 
moniottelijaksi 

Rovaniemeläinen Tuomas Toivainen oli jo pienenä intohimoinen 
piirtäjä ja animaatioiden tutkija. Hän loi animaatiosarjan Hullu, 

hullumpi, yläaste vain 16-vuotiaana. 

TUOMAKSEN lempianimaatiosarjoja olivat 4-vuotiaana 
Muumilaakson tarinat ja Disneyn piirretyt. Niiden hahmo-
ja taapero piirsi lähes maanisesti.  

Myös päiväkodissa hän alkoi piirtää päivittäin Ankkalin-
nan asukkeja: Akua, Mikki Hiirtä, Hessu Hopoa, ja teki sen 
niin taitavasti, että muut lapset kerääntyivät seuraamaan 
kuvien syntymistä. Olisi kuitenkin pitänyt piirtää varhais-
kasvatussuunnitelman teeman mukaisesti esimerkiksi kas-
veja tai eläimiä, hänelle huomautettiin.

Rajoitus tuntui pojasta epäreilulta, koska muut saivat 
piirtää vaikka ralliautoja, mutta hän ei saanut piirtää ra-
kastamiaan asioita. Esiopetuksessa hän otti kiellon pu-
heeksi opettajan kanssa ja se kumottiin.

LAPSUUDENKODISSA hellittiin luovuutta ja taiteellisia har-
rastuksia. Äidinkielenopettajaäiti luki Tuomakselle ja kah-
delle pikkusisarelle iltasatuja: Pekka Töpöhäntää, Viirua ja 
Pesosta, Mauri Kunnaksen kirjoja. Iltapalapöydässä histo-
rianopettajaisä naputti rytmejä pöytään ja lapset yrittivät 
toistaa perässä. Välillä isä improvisoi höpö-höpö-satuja, 
joiden rakentamiseen lapset saivat osallistua.

Ei ihme, että Tuomas ilmoitti toiveammatikseen taitei-
lijan jo varhain. Tosin sillä hän tarkoitti Aku Ankan piir-
täjää. Piirtämisen lisäksi Tuomas harrasti teatteria ja 
pianonsoittoa.  

Kouluiässä hän alkoi tutkia isänsä VHS-kaseteille nau-
hoittamia Simpsoneita. Mielenkiintoiset kohtaukset hän 
pysäytti ja katsoi ruutu ruudulta, miten liikkeen illuusio oli 
rakennettu, miten yksittäiset kuvat muuttuivat, ja imi näin 
tietoa animaation rakentamisesta.

10-vuotiaana hän sai joululahjaksi Simpsonien historii-

kin, jonka opiskeli tarkkaan. Hän myös katsoi paljon Näin 
tehtiin -dokumentteja.

Noihin aikoihin hän alkoi ruokkia komiikantajuaan ah-
mimalla Kummeleita, Uuno Turhapuroja ja Pekka ja Pätkä 
-elokuvia. Spede oli hänen idolinsa. Sketsejä ja imitaatioita 
hän testasi kavereihinsa.

Teininä hän osallistui imitaattorina Talent Suomeen ja 
pääsi semifinaaleihin. Vanhemmat antoivat hänen kokeilla 
siipiään, vaikka tilanteeseen sisältyi iso epäonnistumisen 
riski. Siitä luottamuksesta Toivainen on kiitollinen van-
hemmilleen.

ROVANIEMI on pinta-alaltaan iso ja enimmäkseen metsää. 
Sen keskusta on pieni, mutta Toivaisen mielestä silti juuri 
riittävä. Hänen lapsuudessaan siellä oli antikvariaatteja ja 
pilailupuotikin. Lapin yliopisto vetää kaupunkiin nuoria 
”junantuomia” etelää myöten. Opiskella voi vaikkapa tai-
teita tai oikeustieteitä.

Rovaniemi sai kyseenalaista mainetta kaupungin huu-
meidenkäyttäjien maailmasta kertovan dokumenttieloku-
va Reindeer Spottingin kautta 2000-luvun alussa. Kuvattu 
maailma ei Toivaiselle näkynyt, vaan hän on kokenut Rova-
niemen aina turvalliseksi paikaksi.

– Elin varhaislapsuuteni korttelinkokoisessa maailmas-
sa. Koulussa meitä oli kolme kaverusta. Aina iltapäivisin 
vietimme vuorotellen aikaa kunkin kotona. Yläasteella 
ajattelin, että ne, jotka hengailivat kauppakeskuksissa, ei-
vät viihtyneet kotona. Itse olin kotihiiri.

Tuomas viihtyi tietokoneen ääressä joko musiikki- ja pe-
linteko-ohjelmien parissa tai taistelupelejä pelaten, kuu-
lokemikrofonin kautta kavereidensa kanssa jutellen. Toki 

TEKSTI TUIJA SILJAMÄKI KUVAT MIIKA HÄMÄLÄINEN
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hän harrasti edelleen teatteria ja myös koripalloa. Jäl-
kimmäisestä hän joutui luopumaan, kun treenejä alkoi 
olla viisi kertaa viikossa. 

– Olin välimallin jätkä. En koulun suosituin, mutta en 
myöskään pahnanpohjimmainen. Minua ei kiusattu en-
kä minä kiusannut ketään. En ajautunut tappeluihin tai 
hölmöilyihin. Minulla oli kavereita, mutta koin välillä 
myös yksinäisyyttä. Nauratin ja välillä ärsytinkin kave-
reitani sketsihahmoimitaatioillani.

Koulun juhlissa hän esiintyi milloin Nasse-setänä mil-
loin Matti Näsänä.

YLÄKOULUN kuvataiteen lopputyönään Tuomas loihti 
animaatioelokuvan Karin enkelit, joka kertoo hänen kou-
lunsa opettajista. Yle sai vihiä lahjakkaasta nuorukaises-
ta ja halusi tehdä hänen kanssaan kokonaisen animaa- 
tiosarjan. Näin sai alkunsa Hullu, hullumpi, yläaste 
vuonna 2015.

Suosittu animaatiosarja kuvaa yläkoululaisten elämää 
nuorten omasta näkökulmasta, mutta puhuttelee myös 
aikuisia, varsinkin nuorten vanhempia.

Sarjan päähenkilö Antti on varhaiskypsän oloinen 

tarkkailija, joka tekee teräviä havaintoja nuorten ja ai-
kuisten maailmasta. Myös Tuomas on pienestä pitäen 
pannut merkille, miten ihmiset käyttäytyvät ja puhuvat. 

– Antti pitää itseään ikäistään kypsempänä. Eivätkö-
hän kaikki ihmiset pidä itseään fiksumpina kuin ovat-
kaan? Lopulta Antti kuitenkin sortuu samaan kuin ikä-
toverinsa.

Ehkä juuri se tekee hänen hahmostaan niin samastut-
tavan. Näin käy esimerkiksi ensimmäisen kauden Ihan 
some -jaksossa vuodelta 2015. Antti päättää, ettei anna 
sosiaalisen median koukuttaa, mutta toisin käy. 

ÄLYPUHELINTEN vyöry Suomeen mullisti 2010-luvun 
nuorten kanssakäymisen. Tuli erilaiset pikaviestipalve-
lut ja sosiaalisen median sovellukset. Tuomaskin sai en-
simmäisen älypuhelimensa kahdeksannella luokalla.

ASKfm on sosiaalisen median esimuoto. Ideana on 
luoda profiili, jolta saa kysyä mitä vain anonyymisti. Jot-
kut nuoret nousivat ilmiöiksi, mutta oli arvoitus, miksi 
algoritmi nosti juuri heidät. Näin heistä kuitenkin saat-
toi tulla suosittuja myös koulussa. Myös Tuomaksen luo-
kalla oli eräs tällainen ASK-teini.

Minua on aina kannustettu kotona ja koulussa luovuuteen. 
Opin, että myös omaa tietä kulkemalla voi pärjätä.

VIERAANA

– Meitä kyllä valistettiin sosiaalisen median vaarois-
ta: miten vain harvoja nostetaan. Olen iloinen siitä, että 
sain vielä elää perinteisen lapsuuden. Minun sukupolve-
ni on viimeinen ilman älypuhelimia lapsuutensa kasva-
nut. Hirvittää ajatella lapsuutta sosiaalisen median aset-
tamien paineiden alla.

Ei Toivainenkaan silti ole immuuni sosiaalisen medi-
an imulle. Toki hän olisi mielellään ”sukupolvensa ikoni” 
ja ”influensseri”, mutta siihen hän sanoo olevansa liian 
laiska.

– Tajusin, että siihen päästäkseen pitäisi tehdä sisäl-
töä koko ajan. Mieluummin keskityn nykyiseen työhöni 
ja teen sen huolella.

Hän selailee Facebookia – jonka hänen ikätoverinsa 
ovat hylänneet aikoja sitten – ja postailee harvakseltaan 
tähtihetkiään Instagramiin. TikTokia Toivainen kutsuu 
”addiktiomasiinaksi”. 

NYKYISIN puhutaan paljon nuorten uupumisesta, ja se 
on tuttua myös Toivaiselle. Hän perusti oman yrityksen-
sä 18-vuotiaana ja suoritti lukion töidensä ohessa.

Toivainen käsikirjoitti, piirsi, animoi, äänisuunnitteli 
sekä järjesti castingin ääninäyttelijöille alle vuodessa. Se 
vei lukiolaiselta kaiken vapaa-ajan. 

– Voi sanoa, että olin sairauslomakunnossa jonkin ai-
kaa, hän myöntää. 

– Olen liiankin ankara ja kriittinen itseäni kohtaan. 
Luovaa työtä tehdään yötä päivää, mutta toisaalta oman 
televisiosarjan tekeminen on niin iso etuoikeus, että sen 
eteen pitääkin nähdä vaivaa ja olla valmis sietämään 
paineita. 

Hyvinvoinnistaan hän yrittää pitää kiinni liikkumalla 
ja syömällä terveellisesti. Myös teatteriharrastus on hä-
nelle henkireikä: yksinäisen puurtamisen vastapainoksi 
hän saa olla osa ryhmää. Parhaillaan Toivainen näytte-
lee leipuria Lapin ylioppilasteatterin Pimeä metsä -mu-
sikaalissa. 

LASISEINÄISELTÄ  toimistoltaan Lapin yliopistossa hän 
voi tähystellä kampuksen vilskettä. Hän on aloittanut 
samaisessa opinahjossa mediatutkimuksen opinnot, 
mutta ei pysty tällä hetkellä uppoutumaan niihin. Päät-
täjiltä hän toivoisikin armollisempaa suhtautumista 
opiskelijoiden urapolkuihin. 

– Jos elinikäistä oppimista toivotaan, pitäisi olla mah-
dollista suorittaa opintoja omaan tahtiinsa ja olla vaikka 
niin sanottu ikiopiskelija. 

Eräs iso haave hänellä on: tulla Speden kaltaiseksi 
viihteen moniottelijaksi ja tehdä oma sketsisarja. 

– Minun arkeani onnellistuttaa se, että lähitulevaisuu-
dessa on koko ajan virstanpylväitä, joihin tähtään ja ki-
voja tapahtumia, joita odotan. Silloin pysyn liikkeessä.

VIERAANA

 � Syntynyt 1998 Rovaniemellä,asuu 
Rovaniemellä.

 � Käsikirjoittaja, ohjaaja, ääninäyttelijä ja 
itseoppinut animaattori.

 � Pääkäsikirjoittaa ja ohjaa Yle:n Hullu, hullumpi, 
yläaste -animaatiosarjaa, joka on edennyt 
kuudennelle tuotantokaudelleen. 

 � Tarinapaja Oy:n toimitusjohtaja.

 � Palkittiin vuonna 2015 Rovaniemen kaupungin 
kulttuuriteko -palkinnolla sekä Koura-
palkinnolla vuoden 2015 parhaasta lasten- ja 
nuortenohjelmasta. 

Kuka hän on?
TUOMAS TOIVAINEN
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Sunnuntaina 2. huhtikuuta suo-
malaiset käyvät vaaliuurnille va-
litsemaan uudet kansanedustajat 
seuraavaksi nelivuotiskaudeksi. 
Vaalitulos ratkaisee, mitkä puo-

lueet muodostavat hallituksen ja millaista 
ohjelmaa hallitus pyrkii noudattamaan. 

Hallitusohjelmaan halutaan kirjata mah-
dollisimman yksityiskohtaisesti hallitus-
puolueiden yhdessä sopimat poliittiset ta-
voitteet ja keinot niiden toteuttamiseksi. 

Tänä vuonna hallitusohjelman sorvaa-
mista mutkistaa tavallistakin kireämpi ta-
loustilanne, jota ovat kärjistäneet korona-
viruspandemia ja Venäjän hyökkäyssota 
Ukrainassa seurauksineen. Poikkeukselli-
sesta tilanteesta huolimatta useat edus-
kuntapuolueet ovat vaatineet valtion ve-
lanoton katkaisemista ja julkisen talou-
den rahoittamista joko uusilla veroilla tai 
menoleikkauksilla. 

MLL:n pääsihteeri Milla Kalliomaa ym-
märtää valtiontalouden lainalaisuudet 
mutta toivoo, ettei nyt lähdetä 1990-luvun 
alun laman leikkauslinjalle.

– Hallitusohjelmassa on varmistettava 
hyvä ja turvallinen lapsuus kaikille Suo-
messa. Se vaatii painopisteen siirtämistä 
korjaavista palveluista ennaltaehkäiseviin 
palveluihin muutoinkin kuin juhlapuheissa, 
hän sanoo. 

– Lasten, nuorten ja perheiden palvelut 
on nähtävä pelkän menoerän sijasta tule-

vaisuuden investointina. Ongelmien ennal-
taehkäisy ei ole vain inhimillistä vaan myös 
edullisempaa kuin haittojen korjaaminen 
myöhemmin. 

ENNALTAEHKÄISY KANNATTAA
Kalliomaan mielestä on välttämätöntä tor-
jua syrjäytymistä ja alueellista segregaatio-
ta, jossa sosiaaliset ongelmat ja toimeentu-
lovaikeudet kasautuvat tietyille alueille.  

– Ongelmien ennaltaehkäisyn epäonnis-
tumisesta voimme lukea naapurimaamme 
uutisista, hän sanoo.

– Suomessa jokaisella lapsella tulee olla 
taustastaan riippumatta hyvät edellytyk-
set hankkia koulussa perusvalmiudet, joilla 
hän voi hankkia ammatin ja edetä elämäs-
sään. Tässä pienessä maassa se on aina ol-
lut kaikille tärkeää. 

Kalliomaa muistuttaa myös koronavirus-
pandemian aikaisten rajoitustoimien seu-
rauksista etenkin lasten ja nuorten hyvin-
voinnille.

Koulusulut ja harrastusten keskeyttämi-
nen lisäsivät yksinäisyyttä, heikensivät op-
pimistuloksia ja kasvattivat etenkin tyttö-
jen suorituspaineita. Kouluterveyskyselyssä 
tyttöjen pahoinvoinnin kasvaminen näkyy 
nyt erityisesti. Se kuuluu myös MLL:n Las-
ten ja nuorten puhelimessa. 

– Ne ovat inhimillisiä kestävyyskysymyk-
siä, joihin on myös talouskeskustelussa 
otettava kantaa.

Tulevassa hallitusohjelmassa on huomioitava lasten ja nuorten 
palveluista vastaavien kuntien rahoitus sekä järjestöjen rooli tärkeinä 
palvelutuottajina, sanoo MLL:n pääsihteeri Milla Kalliomaa.

TEKSTI TIINA KIRKAS KUVITUS ANTTI YRJÖLÄ

Lapsilta 
ei saa leikata
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LAPSIRIKKAIDEN KUNTIEN RAHOITUS 
VARMISTETTAVA
Vuoden alussa sosiaali- ja terveyspalvelui-
den järjestämisvastuu siirtyi niin sanotussa 
sote-uudistuksessa kunnilta ja kuntayhty-
miltä uusille hyvinvointialueille Helsinkiä 
lukuun ottamatta. 

Yhä edelleen kunnat kuitenkin huoleh-
tivat lasten, nuorten ja perheiden tär-
keimmistä palveluista, kuten varhaiskas-
vatuksesta, perusopetuksesta ja toisen 
asteen koulutuksesta. Tärkeitä palve-
luita ovat myös kirjasto ja vapaa-ajan 
harrastustoiminta. 

Kalliomaa muistuttaa, että nämä palve-
lut ovat lasten, nuorten ja perheiden kes-
keistä arjen ympäristöä. Hänen mielestään 
on tärkeää varmistaa, etteivät mahdolli-
set menoleikkaukset kohdistu kuntien val-
tionosuuksiin, joilla rahoitetaan lasten ja 
nuorten palveluita. 

– Hallitusohjelmaan tulee kirjata kunti-
en mahdollisuus selvitä näistä palveluis-
ta, jotta lapsirikkaat kehyskunnat selviävät 
velvollisuuksistaan. 

Kalliomaa korjaisi valtionosuusjärjestel-
män valuvikoja siten, että lasten, nuorten ja 
perheiden palveluista vastavia kuntia koh-
dellaan uudessa tilanteessa oikeudenmu-
kaisesti ja tasapuolisesti. 

– Pidän tärkeänä, että perusopetuksen 
lisäksi myös toisen asteen koulutus on ny-
kyään maksutonta.  

Kalliomaa tarjoaisi lapsille ja nuorille 
myös maksuttomia vapaa-ajan palveluita. 

– Meillä on tutkimustietoa yhteisöllisen 
tekemisen ja harrastamisen myönteisis-
tä vaikutuksista lasten mielenterveydelle. 
Köyhyys rajaa lasten sosiaalista elämää ja 
mahdollisuuksia.

– Suomi on sitoutunut torjumaan lasten 
ja nuorten köyhyys- ja syrjäytymisvaaraa 
Euroopan unionin lapsitakuun mukaisesti. 
Tämä on tärkeä tavoite myös tulevassa hal-
litusohjelmassa. 

JÄRJESTÖJEN ROOLI TURVATTAVA
Lasten, nuorten ja perheiden palvelutarjon-
nan ytimessä on perhekeskusmalli, jota nyt 
juurrutetaan hyvinvointialueille. Perhekes-
kuksen tavoite on yhden luukun periaat-
teella koota ja yhteensovittaa erilaisia so-
siaali- ja terveyspalveluita sekä järjestöjen 
tarjoamaa toimintaa. 

– Moniammatillisuus on tärkeää, koska 
kukaan ei yksin ratkaise monisyisiä ongel-
mia, joita esimerkiksi syrjäytymisvaaras-
sa olevilla lapsilla ja perheillä on. Alkuvai-
heessa avun tarve on hahmotettava oikein 
ja palveluita tarjottava tarpeen mukaan. 
Tarvitaan ihmisiä, joilla on aikaa kohdata 
lapsia ja nuoria, Kalliomaa sanoo. 

Hän korostaa järjestöjen roolia. 
– Sen enempää kunnat kuin hyvinvoin-

tialueet eivät yksin kykene edistämään hy-
vinvointia julkisia palveluita tuottamalla 
vaan mukaan tarvitaan myös järjestöjä. Ne 
tarjoavat lapsille, nuorille ja perheille yhtei-
söllistä tekemistä, vertaistukea ja vapaaeh-
toistoimintaa sekä haavoittuvassa asemas-
sa oleville ryhmille niiden tarvitsemaa eri-
tyispalvelua ja -osaamista. 

Kalliomaa myös muistuttaa, että järjes-
töissä ihmisillä on mahdollisuus saada ää-
nensä kuuluviin, luoda elämää kannattele-
via ihmissuhteita ja löytää vaikuttamiska-
navia yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. 

Sote-muutokseen liittyvässä siirtymä-
ajassa hän kuitenkin tunnistaa järjestöjen 
huolen pudota kuntien ja hyvinvointialuei-
den väliin. Palveluntuottajien toimenku-
vissa ja vastuualueissa on vielä epämääräi-
syyttä, eivätkä järjestöt välttämättä tiedä, 
kenen kanssa neuvotella ja millä rahoituk-
sella toimia. 

– Hallitusohjelmassa tulee ottaa tähän 
kantaa turvaamalla järjestöjen rahoitus. 
Toivon näkeväni hallitusohjelmassa selke-
än kirjauksen järjestöjen roolista lasten, 
nuorten ja perheiden palvelukokonaisuu-
dessa, Kalliomaa sanoo. 

Ongelmien ennaltaehkäisy ei ole vain 
inhimillistä vaan myös edullisempaa kuin 
haittojen korjaaminen myöhemmin. 



28 LAPSEMME  LAPSEMME 29 

Suomessa on kansainvälisesti vertaillen 
kattavat lasten ja perheiden palvelut ja 
etuudet. Järjestelmässämme on kuitenkin 
vakavia rapautumisen merkkejä. Esimer-
kiksi lapsilisän reaaliarvo on tällä het-
kellä noin 40 prosenttia matalampi kuin 
1990-luvun puolivälissä. Euroopan 
sosiaalisten oikeuksien komitean 
helmikuussa antaman ratkai-
sun mukaan vähimmäisvan-
hempainrahan ja muiden 
vähimmäispäivärahae-
tuuksien taso on Suomes-
sa liian alhainen. Myös 
ansiotuloihin perustuvan 
vanhempainpäivärahan 
korvaustaso on meillä 
huono useaan verrokki-
maahan verrattuna. Tä-
mä paitsi lisää vauvaper-
heiden köyhyyttä niin vä-
hentää isien perhevapaiden 
käyttöä.   

Varhaiskasvatuksessa alan hei-
kon palkkatason takia on erityises-
ti suurimmissa kunnissa krooninen 
henkilöstöpula ja henkilöstön suuri vaih-
tuvuus. Päiväkoti ei ole lasten säilytys-
paikka, vaan se on lapsen kasvu- ja kehi-
tysympäristö, jossa tulee olla turvalliset 
ja pitkäkestoiset ihmissuhteet henkilös-
tön ja lasten välillä. Suomessa koulutuk-
seen käytetään Pohjoismaista vähiten 
rahaa. Riittämättömän koulutuksen re-
sursoinnin vuoksi oppimistulokset ovat 
pidemmän aikaan olleet meillä laskussa, 
ja suomalaisten nuorten työikäisten kou-
lutustaso on jäänyt selvästi OECD-mai-
den keskiarvon alapuolella. Suomessa 
tyttöjen ja poikien sekä kantaväestöön 
kuuluvien ja maahanmuuttotaustaisten 
lasten oppimiserot ovat kansainvälisesti 
vertaillen suuret.

Mielenterveyden häiriöistä kärsivistä lap-
sista ja nuorista huomattava osa ei saa 
tarvitsemaansa hoitoa. 

Palvelujärjestelmä on sirpaleinen, hoitoa 
ei ole saatavilla ja yhteistyö toimii huo-
nosti eri toimijoiden välillä. Palvelujärjes-
telmän rakenteelliset puutteet ja riittä-
mätön koordinaatio vaikeuttavat mielen-
terveysongelmien vuoksi apua hakevien 
lasten, nuorten ja perheiden tarpeiden 
mukaista ja yhdenvertaista auttamista. 
Korona-aika on entisestään lisännyt las-
ten ja nuorten mielenterveyden tuen ja 
palvelujen tarvetta.

Lapsia koskevassa päätöksenteossa lap-
sen edun on oltava ensisijainen harkinta-

Menestymme vain 
investoimalla lapsiin ja perheisiin 

peruste. Lapsen etu saa sisältönsä lapsen 
oikeuksista ja tarpeista. Lapsia yleisesti 
tai lapsiryhmiä koskevissa asioissa lasten 
edut selvitetään lapsivaikutusten arvioin-
nilla. Myönteisestä kehityksestä huoli-

matta valtion, kuntien ja hyvinvoin-
tialueiden päätöksenteossa lap-

sivaikutukset jäävät edelleen 
usein arvioimatta tai niitä 

arvioidaan pintapuolises-
ti. Myönteistä kuitenkin 
on, että esimerkiksi ope-
tus- ja kulttuuriministeri-
ön ja sosiaali- ja terveys-
ministeriön lainvalmis-
telussa lapsivaikutukset 
arvioidaan huomattavas-
ti useammin kuin vielä 

muutama vuosi sitten. Oi-
keusministeriössä ja ym-

päristöministeriössä on ke-
hitetty lasten kuulemista ja 

valtiovarainministeriössä pilo-
toidaan lapsibudjetointia.

Lasten hyvinvointi on jokaisen kan-
sakunnan keskeinen kysymys. Jos kan-

sakunta ei pidä hyvää huolta lapsistaan, 
niin mistä se pitää hyvää huolta? Vai-
keista taloudellisista ajoista huolimatta 
Suomen on huolehdittava lasten hyvin-
voinnin edellytyksistä. Menestymme vain 
investoimalla lasten ja perheiden hyvin-
vointiin ja rakentamalla kansallisen lap-
sistrategian vision mukaisesti aidosti lap-
si- ja perhemyönteistä lapsen oikeuksia 
kunnioittavaa Suomea.  

Lasten asialla,
Esa Iivonen

johtava asiantuntija, lapsi- ja perhepolitiikka 
ja lasten oikeudet

MLL ja K-ryhmä käynnistivät viime joulukuussa Ukraina-ru-
setti-keräyksen, jolla hankitaan varoja Suomeen saapuneiden 
ukrainalaisten auttamiseksi. Varat käytetään valtakunnalliseen 
auttamistyöhön: MLL tarjoaa ukrainalaisille ruokaa, turvaa ja 
yhteisön, johon kiinnittyä.

Ukrainasta arvioidaan saapuvan tänä vuonna lisää pakolai-
sia noin 30 000–40 000 henkeä. Siksi akuutin tuen lisäksi varoja 
kerätään nyt siihen, että ukrainalaislapset saadaan MLL:n har-
rastustoiminnan pariin, perheet pääsevät osaksi lähiyhteisöjä 
esimerkiksi perhekahviloiden kautta ja että kouluikäiset saavat 
tukea läksykummeilta. Tavoitteena on auttaa traumaattisesta 
tilanteesta paenneita lapsiperheitä pääsemään kiinni mahdolli-
simman normaaliin arkeen. MLL-yhteisö on näyttänyt esimerk-
kiä hankkimalla rusetteja itselleen, tuttavilleen ja tapahtumiin 

ja kantamalla rusettia rinnassaan. Jotta varoja saadaan pitkäai-
kaiseen tukeen, on tärkeää, että yhä useampi osallistuu keräyk-
seen. Kiitos, kun olet mukanamme auttamassa!

Auta ukrainalaisia Suomessa 
ja osta rusetti

Sota Ukrainassa on jatkunut yli vuoden, ja sinä aikana Suomeen on saapunut arviolta 
50 000 tilapäistä suojelua hakenutta. Heistä alaikäisiä arvioidaan olevan jopa 17 000. 

Päätimme jatkaa ukrainalaisille varoja keräävän Ukraina-rusetin myyntiä 30.6. asti, 
sillä avuntarve on suuri ja kasvaa edelleen.

 � Hanki itsellesi Ukraina-rusetti.

 �  Suosittele rusetin ostamista myös tuttaville.

 � Osta rusetti lahjaksi tai viemisiksi.

 � Kerro rusetista ja MLL:n toiminnasta somessa, kahvipöydissä ja 
kaikkialla, jossa voisi olla kuulolla ihmisiä, jotka haluavat auttaa 
ukrainalaisperheitä Suomessa.

NÄIN VOIT AUTTAA

Ku
va

: K
es

ko

MLL tarjoaa Suomeen tulleille ukrainalaisperheille monipuolista apua, jolla perheet pääsevät kiinni normaaliin arkeen.

Ukraina-rusetin hinta on 5 €. Rusetit ovat myynnissä K-Marketeissa, K-Supermarketeissa, K-Citymarketeissa ja Neste K -liikenneasemilla 30.6. asti. 
Kesko ja K-kauppiaat eivät ota Ukraina-rusettien myynnistä myyntipalkkiota.

Rusettien myynnistä 
kerätyillä varoilla on jo 
tarjottu akuuttia apua 1 000 
ruokalahjakortin verran.

ILMOITUS



30 LAPSEMME  LAPSEMME 31 

Onnilan 
sylissä 
Perhetyön koordinaattori Marika 
Lähdeniemi tapaa avoimessa 
kohtaamispaikassa niin taaperoita, 
teinejä kuin vanhempia ja opiskelijoita. 
Syli, leikit, eväät ja ohjaus tarjoavat 
kävijöille verratonta apua arkeen.  
Kurkistimme Marikan työpäivään ja 
vapaa-aikaan.  

TEKSTI MARIKA LÄHDENIEMI KUVAT JANI LAUKKANEN

KLO 6.30 HUOMENTA!
Hyvä aamu alkaa kissan nenän töytäisyllä, aamupa-
laa tänne ja sassiin! Kun kissa on ruokittu, on aika 
huolehtia itseni ja lapset liikkeelle. Tänään aikatau-
lut osuvat kohdalleen, ja lapset saavat kyydin kou-
luun. Itse ajelen äänikirjaa kuunnellen Keravalle 
Onnilaan. 

Lasten, nuorten ja perheiden talo Onnila on MLL:n 
Uudenmaan piirin avoin kohtaamispaikka. Muihin 
alueen lapsiperheiden kohtaamispaikkoihin verrat-
tuna toiminta Onnilassa on hieman monipuolisem-
paa, koska kohderyhmänämme ovat lapsiperheiden 
lisäksi nuoret. Onnilan koordinaattorina työnkuva-
ni on laaja ja monipuolinen, eikä kahta samanlaista 
päivää tule vastaan.

KLO 9.00 OVET AVAUTUVAT
Kahvit valumaan! Valmiiksi keitetty kahvi on monen 
vanhemman maanantaiaamun pelastus. Onnilan 
ovet avataan joka arkiaamu yhdeksältä. Nostan ulos 
mainostaulun, josta ohikulkevat perheet ja nuoret 
näkevät kuluvan viikon ohjelmamme. Perheitä alkaa 
saapua heti, ja iloinen puheen sorina ja lasten leikit 
täyttävät talon. 

Jokainen päivä on omanlaisensa, tänään ohjelmas-
sa on avoimen leikkiajan lisäksi suomen kielen ope-
tusta kotona oleville vanhemmille.

Lapset puuhaavat mukana vanhempien opiskelles-
sa, ja me koordinaattorit autamme lasten hoidossa. 

MINUN PÄIVÄNI

1Marika Lähdeniemi 
on työskennellyt 
lasten, nuorten ja 

perheiden talo Onnilassa 
lähes viisi vuotta. Onnila on 
MLL:n Uudenmaan piirin 
avoimista kohtaamispaikoista 
ensimmäinen ja siellä käy 
viikoittain satoja ihmisiä.
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hetkellä sosionomiopiskelijoita ja suomea 
opiskelevia harjoittelijoita. Eri taustaiset 
harjoittelijat tuovat tiimiin hyvää vaihtelua, 
saamme jatkuvasti uusia näkökulmia ja aja-
tuksia omaan työhömme.

Pieni happihyppely on tarpeen. Piipah-
dan läheiseen marketiin noutamaan väli-
palatarpeita. Mainio lähikaupan K-kauppi-
as tukee koululaisten kanssa tehtävää työtä 
tarjoamalla meille leivät välipalalle.  

Lounaan jälkeen on toimistotauko. Työ-
hön kuuluu perheiden ja lasten tapaa-
misten lisäksi myös paljon suunnittelua, 
viestintää ja raportointia. Excel-tilastot, 
sähköpostit, Whatsapp-viestit ja puhelut, 
mainokset, sometukset ja yhteydenpito yh-
teistyökumppaneihin ja kävijöihin. Onneksi 
näitäkin saa tehdä yhdessä parhaan työka-
verin Hansu Siron kanssa. 

KLO 14.00 KOULULAISET SAAPUVAT 
Talo avataan jälleen. Läksykerho on suo-
sittu kohtaamispaikka alueen eri koulujen 
lapsille. Ensimmäiset innokkaat ovat jo-
nossa ovella jo ennen kahta, mutta pääs-

Lisäksi korjaan syöttötuolin, jonka liimauk-
set ovat kovassa käytössä auenneet.

Vanhempien välinen vertaistuki on pa-
rasta. Äidit viihtyvät yhdessä jutellen, kun 
lapset leikkivät ja touhuavat tärkeitä vuo-
rovaikutustaitoja harjoitellen. Kahvikupin 
ääressä vaihdetaan isommat ja pienemmät 
surut ja ilot, saadaan neuvoja ja vinkkejä 
omaan arkeen. Valtaosa kävijöistä on per-
hevapaata viettäviä äitejä, mutta joka päi-
vä käy myös isiä tai isovanhempia lasten 
kanssa.  

KLO 12.00 TAUKO ja LOUNAS 
Aamun touhujen jälkeen talo suljetaan ja 
perheet poistuvat kotiin päiväunille. Pää-
semme työparin ja harjoittelussa olevien 
opiskelijoiden kanssa lounaalle. Tänään 
eväänäni on makaronilaatikkoa ja porkkan-
araastetta. Lounaalla jutellaan sekä omat 
kuulumiset että työasiat, voidaan suunni-
tella tulevaa ja käydä opiskelijoiden kanssa 
ohjauskeskusteluja.

Opiskelijoiden ohjaus on osa työtäni. Ta-
lossa on jatkuvasti työharjoittelijoita, tällä 

2 Koordinaattorin päivään 
mahtuu monenlaista 
tehtävää aina pikku 

nikkaroinneista syvällisiin 
keskusteluihin.  

3Mahdollisuus läksyjen 
tekoon on erityisen 
tärkeää niille lapsille, 

joiden vanhemmat eivät 
pysty heitä auttamaan. 
Läksykerholaisia avustavat usein 
vapaaehtoiset nuoret.

MINUN PÄIVÄNI

2

5

tän kaikki sisään vasta tasalta, sillä samalla 
harjoitellaan kellonaikoja ja odottamista.

Välipala on valmiina nälkäisille koululai-
sille. Välipalan jälkeen lapsilla on mahdolli-
suus tehdä läksyt, ja monet niin tekevätkin. 
Matikan tehtävät saadaan tehtyä nopeas-
ti, kun saman pöydän ääressä tekee isompi 
joukko samoja tehtäviä. Läksyjen jälkeen 
ohjelmassa on toiveleikkejä, Kaikki polttaa 
kaikkia -peli käynnistyy. 

Toisaalla askarrellaan ja yhdessä nur-
kassa nyhjätään puhelinten ääressä, kuten 
kouluikäisten lasten tapa on. Istahdan pu-
helimiensa lumoissa olevien lasten seu-
raan, ja pelaamme yhdessä pari mappia 
Stumble guysia, minkä jälkeen siirrymme 
perinteisemmän lautapelin, Muuttuvan la-
byrintin pariin. Neljältä koululaiset lähete-
tään kotiin ja paikat siistitään iltaryhmää 
varten. 

Vietän vielä hetken päivän viestien ja 
juoksevien asioiden parissa. Illan perheval-
mennusryhmälle pitää etsiä ja yhdistää val-
miiksi videotykki ja järjestellä tila. Viideltä 
pääsen lähtemään kotiin.Syömme yhdes-

4Onnilassa viihtyvät 
kaikenikäiset. Marikan 
työpari Hansu (kesk.) 

ohjaa esimerkiksi kaksi kertaa 
viikossa sateenkaarinuorten 
iltoja yhteistyössä kirjaston ja 
nuorisotoimen kanssa. 

5Marika ja Hansu 
lukevat kiinnostuneena 
kävijäpalautetta. 

6 Kun kohtaa päivittäin 
lukuisia ihmisiä, tarvitsee 
myös hiljaisia hetkiä.

sä perheen kanssa ja vaihdamme päivän 
kuulumiset, jonka jälkeen on aikaa omille 
harrastuksille.  

KLO 18.00 RAUHOITTUMISEN HETKI 
Aktiivisen ja puuhakkaan päivän päätteeksi 
sopiva rauhoittumismuoto on jooga. Aloitin 
tauon jälkeen uudelleen rentouttavan Yin-
joogan, jossa päivän puuhat ja kiireet unoh-
tuvat. Pitkät venytykset rentouttavat, avaa-
vat jumit ja antavat tilaa uusille ajatuksille.  

KLO 20.00 PÖYTÄKIRJA PUHTAAKSI 
Kotonakin MLL seuraa mukana. Olen ai-
kanaan löytänyt tieni MLL:oon paikallis-
yhdistyksen kautta ja toiminut viimeiset 
viisi vuotta Jokelan yhdistyksen sihteerinä. 
Kirjoitan puhtaaksi viikonloppuna pidetyn 
kokouksen pöytäkirjan ja vaihdan muuta-
man viestin perhekahvilan aloittamisesta ja 
edellisen vuoden tilastoista. 

Lapset paistoivat iltapalaksi pannaria, 
ihana alkuviikon herkkuhetki ja vielä il-
tahöpöttelyt perheen kanssa. Pian ollaan 
taas valmiina uuteen päivään!  

6

MINUN PÄIVÄNI

3

4
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Kesätyö on 
kosketus aikuisten 

maailmaan 
Omaa rahaa, itsetuntemusta ja kokemusta aikuisten maailmasta. 

Kesätyö on nuorelle kiinnostava mahdollisuus, mutta joskus 
kesätöistä aiheutuu myös paineita. 

TEKSTI MAARIT PIIPPO  KUVA COLOURBOX

Päätös hakea kesätöitä asettaa 
nuoren pohdinnan eteen: ottaa-
ko kesä vapaa-aikana vai luo-
puako lomasta, joka voisi olla 
ansaittu lepo koulutyön uuras-

tuksen jälkeen.
Yli puolet suomalaisista nuorista pää-

tyi viime vuonna hakemaan kesätöitä 
Nuorten tulevaisuusraportti 2022 -tutki-
muksen mukaan. Talous ja nuoret TAT:in 
toteuttamassa kyselyssä noin kolmannes 
nuorista kertoi pelkäävänsä, että työelä-
mä on heille liian raskasta.

MLL:n Nuortennetin digitaalisen nuo-
risotyön suunnittelija Suvi Myllärnie-
mi keskusteli aiheesta nuorten kanssa, ja 
heillä oli kesätöistä sekä myönteisiä että 
kielteisiä kokemuksia. Kesätöiden haku ja 
kesätöissä pärjääminen saattoivat ahdis-
taa, mutta nuoret kokivat myös voimaan-
tumista kokemusten karttuessa. Kesä-
töillä voi olla kauaskantoisia vaikutuksia, 
koska ne ovat monelle ensimmäinen kos-
ketus aikuisten työelämään.

– Yritysten kannattaisi kuunnella nuo-
ria kesätyöntekijöitä, sillä tämä voi olla 
tuleva kollega ja osa huomisen työkult-
tuuria, huomioi Suvi Myllärniemi. 

OMAA URAPOLKUA ETSIMÄSSÄ
Kesätöiden hakuun nuoria motivoi 
oma raha, jolla on mahdollista toteut-
taa omia hankintoja. Myös halu selvittää 
eri ammattien sopivuutta itselle kiin-
nostaa. Panoksena voi olla urahaavei-
den haihtuminen, mutta myös lisäänty-
nyt itsetuntemus ja ymmärrys työelämän 
pelisäännöistä.

– Kolmen kuukauden työpesti on nuo-
ren elämässä pitkä aika, jonka kulues-

Yritysten kannattaisi kuunnella 
nuoria kesätyöntekijöitä, sillä 
tämä voi olla tuleva kollega ja osa 
huomisen työkulttuuria.

sa oma identiteetti ja mielipiteet voivat 
muuttua. Nuorella ei tarvitsekaan olla 
vielä valmiita suunnitelmia, Myllärniemi 
toteaa.

Nuoret miettivät, mistä löytää sopivat 
kontaktit työnantajiin ja miten tehdä hy-
vä vaikutus työhaastattelussa. Entä mitä 
laittaa CV:hen, kun työkokemusta on vä-
hän tai ei lainkaan? Myllärniemi muis-
tuttaa, että myös vapaaehtoistyö, kuten 
vaikkapa MLL:n tukioppilaana toimimi-
nen, on todiste siitä, että nuori on aktiivi-
nen ja osaava. 

Esimerkiksi kokemus 4H-yrittäjänä 
kertoo nuoren kyvystä vastuunottoon. 
Myös työharjoittelut kannattaa tuoda 
esille CV:ssä.

MUKAAN TYÖYHTEISÖÖN
Riittävä perehdytys on tärkeää, kun nuo-
ri aloittaa uudessa työpaikassa. Joilla-
kin on ollut ikäviä kokemuksia siitä, et-
tä ensimmäisenä työpäivänä annetun 
perehdytyksen aikana pitäisi omaksua 
valtavasti uutta asiaa. Nuoret toivovat, 
että perehdytyksen tietoja voisi kerrata 
myöhemminkin.

Erityisen tärkeää on, miten nuoret ote-
taan mukaan työyhteisöön. Kutsutaanko 
nuori keskusteluun kahvitauolla, ja kysy-
täänkö hänen mielipidettään työyhteisön 
asioihin? Pienilläkin tavoilla huomioida 
nuori työntekijä voi olla suuri merkitys. 

Nuoret tuovat mukanaan uusia arvoja 
ja näkökantoja, joilla voi olla tärkeä anti 
myös aikuisille.

– Nuoret toivovat, että heitä ei työpai-
kolla niputettaisi yhtenäiseksi massak-
si vaan heidät huomioitaisiin yksilöinä, 
Myllärniemi kertoo.

Minkä vinkin antaisit nuoria 
palkkaavalle työnantajalle? 

 – Perehdytä kunnolla 
työtehtäviin ja työpaikan 
rutiineihin. 

– Ota nuoret osaksi 
työyhteisöä, tutustuta 
työkavereihin.

– Ottakaa mukaan tauoille ja 
jututtakaa.
  
– Kysy, mitä minulle kuuluu.

– Kaikki osaaminen ei näy 
ulospäin, kiva jos auttaisit 
tunnistamaan vahvuuteni. 

– Perehdytä useampana 
kertana, jaa useampiin osiin, 
kaikkea ei omaksu kerralla. 

– Älä oleta asioita vain siksi, 
että työntekijä on nuori. 

– Anna kesätyön päätyttyä 
työtodistus automaattisesti. 

Nuoret voivat vaihtaa ajatuksiaan 
ja kokemuksiaan ensimmäisestä 
työpaikasta ja kesätöistä Nuor-
tennetin keskustelupalstalla. 

 � nuortennetti.fi/keskustelut 

KYSYIMME 
NUORILTA
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Vuonna 2016 MLL:n Polvijärven 
yhdistyksen hallituksesta jäi 
pitkäaikainen jäsen pois. Rivei-
hin saatiin uudeksi hallitusjä-
seneksi Ullamari Ratinen. Hän 

oli käynyt aktiivisesti perhekahvilassa, jo-
ten MLL:n toiminta ja ajatusmaailma oli-
vat tuttuja. 

– Vuodesta 2020 olen ollut puheenjohta-
jana – enkä näköjään pääse pestistä eroon, 
Ullamari virnistää. 

– Mielekäs toiminta vei mukanaan, ja on 
vaikea kuvitella, etten enää olisi hallitus-
hommassa. Tästä on tullut elämäntapa. 

Kaisa Kuiri tuli hallitukseen pari vuotta 
myöhemmin. Ullamari tiesi, että Kaisalla 
on yhdistystoiminnassa tarvittavaa avointa 
mieltä ja tekemisen meininkiä. Nyt Kaisa 
on varapuheenjohtaja. 

Vastuun jakaminen keventää yhdistyksen 
vetämistä. Ullamari tietää, että Kaisalle voi 
heittää pallon aina, kun omat rahkeet eivät 
riitä. Vuodenvaihteessa hän delegoi Kaisal-
le vuosikellon tekemisen. 

– On turvallista kysyä Kaisalta apua tai 
ihan vain pompotella ajatuksia. Joskus ide-
oita viriää niin paljon, että joudumme top-
puuttelemaan toisiamme, Ullamari kertoo. 

– Ultsi helposti omii kaiken itselleen. Yri-
tän muistaa kysyä häneltä, voiko tulla kave-
riksi jakamaan taakkaa, Kaisa sanoo. 

Ullamari nyökyttelee: ”kyllä minä hoi-
dan” on hänen perisyntinsä. 

Kaisan mielestä yhdistyksen johtopes-
teissä tarvitaan sopivasti nöyryyttä: kaik-
kea ei voi tietää. 

Innostusta ja toppuuttelua 
Kaksikon ja koko hallituksen ideoita jatko-
jalostetaan Whatsapp-ryhmässä. Viralli-
semmin hallitus kokoontuu noin kerran 
kuussa, mielellään saman pöydän ääressä. 
Kaikki elävät ruuhkavuosia, joten etäko-
koukset saattavat houkuttaa. Kaisa ja Ulla-
mari kuitenkin kokevat, että nokatusten ta-
paaminen on hedelmällisempää. 

Hallitus kokoontuu vuoron perään kun-
kin jäsenen kotona. Se, jonka luona ollaan, 
keittää teet ja kahvit sekä leipoo jotain 
pientä. 

– Tai laittaa lapset leipomaan, kuten mi-
nä yleensä teen, Ullamari nauraa. 

Kaisa ja Ullamari sanovat, että heidän 
hallituksessaan jokainen jäsen voi olla oma 
itsensä. Kun väsyttää, saa sanoa, että tä-
nään en jaksa ideoida mitään. Kun virtaa 
on, voi heittää ilmoille höpsöjäkin ideoita. 
Ullamari on oppinut, että puheenjohtajan 
pitää valita sanansa oikein sekä aistia, mil-
loin hillitä ja milloin innostaa ihmisiä. 

– Eikä kokoukseen lähtiessä tarvitse 
miettiä, minkä näköinen olen. Jos on huono 
päivä, toiset tukevat ja kuuntelevat, Kaisa 
kertoo. 

ONNISTUMINEN PALKITSEE
Vuonna 2017 yhdistys järjesti tavallis-
ta enemmän tapahtumia. Tuli ähky teke-
miseen. Nykyään ideoista valitaan toteu-
tettaviksi vain osa, jotta pieni porukka ei 
kuormitu. 

Ota ja tuo -henkinen kierrätystapahtuma 
on klassikko, laskiaisrieha mehu- ja makka-

ratarjoiluineen puolestaan uudempaa toi-
mintaa. Vähintään kerran vuodessa yhdis-
tys järjestää koko perheen diskon. 

– Monesti iskee turhautuminen, kun jo-
tain suunnittelee itsekseen. Sitten tapahtu-
missa huomaakin, että kyllä meitä tarvi-
taan. Se on palkitsevaa. Tulee tunne, että 
”hei, me tehtiin se taas ja onnistuttiin”, nai-
set sanovat. 

Molemmat ovat käyneet MLL:n vapaa-
ehtoisten johtamiskoulutuksen. He vetävät 
myös yhteistä partioryhmää, ja Kaisa toi-
mii Polvijärven Urheilijoiden hallituksessa 
sekä ohjaa jumppia. 

– Pulmien kanssa ei jäädä yksin, sillä 
MLL:n Järvi-Suomen alueen koordinaatto-
rilta saa tarvittaessa tukea saa. 

Ripaus nöyryyttä, 
sopivasti pöhköyttä
Yhdistyksen puheenjohtajan on hyvä olla tuntosarvet esillä ideamyrskyn aikana. 
Kun aistii mielialat ja ihmisten voimavarat, tietää, milloin innostaa ja milloin toppuutella joukkoja.  

 � Näihin hommiin ei voi lähteä kuin avoimella 
mielellä. Hyvä asenne on "jos jotain pitää ope-
tella, niin opetellaan". 

 � Lähikokoukset lähentävät. Etänä on liian help-
po vetäytyä vastuusta ja olla ottamatta kantaa.

 � Ihmisten innostamiseen pitää käyttää aikaa ja 
vaivaa. Kun ihmiset vain saadaan mukaan, suu-
ri osa pysyy kyllä. Ensimmäinen askel on aina 
työläin.

TEKSTI ANU KYLVÉN KUVA SALLA SEESLAHTI

VAPAAEHTOINEN

Oivalluksemme
YHDISTYKSEN HALLITUKSEN JÄSEN
MLL:n paikallisyhdistykset toimivat vapaaehtoisten voimin. 
Yhdistyksen toiminnasta vastaa yhdistyksen hallitus. 
Yhdistysten hallituksiin tarvitaan vastuuhenkilöitä eri tehtäviin 
kuten puheenjohtajaksi, sihteeriksi, rahastonhoitajaksi ja 
viestintävastaavaksi. Hallituksen lisäksi tarvitaan vapaaehtoisia 
monenlaisiin tehtäviin. Kysy lähimmästä yhdistyksestäsi 
mahdollisuuksista toimia vapaaehtoisena.

Kuvassa varapuheenjohtaja Kaisa Kuiri (vas.) ja puheenjohtaja 
Ullamari Ratinen.

Haluatko MLL:n vapaaehtoiseksi? 
Tutustu mahdollisuuksiin

 � mll.fi/vapaaehtoiseksi
tule mukaan

LASTENSUOJELU
L I I

T T
O

MA
NNERHEIMIN
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TUOTTOA TOIMIVALLA KONSEPTILLA 
Tapiolan yhdistys on kehittänyt kirpputoriensa 
järjestämiseen toimivan konseptin. Hallituksen 
jäsenet vastaavat suunnittelusta ja koordinoin-
nista, ja tapahtuman toteutukseen tarvitaan 15 
vapaaehtoista talkoolaista.

Tavaroistaan eroon haluavia haetaan Face-
bookin ja ilmoitustaulujen kautta. Yhdistyksen 
nettisivuilla on lomake, jolla myyjät voivat il-
moittautua mukaan. Sen jälkeen he saavat toi-
mintaohjeet ja myyntinumerot sähköpostiinsa.

Kirpputoria edeltävänä päivänä myyjät tuo-
vat tavarat tapahtumapaikalle hinnoiteltuina ja 
numeroituna.

– Talkoolaisten osuus on tärkeä. He lajitte-
levat myyntiartikkelit tuoteryhmien mukaisiin 
pöytiin ja vastaavat tapahtumassa myynnistä, 
Lampén kertoo.

MEIDÄN MLL
Etuja, iloa ja järjestön kuulumisia.

Myyjät saavat hinnoitella tuotteet mielensä 
mukaan, ja yhdistys veloittaa hinnasta 25 pro-
senttia provisiota. Talkoolaisille tarjotaan alen-
nusta myyntiprovisiosta tai tuotteiden hinnasta. 
Lisäksi he saavat etuosto-oikeuden tuotteisiin 
jo päivää ennen kirppistä.

Talkoolaiset tarkistavat myös tuotteiden laa-
dun, sillä yhdistys haluaa välittää vain puhdasta 
ja käyttökelpoista tavaraa.

Myyntiä kirpputoreista kertyy yleensä 
5 000–6 000 euroa. Tuotolla Tapiolan yhdistys 
toteuttaa tapahtumia, jakaa stipendejä ja pitää 
yllä perhekahviloita.

– Kirpputori on iso ponnistus, mutta se kan-
nattaa, Lampén sanoo.

 � vapaaehtoisnetti.mll.fi 
 � tapiola.mll.fi/kirpputorit 

Vaatteita, urheiluvälineitä, pelejä ja leluja. 
MLL:n Tapiolan yhdistyksessä tiedetään, että 
monissa perheissä on paljon tavaraa, jolle ei 
ole enää käyttöä, kun lapset kasvavat. Samal-
la naapurissa saattaa olla lapsi, jolle monot tai 
haalari sopisivat mainiosti. Ratkaisuksi kehitet-
tiin pop up -kirpputori, jossa käyttökelpoinen 
tavara vaihtaa omistajaa pikkurahalla.

– Järjestämme itsepalvelukirpputoreja syk-
syisin ja keväisin lähikoulussa. Kierrättämi-
nen ja ekologisuus ovat ajan henkeä, sanoo 
yhdistyksen kirpputorivastaava Hanna-Leena 
Lampén.

Kirppiksiin osallistuu yleensä noin 50 myyjää 
ja asiakkaita käy kahden ja puolen tunnin aika-
na 400–500.

– Meillä on uskollinen asiakaskunta, joka tie-
tää odottaa laadukasta tavaraa kohtuuhinnalla.

Kierrätys kannattaa
TEKSTI MAARIT PIIPPO KUVA EVA TOIS

Kirpputorit helpottavat niin kierrättämistä kuin yhdistyksen varainhankintaa ja ovat siksi suosittua toimintaa.
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JÄSENKYSELYN KUULUMISIA 

MEIDÄN MLL

Kerro meille, mikä oli tämän lehden paras juttu. Samalla 
voit esittää juttutoiveesi ja mielipiteesi lehdestä. Vastaa 
netissä osoitteessa mll.fi/lukijakilpailu. 

Voit lähettää vastauksesi myös postikortilla osoittee-
seen: Lapsemme, PL 141, 00531 Helsinki. 
Kirjoitathan korttiin osoitteesi ja puhelinnumerosi. Tieto-
ja käytetään vain palkinnon arvonnassa. 
Lähetä vastauksesi netissä tai postissa viimeistään 
12.4.23. Vastaajien kesken arvomme kaksi kappalet-
ta Oppi&ilon 0–2-vuotiaille suunnattua Minun eläimeni 
-äänikirjaa.

Alennukset tuotteista ja verkkokaupasta
• Lifa Air Oy 
• MySafety-nettivihavakuutus 
• Finlandia-kirja (finlandiakirja.fi) 
• Omanimitarra.fi 
• Luin Living (luinliving.fi) 
• Kirpunkoti (kirpunkoti.fi) 
• Sanoma Media Finland 
• 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

Mikä vapaaehtoista 
innostaa?  

Pikku Kakkosen kesäkiertue

Kannustava ja tukeva yhteisö yhdistettynä mielekkääseen ja tärkeäksi koettuun toimintaan hyvä-
maineisessa järjestössä on se, mikä tekee MLL:n vapaaehtoisena toimimisesta hauskaa ja houkut-
televa, kertoo MLL:n uusin Vapaaehtoiskysely. Kyselyyn vastasi 344 vapaaehtoista syksyllä 2022. 

 � Vapaaehtoiseksi tullaan useimmiten siten, että joku kutsuu henkilökohtaisesti mukaan. Toiseksi 
suosituin tapa on osallistua ensiksi toimintaan ja edetä siitä vapaaehtoiseksi. Vapaaehtoiseksi 
lähtemistä helpottaa, jos ystävä toimi jo vapaaehtoisena. Myös MLL:n tunnettuus ja luotettavuus 
vaikuttavat.

 � Vapaaehtoisuudessa innostaa eniten mahdollisuus vaikuttaa oman asuinpaikan lasten ja perhei-
den hyvinvointiin (77 %). 63 %:ia innosti mukavassa porukassa toimiminen ja lähes yhtä moni oli 
kiinnostunut lasten, nuorten tai lapsiperheiden hyvinvoinnista sekä mahdollisuudesta tehdä jo-
tain merkityksellistä.

 � Vapaaehtoisten mielestä vapaaehtoistoiminnasta saa eniten uusia ystäviä, hyvän mielen ja mie-
lekästä tekemistä. 

 �  Vapaaehtoisena toimiminen kehittää myös taitoja ja osaamista. Eniten lisääntyivät tapahtumien 
järjestämiseen, yhdistyshallintoon, vuorovaikutukseen ja verkostoitumiseen sekä kunnallisten 
toimijoiden kanssa tehtävään yhteistyöhön liittyvät taidot.

Isännöimme jälleen Leikitään Pikku Kakkosta -kesäkiertuetta. Koko perheen ilmaisessa konsertti-
tapahtumassa on laulua, leikkiä ja muuta mukavaa, josta vastaavat MLL:n yhdistykset kumppanei-
neen. Konserttipäivät ja -paikkakunnat ovat tänä vuonna seuraavat:  10.6. Nivala, 11.6. Viitasaari, 
13.6. Lappeenranta, 14.6. Porvoo, 16.6. Uusikaupunki, 17.6. Humppila, 29.6. Keuruu, 1.7. Kuusamo, 
2.7. Kemijärvi, 4.7. Tornio. 

Lisätietoja: eevamaija.paljakka@mll.fi 

Onnea 100 vuotta 
täyttävät yhdistyksemme!

Vastaa ja voita äänikirja

Tyrvää-Vammala 31.3., Kokemäki 1.4., Harjavalta 1.4., Karkku 2.4., Hattula 7.4., Perniö 15.4., Janak-
kala 22.4., Mäntsälä 13.5., Loimaan kaupunki 13.5., Juupajoki 26.5., Tyrväntö 27.5., Kauhava 31.5., 
Haapamäki 1.6., Vaajakoski 1.6., Saarijärvi 2.6., Suolahti 2.6., Äänekoski 2.6., Konginkangas 3.6., Vii-
tasaari 3.6., Muurame 4.6., Perho 10.6., Hämeenkyrö 21.6., Ikaalinen 22.6., Oulainen 22.7., Merijärvi 
28.7., Kalajoki 30.7., Alastaro 30.7., Vampula 30.7., Huittinen 29.7., Metsämaa 29.7., Valkeala 5.8., 
Haapajärvi 12.8., Reisjärvi 13.8.,  Koski Tl 18.8.,  Karinainen 19.8., Mellilä 20.8., Artjärvi 26.8., Eura 
31.8., Köyliö 31.8., Säkylä 31.8., Hinnerjoki 1.9., Eurajoki 2.9., Orivesi 16.9., Nivala 25.9., Haaga 30.9. 

MLL:n jäsenille 30 %:n etu Instru Optiikan normaalihintaisista kehyksistä ja linsseistä sekä nor-
maalihintaisista terveystuotteista. Näöntarkastus veloituksetta. Etu on voimassa toistaiseksi kaikis-
sa Instrumentariumin, Keopsin ja Nissenin myymälöissä. Huomaathan, että kampanjakehyksiin ei 
ole mahdollista saada linssialennusta eikä kampanjaoston yhteydessä kehysalennusta.  

Hyödynnä jäsenedut
30 %

etu

• 73 000  jäsentä
• 537 yhdistystä
• 10 alueellista piiriä
• Etsi oman alueesi yhdistys tai piiri:

 � mll.fi/yhdistyshaku

• Keskusjärjestö
 � mll.fi/yhteystiedot

MLL PÄHKINÄNKUORESSA

Kokoamme säännöllisesti jäsenten ajatuksia 
MLL:n jäsenyydestä ja yhdistysten toiminnasta. 
Yhdistyksiltä toivottiin ennen kaikkea yhteyden-
pitoa jäseniin.

 � Yleisin syy liittyä jäseneksi MLL:oon on se, et-
tä on omia lapsia (65 %). Monille jäsenyyden 
syinä ovat myös hyvän asian tukeminen (54 %) 
sekä MLL:n tarjoama toiminta ja tapahtumat 
(46 %). 

 � Halu tukea MLL:n työtä maksamalla jäsenmak-
sun saa kolme neljästä jäsenestä pysymään 
liiton jäsenenä. 43 % pysyy jäsenenä siksi, että 
MLL tarjoaa mielenkiintoista toimintaa ja ta-
pahtumia. Lisää toivottiin esim. liikuntaharras-
tuksia alakoululaisille ja heidän vanhemmilleen 
sekä toimintaa nuorille mopohuollosta käden-
taitoihin, rahankäytön opettelusta bändiker-
hoon. 

 � Ylivoimainen enemmistö (75 %) toivoi tulevan-
sa huomioiduksi jäsenenä siten, että he saavat 
tietoa oman yhdistyksen toiminnasta esimer-
kiksi jäsenkirjeessä, somessa tai sähköpostis-
sa. 44 % toivoo myös, että saisi kutsun MLL:n 
järjestämiin tapahtumiin.

 � 55 % kertoo saavansa parhaiten tietoa liiton 
toiminnasta jäsenkirjeestä tai -tiedotteesta. 
Kakkoseksi on noussut yhdistyksen somekana-
vat. 47 % pitää Lapsemme-lehteä parhaimpana 
tietolähteenä.

 � MLL:n jäsenyyteen ollaan kaiken kaikkiaan 
tyytyväisiä. Vähintään kahdeksan jäsentä kym-
menestä, olisi valmis suosittelemaan jäsenyyt-
tä muille.  

Loppuvuodesta tehtyyn jäsenkyselyyn vastasi 
1 462 henkilöä.
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Järjestämme pitkin vuotta yhdistyksiä ja vapaa-
ehtoisia tukevia verkkovalmennuksia ja koulutuk-
sia. Tarkemmat tiedot löydät Vapaaehtoisnetin ta-
pahtumakalenterista. Tässä muutama tärppi. 

 � Yhdistyskehittäjä-verkkokurssi 22.3.–15.5. 
Koulutuksessa tarkastellaan hallitustyöskente-
lyä innostavan ja motivoivan vuorovaikutuksen 
ja ilmapiirin näkökulmasta.

 � Viestijänä MLL:ssa -verkkovalmennus 10.5.  
Koulutuksessa käsitellään viestinnän peruslin-
jauksia, työkaluja ja ajankohtaisia asioita. 

 � vapaaehtoisnetti.mll.fi/tapahtumakalenteri

KOULUTUSTA
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Nuortennetti on nuorille suunnattu verkkosivusto, jonka motto 
on ”tietoa, tukea ja tekemistä”. Sivusto tarjoaa tietoa nuoruu-
teen liittyvistä teemoista, esimerkiksi seksuaalisuudesta, ihmis-
suhteista, kiusaamisesta, sekä hyvinvoinnin aiheista, vaikka-
pa omana itsenä olemisesta, harrastamisesta ja nukkumises-
ta. Lisäksi sivustolla on osallistavia sisältöjä, kuten testejä ja 
gallupeja. 

Sisältöjä tuottavat ja kehittävät sekä aikuiset että nuoret it-
se. Nuortennetissä toimii vuosittain noin 30–40 vapaaehtoista 
nuorta, minkä lisäksi kuka tahansa nuori voi lähettää sivustolla 
tuottamansa tekstin, videon tai kuvan.  

Nuortennetti on aktiivinen myös Instagramissa. Vapaaehtois-
ten nuorten sometiimi ideoi ja toteuttaa Instagramiin sisältöjä 
yhdessä ammattilaisten kanssa.

TURVALLINEN ALUSTA
Nuortennetissä on keskustelupalsta, jota moderoidaan pää-
asiassa vapaaehtoisvoimin. Moderointi pitää keskusteluti-
lan turvallisempana kaikille, mistä sivusto on saaneet paljon 
kiitosta.

– Se on hyvä, kun täällä ei julkaista mitään ilkeetä, sanoo yksi 
nuorista tekijöistä. 

Nuoret paitsi moderoivat, he tarjoavat myös vertaistukea 
palstan muille nuorille. 

Nuortennetistä löytyvät lisäksi Lasten ja nuorten puhelimen 
palvelut, joiden kautta nuoret saavat tarvittaessa myös aikuisen 
tukea haastaviin elämän tilanteisiin. 

MLL:n työntekijät perehdyttävät nuoret vapaaehtoistehtäviin 
ja tukevat kaikissa vaiheissa. Välillä järjestään lisäkoulutuk-
sia jo toiminnassa mukana oleville nuorille heidän toiveidensa 
pohjalta. Koko tekijäporukka tapaa säännöllisesti, minkä lisäk-
si työntekijän kanssa voi milloin tahansa sopia kahdenkeskisiä 
tapaamisaikoja.  

– Osallistuminen on tuonut paljon tietoa ja taitoja. Olen saa-
nut lisää kavereita ja tilaisuuden vaikuttaa hienolla tavalla. Se 
on antanut mahdollisuuden myös muutokseen omana itsenäni, 
eräs nuori kertoo. 

Nuortennetissä on vuosittain yli miljoona käyntiä. Viime 
vuonna sen keskustelupalstalla julkaistiin yli 10 000 nuorten lä-
hettämää viestiä.  

 � nuortennetti.fi/osallistu 
 � oph.fi/fi/euroopan-nuorisovuoden-awards-suomen-parhaat-
osallistajat

Nuortennetissä ei ilkeillä

TEKSTI EVE-LINDA LASSILA  KUVA ANTTI RANKI

Nuortennetti on MLL:n sivusto nuorille. Se voitti hiljattain kilpailun Suomen parhaasta nuoria 
osallistavasta mallista. Verkkosisältöä nuorille tekevät nuoret itse.
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KIUSAAMINEN ON VÄHENTYNYT 
EDELLISEN KYMMENEN VUODEN 
AIKANA, MUTTA NYT TRENDIN 
PELÄTÄÄN LOPPUNEEN
Mannerheimin Lastensuojeluliiton (MLL) yksi 
ydintehtävä on kiusaamisen ehkäisy ja siihen 
puuttuminen. Keskeisintä tässä työssä on koulu-
yhteistyön asiantuntija Anna-Kaisa Hiedanniemen 
mukaan ennaltaehkäisevä työ. Siinä keskitytään 
muun muassa myönteisen kulttuurin luomiseen. 
 
Ilmapiiri, jossa sallitaan muiden loukkaaminen ja 
toista halventava puhetapa, mahdollistavat kiu-
saamisen. Siksi kiusaamista ehkäistään harjoitte-
lemalla kaveritaitoja ja rakentamalla kaikkia kun-
nioittavaa ja arvostavaa ilmapiiriä, Hiedanniemi 
kertoo.

NETTIKIUSAAMISTA EI VOI 
EROTTAA MUUSTA KIUSAAMISESTA

Hyvän ilmapiirin luominen on kuitenkin vaikeaa. 
Tämän ovat osoittaneet kiusaamista koskevat uuti-
setkin. Ne ovat tuoneet päivän valoon sen, millaista 
kiusaaminen voi pahimmillaan olla: silmitöntä vä-
kivaltaa, julkiseen häpäisyyn pyrkivää ja traumati-
soivaa. 

Kiusaamisen raakuudesta huolimatta Hiedanniemi 
kertoo, että kiusaaminen on THL:n kouluterveysky-
selyn mukaan vähentynyt. 

Kiusaaminen on vähentynyt edellisen kymmenen 
vuoden aikana, mutta nyt suunta on pysähtynyt 
ja joidenkin ikäluokkien kohdalta kääntynyt kas-
vuun. Pelko on, että seuraavassa elokuussa julkais-
tavassa kouluterveyskyselyssä kiusaamisen koke-
mukset ovat laajemminkin kääntyneet kasvuun.
 
Tutkimukset osoittavat myös, että kiusaaminen on 
monimuotoistunut, eikä esimerkiksi nettikiusaa-
mista voi enää erottaa muusta kiusaamisesta. 
 
Nettikiusaaminen on valitettavan yleistä. Se 
johtaa siihen, ettei kiusattu saa rauhaa edes va-
paa-ajallaan. Koulun pihalla tapahtuva kiusaa-
minen jatkuu illalla netin puolella, Hiedanniemi 
sanoo. 
 
Kun MLL tutki laajasti syksyllä 2020 nettikiusaa-
misen yleisyyttä, selvisi, että puolet nuorista kokee 
tulleensa kiusatuksi verkossa ja 80 prosenttia on 
nähnyt, kuinka muita kiusataan verkon puolella. 

MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO 
JA MYSAFETY TIIVISTÄVÄT YHTEISTYÖ-
TÄÄN KIUSAAMISEN EHKÄISEMISEKSI

Näistä lähtökohdista Mannerheimin Lastensuoje-
luliitto ja mySafety ovat nyt syventäneet yhteis-
työtään. Vakuutuspalveluyhtiö mySafety, joka on 
erikoistunut verkossa tapahtuviin rikoksiin mukaan 
lukien myös nettikiusaaminen, on jo vuosia kokenut 
kiusaamisen vastaisen työn sydämen asiakseen. Yh-
tiö on tukenut ja tutkinut teemaa paljon. 
 
MySafety ja MLL lanseeraavat varainkeruukampan-
jan, jonka tavoitteena on kerätä vuoden loppuun 
mennessä 60 000 euroa kiusaamisen vastaiseen 
työhön. Kampanjaan voi osallistua tilaamalla my-
Safetyn Avainten palautuspalvelun MLL:n omalla 
Turva-avaimenperällä.
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Kampanjaan kytketty Turva-avaimenperä 
parantaa myös mahdollisuuksia saada 
kadonneet avaimet takaisin. 

Tutustu täällä: mysafety.fi/lapset-ensin

Tilaa mySafetyn Avainten 
palautuspalvelu MLL:n omalla 
Turva-avaimenperällä etuhintaan

10 €/vuosi
(norm. 29 €/vuosi)



Sinun tuellasi pystymme olemaan lähellä, 
kuuntelemaan ja auttamaan lapsia, nuoria ja 
vanhempia kaikkialla Suomessa. 
Liity: mll.fi/kuukausilahjoitus 

Yksikään lapsi, 
nuori tai vanhempi 
ei saa jäädä huolineen yksin. 
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Liity MLL:n 
kuukausi- 
lahjoittajaksi




