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Viime kuukausina on monissa keskusteluissa ihmetelty, mihin maailma on menos-
sa. Aikuisten hämmennys ja ikävät uutiset ovat näkyneet myös lapsille. ”Entä jos 
tännekin tulee joku paha ja laittaa pommin?” ”Voiko meille tulla sota?” ”Miksi ne 
ei saa tulla siihen maahan?” Monet lapset pohtivat kysymyksiä, jotka ovat hankalia 
aikuisillekin, mutta joihin on jollakin tavalla vastattava. Onneksi keskusteluun löy-
tyy neuvoja esimerkiksi Vanhempainnetistä.     

Kun maailmassa tapahtuu asioita, jotka herättävät 
epävarmuutta ja joihin on mahdoton vaikuttaa, tulee 
mieleen mummojen viisaus. Sanotaan, että vaikeina 
aikoina mummot alkavat paistaa leipää. Siis pitävät 
yllä mahdollisimman tavallista arkea.  

Tasaisen arjen tuoma turvallisuus on hyvä muistaa 
silloinkin, kun kaikki on hyvin. Etenkin lapselle tois-
tuva arkirytmi ja aikuisten rauhallisuus ovat merk-
kejä siitä, että ei ole mitään hätää, voi keskittyä leik-
keihin.   

Lapsi elää arkeaan kotona ja lähiympäristössä, käy-
tännössä enimmäkseen oman kunnan alueella. Lähi-
ympäristön turvallisuus ja viihtyisyys ovat kaikkien 
samassa kylässä tai lähiössä elävien yhteisiä asioita. 
Jokainen voi osaltaan varmistaa, että koulutie on tur-
vallinen, avun tarvitsija huomataan ja kiusaamiseen 
puututaan. 

Myös päätös siitä, rakennetaanko uimahalli, kor-
jataanko koulu tai tehdäänkö lisää pyöräteitä, on yhteinen. Käytännössä yhteisistä 
valinnoista päättävät ihmiset, joille me muut olemme antaneet valtuudet. 

Siksi vaalit ovat tavalliselle kuntalaiselle merkittävä vaikuttamisen paikka. Äänes-
täminen ei kuitenkaan riitä. Lisäksi on tärkeä vaikuttaa siihen, mistä keskustellaan 
ja mihin tulevat valtuutetut perehtyvät. Vaikka valtaosa kunnan päätöksistä tulee 
jatkossa liittymään lapsiin ja nuoriin, läheskään kaikki ehdokkaat eivät huomioi las-
ten asioita, ellei niistä kysytä. 

Eiköhän siis lähdetä vaaliteltoille ja -tilaisuuksiin kuulemaan, kysymään ja kes-
kustelemaan – puhumaan lasten ja nuorten puolesta. Vaikuttamaan siihen, mihin 
voi. 

P.S. Päätoimittajan tehtävä siirtyy ensi numerosta pääsihteeri Milla Kalliomaalle.  
Lämmin kiitos teille lukijoille yhteisistä vuosista ja monista mukavista palautteista. 
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Liitossa tapahtuu Liitossa tapahtuu

MLL:n koordinoima kiusaamisen vastai-
nen Youth Participation in Bullying Pre-
vention -hanke päättyi vuodenvaihteessa. 
Kaksivuotinen EU-hanke toteutettiin yh-
teistyössä Viron, Unkarin ja Ruotsin kump-
panuusjärjestöjen kanssa. 

Hankkeessa edistettiin koulun henkilö-
kunnan, oppilaiden ja vanhempien yhteis-
työtä ja kiinnitettiin huomiota erityisesti 
nuorten omaan toimintaan kiusaamisen 
ehkäisemiseksi sekä netissä tapahtuvaan 
kiusaamiseen. 

Tutustu myös järjestöjen yhteiseen 
Anna ääni lapselle! -kampanjaan. 
www.lskl.fi/aanilapselle

Tutkimussäätiö jakoi apurahat
MLL:n tutkimussäätiö myönsi täksi vuodeksi yhteensä 68 000 euroa 
apurahaa, joka jaettiin kuudelle hakijalle:
• KM Jaana Juutinen: The Politics of belonging in the day care centers’ 
• KM Piia Karjalainen: Ryhmäpohjainen Ihmeelliset vuodet – vanhemmuus- 
 ohjelma
• TtM Anne Riihilahti: Alakouluikäisen lapsen Internetin käyttö ja käytön  
 yhteys lapsen sosiaaliseen kompetenssiin ja perheen vuorovaikutukseen
• KM Marja Syrjämäki: Vertaisvuorovaikutusta vahvistava pedagogiikka   
 varhaiserityiskasvatuksen toimintaympäristössä
• YTM Kirsi Vaistela: Maahanmuuttajalasten osallisuusedellytykset ja   
 -esteet peruskoulun alaluokilla
• KM Anna Välimäki: Näe lapsi! Yhteistoiminnallinen valokuvaaminen   
 kouluarjen myönteisen vuorovaikutuksen tukena. 

Kumppanimaissa tehtiin tiivistä yhteis-
työtä 13 pilottikoulun kanssa. Kouluissa 
selvitettiin vuorovaikutussuhteita, kiusaa-
mista ja opettajien ja oppilaiden toimintaa 
kiusaamistilanteissa. Jokaiselle koululle 
laadittiin oma toimintasuunnitelma kiusaa-
misen vastaisen työn kehittämiseksi. 

Suomen pilottikouluissa tukioppilaat sai-
vat koulutusta mm. vuorovaikutustaitoihin 
ja opettajat oppilaiden vertaissuhteiden 
vahvistamiseen niin koulussa kuin media-
ympäristössä. Vanhemmille järjestettiin 
vanhempainiltoja sosiaalisista suhteista 
mediassa.
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Oppilaille tuotiin tietoa erityisesti pien-
ten ystävällisten eleiden ja tekojen merki-
tyksestä ja siitä, miten jokainen voi omalla 
toiminnallaan vaikuttaa koulun hyvään il-
mapiiriin. 

Hanke huipentui Helsingissä marras-
kuussa järjestettyyn kansainväliseen kon-
ferenssiin, johon osallistui yli 200 vierasta 
useasta eri maasta.

Oppilaiden osallisuutta edistäviin me-
netelmiin voi tutustua englannin kielellä 
osoitteessa www.mll.fi/peersupport. 

EU-hanke kiusaamista vastaan

Joka viikko 
voi olla kaveriviikko.

Tutustu 
mll.fi/kasvattajille/kaveriviikko

Yli 500 perhekahvilaa tarjoaa jälleen 
mukavaa tekemistä lapsiperheille. 

Kevätilo-keräys on nyt Lapset ensin. 
Nimeltään uudistunut keräyksemme start-
taa 1.4. Kuuden viikon ajan paikallisyhdis-
tykset ja piirit keräävät varoja paikalliselle 
työlle lasten ja perheiden hyväksi. 
Yhdistykset käyttävät varoja mm. perhe-
kahviloiden ylläpitämiseen, kerhojen, ret-
kien ja tapahtumien järjestämiseen sekä 
tukioppilaiden stipendeihin ja koulutuk-
seen.
Lipaskeräysten toteuttamiseen tarvitaan 
runsaasti käsiä. Tule mukaan talkoolaiseksi. 
Voit ilmoittautua mukaan oman yhdistyk-
sen keräysvastaavalle. Yhteystiedot löydät 
osoitteesta  
www.mll.fi/paikallisyhdistykset 

Uudet julkaisut
Media varhaiskasvatuksessa -opas tu-
kee kasvattajia suunnittelemaan, toteut-
tamaan ja arvioimaan mediakasvatusta 
päiväkodeissa. Se avaa varhaiskasvatus-
sunnitelmien perusteita sekä tarjoaa 
mediakasvatusvinkkejä lasten tunne- ja 
vuorovaikutustaitojen harjoitteluun. 
www.mll.fi/julkaisut

Oppilaiden osallisuus ja kiusaamisen eh-
käisy kannustaa kouluja kehittämään kiu-
saamisen vastaista työtään huomioimalla 
oppilaiden kokemukset ja toimintamah-
dollisuudet. Opas antaa ideoita opettajien 
ja oppilaiden vuoropuhelun lisäämiseen ja 
yhdessä toimimiseen. 
www.mll.fi/kiusaaminen

MLL:n Lasten ja Nuorten Kuntoutussäätiö 
on julkaissut kolme Hikari-sarjakuva-albu-
mia. Tauno ”Hikari” Pinkola on sinnikäs ja 
rehellinen nuori mies, jolle haasteita tuo 
Aspergerin syndrooma ja murrosiän myrs-
kyt. Sarjakuva on 18-vuotiaan Miika Salli-
sen käsialaa. 

Oppilaiden osallisuus
ja kiusaamisen ehkäisy 

Media 
varhaiskasvatuksessa
Tukea tunne- ja vuorovaikutustaitojen vahvistamiseen

Kalenteriin! 
13.5. on valtakunnallinen leikkipäivä!
Lisätietoja: leikkipäivä.fi

Lapset, perheet ja mentalisaatio
seminaari 17.5. hotelli Presidentti, 
Helsinki 
Tarkempi ohjelma nettisivuillamme 
maaliskuussa.

Itsenäisyyspäiväjuhla lapsille
MLL ja lapsiasiavaltuutetun toi-
misto järjestävät tänä vuonna lap-
sille oman itsenäisyyspäiväjuhlan. 
Helsingin Säätytalolla pidettävään 
juhlaan kutsutaan kaksi lasta jokai-
sesta Suomen kunnasta.

Hyviä kohtaamisia päiväkodissa
seminaari varhaiskasvattajille Helsin-
gissä 15.3. www.mll.fi/seminaarit

Marraskuussa päättyneen Vapaaehtois-
toiminnan johtamiskoulutuksen suoritti 
84 yhdistyksen puheenjohtajaa tai vara-
puheenjohtajaa. Onnea!
”Koulutus oli hieno kokemus. Aloitin 
matkani avoimin mielin ja kasvoin vuo-
den aikana puheenjohtajuuteen luonnol-
lisesti. Löysin kehittämisalueita, mutta 
myös vahvuuksiani. Sain myös kiinni sii-
tä, miten saan motivoitua nykyisiä ja uu-
sia jäseniä hallitukseen ja tiedän mihin 
suuntaan lähden porukkaa viemään.”
Vapaaehtoistoiminnan johtamiskoulutus 
järjestetään kolmen vuoden välein.
Lisätietoja Yhdistysnetistä.
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MLL:n Kuntavaali-
ohjelma

www.mll.fi

MLL:ssa 
on 86 849 
jäsentä!
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Liitossa tapahtuu Liitossa tapahtuu

Liittokokous on MLL:n ylin päätöksente-
kofoorumi, jossa keskusjärjestön jäsenten 
eli paikallisyhdistysten ja piirien edustajat 
päättävät, mitkä asiat MLL:n työssä tulevi-
na vuosina painottuvat ja ketkä luottamus-
henkilöt liittoa johtavat. 

Kokous valitsee liittovaltuuston jäsenet 
ja -hallituksen puheenjohtajan sekä hy-
väksyy kolmivuotissuunnitelman vuosille 
2018–20. 

Kokouksessa kuullaan myös raportti 
siitä, miten edellinen kolmivuotissuunni-
telma on toteutunut ja käsitellään kokouk-
selle tehdyt aloitteet. 

Valmistautuminen Kuopion kokoukseen 
on jo hyvässä vauhdissa. Esimerkiksi kol-
mivuotissuunnitelman luonnos tulee jo 
maaliskuussa Yhdistysnettiin kommentoi-
tavaksi, jotta jäsenillä on mahdollisuus vai-
kuttaa sen sisältöön ja yhdistykset ja piirit 
saavat kokousaineiston tutustuttavaksi hy-
vissä ajoin ennen kesäkuuta. 

Jokaisella yhdistyksellä ja piirillä on osal-
listumis- ja äänioikeus. Yhdistykset ja piirit 
nimeävät kokoukseen viralliset kokous-
edustajat, jotka osallistuvat äänestyksiin ja 
käyttävät tarvittaessa puheenvuoroja. Hei-
dän lisäkseen yhdistyksestä voi osallistua 
kokoukseen muita henkilöitä.

Kuopio laulaa ja leikkii  
Liittokokous on työntäyteinen viikonloppu, 
jonka aikana tehdään tärkeitä päätöksiä. 
Monen kokouksen osallistuneen mielestä 
yhtä tärkeää on mahdollisuus tutustumi-
seen, innostaviin keskusteluihin ja iloiseen 
yhdessäoloon muiden vapaaehtoisten 
kanssa.  

Kokousviikonloppu on parhaimmillaan 
hyvä yhdistelmä uutta ja vanhaa. Perintei-
siin kuuluvat juhlallinen aloitus ja Marsal-
kan hopeatorvet, sunnuntaiaamupäivän 
luento ja lauantain rento illanvietto. Lu-
ennosta vastaa tällä kertaa toimittaja ja 
kirjailija Aino Suhola ja illan menosta Tun-
teet-orkesteri. 

Osana Kuopion kokousta MLL näkyy 
myös kaupungilla. Lauantaiaamupäivällä, 
ennen kokouksen alkua MLL-väki valtaa 
torin ja haastaa kuopiolaiset lauluun ja 
leikkiin. 

Liittokokous on 
vaikuttamisen paikka 
Mitkä ovat MLL:n lähivuosien tavoitteet? Mitä 
painotetaan, mitä kevennetään? Kenen johdolla 
jatketaan? Tärkeät valinnat ja yhteiset linjaukset 
tehdään liittokokouksessa. Turun liittokokouksessa 2014 hyväksyttiin 

mm. MLL:n Suunta 2024 -strategia.

– Haluamme näyttää, että olemme 
MLL:ssa tosissamme, mutta emme ollen-
kaan totisia. Ilo on meillä kaikessa mukana. 
Leikki on sitä paitsi hyvä tapa tutustua ja 
kertoa siitä, mitä kaikkea teemme, sanoo 
kokousjärjestelyistä vastaavan Järvi-Suo-
men piirin toiminnanjohtaja Mirja Lavo-
nen-Niinistö.

– Toivottavasti tapaamme Kuopiossa 
oikein isolla MLL-joukolla. Tämä on hyvä 
paikka vaikuttaa ja saada intoa omaan va-
paaehtoistyöhön. Lämpimästi tervetuloa!

Lisätietoa liittokokouksesta Yhdistysne-
tissä. 

Kuopio
10.–11.6.2017 

MLL näkyy liittokokouksen aikana myös 
Kuopion torilla.

Loimaalla luennoitiin
ystävyydestä
Duudsonien HP ja Jarppi luennoivat Loi-
maalla kiusaamisen typeryydestä, omiin 
unelmiin uskomisesta ja ystävyyden tär-
keydestä. Puistokadun koulun tapahtuma 
järjestettiin seudun lähes 500:lle yläkoulu-
laiselle MLL:n Loimaan kaupungin yhdistyk-
sen keräystuotoilla. Jokainen luokka pääsi 
myös valokuvaan Duudsoneiden kanssa ja 
sai signeeratun Meidän luokassa ei kiusata 
-julisteen.
MLL:n yhdistyksen puheenjohtaja Raisa 
Kankaanpää toivoo, että kiusaamisesta pu-
huttaisiin myös lasten ja nuorten kotona.  
Ei riitä, että siitä puhutaan vain koulussa.

Makkaroita 
ja talvivirkistystä 
Keiteleen osastomme on lähettänyt 
meille viehättävän kuvasarjan hiihtokou-
lulaisistaan, jotka koulunsa päättäjäisiksi 
tekivät hauskan hiihtoretken liikunta-
neuvoja Ohvon opastuksella. Välillä py-
sähdyttiin, tehtiin nuotio ja ryhdyttiin 
makkaranpaistoon. Toimitus oli hauska, 
mutta myös hyödyllinen, sillä siinä ohes-
sa oppivat lapset nuotion teon. Ja missä-
pä muuallakaan makkarat maistuisivat 
paremmilta kuin ulkoilmassa ja vieläpä 
kunnon hiihtomatkan jälkeen. Voiko joku 
vielä väittää, että lapset voivat retkeillä 
vain kesällä! 
Yhdistysuutinen Kenttäviestissä, Lapsem-
me-lehden edeltäjässä, vuodelta 1962.

Vapaaehtoiset tukimaksut
MLL:n jäsenillä on jäsenmaksun yhteydessä mah-
dollisuus tukea liiton työtä vapaaehtoisilla tuki-
maksuilla. 5 euron suuruinen tukimaksu ohjataan 
kehitysyhteistyökohteisiin sekä pakolaislasten ja 
heidän perheidensä auttamiseen Suomessa. Toise-
na mahdollisuutena on tukea haluamallaan sum-
malla Lasten ja nuorten puhelinta.

Kiitos Linnanmäellä
huvitelleille
Linnanmäen huvipuisto keräsi viime vuon-
na lastensuojelutyöhön ennätykselliset 4,3 
miljoonaa euroa. Summa lahjoitettiin kuu-
delle perustajajärjestölle. MLL:n osuus oli 
512 000 euroa.

Duudsonien vierailu oli 
odotettu tapahtuma ja 
onnistui hienosti. Kuvassa 
Raisa Kankaanpää (vas.), 
Jarppi, Mirka Lähteenmä-
ki, HP ja Sofia Vasanko.

Vanhoja uutisia
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Lääkäriasema

Tervetuloa!

Liikuntakeskus

Päiväkot 

Koulu

Kot 

Neuvola

Perhekeskus

Meillekin lapsi-
ystävällinen kunta

Kunnat ovat ison muutoksen edessä. Uudessa tilanteessa 
lapsiystävällisyys on hyvä lähtökohta kunnan kehittämiselle. 
Sille on myös hyvät perustelut: valtaosa kunnan palveluista 
tulee jatkossa koskemaan lapsia ja nuoria. Lisäksi lapsiin 
investoiminen on kunnalle kannattavaa. 

Olipa kerran lapsiystävällinen kun-
ta. Homekoulut ja -päiväkodit oli 
purettu ja kunnalle oli kunnia-asia, 
että lasten käyttämät tilat olivat 
turvallisia ja viihtyisiä. Kaikilla lap-
silla oli oikeus varhaiskasvatukseen 
ja kouluissa huolehdittiin siitä, että 
jokainen sai kokea oppivansa ja on-
nistuvansa. Kaverisuhteista pidettiin 
erityistä huolta.
 
Lasten vanhemmille kunnan palvelut 
olivat enemmänkin tuttuja ihmisiä, 
sillä ympärillä oli tuntunut olevan 
hyvä tukiverkosto siitä asti, kun lap-
set syntyivät. Perhekeskuksen Maija 
ja Petteri olivat osanneet aina oh-
jata oikeaan paikkaan, milloin lää-
kärille tai perheneuvolaan, milloin 
kysyneet, olisiko kotipalvelusta apua 
kiperään tilanteeseen. Moni harmi 
oli tosin purkautunut jo vanhempien 
omissa ryhmissä, joista oli tullut tär-
keitä ystävystymis- ja ajatustentuu-
letuspaikkoja.

Kunta halusi kannustaa kaiken-
ikäisiä harrastamaan ja yhdessä 

järjestöväen kanssa oli kehitelty ja 
toteutettu monenlaisia ideoita kii-
peilypaikasta kyselyfoorumiin ja se-
niori–juniori-peli-iltoihin. 

Kaikki kunnan työntekijät ja päät-
täjät tunsivat lasten oikeudet. Kun 
uutta koulua alettiin suunnitella, 
kysyttiin ensin lapsilta, millaisissa 
tiloissa olisi hyvä oppia. Keskustan 
liikenneratkaisuja mietittiin myös 
satasenttisen näkökulmasta ja kul-
jetusjärjestelyillä varmistettiin, että 
kukaan ei jää harrastusten ulkopuo-
lelle siksi, että ei ole kyytiä. Valtuus-
tossa olikin jo pitkään totuttu aina 
ennen päätöksiä arvioimaan niiden 
vaikutus lapsiin ja nuoriin ja teke-
mään toimintasuunnitelmaan lapsi-
budjetti.

Kunnan asukasluku oli naapurikun-
nista poiketen kääntynyt kasvuun ja 
myös sen talous oli hyvässä vedossa, 
koska kulut olivat viime vuosina vä-
hentyneet. Asukkaat olivat huoman-
neet, että kunta, jossa lapset voivat 
hyvin, on hyvä kaikenikäisille.

TEKSTI LIISA PARTIO 
KUVITUS ANU TIRKKONEN

u
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Lapsiystävällinen kunta voi kuulostaa 
utopialta, mutta oikeasti se on toteutet-
tavissa oleva visio, jonka ideana on yk-
sinkertaisesti se, että lapsiystävällisyys 
toteutuu, kun lapsen oikeudet toteutuvat 
mahdollisimman hyvin.

Valmiita työkalujakin on jo käytössä. 
Esimerkiksi Unicef on luonut Lapsiys-
tävällinen kunta 
-mallin, jota on 
maailmalla toteu-
tettu jo vuodesta 
1996 ja Suomessa 
kehitetty yhteis-
työssä Hämeen-
linnan kaupungin 
kanssa. Siinä kunta sitoutuu kaksi vuotta 
kestävään kehittämistyöhön lasten par-
haaksi ja myös seurantaan sen jälkeen. 
Hämeenlinna sai myös ensimmäisenä 
Suomessa Unicefin Lapsiystävällinen kun-
ta -tunnustuksen. Sen lisäksi lapsiystäväl-
lisyyttä kehittämään ovat lähteneet muun 
muassa Kirkkonummi, Lahti, Lohja, Oulu, 
Pori, Raasepori, Rovaniemi ja Tammela. 

Lapsiystävällinen kunta -malli painot-
taa lapsen oikeutta osallistua ja vaikut-
taa itseään koskevaan päätöksentekoon. 
Lapsi nähdään ensisijaisesti kunnan asuk-
kaana ja oikeuksien haltijana, ei yksittäis-
ten palveluiden asiakkaana, kohteena tai 
tulevaisuuden veronmaksajana. Lapsi on 
oman arkensa ja hyvinvointinsa asiantun-
tija, jolla tulee olla mahdollisuus kertoa 
näkemyksensä siitä, millaisessa kunnas-
sa hän tahtoo arkeansa elää. 

Lapsiystävällisyys luo 
elinvoimaa 
Lapsiystävällisyysohjelmat – sekä Uni-
cefin malli, että MLL:n strategia – perus-
tuu lapsen oikeuksien sopimukseen, joka 
on myös kuntia velvoittava ihmisoikeus-
sopimus. Se tarkoittaa, että kunnalla on 
velvollisuus aktiivisesti edistää sopimuk-

sessa turvattujen oikeuksien to-
teutumista. 

Lasten ja nuorten palvelut 
on pitkään nähty kustannuk-
sina, joista huonoina aikoina 
toistuvasti leikataan. Useat tut-
kimukset sekä Suomessa että 
maailmalla ovat kuitenkin osoit-

taneet, että leikkausmalli on taloudelli-
sesti kestämätön. 

Hyvinvointi ja hyvinvointierot muodos-
tuvat jo lapsuudessa, joten jos halutaan, 
että mahdollisimman monen työ- ja toi-
mintakyky aikuisena turvataan, investoi-
daan lasten palveluihin.  Leikkaaminen 
esimerkiksi varhaiskasvatuksesta tai 
perusterveydenhuollosta lisää eriarvoi-
suutta ja tulee kalliiksi, sillä kasautuvat 
terveys- ja hyvinvointiongelmat näkyvät 
kasvavina kustannuksina. Huono-osai-
suus aiheuttaa suuren määrän ennen-
aikaisia sairastumisia, toimintakyvyn 
menetyksiä, eläköitymistä ja kuolemia. 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 
(THL) mukaan yksi syrjäytynyt nuori 
maksaa 1,2 miljoonaa. Kuitenkin vain 47 
prosenttia kunnista seuraa terveyseroja. 

Kunnissa, joissa on satsattu perheiden 
varhaiseen tukeen ja lasten universaalei-
hin palveluihin, on sen sijaan huomattu, 

että muutos tuo säästöjä jo parissa vuo-
dessa: kun ongelmiin pystytään tart-
tumaan ajoissa vaativien hoitojen ja 
lastensuojelun kulut pienenevät. 

Lapsiystävällisyydessä on vielä yksi 
ulottuvuus, joka helposti unohtuu. Pait-
si ihmisoikeuksien kunnioittamista ja 
järkevää kuntataloutta se on myös kun-
nan elinvoiman vahvistamista. Lapsiper-
heiden vanhemmat ovat aktiivi-iässä ja 
useammin työssä kuin saman ikäiset lap-
settomat kansalaiset. Monet vanhemmat 
tekevät innokkaasti myös vapaaehtois-
työtä seuroissa ja järjestöissä, mikä lisää 
kuntalaisten hyvinvointia ja viihtymistä. 
Perheet ovatkin yleensä asukkaita, jot-
ka toivotetaan kunnissa erityisen lämpi-
mästi tervetulleiksi. Kun kunta koetaan 
lapsiystävällisenä, se houkuttelee lapsi-
perheitä muuttamaan ja jäämään.  Se, et-
tä kunnassa on työvoimaa ja aktiivinen 
ilmapiiri, voi puolestaan painaa vaa’assa 
yrityksen valitessa toimipaikkaa. 

Uusi kunta 
Huhtikuussa järjestetään kuntavaalit, 
joissa valittavat valtuutetut ovat ison 
muutoksen edessä. He aloittavat kauten-
sa vanhassa ympäristössä, mutta kesken 
valtuustokauden, vuoden 2019 alusta, tu-
lee voimaan sote- ja maakuntauudistus, 
jossa iso osa kunnan tehtävistä eli kaikki 
sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät maa-
kunnille. 

Kunnan tehtävät ovat jatkossa varhais-
kasvatus ja koulutus, terveyden ja hyvin-
voinnin edistäminen, liikunta ja kulttuuri, 
nuorisotoimi, paikallinen elinkeinopoli-

tiikka sekä maankäyttö ja rakentaminen. 
Perheen näkökulmasta kunnat vas-

taavat siis päiväkodeista ja perhepäivä-
hoidosta, peruskoulusta ja toisen asteen 
koulutuksesta sekä vapaa-ajan palveluis-
ta, mutta maakunnilla on vastuu sosiaa-
li- ja terveyspalveluista. Suurin osa lasten 
ja nuorten palveluista jää kuntiin ja ne 
muodostavatkin valtaosan kunnan toi-
minnoista. 

Sote-uudistuksen tavoitteena on muun 
muassa edistää hyvinvointia ja terveyttä, 
siirtää painopistettä ennalta ehkäiseviin 
palveluihin, taata yhdenvertaisuus palve-
lujen saamisessa ja kaventaa hyvinvointi- 
ja terveyseroja. 

Hyvät tavoitteet eivät toteudu, ellei 
kuntien ja maakuntien järjestämistä pal-
veluista muodostu kuntalaisen kannalta 

toimivaa ko-
konaisuutta, 
joka huomioi 
perheiden ar-
jen ja tarpeet 
eli kaikki ne 

asiat, jotka hyvinvointiin vaikuttavat ja 
sitä tukevat. Esimerkiksi se, miten var-
haiskasvatus ja neuvola tai koulun oppi-
lashuolto ja nuorisopoliklinikka toimivat 
jatkossa yhteen, on tavoitteiden toteutu-
misen kannalta äärimmäisen tärkeää. 

Jotta kokonaisuus toimisi hyvin, siinä 
pitäisi ottaa huomioon myös järjestöjen 
tuottamat palvelut ja vapaaehtoistyö. 
Kunnissa on jo ollut hyvinvointiryhmiä, 
joissa on pyritty saamaan kokonaisku-
va väestön hyvinvoinnista, mutta THL:n 
mukaan vain 16 prosentissa niistä myös 

järjestöt ovat olleet mukana.  Muutosvai-
heessa tätä on syytä korjata. Hyvinvoinnin 
parantaminen onnistuu vain yhteistyöllä, 
jossa ovat mukana kaikki: kansalaiset, jär-
jestöt, seurakunta, yritykset ja kunnan, 
jatkossa myös maakunnan, eri toimialat. 
Perhekeskusmalli on hyväksi todettu mal-
li yhdistää monen toimijan tarjoama tuki, 
joten se pitäisi ottaa käyttöön joka puo-
lella maata.   

Päätöksiä tehtäessä on arvioitava nii-
den vaikutus lapsiin ja nuoriin.  Lapsivai-
kutusten arviointi alkaa tulla käsitteenä 
jo tutuksi, mutta käytännössä sen tekemi-
nen on vielä harvinaista. Noin neljäsosa 
kunnista on ainakin kerran jossakin asi-
assa tehnyt lapsivaikutusten arvioinnin, 
mutta laajasti se ei ole käytössä. Ylipää-
tään vain 38 prosentissa kunnista arvioi-
daan päätöksiä ennakkoon.

MLL:n ehdotukset lapsiystävällisen 
kunnan rakentamiseksi

 1. Hyvinvoinnin perusta luodaan lapsuudessa
 2.  Varmistetaan laadukas varhaiskasvatus
 3.  Varmistetaan turvallinen ja terveellinen    
  opiskeluympäristö
 4.  Tarjotaan jokaiselle lapselle ja nuorelle    
  mahdollisuus harrastamiseen
 5.  Luodaan lasten ja perheiden palveluista toimiva   
  kokonaisuus
	 6.		 Ehkäistään	aktiivisesti	hyvinvointi-	ja	terveyseroja
 7.  Edistetään lapsiperheiden kohtuuhintaista asumista
 8.  Turvataan vapaaehtoistoiminnan edellytykset
 9.  Arvioidaan päätösten lapsivaikutukset
10.  Kirjataan lasten oikeuksien edistäminen    
  kuntastrategiaan

Lapsia ja nuoria kannattaa 
kuulla 
Lapsiystävällisessä kunnassa lapsia ja 
nuoria kuullaan oman arkensa asiantunti-
joina. Näin ei monessa kunnassa vielä ole. 

Viimeisimmän kouluterveyskyselyn 
(2015) mukaan hiukan yli 20 prosenttia 
peruskoululaisista ja 10–15 prosenttia 
toisen asteen opiskelijoista koki, ettei tule 
kuulluksi. Tilanne on parantunut 2000-lu-
vun alusta, mutta rohkaisussa mielipiteen 
ilmaisuun, oppilaiden mielipiteiden huo-
mioinnissa koulutyön tai opiskelun kehit-
tämisessä ja kiinnostuksessa oppilaiden 
kuulumisiin on edelleen parantamista.  

Nuorten osallisuutta on selvitetty laa-
jasti Nuorisobarometri 2013:ssa. Sen mu-
kaan vain puolet nuorista kokee saavansa 
riittävästi tietoa osallistumis- ja vaikutus-
mahdollisuuksistaan asuinkunnassaan ja 
47 prosenttia kokee asuinkuntansa päät-
täjien ottavan nuorten näkemykset vaka-
vasti. Tilannetta, jossa puolet ikäluokasta 
ei koe kotiseutunsa päättäjien ottavan 
nuorten ääntä tosissaan, ei voi pitää hy-
vänä. 

Barometrissa tuli esille myös tiedon 
puute. Nuoret eivät yleisesti tienneet, 
mitä hyvinvointipalveluita heidän koti-
kunnassaan ja koulussaan oli tarjolla tai 
miten palveluun voi päästä. Tiedon puute 
estää palvelujen käyttöä: jos nuoret eivät 
tiedä, millaista apua kultakin ammattilai-
selta voisi saada, he eivät osaa hakeutua 
palveluun, vaikka tietäisivät sen olemas-
saolosta. 
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Lapsiystävällisessä 
kunnassa lapsia 
kuullaan oman arkensa 
asiantuntijoina. 

Kuntavaalit ovat lasten 
ja nuorten kannalta 
vaaleista tärkeimmät. 

Lapsilla on oikeus 
turvalliseen 
oppimisympäristöön.

u



12 Lapsemme 1/2017

Neuvola 25 km

Koulu 2 km

Päiväkoti 1 km

Uusia
leikkipaikkoja

Turvallinen 
koulumatka

Homekoulu 
nurin

Tunnethan lasten oikeudet

Koti

Neuvola

Lähiyhteisö

molempien vanhem-
pien työssäkäynti. 
Koska vaihtelua on 
paljon, lapset ovat 
keskenään eriarvoisessa asemassa sen 
mukaan missä kunnassa asuvat. Nykyti-
lanteessa vanhemmille jää iso vastuu seu-
rata ja vaatia varhaiskasvatuksen laatua. 

Suomalaisten koululaisten oppimistu-
lokset ovat olleet huippuluokkaa, mutta 
viime aikoina ne ovat heikentyneet. Siitä 
huolimatta koulutukseen on kohdistettu 
leikkauksia, jotka heikentävät opetuksen 
laatua. 

Kiusaaminen ja sisäilmaongelmat ovat 
merkittävä uhka lasten hyvinvoinnille se-
kä päiväkodeissa että kouluissa. Esimer-
kiksi 8.- ja 9.-luokkalaisista on vähintään 
kerran viikossa koulukiusattuna 6 pro-
senttia. 65 prosenttia kokee, että kou-
lun aikuiset eivät puutu kiusaamiseen.
Eri arvioiden mukaan sisäilmasta va-
kavasti sairastuneita lapsia on Suomes-
sa 1 000–5 000 ja lievemmin oireilevia 
100 000–200 000. Ongelmille altistuvia 
on vielä paljon enemmän, sillä eriasteisia 
sisäilmaongelmia on arvioitu olevan jo yli 
puolessa Suomen kouluista ja päiväko-
deista. Niiden selvittämiseen ja korjaami-
seen menee vuosikausia, lasten kannalta 
kohtuuttomasti, aikaa. Lapsilla on oikeus 

Kuntalainen, vaadi kunnaltasi 
näitä 

• Laadukkaat peruspalvelut
• Perhekeskusmallin	käyttöönotto
• Lapsivaikutusten	arviointi
• Lapsibudjetointi
• Lasten	ja	nuoren	ääni	kuuluviin

Lapsi- ja perhejärjestöjen Anna ääni lapselle 
-ohjelma

turvalliseen oppimisympä-
ristöön, joten oireisiin pi-
täisi reagoida välittömästi. 
Oireileville ja sairastuneille 

lapsille järjestää tarvittaessa yksilöllisiä 
ratkaisuja, kuten väistötiloja, ja kotiope-
tukseen joutuneille lapsille laadukasta tu-
ki- tai etäopetusta. 

Lapsuus on arvokasta sinänsä 
Lapsista puhutaan usein tulevaisuuden 
toivoina ja eläkkeen maksajina ja lap-
suuden merkitys nähdään aikuisuuden 
kautta, pohjana tulevalle hyvinvoinnille. 
Hyvinvointi rakentuu lapsuudessa, mut-
ta samaan aikaan pitää muistaa, että lap-
suus on erityinen aika ihmisen elämässä 
ja tärkeä sinänsä.  

Lapset ovat kansalaisia, joilla on oikeus 
vaikuttaa, osallistua ja tulla huomioiduksi 
päätöksenteossa. Heillä ei kuitenkaan ole 
äänioikeutta, joten aikuisten tehtävä on 
varmistaa, että vaaleissa valitaan päättä-
jiä, jotka ymmärtävät lasten arkea.   

Lapsiystävällinen kunta ottaa lasten ja 
nuorten tarpeet huomioon. Monet asiat, 
jotka ovat toimivia lapsille, ovat toimivia 
myös muille. Esimerkiksi esteettömyys 
palvelee yhtä lailla sekä lastenvaunuilla, 
rollaattorilla että pyörätuolilla liikkuvia. 
l

MLL:n Lasten ja nuorten puhelimessa 
on niin ikään huomattu, että nuoret eivät 
tunne heille suunnattuja palveluja tai eri 
ammattilaisten työnkuvia eivätkä koe aina 
tulevansa kuulluksi ja kohdatuksi palve-
luissa. Osa ammattiapua saavista nuorista 
ei edes tiedä, miksi käyvät vastaanotolla 
tai varsinkaan onko palvelu luottamuksel-
lista, eivätkä he siksi kerro ammattilaisel-
le kaikkia asioitaan. Palveluja on jatkossa 
kehitettävä yhdessä nuorten kanssa.

Välitön reagointi 
sisäilmaongelmiin 
Varhaiskasvatus, koulu ja vapaa-ajan pal-
velut ovat perheen jälkeen tärkeimmät 
lasten kasvuympäristöt. Ne ovat kunta-
palveluja ja pysyvät kuntien vastuulla 
sote-uudistuksen jälkeenkin. Kun kuntien 
muut tehtävät vähenevät, ne toivottavas-
ti saavat vihdoin tarvitsemansa huomion 
ja kehittämisresurssit, eivätkä ole ensim-
mäisenä säästökohteena. 

Laadukas varhaiskasvatus tukee lap-
sen hyvinvointia ja oppimista ja kaventaa 
hyvinvointi- ja terveyseroja. Varhaiskas-
vatukseen investoiminen onkin erityi-
sen tehokasta syrjäytymisen ehkäisyä. 
Oleellista on laatu, joka syntyy siitä, että 
varhaiskasvatuksesta vastaa koulutettu 
ja sitoutunut henkilökunta, ryhmät ovat 
kohtuullisen kokoiset ja kotien kanssa 
tehdään tiivistä yhteistyötä.  

Suhtautuminen varhaiskasvatukseen 
vaihtelee kunnittain. Osa näkee sen lap-
sen oikeutena ja osana oppimispolkua, 
osa menoeränä ja keinona mahdollistaa 

Kun valitset ehdokasta, 
muista, että vanhempana 
äänestät myös lastesi 
puolesta. 

Lue lisää 
•	 Kuntavaalit.fi-sivut	(Kuntaliitto):	www.kuntavaalit.fi/
•	 Kuntaliitto:	www.kunnat.net/fi/Sivut/default.aspx
•	 THL:n	lapset,	nuoret	ja	perheet	-sivut:	www.thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet
•	 Lapsi-	ja	perhepalveluiden	muutosohjelman	sivut:	stm.fi/hankkeet/lapsi-ja-perhepalvelut
•	 Sote-	ja	maakuntauudistuksen	sivut:	alueuudistus.fi/etusivu

Keräyksen	tuotto	käytetään	MLL:n	toimintaan,	esimerkiksi	perhekahvilan	
ylläpitoon,	kerhojen,	retkien,	leirien	ja	tapahtumien	järjestämiseen	tai	
nuorisotyöhön.
Lue lisää www.mll.fi/lapsetensin
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Keräyslupa POL-2014-15321

Ole pienten puolella!

Osallistu	keräykseen
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Kesällä valitaan jälleen MLL:n luottamushenkilöitä seu-
raavalle kolmivuotiskaudelle. Valittavana on myös liit-
tohallituksen puheenjohtaja. 

Oma ratkaisuni kypsyi viime kesän aikana: en asetu eh-
dolle jatkokaudelle. Päätös oli vaikea, mutta perustui 
tarkkaan harkintaan, joten sen kanssa on lopulta help-
po elää. 

Alun perin ehdolle ryhtyessäni mietin kovasti, riittää-
kö aika tehtävän hoitamiseen. Olin innokas tarttumaan 
haasteeseen ja arvelin, että arjen järjestäminen sujuisi, 
kun perhekin tuki ehdokkuuttani. Tunne ajan riittämät-
tömyydestä suhteessa siihen, miten näen, että tehtävää 
pitäisi hoitaa, on kuitenkin pääsyy siihen, että puheen-
johtajuuteni jää yhteen kauteen. 

Kun päivätyö on vaativaa ja aikatauluihin sidottua ja 
se edellyttää myös matkustelua, joustovaraa kalente-
rin järjestämisessä on usein niukasti. Se on tarkoitta-
nut sitä, etten aikataulusyistä ole aina voinut reagoida 
puheenjohtajalle esitettyihin kutsuihin tai aktiivises-
ti osallistua liiton vaikuttamistyöhön. Vaativan luot-
tamustehtävän hoitaminen vaativan työn ohella on 
helpompaa, jos virkatyö on sellainen, että yhteiskun-
nallinen vaikuttamistyö katsotaan suoraan sitä hyödyt-
täväksi. 

Työn lisäksi on myös perhe. Poikani on tulossa mur-
rosikään. Tiedättehän, siihen kehitysvaiheeseen, jos-
sa kukaan ei ole niin urpo kuin omat vanhemmat. Koen 
tärkeäksi, että kuulen nämä ”kenenkään muun äiti ei 
olen noin ärsyttävä” -lausahdukset omilla korvillani ja 
että saan vastapainoksi nauttia usein aika äkillisesti il-
maantuvista läheisyyden hetkistä. Pelkään, että jos olen 
liian vähän kotona tai ajatukset liikaa muualla, olen 
ihan oikeasti urpo, eikä kyse olekaan enää kielikuvas-
ta. Nuoret kun eivät katso kalenterista, milloin vanhem-
malle sopii ottaa kontaktia, vaan yhteiset hetket tulevat 
vastaan arjen keskellä silloin, kun nuorelle sattuu sopi-
maan. 

Alkoi tuntua siltä, että seuraavien kolmen vuoden aika-
na minua tarvitaan kotona ja että aika ei sittenkään rii-
tä kaikkeen. Tätä tunnetta en osannut ennakoida kolme 
vuotta sitten.

Tehtävä liittohallituksen puheenjohtajana on opettanut 
paljon, ja mahdollisella jatkokaudella kaikki olisi tietys-
ti ollut jo tutumpaa ja helpompaa, mutta uskon että rat-
kaisuni on oikea. 

Omaa kauttani on vielä melkein vuosi jäljellä. Olen jat-
kamassa ilolla ja täydellä teholla loppuun asti. l

Puheenjohtajalta
Linnea Karlsson

liittohallituksen puheenjohtaja
lasten- ja nuorisopsykiatrian erikoislääkäri

Vaikeita päätöksiä 
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Älä jää yksin.

• ma–ti 10–13 ja 17–20 • ke 10–13 • to 14–20 

Soita maksutta 
Vanhempainpuhelimeen

0800 92277
Chattaa

• ma–ti 10–13

Tai kirjoita 24h

www.mll.fi/vanhempainnetti

Lasten kanssa arki on kiireistä, tilanteet vaihtuvat ja 
vanhemmilla on vastuu monista asioista yhtä aikaa. 
Välillä voi tuntua, etteivät omat taidot ja voimat riitä.

Vanhempainpuhelimessa voi puhua nimettömästi 
ja luottamuksellisesti mistä tahansa kasvatukseen, 
lapseen tai parisuhteeseen liittyvästä asiasta.
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uhat viestiä päivässä. Niinkin 
paljon kyröläiselle Eveliina 
Kuismalle, 11, tulee viestejä 
älypuhelimen WhatsApp-so-
velluksen ryhmien kautta. 

Eveliinan äitiä Heidi Heliniä viestien 
määrä hiukan hirvittää. 

– Olen joskus kauhistellut, että jo aa-
mulla puhelin piippaa: missä nähdään, 
mennäänkö samaa matkaa, mitä vaattei-
ta laitat päälle… Välillä ajattelen, että asi-
at voisi sopia jo edellisenä päivänä, Heidi 
Helin sanoo. 

Tyttären mielestä viestien määrä ei kui-
tenkaan ole ongelma. Määrä kasvaa no-
peasti, kun esimerkiksi luokan ryhmässä 
joku lähettää peräkkäin kymmenen hy-
miötä. 

– Ryhmien viestit vain selaan läpi ja lu-
en lähinnä yksityisviestejä. Ei minua har-
mita, etten ehdi lukea kaikkia, Eveliina 
kertoo. 

Ei taida olla harvinaista, että sukupol-
vien välillä on erilaisia käsityksiä uuden 
digiteknologian käytöstä. Siinä missä 
vanhemmat tottuivat lankapuhelinaika-
na sopimaan tapaamisensa jo etukäteen, 
nykyaikaan kuuluu, että yhteydenpito 
tapahtuu entistä enemmän digitaalisten 
verkostojen välityksellä. 

– Vanhemmilta kaivataan tietämystä 
tämän päivän vuorovaikutuksen ympä-
ristöistä, jotka ovat aika digitaalisia ja 
mediavälitteisiä. Lapsilla ja nuorilla on 

Jälkikasvun jatkuva kännykän käyttö voi ärsyttää 
vanhempaa, mutta älylaitevimmaa kannattaa 
ymmärtää. Nuori treenaa vuorovaikutustaitojaan 
omissa verkostoissaan. 

aina ollut tarve luoda omaa kulttuuriaan 
ja harjoitella vuorovaikutuksen taitoja, 
sanoo MLL:n sunnittelija Rauna Rahja. 

Rahjan mielestä älypuhelimen käyttö 
onkin nuorelle oiva tilaisuus harjoitella 
myös esimerkiksi medialukutaitoa, ja sil-
le pitäisi antaa mahdollisuus, koska taidot 
eivät kartu ilman harjoittelemista.  

Käytännön asioita ja kissakuvia
Eveliina sai älypuhelimen kolmannella 
luokalla, samaan aikaan kuin suurin osa 
luokkakavereista. Nyt viitosluokkalaisella 
tytöllä on käytössään jo toinen puhelin, ja 
vanhempi kännykkä on annettu pikkuvel-
jelle Veetille. 

WhatsAppissa Eveliina viestittelee 
paitsi koko luokan ryhmän kanssa, myös 
omien parhaiden kavereiden ja toisaal-
ta telinevoimisteluharrastuksen ryhmän 
kanssa. Myös perheellä on oma Whats-
App-ryhmänsä. Lisäksi Eveliina käyttää 
muun muassa SnapChatia ja Instagramia. 

Myös äidin mielestä WhatsApp on kä-
tevä väline viestittelyyn. Ryhmissä ky-
sellään esimerkiksi läksyistä ja sovitaan 
kyydeistä. Äiti saattaa laittaa viestiä 
lapsilleen, mitä nämä haluaisivat syödä 
päivälliseksi. Kaverit lähettelevät myös 
esimerkiksi kissakuvia.

Eveliinan mukaan ryhmissä ei ole pit-
kään aikaan tullut mitään ikävää vastaan. 
Joskus kun sellaista on ollut, nuoret ovat 
sopineet asian keskenään. 

– Luotan kyllä Eveliinaan, ettei hän kiu-
saa ketään eikä kirjoittele mitään tyhmää. 
Ei aikuinen muutenkaan pysty kuuntele-
maan vieressä jokaista lapsensa keskus-
telua, Heidi pohtii. 

Hän kertoo myös, että pienellä paik-
kakunnalla vanhemmat tuntevat toisen-
sa hyvin ja ovat sopineet keskenään, että 
mahdollisesta kiusaamisesta kerrotaan 
heti.

Empatia oppaana somessa
Aina lapsi ei halua kertoa kohtaamastaan 
kiusaamisesta tai muista ikävistä ilmi-
öistä aikuisille. Lapsella on myös oikeus 
yksityisyyteen jo lapsen oikeuksien sopi-
muksen mukaan, joten ilman lupaa äiti tai 
isä ei saa lapsen viestiketjuja urkkia. Aina 
voi silti kysyä, mistä asioista lapsi viestit-
telee, ja vanhempi voi ylipäänsä seurata, 
tapahtuuko esimerkiksi lapsen kaverisuh-
teissa muutoksia.

Rauna Rahja vinkkaa, että lapsen kans-
sa voi keskustella asioista myös yleisellä 
tasolla, esimerkiksi kun vastaan tulee so-
piva lehtijuttu. 

Myös siitä on hyvä jutella, miten kir-
joitettu kielenkäyttö eroaa puhutusta ja 
esimerkiksi minkälaisia kommentteja 
verkkoon kannattaa jättää. 

Rahja muistuttaa, että mediakasvatus 
ei eroa muusta kasvatuksesta mitenkään 
oleellisesti, vaan kyse on aiheista, joita 

T
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kannattaa pitää esillä toistuvasti ja jotka 
kietoutuvat muuhun elämään. 

– Ylipäänsä mediataidoissa on pitkälti 
kyse empatiasta, siis myötätunnosta. Tun-
netaidot liittyvät vahvasti somekäyttäyty-
miseen, Rahja sanoo. 

Niinpä lapselta kannattaa kysellä esi-
merkiksi miltä tuntuu, kun joku tykkää 
hänen lataamastaan kuvasta, tai toisaal-
ta miettiä, miksi joku julkaisee inhottavia 
kommentteja ja haluaako lapsi olla sellai-
sessa mukana. 

Rahja myös muistuttaa, että aikuiset 
ovat esimerkillään avainasemassa. 

– Maailma, jonka lapset kohtaavat ne-
tissä, on pitkälti aikuisten tuottama. Jo-
kainen voi kysyä itseltään, miten toimii 
netissä.

Aikuinen voi näyttää esimerkkiä myös 
toiminnallaan. Lapsihan oppii käytöstavat 
sosiaaliseen mediaan samalla tavalla esi-

merkin voimal-
la kuin muutkin 
käytöstavat. Esi-
merkiksi kun 
sukujuhlissa ote-
taan yhteiskuvaa 
juhlijoista, ennen 
kuvan lataamista 
sosiaaliseen me-

diaan fiksu aikuinen muistaa kysyä, so-
piiko julkaisu kaikille. 

Ystävyys pysyy, viestintä 
muuttuu
Yhteydenpidon tavat ovat muuttuneet, 
mutta ovatko ystävyyssuhteet jotenkin 
erilaisia kuin vanhempien nuoruuden-
päivinä? 

– Hyvä kysymys. Perheessä voi vaikka 
keskustella, millainen ystävyyssuhde olisi 
ilman laitteita eli mitä laitteet tuovat sii-
hen lisää. Itse uskon, että nämä asiat eivät 
ole erillisiä, vaan fyysisen konkreettisen 
maailman taidot, osaaminen ja vuorovai-
kutus risteytyvät verkon puolelle ja toisin-
päin, Rahja sanoo.

Sosiaalisten suhteiden näkökulmasta 
jossain määrin uutta on se, että digitaa-
listen viestintävälineiden myötä saattaa 
nousta entistä konkreettisemmaksi, kuka 
kuuluu ryhmään ja kuka ei. Kun ennen lap-
si saattoi kulkea mukana kaveriporukan 
liepeillä, nyt jokainen WhatsApp-ryhmäs-
sä oleva on siinä nimellä mainiten läsnä. 
Koko koululuokan ryhmästä voidaan toki 
opettajan johdolla sopia, että kaikkien on 
päästävä siihen mukaan, mutta kaikissa 
ryhmissä niin ei voida tehdä. 

– On tärkeää, että näitä tunteita käy-
dään läpi jo päiväkoti-ikäisten lasten 
kanssa. Mitä jokainen voi tehdä, ettei kel-
lään olisi yksinäinen tai ulosjäänyt olo, 
Rahja sanoo. 

Viihtyminen sallittu
Monia vanhempia pelottavat netissä ja so-
messa myös vakavammat asiat, kuten se, 
kohtaako lapsi siellä vääriä vaikutteita tai 
epäasiallista käytöstä.

Heidi Helin kertoo, että tytär tuntuu ot-
tavan esimerkiksi Instagramissa vähän lii-
kaakin mallia vanhemmista tytöistä. 

– Nuoret tytöt aikuistuvat entistä ai-
kaisemmin. Myös pojat ovat nyt alkaneet 
pommittaa viesteillä, Heidi kertoo. 

Instagramin suhteen perheessä on so-
vittu, että sinne ladataan vain kuvia, joita 
voisi näyttää äidillekin. Ylipäänsä on kes-
kusteltu, että vanhemmille voi aina ker-
toa, jos jotain ikävää tulee vastaan.  

Rahjan mukaan perheen mediakeskus-
telujen perusvire onkin syytä pitää po-
sitiivisena, vaikka vanhemmista joskus 
tuntuisi siltä, että lapset ja nuoret hukku-
vat älypuhelinten maailmaan. 

– Turha pelottelu hämmentää ja tekee 
tilanteesta lapsen kannalta ristiriitaisen. 
Lisäksi lapsi ei voi olla vastuussa, jos ne-
tissä sattuu jotain ikävää. Esimerkiksi 
ahdistelu ei koskaan ole lapsen vaan ai-
kuisen vastuulla, Rahja sanoo.

On myös hyvä muistaa, että digipalve-
luista on ok nauttia. Aina ei tarvitse olla 
oppimassa uutta, vaan pelkkä viihtymi-
nenkin on sallittua. Ja joskus jos siltä tun-
tuu, voidaan vaikka kokeilla koko perheen 
yhteistä nettipaastoa.

– Yhtälailla aikuiset ovat paljon netissä. 
Voidaan kokeilla ja keskustella perheen 
kesken yhdessä, mitä tunteita ja ajatuk-
sia digitauko herättää, Rahja ehdottaa. l

Instaan ladataan
vain kuvia, joita voisi 
näyttää äidillekin.

Joskus voidaan 
vaikka kokeilla 
koko perheen 
yhteistä
nettipaastoa.



20 Lapsemme 1/2017 Lapsemme 1/2017 21

Vuoden 2019 alusta maakunnat vastaa-
vat verovaroin rahoitettavista sosiaali- ja 
terveyspalveluista. Maakuntien vastuul-
la ovat jatkossa esimerkiksi äitiys- ja las-
tenneuvolat, kouluterveydenhoitajat ja 
-lääkärit, avoterveydenhuollon palvelut, 
sairaalapalvelut, suun terveydenhuolto, 
mielenterveyspalvelut, perhe- ja kasva-
tusneuvonta, lastensuojelu ja vammais-
palvelut. Sosiaali- ja terveyspalveluiden 
rahoitusvastuu siirretään kunnilta val-
tiolle. 

Maakunnat tulevat valtion ja kuntien 
hallinnon väliin alueellisiksi toimijoiksi, 
joilla on hoidettavanaan monia lakisäätei-
siä tehtäviä, sosiaali- ja terveydenhuollon 
lisäksi muun muassa pelastustoimi. Kun-
tien ja kuntayhtymien lisäksi maakun-
nille siirretään tehtäviä ELY-keskuksista, 
TE-toimistoista, aluehallintovirastoista ja 
maakuntien liitoista.

Maakunnat kuuluvat julkisen valtaan 
valtion ja kuntien tavoin. Maakunnilla 
on itsehallinto. Ylintä päätösvaltaa niissä 
käyttää maakuntavaltuusto, joka valitaan 
maakuntavaaleilla neljän vuoden välein. 
Ensimmäiset maakuntavaalit on tarkoi-
tus järjestää vuoden 2018 tammikuussa. 
Maakunnille ei ainakaan tässä vaiheessa 
ole tulossa verotusoikeutta, vaan ne saa-
vat rahoituksensa pääosin valtiolta ja osin 
asiakasmaksuista.

Käytännössä myös kuntauudistus
Suunnitelman mukaan maakunta voi 
tuottaa palvelut itse tai yhdessä muiden 
maakuntien kanssa, tai hankkia palvelut 
sopimukseen perustuen muulta palvelun 
tuottajalta. Maakunnan omasta palvelu-
tuotannosta vastaisi maakunnan liike-
laitos. Liikelaitos toimii sekä palvelujen 
tuottajana että julkista valtaa käyttävä-
nä viranomaisena. Kun maakunta tuottaa 
valinnanvapauden piirissä olevia palvelu-
ja tai toimii kilpailutilanteessa eli samalla 

markkinalla yritysten kanssa, sen on pe-
rustettava yhtiö ja annettava palvelut yh-
tiönsä hoidettavaksi.  

Maakunnan liikelaitoksen ja sen yhtiöi-
den lisäksi sosiaali- ja terveyspalvelujen 
tuottajina voivat toimia myös yksityisen 
tai kolmannen sektorin toimija, kuten osa-
keyhtiö, yhdistys, osuuskunta, säätiö ja it-
senäinen ammatinharjoittaja. 

Sote- ja maakuntauudistus on käytän-
nössä myös kuntauudistus. Kuntien teh-
tävät supistuvat merkittävästi sosiaali- ja 
terveyspalveluiden siirtyessä maakuntien 
vastuulle. Perheen jälkeen tärkeimpien 
lasten ja nuorten kasvuympäristöjen – 
varhaiskasvatuksen, koulutuksen ja va-
paa-ajan palveluiden – järjestämisvastuu 
on vastedeskin kunnilla.  Hyvinvoinnin ja 
terveyden edistäminen kuuluu jatkossa 
sekä kuntien että maakuntien tehtäviin. 

Vapaaehtoinen valinnanvapaus
Asiakkaan valinnanvapautta sosiaali- ja 
terveyspalveluissa on tarkoitus lisätä vai-
heittain vuodesta 2019 alkaen. Aluksi va-
linnanvapaus laajenee niin, että asiakas 
voi valita nykyistä vapaammin sosiaali- 
ja terveyskeskuksen, josta saa hoitajan 
ja lääkärin palveluita sekä sosiaalipal-
veluihin liittyvää neuvontaa. Vaiheittain 
sote-keskuksiin on tarkoitus tuoda myös 
erikoislääkärien vastaanottoja ja sosiaali-
palveluja. Lisäksi asiakas voisi valita suun-
hoidon yksikön, josta saa hammaslääkärin 
ja suuhygienistin palveluita.

Valinnanvapaus olisi vapaaehtoista. 
Maakunta osoittaisi palvelujen tuottajan, 
jos asiakas ei halua valita itse. Palvelun 
tuottajaa voisi vaihtaa aikaisintaan vuo-
den päästä edellisestä valinnasta. Suoraa 
valinnanvapautta on tarkoitus täyden-
tää asiakassetelillä ja henkilökohtaisella 
budjetilla, joilla voi hankkia tarvittavat 
palvelut. 

Väestöryhmien väliset hyvinvointi- ja ter-
veyserot ovat Suomessa suuret. Sote-
uudistuksen tavoitteena on kaventaa 
hyvinvointi- ja terveyseroja, parantaa yh-
denvertaisuutta sekä palveluiden saata-
vuutta ja vaikuttavuutta. 

Hyvinvoinnin ja terveyden perusta ra-
kentuu lapsuudessa. Siten myös hyvin-
vointi- ja terveyserot juontavat juurensa 
lapsuudesta. Jotta hyvinvointi- ja tervey-
serojen kaventamisessa onnistuttaisiin, 
erojen kaventamisen painopisteen on ol-
tava lapsissa ja nuorissa. 

Lasten ja nuorten sosiaali- ja terveys-
palveluiden on muodostettava toimiva 
kokonaisuus varhaiskasvatuksen, koulu-
tuksen ja vapaa-ajan palveluiden kanssa. 
Yhteistyön maakunnan ja kunnan palve-
luiden välillä on oltava sujuvaa. Yhteistyö-
hön on oltava toimivat rakenteet ja käy-
tännöt.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden siirtämi-
nen maakunnille keskittää palveluita ja 
harventaa palveluverkkoa. Se on lasten 
kannalta huono muutos, sillä lapsille ja 
nuorille helposti saavutettavat lähipalve-
lut ovat tärkeitä. Hyvä asia on, että koulu-
psykologit ja -kuraattorit on päätetty jät-
tää kuntien vastuulle. 

Moni lapsi ja nuori on usean palvelun 
asiakkaana samanaikaisesti. Maakunnalla 
on haastava tehtävä saada eri palvelun-
tuottajien palveluista asiakkaalle toimiva 
palvelukokonaisuus. Kokonaisuuden luo-
misessa onnistuakseen maakunnan on 
kyettävä vahvaan palveluntuottajien oh-
jaukseen. Asiakkaiden ja potilaiden neu-
vonnan ja palveluohjauksen on oltava ai-
van toista kuin nyt. 

Lapsen etu harkintaperusteena 
Lakiluonnoksen mukaan jo 12 vuotta 
täyttänyt saisi itse valita palvelun tuotta-
jan, jos hän ikänsä ja kehitystasonsa pe-
rusteella kykenee päättämään hoidos-
taan ja huolenpidostaan. On kuitenkin eri 
asia päättää hoitoonsa liittyvistä asioista 

kuin hoitopaikasta. On muistettava, että 
lasta koskevissa asiassa lapsen edun on 
oltava ensisijainen harkintaperuste. Lap-
silta ei voida edellyttää samanlaista kykyä 
itsenäisiin valintoihin kuin aikuisilta.

Sote-uudistuksen tavoitteena on hi-
dastaa sosiaali- ja terveydenhuoltome-
nojen kasvua noin 1,5 prosenttiyksikköä 
vuodessa vuosina 2020–29. Koska väes-
tö ikääntyy kovaa vauhtia ja palvelutarve 
kasvaa merkittävästi, tavoite on erittäin 
kunnianhimoinen. Jos kustannusten kas-
vun hillitsemisessä ei onnistuta, seurauk-
sena on asiakasmaksujen korotukset ja 
palvelujen rajaaminen. Hyvinvoinnin ja 
terveyden edistämiseen ja ennaltaehkäi-
syyn on satsattava oikeasti, jotta tavoite 
kustannusten kasvun hillitsemiseksi saa-
vutettaisiin. 

Tarve lasten 
oikeusturvakeskuksille
Sote-uudistuksessa on keskitytty lähinnä 
palvelutuotantoon. Järjestöjenkin kohdal-
la on puhuttu enimmäkseen palveluiden 
tuotannosta. Kansalaisjärjestöjen rooli 
hyvinvoinnin ja terveyden edistämises-
sä on jäänyt vähemmälle huomioille. On 
välttämätöntä, että jatkossa sekä kunnat 
että maakunnat tekevät yhteistyötä jär-
jestöjen kanssa hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämisessä. 

Valvonta on tärkeää sote-palvelujen 
käyttäjien oikeusturvan varmistamisessa. 
Monitoimijamalli, palveluiden yksityistä-
minen ja valinnanvapaus korostavat val-
vonnan merkitystä. Sote-uudistuksessa 
luotetaan kuitenkin vahvasti omavalvon-
taan, jossa valvontavastuuta siirretään vi-
ranomaisilta palveluntuottajille ja myös 
asiakkaille ja potilaille itselleen. Lasten ja 
nuorten oikeuksien turvaamiseksi jokai-
seen maakuntaan tulisi perustaa lasten ja 
nuorten oikeusturvakeskus. Keskuksessa 
toimisivat maakunnallinen lapsiasiamies 
sekä maakunnalliset lasten ja nuorten so-
siaali- ja potilasasiamiehet. l 

Ymmärretäänkö lapsuuden merkitys?Sote- ja maakuntauudistus on suurin Suomessa 
koskaan toteutettu rakennemuutos. Se vaikuttaa 
monin tavoin myös lasten ja nuorten arkeen.

Lasten asialla
Esa Iivonen 
johtava asiantuntija, 
vaikuttamistyö ja 
lasten oikeuksien edistäminen

Sote laittaa 
palvelut uusiksi

Hyvinvoinnin 
ja terveyden 
perusta rakentuu 
lapsuudessa.
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100 leikk iä

Nämä kaikki leikit löytyvät osoitteesta leikkipäivä.fi
Lisää leikkejä Vanhempainnetissä www.mll.fi/vanhempainnetti

Mannerheimin Lastensuojeluliitto juhlii 100-vuotiasta Suomea haastamalla koko Suomen 
leikkimään! Olemme koonneet 100 leikkiä – ja itse asiassa enemmänkin  – osoitteeseen 
www.leikkipäivä.fi. Mikä on sinun suosikkisi?
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Pienten lasten kanssa 
reissataan nykyisin paljon, 
niin lähialueille kuin 
eksoottisiin kaukokohteisiin. 
Mitä vauvan kanssa 
matkustaessa on hyvä 
muistaa?

Hanne Valtari on innokas perhematkai-
lija. Kuopuksensa hän vei ensimmäistä 
kertaa ulkomaille Dubaihin pojan olles-
sa nelikuinen. Kahdeksankuisena vauva 
nukkui ensimmäisen yönsä lähimetsässä 
telttaretkellä.

– On meille sanottu, että samaa arkea 
se pikkulasten kanssa on matkallakin. Vai-
panvaihtoa ja yöheräilyä. Niin onkin, mut-
ta aurinko ja yhdessäolo tekevät loman. 
Eikä tarvitse siivota ja kokata. Ja kun toi-
nen aikuinen on läsnä koko ajan, jää aikaa 
keskittyä lasten ja puolison kanssa olemi-
seen toisella tavalla kuin kotiarjessa, toi-
mittaja ja Lähiömutsi-blogin kirjoittaja 
Valtari sanoo.

Valtari retkeilee miehensä ja kahden 
pienen lapsensa kanssa kotikaupungin 
puistoissa, rannikkokylien majataloissa 
ja sapattivapailla Kaukoidässä. Hän on 

TEKSTI TUULI OJAKANGAS 
KUVAT HANNE VALTARI JA TUULI OJAKANGAS

sitä mieltä, että jos tekee mieli matkailla, 
se on mahdollista kelle vain. Niin lähimet-
säretket, museot ja pyöräretket kuin kau-
komatkailukin antavat elämyksiä. Aina ei 
tarvitse lähteä pitkälle tai kauaksi aikaa.

Maisemanvaihdos lapsen 
ehdoilla
Matkustamisesta haetaan irtiottoa arjes-
ta, elämyksiä ja yhdessäoloa. Vauva ei si-
tä kuitenkaan virikkeeksi kaipaa. Hänelle 
olennaisinta on tärkeimpien ihmisten läs-
näolo ja läheisyys.

Herkälle, rutiineja tarvitsevalle lapsel-
le ympäristön vaihtaminen voi olla stres-
saavaa, kun taas ulospäin suuntautuvaa, 
helposti sopeutuvaa vauvaa ympäristön-
vaihdokset eivät haittaa.

– Jo vauvana lapset eroavat toisistaan 
siinä, kuinka voimakkaita reaktioita eri-

laiset tilanteet heissä herättävät. On tär-
keää pyrkiä tulkitsemaan ja reagoimaan 
vauvan viesteihin yksilöllisesti, jotta vau-
van ympäristö säilyisi hänelle sopivalla ta-
valla rauhallisena, mutta virikkeellisenä, 
kehityspsykologian tohtori, lastenpsyko-
logi ja tutkija Silja Martikainen sanoo.

Pieni nauttii yhdessäolosta
Vauvalle ja taaperoikäiselle ei jää muisti-
kuvia matkoista samalla tavoin kuin van-
hemmille lapsille. Muistikuvia voi syntyä 
hyvin varhain, mutta vasta 3–4-vuotiaa-
na koettuja asioita pystyy palauttamaan 
mieleen.

Martikaisen mukaan jo 3-vuotiaalle 
saattaa siis muodostua muistikuvia vaik-
kapa lomamatkasta, mutta usein niiden 
palauttaminen mieleen pidemmän ajan 
päästä on vielä vaikeaa.

Toisaalta lomamatkalla lapsilla on 
mahdollisuus saada enemmän aikaa van-

Vauva matkustaa hemman kanssa kuin kiireisessä arjessa. 
Positiiviset vuorovaikutuskokemukset 
vaikuttavat myönteisesti kaikkiin lap-
siin. Lapset nauttivat vanhemman jaka-
mattomasta huomiosta. Itsetuntemus ja 
luottamus rakentuvat, kun vauva kokee 
tulevansa hyvin hoidetuksi ja olevansa 
huolenpidon arvoinen. 

Aurinkoa, yhdessäoloa ja 
energiaa
Hanne Valtarin neuvo on, että matkalle 
on suunniteltava kivaa tekemistä ja näh-
tävää, josta nauttii koko perhe. Matkailus-
ta voi tehdä lapsille kiehtovan loihtimalla 
retkelle vaikkapa satuteeman.

– Teimme jokin aika sitten prinses-
sakierroksen Ruotsiin. Tututkin kulmat 
tuntuvat toisenlaisilta, kun niitä kulkee 
kuninkaallisin askelin tiara päässä, Val-
tari kertoo.

Perhematkailu tarkoittaa hänelle au-
rinkoa, yhdessäoloa ja energiaa. Esimer-
kiksi metsäretkellä koko perhe nukkuu 
paremmin.

Tähtihetkiä matkoilla ovat olleet muun 
muassa rauhalliset hetket vauvan kanssa 
miehen ja esikoisen puuhatessa omiaan 
sekä iltasauna miehen kanssa kahdestaan 
lasten nukkuessa. Seuraa lomanviettoon 
ja tukea matkantekoon saa ottamalla ka-
veriperheen matkaan.

Harkintaa tarvitaan
Pienet lapset ovat alttiita muun muassa 
ripulitaudeille ja hengitystieinfektioille. 
Jos matkakuume ei ole polttava, voi hyvin 
malttaa vähän aikaa ja odottaa vauvan ja 
vastustuskyvyn kasvamista.

– Aivan pienen lapsen kanssa ei kanna-
ta lähteä matkalle, jos ei ole välttämätön 
pakko. Vastasyntyneen perhe tarvitsee 
alkuun rauhan tutustua toisiinsa tutussa u

Vauvan kanssa matkustaessa 
on muistettava huolehtia 
rokotuksista, hygieniasta, 
riittävästä juomisesta sekä 
ateria- ja unirytmistä.
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ympäristössä. Lentämistä ei myöskään 
suositella alle viikon ikäiselle keuhkojen 
kehittymättömyyden vuoksi, Helsingin 
Laajasalon lastenneuvolan terveydenhoi-
taja Sari Matikainen sanoo.

Muutaman kuukauden ikäisen kanssa 
voi jo hyvin matkata. Kaikkein eksootti-
simpia lomakohteita on syytä harkita tar-
koin, sillä pieniä vauvoja ei välttämättä voi 
rokottaa tai lääkitä tavalla, jota kohde-
maahan suositellaan. Hygieniaolot voi-
vat vaihdella tällaisissa kohteissa paljon. 
Kohteen yleisen tautitilanteen voi tarkis-
taa ennen lähtöä esimerkiksi rokote.fi-si-
vustolta tai neuvolasta.

Suojaa pöpöiltä ja auringolta
Vauvan kanssa matkustaessa on muistet-
tava huolehtia rokotuksista, hygieniasta, 
riittävästä juomisesta sekä ateria- ja uni-
rytmistä.

– Jos imettää, ravinto kulkee käteväs-
ti oikeassa lämpötilassa mukana. Ime-
tys myös vaikuttaa positiivisesti vauvan 
hyvinvointiin. Täysimetystä suositellaan 
puolen, ja osittaisimetystä 1–2 vuoden 
ikään asti, Matikainen sanoo.

Vaikka aurinko armas onkin, vauvaa ei 
saa pitää suorassa paahteessa. Iho on hy-
vä suojata voiteen lisäksi ohuilla puuvilla-
vaatteilla ja silmät aurinkolaseilla.

Uintiretkiä pitää ihan pienen kanssa 
miettiä, sillä pulikoidessaan vauva voi 

saada vedestä suuhunsa bakteereja. Muu-
toinkin veden kanssa on syytä pelata var-
man päälle. Pullovesi on turvallista.

Matkatavaramäärä kuriin 
Tavaraa kertyy pakattavaksi helpos-
ti säkeittäin. Tarvittavat tavarat on hyvä 
suunnitella ja listata hyvissä ajoin. Käsi-
matkatavarat lennolle kannattaa miettiä 
erikseen.

– Kantoreppu on korvaamaton. Valmiik-
si kotimaasta ostetut purkkiruuat helpot-
tavat myös huomattavasti matkantekoa. 
”Piltti” kun ei ole saman tasoista joka pai-
kassa. Kosteuspyyhkeitä ei voi ikinä olla 
liikaa. Itkuhälytin puolestaan laajentaa 
vanhempien reviiriä lasten nukkumaan-
menon jälkeen, Valtari vinkkaa. 

Kartoita ruokapaikat
Valtarin mukaan suunnittelu on onnis-
tuneen loman perusta. Etukäteen kan-
nattaa selvittää mahdollisimman paljon. 
Oiva apuväline matkalla ovat puhelimeen 
ladattavat karttasovellukset, joihin voi 
merkitä kohteet, nähtävyydet, ravintolat 
ja kahvilat.

– Ruokapaikat on hyvä suunnitella 
ajoissa, ettei tule nälkäkiukkuraivaria. 
Kahvilat taas on kartoitettava pissahätää 
ja nesteytystä varten. Leikkipuistot puo-
lestaan sallivat aikuisille rauhallisen take 
away -kahvihetken.

Hankaliakin puolia matkailussa toki 
on. Lasten kanssa reissusuunnitelmaa on 
vaihdettava lennosta, jos tarve niin vaatii. 
Reissaaminen saattaa myös sekoittaa lap-
sen arkirytmin.

– Huonokin retki silti lopulta kannat-
taa. Jälkikäteen sen huomaa, jos ei muu-
ten. Kaikesta puuhasta huolimatta olo on 
loman jälkeen levännyt, Valtari sanoo. l

Hanne Valtarin perhematkailukokemuksista voi lu-
kea lisää osoitteesta 
www.mutsiavautuu.com

Muista nämä

• Suunnittele kohteet, mutta jousta  
 aikatauluissa tarpeen mukaan.
• Listaa tavarat etukäteen. Tarkis- 
 ta hotellilta, mitä tarvikkeita pai- 
 kan päältä saa lainaksi.
• Rokota koko perhe kohteen suosi- 
 tusten mukaan. Neuvola auttaa.
• Käsiapteekkiin mukaan kuumelää- 
 ke, laastarit, hyttysmyrkky ja käsi- 
 desi.
• Kantoliina tai -reppu, vauvanruo- 
 kapurkkeja ja viihdykettä matkaan.
• Kysy lentoyhtiöltä vauvankoppaa  
 käyttöön lennon ajaksi.
• Tutti, tuttipullo tai rinta ja isom- 
 malla purukumi helpottavat lento- 
 koneen nousussa ja laskussa.
• Huolehdi riittävästä juomisesta ja  
 välipaloista.
• Pue lapsi sään vaatimalla tavalla ja  
 suojaa auringolta.
• Muista käsihygienia!
• Hanki matkavakuutus ja selvitä,  
 mistä sairastuessa saa hoitoa. Hae  
 eurooppalainen sairaanhoitokortti  
 EU- ja Eta-maihin ja Sveitsiin.
• Nauti yhdessäolosta ja seikkailus- 
 ta!

Sadan vuoden kuluttua ei ole merkitystä 
sillä, mikä on pankkitilini saldo tällä het-
kellä. Mutta sadan vuoden kuluttua maa-
ilma on voi olla hitusen parempi paikka 
siksi, että olin tärkeä jollekin lapselle. 
Vapaasti tähän tapaan siteeraan Robert 
Putnamin jakamaa ajatusta teokses-
sa Our Kids. Putnamin pääsanoma tässä 
kirjassa liittyy lasten asemaan ja sosi-
aaliseen oikeudenmukaisuuteen yhteis-
kunnassa.

Lapset ovat meistä riippuvaisia. Ei-
vätkä ainoastaan omat lapsemme, vaan 
myös toisten lapset. Kaikilla vanhemmil-
la ja heidän lapsillaan ei ole samanlaisia 
mahdollisuuksia. Hyvä yhteiskunta tekee 
valintoja, jotka vähentävät eriarvoisuut-
ta ja lisäävät kaikkien jäsentensä mah-
dollisuuksia tehdä parempia valintoja. 

Putnam kirjoittaa amerikkalaisen 
unelman murenemisesta, siitä, että vii-
meisten vuosikymmenten aikana nuo-
ret ovat jakautuneet yhteiskunnallisen 
muutoksen myötä yhä jyrkemmin sel-
viytyjiin ja epäonnistujiin. Pahinta on, 
että heikossa asemassa olevilla ei ole 
toivoa paremmasta samaan tapaan kuin 
edellisillä sukupolvilla. Lapset perivät 
vanhempiensa sosiaalisen aseman, ja 
ongelmat alkavat kasaantua. Kuilua voi-
daan pienentää, mikä on yhteiskunnalle 

jopa taloudellisesti kannattavaa, erityi-
sesti kun eriarvoistumista ehkäistään 
varhaislapsuudessa. Lasten koulutus on 
eriarvioitumisen ehkäisemisessä aivan 
keskeisessä asemassa.

Vaikka monet asiat ovat Suomessa pa-
remmin, eriarvoistuminen on kasvanut 
meilläkin. Kotitaustan vaikutus lasten 
koulumenestykseen on kasvanut, ja kou-
lutuksellinen tasa-arvo heikkenee. Luku-
taito jakaa nuoria jo varhain menestyjiin 
ja pudokkaisiin. Joka viides nuori ai-
kuinen on vailla peruskoulun jälkeistä 
tutkintoa. Joka kymmenes lapsi elää köy-
hässä perheessä ja joutuu kieltäytymään 
sen takia aivan tavallisista asioista, kuten 
synttärikutsuista, luokkaretkistä tai har-
rastuksista. Terveys- ja hyvinvointierot 
ovat kasvaneet. 

Toivon, että saan keski-ikäistyä ja van-
heta yhteiskunnassa, joka pitää huolta 
lapsista. Yhteiskunnassa, jossa vanho-
ja ja nuoria ei aseteta vastakkain, vaan 
lapset ovat meidän lapsiamme. Lapset, 
jotka ovat saaneet mahdollisuuksia van-
hempiensa asemasta riippumatta, ra-
kentavat parempaa yhteiskuntaa, jossa 
vanhankin on turvallisempaa elää. 

Milla Kalliomaa

Meidän lapsemme

Pääsihteerin pohdintoja
Aina ei tarvitse lähteä 
kauas. Vauva nauttii eniten 
tärkeimpien ihmisten 
läsnäolosta ja läheisyydestä.
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einityttö seisoo rullapor-
taissa. Katse on voimaton 
ja epätietoinen.

”Miten jaksaa sellaisen 
vanhemman kanssa, joka on 

vielä viidenkin vuoden jälkeen 
katkera erosta ja puhuu siitä edelleen ko-
ko ajan?”

Punatukkaisella pojalla on yllään alba ja 
käsissään punainen ruusu. Konfirmaatio-
päivän iloa ei näy kasvoilla.

”Mun rippijuhlat oli surkein juhla ikinä. 
Äiti ja isä tapas siellä varmaan ekan ker-
ran eron jälkeen, ja isä näki isäpuolen. Se 
oli tosi ahdistavaa.”

Kuvat ja tekstilainaukset ovat MLL:n 
Tampereen osaston julkaisemasta vih-
kosesta Ero-opas nuorilta vanhemmil-
le. Lapsi ja ero -hankkeessa pari vuotta 
sitten haettiin syvempää ymmärrystä ja 
kosketuspintaa nuorten kokemuksiin. 
Työntekijät kävivät kouluilla ja nuorisoti-
loilla jututtamassa nuoria siitä, mitä nämä 
ajattelevat vanhempien erosta. Kokemuk-
sia ja tuntemuksia kertyi valtavasti: omia 
fiiliksiään jakoi yli 400 nuorta.

– Meidät yllätti suuri puhumisen tarve. 
Nuoret ihmettelivät ja olivat ilahtunei-
ta, että joku haluaa kuulla, mitä he ajat-
televat. Myöhemmin kokosimme nuoria 
yhteen miettimään, mitä näillä viesteillä 

TEKSTI ANU KYLVÉN 
KUVAT LAURA VESA

Nuorten neuvot
parempaan eroon

Tamperelaiset vapaaehtoiset nuoret tekivät opaskirjasen 
eroaville vanhemmille. Lapset ja nuoret osaavat parhaiten 
kertoa, miltä tuntuu ja mikä auttaa, kun perhe hajoaa. 

tehdään. Nuoret itse ideoivat ero-oppaan, 
toiminnanjohtaja Kaija Reiman-Salmi-
nen ja nuorisotyön koordinaattori Outi 
Ritari kertovat.

Ideoita yhdessä
Nuorten kokemusten kuvittamiseen tar-
vittiin eläytymistaitoisia tulkkeja, ja Suo-
men Teatteriopistolla teatteri-ilmaisua 
harrastavat Annika Junno ja Mitjo Feo-
doroff innostuivat heti. He ja pari muuta 
nuorta sukelsivat eroperheen lasten tun-
temuksiin, poseerasivat oppaan valoku-
vissa ja ottivat osan kuvista itse. Mukana 
oli muutamia, joille vanhempien ero oli 
tuore kokemus.

– Ideoimme kuvien sisältöä yhdessä. 
Osaan tilanteista ja tunteista pystyi sa-
mastumaan omien kokemusten pohjalta, 
mutta osassa sai hypätä aivan muun hen-
kilön saappaisiin. Pääsin ajattelemaan 
asioita monelta kantilta, Annika sanoo.

Nuoret miettivät usein vanhempiensa 
jaksamista eron hetkellä ja sen jälkeen. 
Nuoren oma suru voi jäädä jalkoihin, kun 
aikuiset vellovat omassa tunnemyrskys-
sään.

Ei aina maailmanloppu
Annikan ja Mitjonkin vanhemmat ovat 
eronneet. Molemmat olivat eron aikaan 

vielä taaperoita, joten tarkkoja muistiku-
via ei ole.

Annika on elänyt pitkään kaksin äitinsä 
kanssa. Isänsä kanssa hän ei ole juuri ol-
lut tekemisissä. Mitjokin on asunut äidin 
kanssa mutta tavannut isäänsä säännöl-
lisesti. Mitjo korostaa, että aina ero ei ole 

Annika Junno ja Mitjo Feodoroff 
tuumaavat, että ero jättää vähiten 
jälkiä, jos aikuiset pystyvät 
juttelemaan asioista fiksusti.

u

T

Nuorten tekemä opas sai Vuoden 
lapsuusteko -palkinnon.
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– Nuoret nostavat esiin 
ajatuksia, joita en ole 
aiemmin hoksannutkaan, 
MLL:n Tampereen osaston 
nuorisotyön koordinaattori 
Outi Ritari (keskellä) sanoo.

”Kaikkein tärkeintä 
on, että lasta ei 
laiteta välikäteen.”

maailmanloppu – vanhemmat vain asuvat 
erillään.

– Ero on vaikuttanut elämääni, vaikken 
muista tapahtumista mitään. Minulla ei 
ollut idylliperhettä, kuten monella kave-
rilla, ja suhde isään on vähän rakoileva. 
Ensimmäisinä kouluvuosina moni ihmet-
teli sitä, että vanhempani olivat eronneet. 
Nythän uusperheet ovat yleistyneet, ja on 
ties millaista perhekuviota, Annika miet-
tii.

Valokuvia suunniteltaessa ja otettaessa 
Mitjo ja Annika olivat kahdeksasluokka-
laisia. Vapaaehtoisprojektiin lähteminen 
tuntui luontevalta, koska aihe liippasi 
omaa ja kavereiden elämää. 

– Moni, jonka vanhemmat ovat eron-
neet myöhemmin, sanoo, että kokemus 
erosta vaikuttaa omiin seurustelusuhtei-
siin. Usko omiin suhteisiin voi olla häilyvä. 
Epäröi ja miettii, mitä, jos jotain tapahtuu. 
Ei mene täysillä mu-
kaan suhteeseen, 
Annika pohtii.

Millainen heidän 
mielestään olisi hy-
vä ero?

– En tiedä, onko sellaista edes. Olen-
naista on, että vanhemmat ottavat lapsen 
huomioon eivätkä vain puske omia aja-
tuksiaan läpi. Lapsen pitäisi saada omaa-
kin ääntään kuuluville: jos vaikka toisen 
vanhemman kanssa olo tuntuu mahdotto-
malta, lapsen mielipide asumisjärjestelyi-
hin olisi hyvä kuulla, Annika miettii.

– Kaikkein tärkeintä on, että lasta ei lai-
teta välikäteen.

Mitjo toivoo, että ero tapahtuisi asialli-
sesti ja siitä selvittäisiin ilman suuria vi-
hanpurkauksia.

– Kukaan lapsi ei halua nähdä vanhem-
piensa riitelevän. Jos riitoja tulee, lapsi 
joutuu niihin helposti mukaan. 

Vuoden lapsuusteko
Laura Hamdi, 19, muistaa vanhempiensa 
eron paremmin. Lauran vanhemmat ero-
sivat viisi vuotta sitten. Oppaan tekoon 
Laura osallistui ottamalla valokuvia.

– Se oli minulle yhdenlaista terapiaa, 
ja sain käytyä asioita läpi. Oppaan teke-
misestä oli hyötyä minulle, ja toivon, että 
myös heille, jotka sitä lukevat. Projektin 
aikana sain vertaistukea, koska mukana 
oli muitakin eroperheiden lapsia, Laura 
kertoo.

Hänen mielestään vihkonen ki-
teyttää hyvin tunteet, joita nuoret 
sen tekovaiheessa kävivät läpi.

– Asiat on ilmaistu niin kuin sen 
ikäisenä pystyi sanomaan. Nyt ajat-
telen jo vähän eri tavoin: ymmärrän, 

ettei ero ole niin simppeli juttu eikä van-
hemmille helppo päätös.

Ero-opas tehtiin vuonna 2014. Viime 
vuonna Lapsuudentutkimuksen seura 
palkitsi sen Vuoden lapsuusteko -palkin-
nolla. Palkintolautakunnan mukaan ky-
seessä on vaikuttava teos, jossa lapset ja 
nuoret puhuvat suoraan lukijalle. Teok-

sesta välittyvät lasten ja nuorten koke-
mukset ja asiantuntijuus. Lautakunnan 
mukaan teos on puhutteleva ja tarjoaa 
tuoreen lähestymistavan erotilanteiden 
käsittelyyn.

Outi Ritari kokee ero-oppaan mainioksi 
työvälineeksi.

– Saan siitä paljon irti nuorisotyön toi-
mintaa suunnitellessani. Kouluvierailuilla 
tunnetaidot ovat ajankohtainen teema, ja 
niitä tämä opas käsittelee nuorten omalla 
tyylillä, Ritari sanoo.

– Tuon vihkosen kun antaa käteen, siitä 
saa paljon ajateltavaa. Se antaa ajattelemi-
sen aihetta sekä vanhemmille että lapsille, 
Annika Junno uskoo.

Hienoa olla antaja
Mitjo ja Annika eivät tällä hetkellä ole mu-
kana vapaaehtoistyössä. Jos tiedossa olisi 
projekti, jossa voi hyödyntää omakohtais-
ta kokemustaan ja omia mielipiteitään, he 
saattaisivat lähteäkin.

Lauralle vapaaehtoistyö on tuttua kori-
pallopiireistä. Hän on ollut kuusi vuotta 
mukana unified-toiminnassa kehitysvam-
maisten nuorten partner-pelaajana, oh-
jaajana ja nyt valmentajana.

– Se on antanut todella paljon. Olen 
saanut ihmisiä ympärilleni ja paikan, jos-
sa voin olla roolimallina. En ole vain vas-
taanottaja vaan myös antaja. Se tuntuu 
hienolta, Laura hymyilee. l
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asten ja ammattilaisten ei 
ole aina helppo ymmär-
tää toisiaan. Kohtaami-

sen parantamiseksi MLL 
ja lapsiasiavaltuutetun toi-

misto ovat laatineet nuorten 
viestien pohjalta ammattilaisille muisti-
listan siitä, miten lapset voitaisiin huo-
mioida tapaamisissa paremmin. 

Kun lapsi on asiakkaana julkisissa pal-
veluissa, hänen kuulemisensa ja mielipi-
teensä on otettava huomioon. 

– Jo kansainväliset ihmisoikeussopi-
mukset, erityisesti lapsen oikeuksien 
sopimus, asettavat vahvoja velvoitteita 
lapsen ja ammattilaisen kohtaamiselle, 
muistuttaa lapsiasiavaltuutettu Tuomas 
Kurttila. 

Hänen mukaansa Suomi ei ole malli-
maa lapsen mielipiteen kuulemisessa, 
vaan parantamisen varaa on monessakin 
asiassa. 

Kokemus jää piiloon
– Lapsen ympärillä voi olla useita eri alo-
jen ammattilaisia, mutta kellään ei ole 
kokonaiskäsitystä hänen elämäntilan-
teestaan, toteaa MLL:n auttavien puhe-
linten päällikkö Tatjana Pajamäki. 

Moni lapsi kokee ammattilaiset muo-
dollisiksi ja kiireisiksi: Lapsesta tuntuu, 
että on turha jakaa asioitaan ihmiselle, 
joka ei pysähdy kuulemaan. Kasvokkain 
keskustelut pöydän ääressä koetaan vai-
vaannuttaviksi ja moni tapaisi mieluum-
min aikuista tekemisen lomassa.

– Lapsi ja nuori olisi kohdattava oman 
ikäisenään. Aikuisen pitäisi asettua esi-
merkiksi 10-vuotiaan lapsen asemaan ja 
yrittää saada kiinni hänen kokemukses-
taan, Pajamäki sanoo. 

– Hämmentävän harvalta lapselta kysy-
tään, miten hän haluaisi tulla kohdatuk-
si ja millaisista asioista hän kokisi olevan 
apua. 

Läpinäkyvää työtä
Tapaamisen alussa ammattilaisen pitäisi 
kertoa selkokielellä ammatistaan ja teh-
dä työnsä läpinäkyväksi. Jo eri ammattini-
mikkeet voivat olla lapselle vieraita. 

– Psykologi on lintu, totesi eräs 5-vuo-
tias vastaanottohuoneessa. Kuraattori tuo 
8-vuotiaalle mieleen ehkä kuulantyöntä-
jän.

– Ammattilaiset voivat jäädä vieraaksi 
senkin takia, että heitä voi olla vaikea ta-
voittaa. Koulussa kuraattorin huone sijait-
see ehkä rakennuksen toisessa siivessä ja 
sinne on vaikea pujahtaa muiden oppilai-
den huomaamatta, Pajamäki toteaa.

Jotkut nuoret ovat toivoneet, että kaik-
ki passitettaisiin yläkoulun alussa tutus-
tumaan kuraattoriin. Sen jälkeen aikoja 
olisi helpompi varata leimautumatta.

Lapselle pitäisi muistaa myös kertoa, 
miksi ammattilainen kirjaa hänen sano-
misiaan ylös. Halutessaan lapsella on oi-
keus tarkistaa muistiinpanot ja häneen 
liittyvät asiakirjat.

Ammattilaisen työhön kuuluu vaitiolo-
velvollisuus, jota saa rikkoa vain lasten-
suojelullisen huolen takia. 

– Moni ammattilainen unohtaa kertoa 
lapselle, mitä vaitiolovelvollisuus tarkoit-
taa ja kenelle hän saa lapsen asioista ker-
toa, jos hän joutuu periaatetta rikkomaan.

Jos kerron asioistani kuraattorille, tie-
tääkö niistä sen jälkeen koko opettajan-
huone, nuori voi ahdistuneena miettiä 
tapaamisen jälkeen.

Luottamuksen rakentuminen vaatii, et-
tä ammattilaisen toiminta on läpinäkyvää. 

Muuten lapsi jättää helposti elämäänsä 
kuormittavia asioita kertomatta. 

Kun aikuinen kohtaa ammattilaisen, 
hän on oman elämänsä paras asiantuntija, 
määrittelee itse ongelmansa ja varaa ai-
kansa. Lapsen ja ammattilaisen kohtaami-
sesta tekee haastavan se, että usein lapsi 
hakeutuu vastaanotolle muiden aloittees-
ta. Voi olla, ettei lapsi näe käytöksessään 
mitään ongelmaa ja ihmettelee, miksi ai-
kuiset ovat hänestä huolissaan. 

Vastaanotolla lapsi voi ilmaista pelkäs-
tään kielteisiä tunteita, kuten vihaa tai vä-
linpitämättömyyttä tapaamista kohtaan. 

– Pakko on huono lähtökohta tapaami-
selle ja ammattilaiselta vaaditaan hieno-
tunteisuutta. Lapselle voi yrittää kertoa, 
että joku on varannut hänelle jutteluajan, 
koska välittää hänestä, Pajamäki neuvoo.

– Luottamuksen rakentumiselle pitää 
antaa aikaa, varsinkin jos lapsella on en-
nestään kielteisiä kokemuksia aikuisista. 

Oikeusturva huolestuttaa
Lapsi näkee asiat eri tavalla ja antaa asi-
oille erilaisia merkityksiä kuin aikuinen. 
Lapsen kokemus asiasta on tosi, vaikka se 
olisi erilainen kuin aikuisilla. Sen tavoit-
taminen on tärkeää, jotta häntä voitaisiin 
auttaa. Toki ammattilaisen kuuluu tunnis-
taa myös neuropsykiatriset ja psykiatriset 
häiriöt. Lapselle pitäisi antaa riittävästi 
aikaa ja tilaa tuottaa puhetta tai kuvata 
jollakin muulla tavoin itselleen merkityk-
sellisiä asioita. 

– Lapselta tai nuorelta ei voi odottaa 
jäsenneltyä elämäntarinaa. Monille tun-
teista puhuminen on hankalaa ja he ilmai-
sisivat itseään mieluummin toiminnan 
kautta, Pajamäki kertoo. 

– Lasten ja nuorten chatissa saatujen 
kokemusten perusteella vaikeistakin asi-

oista puhuttaessa moni haluaisi välillä le-
vähtää kevyemmissä aiheissa ja höpötellä 
niitä näitä.

Kukaan ei halua tulla kohdatuksi pel-
kästään ongelmastaan käsin, vaan am-
mattilaisen pitäisi osata vahvistaa hyvää 
lapsessa. Tapaamisten jälkeen lapselta pi-
täisi muistaa pyytää palautetta.

Lapsiasiavaltuutetun toimiston laki-
mies Merike Helanderin mukaan lasten 
haavoittuvuutta lisää se, että heillä on 
harvoin riittävästi tietoa oikeuksistaan ja 
oikeusturvakeinoistaan. 

Lapsille ja varsinkin yksin asioitaan 
hoitaville nuorille pitäisi muistaa kertoa, 
miten voi toimia, jos kokee ammattihen-
kilön kohdelleen häntä väärin tai jopa rik-
koneen lakia.

Yleensä ongelmat hoituvat avoimella 
keskustelulla eri osapuolten kesken. Jos 
keskustelu ei tuota tulosta, voi tehdä va-
lituksen esimerkiksi koulun rehtorille tai 
hoitavan tahon esimiehelle tai kantelun 
aluehallintovirastolle. l 

TEKSTI ELINA RIKKILÄ 
KUVA COLOURBOX

Kohtaamisen vaikeus
Lasten ja nuorten puhelimessa on koottu vuosien 
ajan lasten kokemuksia ammattilaisten ja lasten 
kohtaamisista. Niissä on paljon parannettavaa. 

Ohjeet lapsen 
kohtaamiseen

 1.  Valitse lapselle sopiva tapaamis- 
  paikka
 2.  Kohtaa kiireettä
 3.  Osoita, että välität
 4.  Kysy ja kuuntele
 5.  Kerro ammatistasi ja tee työsi  
  läpinäkyväksi
 6.  Kerro, miten voit auttaa
 7.  Kerro vaitiolovelvollisuudesta  
  avoimesti
 8.  Ota vastaan kaikenlaiset reaktiot
 9.  Vahvista luottamusta tulevaan
 10.  Huolehdi asioiden etenemisestä

Lapsiystävällisen kohtaamisen tarkistuslista 
osoitteessa 
www.mll.fi/lapsiystavallinen-kohtaaminen

L
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Hyvä yleisö
Teatterit, orkesterit ja 
museot hakevat entistä 
useammin kontaktia lapsiin 
ja nuoriin yleisötyöllä.

elix Sammallahti oli 
kolmekuukautinen, kun 
hän koki ensimmäisen 

konserttinsa. Ryhmä 
Helsingin kaupunginorkes-

terin (HKO) muusikoita soitti vauvoille 
klassista musiikkia ja lorutteli. Felix seu-
rasi tapahtumia hetken kiinnostuneena, 
kunnes nukahti leppoisiin säveliin.

Helsingin kaupunginorkesteri otti jo-
kaisen vuonna 2012 syntyneen helsinki-
läisvauvan vanhempiin neuvolan kautta 
yhteyttä ja kutsui vauvat kummilapsik-
seen. Mukaan ilmoittautui noin 3 400 
perhettä, joille lähetettiin aluksi levylli-
nen orkesterimusiikkia. Vuosittain Felix 
on voinut osallistua ilmaiseksi kahteen 
kaupunginorkesterin lastenkonserttiin, 
joissa on laulettu ja loruteltu, tutustuttu 
soittimiin, rytmitelty ja tanssittu Nalle 
Nappisilmä -hahmon kanssa.

Kyse on Helsingin kaupunginorkes-
terin yleisötyöstä, jossa haetaan vuoro-

vaikutusta lapsiin ja lapsiperheisiin 
myönteisillä musiikkielämyksillä. 

Vuosina 2000 ja 2012 toimeen-
pantu kummitoiminta pitää 

lasten musiikkisuhdetta yllä 
koulunaloitusikään saakka. 

Nyt 4-vuotias Felix on 
päässyt muun muassa kuu-
lemaan Eläinten karnevaalia 
ja soittamaan djembe-rum-

pua HKO:n konsertissa Mu-
siikkitalossa. Felixille on 

kehittynyt tarkka sävelkorva ja 
rytmitaju, ja hän hyräilee ja räppää 

usein kotonakin. 
– Kummitoiminta on koko perheen 

musiikkikylpy, sillä myös vanhemmat ja 

sisarukset voivat tulla mukaan konsert-
teihimme, kertoo Helsingin kaupungin-
orkesterin yleisötyön tuottaja Annika 
Kukkonen.

Lapset säveltävät
HKO:n yleisötyöhön sisältyy myös avoi-
met kenraaliharjoitukset ja 5.-mu-
siikkiluokkien Juniorikonsertti sekä 
Musakärrytoiminta, joka esittelee instru-
mentteja Helsingin Keskisen alueen päi-
väkodeissa. Lisäksi kaupunginorkesteri 
on mukana kansainvälisessä Kuule minä 
sävellän! -projektissa yhdessä Musiikki-
talon muiden päätoimijoiden, Kansallis-
oopperan sekä New Yorkin filharmonisen 
orkesterin kanssa. Kyseessä on hanke, 
jossa lapset ja nuoret säveltävät ammat-
timuusikoille.

13-vuotias Aino Hartonen tuli mukaan 
sävellysprojektiin jo 8-vuotiaana opetta-
jansa esiteltyä asiaa koulussa. Aiemmin 
kuorolaulua ja huilunsoittoa harrasta-
nut Aino pääsi kokeilemaan säveltämistä 
muutaman viikon intensiivijaksolla sävel-
täjien ja musiikkipedagogien opastuksel-
la. 

Aluksi säveltämistä lähestyttiin mietti-
mällä eri teemoja piirtäen ja sanoittaen. 
Sitten Aino tapaili pianon kanssa ideoista 
kumpuavia melodioita. Sen jälkeen melo-
diat yhdistettiin tietokoneella kappaleek-
si sävellyksen opettajan kanssa.

Viime vuonna Aino sai kutsun edustaa 
Suomea kansainväliseen Very Young Com-
posers -juhlakonserttiin. Hänen sävellyk-
sensä Kaksi maailmaa esitettiin New York 
filharmonisen orkesterin konsertissa yh-
dessä eri maiden nuorten säveltäjien te-
osten kanssa. 

Aino kuunteli kotonaan videostriima-
uksen kautta, millaiselta hänen viululle, 
alttoviululle, sellolle, bassolle, poikkihui-
lulle, klarinetille ja käyrätorvelle sävel-
letty teoksensa kuulosti New Yorkissa. 
Hänestä tuntui hienolta, miten syvällisesti 
ammattimuusikot paneutuivat lasten sä-
vellysten tulkitsemiseen. 

Säveltämisestä on tullut Ainolle luon-
nollinen ilmaisutapa.

– Olen oppinut kokemaan erilaiset ää-
net ideoina ja tunnelmina sekä tulkitse-
maan niitä sävelin, kertoo Aino.

Teatteri kehittää tunnetaitoja 
Miten tuoda meren olemus teatteriin, mil-
tä näyttää tulivuori näyttämöllä? Näitä 
kysymyksiä on pohdittu Jyväskylän kau-
punginteatterin työpajoissa, joissa kou-
lulaiset ovat ideoineet teatterin keinoja. 
Purkautuvan tulivuoren lavastukseksi on 
ehdotettu punapukuisen ryhmän laava-
tanssia tai ketsuppipullon purskahtelua.

Jyväskylän kaupunginteatteri raken-
taa suhdetta yleisöön myös esitysten ul-
kopuolella. Teatteri toteuttaa sitä lasten 
parissa työpajoilla, vierailuilla ja kulissi-
kierroksilla. Tavoitteena on tukea lapsen 
persoonallisuutta ja kehittää teatterin-
lukutaitoa. Toiminta avaa erilaisia tapo-
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ja tulkita teatterin fiktiivisyyttä ja löytää 
näytelmien symbolisesta kielestä yhteyk-
siä todellisuuteen. 

– Teatterikasvatus sopii hyvin uuden 
opetussuunnitelman ilmiöoppimisen ja 
kulttuurisen osaamisen teemoihin sekä 
vuorovaikutuksen ja tunneilmaisun to-
teutukseen. Vaikka draamalla ei ole vie-
lä oppiaineen statusta, on se tunnustettu 
menetelmä opetuksessa, kertoo Jyväsky-
län kaupunginteatterin kuraattori Antti 
Niskanen.

Koulujen vierailut teatterilla tarjoavat 
esityksiä edullisemman mahdollisuuden 
saada kosketus teatterin maailmaan. Kur-
kistus kulisseihin -kierroksilla koululaiset 
tutustuvat näyttämön, lavastamon, ompe-
limon ja pukuvaraston sekä valo- ja ääni-
tarkkaamon toimintaan. Leijonan osa on 
Jyväskylän kaupunginteatterin osallistava 
seikkailukierros. Siinä lapset pääsevät ak-
tiiviseksi osaksi liikkuvaa esitystä etsien 
kadonnutta rohkeushäntää teatteritiloi-
hin toteutetussa fantasiamaailmassa. 

Museokäynti tukee erilaista 
oppimista 
Millaista oli kissan elämä keskiajalla, ja 
mitä tapahtui porsaalle, joka oli tippunut 
kaivon pohjalle? Satoja vuosia vanhat luu-
löydökset kertovat entisaikojen eläinten 
elämästä. Historia tulee konkreettisesti 
esille Aboa Vetus & Ars Nova -museossa, 
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Aboa Vetus -museon keskiajasta kertovan näyttelyn 
varrella on elämyskohteita. Tietoa menneisyydestä voi 
syventää tutkimalla, leikkimällä ja pelaamalla.

joka on perustettu arkeologisten kaivaus-
ten löydöksille Turkuun.  

Vuosittain tuhannet koululaiset saavat 
kosketuksen historiaan Aboa Vetuksen 
Luutarhassa sekä keskiaikaisten katujen 
ja rakennusten raunioilla. Näyttelytekstit 
kertovat Pikku-Matin elämästä keskiajal-
la ja lastensaarekkeet esittelevät entisajan 
koulujen opetusmenetelmiä. Tietoa men-
neisyydestä voi syventää leikkimällä, pe-
laamalla, koskettamalla ja tutkimalla. 

Historiaa ja nykyaikaa yhdistävän muse-
ossa voidaan ylittää aikakausia vaikkapa 
tutustumalla vanhoihin nahkalöydöksiin 
ja kuvioimalla sen jälkeen omia nahkatöi-
tä taidepajassa.

– Museokäynti palvelee erilaisia op-
pimistapoja ja voi antaa onnistumisen 
kokemuksia myös niille, jotka eivät koe 
oppivansa kouluympäristössä, sanoo mu-
seolehtori Maria Sula.

15-vuotias Olivia Jalonen on vierail-
lut museossa eri-ikäisenä. Pienempänä 
häneen teki vaikutuksen kissan luuranko 
Luutarhassa. Vanhempana hän innostui 
Rakennusmestari Jacobus -pelistä, jossa 
rakennetaan keskiaikaista taloa vastaa-
malla historiallisiin kysymyksiin. Museot 
ovat Oliviasta kiinnostavia vierailukoh-
teita ja hän odottaa, että pääsisi seuraa-
vaksi tutustumaan Tukholman Tekniikan 
museoon. l
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Anni-Elina Karvonen

Sähly sopii kerhoihin
Sähly on mainiota sisältöä kerhoihin. 
Salibandyliitto on kehittänyt hauskoja 
sovelluksia, joista esim. MLL:n paikallisyh-
distykset voivat saada uusia ja hyödyllisiä 
ideoita omiin liikunta-, sählytapahtumiin 
sekä Terhokerhoihin. floorballa.fi/pelaa-
minen/pelaajat/pistemestari

Hyviä uutisia Wilmasta
Helsingin peruskoulujen Wilma-järjestel-
mässä on syksystä alkaen ollut käytössä 
kahdeksan uutta myönteisen ja neljä kor-
jaavan palautteen tuntimerkintää. Opet-
taja voi nyt laittaa Wilmaan esimerkiksi 
merkinnän siitä, että lapsi on tsempannut, 
ottanut vastuuta opiskelustaan, auttanut 
toisia tai ottanut koulukaverinsa huomi-
oon. 

Uusien tuntimerkintöjen taustalla on 
vanhemmilta kyselyn perusteella saatu pa-

6-vuotiaat 
voivat hyvin
Suurin osa suomalaisista 6-vuotiaista lap-
sista voi hyvin. Lähes kaikilla on kavereita 
ja lapset kokevat, että aikuiset kuuntelevat 
heitä niin kotona kuin päiväkodissa. Val-
taosa lapsista kertoo saavansa kehuja, ja 
he osaavat sanoa, missä asioissa ovat hy-
viä. Lapset myös uskaltavat pyytää apua 
vieraalta aikuiselta, jos joutuu kaupassa 
eroon vanhemmistaan. 

6-vuotiaiden joukossa on kuitenkin pie-
ni joukko lapsia, jotka eivät tunnista myön-
teisiä asioita elämässään tai jotka eivät koe 
saavansa positiivista palautetta tai apua. 
Epäluottamusta viestivässä ryhmässä on 
poikia enemmän kuin tyttöjä. 

Nyt ensimmäistä kertaa toteutetun Lapsi-
barometrin tarkoituksena on tuottaa sään-
nöllisesti tietoa suomalaisten 6-vuotiaiden 
lasten hyvinvoinnista. Lapsiasiavaltuutetun 
toimiston teettämässä tutkimuksessa ke-
rätään lasten omaa kokemustietoa heidän 
arjestaan ja elämästään. Tutkimus tehdään 
kahden vuoden välein. 
Lapsibarometri 2016: Luottamus 6-vuotiaiden 
lasten kokemana.

Veteen leikkimään!
Varhainen totuttelu veteen lisää lasten ui-
mataitoa ja ehkäisee veteen liittyviä tapa-
turmia. Vesileikit ja vauvauinti kehittävät 
myös motorisia taitoja. Aina ei kuitenkaan 
tarvitse lähteä uimahalliin antaakseen 
lapselleen mahdollisuuden vesileikkeihin: 
veteen voi tutustua myös kotioloissa kyl-
pyhetkien lomassa. Kun vedessä oppii ole-
maan luontevasti, siitä on helppo jatkaa 
kohti uimataidon opettelemista. Uinti on 
monille perheille kiva yhteinen harrastus.
www.lapsestavedenystävä.fi 

Päihdeongelma leimaa perheen
Suomessa on noin 65 000–70 000 lasta, 
joiden toisella tai molemmilla vanhem-
milla on vakava päihdeongelma. Lapset 
kokevat, että ympäröivä yhteisö suhtau-
tuu usein tuomitsevasti päihdeongel-
maisiin ja heidän perheenjäseniinsä. 

Alkoholiongelmaan liittyvä häpeä ja lei-
maaminen vaikeuttavat avun hakemista 
ja saamista. Nuoret toivovat vahvempaa 
puuttumista ja ulkopuolisten tukea sil-
loin, kun perheessä on päihdeongelma. 
Lähde: THL.

R05AN K00D1 on Yleisradion 
opetuksellinen peli, joka innostaa 
7–12-vuotiaita ohjelmoimaan. 
www.rosankoodi.fi 

Järjestöt haastavat kuntavaalieh-
dokkaat allekirjoittamaan lasten ja 
nuorten valtuutetun huoneentaulun.
huoneentaulu.fi

Seksi lisää onnellisuutta
Parisuhde on sitä onnellisempaa, mitä tyy-
dyttävämpää seksielämää siinä on. Kol-
masosa parisuhteissa elävistä naisista ja 
miehistä ei kuitenkaan pidä seksielämään-
sä tyydyttävänä. Tyytymättömien mää-
rä on lisääntynyt 10 prosentilla vuodesta 
2007. 
Perhebarometri 2016. 

Paljon monipuolista liikuntaa lapsena har-
rastaneiden nuorten on helpompi palata 
liikunnan pariin varhaisaikuisuudessa, vaik-
ka välillä olisikin ollut liikkumisessa taukoa, 
todetaan LitL, KM Susanna Takalon väitös-
kirjassa.

Lisätietoa: alli.fi 

Koti opettaa rahankäyttöön
Suomalaisvanhemmat opettavat lapsilleen 
tunnollisesti rahankäyttöä, mutta pitävät 
myös koulun vastuuta suurena. Talouden-
hallintataidot mielletään perustaidoiksi, 
jotka kulutusyhteiskunnassa on osattava 
välttääkseen maksuvaikeudet. Lähes 2/3 
vanhemmista myös uskoo, että heidän pi-
tää tukea lastaan taloudellisesti myös sen 
jälkeen, kun lapsi muuttaa pois kotoaan. 
Tulos on eurooppalaisittain korkea, vain 
Kreikassa määrä on suurempi.
 Lähde: Intrum Justitia Oy:n tutkimus. 

laute, jossa toivottiin säännöllisesti myös 
kannustavaa tai positiivista palautetta 
lapsen koulunkäynnistä. Aiemmin Wilma-
merkinnät ovat suurimmaksi osaksi käsitel-
leet koulupoissaoloja. Uudistus sopii hyvin 
uuden opetussuunnitelman henkeen, jo-
ka korostaa yhdessä tekemistä ja myös 
vanhempien osallistumista koulutyöhön. 
Onnistumiset lisäävät lasten oppimismo-
tivaatiota. Wilma-onnistumisista voi iloita 
yhdessä vanhemman kanssa. 

Koulu-
ruokailu 
sai uudet 

suositukset.
 www.thl.fi
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Metsäpelit.fi-osoitteessa on nuorille 
suunnattuja suomalaisia metsä- ja 
luontoaiheisia pelejä.
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koonnut Maarit Piippo

Mitä uusi varhaiskasvatuslaki edellyttää palvelujen järjestäjiltä? 
Kirjassa perehdytään päiväkotihenkilöstön vastuualueisiin, poh-
ditaan ryhmäkokoa ja avataan vanhempien roolia. Lisäksi var-
haiskasvatusta tarkastellaan lastensuojelun ja ihmisoikeuksien 
toteutumisen näkökulmasta.
Heinonen, Iivonen ym.: Lasten oikeudet ja aikuisten vastuut 
varhaiskasvatuksessa. PS-kustannus.

Mediankäyttöä erityisesti kasvatuksen näkökulmasta käsittele-
vässä oppaassa on tietoa mm. lasten käyttämistä mediasisäl-
löistä ja niiden merkityksestä arjessa.
Lapset & media – kasvattajan opas. Kansallinen audiovisuaali-
nen instituutti. 

Mistä sotaa paenneet maahanmuuttajalapset haaveilevat? 
Kirjailija haastatteli sataa 3–18-vuotiasta maahanmuuttaja-
taustaista lasta ja nuorta, jotka kertovat unelma-ammatistaan, 
harrastuksistaan sekä arjessa iloa tuottavista asioista. 
Esko-Pekka Tiitinen: Sata unelmaa. 

Selkokielellä ja yleiskielellä kirjoitetussa seikkailu- ja taidekir-
jassa tavataan tonttuja, vedenhaltijoita, maahisia ja muuta 
metsän väkeä. Selkokielinen versio palvelee mm. lukemaan 
opettelevia ja eritystukea tarvitsevia.
Marjatta Levanto ja Julia Vuori: Metsän pieni kansa. Maahenki.

Ensiäitien kerhotoiminnan pyörittämiseen on nyt uusia työka-
luja ja näkökulmia. Sylivauvat-kirjassa on ideoita, tietoa ja teke-
mistä.
Koivisto, Paavilainen, Puotiniemi: Sylivauvat – vertaisryhmä  
äideille. Lasten Keskus.

Myökki-Pyökkimetsän 
säännöt
Hyppelihiirestä pikku ystävineen on mu-
kavaa asustaa Myökki-Pyökki-metsässä 
silloin, kun ei tarvitse pelätä isompien 
eläinten vainoa. Mutta kun Samuli Siili yrit-
tää syödä Martti Metsähiiren mummon, 
tarvitaan metsään säännöt, jotka takaavat 
rauhallisen elämän kaikille. Norjalaiseen 
satuklassikkoon perustuva nukkeanimaa-
tio kertoo, että kaikkien on oltava ystäviä 
keskenään. Thorbjørn Egnerin kirjaan pe-
rustuva koko perheen elokuva Hyppelihiiri 
Myökki-Pyökki-metsässä tulee elokuvate-
attereihin 7.4. 

Yökyöpelit valvovat ja 
laulavat 
Kadonneita esineitä, absurdia huumoria ja 
talo, jossa kukaan ei koskaan nuku. Agent-
tinero Naru tutkii syötävien esineiden sa-
laisuutta ja tutustuu erikoisiin henkilöihin, 
kuten Mahtimummeliin ja Vauvakaaniin, 
Laura Ruohosen lastenkirjoihin perustu-
vassa Yökyöpelit-esityksessä. Sari-Anne 
Paasosen ohjaamassa musiikkinäytelmäs-
sä kuullaan Anna-Mari Kähärän säveltä-
miä lauluja Yökyöpelit-levyltä, joka voitti 
vuoden lastenlevypalkinnon vuonna 2015. 
Pikku Kakkosestakin tutuksi tullut koko 
perheen Yökyöpelit-esitys nähdään Kemin 
kaupunginteatterissa 25.3.–19.5.

Tuulta vastaan
Suuren Pohjantuulen voimat ovat arvaa-
mattomat, kun talot, puu ja laivat kaa-
tuvat sen tieltä. Kukaan muu kuin köyhä 
maalaistyttö ei uskalla nousta vastusta-
maan tuulta. Matkalla vahingonkorvauksia 
vaatimaan tyttö kohtaa monta vaarallista 
tilannetta, mutta rohkeus palkitaan. Tans-
siteatteri Raatikon esitys toteutetaan kiina-
laisen Wusheng Companyn toiminnallisen 
teatterinmetodin keinoin. Pohjantuulen 
kolme lahjaa -esitys nähdään Vantaal-
la Raatikon teatterissa helmikuussa sekä 
20.4.–19.5. 

Tangoa vauvoille 
Intensiivinen, ihana, hurja ja herkkä – vau-
van ja vanhemman suhde on ainutlaatui-
nen tunteen ja liikkeen virta. Koreografi 
Riikka Siiralan vauva-aikaa kuvaava tans-
siesitys, BabyTango, saa ensi-iltansa 
19.–26.3. osana Hurraa!-festivaaleja Hel-
singissä. Siirala on myös mukana toteutta-
massa 100 vauvaa tanssii -haastetta, joka 
kutsuu kaikki vauvat perheineen tanssi-
maan Helsingin Narinkkatorille 16.3. 

Lasten ja nuorten teatterifestivaali Hurraa! 
levittäytyy eri puolille pääkaupunkiseudun 
katuja, toreja ja esityslavoja 18.–26.3. Mu-
kana on myös satuoopperaa, nykysirkusta, 
pienoismusikaalia ja perinteistä teatteria yh-
teensä 17 esityksen ja 90 esityskerran voimin. 
www.hurraa.org ja www.suomitanssii.fi

Luonnon voimaa Sinkassa
Linnunlaulua, kukkivia puita, vihreitä niit-
tyjä – elääkö kokemus luonnon voimasta 
meissä muistona solutasollamme? Esi-
isämme savannilla kokivat luonnon vihrey-
den ruoan, juoman ja suojan antajaksi, ja 
sama tarve kasvillisuuden äärelle elää vielä 
tämän päivän kaupunkilaisissakin. Tutki-
mukset todistavat, että luonto rentouttaa 
ja tasapainottaa. 

Keravan kaupunginmuseo juhlii luonnon 
voimaa Vihreä maa – kukkiva kaupunki 
-näyttelyssä Keravan Taide- ja museokeskus 
Sinkassa 18.3.–2.7. Sinkan lastensunnuntai-
ta vietetään 23.4. Näyttelyyn liittyy myös vi-
hertaiteen tapahtumia. www.sinkka.fi

Boogiemeininkiä
Kun klovni Elviira lomailee Hulahulamaassa, 
tiedossa on boogiemeininkiä ukulelemaus-
tein. Palmut huojuvat ja porot laukkaavat 
eksoottisissa lastenlauluissa, joita säestävät 
kontrabasso, haitari ja erikokoiset ukulelet. 
Kuopion musiikkikeskuksessa 11.3. kuultava 
lasten etnokonsertti on osa Samuelin polo-
neesien ohjelmistoa, jolla juhlitaan suoma-
laista kansanmusiikkia. Klovnina laulaa ja 
soittaa Minnamaria Koistinen. Klovni Elvii-
ran ja Mukulelen lastenkonsertti soveltuu 
parhaiten 3–12-vuotiaille.

Kirjat

Koulutusinnovaatio
Lukumummi ja -vaari -toiminta on valit-
tu HundrED 100 suomalaisen koulutus-
innovaation joukkoon. MLL:n piireissäkin 
käytössä olevassa mallissa vapaaehtoisilla 
senioreilla on mahdollisuus käydä kou-
luissa lukemassa lapsille kahdenkeskisis-
sä lukutuokioissa. Osa lukumummeista ja 
-vaareista on saanut perehdytyksen lasten 
sujuvan lukutaidon tukemiseen, osa on eri-
koistunut auttamaan maahanmuuttajalap-
sia kasvattamaan sanavarastoaan.

Toiminnan kehittämisestä vastaa muun 
muassa Niilo Mäki Instituutti. 
Lisätietoa: lukumummit@nmi.fi 

Satukirja viittomakielellä

Hyvästä viittomakielisestä 
lastenkirjallisuudesta on ollut kova pula. 
Kuurojen Liitto on vastannut tarpeeseen 
ja julkaissut ensimmäisen viittomakielisen 
satukirjan, Sinikka ja Tiina Nopolan 
Heinähattu, Vilttitossu ja ärhäkkä 
koululainen. Sadussa on mukana myös 
suomenkielinen ääniraita. Tavoitteena on, 
että viittomakieliset lapset voivat seurata 
satua yhdessä kuulevien luokkakavereiden, 
perheenjäsenten ja ystävien kanssa. 

IsoV
Väestöliitto on tehnyt isovanhemmille 
omat IsoV-verkkosivut, joilta saa tietoa, 
tukea ja vinkkejä erilaisiin isovanhempia 
kiinnostaviin ja askarruttaviin asioihin.  
www.vaestoliitto.fi > vanhemmuus

Valtakunnallinen 

Suuri lukuseikkailu 

kutsuu Suomen 

juhlavuonna lapset ja 

nuoret perheineen 

kirjojen pariin. 

www.suurilukuseikkailu.fi
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Kuva: Jennifer Steinkamp, Still Life
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Jäsensivut Jäsensivut

Jäsenedut
Lapsemme-lehti 4 kertaa vuodessa,   
maksaville jäsenille. 
MLL:n jäsenperheet saavat yleensä   
alennuksia muun muassa paikallis-  
yhdistysten kerhomaksuista. Muista   
mahdollisista paikallisista jäsen-  
eduista yhdistyksesi tiedottaa jäsen-  
kirjeissään ja nettisivuillaan. 

Matkailu, majoitus ja pääsymaksut
	 Anttolanhovi
 HakoApajan Aikhikylä
 Hotelli Helka
 Ikaalisten matkatoimisto
  Kuortaneen urheiluopisto
 Matkailukeskus Pajarinhovi
 Naantali Spa ja Ruissalon kylpylä
 Ranuan eläinpuisto
 Restel Hotel group / Rantasipi-kylpylä 
 hotellit
 SIIDA – Saamelaismuseo ja luonto-  
 keskus
 Sokos hotel Edenin kylpylä ja kuntosali
 Sokos Hotellit
 Suomen Scandic hotellit
 Tiedekeskus Heureka
 VIHTI miniland
 Viking Line
 Ähtärin eläinpuisto

Alennukset tuotteista ja verkkokaupoista
	 Decola.fi
	 Feelmax.fi
 Instrumentarium

www.anne.fi

PUHEENJOHTAJISTO

Liittovaltuuston puheenjohtaja
hallintojohtaja Tarja Larmasuo

Liittovaltuuston varapuheenjohtajat
arkkitehti Jarmo Heimo
yhteysjohtaja Anu Mustonen

Liittohallituksen puheenjohtaja
lasten- ja nuorisopsykiatrian
erikoislääkäri Linnea Karlsson

Liittohallituksen varapuheenjohtaja 
professori Jouko Huttunen
ylilääkäri Outi Strid

KESKUSTOIMISTON JOHTORYHMÄ

Pääsihteeri Milla Kalliomaa

Johtava asiantuntija Esa Iivonen

Viestintäjohtaja Liisa Partio

Ohjelmajohtaja Marie Rautava

Hallintojohtaja Stina Stavén

 Jesper Junior
	 Kuntokauppa.fi
	 Lastentossut.fi
	 Leikkien.fi
 Luoman Puutuote Oy
 Nekku Design
 Oppi & ilo
 Sinooperi
	 Sportacus.fi
 Synsam
 TellAbout
	 Tohvelisankari.fi
	 www.anne.fi
	 www.juhlamaailma.fi

Auto- ja välinevuokraus
 City Car Club
 Hertz autovuokraamo

Tarkemmat tiedot jäseneduista 
osoitteessa: 
www.mll.fi/jasenyys/jasenedut

Synsam

LASTEN JA NUORTEN PUHELIN 
p. 116 111 (maksuton)
ma–pe 14–20, la–su 17–20
www.mll.fi/nuortennetti

VANHEMPAINPUHELIN
p. 0800 922 77 (maksuton)
ma 10–13 ja 17–20
ti 10–13 ja 17–20 
ke 10–13
to 14–20
www.mll.fi/vanhempainnetti

Rantasipi-kylpylähotellit

•	27	%	on	liittynyt	MLL:n	jäseneksi	siksi,	et-
tä	liitto	tarjoaa	harrastusmahdollisuuksia	ja	
mielenkiintoisia tapahtumia, esim. kerhoja, 
muskareita, perhekahviloita, retkiä. 18 % 
on	liittynyt	siksi,	että	haluaa	tukea	liiton	te-
kemää tärkeää työtä.

•	Jäsenyyteen	oltiin	erittäin	tyytyväisiä.	Pe-
räti	80	%	vastanneista	antoi	jäsenyydestä	
vähintään kouluarvosan kahdeksan, viiden-
nes täyden kympin.

•	22	%	vastanneista	piti	satunnaisena	tal-
koolaisena toimimista kiinnostavimpana 
vapaaehtoistehtävänä. Yhdistyksen halli-
tuksessa	työskentely	kiinnosti	14	%:a	ja	lä-
hes	joka	kymmenettä	tukihenkilönä,	esim.	
perhekummina	tai	maahanmuuttajaäidin	
ystävänä, toimiminen. 
 
• MLL:n toiminnoista perhetapahtumat, 
kirppikset, perhekahvilat ja erilaiset kerhot, 
kuten	muskari	ja	naperojumppa,	kiinnosti-
vat jäseniä eniten.

•	Maahanmuuttajille,	varattomille	lapsiper-
heille	ja	yksinhuoltajaperheille	toivottiin	
toimintaa. 

• Aikuisjäsenille liiton valtakunnallisista pal-
veluista	tutuin	oli	Vanhempainnetti,	jota	oli	
käyttänyt	neljännes	kyselyyn	vastanneista.	
Tunnetuin oli Lasten ja nuorten puhelin, 
jonka	lähes	jokainen	(97	%)	tiesi.	

• Viidennes jäsenistä kertoi saavansa par-
haiten	tietoa	MLL:n	toiminnasta	Lapsem-
me-lehdestä ja jäsenkirjeistä. 14 %:lle 
tärkein	tiedonlähde	oli	yhdistyksen	tai	pii-
rin some-kanavat. 

Decola.fi

• 40 % vastaajista seurasi MLL:oa sosiaali-
sessa mediassa.

•	Lapsemme-lehti	saa	jäseniltä	erinomaiset	
arviot. Lehden sisältöä pidetään ajankoh-
taisena,	juttuja	asiantuntevina,	mielen-
kiintoisina ja helppolukuisina. Noin puolet 
jäsenistä lukee lehdestä muutaman itseä 
kiinnostavan jutun. Kannesta kanteen leh-
den	luki	peräti	35	%.		Vastaajista	93	%	halu-
aa	lukea	lehden	painettuna.

MLL:n	jäsenkysely	toteutettiin	loka-marraskuussa	
2016	ja	siihen	vastasi	315	jäsentä.	 
Lisätietoa: yhdistysnetti.mll.fi

Jäsenkysely kerää 
ruusut ja risut

Seuraa somessa
Facebook:
MLL:	mannerheiminlastensuojeluliitto
Nuorten MLL:	MLLNuortennetti
Koko Suomi leikkii/Terhokerho: 
kokosuomileikkii

Twitter:
MLL:	@MLL_fi
Koko Suomi leikkii/Terhokerho: 
@terhokerho

MLL-blogi:	www.mll.fi/blogi

YouTube: 
MLL: Mannerheimin Lastensuojelu-
liitto
Nuorten MLL:	MLLnuortennetti	

Instagram:
@mll_fi	ja	@terhokerho
@mll_nuortennetti

Jäsenpalvelu
Jos	sinulla	on	kysyttävää	jäsenyydestä,	voit	lähettää	sähköpostia	osoitteeseen	 
jasenpalvelu@mll.fi	tai	soittaa	ti–to klo 9–11 numeroon 075 324 5540. 
Muuttuneet	yhteystietosi	voit	ilmoittaa	täyttämällä	lomakkeen	osoitteessa	 
www.mll.fi/jasentietomuutos	tai	rekisteröitymällä	Yhdistysnetin	käyttäjäksi	 
osoitteessa	yhdistysnetti.mll.fi.

Oppi & Ilo

MLL	kokoaa	säännöllisesti	jäsenten	ajatuksia	muun	
muassa	vapaaehtoisuudesta	ja	toiminnan	kehittämisestä.	
Tuoreimmassa	kyselyssä	arvioitiin	myös	Lapsemme-lehteä.	
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Sisätossut kerhoon ja päiväkotiin

20% Alennuskoodi
Tilaa tossut osoitteesta: www.tohvelisankari.fi 

Syötä alennuskoodi 7404240 ostoskorivaiheessa
ja saat 20% alennuksen kaikista tuotteista!

Kurkkaa nettiin

Mistä hoitaja illaksi?
Vanhempainnetissä vieraillaan vuosittain 
yli 1,5 miljoonaa kertaa. Eniten käyntejä 
on lastenhoitoavusta kertovilla sivuilla. 

MLL:n piirit välittävät hoitajia yli 90 
kunnan alueelle eri puolilla maata. Net-
tisivuilta löytyy niin lista palvelua tarjoa-
vista kunnista kuin tietoa lasten hoitajista, 
hinnoista sekä perheiden velvollisuuksis-
ta, sillä perhe toimii hoitajan työnantajana. 
Sivuilla kerrotaan myös, miten voi päästä 
lastenhoitajaksi.

MLL:n lastenhoitoapu on tarkoitettu 
tilapäiseen ja lyhytaikaiseen tarpeeseen, 
esimerkiksi kun vanhemmalla on asiointia 
tai työmeno, lapsi sairastuu tai vanhempi 
haluaa viettää illan aikuisten kesken. 

www.mll.fi/vanhempainnetti → Lasten-
hoitoapua

Vuosittain yli 
1 000 MLL:n 
kouluttamaa 
lasten hoitajaa 
työskentelee 
noin 5 000 
perheessä.



HÖPÖNASSUILLE,
IHANILLE

HURJIMUKSILLE,

SANKAREILLE, 

Hyödynnä 
jäsenetusi 

-10%

Oppi&ilon puuhakortit, pelit, puuhakirjat ja muut lasten suosikit ovat
innostavia, kehittäviä ja niistä riittää iloa pitkäksi aikaa. Iloisen oppimisen

ammattilaiset ovat luoneet Oppi&ilo-sarjan, jotta lapset saisivat loistaa!

Mll:n jäsenenä saat -10% alennuksen verkkokaupastamme koodilla LBA26HFF.

Löydät tuotteet kirjakaupoista, marketeista ja tavarataloista tai voit tilata
ne kätevästi kotiin verkkokaupasta www.oppijailo.fi
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