LAPSEMME
Mannerheimin Lastensuojeluliiton jäsenlehti 4/2017

Niska
jumissa,
jo nyt!
Meri-Tuuli
on otaku
Millaista on
olla lapsi?
Puhutaan
rahasta

Ystävyyttä ensi
silmäyksellä

Kuka lasta hoitaa?

Pääkirjoitus

Äidit päättäjien huolena

Sisältö
3 Pääkirjoitus
4 Liitossa tapahtuu
8 Älä tule paha malli, tule hyvä 		
		malli
		
Ketä kuunnellaan perhevapaa-		
		uudistuksessa?

15
16
20
22
24
28
31
32

Puheenjohtajalta
Puhu rahasta
Niska jumissa!
100-vuotiaan Suomen lapset
Ystävyyttä ensi silmäyksellä
Kuin peleissä ja piirroksissa
”Yksi soitto voi auttaa”
Jatkuuko lapsuuden menestys-

		tarina?

33 Lasten asialla
34 Kohtaamia Ranualla
		
Tukioppilaiden hanke parantaa
		kouluilmapiiriä

36 Poimitut
		
40 Jäsensivut
42 Kurkkaa nettiin

17.11.2017

Minulla on ollut suuri onni saada kolme ihanaa lasta. Meistä vanhemmista tuntui hyvältä, että lapsilla ei ole suurta ikäeroa, ja niinpä he huomaavaisesti syntyivät neljän vuoden sisällä. Opiskelin odottaessani ja sain tutkintoni valmiiksi
kolmannen lapsen hoitovapaalla. Lasten isä teki töitä, johon liittyi paljon matkustamista. Arjen sujumisen kannalta oli pelkästään joustavaa hoitaa lapsia
ensimmäiset vuodet pääasiassa itse.
Käytimme varhaiskasvatuspalveluita joustavasti. Tarjolla oli loistava pienryhmä alle vuoden ikäisille ja täysipainoista ryhmätoimintaa
3-vuotiaalle samassa päiväkodissa. Kolmas lapsi
kulki vatsassa mukanani tenteissä ja kirjastossa.
Ennen kouluikää kaikki osallistuivat muutaman
vuoden päiväkodin varhaiskasvatukseen.
Nykypäättäjille olisin huolenaihe. Nuori, opinnot kesken eikä työpaikkaa tiedossa. Heikentäisin ikävästi työllisyysastetta. Perhevapaajärjestelmän uudistamista koskeva kuuma keskustelu on keskittynyt lähes yksinomaan työelämän
näkökulmaan.
Vanhemmuuden ja hoivavastuun tasaisempi jakaminen on tärkeä tavoite. Tiedämme, että
perhevapaita käyttävät pääosin äidit. Hoitovapaalle jää usein se, jonka ansiotaso on pienempi, ja ikävä tosiasia on, että palkkaerot ovat
edelleen miesten eduksi. Pienten lasten vanhempien arjen todellisuus ja hoivaan liittyvät arvostukset eivät juuri kuulu perhevapaakeskustelussa. Keskustelua naisten työllisyysasteesta käydään lyhyellä perspektiivillä. Naisten kokonaistyöaika elämänpituista työuraa tarkastellen on tutkimusten mukaan kuitenkin vain noin vuoden miehiä alhaisempi.
Hyvä perhevapaajärjestelmä on joustava. Se tarjoaa vaihtoehtoja perheiden
muuttuviin tarpeisiin ja elämäntilanteisiin ja tukee vanhempia voimaan hyvin
lapsen ensisijaisina hoivaajina ja vanhempina. Lisäksi hyvä yhteiskunta tarjoaa
lapsille virikkeellisen vertaisympäristön, jossa he voivat harjoitella tärkeitä taitoja toisten lasten kanssa.
Perhevapaiden ja varhaiskasvatuksen toimivaa yhdistelmää täytyy tarkastella ennen kaikkea lasten ja vanhempien näkökulmasta. Työelämä kyllä saa
osansa pitkällä aikavälillä.
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Mitä leikittäisiin?
MLL avasi lokakuussa Leikkipankkinettisivuston. Uusilta sivuilta löytyy leikkiideoita monenlaisiin tarpeisiin, kuten
tutustumiseen, rauhoittumiseen tai vaikka
energian purkamiseen. On musiikkileikkejä
muskariin ja eri sukupolvia yhdistäviä
leikkejä Terhokerhoihin.
Leikkejä voi etsiä nimen, leikkijöiden
iän, määrän tai leikkipaikan mukaan.
Lisäksi jokainen voi lisätä pankkiin omat
suosikkinsa. Leikin ohjeet voi liittää myös
kuvina ja videoina.
www.leikkipankki.fi

Kuva: Aleksi Tuomola

Liputa lapselle

Stipendi 30 yhdistykselle

Jouluiloa
vähävaraisiin
perheisiin
Hyvä joulumieli -keräys hankkii jälleen
varoja vähävaraisille ja vaikeassa
elämäntilanteessa oleville lapsiperheille
jaettaviin ruokalahjakortteihin.
Tavoitteena on koota 2,1 miljoonaa euroa,
jolla lahjoitetaan 30 000 kappaletta 70
euron arvoisia lahjakortteja suomalaisille
perheille. MLL:n ja SPR:n yhteistyössä Ylen
kanssa järjestämä kampanja starttaa 23.11.
ja jatkuu jouluaattoon asti.
Keräyksen nettisivuilla voi seurata
lahjoitussumman kasvamista,
lukea lapsiperheköyhyydestä sekä
vapaaehtoistyöstä. hyvajoulumieli.fi
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30 MLL:n paikallisyhdistystä on saanut
Nivealta 500 euron stipendin perhetapahtuman järjestämiseen. Palkitut tapahtumat
valittiin 124 hakemuksen joukosta Radio
Novan järjestämässä yleisöäänestyksessä.
Rahaa haettiin mm. joulujuhlien, luontoseikkailujen, kyläjuhlan, konsertin ja elokuvatapahtuman järjestämiseen. Eniten ääniä
keränneistä ja stipendin voittaneista tapahtumista lisää Yhdistysnetissä ja osoitteessa
mll.fi/nivea

Loppukiri
Vielä ennätät äänestää R-kioskin kilpailussa Lasten ja nuorten puhelinta
hyväntekeväisyyskohteeksi. Jokaisesta myydystä Ärrävesi+-juomapullosta lahjoitetaan 10 senttiä lasten ja
nuorten hyvinvointia tukevalle kohteelle, yleisöäänestyksen voittajalle.
Kilpailu päättyy 31.11. Äänestämään
pääsee osoitteessa
www.r-kioski.fi/tekeehyvaa

MLL on
Educa-messuilla
26.–27.1.2018

Kaikki mukaan nostamaan lippu salkoon
maanantaina 20.11. lapsen oikeuksien
puolesta. Mitä useampi osallistuu, sitä
varmemmin lapsen oikeuksien päivästä
tulee vakiintunut liputuspäivä.
lapsenoikeudet.fi

Lapsen oikeuksien päivänä Lasten ja
nuorten puhelimessa on maratonpäivystys. Puheluihin (p. 116 111)
ja chatteihin vastataan klo 12–21.
nuortennetti.fi

Oletko saanut MLL:n kautta itsellesi ystävän tai tutustunut kokonaiseen
ryhmään, josta on tullut teille kaikille tärkeä porukka? Aika moni on, ja
ystävysten tarinoita voit nyt lukea liiton verkkosivuilta. Eleonora ja Fanny
ystävystyivät tehdessään tukioppilaina MLL:n koulurauha-tapahtumaa.
Jos haluat kertoa oman tarinasi, lähetä postia mll@mll.fi. www.mll.fi/
satauuttaystavaa

MLL on laatinut ohjeen kunnille ja maakunnille lapsivaikutusten arviointiin.
Ohje löytyy osoitteesta www.mll.fi/lapsivaikutustenarviointi

Suomen lasten
itsenäisyysjuhla

Viestinnälle hopeaa
Taloustutkimuksen tutkimuksessa
toimittajat arvioivat eri organisaatioiden
ulkoisen viestinnän onnistumista. MLL:n
viestintä ylsi kakkoseksi järjestöjen,
etujärjestöjen ja julkisten toimijoiden
sarjassa Ilmatieteen laitoksen jälkeen.

MLL on mukana opetusja kulttuuriministeriön
vihapuhetta vastustavassa
kampanjassa.
www.torjunvihapuhetta.fi

100 uutta ystävää

5.12. vietetään Helsingin Säätytalossa valtakunnallista Suomen lasten itsenäisyysjuhlaa.
Jokaisesta kunnasta on kutsuttu kaksi lasta juhlimaan ja onnittelemaan 100-vuotiasta Suomea.
Juhlan aluksi pääministeri Juha Sipilä kättelee
10-vuotiaat tulevaisuuden rakentajat, jonka jälkeen
talo täyttyy lapsille mieluisista esiintyjistä, tekemisestä ja tietenkin hauskoista herkuista.
Juhlan järjestävät MLL, Lapsiasiavaltuutettu ja valtioneuvoston kanslian Suomi 100 -organisaatio.
#suomenlastenjuhla #suomi100

Kalenteriin!

Järjestöristeily 21.–23.9.2018
Risteily on tarkoitettu yhdistysten ja piirien
vapaaehtoisille ja toimihenkilöille.

Seuraa somekanaviamme,
niin tiedät, mitä MLL:ssa
tapahtuu juuri nyt
Facebook:
Mannerheimin Lastensuojeluliitto,
MLL Nuortennetti, Leikkipäivä,
Hyvä Joulumieli -keräys, Terhokerho
Twitter:
@MLL_fi, @leikkipaiva,
@hyvajoulumieli
MLL-blogi:
mll.fi/blogi
YouTube:
Mannerheimin Lastensuojeluliitto,
MLLnuortennetti
Instagram:
@mll_fi, @MLL_nuortennetti,
@hyvajoulumieli
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teita
Kuva-aar

Oivallukseni

Opetusinnovaatio

Kaverina toimiminen on

• avartanut katsettani
• muuttanut arkeani 		

MUISTA

Hiiop100.fi-sivuston kautta
yhdistyksen toimintaan voi saada
uusia vapaaehtoisia.

MLL:n tutkimussäätiö on avannut
nettisivut osoitteessa
www.mlltutkimussaatio.fi

		 positiivisemmaksi.
• Tutkailen eri näkö-		
		 kulmasta itseani ja sitä,
		 millainen olin 20 vuotta
		 sitten.

Kuva: MLL:n arkisto

Lukumummi ja -vaaritoiminta on saanut
kansainvälistä tunnustusta. Se on valittu
yhdeksi maailmalle levitettäväksi suomalaiseksi opetusinnovaatioksi. Lukumummit
ja -vaarit käyvät koulussa lukemassa yhdessä niiden lasten kanssa, jotka tarvitsevat lukemiseen lisätukea.
hundred.org/tietoa

Ryhtikasvatus kuului MLL:n ohjelmaan
1920-luvulta alkaen. Hyvä ryhti liitettiin kaikinpuoliseen terveyteen ja terveisiin elämäntapoihin. Vuonna 1946
liitto avasi Helsingissä ensimmäisen
ryhtineuvolansa ja alkoi julkaista valistusmateriaalia kouluille. 1950-luvulla

ryhtineuvoloita perustettiin täydentämään kunnallisia neuvolapalveluja. Myöhemmin koko maan kattanut
toiminta siirrettiin osaksi julkista palvelua. MLL:n viimeinen ryhtineuvola
suljettiin 1973. Kuva Helsingin ryhtineuvolasta vuodelta 1958.

Enemmän aikaa
Jussi työskentelee päivätyökseen kaupan
alalla. Kasvatustieteen opinnot ovat toistaiseksi yliopistolla tauolla. Toisena työnään
Jussi tekee henkilökohtaisen avustajan työtä kehitysvammaiselle miehelle.
Yläkouluikäistä kaveriaan Jussi tapaa kerran kaksi kuukaudessa. Tahti on molemmille hyvä ja jutunjuurta riittää.
– Odotukseni ovat ylittyneet. Tämä ei
tunnu yhtään raskaalta. Olen mainostanut
kaveritoimintaa kavereillenikin jakamalla
koulutuksia Facebookissa.
Jussi mielestä nykynuoret ovat entistä
fiksumpia mutta ajoittain ilman aikuisen tukea. Hänellä on kaikille aikuisille vinkki:
– Enemmän aikaa ja vähemmän roinaa!

TEKSTI JA KUVAT
ANNE LIUS-LIIMATAINEN

Jussi on aikuiskaveri
Jussi Talasniemi ryhtyi vapaaehtoiseksi kaveriksi
nuorelle ja on siinä sivussa oppinut muun muassa
rassaamaan moottoripyörää.
Jyväskyläläinen Jussi Talasniemi, 37, muistelee lapsuuttaan Kuopiossa hymyillen.
Lapsuuteen ja nuoruuteen mahtuu runsaasti hyviä hetkiä ja muistoja. Seitsemännellä luokalla hän oli tovin ilman yhtään
kaveria koulunvaihdoksen vuoksi, mutta
se ei miestä traumatisoinut. Se taisi tuoda
lopulta vain lisää syvyyttä nykyiseen vapaaehtoistyöhön.
Jussi on yksi MLL:n Järvi-Suomen piirin
kaveritoiminnan kaveripareista. Mies pohti pitkään mukaan lähtemistä ja lopulta
ilmoittautui koulutukseen. Hetkeäkään ei
ole kaduttanut.
– Koulutus oli tosi tärkeä ja antoi paljon. Meitä oli noin 15 ja kaikkia jännitti,
mitä tuleman pitää. Saimme superhyvää
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kannustusta ohjaajilta ja entisiltä vapaaehtoisilta. Koulutus oli kokonaisvaltainen paketti, joka toimii yhä hyvänä ”back uppina”,
Jussi juttelee.
Hänellä lähtemiseen painoivat myös yhteiskunnalliset syyt.
– Yksi tulevaisuuden iso ongelma on
nuorten miesten työttömyys ja syrjäytyminen. Mietin, miten pystyisin omalta osaltani ennalta ehkäisemään sitä. Tämä tuntui
sopivalta vaihtoehdolta.

Apua kaveritaitoihin
Järvi-Suomen piirin koordinaattori Marjo
Haikara kertoo, että piirillä on aktiivisen
kaveriparitoiminnan lisäksi kaverikerhoja kaverileiritoimintaa. Nyt syksyllä neljän

maakunnan piirissä on alkanut myös heppakaveritoiminta.
– Näihin hakeudutaan monesta eri syystä. Yksi voi olla yksinäisyys ja se, ettei ole
oman ikäisiä kavereita. Voi olla myös kiusaamiseen liittyviä juttuja, perhe-elämän
tilanne on haastava tai toinen vanhempi
on vaikka menehtynyt. Joskus lapsi ja nuori
kaipaa apua ihan kaveritaitoihin. Palautekeskusteluissa on tullut ilmi, että lapsi on
löytänyt toiminnan ansiosta uusia kavereita, Haikara kertoo.
Jussi ryhtyi keväällä yläkouluikäisen pojan kaveriksi. Kaksikon ensikohtaaminen
oli pojan kotona, jossa läsnä olivat myös
MLL:n työntekijä ja pojan vanhemmat.

neljä koulutusiltaa, jotka vievät aikaa noin
20 tuntia tehtävineen. Lisäkoulutuksia tarjotaan tarpeen mukaan. Lisäksi järjestetään
vertaistuki-iltoja.
– Kaveritoiminnalle on tarvetta: perheiltä tulee hakemuksia tasaisesti. Vapaaehtoiselle toiminta antaa auttamisen iloa ja
mahdollisuuden olla mukana hetki lapsen
tai nuoren elämässä. On tärkeää, jos lapsen
ja nuoren itsetuntoa voi tällä tavoin vahvistaa, Marjo Haikara sanoo.
Kaikilla perheillä, lapsilla ja nuorilla on tilaisuus päästä mukaan kaveritoimintaan.
– Perheillä, jotka hakeutuvat kaveritoimintaan ei ole lastensuojeluasiakkuutta,
sillä tämä on ennalta ehkäisevää työtä, Haikara huomauttaa.

Perheellä oli jo aikaisempaa kokemusta
vastaavasta kaveriparitoiminnasta.
– Minulla itselläni ei olisi tuon ikäisenä
ollut rohkeutta lähteä tällaiseen, jos vanhemmat olisivat ehdottaneet, Jussi nauraa.
Hänen roolinsa on olla koulun ulkopuolinen aikuinen ja kaveri, jonka kanssa nuori
pystyy puhumaan mistä tahansa. Kouluasiat pompahtelevat kaksikon keskusteluissa,
mutta kohtaamisten pääpaino on muussa.
– Mietin aluksi liikaakin sitä, että tapaamisessa pitää olla jokin aktiviteetti. Olemme käyneet leffassa ja luistelemassa ja
tarkoitus olisi lähteä kuntosalillekin, mutta
usein ollaan vaan haettu jätskit tai kahvit

ja menty rannalle pölisemään, Jussi kertoo.
Vaikka Jussi painottaa, ettei lähtenyt
kaveritoimintaan itsensä takia, hän on
saanut elämäänsä asioita, joita ei voinut
aiemmin kuvitellakaan. Mies on myös oppinut uutta.
– Poika rakastaa moottoripyöriä ja niiden rassaamista, joka on minulle ihan vieras maailma. Siinä ohessa olen oppinut
minäkin.

Kaikkien mahdollisuus
Järvi-Suomen piiri kouluttaa vapaaehtoisia
kaveritoiminnasta kiinnostuneita syksyisin
ja keväisin. Koulutukseen sisältyy yleensä

Kiinnostaako kaveruus?
MLL tarjoaa yksilöllistä tukea lapsille, nuorille, vanhemmille ja maahanmuuttajille.
Lapsille ja nuorille on erilaista kaveritoimintaa. Vanhemmille tukea tarjoavat perheissä käyvät perhekummit.
Maahanmuuttajaäidit voivat saada
MLL:n kautta itselleen ystävän.
Tukihenkilöt ovat vapaaehtoisia, jotka
koulutetaan tehtävään. Kiinnostuitko? Lisätietoja saat alueesi piiritoimistosta: mll.fi/piirit.
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Älä tule paha malli, tule hyvä malli

TEKSTI LIISA PARTIO
KUVAT ANNA AUTIO, TOMI NUOTSALO,
SUVI-TUULI KANKAANPÄÄ

Perhevapaamallia uudistetaan tiukalla aikataululla.
Ehdotuksia on tarjolla monelta taholta ja odotukset
ovat suuret. Kuullaanko vanhempien toiveet vai ohjaako
talous uudistusta?

K
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un vauva juhlii puolivuotispäiväänsä, on vanhempien
jo alettava miettiä, miten
lapsen hoito järjestetään.
Kuulostaa oudolta, koska Suomessa puhutaan jatkuvasti siitä, miten lapsia hoidetaan kotona vuositolkulla.
Ihan liian pitkään, sanovat ekonomistit.
Vanhempainrahakausi päättyy, kun lapsi on 9–11 kuukauden ikäinen. Jos toinen
vanhemmista jää kotiin lasta hoitamaan,
työnantajalle on ilmoitettava asiasta kaksi kuukautta ennen hoitovapaan alkua,
usein siis silloin, kun lapsi on seitsenkuinen.
Alle vuoden vanha on ihan liian pieni
päiväkotiin, ajattelee valtaosa vanhemmista ja päätyy siihen, että äiti jää joksikin aikaa kotiin. Isäkin voisi ja usein
haluaisikin, mutta monet asiat, kuten perheen toimeentulo, työkiireet ja totuttu tapa, ohjaavat vanhoille raiteille. Äidit myös
ottavat hoitovastuun mielellään, koska
kokevat lapsen hoidon tärkeäksi, osa nimenomaan äidille kuuluvaksi tehtäväksi.
Monet haluavat myös imettää pitkään.
Isille on kiintiöity vapaata yhteensä yhdeksän viikkoa. Siitä 18 päivää voi
käyttää niin, että molemmat vanhemmat
ovat kotona. Tavallista onkin, että vastasyntyneen kanssa opetellaan pari kolme
viikkoa arkea yhdessä. Loput isäviikot on
pidettävä ennen kuin lapsi täyttää kaksi
vuotta.
Lisäksi isällä olisi oikeus pitää oma
osuutensa puoli vuotta kestävästä vanhempainvapaasta tai käyttää se vaikka
kokonaan. Myös isä siinä kuin äitikin voisi jäädä kotiin lasta hoitamaan ja saada
kotihoidon tukea, mutta näin tapahtuu
harvoin.
u
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20–59-vuotiaiden äitien
työllisyysaste on korkeampi
kuin saman ikäisten
lapsettomien miesten.
Joka viides ei käytä edes isille kiintiöityjä vapaita. Syynä on tavallisesti työtilanne
tai työn puute sekä perheen toimeentulo. Yrittäjä-isille vapaiden käyttäminen
on harvinaista. Myös työyhteisön asenne
vaikuttaa. Isyysvapaa on työpaikoilla jo
tuttu asia, sen sijaan isän vanhempainvapaalle jäämiseen suhtaudutaan edelleen
nihkeämmin.
Kaikki isät eivät pidä vapaata edes
tarpeellisena, etenkin kun äiti on usein
isyysvapaan aikana kotona: vuosilomalla, työttömänä tai siksi, että töihin on vaikea palata muutamaksi viikoksi, jos aikoo
jatkaa lapsen kotihoitoa hoitovapaalla.
Luonteva hetki isyysvapaalle tuntuukin
olevan ennen päivähoidon aloittamista.

Äitien työllisyyden suuri kupla

Perhevapaat ovat siis Suomessa edelleen
äitien vapaita. Vaikka tasa-arvoisempi
vanhemmuus on ollut tavoitteena kauan,

muutos on hidasta. Sitä ei ole jouduttanut,
että perhevapaiden perusrakenne on pysynyt pitkään samana.
Ne isät, jotka ovat olleet perhevapailla,
ovat kokeneet kotona olosta olleen useammin myönteisiä kuin kielteisiä seurauksia. Perhevapaan koetaan nostavan
työmotivaatiota ja kasvattavan työtehoa.
Myös lapsen ja isän suhteen rakentumiselle on tärkeää, että isä on ainakin jonkin aikaa itsenäisesti vastuussa lapsen
hoidosta. WHO:n tutkimuksen mukaan
Islannissa, missä isät pitävät perhevapaista kolmanneksen, lasten suhde isiinsä on
läheisempi kuin missään muussa maassa.
Äideille pitkät poissaolot töistä ovat riski ura- ja palkkakehitykselle ja heijastuvat
myös eläkkeisiin. Perhevapaiden epätasainen jakautuminen lisää myös lapsettomien 20–40-vuotiaiden naisten syrjintää
työhönotossa, koska heidän pelätään jäävän pitkille perhevapaille. Naisten uusista

ÄITIYS-, ISYYS- JA VANHEMPAINVAPAA 2013 ALKAEN

Hoitoraha 338 e/kk +
hoitolisä pienituloiselle,
enintään 181 e/kk
+ mahdollinen kuntalisä
keskimäärin 160/kk
(2016 kuntalisää maksoi
60 kuntaa)

Ansiosidonnainen tuki,
korkeintaan 70 % tuloista.
Vähimmäispäiväraha 24 e/pv, n. 600 e/kk.
Päivärahat maksetaan arkipäiviltä.
30–50
päivää

äitiysvapaa 105 päivää

vanhempainvapaa 158 päivää

Vanhempainvapaata voi pitää kumpikin vanhemmista ja vapaalla voi olla myös vuorotellen.

isyysvapaa
18+36 päivää

hoitovapaa

lapsi 3
vuotta

Isyysvapaasta voi käyttää 1–18 päivää äidin kanssa yhtä aikaa.
Isyysvapaa on pidettävä ennen kuin lapsi täyttää 2 vuotta.

laskettu
aika/
synnytys

lapsi
9–11 kk:n
ikäinen

Osa-aikatyötä (alle 30 h/vko) tekeville
• joustava hoitoraha, alle 3-vuotiaan 			
•
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vanhemmille työajan mukaan, esim. 241 e/kk
osittainen hoitoraha 1. ja 2. luokalla 		
olevan vanhemmalle 97 e/kk

työsuhteista suurin osa on määräaikaisia,
kun miehet saavat vakituisia paikkoja.
Perhevapaakeskustelussa isoksi kysymykseksi on noussut pienten lasten äitien matala työllisyysaste. Kotona lapsia
hoitavia äitejä on syytetty peräti lorvailusta ja patistettu töihin, jotta työllisyysaste ja verokertymä kohenevat. Erityisesti
kotihoidontuki, joka mahdollistaa lapsen
hoitamisen kotona kolmeen ikävuoteen
saakka, on ollut kritiikin kohteena. Sekä
kotihoidon tuen pituutta että tasoa on haluttu leikata.
– Se osoittaa, että monet taloustieteilijät, jotka keskustelua käyvät, eivät tunne
tilastoja eivätkä perheiden arkea. Annetaan ymmärtää, että kaikki äidit ovat kotona, kunnes lapsi täyttää kolme vuotta.
Niinhän ei ole, huomauttaa perhevapaita
pitkään tutkinut Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimuspäällikkö Minna
Salmi.
Vain 14 prosenttia perheistä käyttää kotihoidon tukea lapsen kolmivuotispäivään
asti. Tavallisempaa on olla kotona muutama kuukausi, enintään siihen asti, kun
lapsi on hieman alle kaksivuotias. Käsitys
äitien hyvin matalasta työllisyydestä onkin perustunut lukuihin, joissa ovat mukana myös seuraavaa lasta odottavat sekä
äitiys- tai vanhempainvapaalla olevat.

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan äideistä, joiden nuorin lapsi oli 1–2-vuotias, oli vuonna 2016 töissä
yli puolet. 14 prosenttia oli perhevapaalla
työstä ja 19 prosenttia hoiti lapsia ilman
voimassa olevaa työsuhdetta. Se ryhmä
naisia, joiden työllisyysastetta voitaisiin
kotihoidon tuen leikkauksella nostaa, on
pieni.
– Se koskee niitä, jotka ovat kotona kaksi vuotta täyttäneen kuopuksen kanssa,
mutta heitä oli vuonna 2013 vain kuusi prosenttia alle kolmevuotiaiden lasten äideistä. Heidän töihin menonsa olisi
nostanut 18–64-vuotiaiden naisten työllisyysastetta 0,6 prosenttiyksikköä. Lisäksi
kaikilla ei ole työpaikkaa eikä paljon koulutusta, joten osa siirtyisi työttömiksi.
Kun nuorin lapsi on täyttänyt kolme,
vähintään 80 prosenttia äideistä on töissä. Kotihoidontuki ei siis merkitse äitien
jäämistä pitkiksi ajoiksi työmarkkinoiden
ulkopuolelle, vaan kyse on väliaikaisesta
vaiheesta. Elämänkaaren aikana naisilla
on työvuosia vain noin yksi vähemmän
kuin miehillä. Tarpeeseen pidentää naisten työuraa kotihoidon tukea leikkaamalla ei siis tunnu löytyvän perusteita.
– Enemmän huolta olisi ehkä syytä kantaa lapsettomien 20–59-vuotiaiden miesten työllisyysasteesta kuin pikkulasten
äitien väliaikaisesta tilanteesta. Se on nimittäin äitien työllisyysastetta alhaisempi, Minna Salmi huomauttaa.

”Ei alle vuoden vanha ole
valmis päiväkotiin. Eihän se
pysy edes pystyssä.”
”Olen ehkä vanhanaikainen,
mutta minusta äidin kuuluu
olla lapsen kanssa kotona.”
”Hiukan jännitti, palaako
multa puurot pohjaan, mut
ihan hyvin meni. Isäksi tulo ja
kotiin jääminen on ollut tähän
astisen elämäni parhaita
juttuja.”
”Olen nyt työttömänä, koska
päiväraha on isompi ja voin
helpommin opiskella, hoitaa
lasta ja tehdä satunnaisesti
töitä. ”
”On ollut niin ihana nähdä
miten arki sujuu iskän ja
poikien kesken. Eri lailla,
mutta hienosti.”

u

Hyvän perhevapaamallin lähtökohtia
• tasavertainen vanhemmuus
• työn ja perheen yhteensovittaminen, arjen ymmärrys
• riittävä korvaustaso, perheen taloudellinen turvallisuus, vanhempien
jaksaminen

• molempien vanhempien mahdollisuus työssäkäyntiin, sukupuolten
tasa-arvo

• perheiden moninaisuuden ja erilaisten elämäntilanteiden huomiointi,
joustavuus

• yksinkertaisuus
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mutta siitä huolimatta elokuun budjettiriihessä päätettiin sen käynnistämisestä.
Uudistus ei tule olemaan helppo, sillä kuten perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko on todennut, tavoitteet ovat
osin ristiriitaiset ja aikataulu tiukka. Uusi
malli on tarkoitus ottaa käyttöön jo reilun
vuoden päästä 1.1.2019.
Uudistuksella halutaan lisätä työelämän
ja vanhemmuuden tasa-arvoa, yksinkertaistaa järjestelmää ja lisätä varhaiskasvatukseen osallistumista. Mahdollisuus
hoitaa lasta kotona kolmevuotiaaksi asti
halutaan säilyttää. Samalla uudistus halutaan tehdä ”julkisen talouden raamien
puitteissa”.
Ehdotuksista ei valmistelijoilla ainakaan ole pulaa, sillä asiaa on pohdittu
jo aikaisemmin useissa työryhmissä ja
lisäksi työmarkkinajärjestöillä ja lähes
kaikilla puolueilla on esittää oma mallinsa. Erilaisten x+x-mallien vertailun sijaan
toivoisi, että uudistajilla olisi aikaa pohtia,
miten se lisäisi perheiden hyvinvointia ja
lapsen oikeutta hyvään hoivaan, vähentäisi pikkulapsiperheiden köyhyyttä ja vahvistaisi tasavertaista vanhemmuutta.

”Sopiva ikä viedä hoitoon on
se kolme vuotta, mutta en
tiedä, antaako talous myöten
olla niin pitkään kotona.”
”Minä menisin jo mielelläni
töihin ja isä jäisi kotiin, mutta
meillä on palkoissa niin iso
ero, ettei siinä ole mitään
järkeä.”

täyttää puolitoista vuotta. Pidennys pitäisi vastaajien mielestä lisätä vanhempien
kesken jaettavissa oleviin päiviin.
Toive on ymmärrettävä, mutta samalla
riskinä on, että perinteinen työnjako säilyy ja äidit käyttävät edelleen lähes kaikki
vapaat. Jos tasavertaista vanhemmuutta halutaan edistää, tarvitaan kiintiöitä.
Vuonna 2003 käyttöön otetun isäkuukauMeidän perheen omat valinnat
den myötä pidemmällä vapaalla olleiden
Julkinen keskustelu perhevapaista on isien määrä moninkertaistui vähitellen
hyvin työmarkkina- ja talouskeskeistä, noin kolmannekseen.
mutta kun oman perheen ratkaisuja mieNyt pidempää isyysvapaata käyttää jo
titään, vaa’assa painavat rahaakin enem- puolet isistä. Vuonna 2013 tullut nykyimän arvot. Päätöstä
nen kiintiömallinen isyysvapaa ja
ohjaavat ajatus siitä,
mikä on pienelle pa- Kotona lasta hoitavat äidit
mahdollisuus käytras ympäristö, sekä tekevät yhteiskunnalle
tää sitä lapsen kakhalu viettää aikaa hyödyllistä työtä, vaikka se
sivuotispäivään
lapsen kanssa.
saakka lisäsi käytPerheissä mie- ei näykään työllisyysasteessa
töä selvästi.
titään myös sitä, eikä bruttokansantuotteessa.
– Kun yksitoista
vuotta sitten esitminkä ikäisenä oma
lapsi voisi olla kypsä päivähoitoon, mis- telimme 6+6+6-mallin, sanottiin, että
tä hoitopaikan voi saada, mihin rahat riit- isiä ei saa pakottaa kotiin. Nyt kiintiöitä
tävät ja miten arki saadaan rullaamaan, ei enää nähdä mörkönä, koska tilastot ja
etenkin kun läheskään kaikki vanhem- myös kokemukset muista Pohjoismaista
mat eivät tee säännöllistä 8–16 työpäi- ovat osoittaneet, että niitä tarvitaan, Minvää. Myös käsitys päivähoidon laadusta na Salmi sanoo.
vaikuttaa valintaan.
Kun pikkulasten vanhemmilta vuonna Hyvinvointi vai talous edellä?
2013 kysyttiin perhevapaista, valtaosa Perhevapaiden uudistus on ollut vuoden
toivoi ansiosidonnaisen vanhempainva- 2008 talouslaman jälkeen kovasti esilpaan pidentämistä siihen asti, että lapsi lä. Hallitusohjelmassa uudistusta ei ole, u
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Näin naapureissa
• Ruotsin vanhempainvapaamalli on
•

•
•

•

•

Älä jää yksin.

Pohjoismaiden joustavin, Suomen
jäykin ja korvaustasoltaan matalin.
Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja
Islannissa vapaan pitäminen osaaikaisena on joustavaa ja ansiosidonnaista vapaata voi siirtää käytettäväksi lapsen 1. ikävuoden jälkeen.
Islannissa ja Ruotsissa on kolmen
kuukauden kiintiöidyt jaksot kummallekin vanhemmalle.
Ruotsissa vanhempainvapaat on
jaettu puoliksi kummallekin vanhemmalle. Vanhemmat voivat kuitenkin siirtää osan vapaista toisilleen.
Tanskassa, Ruotsissa, Norjassa ja
Islannissa lähes 90 % kaksivuotiaista on varhaiskasvatuksen piirissä,
Suomessa hieman yli 50 %.
Isät käyttävät perhevapaista Islannissa 30 %, Ruotsissa 25 %, Norjassa 20 %, Suomessa ja Tanskassa alle 10 %.

Perhevapaamallin uudistaminen on
tärkeä, mutta sen lisäksi työelämään tarvitaan joustoja nykyisen kokonaan töissä- tai kokonaan kotona -mallin sijaan.
Kokonaisuuteen vaikuttaa myös varhaiskasvatuksen saatavuus, laatu ja hinta.
Subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden palauttamiseen olisi hyvät perusteet,
sillä oikeuden rajoittaminen 20 tuntiin
viikossa hankaloittaa työn vastaanottamista ja epäsäännöllisen työn tekemistä. Neljän tunnin päivät voivat olla myös
haaste vauvaperheen arjessa ja jopa este
isomman sisaruksen osallistumiselle varhaiskasvatukseen.
Perhevapaauudistuksessa, jos missä,
pitäisikin huolellisesti arvioida eri vaihtoehtojen vaikutukset lapsiin. l
Lähteet:
Perhevapaat, talouskriisi ja sukupuolten tasaarvo, toim. Minna Salmi & Johanna Närvi, Raportti
4/2017, THL
Kolme myyttiä perhevapaista, Pohjoismaiden
vanhempainvapaat vertailussa, Anneli Miettinen,
Ajatushautomo Agenda, 2017
Koti ja perhe, lapsiperheen etuudet ja asumisen
tuet, Kela

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.

Soita maksutta
Vanhempainpuhelimeen

0800 92277

• ma–ti 10–13 ja 17–20 • ke 10–13 • to 14–20
Chattaa
• ma–ti 10–13
Tai kirjoita 24h
www.mll.fi/vanhempainnetti
Colourbox

Hän toivoisi ekonomisteilta kokonaisvaltaisempaa tarkastelua ja palkattoman
hoivatyön huomiointia.
– Pitäisi nähdä, että kotona lasta hoitavat äidit tekevät yhteiskunnalle hyödyllistä työtä, vaikka se ei näykään
työllisyysasteessa eikä bruttokansantuotteessa.

– Tärkein askel olisi pidentää isyysvapaata neljään kuukauteen ja näin turvata
lapsen hoito ansiosidonnaisella päivärahalla aina vuoden ja kahden kuukauden
ikään asti, ehdottaa Minna Salmi.
Ansiosidonnaisen pidentäminen parantaisi pikkulapsiperheen toimeentuloa
ja olisi jo lähempänä vanhempien toivetta
siitä, että tukea saisi kunnes lapsi täyttää
puolitoista vuotta. Pidennyksen suuntaaminen isille tukisi tasa-arvotavoitetta.
Uudistusta tehtäessä on varmistettava,
että vapaiden pitäminen on mahdollista
kaikille perheille. Perheet ja elämäntilanteet ovat hyvin erilaisia ja työ entistä pirstaleisempaa, joten joustavuutta tarvitaan
lisää. Vanhempien pitäisi pystyä luomaan
omalle perheelle mahdollisimman hyvä
arki. Työnantajille mahdollisuus vapaiden
pitämiseen hyvin lyhyinä jaksoina voi kuitenkin olla vaikea hyväksyä.
– Joustavuutta tarvitaan, eikä sitä pitäisi
liikaa pelätä. Esimerkiksi Ruotsissa vapaita voi käyttää jopa 1/8 päivinä siihen asti,
että lapsi on 12-vuotias, mutta vain hyvin
harva käyttää näitä mahdollisuuksia, Minna Salmi sanoo.

Puheenjohtajalta
Linnea Karlsson
liittohallituksen puheenjohtaja
lasten- ja nuorisopsykiatrian erikoislääkäri

Kuva: Suvi Elo
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Poliisihallituksen lupa nro POL-2015-12549/5.2.2016.
Keräysaika 5.2.2016-31.12.2020 koko maassa lukuun ottamatta Ahvenanmaata.
Ålands landskapsregering, lupa nro ÅLR 2015/11944/22.12.2015.
Vähävaraisten lapsiperheiden auttamiseen Suomessa.

Katse tulevaisuudessa

Suomi täyttää sata vuotta ja vuonna 1920 perustettu MLL melkein saman verran. Kaikille MLL-ihmisille
tutun tarinan mukaan Sophie Mannerheim kantoi
vuosien 1917 ja 1918 Suomen oloissa erityistä huolta
yksin lapsistaan huolehtivista äideistä ja lastensuojeluasioista. Tälle maaperälle syntyi MLL. Arvo Ylpön
ajatuksissa puolestaan oli keskeistä taistelu imeväiskuolleisuutta vastaan, muun muassa asuinoloja kohentamalla. Imetyksen merkitys ravitsemustilan ja
vastustuskyvyn parantajana nousi valistustyön ansiosta tärkeään asemaan. Monet MLL:n perustamisen
aikaisista tavoitteista voidaankin katsoa Suomessa toteutuneiksi: vastasyntyneiden kuolleisuus on maailman
alhaisinta, meillä on ainutlaatuinen neuvolajärjestelmä
ja väestömme tietotaso lasten terveyden edellytyksistä
on korkea.
1900-luvun alkupuolella koko lapsuuden käsite ja ajatus lasten erityisestä suojelun tarpeesta oli vielä hyvin
uusi. Lasten asemaa turvaava lainsäädäntö teki vasta
tuloaan. Tarvittiin ihmisiä, joilla oli visio, kyky ja halu
toimia aktiivisesti näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Näitä ihmisiä tarvittiin enemmän kuin yksi. Tarvittiin voimien ja erilaisten osaamisten yhdistämistä. Jos
katsomme ajassa riittävän pitkälle taaksepäin, on helpompi huomata, mikä kaikki on oikeastaan muuttunut.
Tuskin kukaan haikailee ”vanhoja hyviä aikoja” lasten
aseman ja heidän oikeuksiensa toteutumisen suhteen.

MLL:sta kasvoi hyvin vaikutusvaltainen yhteisö. Lisäksi meitä on paljon enemmän kuin sata vuotta sitten.
Meillä on mahdollisuus toimia tämän ajan tulevaisuuden visioiden sanoittajina. Mikä on se tämän ajan imeväiskuolleisuuden torjuntaan verrattavissa oleva asia,
jonka puolesta teemme töitä? Minulle se on lasten ja
nuorten eriarvoistumiskehitys ja siihen liittyvät riskit.
Minun visioni on, että tämä kehityskulku pitää pystyä
pysäyttämään. Kyseessä ei ole omia lainalaisuuksiaan
noudattava luonnonkatastrofi, vaan kyse on ihmisten
valinnoista ja toiminnasta. Joku tekee ne pienet ja suuret päätökset, jotka vievät kehitystä askel askeleelta johonkin suuntaan. Me voimme vaikuttaa siihen, millaisia
nämä askeleet ovat.
Mitä muita visioita tästä joukosta löytyy? Mikä on se
tärkein yhteinen asia, jonka haluaisit tulevaisuudessa
olevan toisin? Vaikka maailma on monella tavalla monimutkaisemman tuntuinen paikka kuin vuosisata sitten,
meillä on historian todistusaineistoa siitä, että asioihin
voi vaikuttaa. Muutokset lähtevät ihmisistä, yhteistyöstä, sanoista ja teoista. Se, mistä puhutaan, vahvistuu. Se
mistä ollaan hiljaa, tulee helposti hyväksytyksi. l

PS Tämä kirjoitus on vuodenvaihteessa päättyvän puheenjohtajakauteni viimeinen tällä foorumilla. Sydämellinen kiitos kaikesta, mitä olen saanut kokea kanssanne.
Mirjam Kallandille lämpimästi tervetuloa jatkamaan
liittohallituksen puheenjohtajan tehtävässä!
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TEKSTI MARJO HENTUNEN
PIIRROS JOHANNA SARAJÄRVI

ken odottaa, painottaa neuvonnan johtaja
Teija Jerkku Marttaliitosta.
Isoa hankintaa kannattaa punnita huolella. Silloin ostos myös tuntuu palkitsevammalta. Lisäksi lapselle voi kertoa,
kuinka paljon pitää tehdä töitä, että saa
esimerkiksi uuden takin tai nukkekodin.
– Jos rahasta puhutaan hyvään henkeen ja rakentavasti, lapsikin oppii suhtautumaan siihen positiivisesti. Vaikka
perheessä olisi taloudellisesti tiukkaa,
vanhemmat voivat näyttää lapsille, että
silloinkin on hyvän käytännön mukaista
neuvotella ja sopia uusista eräpäivistä laskuttajan kanssa.
Jos vanhemmat välttelevät laskujen
avaamista, lapsi oppii, että niin voi toimia.
Rahasta keskusteleminen vähentää myös
riskiä joutua aikuisena talousvaikeuksiin
ja vippikierteisiin.
Vaikka perheessä olisikin ylimääräistä
rahaa, on hyvä, ettei lapsi kaikkea saa valmiina, vaan oppii ponnistelemaan ja asettamaan tavoitteita.

Puhu rahasta

U

Pienellekin lapselle kannattaa puhua rahasta. Parhaiten se onnistuu
konkreettisten esimerkkien ja leikin varjolla. Lasta ei kuitenkaan saa
kuormittaa taloudellisilla huolilla.

sein ajatellaan, että rahankäyttö opitaan itsestään,
mutta niin ei ole. Lapsi tarvitsee myös tässä aikuisen
ohjausta. Tutkimusten mukaan vanhempien rahankäyttötavat ja tyyli puhua rahasta periytyvät.
Monille suomalaisille raha on edelleen
tabu, ja varsinkin rahavaikeuksista puhuminen koetaan nolona, hävettävänä
ja ahdistavana. Myöskään varallisuuden
osoittamista tai esimerkiksi toisen palkan kysymistä ei katsota hyvällä. Toisaalta nykyään on yhä enemmän niitä, jotka
joutuvat pinnistelemään saadakseen rahat riittämään.
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– Rahasta keskusteleminen koetaan
usein parisuhteessakin vaikeaksi. Rakkauden huumassa herkästi ajatellaan, että kaikki hoituu itsestään, mutta arjessa
tulee helposti ristiriitoja, jos olennaisista
rahankäyttöön liittyvistä asioista ei ole
sovittu. Siksi on tärkeää sopia jo yhteen
muutettaessa, miten laskut maksetaan ja
kuka vastaa mistäkin menoista, painottaa
tutkimuspäällikkö Anu Raijas Kilpailu- ja
kuluttajavirastosta.
Raha-asiatkaan ole mustavalkoisia. Ero,
sairastuminen, läheisen kuolema tai työttömäksi jääminen voivat mullistaa kenen
tahansa talouden. Lapselle on hyvä kertoa

avoimesti, jos rahasta on tiukkaa, ja että
jotain hankintaa joudutaan lykkäämään,
mutta rahahuolia ei saa sälyttää lapsen
harteille. Kun rahasta jutellaan avoimesti, syyllistämättä ja moralisoimatta, siitä
ei tule kiellettyä aihetta.

Mieliteko voi odottaa

– Lapselle on hyvä opettaa, että mieliteko
on eri asia kuin todellinen tarve. Kaikkea
ei tarvitse saada heti, vaan menoja joutuu priorisoimaan. Asumiskulut on pakko
maksaa ajoissa, ettei joudu ulos asunnosta, mutta uutta lelua tai tablettia voi het-

Kauppaleikkejä
pienen kanssa
Alle kouluikäiselle voi opettaa kolikoiden ja seteleiden tunnistamista ja kertoa, että kaupassa pitää maksaa, eikä
silti saa aina kaikkea haluamaansa.
– Pieni lapsi ajattelee hyvin konkreettisesti ja voi kuvitella, että raha
tupsahtaa käsiin seinällä olevasta automaatista tai kaupan kassalta ja että uusia leluja voi ostaa milloin vain.
Samoin 4-vuotias voi kokea kasan
kahdenkymmenen sentin kolikoita
arvokkaampana kuin viiden tai kymmenen euron setelin, sillä kolikoita on
määrällisesti enemmän ja ne saattavat
lapsen silmissä näyttää jännittävimmiltä kuin paperi, kuvailee Anu Raijas.
Lapselle kannattaa kertoa, että vanhemmat käyvät töissä ja saavat siitä

rahaa. Osa rahoista menee välttämättömiin kuluihin, kuten asumiseen,
ruokaan ja laskuihin ja jäljelle jäävällä
summalla voidaan esimerkiksi harrastaa tai matkustaa.
Pienen lapsen kanssa voi harjoitella
ostosten tekemistä esimerkiksi jäätelökioskilla tai leikkimällä kauppaa. Jo
taaperot näkevät mainoksia lastenohjelmien välissä ja lapsi iskee kaupassa
herkästi silmänsä mieluisiin tavaroihin. Uhmaikäinen lapsi saattaa heittäytyä kaupan lattialle saadakseen
tahtonsa läpi, mutta silloinkin vanhempien on tärkeää vetää rauhallisesti rajat. Kauppareissut ovatkin hyvä
hetki opettaa talousajattelua.

u

Näin meillä
Lapsella on ollut käyttörahaa siitä asti,
kun koulu alkoi. Rahaa on kertynyt esim.
syntymäpäivinä, kotitöistä tai vaikka viemällä pullot kauppaan. Eniten keskustelua
syntyy siitä, päättääkö lapsi itse rahojensa
käytöstä.
Kavereiden kanssa lapsi saattaa puhua
peleistä, joita sitten olisi pakko saada. Toistaiseksi on onnistuttu pitämään järki mukana. On keskusteltu esim. siitä, miten
monta käytettyä peliä yhden uuden hinnalla saisi. Joskus lapsi on saanut ostaa kaupasta halpaa roinaa ja huomannut itsekin,
ettei se kestä.
Säännöt rahankäytöstä ovat olleet alusta asti samat. Rahaa ei lainata tai anneta
kavereille eikä mielellään osteta karkkia tai
muuta kavereille, ainakaan paljon.

Lapsilla ei ole koskaan ollut viikkorahaa,
eivätkä isommat sitä oikeastaan ole pyytäneetkään. Lapset tietävät, että rahaa ei
ole paljon. Poika säästi rippirahansa saadakseen haluamansa huilun musiikkiharrastukseen. Pienemmillä on ollut enemmän mielihaluja. Yleensä olen maininnut
hinnasta ja sanonut, että jos vielä jonkun
ajan päästä tuntuu samalta, niin mietitään
sitten. Yleensä ne ovat unohtuneet. Kysyin
kerran viikkorahasta 9-vuotiaalta, joka sanoi, että mihin hän sitä tarvitsisi. Äiti ostaa
ruokaa, vaatteet ja karkkia.

Meillä on kotona opetettu, että rahaa pitää käyttää harkiten. Olin jotain 15 vuotta,
kun minulle avattiin oma käyttötili. Säästötilini rahat eivät ole käytössäni, mutta
käyttötiliäni saan käyttää. Minusta vanhempien olisi tärkeätä ohjata lapsia ja
nuoria siinä, että raha tulee tavalla tai toisella ansaita ja että omat hommat ja velvollisuudet täytyy hoitaa. Kouluissa voisi
myös enemmän puhua järkevästä säästämisestä tai sijoittamisesta. Se on iso ongelma, kun monilla on jo alle 20-vuotiaana velkaa.

Minna, lapset 19, 17, 9 ja 5 v

Kata, 17 v

Aki, lapsi 10 v
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Koululainen opettelee
säästämistä
”Mutta kun muutkin…” Sosiaalinen
Kouluiässä lapsi oppii laskemaan,
päättelemään ja tunnistamaan nume- paine tulee tutuksi kouluiässä. Lapset
roita. Hän voi tehdä pieniä itsenäisiä vertailevat herkästi, millaisia vaatteita
ostoksia. Jos lapsi haluaa uuden table- ja kännyköitä kenelläkin on tai missä
tin tai polkupyörän, voidaan sopia, että on käyty lomamatkoilla. Vanhempien
onkin tärkeää opettaa lapselhän säästää osan rahoisle, että raha ei ole ihmisarvon
ta itse. Samalla lapsi moViikkoraha
mittari eikä ketään saa syrtivoituu uuden tavaran
voi olla
jiä vähävaraisuuden vuoksi.
hankintaan ja oppii ymmärtämään sen arvon.
vastikkeellista. Huonossa tapauksessa rahasta tulee kiristämisen ja
Tapoja säästämiseen
voivat olla viikkoraha sekä isovanhem- vallankäytön väline, mitä se ei koskaan
pien, kummien tai sukulaisten anta- saisi olla. Lapset oppivat käyttäytymimat synttärilahjarahat, yläasteikäisillä sen tässäkin tapauksessa aikuisilta.
Raijaksen mielestä viikkoraha voimyös mahdollinen kesätyö.
– Nykyään raha on yhä useammin si olla vastikkeellista. Kun lapsi tekee
näkymätöntä, kun korttimaksamisen vaikkapa jonkun kotityön, hän voi saalisäksi mukaan on tullut esimerkiksi da siitä muutaman euron.
mobiili- eli matkapuhelimella mak– Yläasteikäinen voi jo päästä kesäsaminen. Kun tämän ajan lapset ovat töihin ja hankkia omia tienestejä. Hän
aikuisia, konkreettista rahaa ei ehkä ei kuitenkaan ole täysivaltainen toienää olekaan. Siitä huolimatta raha mija rahamarkkinoilla eikä voi allemenee tililtä, Anu Raijas toteaa.
kirjoittaa esimerkiksi lainapapereita.

Esiintyjinä mm.

27.12. Helsinki
29.12. Tampere

Samuli Edelmann
Pikku G
LEO
Lisätietoja: mll.fi/konsertti
Seuraa Facebookissa
@viattomienlastenpaivankonsertti
Konsertin tuotosta puolet Lasten ja
nuorten puhelimen hyväksi

Nuorelle neuvoja
menojen seuraamiseen
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Aikuistuvalla nuorella raha-asiat liittyvät itsenäistymiseen ja oman kodin
perustamiseen. Jos nuori vielä asuu
kotona, hänen kanssaan voi jutella siitä, mitä asuminen ja eläminen maksavat.
Myös pikavipeistä on hyvä varoittaa
etukäteen, vaikka velkaa voi ottaa vain
täysi-ikäinen.
Nuoren kanssa kannattaa jutella siitä, mitä tapahtuu, jos laskuja ei pysty
maksamaan ja kannustaa seuraamaan
omia menoja. Menojen seuraamiseen
on olemassa erilaisia sovelluksia, kuten Penno, mutta saman asian ajaa
ruutuvihko tai excel-taulukko.
– Nuori saattaa yllättyä siitä, kuinka ison osan rahoista nielaisee vuokra,
ruoka, sähkölasku ja vessapaperi, koska vanhempien luona asuessa sellaisia
asioita ei tarvitse ajatella, Anu Raijas
sanoo.
Nuorella haasteita taloudenhallintaan tuovat opiskelu ja pienet tulot.
Itsenäistyminen tapahtuu asteittain
ja erehdykset ovat inhimillisiä. Ei ole

tavatonta, että jääkaapin tyhjentyessä
nuori tulee lapsuudenkotiin syömään
tai että tili ammottaakin tyhjyyttään
vuokranmaksupäivänä.
– Kotoa muuttaessa tulee väistämättä asioita, joita ei ole osannut huomioida. Pitää tehdä vuokrasopimus, ottaa
vakuutuksia ja täyttää lomakkeita.
Nuorta saatetaan helposti ohjata luukulle toiselle, mikä saattaa turhauttaa.
Vanhempien kanssa voi käydä yhdessä
läpi, mistä voi hakea apua, Teija Jerkku kertoo.
Nuori voi kokea rahaongelmat hävettävinä. Siksi vanhempien kannattaa korostaa, että niissä ei ole mitään
hävettävää ja että mitä varhaisemmin
hakee apua, sitä helpommin asiat selviävät. Avun hakeminen ei ole koskaan
liian myöhäistä.

Liput
Ticketmasterista

Asiantuntijat: neuvonnan johtaja Teija Jerkku
Marttaliitosta ja tutkimuspäällikkö Anu Raijas
Kilpailu- ja kuluttajavirastosta.
Lisätietoja: www.muntalous.fi

Pappa Fest ry

lippupalvelu

TEKSTI VIRVE JÄRVINEN KUVA COLOURBOX

voi huomaamattaan olla sykkyrässä tuntitolkulla. Hän havahtuu vasta, kun sormet
puutuvat, niska on jumissa ja päätä särkee. Tällöin rankaa on yleensä rasitettu
väärällä tavalla kuukausia, ehkä vuosia.
Aiemmin niskavaivat olivat keski-ikäisten kiusoja, mutta nyt niitä on jo koulualokkailla.
– Koululaisilla on havaittu kaularangassa muutoksia, jotka liittyvät yleensä
ikääntymiseen. Tuki- ja liikuntaelinoireilla on ikävä taipumus jatkua myös aikuisiässä, Kirsti Siekkinen kertoo.

Tavoittele ässää

Niska jumissa!
A

Mitä tiiviimmin nenä on kännykässä kiinni,
sitä useammin niska nikottelee. Onneksi on
monta keinoa suojella lapsen niskaa ja ryhtiä

jattele mielessäsi melonia,
johon työnnät pajunoksan.
Kun otat kepin käteesi, melonin paino vetää kepin kaarelle. Paju joustaa eikä katkea,
mutta puun syihin tulee säröjä. Vipuvaikutus on sama silloin, kun ihminen kumartuu näpräämään kädessään olevaa
kännykkää. Pään kumara asento kuormittaa selkärangan ylimpiä nikamia ja välilevyjä vastaavasti kuin meloni pajukeppiä.
Mitä edempänä ja alempana pää roikkuu,
sitä kovemmalle koetukselle rangan rakenteet joutuvat.
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Lapsen pää on vartalon mittasuhteisiin
nähden suhteellisesti suurempi kuin aikuisella ja painaa jopa kolmesta neljään
kiloa.
– Kun lapsi kallistaa päätään eteenpäin,
kaularangan alaosa ja hartiat saavat kantaakseen noin 25 kilon kuorman. Nivelsiteet venyvät ja niskan takaosan lihakset
kiristyvät, terveystieteiden tohtori, Selkäliiton puheenjohtaja Marjo Rinne kertoo.
Aikuisen ei tarvitse röhnöttää pitkään
tässä asennossa, kun keho alkaa viestiä kiristyksillä ja kolotuksilla asennon vaihta-

misen tarpeesta. Lapsen kohdalla tilanne
on toinen.
– Lapsen ja nuoren kuormituksesta
palautumiskyky on aikuista parempi
eikä lapsi välttämättä havahdu vaihtamaan asentoa, terveyden edistämisen
asiantuntija Kirsti Siekkinen Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö
LIKESistä sanoo.
Kehon viestit eivät välttämättä tavoita
lasta. Mobiilipelit ja keskustelut kavereiden kanssa koukuttavat ja vievät huomion. Niiden parissa ajantaju katoaa, ja lapsi

Älypuhelimen käytöstä aiheutuvat niskavaivat ovat yleistyneet niin, että niistä
puhutaan someniskana. Vika vaivoihin ei
kuitenkaan ole sosiaalisessa mediassa tai
mobiililaitteissa, vaan asennossa, jossa
laitteita useimmiten käytetään.
– Niska ei pidä asennoista, joissa se joutuu olemaan pitkään taipuneena eteen tai
taakse tai kiertymään. Pikkutarkka puuhastelu, kuten neulominen, voi olla niskan
kannalta yhtä huono juttu kuin tekstiviestien kirjoittaminen. Mummolla ja lapsenlapsella voi olla sama vaiva, Marjo Rinne
painottaa.

Niskalle ja koko rangalle hyvässä asennossa selkäranka muistuttaa sivusta katsottuna loivaa s-kirjainta, ja pää, hartia,
lantio ja polvi ovat samassa linjassa. Kun
katsoo takaapäin, hartiat ja lantiosta löytyvät suoliluun harjut ovat vaaterissa.
Ryhdikäs asento paitsi näyttää, myös tuntuu hyvältä.
– Hyvässä ryhdissä ihminen pystyy
toimimaan ja käyttämään kehoaan turvallisesti ja taloudellisesti. Tällöin kehon
lihakset kuormittuvat tasaisesti, eikä mitään kohtaa kiristä eikä kolota, Kirsti Siekkinen sanoo.
Omaa ryhtiä voi testata asettautumalla seisomaan selkä suljettua ovea vasten,
jalat pienessä haarassa, kantapäät ovessa
kiinni. Seinä sopii selustaksi, ellei sen ja
lattian rajassa ole listaa. Ryhdissä on korjattavaa, elleivät lavat ja takaraivo kosketa
tässä asennossa seinää.
– Itsestä kännykän käyttötilanteessa
otettu valokuva voi havahduttaa lapsen
tai nuoren korjaamaan asentoaan, Marjo
Rinne vinkkaa.

Tauota tekstailua

Muutamasta tekstiviestistä ei niska nikottele. Eikä se suutu, vaikka Whatsapp

Vinkkejä vanhemmalle
• Huolehdi lapsen hyvästä ryhdistä. Kehota lasta suoristautumaan seiso-

ma-asennossa ylöspäin ikään kuin näkymätön lanka ohjaisi häntä kohti kattoa.
• Tue lapsen monipuolista liikkumista. Siitä huolimatta että lapsi harrastaisi
liikuntaa ohjatusti, perheen yhteiselle liikunnalle ja arkiliikunnalle pitää jäädä
aikaa. Vaikka harrastuksiin tulisi tauko, arkiliikuntaan oppinut lapsi ei jämähdä paikoilleen. Mitä jos pyöräiltäisiin yhdessä lähipuistoon?
• Anna lapselle mahdollisuuksia liikkua. Voisiko kotiin hankkia tangon tai
renkaat, ehkä myös jumppapallon? Riippuminen tekee ruodolle hyvää. Selinmakuu pallolla, kädet sivulle ojennettuina, avaa mukavasti somettelussa suppuun mennyttä rintarankaa.
• Huolehdi, että lapsi tauottaa istumistaan. Jos luonnollisia taukoja ei tule,
kännykkään voi ladata muistuttajan: takamus ylös tuolista vähintään tunnin
välein.
• Laadi lapsen kanssa somesäännöt. Ihan kuten nukkumiselle, myös somelle ja pelaamiselle on sovittu aika. Jotta houkutus käyttää kännykkää vuoteessa niska kenossa ei kasvaisi liian suureksi, kännykän voi siirtää yöksi vaikka
eteiseen.
• Anna rangan palautua. Painon mukaan valittu patja ja oikean korkuinen
tyynyt huolehtivat, että nukkujan paino jakautuu alustalle tasaisesti ja ranka
pysyy suorana. Patja ja tyyny pitää myös uusia säännöllisesti.

Vinkkejä lapselle ja nuorelle
• Opettele näpyttelemään kännyk-

kää kahdella kädellä. Näin kuormitus
niska-hartiaseudulla jakautuu tasaisemmin.
• Näpyttele kohtuudella. Kaikkia
viestejä ei tarvitse näpytellä kerralla.
• Liikuta silmiäsi pään sijaan. Kun
luet tai kirjoitat viestejä puhelimella,
käännä katse alas, älä päätä.
• Mieti, onko kaikki somen käyttö
välttämätöntä. Voisitko tavata kavereita ja keksiä yhdessä tekemistä vaikka ulkona?

ja Facebook veisivät osallistujansa päivästä tunnin ja tabletti koulutöineen toisen.
– Niska kestää, jos se ei joudu olemaan
eteenpäin taipuneessa asennossa pitkiä
aikoja kerrallaan. Kännykän käyttöä kannattaa tauottaa, eikä suoltaa viestejä koko tuntia yhteen menoon, Marjo Rinne
sanoo.
Puhelinta voi opetella näppäilemään
kahdella kädellä. Tällöin näpyttelystä aiheutuva kuormitus jakautuu kehossa tasaisemmin ja isommalle alueelle kuin
yhdellä kädellä näprätessä. Näytölle näkee pienemmälläkin pään liikkeellä: pään
sijaan kannattaa opetella liikuttamaan silmiä.
– Liikunta laittaa verenkierron liikkeelle ja elvyttää niskaa, vaikkei se kohdistuisi suoraan niska-hartiaseutuun. Lapsen
kanssa on hyvä sopia pelisäännöt ruutuajalle niin, ettei yhtäjaksoista istumista
tule kerralla tuntia enempää, Marjo Rinne muistuttaa.
Mutkan kautta vaikuttaminen on lasten
ja nuorten kohdalla useimmiten kieltoja
ja rajoituksia toimivampi tapa. Aikuisen
oma esimerkki toimii parhaiten niin somen käytössä kuin liikkumisessakin. Liikkuvan lapsen takana on liikkuva aikuinen,
ja mieluiten lapsen kanssa yhdessä liikkuva aikuinen.
– Yhteisestä metsäretkestä tai uimahallissa peuhaamisesta syntyy mukavia
muistoja, jotka kannustavat lapsen liikkeelle monesti aikuisenakin, Marjo Rinne
sanoo. l
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KUVAT KENNEL HELSINKI OY

Kysyimme asiantuntijoilta
itseltään heidän iloistaan,
peloistaan, ystävistä, perheestä
ja satavuotiaasta Suomesta.

Millaista on olla lapsi?
”Se on joskus kivaa ja joskus hauskaa, että lapsena et saa päättää
kaikista asioista. Hyvät puolet on
niitä, et sua viiään joka paikkaan
ja tehään jotain tosi hauskaa vanhempien ja perheen kaa.”

”On ikävä aina sitä toista perhettä, missä en oo sinä hetkenä.
Nään aika harvoin isää ja meillä ei
ehkä oo niin vahva suhde kuin äidin kanssa.”
”Joskus epäonnistumiset tekee
mut surulliseks, ja riidat tietenkin
ja stressi.”

”Nuorena oleminen on ihanaa.
Voi olla vielä tyhmä ja hassu ja tehä virheitä eikä tarvii olla täysin
aikuinen.”

”Jos jotkut kaverit ei voi olla, tai
ne on jossain muissa kaveriporukoissa ja ne ei välillä ota miua
mukaan.”

”Tuntuu siltä, että aikuiset määrää ihan sairaan paljon.”
”Saan ite päättää ainakin, mitä
mä leikin.”

”Pyydän aikuisen apua semmosiin
hommiin, mitä mä en ymmärrä
koulussa, sellaisiin ihan sairaan
vaikeisiin tehtäviin.”
”Jos on esimerkiksi riitaa kavereiden kanssa, niin aikuinen osaa
tuoda siihen malttia ja kärsivällisyyttä ja auttaa.”
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”Tulevaisuus pelottaa ja huolettaa, koska ei ikinä tiedä, mitä se
tulee pitämään sisällään.”
”Ampiaiset on mua vähän pelottanu. Ja mua pelottaa semmoset
asiat, et mua puraistaan. Pelkään,
et on hirviöitä.”

”Miut tekee iloseks ystävät ja kirjojen lukeminen.”
”Mut tekee iloseks pelaaminen ja
kavereitten kanssa oleminen. Ja
sit jotkut mun lempi-youtubettajan videot.”
”Mulle vaikea asia on tämä elämä: ei saa, mitä haluu. Se toimii
jotenki oudosti, ja mä en ymmärrä koskaan maailman logiikkaa ja
elämän logiikkaa.”
”Mulle vaikea asia on miettiä, mitä teen tulevaisuudessa, oikeestaan muuta vaikeeta ei oo.”
”Suomessa on tosi turvallista.
Täällä ei voi tulla maanjäristyksiä
tai tsunamia.”
”Mä aion tehä sitä, mitä mä rakastan, enkä sitä, mitä muut haluaa mun tekevän.”

Tiedätkö sinä, millaista on olla lapsi Suomessa juuri nyt? Julkaisemme videon lasten ajatuksista lapsen oikeuksien päivänä 20.11. osoitteessa mll.fi.
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TEKSTI ANU KYLVÉN
KUVAT TOMI NUOTSALO

Vähän yllätyin, kun Shene on
niin supermoderni, Marianne
tunnustaa.

Vaatemaku, puheliaisuus,
lapsirakkaus ja
suosikkivuodenaika.
Ainakin nämä yhdistävät
Shene Mahmood Rashidia
ja Marianne Vanamoa.
Ystävykset harmittelevat,
että muualta muuttaneen
on usein vaikea tutustua
suomalaisiin.

Shene osaa englantia, mutta kaverukset
puhuvat keskenään suomea. Marianne ei
tartu kielioppivirheisiin mutta varmistaa
välillä, että on ymmärtänyt oikein, mitä
Shene tarkoittaa. Shene puhuu jo suomea
rohkeasti.
Joskus tuli pieni väärinymmärrys, kun
kaverukset viestittelivät tapaamisajasta.
Muuten kielikömmähdyksiltä on vältytty.

Ystävä ei arvostele

Kun näkee, miten luontevasti ja lämpimästi nämä kaksi ovat yhdessä, ei uskoisi,
että he ovat nähneet vasta alle kymmenen
kertaa. Tutustuminen lähti liikkeelle vähän hitaasti, sillä pian ensitapaamisen
jälkeen Shenen perhe lähti kuukauden lomalle sukulaisten luo Isoon-Britanniaan.
Syksyllä piti kiirettä, kun Shenen pojat
aloittivat päiväkodin ja Shene itse koulun.
Mutta talven mittaan ystävykset aikovat
tavata pari kertaa kuussa.
Silloin, kun ei hetkeen nähdä, viestit
liikkuvat. Marianne työskentelee lentoemäntänä ja lähettää Shenelle maisemia
Japanista tai New Yorkista. Shene lähettää
kuvia poikien hassuttelusta.
Shene asuu Helsingin Kontulassa. Tutustumisen aikoihin Marianne asui ihan
lähellä Vartiokylässä, mutta kesällä hän
muutti Espoon Haukilahteen.
Muutto johtui siitä, että Marianne erosi miesystävästään. Se oli ainut kerta, kun
kulttuurierot ovat huolestuttaneet.

Kun Shene Mahmood Rashid ja Marianne
Vanamo näkivät toisensa ensimmäisen
kerran, molempien suupielissä alkoi nykiä. Vaalea toppi, farkut, luonnonvaalea
neuletakki, nahkaballerinat. Kumpikin oli
valinnut ihan samanlaiset vaatteet. Varsinaiset tekstiilikaksoset!
– Vaatemaun lisäksi meitä yhdistävät
iloisuus, avoimuus ja lapsirakkaus. Olemme molemmat koti-ihmisiä ja tykkäämme
syksystä, naiset sanovat nyt, viisi kuukautta ensitapaamisen jälkeen.
Shene, 33, ja Marianne, 48, tutustuivat
MLL:n Ystäväksi maahanmuuttajaäidille
-toiminnan ansiosta. Hankkeen työntekijät yhdistävät ystäväparit sen perusteella,
keillä he arvelevat synkkaavan.
Ja näillä kahdella synkkaa. Viestit lentelevät Whatsappissa, ja kasvotusten hymy
on herkässä.

Ystävyyttä ensi silmäyksellä

Yleensä ystävykset tapaavat leikkipuiston laidalla ja mukana ovat Shenen pojat
Hako, kohta 4, ja Hakan, 2. Välillä Marianne ottaa mukaan tyttärentyttärensä Stellan, 3, joka tulee veljesten kanssa hyvin
juttuun.
Lasten touhuja katsellessa puhutaan
opiskeluista ja töistä. Ja tietysti lapsista.
Kerran Marianne ja Shene kävivät lounaalla Itäkeskuksessa. Toisella kerralla
Marianne esitteli Shenelle lapsuudenkul-
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miaan Espoossa: näytti vanhan kotitalon
ja koulun. Nyt he suunnittelevat uimahallireissua lasten kanssa. Uinnin jälkeen pitää tietysti syödä berliininmunkit.
– Shene tekee muuten ihanaa ruokaa.
Kerran hän toi meille leikkipuistoon
evääksi borakeja eli lihanyyttejä. Toisen
kerran hän oli leiponut baklavaa, Marianne kertoo.
Tänään hän on kutsunut Shenen kotiinsa ja tarjoaa voisilmäpullaa – punaiseen

maitoon ja voihin tehtyä tietysti. Nyt tavataan poikkeuksellisesti ilman lapsia.

Avoimuutta puolin ja toisin

Kurdilainen Shene muutti Suomeen viisi
vuotta sitten. Hänen miehensä on asunut
täällä jo 13 vuotta.
Shenellä on Erbilin yliopistosta agronomin tutkinto. Suomessa hän on ollut
töissä kahvilassa, ja syksyllä hän aloitti
lähihoitajaopinnot.

– Tähän mennessä en oikein ole saanut
omia ystäviä. Päiväkodilla ja Perheentalolla tapaan ihmisiä, mutta he ovat lähinnä
moikkaustuttuja.
Shene ja Marianne uskovat aitouden ja
rehellisyyden voimaan.
– Olen avoin ja puhelias, mutta ei se auta, jos toinen on varautunut eikä kerro mitään itsestään. Silloin on vaikea tutustua
tai edes pitää keskustelua yllä. Onneksi
Shenekin on puhelias, Marianne nauraa.
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Naisten ensimmäisessä
tapaamisessa oli mukana MLL:n
yhteyshenkilö, mutta sen jälkeen
ystävyys on saanut edetä omin
voimin.

– Mietin, miten Shene suhtautuu siihen,
että eroan. Ajattelin, että hänen perhenäkemyksensä voisi olla vähän tiukempi.
Ero ei onneksi haitannut häntä eikä vaikuttanut siihen, miten hän minuun suhtautuu, Marianne sanoo.
Shene nyökyttelee.
– Se on sinun elämääsi. Minä en puutu
siihen tai arvostele sitä.
Kyllä hänkin etukäteen vähän jännitti,
millainen tyyppi ystäväksi valikoituisi.
Olisiko se kiva, samanhenkinen tyyppi vai
ehkä joku, jolle juominen ja bilettäminen
on tärkeää.
– Meidän oli heti helppo olla yhdessä,
Shene hymyilee.

Kaikille kotouttaja

Viime keväänä Suomessa keskusteltiin
paljon maahanmuuttajista ja heidän kohtaamastaan kielteisesti asenteesta. Äärikäytös ja ennakkoluulot kismittivät
Mariannea.
– Harmitti, kun ei ollut mitään, mitä rivikansalainen voisi tehdä. Halusin osoittaa, että emme me kaikki suomalaiset ole
moukkamaisia.

Sitten Marianne näki ilmoituksen
MLL:n ystävätoiminnasta.
Hän tuntee monta muualta Suomeen
muuttanutta ja on huomannut, että suomalaiseen yhteiskuntaan on vaikea päästä sisään.
– Varmaan mihin tahansa yhteiskuntaan on. Ja jopa saman maan sisällä uuteen kaupunkiin muuttaminen voi olla
pieni kulttuurisokki. Omasta kokemuksesta tiedän, että menee noin kaksi vuotta ennen kuin paikkakunta tuntuu kodilta.
Ystävät nopeuttavat arkeen solahtamista. Marianne visioi, että vieraalle paikkakunnalle muuttavien suomalaistenkin
pitäisi saada ”kotouttaja”, joka esittelisi
kirjastot ja leikkipaikat tai vinkkaisi, mistä löytyy hyvä nuohooja ja suutari.

Ai mikä ikäero?

Marianne ja Shene odottavat Espoon metron valmistumista. Metrolla Shene pääsisi helposti suoraan kotoaan Mariannen
luo. Marianne kulkee mielellään autolla
ja toivoo, että 20-vuotias vähän ruosteinen ”kiituri” vielä läpäisee seuraavan katsastuksen.
Shene virnistää, kun Marianne kertoo
autostaan. Ihan turvallista sen kyydissä
ainakin on ollut.
Ystävyksiä yhdistää avarakatseisuus.
Perhe on paljon laajempi kuin biologinen
perhe. Esimerkiksi Mariannen sukujuhliin
kutsutaan aina venäläissyntyinen Julia, joka oli Mariannen perheessä au pairina 20
vuotta sitten. Myös Shene taitaa saada
kutsun seuraaviin kekkereihin.
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Shene toteaa, että 15 vuoden ikäeroa ei
huomaa. Mariannehan menee ihan kolmikymppisestä. Sitä paitsi jo Irakissa suuri
osa Shenen kavereista oli vähän häntä
vanhempia.
Millainen on naisten mielestä hyvä ystävä?
– Hän ymmärtää minua ja minä ymmärrän häntä. Ystävä auttaa tarvittaessa ja on
valmis ottamaan apua vastaan, Shene sanoo.
– Ystävyys on vuorovaikutusta. Jos toinen on avoin ja helposti lähestyttävä,
kuten Shene, on helppo olla yhdessä, Marianne lisää.
Jackrussellinterrieri Muru kieppuu hetken Shenen jaloissa. Shene huokaa, että
Hakon pitää ehdottomasti päästä käymään Mariannen luona, sillä poika rakastaa koiria.
Hako on kiintynyt jo Marianneenkin.
Kun Shene tänään lähtiessään huikkasi
menevänsä käymään Mariannen luona,
Hako pyysi, että Marianne tulisi mieluummin heille.
Seuraava kyläily lasten kanssa on jo sovittu kolmen viikon päähän. Jos ei silloin,
niin ehkä seuraavalla kerralla voidaan jopa kokkailla yhdessä.
– Olisi tosi kiva päästä oppimaan borakien tekoa, Marianne vinkkaa Shenelle. l
Haluaisitko sinä ystäväksi maahanmuuttajaäidille?
mll.fi/ystavaksimaahanmuuttajaaidille
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TEKSTI MAARIT PIIPPO
KUVAT SANNA LIIMATAINEN

Kuin peleissä ja piirroksissa
Mangan ja animen harrastajat fanittavat usein palavasti
omaa suosikkihahmoaan: moni pukeutuukin kuin
esikuvansa.

O

rpo teinityttö Yuuki toimii
valvojaoppilaana koulussa,
jossa päivisin opiskelee ihmisiä ja öisin vampyyreja.
Yuuki ihailee etäistä vampyyripoika Kanamea, joka kerran pelasti
hänen henkensä verenhimoisen vampyyrin puremalta.
Meri-Tuuli Malkamäki, 18, oli 13-vuotias, kun hän luki ensimmäistä kertaa
Vampire Knight -nimistä japanilaista sarjakuvaa ja tempautui oitis Yuukin ja Kanamen salaperäiseen maailmaan. Jokin uusi
ja erilainen veti häntä vastustamattomasti
manga-sarjakuvien pariin, joiden tarinoita luetaan kirjan takakannesta alkaen ja
oikealta vasemmalle kulkevaa ruutujärjestystä seuraten.
Meri-Tuuli oli katsonut lapsena televisiosta Pokémon-animaatioita, mutta vasta
yläasteella hän oivalsi, että japanilainen
piirroskulttuuri on aivan oma lajinsa.
Manga-sarjakuvat ja anime-animaatiot
nousivat suosioon Suomessa 2000-luvun
alussa, ja japanilaisesta populaarikulttuurista tuli ilmiö. Sarjakuvien ja animaatioiden lisäksi Meri-Tuuli alkoi harrastaa
cosplay-pukeutumista ja käydä alan tapahtumissa, coneissa, joissa hän tapasi
kaltaisiaan mangan ja animen ihailijoita.
– Minusta tuli otaku, japanilaisen populaarikulttuurin harrastaja. Otaku on
japania ja tarkoittaa henkilöä, jolla on intohimoinen fanisuhde johonkin, määrittelee Meri-Tuuli.
– Pelatessani valitsen usein Water
Elementalist Lux -hahmon, joka hallitsee
vesielementtiä. Vesi on minulle läheinen
teema myös nimeni takia, Meri-Tuuli
kertoo.
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Rooliasun hahmotelmia.

Asujen valmistus vaatii taitoa
Otaku viettää vapaa-aikaa mangan ja animen lisäksi tietokone- ja roolipelien parissa. Näkyvin puoli harrastuksessa on
cosplay-pukeutuminen, jossa tietyn tarinan tai hahmon fani pukeutuu esikuvansa
mukaan. Cosplay-pukeutujat tapaavat toisia cossaajia photoshooteissa, joissa asuja
kuvataan.
– Cosplay-asuja voidaan myös teettää
tai koota valmiina ostetuista osasista. Itse pidän ompelusta, ja teen yleensä pukuni itse.
Ensimmäisen kokonaisen cosplayasunsa Meri-Tuuli teki yläasteen käsityötunneilla ja viimeisimmän asunsa hän
valmisti pikavauhtia alle viikossa. Kyseessä on League of Legends -tietokonepelistä peräisin olevan Water Elementalist Lux

-hahmon ulkoasun mukaelma, jonka toteutuksessa Meri-Tuuli sai kokeilla haastaviakin tekniikoita.
Erityisen mieluista hänelle on asujen
maalaaminen. Kankaiden ohella MeriTuuli työstää softis-vaahtomuovia, paperimassaa ja uretaanitiivistettä, joita
käytetään asujen lisäosien eli propien valmistamiseen. Propit voivat olla taikasauvoja, aseita tai vaikkapa siivet.

Coneissa parasta porukkaa

Meri-Tuuli pukeutuu cosplay-asuun
vieraillessaan manga-, anime- tai pelikulttuureihin erikoistuneisssa coni-tapahtumissa. Conit ovat usein tuhansia
ihmisiä kokoavia yleisötapahtumia, joissa on tekijäesittelyjä, yleisökeskusteluja
ja työpajoja. Meri-Tuulen kotikaupun-

u
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TEKSTI EVELIINA KUTILA KUVA JOUKO SIRO

”Yksi soitto voi auttaa”

Meri-Tuuli uskoo
fanittavansa japanilaista
populaarikulttuuria
vielä pitkään.

ki Hyvinkää järjestää vuosittain ilmaisen Hypecon-tapahtuman, jossa tavataan
muita harrastajia ja perehdytään vaikkapa cosplay-kuvaamiseen, tubettamiseen ja
taikasauvojen tekoon.
Viimeksi Meri-Tuuli osallistui anime- ja
roolipeleihin keskittyvään Tracon-tapahtumaan Tampereella, jossa hän valokuvasi
ja sai uusia ystäviä harrastajista. Tapahtuma keräsi yli 5 500 harrastajaa.
– Toisen cosplay-asusta kysyminen on
luonteva tapa alkaa keskustelu. Yleensäkin coneissa on avoin ja ystävällinen ilmapiiri ja niissä tapaa maailman parhainta
porukkaa!
Meri-Tuuli on oppinut harrastuksessaan
paitsi käytännön taitoja, myös sosiaalisuutta ja erilaisten kulttuurien arvostamista. Hän on saanut lisää itsevarmuutta
ja uskallusta toteuttaa itseään.

Fanitus jatkuu

Monet anime- ja pelikulttuurin fanit piirtävät ja kirjoittavat omia tarinoita suosikkisarjojensa pohjalta. Fanfiction on fanien
keksimiä jatkokertomuksia mangan, animen tai pelien tarinoiden pohjalta, ja
fanart on suosikkisarjoista inspiroitunutta piirrostaidetta.
Japanilaiset sarjat jatkuvat useita tuotantokausia ja muuntuvat helposti eri ilmaisumuotoihin, jolloin fanitusta voidaan
pitää yllä pitkään.
– Uskon, että fanitan japanilasta populaarikulttuuria vielä aikuisenakin, sanoo
Meri-Tuuli.
Hänen tulevaisuuden suunnitelmissaan
on matkustaa Japaniin, sillä myös geishat
ja japanin kieli kiehtovat. Fani odottaa
myös monia uusia sarjoja.
– Yuri on Ice on anime taitoluistelun
maailmasta ja Miss Kobayashi’s Dragon
Maid on lohikäärmeiden pariin sijoittuva
manga. Tällä hetkellä mielenkiintoni on
vallannut Durarara!!-sarja, joka sijoittuu
Ikebukuron eläväiseen kaupunginosaan
Tokiossa. l
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Viattomien lasten päivän konserteilla kerätään
varoja Lasten ja nuorten puhelimelle.

Pokémonin jalanjäljillä
Vajaan kymmenen vuoden takaisessa tutkimuksessa Suomessa arvioitiin olevan noin 10 000 japanilaisesta populaarikulttuurista kiinnostunutta
15–25-vuotiasta.
Ilmiöstä tuli meillä trendi 2000-luvun alussa, jolloin ensimmäiset animeelokuvat, kuten Hayao Miyazakin Henkien kätkemä, tulivat levitykseen ja
manga-sarjakuvia alettiin julkaista suomeksi.
Lapsille suunnattu Pokémon-animaatiosarja esitettiin televisiossa jo
1990-luvulla, jolloin japanilaisen piirroskulttuurin erilaiset piirteet alkoivat
tulla tutuksi.
Anime ja manga kattavat lastentuotannon lisäksi laajan lajityyppien kirjon seikkailusta scifiin, fantasiaan, komediaan ja romantiikkaan. Sarjat ovat
usein jatkuvajuonisia tarinoita, jotka saattavat olla kymmenien, jopa satojen
jaksojen mittaisina.

Toimintaa tytöille, romantiikkaa pojille

Tampereen yliopiston väitöskirjatutkija Anna Rantasilan mukaan japanilaisen populaarikulttuurin harrastus on yhä suhteellisen vilkasta.
Hän arvioi, että manga ja anime kiehtovat monimuotoisuutensa vuoksi.
Tarjolla voi olla naistoimintasankareita tytöille ja romanttisia kertomuksia
pojille. Genreen kuuluu myös seikkailua aikuisille naisille tai dekkareita ja
älyllisempää sisältöä tarjoavia sarjakuvia.
– Tarjonnan joukossa on myös aineistoa, jota ei ole tarkoitettu lapsille ja
nuorille, tutkija huomauttaa.
Harrastaja voi joskus kohdata esimerkiksi sisältöjä, jossa sukupuolisuutta
käsitellään epäkypsästi ja liioittelevasti. Rantasila suositteleekin kasvattajia
kiinnostumaan siitä, millaista mangaa ja animea lapset ja nuoret kuluttavat.
– Avoin keskustelu sarjoista ja niiden mahdollisesta hämmentävästä aineistosta on parasta mediakasvatusta.
Lasta tai nuorta kannattaa pyytää näyttämään ja kertomaan suosikkisarjakuvista, animaatioista tai niissä esiintyvistä hahmoista. Samalla voi herättää
keskustelua, jos jokin sisällössä askarruttaa aikuista.
Suomeksi julkaistavassa manga-sarjakuvissa on ikäsuositukset takakannessa, ja englanninkielisissä albumeissa täysi-ikäisille suunnatusta aineistosta ilmoitetaan Explicit content -merkinnällä.
Animea katsotaan paljon myös netin kautta, mutta sieltä löytyvässä materiaalissa ei useinkaan ole ikäsuosituksia. Suomeksi julkaistu anime on yleensä laadukasta.

Muusikko ja näyttelijä Samuli Edelmannin joulu huipentuu hyväntekeväisyyskonserttiin. Viattomien lasten päivän
konsertti soi tänä vuonna Helsingissä
Johanneksenkirkossa 27. joulukuuta ja
Tampereen tuomiokirkossa 29. joulukuuta.
Ensimmäinen Viattomien lasten päivän
konsertti järjestettiin Helsingin tuomiokirkossa yhdeksän vuotta sitten.
– Teimme Virsiä-levyäni, kun legendaarinen äänimies Paul ”Pappa” Jyrälä
sairastui vakavasti ja menehtyi ehtimättä
kuulla valmista levyä. Järjestimme hänelle muistokonsertin, jossa elokuvaohjaaja
Mika Kaurismäki ehdotti Papan nimeä
kantavan yhdistyksen perustamista,
Edelmann kertoo ensimmäisen konsertin taustoista.
Sittemmin hän, Kaurismäki ja joukko
muita Jyrälän ystäviä perustivat Pappa
Fest -yhdistyksen, jonka tarkoituksena
on kerätä varoja lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdetyöhön. Yksi tuettavista kohteista on MLL:n Lasten ja nuorten
puhelin.

Avainapteekit sijaitsevat
kattavasti ympäri Suomea.
Avainapteekit tarjoavat
avaimet terveytesi ja
hyvinvointisi parhaaksi
elämän eri tilanteisiin
ammattitaidolla
ja aidolla sydämellä.
www.avainapteekit.fi

Konserttitunnelmaa viime vuodelta. Mukana on joka vuosi
monia nimekkäitä esiintyjiä.
Edelmann pitää mielenterveyden edistämistä jokaiselle ihmiselle tärkeänä tehtävänä.
– Elämästä tulee helpompaa ja vapaampaa, kun tunteista voi puhua. Haluan rohkaista nuoria pyytämään apua, sillä
pahasta olosta saa puhua, eikä kenenkään
tarvitse jäädä yksin. Yhdellä puhelinsoitolla voi olla ratkaiseva vaikutus, se voi

muuttaa koko elämän suunnan, Edelmann sanoo.
Viattomien lasten päivän konsertit ovat
Edelmannille henkilökohtaisesti yksi vuoden kohokohdista.
– Olen huomannut, että antamisesta saa
paljon enemmän kuin saamisesta, hän kuvailee konsertin herättämiä tunnelmia. l

JOULUNA 2017
LAHJOITAMME
JOULUTERVEHDYKSIIN
VARATUT VARAT MLL:N
LASTEN JA NUORTEN
PUHELIMELLE!

OVI TERVEYTEEN

Avainapteekeissa sinua autetaan pysymään terveenä

Lasten asialla

TEKSTI ESA IIVONEN KUVA ANNA AUTIO

Jatkuuko lapsuuden
menestystarina?
Lapsiin ja nuoriin investoiminen on ollut Suomen
menestyksen avaimia. Jos hyvinvoinnin perusrakenteet
rapautuvat, syrjäytymisen ehkäisyprojekteilla ei
tilannetta korjata.

Lasten ja lapsiperheiden elämää raamittavat tekijät olivat Suomessa sata vuotta sitten kovin erilaisia verrattuna tähän
päivään. Kehitys on ollut huima. Voimme
olla ylpeitä Suomen neuvoloista, varhaiskasvatuksesta, peruskoulusta, oppilashuollosta, kirjastopalveluista ja monista
muista lapsille ja nuorille hyvistä asioista. Tämä kaikki on vaatinut lainsäädäntöä
ja investointeja lapsiin ja nuoriin.
Lapsuus ei toteudu tyhjiössä. Yhteiskunnan vakaus ja rakenteet vaikuttavat
perustavalla tavalla lasten ja nuorten elinoloihin ja hyvinvointiin. Vanhempien työ
ja perheiden toimeentulo, varhaiskasvatus, koulu ja lasten vapaa-ajan toiminta
muovaavat lasten ja nuorten arkea.
Yhteiskunnan perusrakenteiden ylläpito nopeasti muuttuvassa maailmassa vaatii työtä ja reagointia uusiin haasteisiin.
Jos perusrakenteet haurastuvat, syrjäytymisen ehkäisyprojekteilla ei tilannetta korjata. Toimivat peruspalvelut, kuten
neuvolat, varhaiskasvatus, koulu ja sen
oppilashuolto, vapaa-ajan palvelut ja vanhemmuuden tuki, ovat keskeisiä lasten ja
nuorten hyvinvoinnin turvaamisessa.

Rapautuvatko rakenteet?

Viime vuosina on kuultu huolestuttavia
uutisia perusrakenteiden rapautumisesta. Koulutuksesta on leikattu, koululaisten oppimistulokset ovat heikentyneet,
varhaiskasvatusoikeutta on rajattu ja
päiväkotien ryhmäkokoja suurennettu. Lähetteiden määrä nuorisopsykiatriseen erikoissairaanhoitoon on kasvanut
lyhyessä ajassa tuntuvasti. Liian usein
peruspalveluista ei saa apua ja erityispalveluihin pääsy vie aikaa tai oikeanlaista
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apua ei saa lainkaan. Tällöin pienistä pulmista pääsee kasvamaan suuria ongelmia.
Yhteiskunnallisilla päätöksillä vaikutetaan niin hyvässä kuin pahassa lasten
ja nuorten elämään. Kysymys ei ole vain
lapsi- ja perhepolitiikkaan kuuluvista asioista, vaan laajemmin päätöksenteosta.
Esimerkiksi työmarkkinapolitiikka, asuntopolitiikka ja alkoholipolitiikka vaikuttavat vahvasti lapsiin ja nuoriin.
Jos työmarkkinapöydissä ei tunnisteta
lapsiperheiden arjen tarpeita, työn ja perheen yhteensovittaminen käy hankalaksi.
Jos kasvavassa kunnassa ei kaavoiteta ja
rakenneta asuntoja riittävästi, asumiskustannukset vievät kohtuuttoman osuuden
lapsiperheiden tuloista. Alkoholin hinnan
alentaminen ja saatavuuden lisääminen
kasvattavat alkoholinkulutusta ja usein
ongelmia lapsiperheissä ja nuorten keskuudessa.

Eriarvoistuminen uhka

Vaikka perusasiat ovat Suomessa vielä
hyvin, eriarvoistuminen näkyy lasten ja
nuorten arjessa. Hyvinvointi eriytyy myös
lasten ja nuorten keskuudessa. Hyvinvointi ja pahoinvointi kasvavat samanaikaisesti. Esimerkiksi syrjivä kiusaaminen
tai vihapuheen kohteeksi joutuminen varjostaa monen lapsen ja nuoren arkea.
Nollatoleranssista ja varhaisesta tuesta puhutaan paljon, mutta käytännön toimet voivat jäädä vaatimattomiksi. Pulmia
ja tuen tarpeita tunnistetaan, mutta oikeanlaista tukea ei saakaan. Lapsi tai nuori saattaa olla monen palvelun piirissä ja
kohdata lukuisia ammattilaisia, mutta silti
jäädä vaille apua, joka vaikuttaisi.

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

Syyllistävä hukkapuhe
Tuen saatavuutta ja palveluihin hakeutumista heikentää myös kielteinen ja syyllistävä puhe vanhemmuudesta. ”Hukassa
oleva vanhemmuus” on klisee, jota toistellaan kirjoituksesta ja puheesta toiseen.
Vanhemmuus ei ole koskaan ollut yksilöprojekti, jossa ei olisi tarvittu ydinperheen ulkopuolista tukea ja apua. Avun
hakeminen tai saaminen ei ole häpeä.
Vanhemmuuden tuki on lapsen tärkeä
oikeus. Myötätuntovajetta ja hukkapuhetta voi synnyttää myös se, että hyvässä
yhteiskunnallisessa asemassa oleva ihminen, joka ei ole elämässään kohdannut
suurempia vaikeuksia, ei kykene asettumaan vaikeuksissa olevan ihmisen asemaan.
Esimerkiksi lapsiperheköyhyyttä voidaan vähätellä toteamalla, että ”eihän
kulutusyhteiskuntaan tarvitse mukaan
mennä”. Lapsilla ei kuitenkaan ole sellaisia sosiaalisen ympäristön valinnanmahdollisuuksia kuin meillä aikuisilla. Lapsen
elämässä köyhyys voi johtaa syrjimiseen,
ryhmästä ulos sulkemiseen ja kiusaamiseen.
Yhteiskunnan muutoksen nopeutuessa myös sukupolvien väliset etäisyydet
kasvavat. Ihminen peilaa helposti tämän
päivän lasten ja nuorten elämää oman
lapsuuteensa ja nuoruuteensa. Sieltä
myös haetaan ratkaisuja nykypäivän pulmiin. Lapsuutta ei voi kuitenkaan museoida. Esimerkiksi digitalisaatio muovaa
lapsuutta ja nuoruutta merkittävällä tavalla, eikä sitä voi muuksi muuttaa hokemalla, että ”minunkin nuoruudessani
pärjättiin ilman älypuhelimia, Whatsappia ja Instagramia”. l

Suomeen tarvitaan lapsistrategia
Lasten ja nuorten oikeudet eivät toteudu itsestään. Lapsen oikeuksien
sopimusta ja muuta lasten ja nuorten oikeuksia turvaavaa lainsäädäntöä on toteutettava joka päivä
lasten ja nuorten arjessa ja heihin
vaikuttavassa päätöksenteossa.
Lapsen oikeuksien sopimus edellyttää sopimusvaltiota ryhtymään
kaikkiin tarpeellisiin toimiin sopimukseen sisältyvien oikeuksien panemiseksi täytäntöön. Sopimuksen
täytäntöönpanoa valvova YK:n lapsen oikeuksien komitea katsoo, että
lasten oikeuksien tehokas täytäntöönpano edellyttää eri hallinnonalat ja -tasot ylittävää koordinointia
ja strategiaa.
Lapsen oikeuksien komitea on suositellut, että Suomi kehittää kattavan toimintasuunnitelman lapsen
oikeuksien sopimuksen toimeenpanoon. Suomen täyttäessä sata
vuotta olisi erinomainen ajankohta
aloittaa kansallisen lapsistrategian
valmistelu.

ympäristöt, kuten toisen asteen
koulutuksen, strategia olisi tärkeä
ulottaa myös 18 vuotta täyttäneisiin nuoriin, esimerkiksi alle 21- tai
alle 24-vuotiaisiin. Lapsistrategiaan
kirjattaisiin lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja oikeuksien toteutumisen tilannekuva sekä tavoitteet
ja toimenpiteet hyvinvoinnin ja oikeuksien edistämiseksi. Kansallisen
lapsistrategian pohjalta laadittaisiin
tarvittavat kirjaukset maakuntastrategioihin ja kuntastrategioihin.
Suomessa ollaan tekemässä mittavaa sote- ja maakuntauudistusta,
jossa sosiaali- ja terveydenhuolto siirretään kunnilta 18 itsehallinnolliselle maakunnalle. Suuren
reformin yhteydessä on tärkeä varmistaa, etteivät lasten ja nuorten
asiat joudu uudessa hallintomallissa
marginaaliin. Esimerkiksi lapsivaikutusten arvioinnin järjestelmällinen
käyttöönotto olisi perusteltua kirjata kansalliseen lapsistrategiaan ja
sen pohjalta maakuntien ja kuntien
strategioihin. l

Jotta strategia kattaisi lapsuuden ja aikuisuuden nivelvaiheen
ja nivelvaiheiden tärkeät kehitys-
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Tukioppilaat Linnea Ilvesluoto (vas.), Salla Kopalainen, Maija
Juutinen ja Elina Kataja hankkivat saamallaan avustuksella
rekvisiittaa koulun yhteisiin teemapäiviin. Nuorten hanke
jatkuu ainakin tämän kouluvuoden.
Hanke starttasi teemapäivällä helmikuussa 2016. Eri-ikäiset oppilaat kisasivat päivän aikana joukkuelajeissa, joiden
teemana oli yhteisöllisyys. Koulun mediaryhmä teki teemapäivästä videon, jolla
osallistuttiin Meidän paras koulu! -videokisaan.
Pari minuuttinen video tuo hauskoja
muistoja päivästä. Videolla näkyy, kuinka
koulun oppilaista koostuva pitkä ja paksu letkajenkkajono luikertelee juhlasalissa kuin käärme.

Ryhmien sekoittumien hyväksi

TEKSTI MIA SIVULA KUVAT KAISA SIRÉN

Kohtaamisia Ranualla
I

Ranuan yläasteen tukioppilaat halusivat parantaa koulunsa yhteishenkeä.
Syntyi hanke nimeltä Kohtaamisia, joka on muuttanut koulun ilmapiiriä.

loisin värein maalattu
kukkaköynnös kiemurtelee Ranuan yläasteen
käytävän seinässä. Maalaus valmistui viime keväänä, ja nyt terälehdistä puuttuvat
enää koulun 30 tukioppilaan kasvokuvat.
Niistä voi aikanaan tarkistaa, keitä oman
koulun tukioppilaat eli tukarit ovat.
Yhdeksäsluokkalaiset Salla Kopalainen, Maija Juutinen, Elina Kataja ja
Linnea Ilvesluoto hakivat tukioppilaiksi
seitsemännen luokan keväällä.
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– Tukareiksi pääsivät kaikki hakijat. Kasiluokalla saimme tehtävään koulutusta ja
nyt olemme päätukareita, kertoo Salla Kopalainen.
Ranua on piskuinen 4 000 asukkaan
kunta Rovaniemen eteläpuolella. Se on
tunnettu erityisesti loppukesän oransseista hillasoistaan. Kunnassa annetaan
perusopetusta neljässä koulussa, joista
yksi on Ranuan yläaste.
Viime vuonna yläasteen tukioppilasohjaaja Riitta Koho sekä tukioppilaat päättivät saada liki 300 oppilaan koulussa

aikaan jotain, joka vähentäisi kiusaamista ja parantaisi yhteishenkeä.
Yhdessä miettien syntyi Kohtaamisia,
tukioppilaiden oma hanke, jonka suojelijaksi saatiin Ranuan kunnanjohtaja ja
taustatueksi nuorten etsivä työ sekä nuorisotyöntekijät.
Tukioppilaat hakivat hankkeelleen
myös Itse tehty -projektirahaa.
– Saimme 200 euroa, jolla hankimme
teemapäivän koristeita, vappukoristeita
ja palkintoja kilpailuihin, kuten tikkareita ja karkkia, Linnea Ilvesluoto kertoo.

Tukioppilaita tänä vuonna ohjaava Piia
Juntunen-Laakso kertoo, että koulussa
muodostuu helposti omia porukoita, joiden olisi hyvä välillä myös sekoittua. Se
lisää yhteisöllisyyttä.
– Siinä mielessä on hyvä juttu, että tukareissa on oppilaita monista eri ryhmistä.
Linnea listaa muutamia porukoita, joita
yläasteelta löytyy.
– Syrjäkyliltä tulevilla on omat porukat,
ja ysiluokkalaiset pojat ovat paljon keskenään. Sitten on urheilijat, joita on paljon.
Omia ryhmiä syntyy niistä ihmisistä, jotka
tykkäävät samoista asioista, kuten samasta musiikista.
Entä sitten kiusaaminen eri ryhmien
tai ihmisten välillä? Voiko tukari tai hanke vaikuttaa esimerkiksi sosiaalisessa mediassa tapahtuvaan kiusaamiseen, joka
usein on aikuisten silmiltä piilossa?
Tytöt pohtivat asiaa.
– Luulen, että somessa tapahtuva kiusaaminen on jossain määrin ongelma, Elina Kataja sanoo.
– Siitä on tosi vaikea puhua kenellekään, Linnea jatkaa.
Puhelimella tapahtuva kiusaaminen voi
tukareiden mukaan olla vaikkapa ryhmästä eristämistä.
– Tytöt eristävät, pojat yleensä sanovat
asiat suorempaan, Linnea miettii.
Elävässä elämässä tapahtuvaan kiusaamiseen tukioppilaat eivät epäröisi puuttua.
– Jos näen selvästi, että joku kiusaa toista, menen sanomaan, että tuo ei ollut järkevää, Salla sanoo.
– Meitä nuoremmat saattavat kiusata
toisia, koska haluavat huomiota. Ysiluokalla ei enää jakseta käyttää aikaa toisten
kiusaamiseen, Linnea sanoo.

Nuoret suunnittelevat koululla selfie-seinän kaikista
oppilaista.

Tukioppilasohjaajana aiemmin toiminut Riitta arvioi, että Kohtaamisia-hanke
on vähentänyt kiusaamista ja huonoa käytöstä koulussa.
– Vielä viime keväänä oli havaittavissa tönimistä ja muutama tappelukin oli.
Kun katson oppilaita nyt, he jopa liikkuvat rauhallisemmin kuin vuosi sitten.
Harvemmin kuulee, että joku huutelisi
älyttömyyksiä toiselle, hän sanoo.

Selfieseinälle kaikki
tervetulleita

Entä tästä eteenpäin? Miten tukioppilaat
aikovat jatkaa yhteishengen nostatusta
omassa koulussaan?
Tälle lukuvuodelle on luvassa monenlaista, kertoo Linnea.
– Ainakin me tehdään selfieseinä, johon tulee hankkeemme oma logo. Seinän
edessä voi kuka vain käydä ottamassa selSuomessa toimii vuosittain 11 000
tukioppilasta. Tukioppilastoiminnan
tavoitteena on edistää toiset huomioivaa käyttäytymistä, luoda kouluun
yhteishenkeä, torjua yksinäisyyttä ja
lisätä nuorten osallisuutta koulussa.
MLL aloitti tukioppilastoiminnan jo
vuonna 1972. Nykyisin tukioppilastoimintaa on lähes kaikissa perusopetuksen ylä- ja yhtenäiskouluissa.

Itse tehty -raha on tarkoitettu
13–19-vuotiaitten nuorten projekteihin koulussa ja vapaa-ajalla. Ehtona
on, että projekti on nuorten itsensä
ideoima ja toteuttama ja sillä on yhteys tukioppilastoimintaan tai MLL:n
paikallisyhdistyksen toimintaan. 200
euron suuruista avustusta voi hakea
koko kouluvuoden ajan. www.mll.fi/
itsetehty

fien yksin tai kaverin kanssa ja lähettää
sen sitten tukareille.
Kuvat on tarkoitus tulostaa koulun seinälle niin, että jokainen oppilas on kuvissa
mukana tavalla tai toisella, tukioppilasohjaaja Piia kertoo.
– Tukioppilaat hakevat vuoden varrella
kuviin mukaan heitä, jotka eivät ole vielä
kuvassa olleet.
Big Sister -viikolla tukioppilaat aikovat keksiä erilaisia tehtäviä, joita he kuuluttavat keskusradiosta. Ideana on saada
kaikki tekemään yhdessä jotakin tavallisuudesta poikkeavaa: laittamaan pipon
päähän tunniksi, laulamaan yhteistä joululaulua tai tervehtimään päivän aikana
kolmea ihmistä, joita ei normaalisti tervehdi.
– Tai me voidaan soittaa tunnin alussa
kivaa musiikkia keskusradiosta. Sellaista,
josta tulee hyvälle päälle, Linnea sanoo. l
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Lähes kaikki suomalaiset tietävät, että lasten ruumiillinen kurittaminen on kielletty
lailla. Suurin osa, 81 prosenttia, ei hyväksy
kuritusväkivaltaa edes poikkeustapauksissa. Lapsiperheiden vanhemmat hyväksyvät
lasten ruumiillisen kurituksen vielä harvemmin kuin muut.
Asenteiden muutoksesta huolimatta kuritusväkivaltaa käytetään yhä. Noin 40 prosenttia kyselyyn vastanneista kertoi joskus
turvautuneensa lastensa kasvatuksessa
kuritusväkivaltaan, esim. tukistamiseen,
sormille näpäyttämiseen, läimäytykseen,
piiskaamiseen tai väkivallalla uhkailuun.
Naiset käyttävät kuritusväkivaltaa useammin kuin miehet, vaikka suhtautuvat siihen
kielteisemmin.
Vaikka kuritusväkivallan käyttö on vähentynyt merkittävästi kymmenessä vuodessa,

Ruummiillisen kurituksen hyväksyvät

34
%

2004

26
%

2007

17
%
2012

Isin tai äidin
kanssa töihin
13
%
2017

Lähde: Lastensuojelun Keskusliitto 2017

on sillä uhkaaminen lasten kasvatuksessa jopa hieman yleistynyt. Suomalaiset kuitenkin suhtautuvat hyvin kielteisesti väkivallalla
uhkailuun. Erityisen haitallisena pidetään sitä, että lasta nälvitään tai vähätellään, pelotellaan tai alistetaan perheväkivallalle.
Lapselle huutamisen hyväksyi kasvatuskeinona puolet vastaajista ja lapsen toistuvan määräämisen yksin rauhoittumaan reilu
kolmasosa.
Jokainen vanhempi on kokenut hetkiä, jolloin lapsen kiukku tai uhma koettelee myös

vanhemman tunteita. Silloin vanhempi voi
tarvita hetken aikaa rauhoittaakseen oman
mielensä ennen kuin pystyy tukemaan lasta.
On kuitenkin tärkeää muistaa, että lapselle
yksin tunteidensa kanssa jääminen on haitallista eikä yksin jäähylle jääminen silloin
auta lasta.
Lastensuojelun Keskusliiton selvitykseen, Piiskasta
jäähypenkkiin – Suomalaisten kasvatusasenteet
ja kuritusväkivallan käyttö 2017, vastasi tuhat
15–79-vuotiasta suomalaista.

Kuva: Taksvärkki ry

Taksvärkki
täyttää 50
vuotta

Taksvärkki-keräyksillä nuoret voivat vaikuttaa ja osallistua
ikätovereidensa oikeuksien toteutumiseen ja elinolojen
kehittämiseen. Kuvassa 20-vuotias lukiolainen Taona Kayiwe Malawista.
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Lasten on tärkeää päästä näkemään ja
kokemaan, missä heille tärkeät aikuiset
tekevät työtä ja mitä työnteko on. Myös
työpaikkojen on hyvä nähdä työntekijöidensä lapsia. Lapsi mukaan työhön -päivä järjestetään 24.11. Kampanjan takana
ovat Lapsiasiavaltuutettu, Lastensuojelun
Keskusliitto sekä työ- ja elinkeinoministeriö. Mukaan voi ilmoittautua tai haastaa
muita osoitteessa
www.lapsimukaantoihin.fi.
#LMTpäivä #lapsimukaantyöhönpäivä

Taksavärkin aloittivat vuonna 1967 koululaiset ja opiskelijat, jotka halusivat vaikuttaa ja tehdä hyvää. Taksvärkki ry toteuttaa
kehitysyhteistyöhankkeita koululaisten ja
opiskelijoiden Taksvärkki-kampanjoiden
ja ulkoasiainministeriön kehitysyhteistyötuella. Halu tehdä itse, nuorelta nuorelle
-toiminta ja vapaaehtoisuus ovatkin aina
olleet Taksvärkki-liikkeen kantavia periaatteita. Nykyisin Taksvärkin kehitysyhteistyöohjelmaan osallistuu vuosittain noin
33 000 nuorta eri maista.
Tänä vuonna on ilmestynyt Nuorelta nuorelle – Taksvärkki 50 vuotta -julkaisu, jota voi tilata veloituksetta osoitteesta
tilaus@taksvarkki.fi.

3.12. vietetään kansainvälistä vapaaehtoisten päivää!

Juominen
vähentynyt
Entistä useampi nuori on raitis. Perusopetuksen 8.- ja 9.-luokkalaisista yli 60
prosenttia on raittiita, lukiolaisista 35
prosenttia ja ammattiin opiskelevista 26
prosenttia. Nuorten humalahakuinen juominen on myös vähentynyt. Sen sijaan
nuorten ylipaino näyttäisi olevan lisääntymässä.

Adoptoidun ääni

Taidetestausta

Uudessa podcast-sarjassa adoptioon liittyviä kysymyksiä pohtivat adoptoidut itse.
Jokaisen jakson jälkeen järjestetään myös
ryhmächat jaksossa käsitellystä aiheesta.
Podcastin ja ryhmächattin toteuttaa
Yhteiset Lapsemme ry.
www.facebook.com/adoptoidunaani

Käy katsomassa, miten 8.-luokkalaiset arvioivat taidetta ja kulttuuria. Taidetestaajien verkkosivustolla on jo tuhansia arvioita
koululuokkien taidevierailuista eri puolelta
Suomea. www.taidetestaajat.fi

Kouluterveyskysely 2017.

Päihteet puheeksi
pelaamalla
Peli voi olla hyvä väline ottaa päihteet
puheeksi nuoren kanssa. Esim. Fume,
Hukkaputki, Frankly ja Lydia ovat pelejä,
joiden avulla voi käsitellä päihteisiin liittyviä tilanteita, omia valintoja ja päihteiden
vaikutuksia. Nopeasti pelattavat Fume ja
Hukkaputki sopivat esim. kouluihin oppitunnin alkuun, Frankly ja Lydia tarjoavat
ajateltavaa jo kokeneemmallekin peliharrastajalle. Pelit soveltuvat myös vanhempien ja lasten väliseen keskusteluun.
Lisätietoa: Ehyt ry.

Vain joka toinen jalankulkija käyttää
heijastinta pimeän aikaan valaistussa
ympäristössä.
Liikenneturva

Turvallisesti
kotona
Jos alakoululaisesi viettää koulupäivän jälkeen aikaa yksin kotona, hän tarvitsee selkeät paloturvallisuusohjeet. Pelastusalan
Keskusjärjestön turvallisuuspäällikkö Ilpo
Leinon suositukset ovat:
• Välipalaa ei pidä tehdä liedellä. Palotilastojen mukaan lieden käytöstä aiheutuu eniten kotien tulipaloja Suomessa.
• Mikroaaltouuni sopii lämpimän välipalan
tekemiseen. Mikroaaltouunin käyttö pitää opettaa.
• Sopikaa, mitä sähkölaitteita saa käyttää.
• Tulitikkujen käyttö kotona ja ulkona on
kielletty.

Kuva: Colourbox

Yhä harvempi
hyväksyy
kurittamisen

Anni-Elina Karvonen

Poimitut

• Onnettomuuden varalta on hyvä harjoitella asunnosta poistumista lapsen kanssa, jotta reitit jäävät mieleen.
• Palavaan huoneistoon ei saa jäädä näpyttelemään kännykkää, vaan hätänumeroon soitetaan vasta sen jälkeen, kun
on poistunut turvalliseen paikkaan.
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Kuva: Timo Huvilinna

koonnut Maarit Piippo

Kiertokorista
äitiyspakkaukseen

Helsingin yliopistomuseon Baby in the Box
-näyttely esittelee 80-vuotiaan äitiyspakkauksen kiehtovaa historiaa. Esillä on mm.
pakkauksia viideltä eri vuosikymmeneltä
sekä äitiyspakkauksen edeltäjä, MLL:n kiertokori 1920-luvulta. Os. Fabianinkatu 33,
3. krs sekä Tiedekulma, Yliopistokatu 4,
Helsinki.

Muumipeikkoa skippaa talviunet

Vuoden isät

Akrobatiaa ja leikkivää vapautta

Suomessa on kehitetty ainutlaatuinen digitaalinen kielenoppimispeli,
jonka avulla lapsi voi aloittaa englannin kielen oppimisen puhumalla.
Lähde: Say it again, kid! Suomen Akatemia.

Kirjoja
Teini-ikä on haastavaa aikaa. Kirja antaa käytännön
ohjeita, kuinka nuori ohjataan turvallisesti murrosiän läpi
hänen persoonallisuuttaan ja itsetuntoaan tukien. Kirjassa
puhutaan mm. päihteistä, tietokoneen ja puhelimen
käytöstä. Punaisena lankana on nuoren syrjäytymisen
estäminen. Janne Viljamaa: Mitä minä teen tämän teinin
kanssa. Minerva.
Vegaanimuksut on ensimmäinen kotimainen tietokirja,
joka opastaa lapsiperheiden vegaaniseen arkeen. Opas
tarjoaa niin ruokavinkkejä ja vertaistukea kuin neuvoja
ravitsemussuositusten noudattamiseen ja lastenjuhlien
järjestämiseen. Anniina Ljokkoi: Vegaanimuksut. Into.
Millaista elämä oli Suomessa esi-isien aikana, kun
maata hallitsivat kruunupäät? Kirja kuvaa kunnasmaisen
veikeällä otteella historiaa Mikael Agricolan ajasta
Suomen sotaan. Menneisyys herää henkiin tavalla,
josta nauttivat niin lapset kuin aikuiset. Mauri Kunnas:
Koiramäen Suomen historia. Otava.
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Koululaisille lahjaksi
laulukirja

Jokainen yläkoululainen saa Suomi 100
-vuoden kunniaksi 30 laulua ja 5 kaunokirjallista tekstiä sisältävän teoksen. Satumaa
vai Paratiisi – Lauluja Suomesta -laulukirjan tarjoaa Itsenäisyyden juhlavuoden
lastenrahaston säätiö.
Mediataitoviikko
6.–12.12.2017

Millainen on
perheystävällinen
työpaikka?

Kännykkäpelit, Rubikin kuutio, Kimble ja
pallottelu. Tanssiteatteri Hurjaruuth kysyy,
miksi pelaaminen kiehtoo niin paljon. Sirkusta, tanssia ja videotaidetta yhdistelevä
esitys tutkii pelaamisen sääntöjä ja vapautta. Kansainvälisen nykysirkusryhmän Talvisirkus Play tuo ihmeitä ja ilma-akrobatiaa
Helsingin Kaapelitehtaalle. Elävän musiikin
säestämä, yli 3-vuotiaille soveltuva koko perheen esitys nähdään Pannuhallissa
14.1.2018 asti.
www.hurjaruuth.fi/talvisirkus

Muumilaakso valmistautuu talviuneen,
mutta Muumipeikko päättää jäädä katsomaan, millainen on talvi. Lumivalkoisen ihmemaan huipennukseksi Muumilaaksoon
saapuu talven erikoisin vieras nimeltä Joulu! Muumien taikatalvi on kansainvälinen
nukkeanimaatio Tove Janssonin Taikatalvikertomuksen pohjalta. Pikku Myyn roolissa
kuullaan laulaja Diandra Floresia. Kaiken
ikäisille soveltuvan, suomeksi puhutun sekä kuvatulkatun elokuvan ensi-ilta on 1.12.
www.moominswonderland.com

Nyrkkeilykehästä
balettiareenalle

Nuori Billy vaihtaa salaa nyrkkeilyharrastuksensa balettiin, mitä ei äidittömäksi
jääneelle kaivostyöläisen pojalle sallittaisi.
Billyn intohimo tanssiin kuitenkin muuttaa
vähitellen ihmisten asenteita. Billy Elliot
-musikaali nousee tanssin siiville elävän
musiikin ja esityksessä mukana olevien 30
lapsen ja nuoren voimin. Yli 10-vuotiaille
soveltuva musikaali nähdään Vaasan kaupunginteatterissa 26.1.2018 asti.
www.vaasankaupunginteatteri.fi
Kuva: Sami Mannerheimo

Vuoden isä -palkinnon saivat tänä vuonna
yli 40 vuotta lasten liikuntaharrastusten
parissa vapaaehtoisena toiminut Antero
Lindeberg Lahdesta, uusperheenisä Janne Nordman Lappeenrannasta sekä Icehearts-kasvattaja Miika Niemelä Keravalta.
Vuoden teemana oli selviytyjäisä. Palkitsemisessa huomioitiin myös isien aktiivinen
osallistuminen liikunta- ja harrastustoimintaan sekä perhevapaiden hyödyntäminen.

Poimitut

u.fi
mediataitokoul

• Työpaikalla esimies ja työkaverit ottavat
huomioon, että kaikilla on myös perhettä.
• Esimiehet toimivat oikeudenmukaisesti
ja tasapuolisesti. Esimiehet noudattavat
lakeja.
• Kaikki tietävät, mitä yhteisiä ohjeita työpaikalla on.
• Kaikki tietävät, mistä työpaikan ohjeet
löytyvät.
MLL on perheystävällinen työpaikka. Liitto osallistui Väestöliiton Perheystävällinen
työpaikka -hankkeeseen.
Sivulta www.vaestoliitto.fi/perhe-ja-tyo
löydät perheystävällisen työpaikanperiaatteet. Sivulla voit myös tehdä testin siitä,
kuinka lapsiystävällinen oma työpaikkasi on.

Laulaen kieltä oppimaan

Keitä asuu metsässä ja keitä perheessä?
Karhut, hirvet ja oravat tulevat tutuksi letkeitä lauluja rallattelemalla, samoin kuin
perheenjäsenet, ruokailuvälineet, aistit ja
viikonpäivät. Laulaminen on tehokas tapa
oppia uutta kieltä. Kielinuppu on päiväkoti-ikäisille maahanmuuttajille suunnattu
musiikkihanke, joka sisältää parisenkymmentä suomen kielen opiskeluun soveltuvaa lastenlaulua. Kielinuppua pääsee
kuuntelemaan Youtube-videoita sisältävällä nettisivulla sekä Spotifyssa, iTunesissa ja
Kielinupun Facebook-sivujen kautta tilattavalla cd:llä. www.kielinuppu.fi

Näe kuin kotka,
kuule kuin delfiini
Hyppäätkö pidemmälle kuin kirppu, oletko
vahva kuin härkä? Tiedekeskus Tietomaan
toiminnallisessa näyttelyssä voi testata
omia kykyjään eläinmaailman sankareihin. Biologiaan pohjautuva näyttely kertoo
ihmisen aisteista ja fysiikasta. Näyttelyssä voi testata vaikkapa puristusvoimaa
ja puskutehoa ja oppia samalla eläinten
ominaisuuksista. 27 toiminnallista laitetta
tarjoava Ihminen ja eläin – kykyjen koitos
-näyttely on esillä Oulun Museo- ja tiedekeskus Luupissa 11.3.2018 asti.
www.ouka.fi/oulu/luuppi

Lehmä ja kaverit svengaavat

Miltä kuulostaa, kun lehmä, possu ja hiiri pääsevät laulamaan kitaran, klarinetin
ja kontrabasson säestyksellä? Ammuiden
ja muiden eläimellisten hahmojen laulamat laulut kertovat maaseudun elämästä
ja lasten maailmasta. Asialla on lastenmusiikkiorkesteri Ammuu! 10-vuotisjuhliaan
viettävä, eri maiden kansanperinteitä Suomi-folkiin yhdistävä orkesteri on julkaissut suosituimmat kappaleensa kirjana ja
cd:nä. Laulukirja sisältää yli 20 laulun sanat
ja nuotit hauskojen piirrosten säestyksellä.
www.verkkokauppa.teos.fi,
www.ammuu.fi
Lapsemme 4/2017 39

Jäsensivut

Jäsensivut
KU
KES

HDISTYK

SI

JÄSENIÄ
87 000

10

PAIKALLISYHDISTYS
PIIRIJÄRJESTÖ
KESKUSJÄRJESTÖ

40 Lapsemme 4/2017

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Liittovaltuuston puheenjohtaja
hallintojohtaja Tarja Larmasuo
Liittovaltuuston varapuheenjohtajat
arkkitehti Jarmo Heimo
yhteysjohtaja Anu Mustonen
Liittohallituksen puheenjohtaja
lasten- ja nuorisopsykiatrian
erikoislääkäri Linnea Karlsson

Ä

Voin tehdä vapaaehtoistyötä ja antaa osaamistani hyvään tarkoitukseen.
Voin toteuttaa ja kehittää toimintaa lapsille, nuorille ja perheille.
Minä ja läheiseni voimme osallistua kerhoihin, retkiin, tapahtumiin, perhekahvilaan ym.
Yhdessä tekemällä saan uusia ystäviä.
Opin ja koen uusia asioita.
Saan paikallisia jäsenetuja.
Voin olla jäsen myös tukeakseni lasten ääntä yhteiskunnassa.
Voin osallistua yhdistyksen päätöksentekoon ja tulla valituksi hallitukseen.

Voin oppia lisää vapaaehtoistyön koulutuksissa.
Tutustun ihmisiin, joita kiinnostaa toimia lasten hyväksi.
Voin olla kehittämässä alueellista toimintaa lapsille, nuorille ja perheille.
Voin edustaa yhdistystäni ja osallistua piirin päätöksentekoon.
Voin osallistua valtakunnallisiin koulutuksiin ja tapahtumiin.
Saan jäsenkortin, Lapsemme-lehden ja sähköiset jäsenuutiset.
Saan valtakunnallisia jäsenetuja.
Saan tietoa ja tukea Yhdistysnetistä ja mll.ﬁ-sivuilta.
Vanhempainnetti ja -puhelin palvelevat myös minua.
Voin edustaa yhdistystäni liiton kokouksissa ja osallistua päätöksentekoon.

Naantali Spa

Jäsenedut

Minä MLL:n jäsenenä...
•
•
•
•
•
•
•
•

PUHEENJOHTAJISTO

Käy nettisivuillamme osoitteessa
mll.fi/sahkopostiosoite
lisäämässä tietoihisi sähköpostiosoite. Sen jälkeen voit
tarkistaa jäsentietosi ja tulostaa
jäsenkorttisi kätevästi verkosta.
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Jäsenenä

• kuulun joukkoon, jota
yhdistää halu tukea
lapsen asiaa.
• olen rakentamassa
Suomesta lapsiystävällistä
yhteiskuntaa.

Lapsemme-lehti 4 kertaa vuodessa, maksaville jäsenille.
MLL:n jäsenperheet saavat yleensä alennuksia muun muassa paikallisyhdistysten
kerhomaksuista. Muista mahdollisista paikallisista jäseneduista yhdistyksesi tiedottaa jäsenkirjeissään 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 / Cumulus Resort
kylpylähotellit
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

Liittohallituksen varapuheenjohtaja
professori Jouko Huttunen
ylilääkäri Outi Strid
KESKUSTOIMISTON JOHTORYHMÄ

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

Pääsihteeri Milla Kalliomaa
Johtava asiantuntija Esa Iivonen
www.anne.fi

Johtava asiantuntija Liisa Partio
Ohjelmajohtaja Marie Rautava
Hallintojohtaja Stina Stavén

TellAbout

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

Auto- ja välinevuokraus
City Car Club
Hertz autovuokraamo
Leikkien.fi

Tarkemmat tiedot jäseneduista
osoitteessa: mll.fi/jasenedut

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

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
mll.fi/jasentietomuutos tai rekisteröitymällä Yhdistysnetin käyttäjäksi
osoitteessa yhdistysnetti.mll.fi.
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Kurkkaa nettiin

Nuortennetistä tietoa ja
tukea kännykällä
MLL:n nuorten sivusto Nuortennetti.fi uudistui. Sivuja on nyt
helppo käyttää kännykällä. Raikas
ulkoasu johdattaa kuvineen ja

teksteineen nuorille tärkeisiin aiheisiin. Nuortennetti tarjoaa tietoa,
tukea, keskusteluja sekä nuorten itse tekemiä juttuja.

Sisätossut kerhoon ja päiväkotiin

Keskustelut

Nuortennetissä nuoret pääsevät juttelemaan toistensa kanssa heille tärkeistä asioista turvallisesti. Jokainen keskustelun
aloitus ja vastaus on ammattilaisen tarkistama ennen julkaisua.

Osioetusivut

Sivusto on jaettu nuorten elämää koskettaviin
teemoihin. Osioiden etusivuilta löytyvät nopeasti
kunkin teeman keskeisimmät tietosivut sekä Lasten ja nuorten puhelimen tukikanavat.

VINKKI
JILLE
KASVATTA
Hyödynnä
tin sisältöjä
Nuortenne
sa ja
opetukses
ssä!
nuorisotyö
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Nuorten tekemät jutut

Nuortennettiä tekevät MLL:n ammattilaisten
lisäksi 13–25-vuotiaat nuoret kautta maan.
Nuorten tekemät jutut kuvineen löytyvät
kootusti yhdestä paikasta sekä kunkin teeman alta.

20% Alennuskoodi
Tilaa tossut osoitteesta: www.tohvelisankari.ﬁ
Syötä alennuskoodi 7404240 ostoskorivaiheessa
ja saat 20% alennuksen kaikista tuotteista!

Hyödynnä
jäsenetusi
-10%
Oivall
uksen
iloa!

Uutuuso
pelit kok
!
e
ll
e
e
h
per

vät
Pyyhittä
t
puuha –
tee yhä
an!
uudesta

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 saavat 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

