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Pääkirjoitus

Lapset – miten iloinen asia!

Painopaikka

– Äiti, miksi koirat kaivaa kuoppia? 3-vuotiaan ääneen pohdiskelu bussissa 
herättää hyväntahtoisia hymyjä matkustajien kasvoille. Lapsen kysymys avaa 
mielenkiintoisia näkökulmia tuttuihin arkisiin asioihin. Lapset tuovat iloa ja 
merkitystä elämään, siitä valtaosa vanhemmista on yhtä mieltä.

Lasten tuoma ilo ei kuitenkaan näy mediakeskustelussa samalla tavalla kuin 
paljon julkisuutta saanut rasittava perhearki. 
Mitä vanhemmille kuuluu? MLL sai runsaasti 
vastauksia aiheesta tekemäänsä kyselyyn pa-
ri vuotta sitten. Vanhemmuudesta koetaan iloa 
ja ylpeyttä, ja onnistumisen tunteisiin liittyvät 
usein muiden vanhempien kanssa jaetut koke-
mukset. Monet mainitsivat, miten lasten kanssa 
liikkuessa ihmisten ystävälliset sanat tai lapsen 
huomioiminen tuntui hyvältä. Huolenaiheet liit-
tyivät lapsen ikäkausien erilaisiin haasteisiin, 
parisuhteeseen ja perheen talouteen.

Olipa vanhemmuuden polku millainen ta-
hansa, yksin ei pitäisi kenenkään joutua pärjää-
mään. Vanhemmuus on aina ollut yhteisöllinen 
tehtävä eikä yksilöprojekti. Siksi tarvitaan ma-
talan kynnyksen tukea ja paikkoja, joissa saa ta-
vata toisia vanhempia. 

Vanhemmuutta tukevaan puheeseen kuuluu 
sekä lapsuuden arvostaminen että arjen haas-
teiden ymmärtäminen. Viimeisimmässä Perhebarometrissä selvitettiin, miksi 
nuoret aikuiset lykkäävät perheen perustamista. Yksi syy oli mielikuva per-
he-elämästä vaativana elämänvaiheena, jossa ei ole sijaa omalle ajalle. Lap-
settomilla nuorilla aikuisilla oli hyvin vähän myönteisiä mielikuvia elämästä 
pienten lasten kanssa, erityisesti jos omaan lähipiiriin ei kuulunut lapsia.

MLL:n tavoite on tehdä lapsuutta näkyväksi myönteisellä tavalla. Siinä me 
kaikki voimme tehdä jotakin. Kun huomaamme hyvän lapsessa ja kannustam-
me lasta, kiitämme samalla vanhempaa. Se voi olla juuri se hetki vanhemman 
päivästä, jolloin sitä tarvitaan.

Painotuotteet
1234 5678
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PerhekahvilaOpas vapaaehtoiselle ohjaajalle

Mediatehtäviä

varhaiskasvatukseen

Yhdenvertaisuus
Tukioppilastoiminnan koulutusmateriaalit

Lapset ensin.

Liitossa tapahtuu Liitossa tapahtuu

Tulevaisuuden rakentajat juhlivat
516 kymmenvuotiasta lasta juhli 100-vuotiasta Suomea valtakunnallisessa lasten itse-
näisyysjuhlassa 5.12. Helsingin Säätytalossa. Juhlaan oli kutsuttu kaksi lasta jokaisesta 
kunnasta. 

Juhlavieraat nauttivat runsaista herkkupöydistä, Isac Elliotin esiintymisestä, tubet-
taja Tuure Boeliuksen tapaamisesta sekä tietovisasta ja toimintapisteistä.
Juhlan järjestivät MLL, lapsiasiavaltuutetun toimisto ja valtioneuvoston kanslian  
Suomi 100-hanke.

MLL:ssä  on 86 183  jäsentä!

Tutkimussäätiö  
jakoi apurahat
MLL:n tutkimussäätiö myönsi vuodeksi 
2018 yhteensä 75 000 euroa seuraaviin 
tutkimuksiin:

LL Anette Aija: Keskoslapsen ja vanhem-
pien läheisyys ja sen vaikutus lapsen kehi-
tykseen

KM Juho Kahila: Lasten ja nuorten digitaa-
liset pelit ja metapelaaminen informaalina 
oppimisympäristönä ja niiden pedagogi-
nen käyttö formaalissa opetuksessa

TtT Annariina Koivu: Kansainvälinen kar-
toitus äitiyspakkauksesta ja siihen liittyvän 
vanhemmuuden tuen malleista

FM Rosa Korpela: Kiusaamisen sosiaalinen 
ja kielellinen rakenne – keskusteluanalyyt-
tinen tutkimus vertaissovittelutilanteista

FM Joanna Kosonen: Taustatekijöiden 
yhteys kommunikaatiohäiriöisten lasten 
tunteiden tunnistamisen vaikeuksiin ja 
tunnetaitojen paraneminen kuntouttavan 
tietokonepelin avulla

VTM Viivi Mäkinen: Nuorten etnisiin asen-
teisiin vaikuttaminen välilliseen kontaktiin 
perustuvien kouluinterventioiden avulla

PsM Elli-Noora Oksman: Varhaiskasvatu-
sympäristö aikuisuuden sosiaalisuuden ja 
myötätuntoisuuden muokkaajana

TtM Anne Riihilahti: Alakouluikäisen lap-
sen Internetin käyttö ja käytön yhteys lap-
sen sosiaaliseen kompetenssiin ja perheen 
vuorovaikutukseen

KM Marja Syrjämäki: Vertaisvuorovaiku-
tusta vahvistava pedagogiikka varhaiseri-
tyiskasvatuksen toimintaympäristössä

MuM Suvi Tuovinen: Musiikilliset prota-
gonistit – etnografinen tapaustutkimus 
oppilaslähtöisyydestä suomalaisessa mu-
siikkiopistossa

YTM, KM Kirsi Vaistela: Maahanmuutta-
jalasten osallisuusedellytykset ja -esteet 
peruskoulun alaluokilla

KM Elina Weckström: Osallisuuden toimin-
takulttuuria rakentamassa: Monimenetel-
mäinen tutkimus lasten ja aikuisten vas-
tavuoroisesta suunnittelusta ja toiminnan 
toteutuksesta päiväkodin arjessa.

Kiitos Linnanmäellä  
kävijoille

Linnanmäen huvipuisto keräsi 
viime vuonna lastensuojelutyö-
hön ennätykselliset 4,5 miljoonaa 
euroa. Jokainen viime kaudella 
huvipuistossa huvitellut kerrytti 
tuota summaa. Avustussumma 
lahjoitettiin kuudelle perustajajär-
jestölle, joista yksi on MLL.

Jokereiden olkapäällä
Veikkaus ja Jokerit tekevät kuluvalla kau-
della yhteistyötä viiden lapsi- ja perhejär-
jestön kanssa, joista yksi on MLL. Jokaisella 
järjestöllä on Jokereissa viisi kummipelaa-
jaa, joiden pelipaidoissa näkyy Veikkauksen 
mainospaikalla järjestön logo. Kotiotteluis-
sa järjestöjen vapaaehtoisilla on mahdol-
lisuus päästä kannustamaan joukkuetta ja 
tutustumaan lajiin.

MLL:n tukioppilaat tekivät yhdessä tähti-
pelaaja Eeli Tolvasen kanssa videon hyvän 
ryhmän merkityksestä. Videon voi nähdä 
sivulla mll.fi/nuorille

Uudet julkaisut
Koulujen tukioppilastoimintaan ja oppi-
tunneille suunnatussa Yhdenvertaisuus-
koulutusmateriaalissa paneudutaan erityi-
sesti kieli- tai kulttuuritaustaan liittyvään 
syrjintään. Oppaassa on tietoa rasismista, 
vihapuheesta, empatiasta ja kunnioittavas-
ta kohtaamisesta sekä teemoihin liittyviä 
tehtäviä. mll.fi/tukioppilastoiminta 

Mediatehtäviä varhaiskasvatukseen 
-opas tukee varhaiskasvattajia mediakas-
vatuksessa, lasten mediakulttuurin kohtaa-
misessa ja osallisuuden vahvistamisessa. 
Oppaassa on vinkkejä ja mediatehtäviä 
lasten tunne- ja vuorovaikutustaitojen tu-
kemiseen. mll.fi/mediatehtavia_varhais-
kasvatukseen

Perhekahvila – Opas vapaaehtoiselle oh-
jaajalle antaa tietoa ja tukea perhekahvila-
ohjaajan tehtävään ja vinkkejä perhekah-
vilatoiminnan suunnitteluun. Opas sopii 

Vapaaehtoiset  
tukimaksut
MLL:n jäsenillä on jäsenmaksun 
yhteydessä mahdollisuus tukea 
liiton työtä vapaaehtoisilla tu-
kimaksuilla. 5 euron suuruinen 
tukimaksu ohjataan kehitysyh-
teistyöhön sekä maahanmuut-
tajalasten ja -perheiden kotou-
tumisen tukemiseen Suomessa. 
Toisena mahdollisuutena on 
tukea haluamallaan summalla 
Lasten ja nuorten puhelinta. Lue 
kehitysyhteistyökuulumisia s. 35

MLL:n Lasten ja nuorten kun-
toutussäätiö on uudistanut net-
tisivunsa. 
Osoite on lastenkuntoutus.net

kaikille perhekahvilan toiminnasta kiinnos-
tuneille. yhdistysnetti.mll.fi

Polku perhekahvilaan on korttisarja per-
hekahvilaohjaajien rekrytointiin, 
kouluttamiseen ja perhekah-
viloiden kehittämiseen. Kort-
tien avulla voidaan toteuttaa 
työpajoja, joissa arvioidaan ja 
suunnitellaan perhekahvilatoi-
mintaa.

Jututtamot ovat vanhemmil-
le tarkoitettuja vertaisryhmiä, 
joissa keskustellaan lapsista ja 
vanhemmuudesta. Jututtamon 
ohjaajan opas täydentää vapaa-
ehtoisen ohjaajan koulutusta ja 
auttaa toteuttamaan ja ohjaa-
maan vertaisryhmää. Tehtävää tu-
kee myös keskusteluaineisto. 
yhdistysnetti.mll.fi

Lasten ja nuorten pu-
helimen kirjepalvelu on 
uudistunut. Vastedes 
kirjepalvelusta tukea 
hakenut lapsi tai nuori 
voi jatkaa kirjeenvaihtoa 
päivystäjän kanssa use-
amman kerran.
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Valtakunnallinen leikkipäivä 
12.3. Lisätietoja: leikkipäivä.fi

Järjestöristeily yhdistysten ja 
piirien vapaaehtoisille ja toi-
mihenkilöille 21.–23.9. 

Kalenteriin!
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Liitossa tapahtuu Liitossa tapahtuu

TEKSTI PIRKKO VARJO

 
MLL ON ISO 
TAPAHTUMAJÄRJESTÄJÄ
MLL:n paikallisyhdistykset järjestävät 
noin 1 200 perheille suunnattua ta-
pahtumaa vuodessa. Yhdistyksiä on 
548 ja niissä toimii yli 13 000 aktiivia.

– Meillä on iso joukko vapaaehtoi-
sia, jotka usein ovat itsekin pienten 
lasten vanhempia, MLL:n järjestö-
päällikkö Arja-Liisa Mauno sanoo.

Keskusjärjestö antaa paikallisyh-
distyksille vapaat kädet tapahtumien 
järjestämisessä, mutta tukee yhdis-
tyksiä tarjoamalla muun muassa ide-
oita ja käytännön neuvoja Yhdistys-
netissä. Perusidea on kuitenkin se, 
että perhetapahtumat ovat kaikille 
avoimia ja maksuttomia.  

– Eniten tapahtumia järjestetään 
ruuhka-Suomessa, mutta niiden 
merkitys perheille on yhtä suuri joka 
puolella. Siellä, missä MLL:n tapah-
tuma on ehkä ainoa laatuaan koko 
vuoden aikana, se on myös hartaasti 
odotettu vuoden kohokohta. Tilai-
suudet ovat paitsi vaihtelua lapsiper-
heiden arkeen myös mahdollisuus 
tutustua uusiin ihmisiin tai liittyä 
itsekin MLL:n toimintaan mukaan. 
Meillä kaiken ikäisille löytyy varmasti 
sopivaa tekemistä, Mauno toteaa. 

MLL:n Keski-Espoon yhdistyksessä järjestettiin Nivean 500 
euron stipendin turvin kirpputori ja lastentapahtuma. Sunan 
koulun liikuntasalissa pidetyn tapahtuman ohessa lapsiper-
heille tarjottiin ilmapalloja, kasvomaalausta ja vetokoiraoh-
jelmaa.

– Helsingin Vetokoirien mukana olo oli meille se mukava 
ekstra, jonka pystyimme hankkimaan nimenomaan stipendil-
lä. Koirat ajeluttivat lapsia kärryillä, sillä lunta ei valitettavasti 
ollut, kirpputoritapahtuman vastaava Heidi Haapiainen ker-
too.

Tapahtumasta saatiin paljon hyvää palautetta ja väkeä riitti 
välillä ruuhkaksi asti. 

– Halusimme järjestää perheille jotain, joka ei maksaisi lii-
kaa. Alueellamme on paljon pienituloista väkeä ja jonnekin 
huvipuistoon lähteminen useamman lapsen kanssa on todel-
la kallista. Stipendin saaminen toi tilaisuudelle enemmän jul-
kisuutta ja teki siitä ”ison”. Järjestelyissä olivat mukana myös 
partiolaiset ja Kirstin koulun vanhempainyhdistys.

Järjestöillä on Haapiaisen mielestä suuri merkitys lapsiper-
heiden tapahtumajärjestäjänä. Keski-Espoon alueella toimii 
MLL:n lisäksi lukuisia muita järjestöjä ja yhdistyksiä.

– Olisi hienoa, jos voisimme joskus yhdessä järjestää jon-
kun ison perhetapahtuman. 

Yllin kyllin  
ilmaista lystiä
30 paikallisyhdistystä sai syksyllä 

Nivealta stipendin perhetapahtuman 
järjestämiseen. Siitä riemusta on juhlittu, 

retkeilty ja seikkailtu.

Luontoon ja retkeilemään
Teuvalla harjoiteltiin retkeilytaitoja. Etelä-
Pohjanmaan yhdistyksen perhetapahtu-
massa Muumit opastivat selviytymään ret-
kioloissa, ja yleisö pääsi myös kokeilemaan 
fatbike-pyöräilyä ja paistamaan lättyjä 
nuotiolla.

– Tavoitteena oli kannustaa perheitä 
retkeilyyn ja luonnossa liikkumiseen ja ma-
daltaa ulos lähtemisen kynnystä. Stipendi 
teki mahdolliseksi ohjaajien ja välineiden 
hankkimisen ja sen, että pystyimme tarjoa-
maan tämän kaiken lapsiperheille ilmaisek-
si. Näin myös vähävaraiset ja isot perheet 
pääsivät tasapuolisesti mukaan. Stipendi 
auttoi myös tilavuokrassa sekä kunnollisen 
mainonnan järjestämisessä, Saija Syvä-
luoma Teuvan yhdistyksen hallituksesta 
kertoo.

Yhdistys on aikaisemmin järjestänyt 
muun muassa luistelutapahtumia ja hiihto-
kilpailuja. Kaksi kertaa vuodessa pidetään 
kirpputoria.

– Ilman stipendiä olisimme varmaan nyt-
kin järjestäneet hiihtokisat tai vastaavaa, 
Syväluoma sanoo.  

Ystävä mukaan teatteriin
Paattisten yhdistys Turussa järjestää sti-
pendillä teatterielämyksen ystävänpäivän 
hengessä.

– Jaamme ilmaisia teatterilippuja siten, 

että jokainen saa kaksi lippua, joista toisen 
voi antaa ystävälle, yhdistyksen puheen-
johtaja Minna Kraama kertoo.  

Esityksen nimi ei vielä tätä kirjottaes-
sa ollut selvillä. Esitys pidetään kuitenkin 
Paattisilla, jotta osallistuminen on mahdol-
lisimman helppoa. Esityksen jälkeen yleisö 
pääsee nauttimaan yhdistyksen järjestä-
mästä herkkutarjoilusta.

– Stipendin saaminen oli meille ihan 
mahtava juttu. Järjestämme aika paljon ta-
pahtumia lapsiperheille ja työ alkaa yleen-
sä aina varojenkeruusta. Nyt saimme vain 
miettiä, mitä teemme, Kraama iloitsee.

Perhetapahtumat on Paattisilla koet-
tu erittäin tärkeiksi. Kraama kertoo, että 
MLL:n toiminta on ollut joillekin jopa syy 
muuttaa paikkakunnalle.

– Tapahtumissa on helppo tutustua uu-
siin ihmisiin. Meillä on ollut esimerkiksi 
lastenjuhlia ja diskoja. Suomen satavuo-
tispäivän kunniaksi pidimme pajapäivän, 
jossa pääsi harjoittelemaan erilaisia käden-
taitoja. Teemme myös paljon yhteistyötä 
muun muassa seurakunnan ja partion 
kanssa.

Lapin piiri lahjoitti kaikille Lapissa joulukuussa syntyneille 
vauvoille kuvanveistäjä Wäinö Aaltosen suunnitteleman 
mitalin. Suomi 100 -juhlavuoteen liittyvän muistomitalin lah-
joituksesta enemmän osoitteessa http://suomifinland100.fi/
project/elamaakin-suurempi-rakkaus/

Kevyt 20 vuotta
MLL:n Meilahden yhdistys, joka on valtakunnallinen keskos-
vanhempien yhdistys, täytti marraskuussa 20 vuotta. Synty-
mäpäiväjuhla kokosi yhteen eri ikäisiä keskosia perheineen, 
tutkijoita, hoitohenkilökuntaa ja yhdistysaktiiveja perusta-
misvuosilta ja vuosien varrelta. Yhdistyksen yksi tärkeimmis-
tä tehtävistä on yhdistää eri tahoja keskustelemaan toistensa 
kanssa. kevyt.net

Uni kiinnosti nettisivuilla
mll.fi-nettisivut uudistuivat puoli vuotta sitten. Si-
vuilla on sen jälkeen vieraillut 373 000 eri kävijää. 
Sivuilla viivyttiin keskimäärin yli kolme minuuttia. 
Kävijöistä 86 prosenttia oli naisia, joista suurin osa oli 
25–44-vuotiaita. Nettisivujen suosituimmat aiheet 
olivat uni, lastenhoito ja kiusaaminen. Monet hakivat 
tietoa myös paikallisyhdistyksistä.
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Teuvalla koko perheen ulkoilutapahtumassa 
sai ratsastaa ponilla ja harjoitella retkitaitoja.
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Paattisten yhdistyksen Ystävänpäivätreffien suunnitteluun 
osallistuivat Niko Arola, Bea Kraama ja Jenna Arol.

Keski-Espoon lastentapahtu-
massa lapsia ajeluttivat koirat.
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TEKSTI MARIA GNOSSPELIUS 
KUVAT JANI LAUKKANEN 
KUVAUSLOKAATIO HELSINGIN 
KAUPUNGINMUSEO

u

3

IHMEELLINEN, ihana persoona
Saako poikia vielä sanoa 
pojiksi? Voiko tyttö olla 
prinsessa? Keskustelu lapsista 
ja sukupuolesta kärjistyy 
julkisuudessa helposti, ja 
arkeaan elävä vanhempi miettii, 
ketä kuunnella ja miten toimia.

-vuotiaan päivän asu koos-
tuu sukkahousujen ja 
trikoopaidan lisäksi krava-
tista, harsohameesta, kei-

junsiivistä ja tuntosarvista. 
Toisessa kädessä on ikivanha 

lasten jääkiekkomaila, toisessa taikasau-
va. Pieni pehmeä jalkapallo saa iskun ja 
kimpoaa keittiössä maaliinsa. Sitten lapsi 
pysähtyy ja toteaa:

– Äiti, keijuprinsessat ei pelaa jalkapal-
loa.

Mitä vanhempana pitäisi tehdä? Tämä 
vanhempi toteaa, että keijuprinsessat voi-
vat hyvin pelata jalkapalloa, jos se on heis-
tä hauskaa.

Lasten- ja nuorisopsykiatrian erikois-
lääkäri Linnea Karlsson Turun yliopis-
tosta toteaa, että julkisuudessa keskustelu 
lasten, heidän sukupuolensa ja tasa-ar-
voisen kasvatuksen ympärillä on vähin-
täänkin vaihtelevaa. Se voi hämmentää 
vanhempia.

– Minusta tärkeää on yleinen sensitiivi-
syys lapsen kohtaamisessa. Sensitiivisyy-
dellä tarkoitan sitä, että vanhempi näkee 
vaivaa ymmärtääkseen lapsen ajattelua ja 
tapaa katsoa maailmaa. Hän on kiinnos-
tunut selvittämään, millainen persoona 
juuri tämä lapsi on ja toimii niiden havain-
tojensa perusteella, ei niinkään yleisten 
ennakko-odotusten mukaan.

TYTTÖ, POIKA VAI LAPSI?
– Se, että tasa-arvokeskustelua käydään, 
on sinänsä tärkeää. Se voi myös auttaa 
pitämään vanhemman mieltä avoimena 
huomioimaan ennen kaikkea lapsen per-
soonaa, Karlsson toteaa.

Sinällään maailman hahmottaminen 
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asioita luokittelemalla ei ole ongelman 
ydin, vaan se, rajaako se toimintaamme 
jo etukäteen niin, että lapsen yksilölliset 
piirteet jäävät huomamatta. Lapsen kehi-
tyksen kannalta mihinkään lokeroon sul-
lominen ei ole hyvästä.

– Ei sukupuoli, uskonto, etnisyys tai mi-
kään muukaan tällainen asia voi määritel-
lä sitä, mistä lapsi kiinnostuu tai millainen 
hän on, Karlsson toteaa.

– Toisaalta julkisuudessa keskustelu 
menee välillä siihen, saako lapsia ylipään-
sä sanoa tytöiksi tai pojiksi tai minkä vä-
risiä vaatteita lapsi voi käyttää. Minusta 
se on turhaa yksinkertaistamista, eikä ole 
enää ongelman ytimessä.

Karlsson näkee, että pienelle lapselle 
sukupuoli on myös monimutkaista maa-
ilmaa jäsentävä asia ja lapsi tarvitsee 
raameja, joita vasten tutkia maailmaa. 
Vanhempi taas tarvitsee avoimuutta huo-
mata, jos maailma ja lapsi törmäävät. 
Silloin vanhemman tehtävä on tukea, esi-
merkiksi sukupuoli-identiteettiään etsi-
vää murkkuikäistä.

– Totta kai sanoja tyttö ja poika voi käyt-
tää. Ongelma se on silloin, jos esimerkik-
si poikaa kehotetaan tai hänen oletetaan 

toimivan jollain tavalla vain siksi, että hän 
on poika.

LEIKKI ON LEIKKIÄ
Aikuisten maailmassa käydyt keskustelut 
voivat Karlssonin mukaan joskus siirtyä 
väärällä tavalla lasten maailmaan.

– Esimerkiksi keskustelussa siitä, saa-
vatko lapset leikkiä pyssyleikkejä, me-
nevät mielestäni aikuisten ja lasten 
maailmat sekaisin. Pyssyleikkien leikki-
minen ei ole merkki lapsen väkivaltai-
suudesta. Se ei vaikuta siihen, miten lapsi 
oppii erottamaan oikean ja väärän myö-
hemmin elämässään.

Sama ilmiö näkyy Karlssonin mielestä 
tasa-arvokeskustelussa. Pienelle lapsel-
le oma sukupuoli ei vielä ole jäsentynyt 
asia, eivätkä he pohdi leikkejään vaikkapa 
tasa-arvokysymyksen kautta. Heille leikki 
on leikkiä ja vain mielikuvitus on rajana.

Keijuprinsessan jalkapalloharrastuk-
sesta voi Karlssonin mukaan hyvin to-
deta vaikkapa niin kuin alun esimerkin 
vanhempi totesi. Toisaalta Karlsson eh-
dottaa aloittamaan lapsen kanssa keskus-
telun siitä, millainen tämä lapsen leikissä 
esiintyvä hahmo oikein on. Tällainen kes-

kustelunavaus olisi yritys nähdä asia lap-
sen maailmasta käsin. Voi olla, ettei lapsi 
edes liitä asiaa millään tavalla sukupuo-
lirooleihin, vaan johonkin aivan muuhun, 
joka sellaisenaan voi olla hyvinkin mie-
lenkiintoinen ikkuna lapsen mielikuvi-
tusmaailmaan.

TUTKIMUSMATKALLA
Leikki-ikäinen hahmottaa maailmaa tut-
kimalla monenlaisia rooleja niitä sen 
kummemmin arvottamatta. Prinses-
samekkoihin saa ja voi pukeutua niin tyt-
tö kuin poikakin, merirosvomiekkailuun 
voi ryhtyä jokainen lapsi. Pieni koululai-
nen taas elää melko tasaista aikaa ja vasta 
varhaismurrosiässä suhde omaan suku-
puoleen alkaa yleensä kiinnostaa lasta 
uudella tavalla.

– Varhaiseen murrosikään kuuluu 
usein voimakas tarve kuulua porukkaan. 
14–15-vuotias saattaa kokeilla erilaisia 
tyylejä nopeallakin tempolla. Identiteetti-
käsitys muodostuu valtaosalla parinkym-
meneen mennessä. Tämä kaikki kuuluu 
asiaan, toteaa Karlsson.

Niin kauan kuin murrosiän kasvaminen 
ja identiteetin etsintä sujuvat niin, että 
kehitys etenee ja arki sujuu, on vanhem-
man tehtävä lähinnä olla käytettävissä, 
avoimena lapselle ja hänen ajatuksilleen. 
Sellaisella lapsella ja nuorella, jonka kehi-
tys ei kulje samaa polkua kuin valtaosalla, 
oman identiteetin etsiminen voi olla kipeä 
ja pitkä prosessi. Aivan erityisesti silloin 
tarvitaan vanhemman tukea ja kykyä näh-
dä lapsi yksilönä.

Kasvatuksen paineissa kipuilevaa van-
hempaa Karlsson lohduttaa sillä, ettei 
vanhemman tarvitse olla täydellinen, täs-
säkään asiassa.

– Jos vanhempi ei joka kerta ymmärrä-
kään lapsen viestejä heti, se saattaa pa-
kottaa lapsen hieman ponnistelemaan 
tehdäkseen itsensä ymmärretyksi. Ja se 
on kehityksen kannalta ihan myöntei-
nenkin asia. Sitä paitsi meillä vanhem-
milla on taipumus liioitella osuuttamme 
lapsen kasvussa. Eivät lapset ole meidän 
kasvatuksemme tulos, vaan paljon omaa 
itseään aivan alusta asti. Ja juuri se mei-
dän olisi tärkeää nähdä.

tartuttu tasa-arvoon
Tyttöjen ja poikien yhteiset leikit edistävät ystävyyttä 

yli sukupuolirajojen, sanoo tasa-arvokasvatuksen 
asiantuntija Sara Sundell.

PÄIVÄKODEISSA

TEKSTI JAANA AHLBLAD

Lasten mielestä päivähoidossa mukavinta 
on leikki. Kun 2–6-vuotiaille lapsille an-
nettiin tehtäväksi valokuvata hoitopaikan 
mieluisimpia asioita, ykköseksi nousivat 
lelut ja erityisesti sisätilojen leikkipaikat. 

Lasten näkemyksiä kuultiin opetus- ja 
kulttuuriministeriön selvityksessä vuon-
na 2014. Selvityksen mukaan leikkiin 
liittyviä valokuvia ja niistä käytyjä kes-
kusteluja sävytti selvä sukupuolittunei-
suus. Poikien kuvat esittivät usein autoja, 

liikennemattoja ja rakenteluvälineitä, tyt-
töjen puolestaan nukkeja ja kotileikkiin 
liittyviä paikkoja. Pojat saattoivat nimetä̈ 
kotileikkinurkkauksen tylsäksi, koska se 
kuuluu heidän mukaansa tyttöjen leik-
keihin. 

Tyttöjen ja poikien yhteiset leikit edis-
täisivät ystävyyttä yli sukupuolirajojen, 
sanoo Sara Sundell Folkhälsanilta.

– Aikuisella olisi tässä tärkeä tehtävä. 
Hän voisi näyttää lapsille, kuinka erilai-

• Kehu lasta monipuolisilla sanoilla ja painota eri 
ominaisuuksia: ”Olet rohkea, huomaavainen, ihana, 
tärkeä, hieno ihminen”. Se vahvistaa jokaisen itsetuntoa.

• Käytä harkiten ulkonäköön liittyviä kehuja, jotta lapsi 
ei kokisi tarvetta näyttää tietynlaiselta tullakseen 
hyväksytyksi ja nähdyksi.

• Mieti lastenkirjojen äärellä, millaisia roolimalleja ne 
tarjoavat. Voiko tyttö olla supersankari tai poika hiljainen 
hahmo? Voiko prinsessa seikkailla aktiivisesti vai odottaako 
prinssiä pelastamaan?

• Anna lapsen kokeilla erilaisia vaatteita ja rooleja. Toiseen 
sukupuoleen eläytyminen kuuluu kehitykseen.

• Mieti avoimesti, millaisia harrastuksia lapselle olisi tarjolla. 
Lähtisikö tyttö karateen ja poika sanataidekouluun?

• Pyydä lapsi mukaan monenlaisiin arjen askareisiin, oli hän 
tyttö tai poika. Esimerkiksi keittiöpuuhat tai autonpesu 
sopvivat molemmille.

VINKKEJÄ
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silla leluilla voi leikkiä, Sundell vinkkaa. 
Hän muistuttaa, että vanhemmat näyt-

tävät omalla esimerkillään joka päivä, 
kuinka sukupuoli vaikuttaa kotona jaet-
taviin tehtäviin. 

– Eri tilanteissa voisi myös miettiä, koh-
telenko eri sukupuolisia lapsiani eri taval-
la.

VIDEOINTI KERTOO ARJESTA
Sundell on kouluttanut päiväkotien hen-
kilöstöä tasa-arvoiseen kasvatukseen 
kymmenen vuoden ajan. Ruotsissa ensim-
mäinen projekti käynnistettiin vuonna 
1996. Tittmyran ja Björntomten -esikou-
luissa tehty selvitys osoitti, että aikuiset 
kohtelevat tyttöjä ja poikia eri tavalla, 
usein tiedostamattaan.

– Tyttöjä ja poikia kannustetaan usein 
stereotyyppisesti. Tyttöjä kehutaan kil-
teiksi ja avuliaksi, poikia nopeiksi ja vah-
voiksi. Lapsilla on kuitenkin monia taitoja 
ja ominaisuuksia. 

Sundell käyttää yhtenä koulutuksen vä-
lineenä päiväkodin arjen videointia. Tä-
hän malliin tukeutui myös Tasa-arvoinen 
kohtaaminen päiväkodissa -hanke, jossa 
arkisia tilanteita, kuten ruokailua, pukeu-

tumista, leikkihetkiä ja ulkoilua, havain-
noitiin videoin. 

Työryhmän mukaan kuvaukset paljas-
tivat sukupuolittuneita käytäntöjä, joita 
kasvattajat eivät olleet aiemmin tiedos-
taneet. Esimerkiksi aikuisten avuksi pyy-
dettiin tyttöjä useammin kuin poikia. 

Toisaalta päiväkotien arjesta löytyi 
myös paljon tasa-arvoa tukevia käytän-
töjä.

KUN 2-VUOTIAS JÄÄ VARJOON
Hiljainen 2–3-vuotias tyttö päiväkodissa 
osaa pukea itse eikä tarvitse juuri apua. 
Tuloksena se, ettei juuri kukaan puhu hä-
nen kanssaan päivän aikana. Jos on hiljaa 
ja hoitaa asiansa, jää vähemmälle huomi-
olle. Tällaisia tilanteita Sara Sundell on vi-
deoinut kouluttaessaan.

Ongelman ydin löytyy hänen mukaan-
sa siitä, että päiväkodissa poikia autetaan 
enemmän kuin tyttöjä. Tytöt opettelevat 
itse pukemaan, kun taas poikia autetaan 
usein jo ennen kuin he pyytävät apua. 
Taustalla on ajatus siitä, että pojat alka-
vat herkästi riehua. Sama tapahtuu askar-
telutilanteessa.

Yhden saama erityishuomio on pois toi-

sen saamasta ajasta. Ratkaisu löytyy Sun-
dellin mukaan lasten itsehillintätaitojen 
tukemisesta. 

– Kun huutaminen tai riehuminen ei 
ohjaa arkea, lapsista tulee rauhallisem-
pia. Usein pojille sallitaan tietynlainen 
käyttäytyminen ajatuksella ”pojat ovat 
poikia”, mutta villin tai raisun tytön toi-
mintaan puututaan nopeasti.

Hän muistuttaa, että erityistarpeet ovat 
erikseen. Myös tytöt voivat ottaa paljon ti-
laa ja jotkut pojat viihtyä taka-alalla.

Hiljainen 2-vuotias tuli päiväkodissa 
näkyväksi, kun asiaan osattiin kiinnittää 
huomiota.

MISTÄÄN EI TARVITSE LUOPUA
Sundellin näkemyksen mukaan tasa-ar-
voinen kasvatus kannustaa lasta valitse-
maan laajasta joukosta vaihtoehtoja. Kun 
lapsella on vapaus valita, hän saa myös 
itse rajata.

– Yhtenä päivänä lapsi haluaa olla prin-
sessa ja toisena mörkö. Monipuolinen 
olemisen tapa vahvistaa lapsen erilaisia 
resursseja, joita tarvitaan kaikkialla elä-
mässä.

Suomessa ollaan tasa-arvoisempia kuin 
monessa muussa maassa, mutta tekemis-
tä riittää vielä. Varhaiskasvatuksessa on 
tärkeää luoda sellaisia kaveritaitoja, jot-
ka kantavat lasta myös myöhemmin elä-
mässä.

– Kouluterveyskysely vuodelta 2017 
osoitti, että aivan liian moni oppilas on 
kokenut seksuaalista häirintää. Tasa-ar-
voinen kasvatus ja toisen ihmisen rajojen 
kunnioittamisen opettaminen on keino 
puuttua myös näihin asioihin.

Sara Sundell kiteyttää, että tasa-arvoi-
sessa kasvatuksessa lapsen ei tarvitse 
luopua mistään, vaan hän saa enemmän 
mahdollisuuksia. Vanhemmille hänellä on 
lempeä viesti.

– Haluan painottaa, että positiivisuus 
on valttia. Kannattaa avata ovi tasa-arvon 
huomioimiselle.
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PAINAJAINEN oli aina sama. Mirjam jou-
tuu pyörteeseen, joka imaisee häneltä 
hapen. Hän herää henkeään haukkoen ja 
huutaa. Sitä oli jatkunut kymmeniä vuosia 
eikä hän tiennyt syytä siihen. Vasta opis-
kellessaan lasten psykoterapeutiksi hän 
ymmärsi, mistä painajainen johtui.

Mirjam Kalland kasvoi Helsingissä, 
nelilapsisen perheen toiseksi nuorimpa-
na. Oli isosisko, isoveli ja pikkuveli. Sisa-
rusparven suojissa oli hyvä kasvaa. Isä vei 
lapsia pitkille hiihtoretkille Helsingin ran-
tamaastoihin, kuten Seurasaareen. Lapset 
oppivat kulkemaan luonnossa rohkeina, 
mutta luonnonvoimia kunnioittaen. 

He oppivat tekemään oikeita ratkaisu-
ja, oikealla hetkellä. Hätätilanteiden varal-
ta myös lumessa yöpymistä harjoiteltiin. 
Jos retkeillessä ei tiennyt, mihin suuntaan 
menisi, oli paras pysähtyä syömään. Mir-
jam oppi: tyhjällä vatsalla ei tehdä pää-
töksiä. 

Lukemisen Mirjam aloitti 4-vuotiaa-
na. Pian hän jo ahmi Viisikoita ja Agatha 
Christien dekkareita, joiden jälkeen oli-
kin maailmankirjallisuuden klassikoiden 
Jules Vernen, Leo Tolstoin ja Ernest He-
mingwayn vuoro. Uteliaisuus veti myös 
metsään tutkimaan luontoa, etenkin ke-
tokukkia ja lintuja.

Mirjam ihaili kansakoulun opettajaa. 
Ehkä hänestäkin tulisi opettaja, yhtä läm-
min ja rohkaiseva kuin Helena-opettaja. 
Myös laulamista hän rakasti.

Nuorena Mirjamin tiedonjano oli lopu-
ton. Hän ei osannut päättää, opiskelisiko 
musiikkia vai kasvatustiedettä, joten hän 
opiskeli molempia. Hänestä oli ihanaa, 
kun Helsingin yliopistossa sai hyvällä 
omallatunnolla lukea niin paljon kuin ha-
lusi. Hän tunsi olevansa kuin lapsi kark-
kikaupassa.

MIRJAMISTA tuli äiti 80-luvun lopulla. 
Hän nautti äitiydestä ja halusi olla mo-
lempien lastensa kanssa kotona mahdol-
lisimman pitkään. Painajaiset jatkuivat. 
Hän oli äitinä huolehtivainen, välillä eri-
tyisherkkyyteen saakka. Jos lasta vähän 
yskitti, hän valpastui heti. 

Kalland tutki tuohon aikaan erityises-
ti vanhemmuutta, lapsen kasvuoloja ja 
vuorovaikutusta. Sitten 1990-luvun lo-
pulla hän alkoi opiskella lasten psykote-
rapeutiksi. Terapiaopintoihin liittyvässä 
terapiassa painajaisten syy alkoi selvitä.

1,5-vuotiaana Mirjam tukehtui maa-
pähkinään. Hänen sydämensä pysähtyi. 
Siihen aikaan, 1960-luvun Suomessa, van-
hemmat saivat käydä katsomassa sairaa-
lassa olevaa lasta vain lasin takaa. 

Mirjamia hoidettiin sairaalassa noin 
kuukauden verran. Haluttiin tarkkailla, 
oliko hapenpuute aiheuttanut vaurioita. 
Kun äiti vihdoin pääsi samaan huonee-
seen lapsensa luo, Mirjam kääntyi pois ja 
juoksi hoitajan syliin. 

– En tiedä, selitettiinkö vanhemmilleni, 
mistä oli kyse. Aikuisena ymmärsin, kuin-
ka vaikea tapahtuma se on ollut äidilleni 
ja koko perheelle.

Mutta 1960-luvulla noista asioista ei 
vielä osattu välittää. Asiasta ei sen koom-
min puhuttu. Vanhemmille oli pääasia, et-
tä tyttö selvisi. 

TERAPIAN alussa Mirjam Kalland ei 
muistanut unesta muuta kuin pyörteen, 
johon hän joutui. Ei ollut sanoja, vain tu-
kehtumisen tunne. Hän alkoi nähdä pai-
najaista joka yö. Terapian edetessä uni 
kirkastui. Eräänä aamuna hän heräsi 
uneen, jossa pieni tyttö makasi kalteri-
sängyssä. Hän tajusi unen liittyvän juuri 
tuohon lapsuuden onnettomuuteen.

LAPSUUDEN 
PUOLUSTAJA
Lapsuudentrauma ja kyltymätön tiedonjano ohjasivat 
Mirjam Kallandin uralleen. Hänestä kasvoi rohkea lapsuuden 
puolustaja ja kiintymyssuhteen vaalija, joka ei pelkää 
kyseenalaistaa vallitsevia arvoja.

– Meneillään olevan tutkimukseni tu-
loksista voin sanoa jo nyt, että ryhmä-
muotoinen tuki vanhemmille suojaa niin 
vanhemmuutta kuin parisuhdettakin. 
Ryhmä voi olla avoin, kuten perhekahvi-
lassa, tai suljettu. Kuntia kannustaisinkin 
huolehtimaan siitä, että kaikilla on mah-
dollisuus ryhmämuotoiseen tukeen. Täs-
sä MLL on loistava kumppani. 

u

Mirjam Kalland 
on MLL:n uusi 
puheenjohtaja

TEKSTI TUIJA SILJAMÄKI 
KUVAT JANI LAUKKANEN
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Sen jälkeen unen pelottavuus taittui – 
sitä enemmän, mitä enemmän hän puhui 
tapahtuneesta. Kerran painajainen yritti 
tulla takaisin, mutta Kalland sanoi unes-
sa: en mene enää tuohon. Vasta sitten uni 
väistyi lopullisesti.

– Se antoi minulle tulevana terapeuttina 
uskoa siihen, että terapialla oikeasti voi-
daan parantaa elämänlaatua. Tapahtunut-
ta ei voi muuttaa, mutta kun tapahtumat 
työstää läpi, mieli muuttuu. 

Jos traumalle ei ole sanoja, se jää käsit-
tämättä ja voi oireilla vuosikymmeniä. 

– Sanattoman trauman tunnistaa pa-
hoista painajaisista, joille ei löydy seli-
tystä tai odottamattomista, tilanteeseen 
sopimattomista reaktioista. 

Kalland on työskennellyt paljon trau-
matisoituneiden lasten kanssa. Hän on 
myös tutkinut sijoitettujen lasten ja adop-
tiolasten kiintymyssuhdekatkoksia. 

– En tajunnut vielä silloin, kun aloin tut-
kia noita asioita, miten vahva kytkös niillä 
oli omaan elämääni.

Kallandin vanhemmat olivat sotalapsia 
ja edustivat vanhempina tyypillistä sen-
aikaista pärjäämisen kulttuuria. Sen mu-
kaan pidetään parempana miettiä asioita 
hiljaa itsekseen kuin työstää puhumalla.

– Kukaan meistä ei säily ehjänä alusta 
loppuun. Kysymys onkin siitä, mitä tapah-
tuu kolhujen jälkeen. Välttääkö asian kä-
sittelyä kokonaan? Jääkö junnaamaan ja 
katkeroituu? Vai käsitteleekö trauman ja 
jatkaa eteen päin? 

LAPSI nykii äitinsä hihaa. Äidin katse on 
kiinni kännykän ruudussa. Lapsi sanoo 
”äiti” monta kertaa, mutta äiti ei kuule, ei 
tartu käteen. Taapero kulkee kännykkää 
tuijottavan vanhempansa perässä ajora-
dan yli. 

Kalland näkee vastaavia tilanteita päi-
vittäin kaduilla, kauppakeskuksissa, 
metrossa. Varhaisen vuorovaikutuksen 
asiantuntijana häntä huolettaa. 

– Tällaiset vuorovaikutukselliset kat-
kokset voivat olla haitallisia kiintymys-
suhteelle. Lapsi saattaa huomata, ettei 
hän saa vanhemman huomiota muuta 
kuin itkemällä tai kiukuttelemalla. Vuoro-
vaikutus vääristyy, ilo ja myönteisyys ka-
toavat. Vanhemmuudesta tulee raskasta. 

Kallandia pyydetään puhumaan di-
giajan vanhemmuudesta paljon. Hänellä 
on kanttia sanoa: vanhemman on parempi 
laittaa kännykkä pois ja keskittyä lapseen.

– Vanhempia huolestuttaa lasten pelaa-

minen, mutta omalle käytölleen he saatta-
vat olla sokeita. En itsekään tulisi toimeen 
ilman älypuhelinta, mutta sen käyttöä pi-
tää säädellä. Tämä on todellinen ongelma. 

Tällä hetkellä Mirjam Kalland tutkii ensi 
kertaa vanhemmiksi tulevia: mistä he ha-
kevat ja saavat tukea vanhemmuudelleen.  

– Suomalaiset vanhemmat arvostavat 
neuvolaa ja myös saavat sieltä tukea. Net-
tikeskusteluista saatavaa tietoa sen sijaan 
arvostetaan vähemmän. Nettiä käytetään, 
mutta ei pidetä luotettavana eikä henkilö-
kohtaista hyvinvointia tukevana.

MONI asia on huomattavasti paremmin 
kuin 1960-luvulla, Mirjamin lapsuudes-
sa. On luotu puitteet, joilla voidaan turva-
ta perheiden hyvinvointi, lapsen kasvu ja 
kehitys.

– Perhekeskustoiminta ja järjestöt tuo-
vat ihmisiä yhteen. Parhaiten ihminen voi, 
kun hän on yhteydessä toiseen, samassa 
tilanteessa olevaan ihmiseen. 

Kalland toivookin hartaasti, että nyt 
pidettäisiin kiinni kaikesta siitä hyvästä, 
minkä aiemmat sukupolvet ovat meille 
rakentaneet.

Nykynuorissa Kalland ihailee heidän it-
sevarmuuttaan. 

– Moni uskaltaa yrittää pelkäämättä 
epäonnistumista. Selvästi vanhemmat 
ovat osanneet valaa heihin luottamusta. 

On kuitenkin yksi ominaisuus, johon 
1960-luvulla kasvettiin paremmin: sin-
nikkyyteen.

Kalland tietää, että liikkuessaan pärjää-
misensä äärirajoilla ihminen löytää itses-
tään uusia puolia. 

Kun hän juoksi Helsinki City -marato-
nia ensimmäistä kertaa, hän alkoi puolivä-
lissä epäillä, pääseekö maaliin. Hän oppi: 
kun ihminen luulee, ettei jaksa enää askel-
takaan, hän on noin puolivälissä jaksami-
sensa äärirajaa. 

– Ihminen voi hyvin, kun hän välillä ko-
ettelee fyysisen jaksamisensa äärirajoja, 
vaikkapa liikunnalla. Yllättävästi se tuo 
voimavaroja myös tilanteisiin, joissa pitää 

pärjätä henkisesti. Tätä hiihtoretket isän 
kanssa pohjustivat. Lapsen täytyy saada 
harjoitella myös sitkeyttä.

Nykymaailmassa monet asiat – kuten 
tieto – ovat yhden klikkauksen päässä. 
Sitkeyttä pitää harjoitella erikseen. 

– Esimerkiksi musiikkiharrastuksessa 
vaaditaan sitkeyttä, ulkoa opettelemista 
ja harjoittelemista. Tulosta ei synny, ellei 
harjoittele pitkään. Se opettaa ponniste-
lemaan.

Kallandin tutkijanuran yksi merkittä-
vimmistä löydöistä liittyi sijoitettujen 
nuorten kuolleisuuteen. Paljastui, että he 
kuolivat huomattavasti muita nuoria use-
ammin onnettomuuksiin tai itsemurhaan.  
Artikkeli julkaistiin British Medical Jour-
nalissa vuonna 2001 ja nosti esiin kipeän 
tarpeen jälkihuollolle. 

– Turvaton nuori tarvitsee apua vielä 
pitkään. Surullista, ettei tätä vieläkään 
ole otettu tarpeeksi vakavasti. 

Vaikka tieteelliset löydöt ovat tärkeitä, 
Kallandin mielestä pysyvämpi ilo tulee ih-
misten kohtaamisesta, kun voi olla jolle-
kin avuksi. 

– Lapsi on alkanut voida paremmin ja 
on voinut auttaa hänen kehitystään. Sel-
laisesta tunnen suurta kiitollisuutta. 

Mirjam Kallandista tuli vuoden alusta 
MLL:n puheenjohtaja. Se on luottamus-
tehtävä, josta ei makseta palkkaa. Hän voi 
lämpimästi suositella vapaaehtoistyötä 
kaikille kynnelle kykeneville.

– Kun tekee vapaaehtoistyötä, voi itse-
kin paremmin ja tulee onnellisemmaksi. 
Tiedetään myös, että jos on joskus itse tul-
lut autetuksi, haluaa auttaa muita. 

Vapaaehtoistyöllä on myös yhteiskun-
nallista merkitystä. 

– Se edistää ihmisten luottamusta toi-
siinsa. Voi luottaa siihen, että saa apua, jos 
on pulassa. Se on liima, joka pitää yhteisöt 
kasassa. 

Tässä pop up -ajassa hän haluaa erityi-
sesti nostaa esiin järjestöjen ja järjestäy-
tyneen vapaaehtoistyön merkityksen. 

– Tilapäinen auttaminen on myös ar-
vokasta. Silti MLL:n vahvuus on juuri 
pysyvyys ja ne rakenteet, jotka tukevat 
vapaaehtoisuutta. 

– Luottamus syntyy tiedosta, että tuo 
perhekahvila on tuolla myös huomenna 
ja ensi viikolla. Jos muutan uudelle paik-
kakunnalle, sielläkin on todennäköisesti 
perhekahvila. Voi luottaa siihen, että joku 
asia pysyy, vaikka moni asia elämässä on 
kovin sattumanvaraista.

• Sosiaalityön ja perhetutkimuksen dosentti Helsingin 
yliopistossa

• Musiikkikasvatuksen dosentti Sibelius-Akatemiassa

• Toimi vuodet 2008–2015 MLL:n pääsihteerinä.

• Aloitti vuoden alusta luottamustehtävän MLL:n 
puheenjohtajana. 

• Perheeseen kuuluu aviomies ja molempien aikuiset lapset.

• Harrastaa purjehtimista, patikoimista, juoksemista, 
luistelua, pyöräilyä sekä lukemista.

• Haaveilee pienistä asioista, kuten rauhallisesta aamusta ja 
kupposesta hyvää kahvia sekä siitä, että olisi aikaa tehdä 
enemmän opetus- ja tutkimustyötä.

– MLL kohtaa lapsia ja vanhem-
pia matalan kynnyksen keinoin. 
Asiantuntemus nousee arjesta. 
Kun se yhdistetään tutkittuun 
tietoon, MLL:n kannanotoilla on 
painoarvoa. MLL:ssä tiedetään 
oikeasti, mistä puhutaan.

”Kukaan meistä ei säily ehjänä alusta loppuun. Kysymys 
onkin siitä, mitä tapahtuu kolhujen jälkeen. Välttääkö asian 
käsittelyä kokonaan? Jääkö junnaamaan ja katkeroituu? 
Vai käsitteleekö trauman ja jatkaa eteenpäin?”

KU
KA

? MIRJAM KALLAND
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TEKSTI JAANA TAPIO 
PIIRROS JOHANNA SARAJÄRVI

WhatsApp on yksi suosituimmista so-
siaalisen median sovelluksista. Jopa 88 
prosenttia 13–29-vuotiaista suomalais-
nuorista käyttää sitä. 

WhatsApp on suosittu etenkin siksi, et-
tä sen ilmainen viestitoiminto on monella 
käyttäjällä korvannut maksullisten teks-
tiviestien lähettämisen. Lisäksi suosit-
tua on palvelun tarjoama mahdollisuus 
perustaa ryhmiä, joissa keskustelu on-
nistuu vaikkapa kaveriporukan tai oman 
perheen kesken. 

WhatsAppissa on mahdollista lähettää 
myös valokuvia, videoita ja ääniviestejä. 
Sen avulla voi myös soittaa äänipuheluita 
sovelluksen käyttäjien kesken.

Sovellus perustuu puhelinnumeroihin, 
joten toiseen käyttäjään voi ottaa Whats-
Appissa yhteyttä, kun tietää hänen puhe-
linnumeronsa. 

WhatsAppin ikäraja on palvelun ehto-
jen mukaan 13 vuotta. Sitä nuoremmat 
voivat kuitenkin käyttää palvelua van-
hemman luvalla. 

KERTAPEREHTYMINEN EI RIITÄ
WhatsApp-ryhmien veto voi olla lapselle 
niin vahva, että kaikkien viestien ja ryhmi-
en seuraaminen käy jo työstä. Myös käyt-
täjän yksityisyys ja sellaiset tapaukset, 
joissa WhatsAppia on käytetty kiusaami-
sen välineenä, voivat huolettaa vanhem-
pia. 

MLL:n mediakasvatuksen suunnittelija 
Rauna Rahja pitääkin tärkeänä, että pal-
velun käyttö käydään lapsen kanssa yh-
dessä läpi. 

– Asioihin pitää myös palata säännöl-
lisesti. Palveluun voi tulla päivityksiä, ja 

käyttöehdot saattavat muuttua.
Hän kehottaa kiinnittämään huomiota 

esimerkiksi siihen, näkyykö lapsi palve-
lussa koko nimellään vai pelkällä etuni-
mellä ja minkälainen profiilikuva on.

Kannattaa myös opetella yhdessä, mi-
ten keskusteluista saa estettyä ei-toivotun 
henkilön ja keskustella, missä tilanteissa 
niin kannattaa tehdä. 

VIESTI-ILMOITUKSET VOI 
MYKISTÄÄ
Valtavassa WhatsApp-viestitulvassa on 
yleensä kyse siitä, että lapsi on innos-
tuksissaan mennyt liittymään kaikkiin 
tarjolle tuleviin ryhmiin ja että kännykän-
käyttöä vasta opettelevat lapset lähettävät 
paljon yksinkertaisia viestejä, jotka sisäl-
tävät lähinnä pelkkiä emojeita eli erilaisia 
symboleja, kuten sydämiä, tähtiä ja hymy-
naamoja. 

– Vanhempi voi seurata, aiheuttavatko 
viestit painetta olla kännykän kanssa koko 
ajan ja jutella, ovatko kaikki viestit sellai-
sia, että niihin tarvitsee vastata. Kännyk-
käparkit yöksi ovat suositeltavia, ettei uni 
häiriinny, Rahja sanoo. 

Ryhmien viesti-ilmoituksia voi myös 
mykistää, ettei muu perhe kärsi puheli-
men kilkatuksesta.

– Toisaaltahan on ihanaa, että lapsilla 
on viestintäkeinoja, eikä monikaan var-
maan ole pahoillaan siitä, kuinka paljon 
WhatsAppin kaltaiset sovellukset hel-
pottavat arkista yhteydenpitoa perheen 
sisälläkin. On kuitenkin tärkeä myös har-
joitella näkemään omia puhelimen käytön 
tapoja ja sen vaikutuksia lähipiiriin. Sama 
koskee tietysti aikuisiakin.

FIKSU EI JAA KIUSAUSKUVIA
Vähintään yhtä tärkeää kuin teknisten tai-
tojen oppiminen on Rahjan mielestä kes-
kustelu siitä, miten opittaisiin olemaan 
hyviä kavereita myös digitaalisesti. 

– Mitä nuorempi käyttäjä, sitä tärkeäm-
pää näitä asioita on jumpata. Harjoitella 
vuorovaikutusta ja kehittää empatiataito-
ja ja toisen ihmisen asemaan asettumista.

Konkreettisia tilanteita, joissa kaveri-
taidot tulevat vastaan, on esimerkiksi se, 
keitä hyväksytään ryhmiin ja keitä jäte-
tään ulkopuolelle tai voiko julkaista ku-
via, joissa esiintyy muitakin.

Rahjan mukaan lapselle olisi hyvä opet-
taa, että vaikka kaikkien kanssa ei tarvit-
se olla paras kaveri, jokaiselle on oltava 
ystävällinen. 

– Kannattaa myös teroittaa, että fiksuin 
tyyppi on se, joka ei jaa arveluttavia kuvia 
eteenpäin, vaikka sellaisia tulisi vastaan. 

Tärkeää on luottamuksen kulttuuri 
nuorten ja aikuisten välillä. Lapsen tai 
nuoren on voitava luottaa, että jos hän 
kertoo aikuiselle jostakin mietityttäväs-
tä asiasta, se ei johda siihen, että viestin-
tuojaa rangaistaisiin. 

Nuorten digimedian käyttö on Rauna 
Rahjasta myönteinen asia, mutta myös 
vanhemman läsnäoloa ja tukea tarvitaan. 

– On hyvä nähdä, ettei digimaailma ole 
erillinen asia, vaan monelle lapselle ja 
nuorelle tärkeä osa arkea, omaa kulttuu-
ria ja vertaissuhteita. Arkinen rupattelu 
netissä tapahtuvista asioista ja kiinnos-
tuksen kohteista lisää vanhemman ym-
märrystä nuoren netinkäytöstä ja antaa 
tärkeitä eväitä kotien mediakasvatukseen.

WhatsApp –
hyvä renki, huono isäntä

Jatkuvaa kilkettä kännykässä vai kätevä tapa pitää 
yhteyttä? Sovellus on kumpaakin, mutta vanhemmat ja 

lapset käyttävät sitä eri tavalla. 
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SOVELLUS RAJAA NETTIAJAN
”Vanhempi tyttäreni Anna sai älypuhelimen ekaluokalla, ja Whats-
Appia hän on käyttänyt parisen vuotta. Nuorempi ei vielä käytä 
puhelinta. 

Anna käyttää WhatsAppia lähinnä kavereiden kanssa viestitte-
lyyn, kun taas perheen sisäiset asiat hoidetaan tekstarilla. Erilais-
ten ryhmien kautta tulee tolkuton määrä viestejä, jotka sisältävät 
lähinnä emojeita, ääniviestejä ja gif-animaatioita, sellaista ajatuk-
sen virtaa. Välillä siinä ei tunnu olevan päätä eikä häntää, mutta 
en pidä minään vaihtoehtona sitä, että viestittelyä lähtisi kieltä-
mään. Silloin kieltäisi lapselta tosi keskeisen tavan olla kavereiden 
kanssa. 

Anna ei kuitenkaan saa lähteä mukaan sellaisiin ryhmiin, joiden 
jäseniä ei tunne. Lisäksi meillä on juteltu paljon kuvista, mitä ne 
saavat sisältää. 

Lapsen WhatsAppin käyttöä on mahdoton hallita täysin, kos-
ka uusia ryhmiä tulee koko ajan. Kyse on vähän siitäkin, kuka on 
cool, kenellä on eniten ryhmiä ja kenen ryhmään pääsee. Annakin 
on kokenut voimattomuutta siitä, että hänet voidaan lisätä ryh-
mään tai poistaa siitä täysin mielivaltaisesti. Toisaalta hänellä on 
niin paljon kavereita ja hyvät kaveritaidot, etten ole asian suhteen 
huolissani. 

Meillä on käytössä sovellus, joka rajoittaa lapsen netinkäyttöä 
kahteen tuntiin päivässä. Viikonloppuisin ja lomilla aika on pidem-
pi. Säännöt ottavat Annaa päähän, ja jos hän saisi valita, hän kat-
soisi koko ajan YouTubea. Toisaalta hän kuitenkin ymmärtää itse-
kin olevansa vielä lapsi ja tavallaan hyväksyy säännöt.” 

Minna, 38, lapset, 10 ja 5

 
”EMME KÄYTÄ PUHELINTA LIIKAA”
”Saimme älypuhelimet samoihin aikoihin eli kolmos- ja nelosluo-
kalla. Käytämme WhatsAppia lähinnä perheen, sukulaisten ja har-
rastusryhmien yhteydenpitoon. Kaverijutut ovat viime aikoina siir-
tyneet enemmän muihin sovelluksiin, kuten Snapchatiin. 

Meillä kerätään kännykät arkisin pois periaatteessa yhdeksältä, 
mutta usein menee myöhempään. Emme ole huomanneet puheli-
men käytöllä vaikutusta yöuniin.

Loputon emojien lähettely on meitä nuorempien hommaa. 
Meille WhatsApp on lähinnä viestintäväline. Nuorempien kohdalla 
voikin olla ihan hyvä rajoittaa puhelimen käyttöä, mutta itse em-
me koe, että käyttäisimme puhelinta liikaa tai että se koukuttaisi. 

Meilläkin on ollut koulussa joitakin kiusaamistapauksia. Esi-
merkiksi kerran eräästä henkilöstä puhuttiin WhatsAppissa pa-
haa ’läpällä’, mutta asianomainen ei siitä tykännyt. Tällaisia juttu-
ja selvitellään, mutta muuten ei koulussa puhelimen käytöstä ole 
puhuttu. 

Jos kaikilla muilla olisi älypuhelin mutta itsellä ei, kyllä siitä tulisi 
ulkopuolinen olo. Puuttuisi yhteys kavereihin.” 

Sanna, 15, ja Jenna, 14

Lähde: ebrand Suomi Oy ja Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuri-
palvelut: SoMe ja nuoret 2016. Kyselytutkimus nuorten sosiaalisen 
median käytöstä. 

VINKIT

• Käykää yhdessä läpi sovelluksen 
käyttö ja yksityisyysasiat.

• Huolehdi lapsen riittävästä 
unesta ja kännykättömästä 
ajasta.

• Juttele, miten olla hyvä kaveri 
kasvokkain ja netissä.

Pienen koululaisen  
vanhemmille

Teinin vanhemmille
• Ole kiinnostunut ja ylläpidä 

keskusteluyhteyttä.

• Anna nuorelle tilaa.

• Varmista, että nuori osaa 
kunnioittaa muiden lisäksi myös 
itseään ja pystyy harkitsemaan 
nopeissakin tilanteissa, mitä 
jakaa itsestään.
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HALVAT HUVIT
Mitä hauskaa, kivaa, kiinnostavaa tai juhlavaa voisi tehdä tuhlaamatta 

rutkasti rahaa? Tässä lapsiperheiden vihjeitä edullisiin ja 
maksuttomiin puuhiin kotona.

Lauta- ja muistipelien palaaminen
Minkä ikäisenä lapsi voitti sinut ensim-
mäistä kertaa?

Korttipelit
Koko suvun jatkuva turnaus. Kuka pitää 
kirjaa pisteistä?

Pukeutuminen ja näytteleminen
Nappaa kuva hassuista asuista ja lopulta 
äänestetään pöhköin! Tai pitäkää arki-il-
tana juhlagaala.

Suosikkimediahahmojen 
esitteleminen
Kuka arvaa, jos hahmoa esitetään panto-
miimina?

Television katsominen
Vähän herkkuja esiin, pari vilttiä ja se oh-
jelma, jota AINA katsotaan yhdessä.

Tietokonepelien pelaaminen
Aikuinen, haasta itsesi ja anna lapsen 
opettaa.

Peuhaaminen
Herkullisen hotdogin voi valmistaa yhdes-
tä lapsesta ja varapatjasta. Tai leivo lap-
sesta pullapitko, ensin vaivataan, sitten 
letitetään ja lopuksi syödään!

Lukeminen
Oletteko koskaan lukeneet saunan lautei-
den alla? Eteisen komerossa?

Tarinoiden kertominen
Siskonpeti olkkarin lattialle koko perheel-
le. Kerrotaan juttuja siitä, kun äiti ja isä 
olivat pieniä tai siitä, mitä hassua lapset 
ovat tehneet pienempinä.

Tietokilpailut
Toimii myös isommilla. Verkosta löytyy 
kisoja, joissa aiheena on vaikka maantie-
to. Hyödyllistä!

Leikkaa ja liimaa
Pienikin lapsi voi osoittaa aikakausleh-
destä kuvia, joita aikuinen leikkaa. Leikki 
syntyy leikatuista hahmoista.

Paperintaittelu
Osaatko jo tehdä origameja? Etsi verkos-
ta ohje.

Leipominen
Miten tehdään pullapoika? Voiko sämpylä 
nauraa pähkinähampailla?

Saunominen
Yhdistettynä vesileikkeihin, joita voi tar-
peen tullen toteuttaa vaikka ämpärissä.

Orkesteri
Kuka osaa soittaa kitaraa? Tai kampaa? 
Loput perheenjäsenet tanssimaan

Kotitreenit
Tuoleista ja penkeistä rakennetaan rata, 
jonka läpi kuljetaan ryömimällä tai nou-
semalla penkeille.

Perheen valokuvaaminen
Lapset saavat suunnitella ja ottaa kuvat.

Leikit erilaisiin 
tilanteisiin löytyvät 

MLL:n Leikkipankista:  
www.leikkipankki.fi

LISÄÄ 
tekemistä!

Vitsien kertominen, vesiväreillä maalaaminen, muovailuvahalla muovaileminen, sarjaku-
vien piirtäminen, sorminukkejen valmistaminen, pääsiäiskoristeiden askartelu ja rairuo-
hon kasvattaminen, loruleikit, paperinuket, oman pizzan tuunaaminen, ilmapallolentis.

Muistathan 
myös 

nämä!
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Haluatko MLL:n 
vapaaehtoiseksi?

Kylämummit ja -vaarit
ovat isovanhempi-ikäisiä ihmisiä, jotka vierailevat per-
hekahviloissa, kirjastoissa ja päiväkodeissa ilahdutta-
massa pienempiä ja isompia. He voivat esimerkiksi lu-
kea lapsille kirjoja, leipoa tai retkeillä heidän kanssaan. 
Tärkeintä on läsnäolo. Tehtävään saa perehdytyksen ja 
tehtävän aikana tuen. Lisätietoja saa oman alueen pii-
ritoimistosta: mll.fi/piirit

TEKSTI MERJA RÄTY KUVA TOMI NUOTSALO

uutama vuosi sitten Esko 
Vepsän vaimo huomasi leh-
destä MLL:n kurssin kylä-
vaareille ja -mummeille.
– Vaimoni sanoi, että kylä-

vaarin homma sopisi minulle. Ja 
niinhän se on sopinutkin – olen aina ty-
kännyt puuhata lasten kanssa, myhäilee 
Vepsä.

Esko Vepsä on ehtinyt hoitaa kylävaarin 
virkaa Malmilla useammassakin paikassa.

– Ensimmäisenä paikkana oli leikki-
puisto Traktori ja siellä Mammat ja muk-
sut -ryhmä. Istuin tavallisesti lattialla 
rakentamassa legoilla ja lapset kiipeilivät 
minua pitkin. Iltapäivällä oli vuorossa il-
tapäiväkerho ja siihen väliin mahtui sopi-
vasti eläkeläisten näytelmäkerho.

TEKEVÄLLE RIITTÄÄ TÖITÄ
Työuransa alussa Vepsä teki nuorisotyötä 
niin Suomessa kuin Saksassakin, ja vuo-
desta 1967 työnantajana oli Suomen me-
rimieskirkko aina eläkkeelle jäämiseen 
asti.

– Tein hommia 15–16 nimikkeellä ja 
vielä eläkkeelle jäämisen jälkeenkin pa-
lasin vajaaksi vuodeksi töihin laittamaan 
uuden toimitilan kuntoon Lyypekissä.

Vuonna 2011 Esko Vepsä jätti työt, mut-
ta se ei toki merkinnyt sitä, että monitai-
toinen mies olisi jäänyt pyörittelemään 
peukaloitaan. Tekemistä on riittänyt niin 
kylävaarina kuin eläkeläistoiminnassa ja 
hoitaapa hän viiden yhdistyksen kirjanpi-
donkin. Slangin taitajana Vepsää puoles-

M taan kysytään puhumaan ja kertomaan 
Helsingin historiasta.

ISOVANHEMMAN KAIPUU
Elämänkokemus muualtakin kuin koti-
nurkilta on ollut kylävaarille hyödyksi.

– Alkuun maahanmuuttajalapsia oli 
mukana ehkä puolet nuorisotalolla kävi-
jöistä, mutta määrä on kasvanut. Minut lä-
hetettiin pienenä sotalapseksi Ruotsiin ja 
sen vuoksi olen vaihtanut kieltä suomes-
ta ruotsiin ja taas takaisin suomeen. Voin 
siksi hyvin ymmärtää, miltä tuntuu, kun 
kieli ei oikein luista. 

Vepsän mukaan monilla maahanmuut-
tajalapsilla on elämässään isovanhem-
man mentävä kolo. Isovanhemmat ovat 
jääneet kotimaahan tai heitä ei enää ole.

– Joukossa on aina niitä, jotka vain ha-
luavat olla lähellä. Aina ei tarvitse edes 
jutella, riittää, kun istuskellaan siinä vie-
retyksin.  

Muutenkaan kylävaarin ei tarvitse osa-
ta mitään ihmeellistä.

– Kukin voi käyttää kylävaarina ja 
-mummina omia taitojaan, mutta eduksi 
on, että osaa lukea lasta ja käyttää kieltä, 
jota lapset ymmärtävät. 

RAKKAUTTA JA REILUUTTA
Rakkautta ja rajoja -hokema ei ole tur-
hanaikainen. Esko Vepsä ei kannata lii-
koja sääntöjä, mutta tietyt rajat on oltava.

– Mennään lasten ehdoilla, mutta hal-
litusti. Meillä on ystäväni Heikki Vahan-
taniemen kanssa kylävaareina muutamia 

sääntöjä, joista pidetään kiinni. Esimer-
kiksi kiroilusta tulee heti viiden minuu-
tin jäähy ja kenkiä ei jätetä ajelehtimaan 
sinne tänne. Kun rangaistus rapsahtaa, 
kylävaareille toki nuristaan, mutta sen ei 
anneta vaikuttaa. Tarvittaessa on oltava 
tiukka. 

– Lapset ymmärtävät oikeudenmukai-
suuden päälle: säännöt koskevat kaikkia 
ja kaikkien kanssa toimitaan samalla ta-
valla. Reiluus ja lasten tasapuolinen koh-
telu on tärkeää.

VAARIUS VIRKISTÄÄ
Vepsä kiittää MLL:ää taustatuesta ja siitä, 
että kylävaareilla on vapaus toimia mo-
nella tavalla. Vepsäkin viihtyy yhtä hyvin 
sekä letunpaistossa että köysirataa raken-
tamassa.

Huomiotta malmilaisten kylävaari-
en panos ei ole jäänyt: pari vuotta sitten 
Vepsä ja Vahantaniemi saivat Helsingin 
vapaaehtoistyön neuvottelukunnan kan-
nustepalkinnon. 

Vepsä ei tuolloin päässyt palkintoa vas-
taanottamaan, koska oli – kuinka ollakaan 
– vapaaehtoistyössä rakentamassa ulko-
vessoja Venäjän Karjalaan.

Jos kylävaarin hommat yhtään kutkut-
tavat, Esko Vepsä rohkaisee lähtemään 
mukaan.

– Ehdottomasti suosittelen eläkeläisiä 
ryhtymään kylävaareiksi tai - mummeik-
si. Tämä ei ole vaikeaa vaan hauskaa ja 
virkistävää. Samalla oppii ymmärtämään 
tämän päivän lapsia ja nuoria. 

Kylävaari
Helsinkiläisellä Esko Vepsällä on taskut täynnä 

tarinoita ja runsaasti elämänkokemusta jaettavaksi.

LUKEE LAPSIA

Vapaaehtoinen
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TEKSTI ANNI-ELINA KARVONEN KUVAT RAISA KYLLIKKI KARJALAINEN

K otona ovet paukkuvat ja yh-
teisesti sovitut säännöt ri-
kotaan toistuvasti. Nuori ei 
noudata kotiintuloaikoja, 

hän saattaa jopa karata. Wil-
maan tulee kerta toisensa jäl-

keen merkintöjä lintsaamisesta. Nuori voi 
myös tulla päihtyneenä kotiin. 

Vanhemmasta tilanne voi olla huoles-
tuttava. Mitä tehdä, kun rajat eivät tunnu 
enää riittävän? Mistä johtuu, että nuori on 
jatkuvasti ärtyisä tai vihainen?

Tavallisesti kyse on normaalista mur-
rosiästä, joka toisilla lapsilla on rajumpi 
kuin toisilla. Joskus nuori tarvitsee per-
heen ulkopuolista apua. 

– Hälytysvyöhykkeellä ollaan silloin, jos 
vanhempi ei saa lapseensa yhteyttä va-
kavistakaan asioista keskusteltaessa ja 
nuorella alkaa olla ongelmia useammal-
la elämänalueella. Koulu ei suju, kaverei-
den kanssa tai heistä huolimatta joutuu 
ongelmiin ja perhesuhteet alkavat rakoil-
la pahasti rajojen ylittyessä. Valppaana 

on oltava myös silloin, jos nuoren mieli-
alassa tapahtuu selkeitä muutoksia tai 
nuoren kuohuntaan liittyy huomattavas-
ti ahdistuneisuutta, sanoo HUSin nuo-
risopsykiatrian avohoidon psykologi ja 
nuorisopsykoterapeutti Matti Pesola.

ÄRTYNYT VAI MASENTUNUT?
Ei kuitenkaan ole helppoa saada selville, 
mikä nuoren käytöksessä on normaalia 
murrosikää, mikä ei. Esimerkiksi ärty-
neisyys ja vihaisuus ovat murrosiässä ta-

vallista. Etenkin jatkuvina mielialoina ne 
voivat olla myös merkki masennuksesta.

Kun ärtyneisyyteen liittyy mielihyvän 
menetys, jatkuvasti madaltunut mieliala 
ja useammille viikoille venyvä mielen-
kiinnon puute asioihin, joista nuori on 
aiemmin nauttinut, kyse voi olla masen-
nuksesta.

Tilanteen tulkitsemista vaikeuttaa se-
kin, että masentunut nuori voi olla aika 
ajoin energinen. Paras tapa edetä asias-
sa on ottaa asia puheeksi rauhallisessa 
ilmapiirissä ilman syyttämistä ja tuomit-
semista. 

– On tärkeää sanoa, että vanhempana 
ymmärtää sen, ettei nuori välttämättä toi-
mi vastoin sovittuja asioita vain siksi, että 
haluaisi hankaluuksia, vaan että käytök-
sen taustalla voi olla ehkä se, että mikään 
ei tunnu hyvältä. Nuorelta kannattaa ky-
syä, onko niin ollut jo kauan, ja kertoa, et-
tä asialle voi tehdä jotain, Pesola kertoo.

Vanhemman olisi tärkeää pitää mata-
la kynnys ulkopuolisen avun hakemiseen. 
Jos esimerkiksi mielenterveyteen liittyviin 
asioihin ei saa kotona vastausta, voi koulu-
psykologi, -kuraattori tai -terveydenhoita-
ja auttaa eteenpäin. 

KUUNTELE, ÄLÄ SIVISTÄ
Vaikkei siltä ulospäin näyttäisikään, nuor-
ta auttaa se, että hän kokee vanhempan-
sa haluavan ymmärtää juuri häntä ja että 
oma vanhempi on käytettävissä ja luotet-
tava.  

Nuorilla ulospäin näyttäytyvä saman-
kaltainen käyttäytyminen voi johtua eri 
asioista. Mitään keittokirjamaisia kaikkiin 
tilanteisiin sopivia toimintaohjeita ei siis 
ole olemassa. Joku nuori kokee olevansa 
liian riippuvainen vanhemmistaan ja pyr-
kii sen takia saamaan heihin välimatkaa 
tempoilevalla käytöksellään. Toinen nuori 
taas on sisäisesti turvaton ja toistaa ongel-
makäyttäytymistä saadakseen oikeutetul-
le vihalleen näyttämön. 

– Nuoruus on elämänvaihe, jossa van-
hempien tehtävänä on olla myös vihan 
kohteena. Vanhemman pitäisi olla turvalli-
nen malli siitä, että myös vaikeita tunteita 
voi sietää. Nuoren voi tavoittaa paremmin 
silloin, kun kertoo hänelle, mitä tunteita 
huono käytös itsessä herättää kuin yrit-
tää sivistää siitä mikä olisi sopivaa.

Keskusteleminen nuoren kanssa ei vält-
tämättä ole helppoa, jos vanhemmilla ei 
ole keskustelumallia omasta lapsuuden-

kodistaan. Paras tapa rakentaa nuoreen 
yhteyttä on selittää ja perustella asioita 
kiihkottomasti. Tärkeää on painottaa sitä, 
että vanhempi ei voi antaa lapsensa vahin-
goittaa itseään, koska se olisi laiminlyön-
tiä tai hylkäämistä. On myös hyvä myöntää 
lapselleen se, että vanhempi itsekin on in-
himillinen ja epätäydellinen. 

Vanhemmuuteen liittyy paradoksaali-
sia vaatimuksia. Pitäisi olla ymmärtävä 
ja joustava ja perustella rauhallisesti. Toi-
saalta on oltava selkeä ja jämäkkä aukto-
riteetti, jonka kanssa voi olla aidosti eri 
mieltä. 

– Rajojen asettajan rooli nähdään usein 
turhan jäykästi. Kun vanhempi uskaltaa 
avata omaa sydäntään ja lähestyä myös 
keinottomana ja neuvottomana nuorta, 
nuori voi itsekin paljastaa jotain aidom-
paa sisältään kuin vain vastustavan kuo-
rikerroksen, Pesola sanoo. 

RANKAISEMINEN EI RIITÄ
– Nuoren pitäisi ymmärtää se, että jos ei 
ole vanhempien luottamusta, ei ole myös-
kään vapauksia. Pelkkä rankaiseminen ei 
yleensä johda mihinkään, jos se ei yhdis-
ty keskusteluun ja tunneyhteyden saami-
seen nuoren kanssa. 

Se, kuinka tiukat tai löysät rajat omalle 
lapselleen asettaa, lähtee nuoren kyvystä 
ottaa vastuuta valinnoistaan. Myös nuo-
ren kaveripiiri vaikuttaa tilanteeseen. Jos 
vanhempi ei luota kumpaankaan, rajat pi-
täisi olla tiiviit. Vanhempi voi myös poh-
tia sitä, miksi nuori päätyi kokeilemaan 
jotain kiellettyä ja uskooko hän, että ko-
keilu loppuu. 

Rajoja asettaessaan vanhemman olisi 

KUOHUVA
MURROSIKÄ

Mitä tehdä, kun kodin rakkaus ja rajat eivät riitä? 
Murrosikä voi joskus olla niin raju, että nuori tarvitsee 

perheen ulkopuolista apua.

”Nuoruus on 
elämänvaihe, 

jossa vanhempien 
tehtävänä on 

olla myös vihan 
kohteena.”

Jatkuva huoli nuoresta kuluttaa 
perheen voimavaroja. Apua kan-
natta hakea varhain.

u
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tärkeää osoittaa nuorelleen maltillisesti, 
että hän ymmärtää nuoren tarpeen liit-
tyä omanikäisiin kokeilemalla asioita, joi-
ta muutkin kokeilevat. Samalla pitää sanoa 
selkeästi, että hän ei hyväksy tiettyjä asi-
oita alaikäiseltä.

On hyvä muistaa, että nuoren vastuul-
lisuus on usein parhaimmillaankin paljon 
vastuuttomampaa kuin aikuisten. Nuori ei 
myös useinkaan suoraan ”tiedä” eikä var-
sinkaan osaa selittää syytä käytökseensä. 

MILLOIN ULKOPUOLISTA APUA?
Jos nuori ei kunnioita vanhempien-
sa asettamia rajoja ja esimerkiksi lint-
saaminen ja päihteidenkäyttö jatkuvat, 
käyttäytymisen taustalla olevien syiden 
selvittämiseksi yhteydenotto koulun op-
pilashuoltohenkilöstöön on paikallaan.  

Jos lintsaavalla nuorella on kavereita, 
lintsaaminen johtuu yleensä sitä, että on 
palkitsevampaa saada suosiota ja huomi-
ota rikkomalla odotuksia ja normeja kuin 
esimerkiksi opiskelemalla, jossa onnistu-
minen edellyttää vaivannäköä. Oman pys-
tyvyyden mittariksi asetetaankin se, että 
uskaltaa kapinoida ja määritellä itse sään-
töjä. Jos lintsaamiseen liittyy kaverisuh-
teiden puute, oppilashuoltohenkilöstön 
kanssa pitää selvitellä, tarvitseeko nuori 
nuorisopsykiatrista erityisosaamista.

Jos jatkuva huoli painaa ja mitkään rajoi-
tukset eivät pidä, apua voi kysyä myös las-
tensuojelusta. Suurin osa lastensuojelun 
toiminnasta on vapaaehtoista tukea juu-
rin tämänkaltaisten tilanteiden hallintaan. 

– Vanhemman ja ammattilaisten yhdes-
sä asettamat rajat viestittävät nuorelle si-
tä, että vanhempi on tosissaan: Välitän 
sinusta niin paljon, etten anna sinun toi-
mia itseäsi vaarantaen, Pesola muistuttaa. 

HUOLEHDI ITSESTÄSI JA 
SISARUKSISTA
Kuohuva murrosikä vie perheessä paljon 
energiaa. Vielä enemmän se vie voimia, 
jos lapsella on lisäksi mielenterveyshäiri-
öihin liittyviä oireita. Tällöin vanhemman 
voi olla vaikeaa erottaa, mikä johtuu ikä-
kaudesta, mikä mielenterveysongelmista. 
On kuitenkin tärkeää muistaa, että silloin-
kin vanhemman tehtävä on olla vanhem-
pi eli kasvattaja. Sairauksia hoitavat alan 
ammattilaiset. Jaksaakseen vanhemman 
pitää huolehtia itsestään. 

– Vanhemmalle itselleen hyvää tekevät 
asiat ovat tärkeitä, oikeastaan välttämät-
tömiä. Niihin olisi löydettävä aikaa ja ener-
giaa, Pesola sanoo.

Murrosikäiselle nuorelle olisi kohtuu-
ton rangaistus, jos hän joutuisi tunte-
maan syyllisyyttä vielä siitäkin, että hän 
vie vanhemmalta mahdollisuuden tehdä 
kivoja asioita. Vanhemman uhrautuminen 
ja marttyyrimainen nuoren vahtiminen 
näännyttävät koko perheen eivätkä edis-
tä mitään. Itselleen voi ottaa lomaa stres-
saavasta tilanteesta esimerkiksi siten, että 
vuorottelee toisen vanhemman, sukulai-
sen tai muun tukiverkoston kanssa. 

– Myös sisarukset tarvitsevat vapaa-

ta kireästä kodista. Heidän kanssaan oli-
si tärkeä puhua, mitä tunteita kuohuvaa 
murrosikää käyvän sisaruksen toiminta 
herättää ja mitä he toivovat vanhemmil-
taan kokeakseen olevansa tasavertaisia 
perheenjäseniä.  

Vanhemman jaksamista voivat helpot-
taa myös esimerkiksi lapsen kaverien 
vanhemmat, joiden kanssa jakaa asioita. 
On hyvä muistaa, että nuori etsii vastin-
kappaleita, toisia nuoria, joiden kanssa voi 
samastua repaleisuuteen, kapinaan tai ku-
vitelmiin suuresta itsenäisyydestä ja pää-
tösvallasta.  

– Kapinoimisesta katoaa kovasti hoh-
to, jos vanhemmat pitävätkin yhteyttä ja 
muistuttavat olemassaolostaan verkos-
tona. Perheen sisäinen asia on kuitenkin 
asettaa kotiintuloaikoja ja reagoida, jos 
nuori ei toimi luottamuksen arvoisesti, 
Pesola sanoo. 

”Nuori ei 
useinkaan ’tiedä’ 
eikä varsinkaan 

osaa selittää syytä 
käytökseensä.”

MLL:n vanhempain puhelimessa voit 
keskustella omasta vanhemmuudesta.  
www.mll.fi/vanhempainpuhelin

MUISTA!

SUOMEN
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Lapsi- ja perhepolitiikka on ollut 
viime vuosina poukkoilevaa. Teh-
dyt päätökset ovat olleet huonosti 
toisiinsa sopivia ja kokonaisnäke-
mys on puuttunut. Lasten oikeuk-
siin on tehty monia lyhytnäköisiä 
heikennyksiä. 

Tilanne voitaisiin korjata kan-
sallisella lapsistrategialla, joka 
perustuisi lapsen oikeuksien so-
pimukseen. Kansallinen strategia 
antaisi suuntaviivat myös maa-
kuntien ja kuntien lapsipolitiikalle. 
Suomi on tänä vuonna antamassa 
seuraavan määräaikaisraporttinsa 
YK:n lapsen oikeuksien komiteal-
le. MLL on ollut kuultavana mää-
räaikaisraportin valmistelussa ja 
on antanut kaksi laajaa lausuntoa 
raportin valmistelua varten. Kan-
salaisjärjestöt tekevät myös oman 
vaihtoehtoisen raporttinsa komi-
tealle. 

Lapsen oikeuksien komitea antaa 
määräaikaisraportin käsittelyn 
perusteella valtiolle suosituksia 
lapsen oikeuksien parempaa to-
teutusta varten. Suomi on jättänyt 
huomiotta monet viimekertaiset, 
komitean vuonna 2011 antamat 
suositukset. Esimerkiksi varhais-
kasvatuksessa toimittiin päin-
vastoin kuin komitea suositteli. 
Varhaiskasvatukseen investoimi-
sen sijaan kunnille mahdollistettiin 
varhaiskasvatuksen henkilöstön 

vähentäminen suhteessa lasten 
määrään ja varhaiskasvatusoikeu-
den rajaaminen. Suomi heikensi 
myös turvapaikanhakijalasten oi-
keuksia, kun perheenyhdistämisen 
edellytyksiä kiristettiin merkittä-
västi. 

Komitea on suositellut, että kunnil-
le osoitetaan riittävät voimavarat 
lapsen oikeuksien toteutumisen 
varmistamiseksi. Suosituksen an-
tamisen jälkeen kuntien valtion-
osuuksia, joilla rahoitetaan lasten 
ja perheiden palveluita, on leikattu 
merkittävästi. Kuluneella hallitus-
kaudella on leikattu varhaiskas-
vatuksen lisäksi erityisesti toisen 
asteen ammatillisesta koulutuk-
sesta. 

Komitea on huomauttanut, että 
lapsen oikeuksien täytäntöönpa-
non koordinaatio on Suomessa 
puutteellista ja kehottanut var-
mistamaan, että lapsipolitiikan 
koordinointia parannetaan. Halli-
tuksen kärkihanke, Lapsi- ja per-
hepalvelujen muutosohjelma on 
tärkeä väline lasten, nuorten ja 
lapsiperheiden palveluiden koko-
naisuuden kehittämisessä. Ohjel-
ma on kuitenkin määräaikainen ja 
sen vaikuttavuus riippuu paljolti 
sote- ja maakuntauudistuksesta. 
Siinä lapsinäkökulma on ollut lap-
si- ja perhejärjestöjen työstä huoli-
matta heikosti esillä.

Johdonmukaisuutta lapsipolitiikkaan

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

Elämme parhaillaan suurten muutosten 
pyörteessä, kun koko julkinen sosiaali- ja 
terveydenhuolto uudistetaan ja samal-
la luodaan uusi maakuntarakenne. Per-
heiden palvelut jakautuvat kunnalle ja 
maakunnalle, uusia palvelupolkuja vasta 
kehitetään, mutta kokonaisuuden pitäisi 
toimia jo vuoden 2020 alusta. 

Lapsi- ja perhepalvelujen muutosoh-
jelma (Lape) on onneksi pitänyt vahvasti 
esillä lapsen oikeuksia ja ennalta ehkäi-
sevää työtä. Se on kehittänyt muun mu-
assa perhekeskusmallia, joka yhdistää 
eri tahojen palveluja perheiden kannalta 
järkeväksi kokonaisuudeksi. Lape on vie-
nyt eteenpäin myös lapsivaikutusten ar-
viointia. Toivottavasti Lapen anti pysyy 
päättäjillä muistissa, vaikka itse ohjelma 
loppuukin jo ensi vuonna.  

Uudet maakunnat ja valtuustot 
Sote- ja maakuntauudistuksen lakipaket-
ti pitäisi olla valinnanvapauslakia myöten 
kasassa ennen kesälomia ja lokakuussa 
päästään taas äänestämään. Maakunta-
vaaleissa valittavat valtuustot aloittavat 
2019. Silloin viimeistään kussakin maa-
kunnassa aletaan valmistella strategiaa 
ja rakentaa mallia, jolla maakunnan toi-
minnot, kuten kansalaisten sosiaali- ja 
terveyspalvelut, käytännössä järjestetään. 

Kuinka lapsiystävällinen omasta maa-
kunnasta ja kunnasta tulee, on iso ky-
symys, johon vielä ehtii, ja on syytäkin 
vaikuttaa. Samalla on hyvä muistaa, että 
kunnat vastaavat jatkossakin varhaiskas-
vatuksesta ja koulutuksesta, liikunnasta 
ja kulttuurista sekä nuorisotoimesta. Ja 
vaikka kaikki sosiaali- ja terveyspalvelut 
siirtyvät maakunnille, myös kunnan teh-

tävänä on terveyden ja hyvinvoinnin edis-
täminen. 

Varhaiskasvatusta uudistetaan taas 
Varhaiskasvatuksen uudistaminen on 
ollut jo monen hallituksen ohjelmas-
sa. Nyt tekeillä olevan kokonaisuudis-
tuksen ensimmäinen vaihe tuli voimaan 
elokuussa 2016. Uusi laki vahvisti peda-
gogiikkaa, mutta heti perään päätettiin 
rajata varhaiskasvatusoikeutta ja kas-
vattaa ryhmäkokoja. Kaikki kunnat eivät 
heikennyksiä toteuttaneet, joten lapsen 
päiväkotiarki riippuu nykyisin siitä, mis-
sä kunnassa perhe asuu. Tämän vuoden 
alussa tuli voimaan varhaiskasvatusmak- 
sujen alennus. 

Uudistuksen seuraavan vaiheen pitäi-
si tulla eduskuntaan tänä vuonna. Julki-

suudessa on puhuttu eniten henkilöstön 
pätevyysvaatimuksista, mutta uudistuk-
sella kehitetään myös lapsen tuen mallia 
ja kiusaamisen ehkäisyä. Poliitikot ottavat 
mielellään esiin myös varhaiskasvatuk-
sen maksuttomuuden. Kuulostaa hyvältä, 
mutta toinen näkökulma on, että rahaa 
olisi hyvä käyttää niin, että varmistetaan 
varhaiskasvatuksen laatu. Tällä hetkellä 
monissa kunnissa ongelmana ovat liian 
suuret päiväkotiryhmät. Lapsen oikeus 
yksilölliseen tukeen ja kasvatukseen ei 
valitettavasti läheskään aina toteudu.

Perhevapaatkin uudistuvat? 
Perhevapaauudistus on vireillä, mutta ai-
kataulu on tiukka ja tavoitteet osin risti-
riitaiset, joten kovin suurta muutosta ei 
näillä eväillä uskalla toivoa. 

Tavoiteaikataulu on vuoden 2019 alku. 
On vaikea kuvitella, että puolessa vuo-
dessa saadaan aikaiseksi perheiden mo-
ninaisuuden huomioon ottava, riittävän 
yksinkertainen ja kohtuulliset päivärahat 
takaava malli. 

Suurin ongelma on taas kerran raha: 
koska uudistus halutaan tehdä ”julkisen 
talouden raamien puitteissa” perheiden 
toivomia parannuksia, kuten ansiosi-
donnaisen kauden pidentämistä, voi olla 
vaikea toteuttaa. Lopputulos saattaakin 
näyttää enemmän leikkaamiselta kuin 
kehittämiseltä. 

Ammatillinen koulutus uusiksi 
2018 alusta tuli voimaan ammatillisen 
koulutuksen reformi, suurin koulutus-
uudistus vuosikymmeniin. Tavoitteena 
on ollut, että koulutus on aiempaa yksi-
löllisempää ja jokainen nuori suorittaa 
vähintään toisen asteen tutkinnon. Käy-
tännössä tavoitteita voi olla vaikea toteut-
taa, jos niihin ei ole varattu resursseja.  

Koulutuksen rahoitusta on leikattu, 
joten lähiopetus vähenee ja itsenäinen 
opiskelu lisääntyy. Myös kouluverkko har-
venee, mikä lisää nuorten koulunkäynnin 
kustannuksia, koska matkat pitenevät ja 
nuori voi tarvita kouluviikoiksi asunnon 
opiskelupaikkakunnalta. Osa nuorista jää 
jo nyt kustannusten vuoksi toisen asteen 
koulutuksen ulkopuolelle. 

Eduskunta edellytti lain hyväksyessään, 
että uudistuksen vaikutuksia erityises-
ti alueelliseen ja kielelliseen saavutetta-
vuuteen, opintojen keskeyttämiseen ja 
koulutustakuun toteutumiseen seurataan 
ja lakia tarvittaessa muutetaan. Uudista-
minen jatkuu?

Isoin asia on sote- ja maakuntauudistuksen 
eteneminen, mutta muitakin uudistuksia riittää. 
Kokonaisnäkemystä kaivataan. 

Palasista 
kokonaisuus?

TEKSTI LIISA PARTIO KUVA PIXABAY
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TEKSTI ELINA RIKKILÄ

Jenna, 15, Pellosta, auttelee vanhempiaan 
porotilalla ja päivystää vuorollaan Nuor-
tennetin Snapchat-tiimissä.

Sosiaalisen median kanavat ovat Jennal-
le muutenkin tärkeitä yhteydenpidossa, sil-
lä lähimmät kaverit asuvat 25 kilometrin 
päässä. 

– Sosiaalinen elämä varmasti vilkastuu, 
kun ajan tänä vuonna traktorikortin ja pää-
sen ajelemaan kavereiden luokse mootto-
rikelkalla ja mönkijällä, Jenna kertoo. 

Tekemistä hänellä kyllä riittää vanhempi-
en porotilallakin, sillä eläinten ruokinta on 
Jennan vastuulla. 

– Joka päivä pitää päästä juoksulenkil-
le ja muutaman kerran viikossa Jenna käy 
myös kuntosalilla.

Snapchat-ryhmän lisäksi Jenna on ollut 
pohtimassa Nuortennetin sisältöjä.

– Nuortennetin kautta olen päässyt tu-
tustumaan ihmisiin eri puolilta Suomea. 
Syrjäseudulla sosiaaliset kontaktit ovat 
muuten vähäisempiä, hän miettii. 

Snapchat-päivystysvuoroillaan Jenna on 
herätellyt keskusteluja kiinnostavista ai-
heista, ladannut kuvia ja tekstejä ja vastail-
lut yksityisviesteihin. 

MLL:n Nuortennetin sisältöä ja ulkoasua 
uudistettiin viime vuonna. Samalla ha-
luttiin lisätä nuorten osallisuutta ja saa-
da heidän äänensä kuuluviin. 

Erityisesti sosiaalisen median kanavis-
sa – Instagramissa ja Snapchatissa – oli 
hiljaista, sillä nuoret eivät olleet ottaneet 
niitä omakseen. Eniten äänessä olivat 
nuorten parissa työskentelevät aikuiset. 

Ongelma korjaantui, kun Nuortenne-
tin tekijöiksi rekrytoitiin kaksikymmentä 
13–19-vuotiasta vapaaehtoista nuorta eri 
puolilta Suomea.

– Instagram- ja Snapchat-tiimeihin kuu-
luvilla nuorilla on omat päivystysvuoron-
sa, jolloin he päivittävät sisältöä, avaavat 
keskusteluja ja vastaavat nuorten vies-
teihin. Osa nuorista kirjoittaa myös 
juttuja Nuortennettiin, kertoo suunnit-
telija Reetta Pauni.

2000-luvulla syntyneet ovat kas-
vaneet älykännykkä kädessä ja sosi-

aalisen median päivittäminen on heille 
luontevaa. 

– Tekniset valmiudet ovat eri luokkaa 

Kun Nuortennettiä ryhtyivät toimittamaan innokkaat nuoret, 
netin sosiaalisen median kanavien kävijämäärä tuplaantui. 

Otimme selvää, ketkä Nuortennettiä tekevät.

kuin meillä vanhemmalla polvella. Mo-
nessa asiassa nuoret ovat neuvoneet mei-
tä ohjaajia, Pauni toteaa.

Nuortennetti on järjestänyt tekijöille 
koulutusta, jossa on käyty läpi MLL:n ar-
voja ja selvennetty toimintaperiaatteita. 
Koulutusta on järjestetty skype-palave-
reina, koska nuoret asuvat eri puolilla 
Suomea. ”Livekoulutusta” nuoret te-
kijät eivät ole kokeneet välttämättö-
mäksi. 

– Nuortennetin tekijöillä on oma 
suljettu WhatsApp-ryhmänsä, jos-
sa he saavat ongelmatilanteissa 
helposti yhteyttä ohjaajiin, Pauni 
kertoo. 

WhatsAppissa tekijät myös neu-
vovat aktiivisesti toisiaan ongelma-
tilanteissa.

Paunin mukaan nuorten tekijöi-
den rekrytoiminen onkin tuotta-
nut tulosta: puolessa vuodessa sekä 
Nuortennetin Instagram- ja Snapchat-
palveluiden kävijämäärät ovat lähes 
tuplaantuneet.

Me teemme

Imatralainen Samu, 15, on mukana Insta-
gram-tiimissä, koska muiden auttamisesta 
tulee itsellekin hyvä olo. 

Iloinen ja välitön Samu on tottunut tuki-
oppilaana kuuntelemaan toisten murheita. 

– Monesti vähän vieraammatkin ihmiset 
tulevat minulle kertomaan huolistaan. Mi-
nua on varmaan helppo lähestyä, kun en 
ota itseäni niin vakavasti, hän kertoo.

Päivystysvuorollaan Samu laittaa Instag-
ramiin usein luontokuvia ja vastailee mui-
den nuorten dire-viesteihin. Hän on myös 
kirjoittanut juttuja Nuortennettiin.

Monet viesteistä liittyvät Samun mukaan 
nettikiusaamiseen. 

– Toiset eivät ei uskalla enää laittaa 
Instagramiin kuviaan, koska kiusaajat lait-
tavat niihin törkykommentteja

– Älä välitä, poista ilkeät kommentit ja 
estä kyseiset käyttäjät, Samu on usein neu-
vonut kiusattuja. 

– Yritän aina vastaillessani miettiä, miten 

– Monet laittavat viestillä kuvia esi-
merkiksi lemmikeistään ja pyytävät kom-
mentoimaan niitä. Välillä viestitellään 
vakavampiakin asioita: nuoria saattavat 
huolestuttaa esimerkiksi omaa mielialaan 
tai seurusteluun liittyvät asiat. 

Jennan mielestä nuoret ovat pohjim-
miltaan samanlaisia asuinpaikasta riippu-
matta. 

– Isoissa kaupungeissa nuorilla on ehkä 
enemmän ihmissuhdeongelmia kuin meil-
lä pohjoisessa. Täällä nuoria mietityttävät 
enemmän omaan mielialaan liittyvät asiat, 
hän miettii. 

Hänen mielestään Nuortennetin-kaltai-
set digipalvelut ovat erityisen tärkeitä syr-
jäseutujen nuorille, koska auttavat palvelut 
ovat kaukana ja heikommin saatavilla. 

Peruskoulun jälkeen Jenna aikoo hakea 
Inariin porokouluun ja työskennellä jat-
kossa poronhoitajana vanhempien yrityk-
sessä. 

Ruuhka-Suomeen ei tee mieli muuttaa. 
– Olen joskus ollut kaverin tykönä Torni-

ossa enkä saanut edes nukuttua, kun siellä 
oli niin kova mekkala, hän naurahtaa.

itse haluaisin siinä tilanteessa tulla aute-
tuksi. Haluan, että toiselle jää viestittelystä 
vähän positiivisempi mieli, Samu kertoo.

Päivystysvuoron aikana puhelin on aina 
päällä, mutta muuten Samu ei ole kovin-
kaan innokas somettaja. 

– Meillä oli jo ala-asteaikoina kotona tar-
kat säännöt siitä, miten paljon aikaa kän-
nykällä saa viettää. Vanhempien mielestä 
elämässä pitää olla muutakin sisältöä kuin 
netissä roikkuminen, Samu kertoo.

Vanhemmat eivät enää valvo 15-vuoti-
aan nuoren kännykänkäyttöä, mutta Samu 
on pitänyt kiinni vanhoista rutiineista.

– Olen kyllä WhatsAppissa ja Instagra-
missa, mutta aikaa täytyy jäädä muuhun-
kin. Eivät sosiaaliset taidot netissä parane 
eikä liika somettelu ole edes terveellistä. 

Samu on harrastanut teatteria jo seitse-
män vuotta ja käy vapaapalokunnan har-
joituksissa. Päivittäin pitää myös päästä ul-
koilemaan ja nähdä kavereita. 

Samu

Jenna

Nuortennetti on MLL:n sivusto nuorille. Sivustolla on runsaasti tietoa nuorten elämää 
koskettavista aiheista, kuten ihmissuhteista, seksuaalisuudesta, kiusaamisesta, koulus-
ta ja työstä. Nuoret voivat myös jutella toistensa kanssa keskustelupalstalla. 

MLL:n ammattilaisten ohella Nuortennettiä tekevät 13–25-vuotiaat nuoret kaut-
ta maan. Sivustolla on nuorten blogeja, videoita, valokuvia ja tarinoita, joita kuka vain 
nuori voi tarjota julkaistavaksi. Nuortennetin sosiaalisen median kanavia päivittävät 
Nuortennetin nuoret toimittajat.

nuortennetti.fi

UUSIA KAVEREITA YMPÄRI MAATA

AUTTAMISESTA TULEE HYVÄ OLO

NUORTENNETTIÄ!
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MLL:llä on pitkät perinteet äitien tervey-
den ja neuvolatyön edistämisessä Ma-
lawissa. Viisi vuotta sitten liitto aloitti 
Väestöliiton kanssa hankkeen tyttöjen 
terveyden, koulunkäynnin ja oikeuksien 
tukemiseksi. Nyt yhteistyössä on muka-
na myös Marttaliitto. Hankkeen malawi-
laisena osapuolena on nuorisojärjestö 
Youth Empowerment and Civic Educa-
tion.

Malawissa tyttöjen asema on heikko 
ja koulutustaso alhainen. Tytöt ovat vaa-
rassa pudota koulutuksesta jo ala-asteen 
ylemmillä luokilla avioliittojen ja raskauk-
sien takia. 

Suurimpia esteitä tyttöjen koulun-
käynnille ovat perheiden köyhyys ja se, 
ettei yhteisö tue ja kannusta tyttöjä opis-
kelemaan. Tytöiltä puuttuu usein myös 
mahdollisuus hyödyntää koulutustaan 
tulevaisuudessa, vaikka pystyisikin suo-
rittamaan peruskoulun loppuun. 

MLL on perehdyttänyt ja kouluttanut 

opettajaa. Hankkeessa on mukana jo 12 
koulua ja se koskettaa yli 6 000 tyttöä 
perheineen. Koulujen määrä on kolmin-
kertaistunut kolmessa vuodessa.

Kouluihin on perustettu kerhoja, jois-
sa tukioppilaiden johdolla voidaan jutel-
la koulunkäyntiin liittyvistä asioista tai 
ongelmista. Tukioppilaiden, joista monet 
ovat tyttöjä, tehtäviin on kuulunut myös 
esimerkiksi seksuaaliterveydestä valista-
minen. 

Tukioppilaana toimiminen on tarjonnut 
tärkeitä tilaisuuksia harjoitella johtami-
sen ja ohjaamisen taitoja. Tukioppilasty-
töt ovat myös esikuvia muille tytöille.  

Tyttöjen oikeuksien toteutumiseen 
tarvitaan yhteistyötä koko kyläyhteisön 
kanssa. Hanke on synnyttänyt esimerkik-
si koululaisten vanhempainryhmiä, jotka 
ovat ryhtyneet harjoittamaan pientä maa-
talousosuuskuntatoimintaa, jonka tulois-
ta perhe on voinut saada lainaa lapsensa 
koulupuvun ostamiseen.

Loviisalainen Frida, 14, sai Nuortennetis-
tä apua koulukiusaamiseen ja haluaa nyt 
Instagram-tiimissä itse auttaa muita. 

Päivystysvuorollaan Frida vastailee tois-
ten nuorten dire-viesteihin ja lataa Instag-
ramiin tekstejä ja kuvia.

– Monen on helpompi kertoa huolistaan 
dire-viestillä, kun voi keskittyä asiaan eikä 
tarvitse jännittää toisen kohtaamista, hän 
miettii. 

Viestittelijöitä huolestuttavat esimerkiksi 
seurusteluun liittyvät asiat: mitä tehdä, jos 
seurustelusuhteessa toinen haluaa tehdä 
asioita, joihin ei ole itse vielä valmis? 

– Toisia ahdistaa, kun vanhemmat riite-
levät jatkuvasti tai perheessä on huono ra-
hatilanne. Joku laittaa keskellä koulupäivää 
viestin, että isossa ryhmässä oleminen ah-
distaa tai pelottaa olla yksin kotona, Frida 
kertoo. 

– Jos viestejä laittavilla nuorilla on vaka-

via ongelmia, neuvomme heitä ottamaan 
yhteyttä MLL:n Lasten ja nuorten puheli-
men aikuisiin tai oman paikkakunnan am-
mattilaisiin, hän kertoo. 

– Minun on helppo ymmärtää esimerkik-
si kiusatuksi tulleen nuoren tuntemuksia, 
koska olen itse ollut ala-asteella kiusattuna 
monta vuotta, Frida toteaa.

Asiat menivät parempaan suuntaan, vas-
ta kun Frida kertoi kiusaamisesta vanhem-
milleen, jotka ottivat yhteyttä kouluun.

– Viesteihin vastatessani yritän vahvistaa 
toisen luottamusta siihen, että asiat me-
nevät parhain päin, kun uskaltaa vain itse 
pyytää apua, hän kertoo. 

Vapaa-aikanaan Frida päivittää omaa 
Instragram-tiliään ja kirjoittaa blogia Blogs-
pot-palveluun. Hän on myös innokas luki-
ja ja kirjahyllystä löytää paljon esimerkiksi 
vanhoja nuortenkirjallisuuden klassikoita. 

Kouluyhteistyötä

MLL:n kehitysyhteistyöhankkeessa Malawissa 
edistetään lapsen oikeuksia ja tyttöjen koulunkäyntiä.

TEKSTI KIRSI PIHLAJA 
KUVAT LAURA LIPSANEN

malawilaisia opettajia ja hankkeessa mu-
kana olevia nuorisotyöntekijöitä tukioppi-
lastoimintaan, jota sovelletaan paikallisiin 
oloihin. Koulurauhatyöllä ja kiusaamista 
ehkäisemällä kouluihin voidaan luoda ty-
töille myönteisempää kouluilmapiiriä. 

Se tarkoittaa sitä, että tytöt saavat käy-
dä rauhassa koulua, kokevat vähemmän 
seksuaalista häirintää ja koulussa heillä 
on esimerkiksi oma vessa ja  peseytymis-
mahdollisuus.

APUA TUHANSILLE TYTÖILLE
Koulurauhan julistus ja nuorten osallisuu-
den ottaminen osaksi koulun toimintata-
poja on Malawissa vielä uutta. Kuitenkin 
edistämällä kouluissa osallisuuden kult-
tuuria nuoria tuetaan kantamaan yh-
teisvastuuta ja oppimaan aktiivisiksi 
kansalaisiksi. 

Viime syksynä Mangochin ja Dedzan 
maaseutukeskuksissa, joissa hanketta to-
teutetaan, koulutuksiin osallistui yli 20 

Frida

AFRIKASSA

Voit tukea MLL:n 
kehitysyhteistyötä 

maksamalla 
jäsenmaksun 

yhteydessä 5 euron 
vapaaehtoisen 

tukimaksun. 

• Blogspot-palvelu = palvelu, jonne kuka tahansa voi 
perustaa oman blogin.

• Dire-viesti = viesti lähetetään palvelussa suoraan 
toiselle käyttäjälle.

• Instagram = palvelu, jossa käyttäjät voivat jakaa 
kuvia ja videoita ja kommentoida niitä.

• Snapchat = palvelu, jossa voi lähettää viestejä, kuvia 
tai videoita. Viestit näkyvät ruudulla alle kymmenen 
sekuntia.

• WhatsApp = pikaviestisovellus, jolla voi lähettää 
viestejä, kuvia, videoita ja ääniviestejä. Viestejä voi 
lähettää ryhmissä, ja käyttäjällä voi olla useita eri 
ryhmiä. Juttu WhatsAppista tämän lehden sivuilla 
18–20.

VOIN YMMÄRTÄÄ KIUSATUN TUNTEITA

Hankkeen yhteistyökumppa-
neille järjestettiin koulutusta 
loppuvuodesta.
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Syntyvyys on edelleen laskussa Suomessa. 
Väestöliiton loppuvuodesta julkaiseman 
Perhebarometrin mukaan tähän vaikutta-
vat ennen kaikkea puolison puute ja talou-
delliset syyt. Myös työelämän vaatimukset 
ja nuorten aikuisten mielikuvat raskaasta 
lapsiperhearjesta heikentävät halua per-
heellistyä. 

Monien nuorten aikuisten mielikuvissa 
vanhemmuus näyttäytyy vaativana elä-
mänvaiheena, jossa ei ole sijaa omalle 
ajalle tai elämälle. Lapsettomilla nuorilla 
aikuisilla on hyvin vähän myönteisiä mie-
likuvia pienten lasten kanssa elämisestä, 
varsinkin jos omassa elämässä ei ole luon-
tevaa yhteyttä lapsiin.

Usein pelätään myös sitä, että lapsen 
saaminen nuorena merkitsee paikalleen 
jämähtämistä ja alempaa elintasoa. 

Onni löytyy arjesta
Unohdetaan toviksi, että lapsiperhearki on 
joskus raskasta. Puhutaan sen sijaan hyvis-
tä hetkistä lasten kanssa. Kysyimme Twit-

Stop seksuaaliselle 
väkivallalle!
Nuoret kohtaavat paljon seksuaalista vä-
kivaltaa tai sen uhkaa. Se voi näyttäytyä 
esim. loukkaavana kosketteluna, seksiin 
tai seksuaalisiin tekoihin pakottamisena, 
uhkailuna, jopa maksun tarjoamisena sek-
sistä tai raiskauksena. Myös epämiellyttä-
vät eleet ja seksuaalisävytteiset nimittelyt 
loukkaavat. 

My Space, Not Yours! -hankkeessa sek-
suaalista väkivaltaa ja seurusteluväkivaltaa 
käsitteleviä menetelmiä viedään yläkoului-
hin, toisen asteen oppilaitoksiin ja nuorten 
palveluihin. Tietoa ja materiaaleja osoit-
teessa www.violary.fi/myspace.

terissä, miksi lapset ovat parasta:
• Lapset ovat parasta jopa silloin, kun 

5-vuotias tokaisee herkkupäivänä autu-
aasti huokaisten: ”Jäätelö, paras osuus 
tässä perheessä!”

• Tytär tokaisi: ”Äiti, sä näytät ihan pusu-
kalalta.”

• Keksivät käyttää suklaatryffeliä huulipu-
nana. Nauroin pitkään, hömpät. Naama 
suklaassa, hetkestä onnellisina.

• Nuorten äitinä mieleeni tulee aito suo-
raviivaisuus, jota coachina välillä kadeh-
din: ”No, mikä estää?” ”Voitko tehdä 
sen heti?” ”Ok!”

• Lapset on parasta -hetki: Unenpöpperöi-
nen 3-vuotias ulisee portaissa. Mikä hä-
tänä kulta, kysyn. Haluun jonkun syliin, 
hän sanoo. Rutistan unisen tyypin syliin. 
Kaikki on hyvin. Ja oma sydän pakahtuu.

• Ilman lapsia en olisi osannut mennä Uni-
maailmaan herra Unen kartanoon tai 
napata rohkeuden palasia ilmasta ja lait-
taa niitä sydämeen, kun pelottaa, tai ke-
rätä halauksia vatsaan.

Miksi vanhemmuutta lykätään?

Eläinhahmoja äitiyspakkaukseen
Äitiyspakkauksen laatikolla on uusi värikäs kuosi. Lapsiraadin valitsemassa tämän vuo-
den laatikossa seikkailevat karhu, norppa, norsu, kirahvi ja muut eläinhahmot. Kuosin on 
suunnitellut kuvittaja Robert Lönnqvist. Äitiyspakkaus on saanut myös oman sivuston, 
josta voi lukea vaikka lasten perustelu kuosivalinnalle. kela.fi/aitiyspakkaus

Isät haluavat 
perhevapaita
Joka kolmas isä haluaisi pitää tai 
olisi halunnut pitää enemmän 
perhevapaita kuin pitää tai piti. 
Suurimmalla osalla taloudelliset 
seikat estävät ottamasta isyys-
vapaata. Muita syitä ovat esim. 
työnantajan asenteet. Joka toi-
nen isä kaipaa puolisonsa kaltais-
ta tunnesidettä lapseen ja lapsen 
kanssa vietettyä aikaa. Tutkimuk-
sen toteutti Kotilieden toimek-
siannosta Norstat Finland Oy.

miten niin näpit irti? 
sähän tykkäät tästä
miten niin näpit irti? 
sähän tykkäät tästä

  Älä jää

YKSIN.

SEKSUAALINEN

HÄIRINTÄ 
ei ole koskaan 

sinun syytäsi.

mä pilaan sun 
maineen.

koskaan

EI OLE LIIAN

MYÖHÄISTÄ 
     hakea apua !

Mikä oikeus sulla on 
koskee muhun!

Mä en oo valmis 
tollaseen

Sä voisit laittaa mulle 
kuvia susta....... alasti

   USKALLA
    kertoa

   aikuiselle.

tarkoittaa

EI.
aina

no kattokaa tota, 
mikä perse!
no kattokaa tota, 

hey bitch, kato mitä 
sul on päälläs...

Jättäkää mut 
rauhaan...Tavataan jossain... 

salaa.......mä haluun sua

ANNA MUN 
OLLA!!!

SINULLA 
ON OIKEUS 

tehdä 

tapahtuneesta 

rikosilmoitus.
Mä tiedän missä 
sä asut

huonoa 
kohtelua.

ÄLÄ 
HYVÄKSY
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violary.� /myspaceKatso lisätietoja:

Kansalaisille ja yrityksille suunna-
tussa Suomi.fi-palvelussa on koo-
tusti julkisen hallinnon palvelut ja 
asiointikanavat. Sieltä löytyy mm. 
paljon tietoa lapsiperheille suun-
natuista palveluista ja viranomais-
ten toiminnasta. www.suomi.fi

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on 
julkaissut Imetyksen edistämisen 
toimintaohjelman, jolla kannuste-
taan äitejä imettämään nykyistä 
enemmän ja kauemmin.

Yläkoululaiset ylös
Yläkoululaiset liikkuvat vähemmän ja istuvat enemmän koulu-
päivän aikana kuin alakoululaiset. Yläkoululaisten liikkumiseen ja 
hyvinvointiin vaikuttavat mm. sosiaaliset normit, murrosikä ja se, 
että oppilas siirtyy luokanopettajan luokasta aineenopettajajärjes-
telmään. 

LitM Henna Haapalan väitöskirjan (2017) mukaan huomio pitäi-
si kiinnittää erityisesti tyttöihin, jotka maailmanlaajuisestikin liik-
kuvat koulussa vähemmän kuin pojat. 

Tyttöjen liikkumista on onnistuttu lisäämään niissä yläkouluissa, 
joissa tytöille järjestettiin erillistä välituntitoimintaa. Tytöillä on 
omat toiveensa ja tarpeensa liikkumiseen, mikä kannattaa huomi-
oida välituntia suunniteltaessa.

Siivosti 
liikenteessä
Aikuisten esimerkki vaikuttaa 
siihen, millaisiksi liikenteessä 
liikkujiksi lapset kasvavat. Lii-
kenneturvan kyselyn mukaan 
vanhemmat kokevat, että he voi-
sivat olla parempiakin malleja 
lapsilleen. Vanhempia askarrutti 
etenkin oma kielenkäyttö liiken-
netilanteissa. Kommentit toisista 
liikkujista ovat monesti lipsah-
duksia, ja vasta jälkikäteen van-
hempi tulee huomanneeksi, että 
sadattelulla on ollut kuulijoita ta-
kapenkillä.

Tupakointi ei ole coolia
Nuoret pitävät tupakointia tyhmänä. Heidän mielestään 
tupakka haisee pahalta, tupakointi heikentää urheilu-
suorituksia ja vahingoittaa terveyttä. Tupakoivat nuoret 
haluavat lopettaa tai vähentää sauhuttelua myös siksi, 
että se aiheuttaa riippuvuutta ja vaikuttaa ulkonäköön. 

Syinä nuorten tupakointiin ovat usein kaveriporukka 
ja kokeilunhalu. Nuoret ovat kuitenkin yksimielisiä siitä, 
että ketään ei pudoteta kaveriporukasta tupakoimatto-
muuden takia. Lisätietoa: Nuorisotutkimusseura.

Aivoliiton 
tuottamalla Auvoisan 

arjen vinkit -videolla on 
neuvoja lapsen puheen ja 
kielen kehittämisen tuke-

miseen.  
www.aivoliitto.fi

Löydä oma seura -palvelu auttaa tukea tarvitsevia liik-
kujia liikuntaharrastuksen pariin. Palvelusta voi hakea 
urheiluseuroja, paikallisyhdistyksiä, kunnan liikunta-

vuoroja ja muita toimijoita, joilla on valmiuksia ja 
halua ottaa mukaan toimintaansa vammai-

sia ja tukea tarvitsevia harrastajia.

 www.vammaisurheilu.fi
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Anni-Elina Karvonen
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Sukupuolesta, iästä tai suhteen järjestysluvusta 
riippumatta rakkaus on taidon ja tahdon asia. 
Rakastamisen taito on kykyä nähdä ne tavat ja 
ajatuskuviot, joita itse voi huomaamattaan kasata 
rakkauden esteeksi. Kirja antaa ajatuksia ja käytännön 
neuvoja mm. lapsiperhevaihetta eläville. Marianna 
Stolbow: Rakastamisen taito. Otava.

Lapset omaksuvat ison osan tiedoistaan ja taidoistaan 
netin ja sosiaalisen median kautta. He tarvitsevat 
laadukasta koulutusjärjestelmää ja uusia taitoja, kuten 
esim. kriittistä medialukutaitoa sekä arvomaailmojen ja 
kulttuurien eroavaisuuksien käsittelyä. Kirjassa pohditaan 
tulevaisuuden koulua. H. Savolainen, R. Vilkko ja L. 
Vähäkylä (toim.): Oppimisen tulevaisuus. Gaudeamus. 

On monta tapaa olla poika ja ne kaikki ovat yhtä oikein. 
Kirjassa sanotaan asiat, jotka jokaisen pojan tulisi 
saada kuulla. Rohkaisevien tekstien lisäksi mukana on 
haastatteluja ja tarinoita pojista ja miehistä. Kirja on 
jatkoa Tyttö sinä olet…-kirjalle. Jenni Pääskysaari: Poika 
sinä olet…. Otava. 

Kirjoja

Näkyväksi rakkauden voimalla
Voiko kukaan pelätä niin paljon, että me-
nettää ääriviivansa? Muumiperheen ovelle 
tulee eräänä myrsky-yönä pieni tyttö, joka 
on täysin näkymätön päälaesta varpaan-
kärkiin. Miten rakkaus ja välittäminen vai-
kuttavat, tuleeko näkymättömästä Ninnistä 
näkyvä Muumiperheen huolenpidon ansi-
osta? Tove Janssonin romaaniin perustuva 
taianomainen Näkymätön tyttö -näytelmä 
sopii yli 5-vuotiaille ja myös niille, joiden 
ensimmäinen kieli ei ole suomi. Esitykset 
Oulun kaupunginteatterissa 16.3.–12.5. 
www.teatteri.ouka.fi

Luolamiehet seikkailevat
Luolamies Tuk ja hänen lemmikkisikansa 
Posso elävät rauhassa alkukantaisten olen-
tojen ja mammuttien maailmassa, kunnes 
pronssikautinen kaupunkilordi Nooth alkaa 
vainota Tukin kotiseutua. Seuraa esihisto-
rialliseen aikaan sijoittuva seikkailu, jos-
sa luolaheimo nousee taistoon. Aardman 
Animations laittaa muovailuvahan eloon 
humoristisessa koko perheen Luolamies-
animaatiossa, jonka Suomen esi-ilta on 
23.3. www.earlymanmovie.com

Monen kulttuurin naapurit
8-vuotias Wellamo lähtee rimpauttele-
maan ovikelloja eri puolille pääkaupun-
kiseutua tutustuen monikulttuuriseen 
Suomeen. Ovensa avaavat mm. Syyriasta 
Suomeen muuttanut Adam, Vietnamista 
kotoisin oleva Minh ja virolainen Berit, jois-
ta jokaisella on oma kieli, uskonto ja ruoka. 
Wellamo oppii, että erilaisten ihonvärien 
ja tapojen taustalla on mielenkiintoisia 
tarinoita. Helsingissä, Stoan galleriassa 
22.2.–24.3. esillä oleva näyttely Mennään 
jo naapuriin perustuu Riina Katajavuoren 
ja Salla Savolaisen samannimiseen kirjaan. 
Tarinat jatkuvat Yle Areenan Mennään jo 
naapuriin -kuunnelmassa. www.stoa.fi ja 
www.areena.yle.fi/lapset

Koululuokka konsertissa
Ella pääsee luokkansa kanssa orkesterin 
konserttiin, jota johtaa hieno kamelimes-
tari – vai mikä se tahtipuikkoa ojenteleva 
henkilö olikaan? Konsertissa on kivaa, mut-
ta matkalla naulakolta konserttisaliin Ellan 
kaverit katoavat... Timo Parvelan kirjoihin 
perustuva, Iiro Rantalan säveltämä tari-
nallinen lastenkonsertti kuullaan Helsingin 
kaupunginorkesterin esittämänä Musiikki-
talossa 12.4. Ella ja kaverit konsertissa on 
kuultavissa myös netissä osoitteessa  
www.helsinginkaupunginorkesteri.fi/fi/
hko-screen

Aarteen jäljillä
Pate lähtee aarrejahtiin yhdessä kolmitas-
suisen koiransa Totin kanssa. Aarteiden jäl-
jillä päädytään Japanin rannoille etsimään 
ihmeellistä Kusanagi-miekkaa. Jahdissa on 
paljon panoksena: jos aarre löytyy, Tot-
ti saa maailman hienoimman tekotassun, 
supertassun. Seikkailun varjoissa vilahta-
vat vaarallinen ninja, teollisuusvakooja ja 
seitsemän meren merirosvo. Rovaniemen 
kaupunginteatterin Pate aarresaarella 
-näytelmä soveltuu yli 6-vuotiaille. Esityk-
set Lappia-talossa 20.4.– 30.5. 
www.rovaniementeatteri.fi

Sanaleikkejä lastenmusikaalissa
Miten käy, kun Mahtimummeli saa 
agenttitehtävän, Papu ja ujo Hujoppi 
löytävät piilopaikan ja Raakalainen 
Karmu Gurmee laatii ruokalistan? Laura 
Ruohosen lyriikat ja Anna-Mari Kähärän 
sävelet tuovat anarkistista nonsense-
henkeä Tippukivitapaus-lastenlevyyn, 
joka pohjautuu Kansallisteatterin 
samannimiseen musikaaliin. Mielikuvitusta 
kutittelevissa kappaleissa soi värikäs 
musiikillinen maailma vaikkapa 
sopraanosaksofonin, kanteleen ja haitarin 
säestyksellä. Laulajina kuullaan muiden 
muassa Vuokko Hovattaa ja Seela Sellaa. 
Levyä saa mm. Kansallisteatterista, jossa 
musikaali on ohjelmistossa 22.5. asti. 
www.kansallisteatteri.fi
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Ryhmätyö sujuu
Viimeisimmässä Pisa-tutkimuksessa selvitettiin ensimmäistä 
kertaa yhteistoiminnallista ongelmanratkaisua eli vuorovai-
kutusta ja keskustelutaitoja digitaalisessa ympäristössä. Suo-
malaiset koululaiset osaavat ratkaista erinomaisesti tehtäviä 
yhdessä muiden kanssa. Suomi sijoittui seitsemänneksi 51 
maan joukossa. Huolta aiheuttaa kuitenkin se, että sukupuol-
ten väliset erot ovat Suomessa kaikkein suurimmat. 

ktl.jyu.fi/pisa

Lue lapselle
Lapsuudessa omaksutut lukemisen 
tavat vaikuttavat tuleviin lukutot-
tumuksiin. Lukevasta lapsesta kas-
vaa lukeva aikuinen. Lukukeskus on 
tuottanut Lue lapselle -materiaalin, 
jossa on tietoa, kirjavinkkejä ja lo-
ruja niin perheille kuin ammattilai-
sille. www.luelapselle.fi

Lasten oma radio
YouTubessa on lapsille oma radio-
kanava, josta kuuluu kotimaista las-
tenmusiikkia vuorokauden ympäri. 
Kanavalle on tulossa myös esim. 
lasten juontamia lähetyksiä ja hei-
dän tekemiään uutisia.  
www.lastenomaradio.fi

Eritysruokavaliot 
lisääntyneet
Joka viidennellä 12−18-vuotiaalla nuorel-
la on erityisruokavalio. Ne ovat yleisem-
piä tytöillä kuin pojilla, ja yleistymässä on 
useamman kuin yhden erityisruokavalion 
noudattaminen. Tytöt noudattavat eniten 
kasvis- ja laihdutusruokavaliota tai laktoo-
si-intoleranssiin liittyvää ruokavaliota, po-
jat yleisimmin urheiluruokavaliota.

Erityisruokavalioiden yleistyminen liittyy 
mm. sairauksien parempaan diagnostiik-
kaan, ruokavaliotietoisuuden kasvuun sekä 
elämäntapoihin. 

Lähde: Nuorten terveystapatutkimus. 

RUOKAILUSUOSITUKSET PIENILLE
Alle kouluikäisille on laadittu omat ruokailusuosi-
tukset. Terveyttä ja iloa ruuasta -suositus opastaa 
ammattilaisia sekä perheitä terveelliseen ja lapsen 

kasvua tukevaan ruokailuun. 
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-302-992-7

Maarit Piippo
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Kuva: VM Carpet

Jäsensivut Jäsensivut

JÄSENEDUT
Lapsemme-lehti
• 4 kertaa vuodessa, maksaville jäsenille

Paikalliset edut
• MLL:n jäsenperheet saavat yleensä 

alennuksia muun muassa paikallis-
yhdistysten kerhomaksuista. Muista 
mahdollisista paikallisista jäseneduista 
yhdistyksesi tiedottaa jäsenkirjeissään ja 
nettisivuillaan. 

Matkailu, majoitus ja pääsymaksut
• Hakoapajan Aikhikylä
• Hotelli Helka
• Kuortaneen urheiluopisto
• Naantali Spa ja Ruissalon kylpylä
• Ranuan eläinpuisto
• Restel-hotellit
• SIIDA – Saamelaismuseo ja luontokeskus
• Sokos-hotellit
• Suomen Scandic-hotellit
• Tiedekeskus Heureka
• Viking Line

PUHEENJOHTAJISTO

Liittovaltuuston puheenjohtaja
hallintojohtaja Tarja Larmasuo

Liittovaltuuston varapuheenjohtajat
yhteysjohtaja Anu Mustonen
LT Marjatta Blanco Sequeiros

Liittohallituksen puheenjohtaja
dosentti Mirjam Kalland

Liittohallituksen varapuheenjohtaja 
professori Jouko Huttunen
hallinto-oikeustuomari Terhi Vanala

KESKUSTOIMISTON johtoryhmä

pääsihteeri Milla Kalliomaa

johtava asiantuntija Esa Iivonen

johtava asiantuntija Liisa Partio

ohjelmajohtaja Marie Rautava

hallintojohtaja Stina Stavén

viestintäpäällikkö Maria Gnosspelius

johtoryhmän sihteeri Marja Taipale

Alennukset tuotteista ja  
verkkokaupoista
• Decola.fi
• Ecobaby.fi
• ELLI Early Learning
• Instrumentarium
• Jesper Junior
• Juhlamaailma.fi
• Kuntokauppa.fi
• Lastentossut.fi
• Leikkien.fi
• Lillevilla.fi
• Lumilapset.fi
• Nekku Design
• Oppi & ilo
• Sinooperi
• Synsam
• Tohvelisankari.fi
• VM Carpet

Auto- ja välinevuokraus
• City Car Club
• Hertz-autovuokraamo

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

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

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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Viereisellä sivulla näet kaikille jäsenille yhteiset edut ja niiden tar-
joajat. Edut on valittu siten, että ne kiinnostaisivat ja hyödyttäisi-
vät mahdollisimman laajasti lapsiperheitä eri puolilla maata.

Valtakunnallisten etujen lisäksi yhdistyksillä on usein omia pai-
kallisia jäsenetuja: esimerkiksi kerhoihin, retkille ja tapahtumiin 
voi osallistua jäsenhintaan. MLL:n jäsenmaksu maksaa itsensä no-
peasti takaisin, jos vaikkapa perheen kaksi lasta osallistuu muska-
riin, josta saa jäsenalennuksen. 

Kyselymme mukaan MLL:n jäsenistä lähes neljännes eli 23 pro-
senttia on käyttänyt valtakunnallisia jäsenetuja. Vain 10 prosenttia 
ei tiennyt niistä. Erityisen kiinnostuneita ollaan paikallisista eduis-
ta. Niitä toivoo jäsenistä 80 prosenttia.

Jäsenedut saat näyttämällä voimassa olevan jäsenkortin tai 
edun tarjoajan ilmoittamalla tavalla, esimerkiksi tietyllä koodilla.

HYÖDYNNÄ
JÄSENEDUT
Samalla kun tuet jäsenenä yhteistä 
asiaamme, saat rahanarvoisia etuja.

SEURAA SOMESSA
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  

”Kirpputorille annamme jäsenillemme alennusta 
pöytävuokrasta.”

”Perheretkiemme jäsenhinnat ovat huomattavan 
edulliset.”

”Jäsenille on tarjottu ilmainen osallistuminen.”

”Meillä on jäsenhinnat esimerkiksi muskareissa ja 
liikkareissa sekä perhekahvilan tarjoiluissa.”

”Meillä jäseneksi liittyvä saa aina heti jonkin 
edun: pullakahvit, alennusta myyntipaikasta, Lap-
semme-lehden tai muuta sellaista. Tarjoamme 
myös paikallisia jäsenetuja, joita olemme neuvo-
telleet paikkakunnan yrittäjien kanssa.”

”Yhdistyksemme on sopinut paikallisten liikkeiden 
ja palveluntarjoajien kanssa jäseneduista. Ne ovat 
yleensä prosenttialennuksia tuotteiden hinnois-
ta tai palveluista. Lisäksi tarjoamme jäsenillemme 
kolme ilmaista uimahallikäyntiä vuosittain.”

”Jäsen saa alennuksen kaikesta maksullisesta toi-
minnastamme. Jäsenyys on kannattavaa.”

”Jäsenetujen käyttäminen antaa tunteen, että jä-
senyydestä on konkreettisesti etua.”

Tarkemmat tiedot jäseneduista osoitteessa:  
mll.fi/jasenedutLähteet: MLL:n jäsenkysely 2016, Uusien vapaaehtoisten ja jäsen-

ten hankinta sekä heistä huolehtiminen, 2017.
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Kurkkaa nettiin

Vinkit eri-
ikäisen lapsen 

kaverisuhteiden 
tukemiseen

Tietoa lapsen  
ja nuoren  

sosiaalisesta 
kehityksestä

• asiantuntijatietoa lapsen kasvusta ja kehityksestä

• vanhempien keskusteluja

• tietoa MLL:n tuesta perheille

vanhempainnetti.fi

Kaikille kaveri
Lapsille vertaissuhteet ovat yhtä tärkeitä kuin tois-
ten seura aikuisellekin. Lapset kaipaavat ikäisiään 
jo pienestä pitäen. 

Vanhempainnetissä kerrotaan eri-ikäisten las-
ten kaveruussuhteista ja kuinka vanhempi voi tu-
kea niitä. Hyvillä kaverisuhteilla on suuri merkitys 
lapsen kasvulle ja kehitykselle.

Kaveruuden solmimiseen ja ryhmässä toimimi-
seen tarvitaan kaveritaitoja, jotka auttavat lasta on-

nistumaan ja viihtymään muiden lasten seurassa. 
Hyvät kaverisuhteet helpottavat esimerkiksi päivä-
kodista kouluun siirtymistä. 

Nuoruudessa kaverisuhteista tulee entistä py-
syvämpiä ja syvempiä. Nuoret tarvitsevat ystäviä 
esimerkiksi vanhemmista irtautumiseen ja itse-
näistymiseen. Kaverit eivät kuitenkaan korvaa van-
hempien tukea.

mll.fi/lapsen-kaverisuhteet

MLL:n vanhempainnetti

Sisätossut kerhoon ja päiväkotiin

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

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



PYYHITTÄVÄT PUUHAT 
4-99LUKUJA JA

LOGIIKKAA
HELPOT

PELIOHJEET

18
HYRRÄ PYÖRIMÄÄN!

Mikä hyrrä ei kuulu joukkoon? 

Merkitse.

A

B

C

D

E

PUUHATÄRÄYS

1

2

3

4

5

6

2
PUUTTUVA PALANEN
Merkitse oikeat numerot 
puuttuvien palojen paikoille.

PUUHATÄRÄYS

100 l

KISSANHIEKKA

1dl

HULLUNKURINEN KOKKAUS

Etsi kuvasta seitsemän hassua asiaa. Merkitse.

5

PUUHATÄRÄYS

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

oppijailo.fi

UUTUUS! UUTUUS!

HYÖDYNNÄ JÄSENETUSI  -10%

TALVILOMAREISSUUN!

TAKAPENKILLE TEKEMISTÄ!

KIVAA JA

KEHITTÄVÄÄ 
3-12 

-VUOTIAILLE

PUUHAAHIIHTOPÄIVÄNPÄÄTTEEKSI
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