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Pääkirjoitus

Neuvojen viidakossa

Painopaikka

Äitiii!! Haluun kotiin. 4-vuotias on lähtenyt yökylään ja ikävä iskee. Iloisena 
laukkunsa pakannut lapsi kokee saman ikävän kerta toisensa jälkeen, vaikka 
on tutussa ja rakkaassa paikassa. Kotiin on pitkä matka, eikä palaaminen ole 
mahdollista. Mitä tehdä?  

Jutellaan puhelimessa ja rohkaistaan. Lasketaan yöt, joiden jälkeen taas 
nähdään ja palautetaan päivän mukavat tapahtumat mieleen ennen nukku-
maan menoa. Seuraavalla kerralla, kun lapsi on taas reippain mielen lähdössä, 
tuetaan hänen päätöstään ja mietitään yhdessä tulevien päivien tapahtumia, 
vaikka odotettavissa on illansuussa haikea puhelu.  

On olemassa ohjeita ja neuvoja siitä, minkä 
ikäisenä lapsi voi olla erossa vanhemmistaan 
ja kuinka kauan. Lapset ovat yksilöitä, toisille 
eroaminen on helpompaa, toisille vaikeampaa. 
Me vanhemmatkin suhtaudumme eroon eri ta-
voin ja vaikutamme lapseen omalla käyttäyty-
misellämme.  

Erolla on toinenkin puoli. Sen sietäminen on 
lapselle yksi tärkeä kehitysaskel. Lapsi saa uu-
sia kokemuksia ja luo tärkeitä ihmissuhteita. 
Myös perheen arjen tilanteet ovat moninaisia. 
Vanhempien työ, opiskelu tai muut tilanteet voi-
vat edellyttää poissaoloa ja eroa lapsesta. Silloin 
on hienoa, jos perheellä on ystävä- tai läheisver-
kostoja, joiden puoleen voi kääntyä.  

Monenlaisten neuvojen ja ohjeiden viidakos-
sa voi vanhemmalla olla ajoittain epävarma olo. 
Mikä tieto on luotettavaa ja mihin kannattaa no-
jata? MLL pyrkii olemaan enemmän vanhem-
pien rinnalla kulkija kuin neuvoja antava opastaja. Vanhemman luottamusta 
itseensä oman lapsen kasvattajana on tärkeä tukea ja sitä teemme MLL:n Van-
hempainpuhelimessa ja -chatissa. Yhdistysten perhekahviloissa vanhemmat 
jakavat kokemuksiaan ja rohkaisevat toisiaan kasvattajina.  

On myös ohjeita, joita kannattaa noudattaa. Sellaisia ovat muun muassa 
viranomaisten terveys- ja ravitsemussuositukset. Tieto lapsen kehitysvaihei-
den yleispiirteistä antaa pohjan ymmärtää lapsen käyttäytymistä eri ikäisenä. 
Tästä syystä ylläpidämme suosittua Vanhempainnettiä. 

Kaikkea ei arjessa jaksa puida syvällisesti ja on tärkeää olla vanhempana 
itselleen armollinen. Täydellistä kasvatusta ei ole. Kun mietimme, mikä on 
hyväksi omalle lapsellemme, on samalla hyvä muistaa olla ystävällinen itsel-
leen. Tätä tärkeää taitoa kutsutaan itsemyötätunnoksi. 

Painotuotteet
1234 5678

Y
M

PÄRISTÖMERKK
I

MILJÖMÄRKT

Painotuotteet
4041-0619
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Liitossa tapahtuu Liitossa tapahtuu

Järjestimme MLL:n paikallisyhdistyksille kilpailun, jossa palkittiin eniten uusia leikkejä 
Leikkipankkiin lisännyt yhdistys Nivea-stipendillä.  

Tasaväkisen kilpailun voitti Rauman Lappi, joka kartutti pankkia yhteensä 31 leikillä. 
Toiseksi tuli Urjalan yhdistys 29 leikillä.  

– Leikkivinkkien jakaminen on mukavaa, koska leikkiminen on tärkeää. Halusimme 
olla mukana Leikkipankin kokoelman kartuttamisessa entistä kattavammaksi. Kannus-
tammekin kaikkia jakamaan leikkivinkkinsä siellä. Leikkien kirjaaminen pankkiin oli 
helppoa ja yllättävän nopeaa, sanoo Rauman Lapin yhdistyksen puheenjohtaja Suvi 
Lamminen.   

– Lisäämämme leikit ovat mieluisia ja tuttuja leikkejä, joita olemme soveltaneet 
käyttöömme alkuperäisistä. Leikeissä tärkeää on niiden monipuolisuus sekä sovellet-
tavuus eri tilanteisiin ja tiloihin.  

200 euron stipendillään yhdistys aikoo hankkia perhekahvilaan uusia leluja ja lauta-
pelejä pelituokioita varten.   

www.leikkipankki.fi  

Hyvä Joulumieli -keräys hankkii 22:tta kertaa varoja vähävaraisille ja vaikeassa elä-
mäntilanteessa oleville lapsiperheille jaettaviin lahjakortteihin, joilla perheet voivat 
ostaa ruokatarvikkeita joulupöytään. 

Tavoitteena on kerätä kaksi miljoonaa euroa, joka mahdollistaa 70 euron lahjakor-
tin 28 000 perheelle. MLL:n ja SPR:n yhteistyössä Ylen kanssa järjestämä kampanja 
alkaa 22.11. ja jatkuu jouluaattoon asti. hyvajoulumieli.fi 

Lue lapsiperheköyhyydestä tämän lehden sivuilta 30–31.

Tekojen tiistaina tehdään hyvää  
Yhdysvalloissa syntynyt ”Giving Tuesday” -kampanja on saapunut nyt myös Suomeen. 
Marraskuun 27. päivä on omistettu hyvän mielen levittämiseen tekemällä jotain hy-
vää. Se voi olla niin naapurin koiran ulkoiluttamista kuin vapaaehtoistyöhön osallistu-
mista.  

Jokainen voi tehdä hyvää myös lahjoittamalla rahaa MLL:n Lasten ja nuorten puhe-
limelle, jossa lapsille ja nuorille tarjotaan kiireetöntä aikuisen aikaa. 

Soita numeroon 0600 17000 (5,09 € + pvm/pmp), lähetä tekstiviesti MLL nume-
roon 16499 (10 €) tai lahjoita haluamasi summa verkossa www.mll.fi/lahjoita tiistai-
na 27.11. 

Lasten itsenäisyysjuhlalle jatkoa
5.12. vietetään toista kertaa valtakunnallista Suomen lasten itsenäisyysjuhlaa. 
Helsingin Säätytalolle on kutsuttu vieraaksi kaksi lasta jokaisesta kunnasta. 
Juhla on yksi niistä Suomi 100 -tapahtumista, joiden haluttiin jatkuvan. Juhlan 
järjestävät valtioneuvoston kanslia yhteistyössä MLL:n ja Lapsiasiavaltuutetun 
toimiston kanssa. 

100 asiaa erosta 
Lapsille ja nuorille on avattu verkkosivusto 
vanhempien erosta. Sivuilla nuoret vastaa-
vat toistensa kysymyksiin. Lisäksi vastauk-
sia on kerätty ammattilaisilta. 

Sivusto on järjestöjen yhteinen hanke, 
jossa 12–17-vuotiaiden kysymyksiä on 
koottu MLL:n Lasten ja nuorten puheli-
meen ja nettiin tulleista yhteydenotoista.

www.nuortennetti.fi/100asiaaerosta  

Rauman Lapista 
leikkikisan voittaja

Jouluiloa 
vähävaraisille perheille

Ristosta
vuoden isä
Vuoden isä -palkinto jaettiin kolmel-
le ansioituneelle isälle, joista yksi 
on MLL:n Lempäälän yhdistyksen 
puheenjohtaja, päiväkodinjohtaja ja 
perheohjaaja Risto Tuominen. Hän 
on mm. perustanut ja vetänyt kah-
den vuosikymmenen ajan neuvolois-
sa isäryhmiä ja toiminut oman per-
heen ohessa turvallisena aikuisena ja 
miehen mallina monille lapsille

Lämpimät onnittelumme!

Punaisella matolla 
Kouvolan yhdistys järjesti lapsille mie-
leenpainuvan leffagaalan, johon osallistui 
150 lasta. Katsojat olivat valmistautuneet 
tapahtumaan naamiais- ja juhla-asuin. Pu-
naisella matolla poseerattiin suuren maail-
man tyyliin.  

Vieraat toivotettiin tervetulleiksi heti 
ovella, oli tulomaljat ja muita herkkuja. 
Elokuvavaihtoehtojakin oli kolme, jotta jo-
kainen löysi mieleisensä leffan. Tapahtuma 
oli niin onnistunut, että yhdistys suunnitte-
lee jo seuraavaa.

Liputa lapselle 20.11.!
Lapsen oikeuksien päivänä Lasten ja nuor-
ten puhelimessa on maraton päivystys. 
Puheluihin, p. 116 111, ja chatteihin vasta-
taan klo 12–21. nuortennetti.fi
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5.12. VIETETÄÄN
VAPAAEHTOISTEN PÄIVÄÄ

30 000
vapaaehtoista

yli 800 00 tuntia

vuoden jokaisena päivänä
2 200 tuntia

KIITOS
kaikille vapaaehtoisille

Tutustu MLL:n eduskuntavaaliohjelmaan: 
mll.fi/eduskuntavaaliohjelma2019

MLL on Educa-messuilla 25.–26.1.2019.
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Liitossa tapahtuu Liitossa tapahtuu

MLL:n historian toinen järjestöristeily otti syyskuisena viikonloppuna kurssin kohti 
Tukholmaa. Kyseessä oli MLL:n vuoden tärkein järjestötapahtuma, joka houkutteli 
mukaan laajasti ihmisiä eri puolilta Suomea. Risteilyn työpajoissa ja luennoilla kuultiin 
ja puhuttiin tärkeistä asioista. Ohjelmassa oli myös leikkiä ja tanssia MLL-koreografian 
tahdissa unohtamatta hyvää ruokaa ja iloista yhdessä oloa. 
 
Hauskaa oli, pian uudestaan, joohan!

Me risteiltiin!

Mistä tunnistat yhdistysaktiivin? Ainakin 
m/s Mariellalla tunnistaminen oli helppoa, 
sillä MLL-kasseja keikkui lähes 600 risteili-
jän olkapäällä. Kassissa kulki kotimatkalle 
tuliaisten lisäksi työpajoista ammennetut 
ideat ja ajatukset.

Risteilyn lämmin tunnelma syntyi kohtaa-
misista. Osa tapasi vanhoja tuttuja, moni 
tutustui uusiin ihmisiin. Juttusille oli help-
po alkaa, kun yhdistävää tekijää ei tarvin-
nut miettiä.

Laiva on lastattu

Kouluttaja Kati Vitikainen Hämeen piiristä 
ja järjestöpäällikkö Arja-Liisa Mauno kes-
kustoimistosta kertoivat risteilyn alkajaisik-
si, mistä kaikkialta matkaan oli lähdetty.

Lisää järjestöris-
teilyn tunnelmia 
osoitteessa mll.fi/
risteily

Innostava järjestöristeily 

Järjestöristeilyllä energia tarttui ja kohtaamisista sai vir-
taa. Lapsemme-lehti kyseli osallistujilta, millaisia innos-
tamisterveisiä he vievät mukanaan oman yhdistyksen 
arkeen. 

Jenita Saari ja Marjo Huikka 
Joutsan paikallisyhdistys 

”Yhteishenki laivalla on ollut hyvä ja on 
tullut olo, että kuuluu isoon joukkoon. Ke-
nen tahansa kanssa on voinut aloittaa jut-
telun. Syntyneistä spontaaneista keskuste-

luista on herännyt uusia ideoita, joita voisi 
kokeilla meidänkin yhdistyksessämme.”

Teemu Seikkula 
Järvenpään paikallisyhdistys 

”MLL:n toimintaan innostaa merkityksellinen vapaaeh-
toistyö. Alkujaan innostuin mukaan omien lasten kautta, 
kun minua kysyttiin mukaan. En olisi itse lähtenyt toimin-
taan, ellei olisi pyydetty.”

Timo Kilpi 
Viikin paikallisyhdistys 

”Yhdistystoiminnassa innostaa se, että pystyy 
jeesaamaan muita. Yksityishenkilönä on vaikea 
mennä kyselemään ihmisiltä, että tarvitsetko 
apua, mutta MLL:n kautta pääsee auttamaan. 
Esimerkiksi meillä oli polkupyörien huoltotapahtuma, 
jossa lapset ja aikuiset itse touhusivat pyörien kanssa ja 
me autoimme.”

Maria Kauppinen 
Sipoon paikallisyhdistys 

 
”Työpajat ovat olleet hyviä ja sain niistä 
uusia ajatuksia kotiinviemisiksi. Esimer-
kiksi upouusi perhekahvilakysely otetaan 
meidän yhdistyksessämme heti käyttöön. 

Pajassa tuli esille, että myös pieniltä lapsil-
ta voi kysyä mielipidettä ja alammekin kerätä 

lapsilta palautetta tapahtumista.”

TEKSI EVELIINA KUTILA KUVAT SUSANNA MIKANDER

TEKSTI JA KUVAT EVELIINA KUTILA
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TEKSTI NINA RIIHIMAA 
KUVAT LAURA VESA

u

V

Kun lapsi valvottaa, 
vanhempien jaksaminen on 
koetuksella. Riittävään uneen 
kannattaa panostaa, oman 
ja lapsensa terveyden ja 
hyvinvoinnin tähden. Talstan 
perheessä laskettiin rimaa 
muissa askareissa, jotta arki 
säilyi siedettävänä.

Unirauhaa!
Kun yövalvomiset veivät voimat, Talstoilla levättiin 
yhdessä pötkötellen. Kuvassa äiti Sanna, Sampo 10, ja 
Otso, 5.

iime yönä tamperelaisessa 
Talstan perheessä nukut-
tiin hyvin, ja niin tehtiin 
edellisenäkin yönä. Toista 

oli vuosia sitten, kun lapsis-
ta keskimmäinen oli syntynyt. 

Silloin valvottiin oikein urakalla. 
– Mikä minun salasanani on? Mitä mi-

nun pitikään kirjoittaa? mietti viestinnän 
asiantuntija Sanna Talsta aamulla työ-
pisteellään. Hänen muistinsa oli mennyt 
Sampo-pojan kanssa valvottujen öiden 
seurauksena. Väsymystä oli jatkunut jo 
liki kaksi vuotta, mutta nyt aivot painoi-
vat jarrut päälle.  

Onneksi Sannan työnantaja ymmärsi. 
Hän sai lyhyen sairausloman, jotta saisi 
itsensä kuntoon ja mietittyä, kuinka per-
heen yöt saataisiin rauhoittumaan. 

Ensimmäinen lapsi, Emma, oli onneksi 
hyvä nukkuja, vaikka hänellä olikin aller-
gioita. Tilanne muuttui oleellisesti, kun 
Sampo syntyi. Emma oli silloin 3-vuotias. 

– Melkein jo luulimme, että osaamme 
kasvattaa hyvin nukkuvia lapsia, Sanna 
naurahtaa. 

KAIKKI KEINOT KÄYTTÖÖN
Sampo kärsi ensimmäiset kuukaudet ko-
liikista, joka valvotti ja itketti öisin. Huuto 
ja heräily eivät kuitenkaan loppuneet vau-
van kasvaessa. Hänellä on siskonsa tavoin 
allergioita, jotka saattoivat olla yksi syy le-
vottomiin öihin. Myös temperamentti on 
erilainen kuin isosiskolla. 

Isä Jussi teki tuohon aikaan vuorotyötä, 
joten Sanna otti päävastuun öistä. Sampo 
ei hyväksynyt tuttipulloa, joten niin kauan 
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Uniterapeutti Susan Pihl neuvoo lapsiperheitä.

1  ”Puolivuotias nukkuu hyvin päivällä, mutta iltaisin hän ei 
nukahda millään. Voiko unirytmiä ohjata?”

Vanhempien on syytä tarkistaa, nukkuuko lapsi liian 
pitkät tai lyhyet päiväunet. On hyvä myös tutkia, mikä on lapsen 
luontainen rytmi – taipumus aamu- tai iltavirkkuuteen näkyy 
jo pienillä vauvoilla. Virkeä vauva kannattaa laittaa nukkumaan 
vasta, kun lapsi hieroo silmiään, haukottelee tai on väsymyksestä 
ärtyisä. 

Muista rutiinien voima! Niin päivien, iltojen kuin aamujen-
kin ohjelman on hyvä toistua ja rytmin pysyä päivästä päivään 
samanlaisena. Lapsi tarvitsee oppiakseen toistoja. Toisilla uuden 
oppiminen vie päiviä, toisilla muutamia viikkoja.

2”Perheen kaksivuotias heräilee useita kertoja yössä. Hän 
ei rauhoitu ilman vanhemman apua. Onko tähän luvassa 
helpotusta?”

Uniassosiaatiosta, tässä tapauksessa nukahtamiseen liittyvästä 
läsnäolon tarpeesta, pois opettaminen vaatii vanhemmilta na-
pakkaa otetta. Kun taapero heräilee ja vaatii juotavaa tai käyntiä 
vessassa, nukuttamista hoitavan vanhemman on syytä antaa 
turvallinen unilelu kainaloon ja todeta, että nyt nukutaan. Muut 
aktiviteetit unohdetaan. 

Tarkoitus on opettaa lapsi hyssyttämään itse itsensä uneen. 
Alkuun voi käyttää lempeää tassutusta ja vieressä istumista, 
mutta vähitellen tuoli siirretään kauemmaksi ja lopulta huoneen 
ulkopuolelle. Opetteluun voi mennä pari viikkoa, mutta se kan-
nattaa vanhempien jaksamisen takia. 

Joskus tarvitaan lääkäriä selvittämään, onko taustalla joku oire 
tai sairaus, kuten allergia tai levottomat jalat.

3”Leikki-ikäinen näkee painajaisia ja ryntää herättämään 
vanhemmat.  Vanhempien välissä nukkumisesta ei tule 
mitään. Kuinka luoda turvaa toisin?”

Painajaiset tai kauhukohtaukset vaativat aina vanhempien 
läsnäoloa. Tarkoitus on kuitenkin tyynnyttää lapsi omaan sän-
kyynsä. Jos vanhemmat ottavat painajaisista kärsivän lapsen aina 
väliinsä nukkumaan, lapsi ei kohta enää halua rauhoittua omassa 
sängyssä. Se syö vanhempien jaksamista. 

Pieni yövalo ja vanhempien huoneen oven pitäminen raollaan 

helpottavat lasta. Ihminen on laumaeläin, ja haluaa tarkistaa öi-
sinkin, että lauman jäsenet ovat lähellä. Lasta helpottaa, kun hän 
näkee vanhempansa tai kuulee heidän nukkumisensa ääniä. 

Painajaisia tai kauhukohtauksia voi yrittää hillitä vähentämällä 
päivän aktiviteetteja, etenkin kiihdyttäviä elokuvia, pelejä ja ville-
jä leikkejä. Myös perheen ristiriidat, kuten riidat tai runsas alko-
holinkäyttö voivat heijastua lapsen uniin. Rauhallinen yhdessäolo 
ja tyynnyttävät rutiinit ovat hyväksi ennen nukkumaan menoa.

4”Vauva-aikojen yöheräilyt ovat jo ohi, mutta itse herään 
joka rapsahdukseen. Kuinka parannan unen laatua?”

Äiti on voinut ehdollistua väärällä tavalla omaan nukku-
misympäristöönsä. Siitä on tullut paikka, jossa ei saa nukuttua. 
Sänkyä kannattaisi ainakin vähäksi aikaa vaihtaa. Herätessä ei 
pidä jäädä pyörimään sänkyyn odottamaan nukahtamista vaan 
nousta istumaan tai mennä vaikka sohvalle nukkumaan. Myös 
rentoutumisen ja omien ajatusten havainnoinnin opettelu voivat 
tuoda avun. 

Kukaan meistä ei nuku yhtäjaksoisesti koko yötä, mutta kaikki 
eivät havahdu heräämisiinsä. On normaalia tehdä ns. leijona-
tarkistus, eli katsoa, ettei ”leirissä ole vihollisia” ja lapset ovat 
turvallisesti nukkumassa.  

Joskus heräilyn taustalla on ahdistusta tai masennusta, jotka 
pitää hoitaa. Jatkuvasta heräilystä ei kannata kärsiä liian kauan, 
vaan hakea apua, joko terveyskeskuksesta tai yksityisiltä uniasian-
tuntijoilta, kuten psykologilta tai uniterapeutilta. 

5”Murrosikäinen menee nukkumaan tunteja myöhemmin 
kuin vanhemmat ja viikonloppuisin hän nukkuu puoleen-
päivään. Kuinka puuttua unirytmiin?”

Murrosikäisillä on viivästynyt unirytmi, joka keikauttaa kelloa 
eteenpäin. Kannattaa silti johdonmukaisesti ohjata nuorta 
pitämään vuorokausirytmi säännöllisenä, viikonloppuisinkaan ei 
pitäisi nukkua yli kahta tuntia normaalia pidempään. 

Kännykät ja tietokoneet pitäisi laittaa pois viimeistään tuntia 
ennen nukkumaanmenoa ja energiajuomat jättää pois. Aamu 
aloitetaan kirkasvalolampun loisteessa.  

Teinille voi kertoa, kuinka tärkeää uni on oppimisen ja muistin 
kannalta. Käynnissä on aivojen toinen kasvuvaihe, ja siihen tarvi-
taan paljon unta. Ehkä nuorta motivoisi se, että univaje voi lisätä 
iho-ongelmia ja hidastaa lihasten kasvua.

5 ratkaisua uniongelmiin

kuin häntä imetettiin, äiti oli pojalleen lä-
hes korvaamaton. Allergioiden takia täysi-
metys jatkui kunnes Sampo oli kahdeksan 
kuukautta, ja kokonaan imetys loppui rei-
lun vuoden iässä. 

Pojan öitä yritettiin rauhoittaa Sannan 
sanoin ”kaikin keinoin”, paitsi huudat-
tamalla. Kun Sampo heräsi öisin, häntä 
nukutettiin tassuttelemalla eli pitämällä 
kättä hellästi hänen päällään. 

Päivisin Sanna oli hyvin väsynyt ja mie-
liala heitteli. Hän toteaa kestäneensä val-
vomista aina huonosti, ja nyt sitä riitti. 
Kuin pisteeksi i:n päälle molemmat lapset 

olivat aikaisia herääjiä, jo viiden jälkeen 
talossa oli täysi tohina päällä. 

– Vaikka tiesin teoriassa, että tilanne 
helpottaa jossain vaiheessa, se ei paljon 
siinä väsymyksen alhossa auttanut. 

YÖVUOROT JAKOON
Valvomiset jatkuivat, kun Sanna palasi 
töihin. Tuolloin uupumus kävi niin pa-
haksi, että tarvittiin sairauslomaa. Isä ot-
ti työvuoroistaan huolimatta suuremman 
vastuun öistä. Myös muualla asuvat iso-
vanhemmat riensivät apuun, että pahim-
masta selvittiin. 

Talstat laskivat rimaa kaikessa sellai-
sessa, mikä ei ollut elintärkeää. Esimer-
kiksi siivoamista vähennettiin, jotta arki 
pysyisi mukavana. Flunssaisina pötkötel-
tiin patjoilla olohuoneessa tekemättä mi-
tään. 

– Nuorimmaisen päiväunen aikana lai-
toin esikoiselle surutta Muumi-DVD:n 
pyörimään, että sain hengähdettyä, San-
na kertoo. 

Jumppiin äiti pääsi, kun lapset jäivät 
tunnin ajaksi kuntokeskuksen lapsipark-
kiin. 

UNELLA LISÄÄ LUOVUUTTA
Uniliiton uniterapeutti Susan Pihl pitää 
Talstojen tarinaa raskaana, mutta tuttu-
na. Liian moni perhe väsyy, kun lapsilla 
on uniongelmia. 

Jatkuva väsymys rassaa perheen ih-
missuhteita. Ärtyneenä ja keskittymisky-

vyttömänä pienetkin asiat ärsyttävät ja 
läheisille tulee äyskittyä.  

Unella on suoria vaikutuksia tervey-
teen. Riittävä nukkuminen voi vähentää 
muun muassa stressiä ja ahdistusta, vah-
vistaa vastustuskykyä ja auttaa pitämään 
painon kurissa. Rauhalliset yöt ovat tär-
keitä myös lapsen kasvulle ja kehitykselle, 
koska kasvuhormonia erittyy nukkuessa. 

Unen puute syö kognitiivisia kykyjä. 
Siis muistia, oppimista, keskittymiskykyä, 
päätöksentekotaitoja ja luovuutta – kaik-
ki asioita, joita tarvitaan niin kotona, päi-
väkodissa, koulussa kuin työpaikallakin.

Unien aikana aivot lataavat energia-
varastonsa ja hermoyhteytensä. Päivän 
aikana tapahtuneet asiat ja opittu tieto 
järjestyvät aivoissa uudeksi tiedoksi.  

– Rutiinit sujuvat yleensä väsyneenäkin, 
mutta kun pitäisi oppia tai luoda uutta, 
voimat eivät riitä, Pihl muistuttaa. 

Lasten riittävästä unesta huolehtimi-
nen on vanhempien tehtävä. Oma nukku-
minen toimii mallina lapsille, joten kiireen 
keskelläkään unesta ei kannata nipistää. 
Vanhempien säännöllinen unirytmi on 
perusta kaikkien perheenjäsenten uni-
rytmille. 

SÄÄNNÖLLISYYS ON PARASTA
Sampo Talstan lähestyessä kolmea vuot-
ta hän alkoi hiljalleen nukkua paremmin. 
Poika siirtyi nukkumaan vanhempien 
huoneesta kerrossänkyyn isosiskon kans-
sa. 

Kolmannen lapsen hankintaa mietittiin 
pitkään.  

– Onneksi annoimme lapselle luvan tul-
la. Otso on tuonut perheeseemme paljon 
iloa ja antanut meille eheyttävän tunteen 
vanhemmuudesta. 

Nyt Otso-kuopus on perheen unikeko, 
joka haluaakin nukahtaa itsekseen. Kun 

Vilkas Otso-kuopus on perheen 
mestarinukkuja. Sampokin 
(kuva alla) on päässyt eroon 
yöheräilyistään.
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Rentoutusharjoituksia jo taaperolle

Lapset hyötyvät samoista hengitys- ja rentoutusharjoituksista 
kuin aikuisetkin.

Aikaa yhteiseen iltaharjoitukseen menee 10–15 minuuttia.

Hengitysharjoitus: Istukaa tai maatkaa hiljaa vierekkäin ja hen-
gittäkää syvään samassa rytmissä. Käsi vatsalla tuntee, kuinka 
pallea sisään hengittäessä pullistuu kuin ilmapallo täyttyes-
sään ja ulos hengittäessä painuu kasaan tyhjentyessään. 

Huolihetki: Kirjoittakaa tai piirtäkää lapsen mieltä askarrut-
tavat asiat paperille. Näin hänen ei tarvitse pyörittää niitä 
mielessään yöllä.

Tassuta lapsi rauhalliseksi

• Laita lapsi sänkyynsä unisena mutta valveilla. Poistu. Jos 
lapsi itkeskelee, kuuntele, ennen kuin ryntäät paikalle.

• Jos itku jatkuu tai voimistuu, mene luokse ja laita kätesi tu-
kevasti lapsen selän päälle. Pidä kättä paikallaan kunnes hän 
rauhoittuu. Älä anna nukahtaa niin, että käsi on selän päällä.

• Jos lapsi ei rauhoitu tähän, silitä tuntuvin, säännöllisin liik-
kein hartioista, selästä ja pepusta.

• Jos tämäkään ei auta, nosta lapsi syliin rintaasi vasten. Silitä 
selkää. Kun lapsi rauhoittuu, laske takaisin sänkyyn. Pidä 
kättä hetki lapsen selän päällä. Älä anna nukahtaa syliin tai 
tassutukseen.

Lisävinkkejä perheen uneen:
• mll.fi/vanhemmille (Täältä myös ladattavat 

oppaat Vauva nukkuu ja Taapero nukkuu)
• potilaanlaakarilehti.fi/artikkelit/lapsuuden-

unihairioiden-arviointi-ja-hoito/

5-vuotias Otso nukahtaa helposti, 
kun kainalossa on unipupu Neiti 
Peppunen.

hän saa unipupunsa kainaloon, on unten 
aika. 

Nykyään kaikki nukkuvat Talstoilla hy-
vin, myös aikanaan valvottanut Sampo. 
Sannakin on oppinut hyväksi nukkujaksi, 
vain todella kova stressi pirstoo unet.  

– Aiemmista kokemuksista minulle on 
jäänyt sellainen trauma, että kuuntelen 
herkästi jaksamistani. Pohdin, olenko vä-
synyt ja pelkään, meneekö tilanne taas 
huonoksi. 

Valvomiskierre on saanut Sannan ja Jus-
sin korostamaan nyt jo 14-, 10- ja 5-vuo-
tiaille lapsilleen nukkumisen tärkeyttä ja 
säännöllistä vuorokausirytmiä. Viikon-
loppuisinkin pyritään menemään ajoissa 
nukkumaan ja aamuisin viimeisiä herätel-
lään tarvittaessa. Kännykät ja tietokoneet 
suljetaan sovittuina aikoina. 

– Meillä vaalitaan nyt kaikkien unirau-
haa.

ASETU KUULOLLE!

Lukutaito- ja kirjallisuuskeskustelu 
kaipaa lasten ja nuorten omia 
mielipiteitä ja näkökulmia. Lapsen 
Maailma -lehden Kirjanmerkki-
podcastissa pääset kuulemaan niitä. 
Siinä lapset ja nuoret puhuvat omalla 
äänellään.

Lapsen Maailma -lehti on Lastensuo-
jelun Keskusliiton kuukausijulkaisu. 
Se on ainoa suomalainen lehti, jossa 
julkaistaan säännöllisesti lasten- ja 
nuortenkirjakritiikkejä. Koko Lapsen 
Maailma -lehden tuotto käytetään 
Keskusliiton toimintaan.

Kuuntele Kirjanmerkkiä Lapsen Maail-
man verkkosivuilla lapsenmaailma.fi.
Samasta osoitteesta voit myös tilata 
lehden!

Podcast pureutuu siihen, kuinka eri-
laiset lapset ja nuoret lukevat – 
ja millaiset kirjat heitä lukijoina 
inspiroivat. Jokainen jakso esittelee 
sekä kirjauutuuden että klassikon ja 
käsittelee niiden myötä tärkeitä 
yhteiskunnallisia teemoja.

“Meidän aikuisten tulee muistaa, että 
lapsilla ja nuorilla on paljon sanotta-
vaa lukemisesta ja kirjallisuudesta. 
Kirjanmerkki päästää ääneen joukon 
hyvin erilaisia lukevia lapsia ja nuo-
ria”, podcastin toimittaja Maija Puska 
kuvaa.

�
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Puheenjohtajalta
Mirjam Kalland

liittohallituksen puheenjohtaja
varhaiskasvatuksen professori                                            
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Tunnustan, etten hyödynnä läheskään digitaalisen vies-
tinnän mahdollisuuksia. Toiset applikaatiot ovat mie-
lestäni mahtavia ja helpottavat aidosti yhteydenpitoa. 
Niiden avulla pysyn ajan tasalla esimerkiksi iäkkään äi-
tini asioista sisarusten muodostamassa keskusteluryh-
mässä. Enää ei tarvitse lähettää kymmeniä tekstiviestejä 
tai yrittää tavoittaa kiireisiä ihmisiä puhelimitse, vaan voi 
viestiä kaikille yhtä aikaa. 

Opetuksessa ja tiedonsaannissa muuttunut mediamaail-
ma on pääosin mahtava asia, kukapa haluaisi olla ilman 
mahdollisuutta selvittää asioita hakukoneiden avulla. 
Mutta monet sosiaalisen median kanavat jäävät minul-
ta hyödyntämättä. En vaan jaksa päivittää kuulumisiani 
ja reagoin muiden päivityksiin epätasaisesti. Keskityn 
muihin asioihin päiväsaikaan ja illallakin on muuta te-
kemistä. Lohduttaudun sillä, että uusimpien tutkimus-
ten mukaan tämä onkin hyvä asia – nähtävästi suojaan 
aivojani liialliselta stressiltä.  

Digitalisuus on muuttanut ja on muuttamassa ihmisyyt-
tä, emmekä vielä tiedä miten. Tällä hetkellä tutkitaan, 
kuinka sosiaalinen media ja digitaalisuus voivat muuttaa 
parisuhdetta sekä vanhempien ja lasten vuorovaikutusta.  

On tutkittu muun muassa sitä, kuinka aikuisten ongel-
mallinen mediankäyttö, esimerkiksi älypuhelimen lii-
allinen käyttö, häiritsee lapsen ja vanhemman välistä 
vuorovaikutusta. Ajatusten vaihto vähenee, vanhempien 
vastaukset lasten esittämiin kysymyksiin tai komment-
teihin hidastuvat tai lapsen viestit jätetään kokonaan 
huomiotta. Ärtynyt tai riitaisa vuorovaikutus lisääntyy 

Koukussa – yhdessä
ja ontuvan vuorovaikutuksen vuoksi lasten käyttäyty-
mishäiriöt lisääntyvät. 

Eikä siinä kaikki. Kun lapset käyttäytyvät vanhempi-
en näkökulmasta ongelmallisesti, vanhempien kokema 
stressi lisääntyy, joka puolestaan saa vanhemmat pake-
nemaan älypuhelinten tai tablettien maailmaan. Kaikki 
lapset eivät jaksa taistella vanhempiensa huomiosta ja 
osa heistä vaipuu hiljaisuuteen ja yksinäisyyteen. Tut-
kitusti myös parisuhde kärsii, kun puoliso antaa liikaa 
huomiota älylaitteille.  

Tämä ei tarkoita sitä, että digitaalisuus on pahasta. Itse 
ajattelen, että elämme harjoitteluvaihetta. Elämässä oi-
keastaan jokainen asia vaatii itsesäätelykykyä: nukkumi-
nen, syöminen, liikkuminen ja myös mediankäyttö. Uutta 
tässä on se, että digitaalinen media näyttäisi olevan kou-
kuttavampi kuin perinteinen; kirja tai lehti on helpompi 
sulkea, kun lapsi tai puoliso tarvitsee meitä. 

Uusi mediaympäristö vaatii tietoista oman käyttäytymi-
sen pohdintaa, erityisesti sitä, miten se vaikuttaa toisiin 
ihmisiin. Se vaatii myös yhteisesti sovittuja toimintamal-
leja perheessä. Lapsuus on nopeasti ohikiitävä aika, ja 
lapsi tarvitsee vanhempien läsnäoloa, jotta hän voisi ko-
kea itsensä merkitykselliseksi ja rakastetuksi.  

Perheessä tarvitaan yhdessäolon hetkiä, joissa nautitaan 
toisten seurasta. Lapsiperheissä esimerkiksi lautapelien 
pelaaminen voisi olla sellaista hauskaa yhdessäoloa – yh-
tä koukuttavaa kuin älylaite, mutta jossa ollaan yhdessä 
koukussa jännittämässä sitä, mistä Afrikan tähti löytyy...

PIENTEN 
TÄRKEIDEN 
ASIOIDEN 
PUOLESTA

Hyvä lapsuus syntyy pienistä tärkeistä asioista: 
kylpyhetkistä, yhdessä ruokailusta ja iltasaduista.

Piltti on ollut mukana suomalaisten lapsiperheiden 
arjessa jo vuodesta 1952.  Piltti haluaa antaa 

perheille enemmän aikaa yhteisille hetkille, joista 
syntyy aikanaan uusia lapsuusmuistoja.

piltti.fi
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”Siellä on sisällä 
sille ystävä”
Aikuinen: Mikäs tää on? Tää on hieno juttu.
Elias: Se on virtatöpseli ja täähän voi olla virtajohto. 
Aikuinen: Kuka tästä saa virtaa?
Elias: Puhelin, siit voi pelata.
Aikuinen: Aa, pelata. Auttaakse se sitten?
Elias: Joo.

Aikuinen: Kertokaa miten tää toimii? Täällä on hienoja nappuloita, 
mitä näistä...?
Olivia: Ne on sellasia nappuloita, kun täällä on ovi sinne sisälle, sit täältä pai-
nellaan tämä on sellanen et täältäkin tulee niinku semmonen kun tähän laittaa 
pään niinku tällein ni sit tulee sellaset öö ystävyydenvoimat. 
Niilo: Tehään sille (Mäyrälle), tehään sille sellainen kaveri tänne.
Aikuinen: Mitäs ominaisuuksia siinä sun koneessa nyt on?
Niilo: Siellä on sisällä sille ystävä tai joku kiva.
Aikuinen: Niin siellä sisällä on ystävä, niin ei oo ikävä.

Lapset selittivät rakentamiensa ikävänhelpotuskoneiden toimintaa Salapolii-
sipäivässä vuonna 2016. Lainaukset ovat Pesäpuun julkaisusta ”Sydämessä 
voi tuntuu ikävä, kun on yksinäistä” – Sijaisperheissä asuvien lasten ajatuksia 
ikävästä (2018).

Lapsi kertoo, 
kun aikuinen osaa kysyä
Lastensuojelua kehittävässä Salapoliisitoiminnassa lapsi on asiantuntija: hän auttaa 
käsinukke Mäyrää vaikeassa tilanteessa. Kuunteleva aikuinen on oppijan roolissa.

TEKSTI LAURA PÖRSTI KUVA ANNA AUTIO

En mä muista, vastaa lapsi, kun häneltä 
kysyy, miten päiväkodissa tai koulussa 
meni. Aikuinen voi siitä tehdä päätelmän, 
että lapsi ei oikeasti muista tai että hän 
ei ainakaan osaa sanoittaa päivään liitty-
neitä tunteita. 

MUTTA ONKO NIIN?
Valtakunnallisessa lastensuojelujärjestö 
Pesäpuussa alettiin kymmenisen vuot-
ta sitten pohtia, miten lasten ja nuorten 
kokemuksiin päästäisiin aidosti kiinni. 
Tavoitteena oli saada heidän äänensä 
kuulumaan paremmin lastensuojelussa. 

Nopeasti kävi ilmi, että tyypillisen ”en 
mä muista” -vastauksen takana on yleen-
sä aikuisen huono kysymys tai puutteelli-
nen tilannetaju.

– Jos tilanne on otollinen, lasten valmius 
puhua on usein ääretön, toteaa Pesäpuun 
kehittämispäällikkö Sari-Anne Paaso.

Hän tietää tämän kokemuksesta.
Viimeiset kuusi vuotta Pesäpuussa on 
nimittäin testattu ja kehitetty Salapolii-
sitoimintaa, jossa 6–10-vuotiaat lapset 
neuvovat käsinukke Mäyrää löytämään 
apua elämänsä pulmatilanteisiin.

Ja lapsethan neuvovat, vaikeita aiheita 
kaihtamatta.

– Mäyrä on ollut se avain, joka innostaa 
lapset puhumaan tunteistaan. Asiantun-
tijarooliin päästessään he käyttävät hyö-
dyksi omia kokemuksiaan, Paaso selittää. 

Menetelmän voima on siinä, että se so-
pii paitsi lastensuojeluun myös koulu-
luokkaan tai kotisohvalle.

MÄYRÄ TEKEE LAPSISTA 
VAIKUTTAJIA
Salapoliisipäivän alussa Mäyrä kertoo 
tarinansa. Koska salapoliisit ovat perhe-
hoidossa olevia sijoitettuja lapsia, Mäy-
rän tilanne on samanlainen. Hänellä on 
asiasta monia kysymyksiä.

– Samaistuessaan Mäyrään lapselle tu-
lee heti sellainen olo, että hän tietää, mis-
tä puhutaan, Sari-Anne Paaso sanoo.

Toiminnan peruslähtökohta on, että 
sen täytyy olla lapsille kivaa. Niinpä Sa-
lapoliisipäivässä ulkoillaan, syödään, ra-
kennetaan ja leikitään juttelun ohessa. 
Sinne saa jokainen lapsi ottaa mukaan 
valitsemansa aikuisen, jotta olo olisi tur-
vallinen. 

Päivän teemaan johdattelevista sala-

poliisirasteista on tehty lapsille kiinnos-
tavia. Tehtävänä voi olla vaikkapa kertoa 
Mäyrälle, mikä on sosiaalityöntekijä, tai 
rakentaa Mäyrälle ikävänhelpotuskone.

– Kun lapsi auttaa Mäyrää, hän auttaa 
samalla aikuisia ymmärtämään tuntei-
taan paremmin ja tekee näin vaikuttamis-
työtä, Paaso toteaa.

Palaute on ollut erinomaista. Pesäpuun 
vetämien päivien jälkeen lapset ovat ker-
toneet, miten tärkeää Mäyrän auttaminen 
oli ja miten hyvältä tuntui kertoa omista 
kokemuksista. He ovat vaikuttuneita siitä, 
että aikuiset haluavat ottaa heidän ajatuk-
sistaan onkeensa.

– Haasteena on, että lasten kokemukset 
oikeasti välitetään eteenpäin eikä toimin-
ta jää kivaksi puuhasteluksi. Siitä meidän 
pitää huolehtia.

Pesäpuu laatiikin jatkuvasti materiaa-
leja, joissa lasten näkemyksiä tuodaan 
lastensuojelun piirissä toimivien aikuis-
ten tietoon. Esimerkiksi turvallisuutta 
käsittelevä lehtinen on otsikoitu osuvas-
ti: ”Kun on turvallinen olo, niin on pirteä 
ja iloinen”. Kommentti on suoraan lapsen 
suusta.

Salapoliisipäivien antia on käytetty 
myös laadittaessa Salapoliisi Mäyrän käsi-
kirjaa (Pesäpuu 2016), jonka avulla muut-
kin sijaisperheissä elävät lapset pääsevät 
käsittelemään tilannettaan.

SSHHH, LAPSI PUHUU
Hiljaa oleminen on yksi niistä asioista, 
joita pesäpuulaiset ovat salapoliisivuosi-
en aikana oppineet. 

– Kun lasta kuuntelee, oma suu pitää 
osata tukkia eikä liikaa saa tulkita, Sari-
Anne Paaso tarkentaa.

Aito kuunteleminen kuulostaa yksin-
kertaiselta mutta on itse asiassa vaativaa. 
Se kysyy aikuiselta nöyryyttä.

– Pitää osoittaa lapselle haluavansa 
aidosti oppia, miten tämä ajattelee. Se 
tarkoittaa sitä, että emme kuvittele tietä-
vämme vastauksia valmiiksi.

Aikuisen pitää myös malttaa päästää 
irti omasta kontrollintarpeestaan. Sala-
poliisipäivässä käy toisinaan niin, joku 
lapsista alkaa tehdä jotakin aivan muu-
ta kuin mitä tehtäväksi on annettu: kun 
pitäisi rakentaa ikävänhelpotuskonetta, 
hän ryhtyykin kasaamaan kotia Pet Shop 
-hahmolle. Tällaiselle rönsyilylle pitää pe-
säpuulaisten mielestä antaa tilaa. 

– Jos lasta kuuntelee rauhassa, kai-
kelle voi löytyä jokin logiikka. Ehkä 
ikävän ajatteleminen tuntuu siinä het-
kessä liian vaikealta. Usein käy niinkin, 
että lapsi päätyy yhteiseen teemaan 
omaa kauttaan, Paaso toteaa.

HYVÄ AIKUINEN HUOLEHTII
Mitä lapset sitten kertovat, kun koke-
vat tulevansa kuulluiksi?

Sari-Anne Paason työhuoneessa on 
kehystettynä erään lapsen piirtämä 
kuva. Se on otsikoitu: ”Opetuslaatik-
ko aikuisille”. Piirrokseen on kuvattu 
lapsesta huolehtiva aikuinen ja lap-
sen hylkäävä aikuinen. Huolehtiva ai-
kuinen sanoo lapselle: ”Oot ihana!” ja 
teksti kertoo, että lapsi näkee hyviä 
unia. Hylkäävä aikuinen katsoo pois ja 
nauraa, kun lapsi kutsuu äitiä. Teksti 
kertoo, että ”jos hylkää lapsen, näkee 
lapsi painajaisia”.

Piirros on yhden Salapoliisipäivän 
tuotoksia.

Ammattilaisen on yllättänyt se, mi-
ten paljon lapset peräänkuuluttavat 
turvallista oloa: sitä, että on aikuinen, 
joka huolehtii ja jonka luokse saa men-

nä, kun pelottaa. 
– Silloin voi mennä nukkumaan rauhas-

sa ja pystyy keskittymään arjen asioihin, 
Paaso summaa lapsilta oppimaansa.

Myös kavereiden tärkeys tulee usein il-
mi. Heidän kanssaan leikkiminen helpot-
taa lasten mukaan ikävää.

– Nämä samat teemat toistuvat jatku-
vasti: koti, kaverit, turvallisuus.

KOKEILE KOTISOHVALLA
Kotioloissa voi soveltaa monia Salapolii-
sitoiminnan menetelmiä. Yksi hyvä keino 
on Sari-Anne Paason mielestä sadutus. 
Siinä lapsen kertoma tarina kirjoitetaan 
muistiin sellaisenaan, korjaamatta, ja sit-
ten luetaan lapselle ääneen. 

– Sen avulla voi pohtia vaikka sitä, mil-
lainen koulupäivä oli.

Arjen keskellä on myös hyvä muistaa 
yksi tärkeä asia, joka on Salapoliisitoimin-
nassakin aina mukana. Se on lasten ihas-
telu ja kehuminen.

– Pidämme jokaista taitavana salapolii-
sina ja meille hyvänä opettajana, vaikka 
hän ei puhuisi mitään. Jos lähdemme sii-
tä, että haluamme lapselta vain tietoa, hän 
aistii sen ja sulkee suunsa, Paaso toteaa. 
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– Yökylässä lapsi harjoittelee vanhem-
masta erossa olemista pikkuhiljaa ja tur-
vallisesti, toteaa MLL:n asiantuntija Jenni 
Helenius. 

Usein lapset yöpyvätkin ensimmäis-
tä kertaa hyvin tuttujen aikuisten, kuten 
isovanhempien ja muiden sukulaisten, 
luona. Kaverikylään lähdetään useimmi-
ten vasta vuosia myöhemmin. Kaikilla ei 
kuitenkaan ole mahdollisuutta yöpyä su-
kulaisilla ja vaikkapa päiväkotikaveri voi 
olla tärkeä yökyläpaikka. 

– Kaverin luona on hyvä tottua nukku-
maan myös siksi, että joskus vanhempi voi 
joutua olemaan yötä pois kotoa ja lap-
sen pitäisi uskaltaa yöpyä muualla. Kun 
on harjoitellut aiemmin, kyläily tuntuu 
luontevammalta, Helenius sanoo. 

KAVERI TULEE TUTUMMAKSI
– Lasten kannalta yökyläily on hieno ta-
pa oppia lisää omasta kaverista ja viet-
tää yhdessä aikaa. Majaleikin tai ison 
legokaupungin rakentamista on hauskaa 
jatkaa seuraavana aamuna, sillä pitkäkes-
toiseen leikkiin ei usein ole aikaa ja sekin 
on arvokasta, Helenius toteaa. 

Viettämällä yön kaverin kodissa, ym-
märtää paremmin, mistä hän tulee päi-
väkotiin tai kouluun. Siksi lapsikin osaa 
ehkä toimia kaverin kanssa jatkossa vielä 
paremmin häntä ymmärtäen. 

Lapselle kokemus toisesta kodista ja 
arjesta on arvokas kurkistus oman kodin 
tapojen ja tottumusten ulkopuolelle. Oma 
perhekin näyttäytyy uudessa valossa.

TEKSTI TUULI OJAKANGAS 
PIIRROS JOHANNA SARAJÄRVI

YÖKYLÄSSÄ
Yökylä kaverilla voi olla pieni jännittävä seikkailu. Kyläpaikan 

aikuiset ja omat vanhemmat voivat tehdä paljon sen eteen, että 
kyläilystä tulee lapselle turvallinen ja iloinen kokemus.

”Siitä voi olla aikuisellekin 
iso arjen apu, kun on 

esimerkiksi vuorotyötä tai 
työmatka.”

LAPSEN EHDOILLA
Heleniuksen mukaan ikärajoja yökyläi-
lyyn on vaikea asettaa, sillä lapset ovat 
erilaisia ja osa on saanut jo pienestä asti 
harjoitella sitä. 

– Kyläilyn voi aloittaa, kun lapsi tuntee 
itsensä siihen valmiiksi. Alkuun vierailu-
ajat voi pitää lyhyinä, esimerkiksi illas-
ta seuraavaan aamupäivään, ja pidentää 
seuraavalla kerralla. 

Kyläpaikkaan saapuessa aikuisten rau-
hallinen jutustelu ja aikatauluista sopimi-
nen rauhoittavat. Helpotusta jännitykseen 
tuovat myös omat tutut tavarat ja unilelu. 

– Mitä pienempi lapsi, sen parempi yö-
kylään tulijalle on kertoa perheen rutii-
neista: esimerkiksi että yleensä meillä 
syödään viikonloppuisin iltapalaa kah-
deksalta, sitten tehdään iltapesut ja men-
nään nukkumaan. Lapsen peti kannattaa 
tehdä yhdessä jo ennen iltapalalle menoa. 
Silloin hän tietää, mihin on menossa nuk-
kumaan, ja ehtii totutella ajatukseen, He-
lenius sanoo. 

YÖ ON JÄNNÄ
Nukkuminen vieraassa paikassa on lap-

selle aina vähän jännä juttu. Jo illalla on 
kyläpaikassa hyvä käydä lasten kanssa 
läpi se, miten toimitaan, jos herää yöllä. 
Saanhan herättää aikuisen, jos näen yöl-
lä pahaa unta tai alkaa pelottaa? Entä jos 
tulee vessahätä?  

Ensimmäisillä kerroilla vanhempien on 
hyvä varautua siihen, että lapsi haluaa pa-
lata kotiin kesken vierailun ja sen varalta 
toimintatavat on hyvä sopia kyläperheen 
kanssa etukäteen. Jos kotiin palaaminen 
ei ole mahdollista, siitä on puhuttava lap-
sen kanssa jo kyläilystä sovittaessa. 

ARJEN APUA
Helenius toteaa, että on tärkeää tietää, 
mihin lapsensa lähettää yökylään. Kun 
vanhemmat tuntevat toisensa hyvin ja 
sopivat yhdessä asioista, voi paremmin 
luottaa siihen, että yökyläily sujuu mu-
kavasti. Kun kouluikäiset lapset ja nuo-
ret sopivat keskenään yökyläilystä, on 
hyvä varmistaa, että vanhemmat ovat 

paikalla ja tietävät lasten suunnitelmista. 
Heleniuksen mielestä aikuinenkin voi 

hyvin ehdottaa yökyläilyä. 
– Siitä voi olla aikuisillekin iso arjen 

apu, kun on esimerkiksi vuorotyötä tai 
työmatka. Arkiviikollakin voi sopia, että 
lapset tulevat kaverille suoraan koulusta, 
tekevät läksyt, menevät ajoissa nukku-
maan ja aamulla yhdessä kouluun. 

Erilaisissa hätätilanteissa, sairastumi-
sissa tai onnettomuuksissa pidemmänkin 
yökyläilyn tarjoaminen kaverilapselle voi 
olla todella arvokasta apua.
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”Valvotaan salaa vähän myöhempään”
Helsinkiläisen Babitzinin perheen 10-vuotiaat kaksoset Nadessa ja Elisabet yöky-
läilivät kaverin luona ensimmäistä kertaa muutama vuosi sitten. Isovanhemmilla 
tytöt ovat yöpyneet ilman vanhempia vauvasta lähtien ja vähän isompana muilla-
kin sukulaisilla. 

– Yökylässä leikitään ja valvotaan salaa vähän myöhempään. Yleensä nukutaan 
patjoilla. Ja viimeksi leikittiin Totuus vai tehtävä -leikkiä. Se oli jännää, Elisabet ker-
too. 

Yleensä tytöt pyytävät itse päästä kaverille yöksi ja äiti Anu ja isä Valentin kan-
nustavat heitä siihen. 

– Sukulaisilta pyydämme me vanhemmatkin silloin tällöin lastenhoitoa yön yli. 
Mikä ettei kaveriperheiltäkin voisi sitä joskus kysyä. Kahdenkeskistä aikaa kun har-
voin on lapsiperheen aikuisilla liikaa, Anu sanoo.

Nadessa ja Elisabet pakkaavat itse yökylätavarat matkaan. Anu tarkistaa ennen 
lähtöä, että mukana on ainakin hammas- ja hiusharjat, yöpaidat ja puhelimet. 
Usein kassiin sujahtavat myös unikaverit ja muita leluja. 

Kyläilystä saa mukavia muistoja 
Kylässä ollaan kaveriperheen sääntöjen mukaan. Tyttöjen mukaan valvoa saa 
yleensä pidempään, mikä on yksi hauskimmista asioista. Anu pitää kuitenkin tär-
keänä, että lapsille kerrotaan, kun on hiljaisuuden aika. 

Eikö valvominen sitten väsytä seuraavana päivänä? 
– No kyllä vähän, mutta se on silti hauskaa! tytöt sanovat. 
Babitzineilla ei ole vielä käynyt tyttöjen kavereita yökylässä, mutta ajatukseen 

voisi äidin mukaan hyvinkin totutella. 
Kaksoset käyvät pääasiassa samalla tietyllä kaverilla yökylässä, mutta menevät 

rohkeasti muuallekin, yhdessä ja erikseen. Yhden ainoan kerran on tullut pyyntö 
kotiinpaluusta ja sekin silloin, kun menossa oli jo toinen kyläyö putkeen. 

Anun mielestä lapsi kannattaa totuttaa yökyläilyyn läheisten kodeissa pienestä 
pitäen. On kuitenkin hyvä mahdollistaa kotiinpaluu illalla ainakin aluksi, kun kyläi-
lyä harjoitellaan. On myös mentävä lapsen luonteen ja ehtojen mukaan. Äiti hen-
noi antaa perheen vilkkaan 4-vuotiaan Sandro-pojan yökylään ensimmäistä kertaa 
vasta vähän aikaa sitten. 

– Kannattaa reippaasti kokeilla. Aluksi meitäkin vähän jännitti, jos oli uusi paik-
ka. Mutta ei siinä ole mitään pelättävää. Yökyläilystä saa hyviä muistoja, Nadessa 
sanoo. 

Seuraavaksi Nadessa ja Elisabet menevät yökylään kummitädille. Se on tuttu 
paikka. Ja sieltäkin lähtee kotiin hyvänyönviesti, niin kuin yökylästä aina. 

HAJUSTEETON!

TASOITTAA RYPPYJÄ 
JA KIINTEYTTÄÄ

UUTTA VOIMAA
anti - age - ihonhoitoon

Yökylävinkit 
pikkulapsen vanhemmalle

• Suunnittele kyläilyä yhdessä lapsen 
kanssa ja kuulostele lasta. Läheisten 
ihmisten luokse on helpompi mennä. 

• Yökylään kannattaa lähteä vasta, kun 
lapsi on siihen valmis. Muista, että 
sinä tunnet lapsesi parhaiten. 

• Kerro lapselle milloin ja keiden luokse 
lapsi menee, mitä kylässä tehdään ja 
milloin hänet haetaan.  

• Sovi kyläpaikan aikuisten kanssa 
aikatauluista. Käykää läpi myös 
tavat, tottumukset ja mahdolliset 
yliherkkyydet. 

• Pakatkaa yhdessä mukaan ainakin 
hammasharja, yöpuku, unilelu ja 
puhelin, jos sellainen lapsella jo on. 
Kaiken varalle on hyvä sujauttaa 
mukaan myös vara-alushousut. 

• Lasta kylään viedessä jutustele hetki 
aikuisten kanssa ja kertaa aikataulut. 
Se helpottaa jännitystä. 

• Hyvänyönpuhelu tai -viesti voi joko 
rauhoittaa tai lisätä koti-ikävää lapsen 
tottumuksista riippuen. 

• Keskustele yökyläkokemuksesta 
lapsen kanssa jälkikäteen. Kehu ja 
kannusta! 

Yökylävinkit 
koululaisen vanhemmalle 

• Jos ehdotus tulee lapsilta, 
varmista kyläpaikan vanhemmilta, 
että suunnitelma sopii ja sovi 
aikatauluista. 

• Tarkista, että lapsi pakkaa mukaan 
tarvittavat tavarat. 

• Huomioi ja kerro lapselle, että kelle 
vain voi iskeä ikävä ja halu palata 
kotiin sovittua aiemmin, myös 
koululaiselle. Puhelu tai viesti saattaa 
tilanteessa helpottaa. 

• Kysele kuulumiset, kun lapsi palaa 
kotiin. 

• Muista vastavuoroisuus. Lasten on 
mieluisaa päästä yökylään molemmin 
puolin. 

• Mieti, voisitko joskus auttaa lapsen 
kaveriperhettä vaikka arkiviikolla 
tarjoamalla yökylämahdollisuutta 
esimerkiksi vanhempien työmatkan 
aikana.
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• Jäälyhdyt
• Lumileikit
• Pantomiimi
• Levyraati
• Leikkipankki.fi
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Joulukuusen koristeet
Vanhoista kirjoista saa taiteltua hur-
maavia paperitähtiä. Ota käyttöön 
kävyt, appelsiinit tai vaikka vessapa-
perirullat. 

Naamiaiset
Pöö! Askarrelkaa yhdessä sopivan 
pelottavat naamiot.

Nyyttikestit
Järjestäkää juhlat vaikka sen kun-
niaksi, että lemmikkihamsterilla on 
nimipäivä. Tai koska Suomi täyttää 
vuosia. Nyyttäreillä saa pienellä vai-
valla juhlapöydän monelle ja juhlan 
aihetta on aina.

Käsityökimara
Lankakerä tai muutama viihdyttää 
helposti yhden pimeän illan. Tupsuja, 
pompuloita, letitystä tai sormivirk-
kausta. Muista myös vohvelikangas 
ja neulalla pujottelu, klassikko ala-
luokilta.

Piparkakkutalo
Niin. Kuinka saada taikina taloksi as-
ti? Jos onnistut, anna lasten päättää 
tehdäänkö tänä vuonna torppa, juna 
vai torni. Pienet leipurit voivat lii-
mailla vesi-sokeri-kuorrutteella.

Joulukalenteri
Joulukalenterin voi tehdä itse – ja 
sitä voi avata koko perheen voimin. 
Jokainen voi vuorollaan piilottaa ka-
lenteriin yllätyksiä toisille. Mitä jos 
kalenterista tulisikin satuja? 

Pikkuautokisat
Koko koti käyttöön ja yhdessä rataa 
valmistamaan. Se voi mutkitella tyy-
nyjen välistä, maton alta lastenhuo-
neen sängyn alle ja sieltä eteiseen. Ja 
sitten kisaamaan!

Tähtikuvioiden 
tunnistaminen taivaalta
Tunnetko tähtikuviot? Nyt on hyvä 
hetki opetella, pimeää riittää.

Lumilinna
Lumilinnan rakentaminen on täydel-
linen win-win-tilanne. Aikuisella on 
voimaa ja pituutta ja lapsilla ideoita. 
Tempaudu!

Lippu salkoon lapsen 
oikeuksien päivänä
Juhlallinen lippuseremonia kohottaa 
tunnelman. Kysy lapsilta, mitä he tie-
tävät omista oikeuksistaan. Tunnetko 
sinä lapsen oikeudet?

Halvat huvit
Mitä tehtäisiin? Poimi tästä vinkit edulliseen 

talvitekemiseen ja klikkaa nettiin, jos kaipaat lisää ideoita.

www.mll.fi/lapsemme

Muistathan 
myös 
nämä!
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Haluatko MLL:n vapaaehtoiseksi?

Perhekummi
tapaa perhettä säännöllisesti vuoden ajan. Hän kuunte-
lee ja keskustelee vanhemman tai vanhempien kanssa 
arkisten touhujen parissa. Yhdessä tehdään kumpaakin 
osapuolta kiinnostavia asioita, esimerkiksi retkeillään tai 
leivotaan. Tehtävään saa 20 tunnin koulutuksen. MLL:n 
piirin työntekijä haastattelee tehtävästä kiinnostuneet, 
etsii sopivan perheen ja toimii tukena kummisuhteen 
ajan.  

TEKSTI ANU KYLVÉN KUVA TOMI NUOTSALO

L

Koko 
perheen kaveri

Perhekummi lähtee mukaan jätskille, kauppaan tai uimahalliin. 

Vapaaehtoinen

�

abradorinnoutajat Elmo ja 
Olga kieppuvat emäntänsä 
jaloissa. Piharakennukses-
sa kotkottaa muutama ka-

na. 7-vuotias Sofia tupsahtaa 
koulusta kotiin, ja Mari-äiti kyse-

lee kuulumiset. 
Kohta Mari Woitschachin, 35, pitäi-

si vielä viimeistellä muutamia sosiono-
miopintojensa tehtäviä. 

Moni ihmettelee, miten Marilla riittää 
aikaa perheelle, opintoihin, harrastuk-
siin, kotieläimille ja satunnaiseen työssä-
käyntiin. Ja vielä vapaaehtoistyölle siihen 
päälle! 

– En ollut ajatellutkaan, että teen pal-
jon, ennen kuin ensimmäinen kysyi sitä 
minulta. Kaikki ovat minulle tärkeitä asi-
oita, joten kyllä aikaa riittää, Mari Woit-
schach sanoo. 

Vapaaehtoistyöstä Mari ei luovu, koska 
se antaa paljon. 

– Tuo hyvää mieltä, kun pystyy autta-
maan ja tukemaan toisia. Vapaaehtois-
toiminta on ennemmin voimavara kuin 
voimavarojen viejä. Kun tekee omilla eh-
doilla, vapaaehtoistyöstä ei tule rasitetta.  

UIMAAN JA JÄTSKILLE 
Mari on toiminut tukihenkilönä useille 
nuorille, ja koko perhe on tälläkin hetkel-
lä tukiperheenä. Tämän vuoden alussa 
Mari aloitti myös MLL:n perhekummina. 
Hän on perhekummina riihimäkeläiselle 
äidille ja tämän kahdelle tyttärelle. Kum-
miperheen isä on kuollut. 

Perhekummi on koko perhettä varten, 
mutta lastenhoitopalvelusta ei ole kyse. 

– Perhekummi on ystävä aikuiselle ja 
ylimääräinen aikuinen lapselle – tyyppi, 
joka on mukana lapsen elämässä ja kysyy 
kuulumisia. 

Yhdessä käydään uimassa, jätskillä ja 
joskus kaupassakin. Joskus kahvitellaan 
jommankumman luona ja jutellaan. Kesäl-
lä hurviteltiin Hyvinkään Superparkissa. 

Usein Mari ottaa tapaamisiin omat tyt-
tärensä mukaan. Kummiperheessä on sa-
man ikäiset tytöt, joten yhteistä touhua 
kehkeytyy helposti. Uimahallissa kummi-
perheen äiti voi jäädä pienemmän kanssa 
lastenaltaaseen, kun Mari ja isommat ty-
töt uivat isojen altaassa. 

YKSINÄISEN TUKENA
Perhekummista on Marin mielestä iloa 
erityisesti yksinhuoltajaperheille ja vasta-
muuttaneille, joilla ei ole paikkakunnalla 
tuttuja, joiden kanssa lähteä puistoon tai 
vaikka uimaan. 

– Seuran ja tuen tarvetta voi olla niil-
läkin, jotka saavat lapsia eri aikaan kuin 
oma kaveripiiri. Kun elämäntilanteet 
eriytyvät ja aikataulujen sumpliminen on 
vaikeaa, erkanee helposti vanhasta tutta-
vapiiristä. Etenkin lapsen kanssa kotona 
oleva voi kokea yksinäisyyttä. Vaikka puo-
liso olisi kuvioissa, kaipaa aikuista seuraa, 
Mari Woitschach miettii. 

Kummiperhettään Mari tapaa noin ker-
ran kuussa. Heidän luokseen on alle vartin 
automatka. Mari asuu Riihimäen ja Janak-
kalan rajalla ja kummiperhe Riihimäen 
keskustassa. 

– Aluksi oli huono omatunto, kun työ-
harjoitteluni vuoksi en pystynyt tapaa-

maan heitä niin usein kuin olisin toivonut. 
Kun tutustuin heidän rytmiinsä, huoma-
sin, että heilläkin on omat menonsa. Nyt 
tiedän, että se riittää, mitä pystyn tällä 
hetkellä antamaan. Toimimme kuin ys-
tävät: näemme silloin, kun molemmille 
sopii, emmekä ota mitään paineita. Jo se 
auttaa, kun tietää, että toinen on olemas-
sa. Joskus pikainen meseviesti ”hei, mitä 
kuuluu ja miten jaksatte?” voi olla iso asia. 

Perhekummiksi mieliville Mari suosit-
telee avointa mieltä ja ennakkoluulojen 
karistamista. 

– Vaikka olen opiskellut hoito- ja sosi-
aalialaa, haluan perhekummina olla niin 
tavallisena kuin voin. En vahingossakaan 
ota ammattilaisen roolia vaan olen ihmi-
nen ihmiselle. Tässä hommassa koulutuk-
sella ei ole merkitystä. 

Perhekummin tukena on kummisuh-
teen ajan MLL:n koordinaattori. Oman 
perheen voi ottaa mukaan perhekum-
mitoimintaan, jos se sopii molemmille 
osapuolille. Tavallisimmin kummi toimii 
kuitenkin yksin. 

Kun Mari tapasi kummiperheensä en-
simmäisen kerran, perheen kuopus pör-
räsi sohvalla ja kieppui välillä iloisesti 
Marin niskassa. Aivan kuin Marin oma 
nuorimmainen. 

– Jo ensimmäisen tapaamisen jälkeen 
tuli olo, että kyllä kannatti. Tulin heidän 
elämäänsä sopivalla hetkellä. Se oli kiva 
tunne itselle. En kovin usein pudottele 
kolikoita keräyslippaisiin mutta annan 
jotain muuta, mitä minulla on: omaa ai-
kaani. Se on minun osuuteni yhteisestä 
hyvästä. Jokainen auttaa tyylillään.
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MAAILMASSA
– Tämä on nyt niitä vanhemmuuden tähtihetkiä, Anu ajatteli ironisesti 
sairaalan parkkipaikalla ja itki koko sadan kilometrin kotimatkan. Hänen 
9-vuotias esikoisensa oli juuri jäänyt kriisiosastolle psykiatriseen hoitoon.

Oudossa, käsittämättömässä

Rakentaminen, laivat ja junat kiinnostavat, samoin 
rakennusarkkitehtuuri. Anton tunnistaa nopeasti ta-
lon rakentamisajankohdan ja toteaa joistakin: – Tuon 
joutaisi jo purkaa. 

Hän rakentaa legoista suuria rakennelmia: ensim-
mäisen kerran ohjeista, mutta rakennuksen purettu-
aan muistaa ohjeet ulkoa. Kun hän tekee talon, hän 
suunnittelee siihen myös viemäröinnit ja muut yksi-
tyiskohdat.

– Pienempänä oli nurinkurista, kun ihmiset ihailivat 
lapsen taitoja, mutta itse kamppailin kotona täysin il-
man toiminnanohjausta olevan lapsen kanssa. Hän ei 
saanut esimerkiksi sukkaa jalkaan.

Asperger-piirteiden hyväksyminen oli äidille vaikea 
tilanne; niitä ei saa lääkkeillä tasattua ja ne ovat py-
syviä.

– Ennen Antonin syntymää perehdyin omassa työs-
säni Aspergeriin ja tuntui kohtalon ivalta, että nyt mi-
nulla itsellä oli sellainen lapsi.

5-vuotiaana Anton pääsi perheensä kanssa ADHD-
liiton sopeutumisvalmennuskurssille. Kurssi avasi van-
hempien silmiä monelle tapaa, esimerkiksi sen, että 
myös Antonin isällä on ADHD.

Eskari-iässä Anton kasvoi äidin mukaan paljon, sai 
kavereita eikä ollut niin hyperaktiivinen. Ekaluokalle 
hän lähti tavalliseen luokkaan avustajan tukemana.

SURULLA EI OLE POHJAA
Toisen luokan keväällä Antonin mieliala rupesi kuiten-
kin laskemaan, yhteistyö toimintaterapetin kanssa ei 
enää toiminut ja mikään ei kiinnostanut. Pelot voimis-
tuivat: rakkaat pehmobambit tuntuivat äkkiä eläviltä, 
yksin nukkuessa oli valtava pelko, että mörkö tulee ja 
tappaa.

Antonin psyykkinen vointi alkoi rakoilla. Kolman-
nen luokan alussa se romahti, realiteetit katosivat ja 
hän ei enää erottanut mikä on totta ja mikä ei. ”Ais-
tiyliherkkyys ja levottomuus, jumittuminen, hiljalleen 
aggressiivisuus ja lopulta hajanaisuus”, on kirjattu 
bambisilmäisen pojan elämäntarinan tietoihin.

Anton oli syntyessään kuin metsästä tullut, pieni men-
ninkäinen. Kukaan muu perheessä ei ole ollut sellainen 
taikalapsi, Anu on jälkeenpäin ajatellut.

Antonilla oli jo vauvana bambin silmät, ja bambit 
olivat myöhemmin hänen rakkaimpia pehmolelujaan.

Nuorten vanhempien mielestä kaikki oli tavallista 
– ensimmäisen kanssa ei ollut mitään mihin verrata. 
Lapsi oli vilkas, mutta niin oli isäkin lapsena ollut. Ko-
tona ollessa Antonia varten oli aina yksi aikuinen käy-
tettävissä.

Kun Anton 3-vuotiaana lähti kerhoon, alkoi vanhem-
pien mieleen hiipiä ajatuksia siitä, onko kaikki sitten-
kään tavallista. Poika ei pystynyt keskittymään, ei 
jaksanut istua paikoillaan. Kotona hän oli keskittynyt, 
mutta omiin mielenkiinnon kohteisiinsa.

Tutkimukset alkoivat ja Anton pääsi toimintaterapi-
aan ja kuntouttavaan päivähoitoon. 4,5-vuotiaana hän 
sai tarkkaavuus- ja yliaktiivisuushäiriö- eli ADHD-diag-
noosin ja lääkkeet siihen. Ne auttoivat paljon.

– Muistan ne kevätjuhlat. Hän oli niin kuin muutkin 
lapset, ei juossut niin kuin aiemmin. Olin hämmästynyt 
ja liikuttunut, Anu sanoo.

TAAS UUSI KIRJAINYHDISTELMÄ 
MÄÄRITTELEMÄÄN
Lääkityksen tasatessa oloa Antonin Asperger-piirteet 
alkoivat tulla esille.

– Hänellä on älyä ja tietyt mielenkiinnon kohteet, 
Anu-äiti sanoo.
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TEKSTI MARIA HYVÄRI 
KUVAT COLOURBOX
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– Välillä unohtuu olla tavallinen vanhempi, kun pitää 
olla samalla lapsen asianajaja ja terapeutti, Anu sanoo.

– Stressi ei laske lapsen kohdalla. Asiat ovat mieles-
sä, kun pitää täyttää erilaisia hakemuksia. Niihin pitää 
avata arkea, kertoa huonoja puolia ja todistella avun 
tarpeita. Nyt kun olemme käyneet niin pohjalla, on hel-
pompi saada tukea. Mutta täytyykö mennä korjaavalle 
puolelle ennen kuin apua saa?

Anu miettii sitä, kuinka paljon täällä roikkuu ihmisiä, 
jotka eivät jaksa hakea apua. Hän vaatimalla vaati per-
heelleen lastensuojelun asiakkuuden, jotta joku sään-
nöllisesti katsoo, mitä heille kuuluu.

– Avusta joutuu taistelemaan. On tullut unohduksia, 
ettei meihin enää otetakaan yhteyttä. Ymmärrän, et-
tä olemme vain yksi asiakas muiden joukossa, mutta 
meille tämä on täyttä totta ja meidän elämä.

Anu kokee, että palveluita ei kaikilta osin ole vielä 
olemassa. Nämä diagnoosit eivät näy päällepäin. Kii-
reessä ei pysty näkemään tilanteiden taakse, vaan pitää 
kuunnella tarkasti, mikä on perheen vointi. 

AINUTLAATUISENA OMALLA PAIKALLAAN
Vaikka ei olisi mielenterveyden häiriöitä, arki tarkkaa-
vaisuushäiriöisen lapsen kanssa on kuluttavaa. Lapsen 
käytös eristää: on helpompi jäädä kotiin kuin olla ti-
lanteissa, joissa on paljon ääniä ja esimerkiksi jonotta-
mista. Antonia ei voi jättää yksin kotiin, ja kavereiden 
luona ollessaankin hän tarvitsee aina aikuisen valvon-
taa.

Lepo palauttaa vanhempien voimia. Anton sai kah-
den vuoden odottamisen jälkeen tukiperheen, jossa 
viettää yhden viikonlopun kuukaudessa. Se on ollut 
kullanarvoinen apu.

Viikonloput ja loma-ajat Anton käy sairaalasta ko-
tona. Sairaalassa hän on nähnyt, kun lapsia tulee ja 
lähtee. Se on lohduttava ajatus: jokaisella on oma ta-
rinansa, mutta sairaalasta lähdetään joskus kokonaan 
kotiin.

Arjen kultahippuja ovat hetket, jolloin esimerkiksi 
koko perheen uimahallireissu onnistuu ilman suurem-
pia kahinoita. Anu saa voimia vertaistuesta, huumoris-
ta ja siitä, että omien ponnistelujen jälkeen saa apua. 
Kirjasto on auttanut monesti.

– Olemme raahanneet valtavat kasat kirjoja sieltä, 
esimerkiksi tunne-elämän käsittelyyn liittyen. Antonin 
viimeaikaiset lukemiset ovat liittyneet arkkitehtuurin 
vuosikymmeniin ja puutalon remontointiin.

Tulevaisuudessa Anton haluaa perustaa suunnitte-
luyrityksen, jonka nimeksi tulee Antonin hyvät ideat.

Äidin toive on, että Anton löytää oman polkunsa täs-
sä yhteiskunnassa ja hänen ominaisuuksiaan ymmär-
retään. Että olisi tilaa heille, joiden ajatukset surraavat 
erilaisia reittejä kuin keskivertoihmisen. Että olisi tilaa 
heille, joiden hauras mieli särkyy maailman puristuk-
sessa.

Anun ja Antonin nimet on muutettu.

Lokakuussa 2017 Anton jäi kriisiosastolle hoitoon. 
Sieltä hän on siirtynyt vaativan hoidon osastolle. Pois-
sulkututkimuksissa sairaalassa löytyi vielä epilepsia, 
joka on aiheuttanut jatkuvia pieniä purkauksia aivois-
sa.

– Kukaan vanhempi ei halua jättää lastaan sairaa-
laan, mutta on rakkautta viedä sairaalaan, Anu ajatte-
lee nyt.

Kotona oleminen oli loppuaikoina hyvin rankkaa. 
Pikkuveljeäkin helpotti, kun Anton meni sairaalaan; 
hän kertoi niin pelottavia juttuja. Pikkusisko ei vielä 
kaikkea ymmärrä: aluksi hän kulki kotona ja etsi vel-
jeä eri paikoista. Nyt sisarusten iltarutiineihin kuuluu 
soitto sairaalaan.

Koulussa Anton kävi äitinsä kanssa kertomassa kuu-
lumisia omalle luokalleen. Kolmasluokkalaiset saivat 
kuulla, että Antonin mieli on särkynyt ja siksi pitää ol-
la sairaalassa.

– Ei ollut hengenvaaraa, mutta oli mielenvaara. Mei-
nasin tulla tosi vihaiseksi, Anton itse on sanonut.

KUULEEKO KUKAAN?
Antonin vointi on vaihdellut. Hän käy voimiensa mu-
kaan sairaalakoulua. Vastikään hän soitti äidilleen ja 
sanoi, että hänellä on sellainen olo, ettei hän halua elää, 
kun on se epilepsiakin. Vaikuttaako se siihen, että kuo-
lee aikaisemmin?

– Olemme puhuneet Antonin kanssa, että hänellä on 
erilaiset aivot kuin muilla. Siksi on raskasta olla maail-
massa, kun ajattelee niin eri tavalla.

Antonin maailmassa asiat ovat hyvin, kun ruoka on 
tarpeeksi kylmää ja siinä ei ole kokkareita, suihkuvesi 
on kylmää, vaatteet sopivan pehmeät ja ääniä ja mete-
liä vähän. Rehellinen pitää olla, mutta silti Anton ei aina 
ymmärrä miksi hän ei voi sanoa ihmisille, että näillä on 
vanhat ja rämät autot tai huonokuntoinen talo tai että 
joku ihminen on ruma. Niin sanoessaan hän omasta 
mielestään olisi rehellinen.

Erityislapsen hoitaminen tekee vanhemmastakin 
erityisen.

�

KERÄYS 22.11.-24.12.2018
Lahjoita

Soita  0600 16555  (10 € + pvm/mpm)
Lähetä tekstiviesti HJM20 numeroon 16499 (20 €)
Lähetä tekstiviesti HJM30 numeroon 16499 (30 €)
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Sosiaaliturva- ja perhevapaauu-
distukset kuuluvat ensi kevään 
vaaleissa valittavan eduskun-
nan ja uuden hallituksen merkit-
tävimpiin asioihin. Uudistusten 
tarpeellisuudesta vallitsee laaja 
yhteisymmärrys. Sisällöistä mieli-
piteet sen sijaan jakaantuvat.

Sosiaaliturvajärjestelmää on ra-
kennettu monen vuosikymme-
nen aikana. Järjestelmästä on 
tullut monimutkainen. Äärimmäi-
nen yksinkertaisuus on kuiten-
kin huono tavoite, sillä sellainen 
sosiaaliturvajärjestelmä on joko 
korvaustasoltaan hyvin matala 
tai kustannuksiltaan hyvin kallis. 
Yksinkertaistamisen ja selkeyttä-
misen varaa sosiaaliturvassa on 
kuitenkin paljon.

Lapsiperheiden sosiaaliturvas-
sa tarvitaan universaalia, kaikkia 
lapsiperheitä koskevaa sosiaali-
politiikkaa, kuten lapsilisiä ja per-
hevapaaetuuksia. Tämän lisäksi 
tarvitaan kohdennettuja toimia, 
jotka ottavat huomioon perheiden 
erilaiset tilanteet. Näitä ovat muun 
muassa yksinhuoltajuus, vanhem-
man tai lapsen sairaus tai vammai-
suus, vanhemman työttömyys tai 
työkyvyttömyys sekä vanhemman 
kuolema.

Yhä tärkeämpää on myös löytää 
joustavia ja perheen yksilölliset 
tarpeet huomioon ottavia ratkai-
suja yhteensovittaa työ, opiskelu 
ja perhe-elämä. Myös työn ja so-
siaaliturvan yhteensovittamiseen 
tarvitaan nykyistä parempia kei-
noja. Tuleva reaaliaikainen tulore-
kisteri luo uusia mahdollisuuksia 
palkkatulojen, verotuksen ja sosi-

aaliturvan joustavammalle yhteen-
sovittamiselle.

Lapsiperheköyhyys on jälleen 
kääntynyt kasvuun. Suomen so-
siaali ja terveys ry SOSTE:n sel-
vityksen mukaan erityisesti 
pienituloisten lapsiperheiden toi-
meentulo on huonontunut vuoden 
2015 jälkeen. Hallituksen kehys-
riihessä viime keväänä tekemä 
linjaus vähimmäismääräisten van-
hempainpäivärahojen tason nosta-
misesta työmarkkinatuen tasolle 
onkin tervetullut.

Sosiaaliturvauudistuksessa on 
syytä parantaa laajasti lapsiper-
heiden toimeentulon tukemista. 
Lapsilisän reaaliarvo on tällä het-
kellä huomattavasti pienempi kuin 
1990-luvun puolivälissä. Lapsili-
sän ostovoiman kehitys tulisikin 
turvata palauttamalla sen indek-
sisidonnaisuus. Yksinhuoltajaper-
heiden muita perheitä heikompaa 
tilannetta voitaisiin parantaa nos-
tamalla lapsilisän yksinhuoltajako-
rotusta ja tekemällä elatustukeen 
tasokorotus.

Suomessa investoinnit vanhem-
painvapaisiin jäävät lasta kohden 
selvästi jälkeen muista Pohjois-
maista. Ero johtuu muita Pohjois-
maita alemmasta korvaustasosta 
ja vapaan lyhyemmästä kestosta. 
Tilanne voitaisiin korjata piden-
tämällä oikeus vanhempainvapaa-
seen ja -rahaan siihen saakka, kun 
lapsi täyttää 18 kuukautta (esimer-
kiksi niin sanotulla 6+6+6-mal-
lilla). Uudistus on mahdollista 
toteuttaa myös vaiheittain esimer-
kiksi aloittamalla isyysrahakauden 
pidentämisellä.  

Sosiaaliturva- ja perhevapaa- 
uudistuksista apua? 

Lasten asialla

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

Köyhyys koskee 110 000:ta Suomessa asuvaa lasta ja vaikuttaa pitkälle 
aikuisuuteen. Haitallisinta on varhaislapsuuden köyhyys. Köyhyyttä voidaan 

helpottaa vain, jos se otetaan vakavasti.

Köyhyys rajaa ulkopuolelle

TEKSTI LIISA PARTIO KUVA COLOURBOX

Kansainvälisissä vertailuissa Suomen 
köyhyystilanne ei näytä pahalta: OECD-ti-
laston mukaan joka seitsemäs teollisuus-
maiden lapsista elää köyhyydessä, mutta 
vähiten köyhyys koskee lapsia Suomessa, 
muissa Pohjoismaissa sekä Sloveniassa ja 
Etelä-Koreassa.  

Vaikka Suomessa köyhyys on suhteellis-
ta, lapselle se on ahdistava ongelma, joka 
leimaa koko elämää. Lapset ja nuoret elä-
vät tässä ajassa ja yhteiskunnassa, joten 
vertaaminen esimerkiksi kehitysmaiden 
lasten vakavaan ruokapulaan tai omaan 
lapsuuteen edellisillä vuosikymmenillä ei 
ole järkevää eikä helpota lasten tilannetta.  

MITEN KÖYHYYS VAIKUTTAA? 
Köyhyyskeskustelussa näkyy kansalais-
ten jakautuminen hyvä- ja huono-osaisiin, 
toisen arjen vieraus ja empatian puute. 
Hyvin pärjänneen voi olla vaikea ymmär-
tää, että köyhyys ei ole omien valintojen 
seurausta tai että se rahanpuutteen li-
säksi merkitsee ulkopuolella olemista, 
sitä, että ei ole mahdollisuuksia elää ta-
vanomaista elämää.

Lapselle köyhyys tarkoittaa esimerkik-
si harrastuksista luopumista, muiden seu-
rasta ja tekemisistä pois jäämistä, usein 
myös kiusatuksi joutumista. Etenkin 
pitkittynyt köyhyys yhdistyy usein mie-
lenterveyden ongelmiin ja heikompiin 
kouluarvosanoihin.

Vähävaraisuus rajaa ammattihaavei-
takin, koska toisen asteen koulutuksen 
kustannukset, kuten lukion kirjat tai 
ammattikoulun tarvikkeet, ovat kalliita. 
Lyhyt koulutus tai pelkän peruskoulun 
varaan jääminen taas lisäävät riskiä köy-
hyyden jatkumiseen aikuisena. 

Varhaislapsuudessa koettu köyhyys 
on erityisen haitallista siksi, että lapsen 
kognitiiviset ja vuorovaikutukselliset ky-
vyt, jotka luovat edellytykset yhteiskun-

nassa pärjäämiseen, kehittyvät varhain. 
Perheissä, joissa on isoja toimeentulo-
ongelmia, vanhemmat voivat olla niin 
kuormittuneita, etteivät pysty riittävästi 
vastaamaan lapsen tarpeisiin. Etenkin, 
kun rahanpuute kasaa muitakin huolia. 
Vähävaraisilla vanhemmilla on muita 
enemmän parisuhdeongelmia ja he ovat 
useammin huolissaan jaksamisestaan ja 
taidoistaan vanhempina.

MISTÄ KÖYHYYS JOHTUU?
Köyhyys on nimetty ilkeäksi ongelmaksi, 
koska siihen linkittyvät niin monet asi-
at. Taustalla voi olla esimerkiksi oma tai 
lapsen sairastuminen tai vamma, työttö-
myys tai avioero. Yksinhuoltajaperheissä 
pienituloisuusaste on 22 prosenttia. Se 
on kolme kertaa korkeampi kuin kahden 
huoltajan perheissä.

Pikkulapsiperheiden tuloista suuri osa 
koostuu sosiaalietuuksista. Niiden matala 
taso ja viime vuosina tehdyt leikkaukset 
ovatkin suurimpia syitä lapsiperheiden 
köyhyyteen. Tällä hetkellä perusturva ei 
riitä kattamaan kohtuullisen vähimmäis-
kulutuksen menoja.

Asumisen kalleus on niin ikään kes-
keisiä köyhyyden taustatekijöitä. Asu-
mistuen taso on laskenut eikä vastaa 
vuokrien nousua. Edullisemman asunnon 
löytäminen on varsinkin kasvukeskuksis-
sa vaikeaa, koska niissä ei ole rakennettu 
riittävästi kohtuuhintaisia asuntoja.

Köyhän ongelmien arvellaan ratkeavan, 
kun hän saa työtä. Sekään ei nykyään pä-
de, sillä pienituloisista perheistä lähes 
puolessa on töissä käyvä huoltaja. Köy-
hyys työssä käynnistä huolimatta on eri-
tyisesti lapsiperheitä koskeva ilmiö, joka 
johtuu työelämän muutoksesta: pätkätöi-
den, vuokratyön ja itsensä työllistämisen 
yleistymisestä.

MITEN KÖYHYYTTÄ JA SEN 
VAIKUTUKSIA VOI VÄHENTÄÄ?
Köyhyyden poistaminen ei ole helppoa, 
mutta oikealla politiikalla sitä voidaan eh-
käistä, vähentää ja sen vaikutuksia lieven-
tää. Tärkeintä on etuuksien kehittäminen 
ja niiden ostovoimasta huolehtiminen.

Köyhyyden vaikutuksia pystytään lie-
ventämään myös satsaamalla palveluihin. 
Esimerkiksi laadukkaalla varhaiskasva-
tuksella on iso merkitys heikommassa 
asemassa olevien lasten tukemisessa, sa-
moin peruskoulun oppilashuollolla. Mak-
suton toinen aste varmistaisi, että kukaan 
ei jää varattomuuden takia ilman jatko-
koulutusta.

Iso merkitys olisi myös sillä, että kaikilla 
lapsilla ja nuorilla olisi mahdollisuus har-
rastaa ilman leimaavaa erityiskohtelua.
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Arjessa voi tehdä monia pieniä valintoja, 
jotka ovat hyväksi ympäristölle.

Harrasta 
harkintaa

LÄMPÖ, SÄHKÖ JA VESI
Lämpö, sähkö ja vesi ovat meille arjen 
perusjuttuja. Usein niiden käyttöön liit-
tyy tapoja, joita ei enää tule edes aja-
telleeksi. Melko pienillä muutoksilla 
pystyy sekä säästämään omia rahojaan 
että luonnonvaroja.

• Pidä huoneissa sopiva lämpö: oles-
kelutiloissa 20–22 astetta, makuu-
huoneessa 18–20 astetta. 

• Vaihda vihreään sähköön.
• Sammuta valot huoneesta poistu-

essasi. 
• Sammuta elektroniset laitteet yöksi 

– valmiustilakin kuluttaa sähköä. 
Jos laitteessa ei ole on/off-kytkintä, 
laite kannattaa kytkeä katkaisimella 
varustettuun jatkojohtoon ja sam-
muttaa yöksi. 

• Puhdista ja sulata jääkaappi ja pa-
kastin säännöllisesti ja säädä läm-
pötilat sopiviksi: jääkaapin sopiva 
lämpötila on +5, pakastimen -18 
astetta. 

• Pese täysiä koneellisia ja käytä sääs-
tö- ja vajaatäyttöohjelmia, kun se on 
mahdollista. 

• Sammuta suihkuhana saippuoin-
nin ajaksi. Pitkät suihkurupeamat 
kuluttavat paljon vettä: jo viidessä 
minuutissa sitä hulahtaa viemäriin 
noin 60 litraa. Kylpy vie vettä vielä 
enemmän, sillä ammeeseen mahtuu 
noin 150 litraa vettä. 

• Käytä hammasmukia, niin et tule 
juoksuttaneeksi vettä turhaan. 

• Käytä altaassa tulppaa, kun peset 
astioita käsin. Juoksevan veden alla 
peseminen kuluttaa hurjasti vettä. 

Ruoanlaitto 
• Suosi kasviksia ja kasvisruokaa, 

mutta älä tee asiasta numeroa – 
näin kasvisateria on normaali juttu, 
ei epäilyttävä poikkeus. 

• Kun lämmität uunin, valmista sa-
malla lämmityskerralla useampi 
ruoka, vaikkapa laatikkoruoan li-
säksi sämpylöitä.

• Jos oikean ruokamäärän tekeminen 
askarruttaa, käytä annoslaskuria: 
www.saasyoda.fi/annoslaskuri. 

• Pakasta ylijäänyt ruoka tai ota mu-
kaan vaikka seuraavan päivän lou-
naaksi töihin. 

• Opettele käyttämään tähteitä. Re-
septejä ruoan tähteiden hyödyn-
tämiseen löytyy keittokirjoista ja 
netistä, esimerkiksi näistä osoitteis-
ta: www.martat.fi/marttakoulu/
ruoka/ekokokki/ruokaa-tahteista/, 
www.saasyoda.fi/tähdereseptit 

SIIVOAMINEN JA PUHDISTUS
Kaupan hyllyillä on kodin puhdistus-
tarpeita varten monenlaisia tuotteita. 
Usein selviää vähemmilläkin aineilla.  

• Kokeile perinteisiä ekoaineita eli 
etikkaa ja ruokasoodaa myös puh-
distukseen. Vinkkejä löydät muun 
muassa täältä: www.martat.fi/mart-
takoulu/kodinhoito/siivous/isoai-
din-siivousvinkit/

• Hanki siivoustarpeisiin käsitiski-
aine, neutraali yleispuhdistusaine 
(pH 6–8), hapan puhdistusaine (pH 
3–5) kalkkisaostumiin ja heikosti 
emäksinen aine (pH 8–10) rasvali-
kaan. Niillä pääsee pitkälle. 

• Suosi ympäristömerkittyjä tuottei-
ta. 

• Suosi fosfaatittomia pesuaineita, sil-
lä fosfaatit rehevöittävät vesistöjä. 

• Käytä hyvin harkiten kloorattuja 
desinfiointiaineita, antibakteerisia 
aineita ja liuottimia sisältäviä ainei-
ta. Ne ovat haitallisia sekä tervey-
delle että ympäristölle. 

Oli sitten kyse hankintojen tekemisestä tai vaikka veden käytöstä, pieni tuu-
maustauko ei tee pahaa kenellekään. Yleensä omia tapojaan voi muuttaa ympä-
ristöystävällisemmiksi. Ja mitä aikuiset edellä, sitä lapset perässä: vanhempien 
esimerkki tehoaa, ja monia ekotekoja voi miettiä yhdessä lasten kanssa. Poimi 
seuraavista vinkeistä ne, jotka saat sovellettua omaan arkeesi sopiviksi. 

VAATTEET
Kun kotona on kasvavia lapsia, on isom-
pien vaatteiden ja kenkien tarve jatku-
va. Uudelleen käyttö on hyvä konsti, ja 
jos innostusta ja aikaa riittää, myös itse 
tekeminen. 

Ostoksilla 
• Hinta on yleensä viite laadusta: 

halpa vaate ei ole juuri koskaan 
kestävä. 

• Opettele tunnistamaan materiaa-
leja: esimerkiksi polyesterisekoite 
puuvillatrikoovaatteessa tarkoitta 
usein sitä, että vaate nyppyyntyy 
ja harmaantuu nopeasti. Tutustu 
erilaisten kuitujen ominaisuuksiin: 
www.stjm.fi/kuituopas/#/ 

• Kurkkaa kaupassa ja kirpparilla 
saumat ja kiinnitykset, tarkista ma-
teriaali ja hoito-ohjeet. Jos saumat 
kiertävät, vaate kannattaa jättää 
hankkimatta. Tarkista, toimivatko 
vetoketjut ja ovatko napit tallella. 
(Napinkiinnityskone ei osaa tehdä 
solmuja.) 

RUOKA
Jos ruoka päätyy roskikseen, se on tuo-
tettu turhaan. Ruokahävikillä onkin 
isot ympäristövaikutukset. Jokaisen 
suomalaisen arvioidaan heittävän pois 
vuosittain noin 20–30 kiloa syömäkel-
poista ruokaa. Nelihenkisen perheen 
rahoissa se merkitsee noin viittäsataa 
euroa.

Ostaminen ja säilytys
• Kurkista jääkaappiin ennen kauppa-

reissua ja tee itsellesi kauppalista: 
näin on helpompi välttää heräteos-
toksia. 

• Osta sen verran kuin tarvitset. 
Isompi pakkaus ei tuo säästöä, jos 
osa sisällöstä päätyy jätteeksi. 

• Tutki tuotteiden päiväyksiä: parasta 
ennen on eri asia kuin viimeinen 
käyttöpäivä. 

• Sijoita nopeimmin pilaantuvat ruoat 
jääkaapin etuosaan, jotta ne eivät 
jää käyttämättä. 

• Inventoi pakastin aika ajoin. 

Kokeile 
puhdistamisessa 
ekoaineita.

Heitätkö pois 
syömäkelpoista 
ruokaa? Opettele 
tuunaamaan 
tähteistä.

Vaihda 
vihreään 
sähköön.
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• Mieti mihin tarkoitukseen vaate tu-
lee: luonnonmateriaalit ovat yleen-
sä tekokuituja varmempia valintoja, 
mutta esimerkiksi teknisissä urhei-
luvaatteissa tekokuidut kestävät. 

• Hanki alle kouluikäiselle yksi ja tai 
kaksi kokoa isompi vaate. 

• Kuuntele lasta. Lapset lähestyvät 
vaatteita useimmiten mukavuus 
edellä. Ole armollinen itsellesi: tär-
keintä on, että lapsella on puhtaat, 
sopivat ja ehjät vaatteet.  

Pesu ja huolto 
• Pese ohjeen mukaan ja lajittele 

vaatteet pyykkiin tummuuden mu-
kaan. 

• Pese silloin, kun on tarve, älä var-
muuden vuoksi. 

• Jos vaatteeseen tulee tahra, erityi-
sesti tomaatti, porkkana tai suklaa, 
tee tahrankäsittely niin pian kuin 
mahdollista esimerkiksi sappisaip-
pualla. 

• Ota huomioon, että useimmat vaat-
teet kutistuvat ensipesussa. Pau-
kauta ja venytä hieman collegehou-
suja ja farkkuja, ennen kuin laitat ne 
kuivumaan. 

• Vältä rumpukuivausta, se kuluttaa 
ja kutistaa vaatteita. 

Korjaukset 
• Pienet korjaukset kannattaa teh-

dä itse, esimerkiksi polvipaikat, 
jalkalenksujen vaihdot ja nappien 
ompelut. 

• Kokoa kotiin peruskorjauspakki, 
jonka sisältö voi olla esimerkik-
si tällainen: silmäneuloja, lankaa, 
nuppineuloja, sakset, tarrarulla, 
nyppykone, kirjontalankaa (paikko-
jen ompelu käsin), valmiita polvi-
paikkoja, joko kaupasta ostettuja 
tai itse liimaharson avulla tehty-
jä, tasapäiset pihdit löystyneiden 
vetoketjunvedinten kiristämiseen, 
napinreikäkuminauhaa, heijastimia 
(liimattavia ja nauhoja).

LAPSIPERHEEN OSTOKSET JA 
LAHJAT
Ostosten teossa voi ottaa nyrkkisään-
nöksi Kierrätyskeskuksen ohjeen: 
Hanki harkiten, luota laatuun, käytä 
kierrätettyä.

• Vauvatarvikemarkkinoilla on tarjol-
la tarpeellista ja turhaa: kysy vinkit 
jo lapsen saaneilta tutuilta, mitä ar-
jessa todella tarvitaan.  

• Tutustu myyntiryhmien, kirpparei-
den, Kierrätyskeskusten ja Konttien 
valikoimiin ja totuta lapsikin siihen, 
että tavaroita voi hankkia myös käy-
tettynä. 

• Suosi uudelleen käyttöä myös lah-
joissa: esimerkiksi hyväkuntoinen 
käytetty vaate, peli tai lelu voi olla 
lapselle hyvinkin mieleen. Lahja-
vinkkejä kyseleville voi myös vinka-
ta, että käytettykin käy hyvin. 

• Anna aineeton lahja: leffalippu, ret-
ki tai vaikka yhteinen kurssi lapsen 
kanssa. www.annajotainmuuta.fi/

Asiantuntijat: ympäristöasiantuntija Päivi Vaisto (HSY), ympäristökasvattaja Elena 
Lehtimäki (Kierrätyskeskus), Anu Kaarina Hämäläinen ja Kristiina Tergujeff (Korjaus-
sarjakollektiivi). 

Lelutohtorit tulevat!
MLL:n Laajasalon yhdistys ja Reason ry alkavat kouluttaa lukiolaisista nuorista 
lelutohtoreita perhekahviloihin. Lelutohtorit leikkivät, korjaavat leluja ja herät-
tävät keskustelua kohtuu kuluttamisesta lasten ja heidän vanhempiensa kanssa. 
Idea sai rahoituksen ja finaalipaikan Sitran Maapalloliiga-ohjelmassa, jossa 
kehitetään uusia tapoja tehdä ympäristöystävällisiä tekoja.

sitra.fi/maapalloliiga

LIIKKUMINEN JA MATKUSTELU
Lapsiperheen arjessa pyörii usein var-
sinainen logistiikkarumba: pitää ehtiä 
töihin, päiväkotiin, kouluun ja harras-
tuksiin.  

• Kulje lapsen kanssa myös kävellen, 
pyöräillen ja julkisilla liikenneväli-
neillä. Näin lapsi oppii käyttämään 
liikennevälineitä monipuolisesti.  

• Vältä turhaa autoilua: hoida samalla 
reissulla useampi asia. 

• Hyödynnä liityntäpysäköintiä ja tee 
osa matkasta julkisilla liikennevä-
lineillä. 

• Kokoa harrastuskuljetuksiin kulje-
tusrinki. 

• Suosi lähimatkailua. Lapsen elämys 
syntyy pienestä, se ei vaadi matkaa 
kauas ulkomaille. 

JÄTTEET JA NIIDEN LAJITTELU
Paras keino vähentää jätettä on estää 
jätteen syntyminen: miettiä ostoksia ja 
niiden pakkauksia. 

• Jos on mahdollista, käytä kestovaip-
poja ainakin osittain. 

• Opeta lapsille, että vessanpönttö 
ei ole roskis. Pieni roskis vessassa 
auttaa. 

• Lajittele mahdollisuuksien mukaan 
paperit, kartonki- ja pahvipakka-
ukset, lasi, metalli ja muovipakka-
ukset. Vinkkejä lajitteluun: https://
www.kiitoskunlajittelet.fi/ 

• Ota lapsi mukaan lajittelemaan 
ja kerro, miksi lajittelua tehdään: 
jätteistä saadaan käyttökelpoista 
raaka-ainetta uusiin tuotteisiin.  

• Mieti, onko esimerkiksi pakkauksil-
le vielä käyttöä omassa taloudessa 
vaikkapa askartelumateriaalina tai 
keväällä taimien kasvatuksessa. 

• Vaaralliset jätteet kuuluvat niil-
le tarkoitettuun keräyspisteeseen. 
Vanhentuneet lääkkeet viedään ap-
teekkiin 

Lisätietoja: 
www.hsy.fi, www.kierratyskeskus.fi, 
www.kuluttajaliitto.fi, www.martat.fi, 
www.stjm.fi, www.saasyoda.fi

Pese silloin, 
kun on tarve, 
älä varmuuden 
vuoksi.

Ostamisen 
nyrkkisääntö: hanki 
harkiten, luota laatuun, 
käytä kierrätettyä.
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Anni-Elina Karvonen

Vauvaperheille kuuluu 
enimmäkseen hyvää
Vauvaperheissä voidaan hyvin. Tätä mieltä ovat niin perheet kuin terveydenhoitajat. 
Vanhemmat ovat myös tyytyväisiä äitiys- ja lastenneuvolan palveluihin.  

Terveydenhoitajien mielestä paljon tukea tarvitsevia vauvaperheitä on vähän. Tukea 
tarvitaan vanhemman jaksamiseen, vauvan ravitsemukseen ja vanhemman psyykki-
seen hyvinvointiin. Raskausaikana vanhemmat kaipaavat rinnalla kulkijaa ennen kaik-
kea synnytyspelkoon, synnytykseen valmistautumiseen ja parisuhteeseen liittyvissä 
asioissa.   

Huoliakin on. Synnyttäneistä vanhemmista reilusti yli puolet ei nuku riittävästi. Joka 
kymmenes ei pysty nukkumaan, vaikka siihen olisi mahdollisuus. 

Noin puolet perheistä arvioi taloudellisen tilanteensa kohtalaiseksi tai huonoksi. 
Seitsemän prosenttia perheistä oli saanut toimeentulotukea viimeksi kuluneen vuo-
den aikana, ja joka kymmenes perheistä oli pelännyt ruuan loppuvan.  Lähde: THL.

Mars 
RuokaTutkalle!
Millainen kasvisten syöjä olet? Tämän voi 
testata Ruokatutka-sivustolla, jossa on 
lapsille, nuorille ja heidän kasvattajilleen 
hauskoja tapoja tutustua ruokavalintoihin 
ja ruuan alkuperään. Sivustolla on lisäksi 
tehtäviä, kilpailuja, pelejä ja paljon muu-
ta sisältöä. Ruokatutka-kampanja ulottuu 
päiväkoti-ikäisistä toisen asteen oppilaitok-
siin. Kampanjan tavoitteena on lasten ja 
nuorten terveelliset ruokatottumukset.

www.ruokatutka.fi 

Osallistu verkkovanhempainiltaan
EHYT ry järjestää vanhemmille avoimia verkkovanhempainiltoja. Niissä asian-
tuntija kertoo, mitä vanhempien tulee tietää esim. alkoholista, digipelaami-
sesta, somesta tai nuoren mielenterveyden tukemisesta. Osallistujat voivat 
osallistua keskusteluun myös nimimerkillä. Vanhemmilla on myös mahdollisuus 
katsoa jo pidettyjä vanhempainiltoja.

www.ehyt.fi/fi/verkkovanhempainillat.  

Ensitreffit leikkipuistossa?
Ensitreffit leikkipuistossa on sinkkuvanhempien treffitapahtuma, johon voi ot-
taa lapset mukaan. Tapahtuman konsepti on vapaasti kopioitavissa.

www.facebook.com/ensitreffitleikkipuistossa 

Liikaa kännykällä
Yli 80 prosenttia lapsiperheiden vanhemmista on huolestuneita siitä, että per-
heessä vietetään liian paljon aikaa puhelinten äärellä. Vanhempia mietityttää niin 
oma kuin jälkikasvunsa kännykän käyttö. Puhelimen liikakäytön koetaan vähentä-
vän perheen yhdessäoloa ja vievän aikaa muulta tekemiseltä sekä mm. lisäävän 
terveydellisiä haittoja kuten päänsärkyä ja univaikeuksia.

Lähde: Telian Digihyvinvointiselvitys.

Kävelevä koulubussi
Mitäpä jos järjestäisit lapsellesi kimppakyydin kouluun – kävellen. Toteutus on sa-
ma kuin menisitte autolla, mutta kuski ja kyytiläiset kulkevat jalan. Reitti, aikatau-
lu ja pysäkit sovitaan etukäteen.  

Hyötyjä on paljon. Lapset oppivat liikkumaan turvallisesti, ja kaikki saavat arki-
liikuntaa. Kävelevä koulubussi on myös autoa ympäristöystävällisempi. Lisäksi se 
lisää perheiden välistä yhteisöllisyyttä.

Vinkkejä toteuttamiseen: www.liikenneturva.fi.

Isät harvoin 
perhevapailla
Äidit ja isät jakavat perhevapaita 
keskenään epätasaisesti huolimat-
ta siitä, että osa perhevapaasta on 
kiintiöity isille. Korvaustaso, jousta-
vuus vapaan pitämisessä, työtilan-
teet ja puolison tilanne vaikuttavat 
isien perhevapaiden pitämiseen. 
Perhevapaiden jakaminen tasaises-
ti vanhempien välillä on perheelle 
taloudellisesti kannattavaa silloin, 
kun tuloerot ovat kohtalaisen pienet. 
Lähde: Väestöliitto.

Syökö lapsesi 
koulussa?
Kouluruokailuun osallistutaan hyvin, 
alakoulussa enemmän kuin yläkou-
lussa. Tavallisimmin ruokailu jää vä-
liin siksi, että oppilas ei pidä ruuasta. 
Kouluruuan syöminen on koululai-
sella yhteydessä muiden aterioiden 
syömiseen: harvemmin koululou-
naan syöneet lapset syövät myös 
muita aterioita harvemmin.  

Kouluruokailusuositusten mu-
kainen koululounas koostuu pää-
ruoasta, salaatista, ruokajuomasta, 
leivästä ja leipärasvasta ja kattaa 
oppilaan päivittäisestä energiantar-
peesta kolmanneksen. Vain harva 
koululainen syö kouluruokailussa 
kaikki aterian osat. Lähde: THL.

Eroja koulutus- 
asenteissa
Harvaan asutuilla alueella olevat 
nuoret pojat pitävät koulunkäynnistä 
vähemmän kuin muualla Suomes-
sa asuvat pojat. Heidän luottamuk-
sensa koulutukseen on myös muita 
heikompi. Muutoin nuorten osaa-
miseen ja koulutukseen liittyvät 
asenteet ja kokemukset ovat melko 
samankaltaisia asuinpaikasta riippu-
matta.

Lähde: Nuorisobarometri 2017, 
lisäotos 2018. 

Kuva: Anna Autio

23.11.
vietetään Lapsi mukaan 

töihin -päivää.

lapsimukaantöihin.fi

Kuva: Colourbox
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Lapin luonto lumoaa
Pieni Ailo-poro jää äitinsä kanssa jälkeen 
porotokastaan, mistä alkaa pitkä seikkailu 
takaisin kohti tutun yhteisön turvaa. Mat-
kan varrella Ailo kohtaa Lapin villieläimet 
susista karhuihin ja kotkista ahmoihin. Vaa-
tivien olosuhteiden keskellä hentoisesta 
porovasasta kasvaa uljas nuorukainen.  

Ranskalais-suomalaisena yhteistyönä to-
teutettu elokuva Ailo vie Lapin luontoon 
eri vuodenaikoina. Rooleissa nähdään ai-
toja lappilaisia villieläimiä, joiden suorituk-
sista vastaa eläinkouluttaja Tuire Kaimio. 
Myös Lapin maisemalla tuntureineen, lu-
mipeitteineen ja yöttömine öineen on oma 
roolinsa. Koko perheen luontoelokuva saa 
ensi-iltansa 21.12. www.ailo.fi

MLL:lla oli vahva rooli suomalaisen perhepäivähoidon 
synnyssä ja kehittämisessä. Tuoreessa tutkimuksessa ker-
rotaan perhepäivähoitomme 50 vuoden tarina 1960-lu-
vulta 2010-luvulle. Anna-Leena Välimäki: Kun työ tulee 
hymyillen kotiin. Oulun yliopisto, Acta-tutkimussarja, nro 
E181. 

Lapsi tarvitsee vanhemmikseen aikuisia, jotka kykenevät 
päättämään lapsen asioista. Liian varhain lapselle annettu 
vastuu viivästyttää hänen itsenäistymistään ja heikentää 
mahdollisuuksia menestyä myöhemmin elämässä. Näke-
myksiä perustellaan mm. uusimmalla aivotutkimuksella. 
Keijo Tahkokallio: Uskalla olla lapsellesi aikuinen. Minerva.

Villasukkien ihanuus on siinä, että ne ovat käytännölliset 
ja usein joko itse tehdyt tai jonkun läheisen meille neulo-
mat. Kirjassa on sukkamalleja, vaikka joululahjavinkiksi, 
koko perheelle sekä sukkiin liittyviä tarinoita. Kaikkien ai-
kojen villasukat. Moreeni.

Vihapuhe, valeuutiset ja disinfomaatio ovat arkipäivää 
etenkin sosiaalisessa mediassa. Tiedonhaun ja kriittisen 
medialukutaidon kehittämiseen on tarjolla materiaali, jos-
sa on konkreettisia työkaluja nuorten mediakasvatukseen.  
Mediakasvatuskeskus Metka: Disinformaatio ja piiloagen-
dat nuorten mediamaisemassa. www.mediametka.fi

Kirjoja

Rautakauden elämää
Luisia ja sarvisia nuolenkärkiä, koristeltu-
ja lusikoita ja muinaisemännän helmet. 
Entä millainen on Nokian Varassaaren 
kätkölöytö tai Janakkalan miekkamie-
hen hautakokonaisuus? Pirkkalankylän 
myöhäisrautakauden asuinpaikan löytöjä 
vuosilta 800–1200 on koottu Vapriikkiin. 
Viikinkiajan savupirtin pihapiirissä voi ko-
keilla kyläsepän taitoja, kokkaamista ja 
miekkamiehen varustusta. Koko perheen 
Birckala 1017 -näyttely on esillä Tampe-
reen Vapriikissa 16.3.2019 asti.

www.vapriikki.fi 

Onneli ja Anneli keksintöjen 
maailmassa
Parhaat ystävykset Onneli ja Anneli saa-
vat tehtäväksi pitää huolta hajamielisestä 
keksijä Vekotiituksesta. Mitä erikoisempia 
vekottimia pursuilevan keksijän koti saa 
yllättäen purku-uhkauksen, mutta tytöt 
laativat pelastusoperaation. Saara Cantel-
lin ohjaama, neljäs Marjatta Kurenniemen 
kirjoihin perustuva lastenelokuva herättää 
mielikuvituksen eloon keksintöjen ja uni-
en logiikalla. Onneli, Anneli ja nukutuskello 
-elokuvan ensi-ilta on 25.12.

www.onnelijaanneli.fi 

Ystävän sydäntä pelastamassa
Lumikuningattaren taikapeili särkyy, ja sir-
pale osuu Kajn sydämeen, joka muuttuu 
taian voimasta ilkeäksi. Lumikuningatar 
houkuttaa Kajn valtakuntaansa, mutta Ger-
da lähtee pelastamaan taiotun ystävänsä. 
Matkalla Gerda kohtaa vaarallisia olentoja 
ja outoja tapahtumia. Pystyykö hän pelas-
tamaan Kajn sydämen? 

H. C. Anderssenin satu on kuvaus uh-
rauksista ystävyyden vuoksi. Åbo Svenska 
Teater ja Aurinkobaletti esittävät sadun 
neljällä kielellä: suomeksi, ruotsiksi, saa-
meksi ja tanssin kielellä. Snödrottningen 
- Lumikuningatar Åbo Svenska Teaterissa 
Turussa 5.1.2019 asti.

www.abosvenskateater.fi 

Alastonkuvat leviävät 
somessa
Lapset ja nuoret tarvitsevat aiempaa enemmän tietoa ja ohjeistusta kuvien 
turvallisesta julkaisemisesta digitaalisessa mediassa. 12−17-vuotiaiden nuor-
ten asenteiden ja toiminnan välillä on ristiriita. He tietävät, ettei alastonkuvia 
saa jakaa eteenpäin, mutta silti kolmannes heistä saa ikätovereiltaan puheli-
meensa alastonkuvia tai -videoita tai on nähnyt ryhmäkeskustelussa seksuaa-
lissävytteistä kuvamateriaalia.   

Myös seksuaalinen häirintä ja siihen liittyvä kiusaaminen on varsin yleistä 
digitaalisessa mediassa. Se kohdistuu enemmän tyttöihin kuin poikiin. Lapset 
ja nuoret eivät kerro seksuaalisesta häirinnästä aikuisille häpeän vuoksi.

Lähde: Pelastakaa Lapset ry:n selvitys.

Seksuaalinen väkivalta ja häirintä 
ovat merkittävimpiä tyttöjen kohtaa-
mia turvallisuusriskejä kaupungeissa 
ympäri maailmaa.

Lähde: Plan International Suomi. 

Lastentalo.fi
on erikoissairaanhoidon palvelu, jossa on tietoa lasten sairauksista, hoidoista 
ja hoitoon valmistautumisesta. Lapset voivat mm. tutustua videoiden avulla sii-
hen, keitä sairaalassa on töissä. 

Isovanhempien rooli korostuu eten-
kin perhekriisien, kuten vanhempi-
en avioeron aikana. Isovanhempien 
kanssa aikaa viettävät lapset voivat 
paremmin kuin lapset, joilla ei ole 
isovanhempia tukenaan.

Lähde: Sukupolvien ketju -hanke, 
Väestöliitto.

Ilo on lasten oikeus
Lapsilla on oikeus iloon myös aikana, jol-
loin viha, pelko ja välinpitämättömyys 
uhkaavat. Rosamaria Bolomin paperiveis-
toksista koottu näyttely taistelee ennak-
koluuloja ja väärinymmärrystä vastaan. 
Oikeudet kaikille! on esillä Helsingin An-
nantalossa 16.12. asti. www.annantalo.fi 

Koulutiellä
Vuonna 1994 valmistunut Matka on pitkä 
-dokumentti seurasi kuuden lapsen siirty-
mistä päiväkodista kouluun. Vuonna 2017 
valmistunut Matka jatkuu kertoo samo-
jen lasten elämästä aikuisena. Miten he 
muistavat kouluvuodet ja miten lapsuuden 
toiveet ja pelot ovat toteutuneet? Liisa 
Helmisen koululaisen maailmaa käsittele-
vät dokumentit esitetään Yle Teema Fem 
-kanavalla 25.11., minkä jälkeen ne voi kat-
soa Yle Areenassa. www.yle.fi 

Eemelin metkut
Kissankulmassa vilisee renkejä, piikoja ja 
possuja, kun Vaahteramäen Eemeli on 
vauhdissa metkuineen. Eipä aikaakaan, 
kun pikkusisko keikkuu lipputangon pääs-
sä – ja taas joutuu Eemeli verstaaseen 
puu-ukkoja vuolemaan. Astrid Lindgrenin 
Eemeli-kirjoihin perustuvassa näytelmässä 
kuullaan klassikoksi nousseesta tv-sarjasta 
tuttuja lastenlauluja. Koko perheen Vaah-
teramäen Eemeli nähdään Lappeenrannan 
kaupunginteatterissa 4.4.2019 asti.

www.lprteatteri.fi 

Kirjalahja vauvoille
Kaikille vuosina 2019−21 syntyville 
lapsille jaetaan neuvolakäynnillä kir-
jakassi, jossa on pahvikirja vauvalle ja 
satukirja leikki-ikäiselle. Lisäksi per-
heet saavat Lue lapselle -lukumitan, 
lorukortit ja kutsukortin kirjastoon. 
Lahjan tarkoituksena on kannustaa 
vanhempia lukemaan ääneen jo vau-
vaikäisille lapsille ja innostaa perheitä 
säännöllisiin yhteisiin lukuhetkiin.  

Ääneen lukemisella voi vaikuttaa 
lapsen kehitykseen ja perheen vuo-
rovaikutukseen. Yhteiset lukuhetket 
tukevat lapsen kielellisiä taitoja se-
kä vahvistavat vanhemman ja lapsen 
suhdetta. Lukemalla voi vahvistaa lap-
sen mielikuvitusta ja tunnetaitoja se-
kä tukea oppimista. Varhaislapsuuden 
lukukokemukset vaikuttavat ratkai-
sevasti myös myöhempiin lukukoke-
muksiin. 

Kirjalahja on osa Suomen Kulttuu-
rirahaston valtakunnallista Lukulahja 
lapselle-ohjelmaa. Ohjelman toteu-
tuksesta vastaa Lukukeskus.  

Maarit Piippo

Kuva: Paola Figueroa, Intercultural Kassandra
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KUVAT ELIXIA

TEKSTI KAROLINA LAMROTH KUVA MATTI MATIKAINEN

Kirppari kutsuu
Aurinkoisena lokakuun lauantaina Helsingin Kannelmäessä 
kulttuurikeskuksen ovet käyvät tiuhaan MLL:n Kannelmä-
en yhdistyksen lastenvaatekirpputorille.

Sisällä on mukava kuhina, lapset tutkivat leluvalikoimaa 
ja aikuiset mittailevat vaatteita ja kiertelevät myyntipöytiä.

Montako MLL-ihmistä tarvitaan järjestämään kirpputo-
ri?

– Yksi innokas riittää, nauraa yhdistysaktiivi ja kirppis-
diggari Maija Väyrynen. Yhdistys järjestää kirppiksen sa-
massa paikassa nyt viidettä kertaa ja rutiinit tapahtuman 
järjestämiseen ovat hyvät. Yhden innokkaan ohella kaikki 
yhdistyksen aktiivit ovat osallistuneet tapahtuman mark-
kinointiin.

Maija vastaa kirppispöytien varauksista, ennakkomak-
suista ja myyjien ohjeistuksesta. Kanneltalo tarjoaa tilat 
yhdistykselle ilmaiseksi, minkä ansiosta pöytävuokra pys-
tytään pitämään alhaisena. Pöydän saa käyttöönsä viiden 
euron etukäteismaksua vastaan.

Tapahtumapäivänä kirppispöytien kantamisessa, kasaa-
misessa ja tilan edustuskuntoon laittamisessa auttavat ta-
lon vahtimestarit.

Mitä yhdistyksen kannattaa huomioida kirpputorin jär-
jestämisessä?

– Tapahtumatilaan on hyvä tutustua etukäteen, että esi-
merkiksi pöytäkarttojen tekeminen onnistuu. Lisäksi on 
muistettava, että tapahtuman markkinointiin jää riittävästi 
aikaa, vinkkaa Maija. Kaiken kaikkiaan koko tapahtuman 
huolellinen etukäteissuunnittelu kannattaa.

Tiina Soini oli etsimässä seitsemän kuukautta vanhalle 
vauvalleen välikausihaalaria ja lämpöpussia. Lämpöpussia 
ei löytynyt, mutta välikausihaalari kyllä sekä vauvanbody ja 
housut. Tiina tuli tapahtumaan ystävänsä innostamana ja 
aikoo tulla toistekin. Osallistuminen yhdistyksen perhekah-
vilaankin kiinnostaisi.

Kirpputorit ovat yksi MLL:n paikallisyhdistysten suosi-
tuimmista tapahtumista. Ne saavat lapsiperheet liikkeelle.

– Kirpparit ovat yhdistyksille hyviä paikkoja esitellä ja 
markkinoida muutakin toimintaansa, sanoo MLL:n järjes-
töpäällikkö Arja-Liisa Mauno.

– Kirpparitapahtumassa on myös helppoa tehdä jä-
sentyötä, hankkia uusia jäseniä ja ilahduttaa nykyisiä esi-
merkiksi tarjoamalla konkreettista etua kirpputoripöydän 
vuokrasta.

Vastuullisen kuluttamisen lisäksi lastenvaatekirppikset 
viestivät vahvasti MLL:n periaatteita: iloa ja arjen arvos-
tusta.

MLL:n sinivalkoiset liput ja liivit antavat 
ilmettä tapahtumiin. Kuva ei liity 
Kannelmäen kirpputoriin.

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 ja vapaa-aika
• Anttolanhovi
• Duudsonit Activity Park
• Elixia
• Hakoapajan Aikhikylä
• Hotelli Helka
• Ikaalisten matkatoimisto
• Kuortaneen urheiluopisto
• Naantali Spa ja Ruissalon kylpylä
• Ranuan eläinpuisto
• Scandic-hotellit
• SIIDA – Saamelaismuseo ja luontokeskus
• Sokos-hotellit
• Break Sokos Hotel Eden -kylpylä ja kun-

tosali
• Tiedekeskus Heureka
• Viking Line

86 000 jäsentä

548 YHDISTYSTÄ
Etsi oman alueesi yhdistys 
www.mll.fi/yhdistyshaku
Yhdistysten tapahtumahaku 
www.mll.fi/tapahtumahaku

10 ALUEELLISTA PIIRIÄ
Etsi oman alueesi piiri  
www.mll.fi/yhdistyshaku
Piirien tapahtumahaku  
www.mll.fi/tapahtumahaku

KESKUSJÄRJESTÖ
pääsihteeri Milla Kalliomaa
Keskusjärjestön yhteystiedot  
osoitteessa www.mll.fi/yhteystiedot

LIITTOHALLITUS
puheenjohtaja
professori Mirjam Kalland

LIITTOVALTUUSTO
puheenjohtaja
hallintojohtaja Tarja Larmasuo

Alennukset tuotteista ja  
verkkokaupoista
• Addnature
• Decola.fi
• ELLI Early Learning
• Instrumentarium
• Jesper Junior
• Juhlamaailma.fi
• Kuntokauppa.fi
• Larun Moms UUSI!
• Lastentossut.fi
• Leikkien.fi
• Lillevilla.fi
• Lumilapset.fi
• Nekku Design
• Oppi & ilo
• Shadeshares-muumiaurinkolasit
• Sinooperi
• Sisustusputiikki
• Synsam
• Tohvelisankari.fi
• Vaapero-lastentarvike
• 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/jasenyys

Tarkemmat tiedot jäseneduista 

mll.fi/jasenedut
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Kurkkaa nettiin

Leikin paikka!
Olethan jo tutustunut Leikkipankkiin, leikkien aar-
rearkkuun? Sieltä löydät erilaisia leikkejä ja vink-
kejä hauskaan yhdessäoloon.  

Voit etsiä pelejä iän, leikkijöiden määrä, leikin 
keston tai vaikka tilan koon mukaan. Pankissa on 
niin tutustumis-, mielikuvitus-, hoksaamis-, mu-

siikki- kuin rauhoittavia leikkejä. Mukana ovat 
myös liikunta- ja ulkoleikit. 

MLL rakentaa Leikkipankkia yhdessä sen käyt-
täjien kanssa. Jokainen voi halutessaan ilmoittaa 
sinne uuden leikin muiden iloksi. 

leikkipankki.fi

onnea leikkipankki

lähes
700
leikkiä

suosituin

leikki
pehmo

go

NIVEA tukee Leikkipankin kehittämistä.

Onnea 
1-vuotiaalle 

Leikki- 
pankille!

PehmoGo:ssa perinteinen 
piilottamisleikki lyö kättä 
digiajan kanssa. Eri paikkoihin 
kätketyt pehmot löytävät uuden 
omistajansa somessa annettujen 
vihjeiden pohjalta.

Kurkkaa tarkemmat ohjeet: 
leikkipankki.fi

Sisätossut kerhoon ja päiväkotiin

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

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



Oppi&ilon puuhakortit, pelit ja toiminnalliset kirjat viihdyttävät, antavat tilaa oivalluksille ja innostavat 
oppimaan. Iloisen oppimisen ammattilaiset ovat luoneet Oppi&ilo-sarjan, jotta lapset saavat loistaa.

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

Suosikit perheen
pienimmille

PUUHAA pukinkonttiin!

Kurkkaa  
ja kuuntele! 

MLL:n jäsenenä  saat –10 % alennuksen verkkokaupastamme koodilla MLL2019

7–99 v.

3–5 v.

0–3 v.

1,5–3 v.

Lapsemme_4_Oppijailo.indd   1 26/10/2018   9.53




