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Tutussa perheessä oli valmisteltu päiväkodin aloitusta keskustelemalla neli-
vuotiaan kanssa edessä olevasta muutoksesta. Päiväkotiuraa oli lapsella taka-
naan jo pari vuotta, mutta nyt oli muutto uuteen paikkaan ja kielikylpyyn. Kie-
lijuttu oli jännittävä ja kiinnostava asia.

Kun lähtö päiväkotiin vihdoin koitti, lapsi kertoi, 
että hänellä oli mielessään ”pelokkaita ajatuk-
sia”. Vaikka asiasta keskusteltiin ja vanhemmat 
auttoivat lasta jakamaan ja kestämään pelko-
aan, eron hetki vanhemmista oli tukala. Päivän 
päätyttyä oli tilanne jo vähän toinen: ”Olin aika 
surullinen siihen saakka, kun syötiin, mutta päi-
väunien jälkeen alkoi kivat leikit”. 

Silloin kun lapsi osaa nimetä tunteitaan, van-
hemmat ja kasvattajat osaavat helpommin vas-
tata niihin. Aina lapsi tai nuori ei kuitenkaan 
löydä tunteilleen sanoja ja silloin vanhemman 
tehtävä muuttuu haastavammaksi. Kovin inhi-
millistä on, että emme aina tavoita asiaa lapsen 
näkökulmasta, vaan tulkitsemme lapsen käyt-
täytymistä oman kokemuksemme pohjalta.

Ihan ensimmäisenä onkin pysähdyttävä ja oival-
lettava selvittää, mistä lapsen käytös johtuu. Se 
onnistuu, kun palaa mielessään tapahtuneeseen ja pohtii, mihin lapsen reak-
tio saattoi liittyä. Lapsen kanssa keskustelu antaa aikuiselle vihjeitä tilanteen 
ymmärtämiseen.

Oman vanhemmuuden taipaleelta muistan, että se ei aina ole helppoa. Puhu-
miseen tarvitaan otollinen hetki ja rauhallista aikaa. Ja kun palaset lopulta lok-
sahtavat paikoilleen – miten hyvältä ja helpottavalta se vanhemmasta tuntuu.

Tässä numerossa puhutaan vanhemman mentalisaatiokyvystä eli kyvystä poh-
tia lapsen kokemuksia ja ajatuksia ja omaa toimintaa suhteessa niihin. Rohkai-
seva viesti on, että kukaan ei ole täydellinen toisen mielen ymmärtämisessä, 
eikä tarvitse ollakaan. Halu ymmärtää on tärkeintä.
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500 perhekahvilaa tarjoaa 
jälleen mukavaa tekemistä 
lapsiperheille.

Kysy kaveria 
jäseneksi
Onko sinulla kaveria tai tuttu-
vaa, jonka voisit kuvitella liit-
tyvän MLL:n jäseneksi? Mitä 
jos kysyisit häneltä. MLL:n jä-
senenä olet pienen puolella.

Sinustakin MLL:n jäsen!

Ku
va

 A
nu

 P
yn

nö
ne

n

Liitossa tapahtuu Liitossa tapahtuu

•  Haluaisitteko yhdistyksessänne toimia nuorten 
 kanssa, mutta ette oikein tiedä mitä tehdä ja 
 miten pääsisi alkuun?
•  Vai kaipaako nuorisotoimintanne uusia ideoita?

Verkkokurssilla tutustutaan MLL:n nuorisotoiminnan mal-
leihin ja pohditaan oman yhdistyksen nuorisotoiminnan 
mahdollisuuksia. Koulutuksen tavoitteena on innostaa ja 
antaa valmiuksia kehittää omaa toimintaa. Opiskelu tapah-
tuu Yhdistysnetissä, sähköpostitse ja Skype-tapaamisissa.

Koulutus on tarkoitettu kaikille 
MLL:n nuorisotoiminnasta kiin-
nostuneille yhdistystoimijoille. 
Koulutus sopii niin nuorisotoi-
minnasta haaveileville kuin sitä 
jo aktiivisesti vetäville toimi-

joille.

Osallistu 
verkko-
kurssille! 

Nuorisotoimintaa paikallisyhdistyksessä 
-verkkokoulutus 2.10.–30.11.2017

Ohjelma ja sisältö
Verkkokurssin kestää yhdeksän viikkoa 2.10.–30.11.2017.
Kurssi sisältää neljä jaksoa: 1) tutustuminen, 2) nuorisotoi-
minnan mallit, 3) nuorten osallisuus ja 4) toimintasuunni-
telman teko. 1–3 viikkoa kestävät jaksot sisältävät itsenäistä 
materiaaleihin tutustumista sekä oppimistehtäviä, jotka pe-
rustuvat ideoiden, ajatusten ja kokemusten jakamiseen se-
kä yhteiseen keskusteluun.

Kouluttajat ja tiedustelut
Reetta Pauni, suunnittelija, digitaalinen nuorisotyö, 
MLL keskusjärjestö, reetta.pauni@mll.fi,
sekä piirien nuorisotyöstä ja kouluyhteistyöstä vastaavat, 
yhteystiedot: mll.fi/kouluyhteistyo

Koulutus on maksuton.
Ilmoittautuminen 30.9.2017 mennessä osoitteessa 
mll.fi/nuorisotoiminnankoulutus

Tule jakamaan 
ajatuksia muiden 
nuorisotoiminnas-
ta kiinnostuneiden 
MLL-toimijoiden 

kanssa. 

Tervetuloa!

Oikeus olla ja unelmoida
Suomen kouluihin julistettiin koulurauha 24.8. Helsingissä. Tapahtumaan 
osallistui kolmisen tuhatta koululaista. Koulurauhavuoden teema Oikeus 
olla ja unelmoida kannustaa kouluja vahvistamaan oppilaiden omaa 
toimintaa kiusaamisen ja syrjinnän ehkäisemisessä.
Koulurauhatyöryhmän oppilaat ovat koonneet vinkkejä pienistä kun-
nioittavista kohtaamisista ja yhteishenkeä lisäävistä teoista sekä vide-
oineet itsenäisyyden juhlavuoden hengessä yli sata asiaa, jotka tekevät 
koulusta viihtyisän. www. koulurauha.fi

Verkk@rit Virossa
MLL:n vapaaehtoisten verkkotukioppi-
laiden eli verkk@reiden ja virolaisten 
Youth Panel -kollegoiden yhteinen media-
leiri pidettiin Viron Pivarootsissa lähellä 
Saarenmaata. Leirillä mm. opiskeltiin posi-

Seuraa MLL:n kannanottoja 
nettisivuillamme 
mll.fi/ajankohtaista

Lapset ja nuoret 
digitaalisessa maailmassa 
-seminaari Helsingissä 
Finlandia-talossa 2.10. 

Apurahat haettavana
MLL:n tutkimussäätiö edistää ja tukee lapsuutta sekä 
lasta, nuorta ja lapsiperhettä koskevaa tieteellistä tut-
kimusta ja tutkimustulosten levittämistä. Tutkimussää-
tiö myöntää vuodeksi 2018 tutkimusapurahoja

•  lasten ja nuorten leikkikulttuuria
•  digitaalista kasvuympäristöä sekä
•  mielenterveyttä ja vanhemmuuden tukea koskeviin  
 väitöstutkimuksiin.

Hakuaika päättyy 10.11.2017. Hakulomakkeet ja lisä-
tietoa: marie.rautava@mll.fi

11 000 
tukioppilasta 

vastaanotti 7.-luok-

kalaisia kouluissa 
eri puolilla 

maata.

Kiitos kaikille 
Lapset ensin -keräykseen 
osallistuneille! 
Paikallisyhdistykset ja piirit keräsi-
vät keväällä toimintaansa 106 000 
euroa. Keräyksen tuotolla yhdis-
tykset järjestävät kerhoja, retkiä 
ja tapahtumia, ylläpitävät perhe-
kahviloita ja tukevat tukioppilas-
toimintaa.

Mitä on mielenlukutaito eli mentalisaatio? Lähemmäs kolmesataa lasten 
ja perheiden kanssa työskentelevää ammattilaista kokoontui Helsinkiin 
aiheen äärelle MLL:n ja Folkhälsanin järjestämässä seminaarissa. Kuvas-
sa rehtori Mirjam Kalland (vas.), seminaarin pääpuhuja, tutkija Helena 
Rutherford ja MLL:n mentalisaatiotiimin vetäjä Anne Viinikka. 

tiivista psykologiaa ja puhuttiin omien vah-
vuuksien käyttämistä netissä sekä tietenkin 
uitiin ja saunottiin! Nuorista parasta leirillä 
olivat uudet kaverit, leikit, hyvä ruoka, väit-
tely ja hauskanpito.
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Liitto tekee tänä syksynä kerho-
kyselyn, jolla selvitetään MLL:n 
kerhoissa kävijöiden sekä kerhoja 
järjestävien yhdistysten kokemuk-
sia ja ajatuksia. 

MUISTA! 
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Liitossa tapahtuu Liitossa tapahtuu

Mäntsälässä Terhokerho 
toimii palvelutalossa. Kerho-
laisten ikä vaihtelee yhdestä 
yhdeksäänkymmeneen. Yh-
dessä askarrellaan, maalataan 
ja lauletaan.

1920-luvulla MLL:n yhdistykset ryh-
tyivät järjestämään lapsille hammas-
lääkärin tarkastuksia. Paikkakunnille, 
joilta puuttui hammaslääkäri, orga-
nisoitiin kiertävä hammashoitola. 
Keskusjärjestö laati maahan koulu-

Kuva-aarteita

hammashoidon ohjesäännön ja jul-
kaisi valistusaineistoa, jota jaettiin 
kouluille vuosikymmenten ajan. Monet 
muistavat esim. tarrasarjat ja ham-
masmukit. Kuvassa hampaiden harja-
uksen opetusta 1960-luvulla.

TEKSTI KAROLINA LAMROTH  
KUVAT MATTI MATIKAINEN

Hoivakoti Attendo Onni Mäntsälässä on 
alkamassa Terhokerho, onhan kuukauden 
ensimmäinen keskiviikko. 

Ruokasalissa kuuluu aikuisten rupatte-
lua ja lasten kirkkaita ääniä. Tarjolle laite-
taan välipalaa ja sitten kerho käynnistyy. 
Aikuisten ohjeistuksen jälkeen 5-vuotias 
Joel kilisyttää pientä kelloa, esittäytyy ja 
vie kellon vuorollaan jokaiselle kerholaisel-
le esittäytymistä varten. Sitten Joel soittaa 
punaisella kanteleellaan Tein minä pillin 
pajupuusta ja laulaa sen yhdessä Taina-
äitinsä kanssa.

Hoivakodissa kokoontuvaa kerhoa ve-
tävät MLL:n Mäntsälän yhdistyksestä Kat-

Leijonanmetsästystä palvelutalossa

ja Talonpoika sekä SPR:n vapaaehtoiset 
Anna-Terttu Sydänmaa ja Ritva Liesvesi. 
Paikalla on kymmenenkunta palvelutalossa 
asuvaa muistisairasta vanhusta, muutamia 
muita aikuisia sekä viisi lasta.

Terhokerhossa puuhaillaan yhdessä. Ys-
tävänpäivän aikaan askarreltiin ja vappuna 
maalattiin sormiväreillä. Usein lauletaan 
yhdessä, kuten tänään.

Tunnelma on välitön. Siinä on levollisia 
hetkiä, kun Ritva käy silittämässä sängyssä 
makaavan vanhuksen kättä ja puhelemas-
sa lempeästi. Ja vauhdikkaampia hetkiä, 
kun pöydän ääressä istuva Ebba Regina 
yrittää hipaista ohi juoksevan 4-vuotiaan 
Beniaminin kiharia hiuksia ennen kuin poi-
ka katoaa nurkan taakse.

Yhteisiä tuttuja lauluja
Kerholaisia on tullut laulattamaan seura-
kunnassa työskentelevä Nita. Laulutuo-
kiossa kuullaan muun muassa Mummo 
kanasensa, Suvivirsi, Mummo, Koivun ok-
salla korkealla ja Leijonanmetsästys. Ne 
vanhukset, jotka pystyvät, laulavat laulu-
kirjoista ja monisteista. Jotkut istuvat pai-
kallaan kuuntelemassa. 1-vuotias Gabriel 
suuntaa tutkimaan ikkunankahvaa ja ko-
keilemaan erään vanhemman rouvan hel-
minauhaa ja ihailemaan hänen punaisia 
villasukkiaan.

Lauletaan Jos sul lysti on. Laulun jälkeen 
kerholainen Merja Hietala käy tervehti-
mässä toisessa pöydässä kumaraselkäistä 
vanhusta: – Sinä Liisa olet opettanut tä-
män laulun minulle ja veljelleni koulussa. 
Liisa on Merjan vanha opettaja.

Merja Hietala käy Terhokerhossa anop-
pinsa kanssa. Yhtenä kerhon hyvistä puo-
lista hänen mielestään on se, että kerho 
tulee vanhusten luokse eikä heidän tarvit-
se lähteä minnekään huonoine jalkoineen. 
Mukavaa on myös se, että kerhoon osallis-
tuvat perheet tulevat suoraan kotoaan ker-
hoon eikä kenellekään ole kiire.

– Parasta Terhokerhossa on se, että täs-
sä on monta eri sukupolvea yhdessä, Mer-
ja sanoo.

Kerhopaikalla merkitystä
Terhokerho perustettiin pilottijakson jäl-
keen kaksi vuotta sitten. Se toimi aiemmin 
avoimessa päiväkodissa ja toisen palvelu-
talon tiloissa. Nykyiseen tilaansa Terhoker-
ho muutti syksyllä 2016. Kun Terhokerho 
siirtyi palvelutaloon, saatiin mukaan myös 
vanhuksia, jotka eivät muuten pääsisi huo-
non kuntonsa vuoksi paikalle.

SPR:n Maria Niemelän mukaan Terho-
kerhon pitämisestä palvelutalossa oli help-
po sopia. Muutama puhelu vaihdettiin 
palvelutalon johtajan kanssa ja etsittiin 
viikko-ohjelmasta aika, joka sopii sekä van-
huksille että lapsiperheille. Myös palve-
lutalon henkilökunta on innostunut, sillä 
heillä ei ole työnsä puitteissa liiemmälti ai-
kaa joutilaaseen olemiseen asiakkaidensa 
kanssa, toisin kuin kerholaisilla.

Katja Talonpoika on MLL:n Mäntsälän 
yhdistyksen terhokerhovastaava ja järjes-
tää kerhoa yhdessä SPR:n Maria Niemelän 
kanssa. Katjan mukana Terhokerhoon tule-
vat hänen poikansa Gabriel ja Beniamin. 

Talonpoika toimittaa kerhoaskareita 
kanniskellen ujostelupuuskan saanutta 
taaperoa ja silmäillessään samalla, missä 
4-vuotias milloinkin vipeltää. 

– Minusta parasta Terhokerhossa on vä-
litön yhdessäolo kerholaisten kanssa. Ei ole 
tarkkaa tekemisen painetta, voi vain höpö-
tellä ihmisten kanssa, Katja sanoo. 

Terhokerhoa on markkinoitu paikallis-
lehden seuranhaku-palstalla, sosiaalisessa 
mediassa Terhokerhon sivuilla ja Mänt-
sälän yhdistyksen omilla nettisivuilla. Kir-
jastoon ja terveyskeskukseen on viety 
esitteitä. Lisäksi on kutsuttu kasvokkain ih-
misiä mukaan. Yhdistysten vapaaehtoisia 
on innostettu mukaan sosiaalisen median 
avulla sekä henkilökohtaisesti. 

Terhokerho loppuu perinteikkäästi lau-
luun Soittorasia. Kun soittorasia on sul-
jettu, laulut kierretty kippuralle, kiitelty ja 
vilkuteltu, toivotellaan hyvää viikkoa, ensi 
kuussa tavataan taas. l

Mikä Terhokerho on?
Terhokerho on kaikille avoin ja mak-
suton sukupolvien kohtaamispaikka. 
Kerhoon voi tulla viettämään kiiree-
töntä aikaa ja leikkimään yhdessä. 
Terhokerhoja on erilaisia ja niitä jär-
jestävät MLL:n paikallisyhdistykset ja 
SPR:n osaostot. 
Vinkkejä yhdistyksille kerhon perus-
tamiseen yhdistysnetti.fi ja 
www.terhokerho.fi.

Ikäpolvien kohtaaminen herkistää hymyyn.

Vanhukset nauttivat lasten läsnäolosta.

Keravalla aukeaa lokakuussa 
Me-talo, jonka tarkoituksena on eh-
käistä lasten ja nuorten syrjäytymistä. 
Me-säätiön rahoittaman yhteisöllisen 
tilan toiminnasta vastaa MLL:n Uu-
denmaan piiri.
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toHae yhdistyksellesi
stipendiä
NIVEA tukee MLL:oa  lahjoittamal-
la paikallisyhdistyksille 500 euron 
stipendejä perhetapahtumien jär-
jestämiseen eri puolilla Suomea. 
Tarttukaa tilaisuuteen! 
Hakulomake ja lisätietoja löytyvät 
osoitteesta yhdistynetti.mll.fi. 
Hakuaikaa on 21.9. asti.

Joel kilisyttää pientä 
kelloa, esittäytyy ja 
vie kellon vuorollaan 
jokaiselle.
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uomi on ollut korkean 
syntyvyyden maita Eu-
roopassa. Vajaassa kym-

menessä vuodessa tilanne 
on ratkaisevasti muuttunut, 

eikä laskeva trendi tunnu kään-
tyvän. Satavuotiaan Suomen historiassa 
ei ole koskaan syntynyt niin vähän lapsia 
kuin nyt. Lapsia syntyy saman verran kuin 
1860-luvun nälkävuosina, jolloin maan 
asukasluku oli alle puolet nykyisestä. Mi-
tä on tapahtunut? 

– Isoin muutos on, että nuoret lykkäävät 
lasten hankintaa. Erityisen suurta lasku 
on ollut 20–34-vuotiailla, sanoo erikois-
tutkija Anneli Miettinen Väestöliitosta.

– Lisäksi entistä useamman ihanne on 
yksi lapsi. Kolmatta suunnittelee yhä har-
vempi. 

Suurperheen sijaan yllättävän mo-
ni suunnittelee lapsettomaksi jäämistä. 
Osuus on aikaisemmin ollut 5–7 prosent-
tia, viimeisen, 2015 julkistetun lapsibaro-
metrin mukaan se on lähes 13 prosenttia.

– En jaksa uskoa, että lapsettomuus olisi 
niin monen toive kuin se barometriaineis-
tossa näyttäytyi. Lapsettomuusihanne voi 
olla taantuman aiheuttamaa, Miettinen 
pohtii. 

Ihanteita siis sovitetaan olosuhteisiin, 
mietitään, kuinka monen lapsen kanssa 
voi järkevästi tulla toimeen. Ajatusta tu-
kee, että työttömät, vähiten koulutetut ja 
pienituloiset ovat alentaneet käsitystään 
sopivasta lapsimäärästä enemmän kuin 
muut. Onko niin, että lapsiperhe-elämä ei 
enää ole kaikkien ulottuvilla? 

– Köyhyys ei toistaiseksi ole este per-
heen perustamiselle. Mutta on kyllä ole-
massa ryhmä vähemmän koulutettuja 
naisia, jotka olisivat toivoneet useamman 
lapsen kuin ovat saaneet. 

Hyvä tavoite olisi, että toivottu lapsilu-
ku voisi toteutua kaikille taloustilanteesta 
riippumatta. 

Epävarma työtilanne 
Vaikka talous vähitellen näyttää toipumi-
sen merkkejä, syntyvyyden lasku jatkuu. 

– Suurimpia syitä on epävarmuus työ-
tilanteesta. Politiikka ja työmarkkinat 
vaikuttavat niin, että nuoret aikuiset ei-

Liian iso riski?
TEKSTI LIISA PARTIO  
KUVAT ERJA LAAKKONEN/VASTAVALO  
TOMI NUOTSALO

u

Syntyvyys laskee jo seitsemättä vuotta peräkkäin. 
Miksi perheen perustaminen siirtyy tai jää monelta 
kokonaan? Miten kehitys voitaisiin kääntää?

S
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vät luota siihen, että oma paikka löytyy, 
Miettinen sanoo. 

Huoli ei ole tuulesta temmattu, sillä 
nuorten aikuisten asema on heikentynyt 
työmarkkinoilla ja tulonjaossa. Nuorten 
köyhyys on kasvanut ja niin sanotusta Y-
sukupolvesta eli 1980–1995 syntyneistä 
on tulossa ensimmäinen sukupolvi, jonka 
tulotaso jää edellistä heikommaksi. 

Kun työnsaanti on epävarmaa, lapsen 
kanssa kotiin jääminen tuntuu liian suu-
relta riskiltä. 

– Varsinkin koulutetut naiset miettivät, 
onko liian iso riski olla pitkään poissa 
töistä. Lyhyt jakso ei ole todellisuudessa 
riski, mutta pitkä perhevapaa kyllä näkyy 
palkkakehityksessä. 

– Naiset ajattelevat paljon työn ja per-
heen yhteensovittamista, miehet eivät 
niinkään, Miettinen toteaa. Tuntuu, että 
miehet mieltävät sen edelleen ensisijai-
sesti naisen asiaksi.

Naisen asia pienen lapsen hoito on 
myös tilastojen mukaan. Suomessa valta-
osan perhevapaista pitävät naiset. Vuonna 
2016 äidit pitivät vanhempainpäiväraha-
päivistä 90,5 prosenttia ja isät 9,5 pro-
senttia. Lasten kotihoidon tuen saajista 
naisia on 93 prosenttia. Taustalla vaikut-
tavat palkkaerot. Se, jonka palkalla perhe 
tulee toimeen, jatkaa töissä ja pienem-
pipalkkainen jää kotiin. Pidempiä isyys-
vapaita pitävät eniten hyvin koulutetut 
miehet, joiden puolisoillakin on korkea 
koulutus. 

Ensin ammatti ja työ
Koska kilpailu työpaikoista on kovaa, mo-
net haluavat kouluttautua mahdollisim-
man paljon, jotta asema työmarkkinoilla 
varmistuisi. 

– Ja edelleen meillä elää vahvasti aja-
tus, että ensin koulu ja sitten vasta lapset, 
Miettinen toteaa. 

Harva opiskelija edes ajattelee lasten 
ja opintojen yhteensovittamista. Siihen-
kin suurin syy on talous. Jos opiskelija 

Lapsiperheiltä ei kannattaisi leikata 
– Kokonaistilanne yhteiskunnassa ja etenkin perheisiin kohdistetut heikennykset, 
listaa Elina Saarentaus oman käsityksensä syntyvyyden laskun syistä. 

Elina on 31-vuotias, naimisissa ja yksivuotiaan Theon äiti. Juuri sitä ryhmää, jo-
hon odotukset syntyvyyden kääntämiseksi kohdistuvat.  

– Moni miettii, onko varaa lapseen tai mikä on oikea hetki työtilanteen kannal-
ta. Itsellänikin on ollut määräaikaisia työsuhteita ja aika paljon mietitytti, miten 
lapsi mahdollisesti vaikuttaa työnhakuun. 

Elinan ja hänen miehensä suunnitelmat ratkaisi väliaikainen muutto ulkomaille. 
– Se tuntui sopivalta hetkeltä kokeilla, tulisiko lapsi. Muuten asia olisi voinut siir-

tyä siihen asti, että olisin saanut vakituisen työpaikan. 
Opiskeluaikana lapsen hankinta ei tuntunut ajankohtaiselta, koska aktiivinen 

urheiluharrastus vei paljon aikaa ja tuntui silloin tärkeämmältä. Lisäksi Elina kävi 
opiskelun ohessa töissä.

Nyt arkea eletään uudessa tilanteessa, silmin nähden onnellisena. 
– Tietysti sosiaalinen tekeminen muuttuu. Omia menoja on karsiutunut ja ehkä 

pientä luopumisen tuskaakin on sen suhteen ollut, mutta meillä on onneksi hyvä 
verkosto, joten olen voinut esimerkiksi jatkaa harrastustani. Mutta aika aikaansa 
kutakin, nyt asiat priorisoi niin, että lapsi on ykkönen elämässä.

Elinalla on hyvät kokemukset lapsiperhearjesta. Monenlaista on voinut tehdä 
myös vauvan kanssa. 

– Joskus on korkeintaan vähän työlästä, kun on paljon tavaraa mukana, muttei 
muuten vaikeaa. Toki riippuu myös lapsesta ja siitä millainen päivä hänellä sattuu 
olemaan, mitä milloinkin tehdään. Joskus on parempi vaan vaunutella ulkona.  

Nyt Elina on palaamassa töihin. 
– Vähän jännittää, miten kaikki lähtee toimimaan, mutta onneksi on vanha tuttu 

työnantaja, jonka kanssa on sovittu lyhyemmästä työajasta ensimmäisen kuukau-
den ajan. On ihan turvallinen mieli aloittaa. Tilanne olisi toinen, jos menisi uutena 
työntekijänä lunastamaan paikkaansa. 

Työtilanne vaikuttaa myös perheen kasvattamisen ajankohtaan. 
– Määräaikainen työsuhde aiheuttaa sen, että ei ole mielessä kovin nopeasti 

hankkia toista lasta, vaan tuntuu paremmalta olla jonkin aikaa työelämässä. Use-
amman vuoden katkos voisi vaikeuttaa etenemistä. Ainakin ne alat, joilla kilpailu 
työpaikoista on kovaa, asiaa joutuu miettimään. 

Elina toivoisi, että päätöksenteossa ajateltaisiin pidemmällä tähtäimellä ja näh-
täisiin päätösten vaikutukset. 

– Lapsiperheiden tuesta leikkaaminen tai varhaiskasvatuksen rajaaminen ovat 
vääriä säästökohteita. Syntyvyyden laskuhan vain pahentaa eläkepommia. l
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Lähde: Tilastokeskus

ryhtyy vanhemmaksi, toimeentulo on to-
della tiukkaa. Opintojen aikana perheel-
listymistä ei juurikaan tapahdu. 

– Oppilaitoksissa ei myöskään huomioi-
da eikä tueta lasten hankintaa opiskeluai-
kana, Miettinen sanoo.  

Valmistumisen jälkeen on järkevää 
varmistaa työpaikka ennen kuin on vau-
van vuoro. On siis luonnollista, että en-
simmäistä kertaa äidiksi tulevat ovat 
aikaisempaa vanhempia, keskimäärin 
29-vuotiaita. 

– Synnytysiän nousu ei ole pelkästään 
huono asia, huomauttaa Anneli Miettinen.  
Esimerkiksi stressinsieto on parempi kol-
mekymppisillä kuin nuoremmilla. Huono 
puoli on, että aikataulu on tiukka, sillä yli 
35-vuotiaana on usein jo vaikeampi tulla 
raskaaksi. Sitä kautta voi käydä niin, että 
ei saakaan lapsia tai ei ainakaan sitä lap-
simäärää kuin olisi toivonut.

Perheellistymisen esteenä voi olla myös 
sopivan kumppanin puute. 

– Suurin osa suomalaisista on jossain 
elämänsä vaiheessa parisuhteessa, mut-
ta suhteet eivät kestä tai suhde on lasten-
hankinnan kannalta väärään aikaan. 

Biologinen kello onkin tuskastuttavan 
tuttu käsite monelle kolmekymppiselle 
sinkkunaiselle. Anneli Miettinen muis-
tuttaa, että oikean kumppanin löytyminen 
on vielä enemmän ongelma lasta toivovil-
le miehille. Nainen voi hankkia lapsen yk-
sinkin, mutta mieheltä se ei onnistu. 

Pelko jaksamisesta 
Osa nuorista aikuisista pohtii asioita 
hyvin globaalisti, on huolissaan ympä-
ristökysymyksistä ja ihmettelee, onko 
ylikuluttavassa länsimaassa edes järke-
vää tai oikeutettua hankkia lapsia.  

Myös vanhemmuus ja siihen liittyvä 
vastuu voi pelottaa. Lapsiperhe-elämä 
kuvataan usein raskaana vaiheena, pa-
himmillaan sellaisena, josta häthätää sel-
viytyy hengissä. 

– Huoli omasta jaksamisesta tuntuu ole-
van iso kysymys nuorille aikuisille. Tässä-
kin on kaksi puolta: toisaalta on hienoa, 
että vanhemmuuteen suhtaudutaan va-
kavasti, toisaalta suhtautuminen on niin 
vakavaa, että vanhemmuus voi näyttää 
vuorelta, josta on vaikea selviytyä. 

Vanhemmuuden vaativuus voi vaikut-
taa myös yhden lapsen ihanteeseen. 

– Kyllä se ajatus on tullut esiin, että ehkä 
me kahdestaan voimme yhdestä lapsesta 
selviytyä, mutta kahden kanssa voi jo olla 
vaikeaa, Miettinen vahvistaa. 

Monen kolmikymppisen elämässä on 
myös paljon muita tärkeitä asioita kuten 
harrastukset tai aktiivinen sosiaalinen 
elämä. Varsinkin, jos kaveripiiri ei ole 
vielä samassa elämäntilanteessa, lapsi 
voi tuntua liiankin rajoittavalta. Joitakin 
epäilyttää, että elämänpiiri kutistuu koti-
leikkipuisto-ostari-akselille, ja aikuisseu-
ran puute alkaa tylsistyttää ja masentaa. 
Vaikka ajatus vauvasta tuntuisi ihanalta, 
käsitys pikkulapsiperheen arjesta ei hou-
kuttele. 

Saarentausten arki muuttuu taas, sillä Elina on palaamassa töihin. 
Työnantajan kanssa on sovittu alkuun lyhyemmästä työajasta.

Väliaikainen muutto ulkomaille oli Elina ja Elmo Saarentaukselle sopiva 
hetki kokeilla, tulisiko lapsi. Theo on nyt ykkönen vanhempien elämässä. 

Vuonna

2016 syntyi vain

52 814 lasta.

Vielä vuonna 

2010 lapsia syntyi 

60 980.

u
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– Olisi hyvä saada levitettyä kuvaa, että 
muu elämä ei tuhoudu, vaikka saa lapsen, 
vaan lasten kanssa voi tehdä paljon asi-
oita. Ylipäätään pitäisi tuoda enemmän 
esiin perhe-elämän hyviä puolia. 

Perhepolitiikalla luottamusta 
tulevaisuuteen 
Toive lapsesta on hyvin henkilökohtainen 
asia, mutta syntyvyyden kehitys koskee 
koko yhteiskuntaa. Jos syntyvyys laskee, 
huoltosuhde eli työssäkäyvien määrä suh-
teessa eläkeläisiin ja muihin työelämän 
ulkopuolella oleviin heikkenee. Syntyvyy-
destä sietääkin olla huolissaan, sillä näillä 
näkymin eläkkeiden ja palvelujen maksa-
jia on tulevaisuudessa liian vähän. Varsin-
kin, jos maahanmuutto halutaan edelleen 
pitää pienenä. 

Lasten määrän vähenemisellä on mui-
takin vaikutuksia. Kun lasten osuus väes-
töstä pienenee, lasten asiat jäävät entistä 
enemmän marginaaliin ja ymmärrys lap-
sia ja lapsuutta kohtaan ohenee. Se on 
huono kehitys, koska ihmisen terveyden 
ja hyvinvoinnin perusta rakentuu lapsuu-
dessa. 

Päätös vauvan hankkimisesta on iso ja 
yksityinen ratkaisu ja siihen vaikuttavat 
niin monet tekijät, että yksioikoiset keho-
tukset ryhtyä synnytystalkoisiin eivät tuo-
ta tulosta, vaan suuttumusta. 

Koska suurin syy syntyvyyden laskuun 
tuntuu olevan epävarmuus, osuvin lääke 
ongelmaan olisi vakaampi, lapsilähtöi-
sempi perhepolitiikka. 

Viime vuosina politiikka on toiminut 
toiseen suuntaan: julkisen talouden leik-

Mitä pitäisi tehdä?

•  vakaampaa perhepolitiikkaa:  
 lisätä ennustettavuutta ja pitkä- 
 jänteisyyttä 
•  lopettaa perheisiin kohdistuvat  
 leikkaukset 
•  parantaa nuorten aikuisten työl- 
 listymistä 
•  helpottaa työn ja perheen sekä  
 opiskelun ja perheen yhteensovit- 
 tamista 
•  vahvistaa perheiden tukea, var- 
 mistaa riittävä toimeentulo ja pal- 
 velut, erityisesti laadukas varhais- 
 kasvatus 
•  tukea tasavertaista vanhemmuutta
•  lisätä lapsuuden merkityksen ym- 
 märrystä  
•  vahvistaa lapsiystävällisyyttä ja eri-  
 ikäisten yhdessäoloa 

Hetkiä joilta  
voit odottaa 
vähän enemmän

Vikingline.fi

Vähän 
enemmän 
tunnetta

kaukset ovat kohdistuneet painotetus-
ti nuoriin ikäluokkiin. Varhaiskasvatus, 
koulutus, opintotuki ja lapsilisä ovat olleet 
leikkauskohteita. Vuoden 2018 budjettiin 
on onneksi tulossa joitakin parannuksia 
lapsiperheiden etuuksiin, mutta koko-
naiskuva on edelleen tempoileva, mikä 
vaikeuttaa tulevaisuuden suunnittelua. 

Miettinen listaa keinoja, joilla nuorten 
aikuisten luottamusta ja turvallisuuden 
tunnetta voisi lisätä. Ensimmäinen asia 
on parantaa lapsiperheiden tukea ja pal-
veluita. Myös työn ja perheen samoin kuin 
opiskelun ja perheen yhteensovittamista 
pitäisi helpottaa.  

– Tarvitaan keinoja, jotka vaikuttavat 
siihen, että lasten hankkiminen ja hoito-
vastuun jakaminen ei olisi niin iso talou-
dellinen kysymys tai että raha ei ohjaisi 
niin paljon perheiden päätöksiä kuin nyt. 

– Esimerkiksi vanhempainrahan tason 
nostaminen voisi auttaa. Ruotsissa, jos-
sa samanlaista syntyvyyden alenemis-
ta ei ole nähty, vanhempainraha on 80 
prosenttia palkasta. Sen lisäksi monet 
työnantajat maksavat hoitovapaan ajalta 
palkkaa. 

Huoltajakorotuksen palauttaminen 
opintotukeen on tärkeä muutos. Anne-
li Miettinen pohtii myös asumisen kus-
tannuksia ja kysyy, voisiko ajatella, että 
pikkulapsivaiheessa voisi saada lainanly-
hennyksestä vapaita kuukausia. 

– Tärkeää olisi, että perheen perusta-
minen ei olisi riski. Ja että se koettaisiin 
molempien vanhempien asiaksi. Tässä on 
paljon myös asenteissa muuttamista.  

Asenneilmapiirin muokkaamista tun-
tuisi kaipaavan myös käsitys lapsista ja 
lasten kanssa jaetun arjen raskaudesta.  
Selviytymistaistelun sijaan moni kokee 
lasten kasvattamisen antoisana ja vilpit-
tömästi tuntee, että lasten syntymä on ol-
lut parasta, mitä elämässä on tapahtunut. 

Onnellisuuden ja merkityksellisyy-
den tunteen lisääminen ovat hyviä syitä 
muuttaa yhteiskuntaa niin, että nuorten 
aikuistenkin lapsihaaveet voivat toteutua. 
Samalla kohenee myös huoltosuhde. l

Äidiksi tullaan

nyt keskimäärin

29-vuotiaana

ja isäksi

31-vuotiaana.

Theon ikäluokka on Suomen 
historian pienimpiä.
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Puheenjohtajalta
Linnea Karlsson

liittohallituksen puheenjohtaja
lasten- ja nuorisopsykiatrian erikoislääkäri
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Tutkimusten mukaan hyvät sosiaaliset suhteet ovat 
yksi tärkeimmistä lasten ja nuorten terveyteen vai-
kuttavista tekijöistä. Vastaavasti yksinäisyys tai trau-
maattiset tapahtumat ihmisten välisissä suhteissa 
haavoittavat helposti. Mitä vanhemmaksi lapsi kasvaa, 
sitä tärkeämpiä ovat kaverit ja muut perheen ulkopuo-
liset ihmissuhteet. Tämän päivän lapset ja nuoret elä-
vät ”livesuhteiden” lisäksi myös netissä, mikä tuo paitsi 
paljon mahdollisuuksia, myös omat haasteensa ajatel-
len aikuisten mahdollisuuksia tukea sosiaalisia tilantei-
ta tai puuttua pulmatilanteisiin. 

Nuoren siirtyessä yläkouluun joutuvat muutokseen 
paitsi kouluarki myös nuoren sosiaaliset suhteet. Seis-
kaluokkalainen tarvitsee kehitysvaiheensa vuoksi ka-
vereiden tukea erityisen paljon, mutta joutuu yleensä 
etsimään paikkansa yhteisössä uudelleen, kun ala-
koulun tutut ryhmät hajoavat. Samaan aikaan kontak-
ti opettajiin voi muuttaa etäisemmäksi: aineopettajia 
saattaa olla paljon, eikä oma luokanvalvoja välttämättä 
opeta kaikkia ryhmän oppilaita. 

Jos jotain konkreettista muutosta voisin koulumaail-
maan ehdottaa, välttäisin suuria rakenteellisia muutok-
sia tuossa 13–14 vuoden iässä. Samaan kohtaan osuu 
paljon muuta myllerrystä ja nuoren aivot ovat erityisen 
stressiherkät murrosiän alkamisen vuoksi. Mahdolli-
simman pysyvät aikuiskontaktit ja kiinteät ikätoveri-
ryhmät auttaisivat pitämään ulkopuolisen maailman 
vakaana. Samalla puuttuminen moneen hankalaan asi-
aan helpottuisi. 

Lapsi ja nuori kasvaa ihmissuhteissa
Myös subjektiivisen päivähoito-oikeuden voi nähdä 
konkreettisena yksinäisyyden torjunnan keinona ja 
hyvän mielenterveyden tukijana. Tätä kautta kaikilla 
lapsilla on mahdollisuus päästä osallisiksi sosiaalisten 
taitojen opettelusta perheen ulkopuolella. Tärkeä siir-
tymävaihe, koulun aloittaminen, tulee myös silloin var-
memmin tuetuksi. Ekaluokkalaisten kohdalla aikuisten 
kannattaa olla tarkasti kuulolla: koulutien alku ei saisi 
käynnistyä syrjään jäämisen ja yksinäisyyden merkeis-
sä. Tutkimusten mukaan yksinäisyydellä on nimittäin 
kerran alettuaan taipumus kestää pitkään ja se voi 
myös siirtyä sukupolvelta toiselle, ellei asiaan huomata 
tarttua varhaisessa vaiheessa.

Intialainen tuttavani osallistui eräällä kesämökillä jär-
jestettyyn tapahtumaan, jossa oli paikalla joukkoa vau-
vasta vaariin. Suomessa viettämänsä kolmen vuoden 
aikana hän ei ollut nähnyt vastaavaa. Hänen kokemuk-
sensa oli, että meillä eri-ikäiset ihmiset eivät kovinkaan 
luontevasti vietä aikaa yhdessä ja että suvun käsite on 
kapea hänen kotipaikkaansa verrattuna. Yksinäisyyttä 
voi torjua lisäämällä myös eri-ikäisten ihmisten keski-
näistä kanssakäymistä. 

MLL:n koko toiminta perustuu kohtaamisiin. Lapsen 
ja nuoren oman äänen kuuleminen on keskeinen tee-
mamme. Työssäni terveydenhuollon puolella mikään 
temppu ei korvaa aitoa kuuntelemista ja kohtaamista. 
Tämä kaikki tietysti edellyttää, että laitamme itseämme 
likoon ja uskallamme tutustua itselle outoihin ja vie-
railtakin tuntuviin asioihin ja ihmisiin. Tämä rohkeus 
kuitenkin kannattaa: pieni uskallus omalta puolelta voi 
olla maailmaa mullistava tekijä vastaanottajalle. l

VÄLITETÄÄN  
YHDESSÄ

NIVEA on hoitanut suomalaisten ihoa jo 100 vuoden ajan. 

Välittäminen ja hyvä olo näkyvät myös iholla. Suomen itsenäisyyden 
juhlavuoden kunniaksi NIVEA haluaa vahvistaa perheiden yhdessäoloa  

ja hyvinvointia yhdessä Mannerheimin Lastensuojeluliiton kanssa.

NIVEA tukee MLL:n jakamia Perhetapahtumat-stipendejä,  
joita paikallisyhdistykset voivat hakea ideoimilleen tapahtumille.  

Pysähdytään. Ollaan yhdessä. 

#välitetäänyhdessä

TUTUSTU  
TAPAHTUMIIN JA  

ÄÄNESTÄ SUOSIKKIASI  
2.–29.10.2017:  

radionova.fi/kilpailut/ 
niveaperhetapahtumat
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altaosa suomalaisista lukiolai-
sista ja ammattikoululaisista 
asuu kotonaan vanhempien-

sa luona. On myös nuoria, jot-
ka asuvat ja opiskelevat toisella 

paikkakunnalla kaukana kotoa. Osa heistä 
haluaa elää omillaan tai käydä esimerkik-
si erikoislukiota.

Osa taas muuttaa kotoaan pakosta, 
koska kotikunnassa ei ole lukiota eikä 
ammattikoulua. Näiden nuorten osuus 
kasvanee tulevaisuudessa, kun maaseu-
dun pienissä pitäjissä väki vanhenee ja 
vähenee, eikä kuntien raha riitä nuorten 
kouluttamiseen.

Myös valtio haluaa keskittää toisen as-
teen opetusta kaupunkeihin ja kuntakes-
kuksiin.

Puoliomillaan
Pohjois-Karjalassa Ilomantsin lukioon 
tulee opiskelijoita kymmenien kilometri-
en päästä Tuupovaarasta ja Enosta. Osa 
jaksaa matkata päivittäin kodin ja koulun 
väliä, osa taas asettuu asumaan lukion 
asuntolaan.

Viime keväänä asuntolassa asui muu-
tama nuori, joista osalla oli oma huone.

– Asuntolassa nuoret elävät puoliomil-
laan. Asuminen on heille maksutonta, ei-
kä heidän tarvitse huolehtia vuokrasta, 
sähkösopimuksesta tai kotivakuutukses-
ta. Nuoret myös haetaan kunnan kyydillä 
maanantaiaamuisin kouluun ja palaute-

Omaan kotiin
Lotta Tommola,19, tiesi jo varhain, että hän 
muuttaa omilleen heti, kun se vain on mah-
dollista. 

Tilaisuus koitti kaksi vuotta sitten syksyllä, 
kun hän siirsi ensimmäisen lukiovuotensa 
jälkeen osoitteensa Kouvolasta Helsinkiin. 
Kallion kaupunginosasta vapautui tuttavan 
asunto, ja läheisestä lukiosta järjestyi opiske-
lupaikka.

– Kouvolassa ei ollut mitään vikaa. Halusin 
vain vaihtaa maisemaa ja haistella uusia tuu-
lia.

Kouvolassa koulukaverit ihmettelivät Tom-
molan lähtöpäätöstä, vanhemmat eivät. He 
tiesivät, että tytär oli omatoiminen ja huoleh-
ti koulutehtävistään itsenäisesti.

– Äiti kannusti tekemään ratkaisun, joka te-
kee minut onnelliseksi.

Muuttoa edeltävän kesän Tommola teki töi-
tä, kuten koko lukioajan Helsingissä.

– Elätin itseni omilla tuloillani. Pahassa pai-
kassa vanhemmat olisivat varmasti auttaneet, 
mutta halusin pärjätä omillani, koska olin 
päättänyt lähteä kokeilemaan siipiäni.

Avoin mieli ja reipas asenne auttoivat tu-
tustumaan uusiin kavereihin. Asettumista 
nopeutti myös poikaystävä, joka seurasi muu-
taman kuukauden kuluttua Kouvolasta Helsin-
kiin. Opettajatkin kyselivät kuulumisia.

– Sain koulusta hyvän tuen, Tommola ker-
too.

Tommola oli tottunut laittamaan ruokaa, 
siivoamaan ja pyykkäämään. Nyt kotitöistä 
oli huolehdittava koulun ohessa, kun van-
hempien luona ne olivat enimmäkseen äidin 
vastuulla.

– Tiesin sen etukäteen ja olin valmis teke-
mään uhrauksia. Nautin omasta rauhasta ja 
siitä, että saan laittaa omaa kotia.

Lukioaikana Tommola kävi harvakseltaan 
Kouvolassa vanhempiensa ja sisarustensa luo-
na. Vierailut olivat sitäkin mieluisampia.

– Perhettä ja ystäviä arvostaa eri tavalla, 
kun asuu kaukana ja näkee heitä vain harvoin.

Muutoin perhe soitteli ja viestitteli yhtei-
sessä WhatsApp-ryhmässä.

– Joskus useammin, joskus harvemmin. 
Ihan miten kukin kiireiltään ehti.

Tommola valmistui viime keväänä ylioppi-
laaksi. Hän ei aio palata Kouvolaan vaan tekee 
töitä ja pohtii opintoja Helsingissä.

– Ulkomaille lähtökin on mahdollista, hän 
sanoo.

Koulussa       
 kaukana
Omillaan asuvalta nuorelta vaaditaan kypsyyttä ja 
kykyä huolehtia arjestaan. Vanhempien on tärkeää 
olla kuulolla nuoren elämästä hyvinä ja huonoina 
hetkinä. 

taan perjantai-iltapäivisin kotiin, kertoo 
lukion rehtori Päivi Nenonen.

Viikolla nuoret syövät lounaan koulus-
sa, josta he voivat edullisesti tilata myös 
valmiin päivällisen sekä aamu- ja iltapa-
latarpeet. Useimmiten he kuitenkin hoi-
tavat ruokailunsa itse.

Arki-iltaisin asuntolanhoitaja myös 
valvoo, että nuoret huolehtivat asuntolan 
siisteydestä. 

– Nuorten on kyettävä huolehtimaan 
omista asioistaan, kuten hygieniasta, sii-
vouksesta, pyykistä ja riittävästä unesta. 
Osa nuorista pärjää loistavasti, osa tarvit-
see tukea. Joskus rehtorinkin on näytettä-
vä mallia, miten astiat tiskataan, Nenonen 
kertoo.

Kaveriyhteisö
Asuntolan nuoret viettävät viikonloput 
vanhempiensa luona, joten he harvoin eh-
tivät potea koti-ikävää. Vanhemmat saat-
tavat myös kyläillä nuorten luona keskellä 
viikkoa, kun he käyvät Ilomantsissa asi-
oillaan.

Nuorilla on myös seuraa toisistaan.
– Asuntola on yhteisö, jossa keitellään 

kahvia, tehdään pizzaa ja harrastetaan 
teatteria. Nuorten on myös helpompi ta-
vata toisiaan asuntolassa kuin pitkän mat-
kan päässä kotona, Päivi Nenonen kertoo.

Hän kuitenkin muistuttaa, että vanhem-
mat eivät saa jättää pärjäävääkään nuorta 
yksin.

u

TEKSTI TIINA KIRKAS 
KUVAT SANNA LIIMATAINEN

V

Lotta Tommola muutti lukioaikana 
Kouvolasta Helsinkiin.
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– Vanhempien ei tule liiaksi luottaa 
nuoren kykyyn huolehtia asioistaan eikä 
vastuuttaa tehtävistä, joihin hän ei kyke-
ne. On myös tunnustettava, että kaikista 
nuorista ei ole asumaan omillaan, vaan 
osa palaa kesken koulun kotiin.

Henkistä kanttia
Ilomantsin lukio on Suomessa erityinen, 
sillä laki ei velvoita kuntia huolehtimaan 
lukiolaisten asuntolapalveluista. Yleis-
tä on, että nuoret majoittuvat opiskelu-
paikkakunnalla sukulaisten tai tuttavien 
luokse, jolloin heillä on aikuista seuraa ja 
tukea.

Vanhemmat voivat myös vuokrata 
asunnon. Usein se tarkoittaa, että nuoren 
on selviydyttävä omillaan. 

Käytännön taitojen lisäksi omillaan 
asuminen vaatii nuorelta henkisiä val-
miuksia, sanoo Mannerheimin Lastensuo-
jeluliiton auttavien puhelinten päällikkö 
Tatjana Pajamäki.

– Nuorella on oltava kypsyyttä ja kykyä 
hallita elämäänsä, suunnitella arkeaan ja 
sietää yksinäisyyttä. Hänen on kyettävä 
toimimaan hätätilanteissa. Opiskelumo-
tivaation on myös oltava korkea.

Pajamäen mielestä 15–16-vuotiasta 
nuorta ei voi kuitenkaan vastuuttaa oman 
arkensa hallinnasta. Nuoren kasvu ja ke-
hitys ovat vielä pitkään kesken.

– Nuoren tulisi voida elää aikuisten 
kanssa ja keskittyä koulutyöhön ja har-
rastuksiin, Pajamäki sanoo.

Yhteys jatkuu
Nuoren poismuuttoon kannattaa valmis-
tua hyvissä ajoin. Tatjana Pajamäki ke-
hottaa vanhempia kyselemään nuorta 
huolettavista asioista.

On myös pohdittava, onko nuoresta 
lainkaan lähtemään toiselle paikkakun-
nalle. Tarvittaessa on tarjottava muita 
vaihtoehtoja, kuten päivittäistä koulukyy-
tiä tai etäopiskelua.

– Yhdessä voi suunnitella päivärytmiä, 
ruokailua ja harrastuksia uudessa ympä-
ristössä. Sähköiseen kalenteriin voi kirjata 
arkea pysäyttäviä etappeja, kuten yhteiset 
tapaamiset ja muut menot. Samalla voi ot-
taa selvää nuoren lähiyhteisöstä ja mah-
dollisesta luotettavasta naapurista.

On myös hyvä selvitellä toisten nuorten 
ja vanhempien kokemuksia ja pyytää heil-
tä vinkkejä hyvistä käytänteistä ja tuki-
mahdollisuuksista, Pajamäki sanoo.

Yhteys ei saa katketa, vaikka nuori asuu 
kaukana kotoa. On tärkeää kysellä ja ker-
toa säännöllisesti kuulumisia. 

– Nuorella on oltava mahdollisuus ker-
toa myös huolistaan. Hän on voinut lähteä 
opiskelemaan erittäin motivoituneena, 
mutta arki ei ole vastannut odotuksia. Hä-
nen voi olla vaikea myöntää, että ei pärjää, 
Pajamäki sanoo.

Vanhempien on hyvä muistuttaa nuor-
ta, että aina ei tarvitse pärjätä. Ainakaan 
hänen ei tarvitse salata vanhemmiltaan 
huonoa oloa. Pajamäki korostaakin, että 
nuori tarvitsee tuekseen aikuisen, joka ot-
taa vastaan perustunteita, kuten ärtymys-
tä ja väsymystä.

– Nuoren tulee tietää, että vanhemmalle 
saa jakaa ja purkaa kaikenlaisia tunteita.

Toisaalta vanhempien ei tule pelästyä 
nuoren ensimmäistä koti-ikävää tai ah-
distusta.

– Nuorelle voi kertoa, että mielialat liik-
kuvat usein aalloissa. Vaikean hetken jäl-
keen asiat voivat olla taas hyvin, Pajamäki 
sanoo. l

Lotta on tottunut laittamaan ruokaa, 
siivoamaan ja pyykkäämään.

”Perhettä ja ystäviä 
arvostaa eri tavalla, 
kun asuu kaukana 
ja näkee heitä vain 

harvoin.”

Golding: Hoitava kiintymys - terapeuttinen vanhemmuus
Käsikirja + CD · 85 €
Hughes: Kiintymyskeskeinen perheterapia
DDP-työkirja + DVD · 89 €
Hughes: Kiintymyskeskeinen vanhemmuus 
Toimivuutta kasvatukseen · 43 €
Becker-Weidman: DDP-Aapinen · 22 € 
Kallio: Lämmöllä vihalla raivolla kaiholla
Rakkauden haavoja. Ammattiauttajien omia tarinoita 
parisuhteesta ja erosta · 39 €

Kiintymyssuhdetraumat aiheuttavat laaja-alaista kehi-
tyksellistä vaurioitumista. Miksi niiden hoitaminen vaatii 
arjen hoitavien aikuisten tiiviin mukanaolon ja terapeut-
tisuuden rakentamisen arjen tunnesuhteisiin?

Seminaarissa simultaanitulkkaus suomeksi. Lue lisää ja ilmoittaudu nettisivuillamme. 
Tilaa uutiskirje  www.pt-kustannus.�

PT-KUSTANNUKSEN KIRJAT
Paljon kirjoja tarjoushinnalla! Ei toimituskuluja.

SYKSYN  2017  ODOTETTU  DDP®-SEMINAARI  VANHEMMILLE  JA  AMMATTILAISILLE!

Seminaari 27. - 28.11.2017, Tampere

Ohjelmassa kiintymyskeskeisen hoidon ja DDP®:n 
ydinasiat:
- Teoriat, jotka ovat pohjana kehityksellisen trauman 
hoidossa
- PACE-asenne ja millaisia interventioita valitaan kullekin 
lapselle/nuorelle
- A�ektiivis-re�ektiivinen vuoropuhelu ja itsere�ektion 
kehittäminen
- Menestyksekäs työ vanhempien/hoitajien kanssa
- Kun kasvattajalla on oma traumahistoria; Vaille jäämisen 
kohtaaminen, “hetkessä olemisen“ taito
- PACE-asenne kriisin hetkellä; Häpeän vähentäminen ja 
jumiutumisen välttäminen

Alk. 450 €/2 pv, 280 €/1 pv, sis. alv

Kiintymysnäkökulman merkitys ja voima ihmissuhdetraumojen hoidossa sekä arjen 
vuorovaikutussuhteissa 
- Dafna Lender, USA

Kouluttaja Dafna Lender on sekä 
Theraplay®-vuorovaikutusterapian että Vuoro-
vaikutteisen kehityspsykoterapian eli DDP®:n 
terapeutti, työnohjaaja ja kouluttaja. Hänellä on 
pitkä kokemus lasten ja nuorten traumatisoiviin 
kiintymyssuhteisiin liittyvien moninaisten häiri-
öiden terapiasta.

Kiintymyshäiriöistä kärsivät lapset ja nuoret 
ovat yleensä hyvin vaikeasti hoidettavia. Mo-
lemmat menetelmät sisällyttävät tiiviisti hoi-
toon arjen kasvattajat olivatpa he biologisia, 
adoptoituja tai sijais-vanhempia/-kasvattajia.

Koulutus sopii myös aikuispuolen työntekijöille laajentaen ymmärrystämme hoitavan vuorovaikutuksen perus-
elementeistä ja siitä, miksi kiintymyskeskeisen hoidon ja DDP:n ydinasiat ovat sovellettavissa myös aikuisten tera-
pioissa.

Paljon toivoa – PT-kustannus / DDP Finland                           Ilmoittaudu ja tilaa · www.pt-kustannus.�
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Jos hammaspesu, säännöllinen ateriarytmi ja säästeliäs sokerinkäyttö 
ovat vanhemmalle tuttuja, lapsen suunhoito on hyvällä mallilla.

amukiireessä hammaspe-
su saattaa jäädä. Kun kou-
luruoka ei maistu, nälkää 
hillitään napostelemalla. 

Pikkusyötävät ovat usein so-
kerisia herkkuja, joiden kyytipoi-

kina hörpitään limsaa ja energiajuomaa.
Jälkimmäisellä yritetään hoitaa myös 

väliin jätetyn lounaan aiheuttamaa vä-
symystä. Kaikki tämä näkyy suun terve-
ydessä huolestuttavalla tavalla: Suomen 
asema lasten ja nuorten suunterveyden 
mallimaana on uhattuna. Miten tässä näin 
on päässyt käymään?

– Kuilu hyvä- ja huono-osaisuuden vä-
lillä näkyy myös lasten hampaissa, ja on-
gelmat keskittyvät. Ero on olemassa myös 
tyttöjen ja poikien välillä: pojilla suunter-
veys on tyttöjä huonompi, lasten ham-
mashoidon erikoishammaslääkäri Päivi 
Rajavaara Oulun kaupungin suuntervey-
denhuollosta sanoo.

Hammaslääkärit ovat syystäkin huo-
lissaan, sillä jo alle kouluikäisillä lapsil-
la on hampaissaan reikiä. Karies etenee 
huokoisessa maitohampaassa nopeasti ja 

voi vaarantaa pysyvän hampaan aiheen. 
Lisäksi kariesta aiheuttavat bakteerit voi-
vat levitä reikiintyneistä maitohampaista 
terveisiin hampaisiin.

– Kariesta ei parane vähätellä. Se on 
sairaus, joka voi pahimmillaan vaarantaa 
yleisterveyden, Päivi Rajavaara painottaa.

Kariesta voidaan ehkäistä, kunhan 
ennaltaehkäisy aloitetaan ajoissa. Kun 
vauvan vanhempien omat hampaat ovat 
kunnossa, lapsi saattaa myöhemmin vält-
tyä kariekselta kokonaan.

– Mitä varhemmin lapsi saa suuhunsa 
mutans streptokokki -bakteeritartunnan, 
sitä pahempi karieksesta yleensä tulee. 
Lapsi saa tartunnan yleensä vanhemman 
syljestä lusikan tai tutin välityksellä. 

Ateriarytmistä se alkaa
Jokainen suupala ja juotava kulaus ksyli-
tolia ja vettä lukuun ottamatta aiheutta-
vat suussa noin puolen tunnin mittaisen 
happohyökkäyksen. Sen aikana suun bak-
teerien tuottama happo liuottaa hampaita 
suojaavaa kiillettä. Hampaat kestävät vii-
destä kuuteen happohyökkäystä vuoro-

kaudessa. Väliaikoina kiilteestä liuenneet 
mineraalit ehtivät saostua takaisin ham-
paan pintaan.  

– Tiheät happohyökkäykset lisäävät 
kariesvaaraa merkittävästi. Säännöllinen 
ateriarytmi ja napostelun välttäminen eh-
käisevät kariesta, ja kumpikin opitaan jo 
ihan pienenä.

Hampaita reikiinnyttävät bakteerit 
käyttävät ravinnokseen hiilihydraatteja. 
Niitä löytyy myös hedelmistä ja hedelmä- 
ja marjasoseista, ja siksi ne ja muut ma-
keat olisi hyvä nauttia ruoan yhteydessä. 

– Mehua ei vauva tarvitse lainkaan. Ve-
si on paras janojuoma, ja sitä kannattaa 
tarjota vauvalle myös imetyksen jälkeen 
suun huuhteluun.

Leikki-iässä happohyökkäyksen voi 
katkaista ksylitolipastillilla tai -puruku-
milla. Aluksi pienelle lapselle kannattaa 
antaa pieniä määriä ksylitolipastillista, 
jottei lapsi saa vatsavaivoja. Noin 3-vuoti-
as osaa yleensä syödä ksylitolipurukumia 
nielemättä sitä. Kahdesta viiteen minuut-
tia pureskelua kerralla riittää.

Tiesitkö?
• Liika jynssääminen kuluttaa ham-
paita. Pesu kahdesti päivässä riittää: 
aamulla ja illalla ennen nukkumaan 
menoa. Heti syömisen päälle ei ham-
paita parane harjata, sillä harjaus 
happohyökkäyksen aikana kuluttaa 
kiillettä varsinkin, jos aterialla on nau-
tittu jotain hapanta.
• Harja vaihdetaan uuteen kolmen 
kuukauden välein. Siinä ajassa har-
jaan kertyy bakteereita ja harjakset 
menettävät jäntevyyttään. Sähköhar-
jalla tulee puhdasta kahdessa, käsipe-
lillä viidessä minuutissa.
• Valkaisevat hammastahnat eivät 
sovi lapsille ja nuorille. Niiden sisältä-
mät ainesosat vaurioittavat vielä ke-
hittyviä hampaita. 
• Hampaassa on viisi pintaa. Niistä 
kolme puhdistuu harjalla, kahteen 
tarvitaan hammasväliharjaa, -tikkua 
tai -lankaa. Kun pysyvät hampaat 
ovat puhjenneet, hammasvälien puh-
distustarpeesta kannattaa kysyä ham-
maslääkäriltä. 

Nuori tarvitsee 
muistuttajaa
Hampaat pestään teini-iässäkin kah-
desti päivässä, minkä nuori saattaa 
helposti unohtaa. 

– Hampaista itse huolehtiva aikui-
nen on lapselle kannustava esimerk-
ki.

Hammaslääkäri motivoisi nuor-
ta hammaspesuun järkipuheella: 
samoilla hampailla pitäisi pärjätä 
elämän loppuun saakka. Hymy kau-
nistaa, ja terveillä hampailla kelpaa 
hymyillä. Pesemätön suu haiskahtaa.

– Vaikka purskutteet raikastavat 
suun, edes fluoripurskute ei korvaa 

Harjaa 
hampaattomalle 
suulle
Hammaspesu kahdesti päivässä kuu-
luu vauvan suunhoitorutiineihin. 

– Vaikkei vauvan suussa olisi vielä 
yhtään hammasta, voi harjata ikeniä. 
Näin vauva tottuu touhuun, eikä aris-
tele, kun harja kohtaa ensimmäisen 
hampaan noin puolivuotiaana.

Hammasharjaan sipaistaan lap-
sen pikkusormenkynnen kokoinen 
nokare fluoritahnaa. Sopiva tahnan 
fluoripitoisuus selviää pakkauksen 
kyljestä, jossa se ilmoitetaan ppm-yk-
sikköinä. Alle 6-vuotiaalle sopivassa 
tahnassa luvun tulisi olla 1000–1100 
ppm. 

Kun lusikka alkaa pysyä lapsen kä-
dessä, hammasharja tekee samoin. 

– Hammaspesusta tulee mukava 
juttu, kun lapsi saa leikkiä harjalla ja 
jäljitellä vanhempaa. Lapsi ei kuiten-
kaan saa omin voimin puhdasta ai-
kaan vielä moneen vuoteen.

Koululaiselle 
karkkisäännöt
Kouluikäinen liikkuu jo itsenäisesti 
kodin ulkopuolella. Kun kaveri kipai-
see koulusta kotiin kaupan karkki-
hyllyn kautta, toinen seuraa helposti 
perässä.

– Vanhemmat voisivat sopia kes-
kenään lasten makeansyönnistä. Jos 
karkkia on pakko saada, syöminen pi-
täisi rajoittaa yhteen päivään viikossa 
ja valita tällöinkin ksylitolilla makeu-
tettuja tuotteita, Päivi Rajavaara oh-
jeistaa.

Kotona koululaista odottava välipa-
la ja perheen yhteiset ateriat ehkäise-
vät napostelua.

– Juustopala jälkiruoaksi ei ole 
hullumpi tapa, sillä juusto sisältää 
kalsiumia ja fosforia, hampaan omia 
rakennusaineita. Se myös lisää suuta 
huuhtovan syljen eritystä.

Noin 10-vuotias on motorisesti 
kypsä pesemään hampaansa itse. Se 

ei silti tarkoita sitä, että lapsi suoriu-
tuisi valvomatta hammaspesusta.

– Maitohampaiden puhkeamisvai-
heen lisäksi ensimmäisten pysyvi-
en poskihampaiden puhkeaminen 
6–7-vuotiaana ja toinen vaihdunta-
vaihe 10–13-vuotiaana ovat tärkeitä 
vaiheita karieksen ehkäisyssä. 

Puhkeamassa oleva tai vasta suu-
hun puhjennut hammas reikiintyy 
helposti. Harja tahtoo herkästi kier-
tää ikenestä vasta kurkkaamassa 
olevan tulokkaan. Mahdolliset oiko-
miskojeet hankaloittavat myös ham-
paiden puhtaanapitoa.

– Kouluikäisen hammaspesun tu-
loksen voi tarkistaa aika ajoin aptee-
kista saatavilla plakkiväritableteilla.

Hampaaseen jäänyt väri herättää 
lapsen mielenkiinnon ja havainnol-
listaa pesun merkityksen – hauskaa 
ja jännää tehdä se yhdessä!

harjausta. Purskutetta käytetään 
vain hammaslääkärin suosituksesta, 
esimerkiksi silloin, jos hampaissa on 
kiillevaurioita tai oikomisraudat.

Happamien ravintoaineiden ja 
suun happojen aiheuttama hampai-
den kemiallinen rapautuminen eli 
eroosio kuluttaa hampaita. Eroosion 
aiheuttamat vauriot ovat pysyviä.

– Vihermehut, limsat, urheilu- ja 
energiajuomat syövyttävät kiillettä ja 
reikiinnyttävät hampaita. Yksi ener-
giajuomatölkki voi sisältää 14 palan 
verran sokeria.Tavoitteena 0 reikää

A

TEKSTI VIRVE JÄRVINEN 
PIIRROS JOHANNA SARAJÄRVI
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Leikki liikutti Kuopion torilla

TEKSTI MARIA GNOSSPELIUS  
KUVAT JUKKA PELKONEN 

Leikki, laulu ja nauru valloittivat kesäisenä 
viikonloppuna Kuopion torin. Isoille ja pienille 
tarkoitettu Kuopio laulaa ja leikkii -tapahtuma 
järjestettiin MLL:n liittokokouksen yhteydessä. 

Lämpimässä auringon paisteessa oli hauskaa 
huvitella orkesteri Huttusten johdolla. Torille 
perheidensä kanssa tulleet lapset pääsivät ha-
lutessaan lavalle esiintymään. Lasten hienoja 
tanssiesityksiä nähtiin useita ja jokainen esiin-
tyjä sai kunniakirjan. Lystinpitoon kuului myös 
kasvojen maalausta.

Torin tunnelmasta nauttivat perheiden ohella 
monet liittokokousedustajat, jotka leikkihet-
ken jälkeen suuntasivat kokouspaikalle tu-
liaisinaan aimo annos hyvää mieltä ja leikin 
riemua.

Kysyimme torilla tapaamiltamme 
lapsilta heidän lempi-
leikkejään.

”Minun 
lempileikki on 
maalaaminen. 

Maalaan 
pensselillä.” 
Ida, 4 vuotta

”Minä tykkään leikkiä  
legoilla, tehdä taloja, 

veneitä ja supersankareita. 
Ulkona kiikussa tykkään 
olla ja pelata jalkapalloa. 
Minä olen myös leikkinyt 
ulkona piilosta kaikkien 

kaa.” 
Lenni, 5 vuotta

”Tykkään leikkiä 
barbeilla. 

Minä puen niitä.”

Elisabeth, 6 vuotta

”Tykkään olla 
ulkona. Eilen me 
oltiin vesisotaa.” 

Kerttu, 6 vuotta

”Mun lempilelu on  

kultainen spinneri. 
Mulla on kotona 
myös punainen ja 

pikkuveljellä vihreä.” 

Benjamin, 9 vuotta
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TEKSTI MARIA GNOSSPELIUS 
KUVAT JUKKA PELKONEN

”Liittokokous on järjestöihmisen parasta aikaa”
300 MLL:n aktiivia kokoontui 
Kuopioon 10.–11.6. 
päättämään liiton kolmesta 
seuraavasta vuodesta.

Mirjam Kallandista 
puheenjohtaja
Liittokokous valitsi MLL:n puheenjoh-
tajaksi espoolaisen Mirjam Kallandin. 
Moni muistaa hänet liiton pääsihteerinä 
vuosina 2008–15.

Kalland on kasvatustieteen tohtori ja 
Helsingin yliopiston sosiaalityön ja per-
hetutkimuksen dosentti sekä lastenpsy-
koterapeutti. Hän työskentelee nykyään 
rehtorina Helsingin yliopiston Svenska 
social- och kommunalhögskolanissa.

– Olen todella iloinen ja otettu, että saan 
toimia MLL:n puheenjohtajana. Ehdok-
kuutta minun ei tarvinnut miettiä kahta 
kertaa. Tiesin, että yksin työtä ei tarvit-
se tehdä, vaan voin luottaa aktiiviseen 
MLL-yhteisöön, joka puheenjohtajalla on 
rinnallaan, totesi ensi vuoden alussa aloit-
tava puheenjohtaja.

Kolmivuotissuunnitelma linjaa 
MLL:lla on edellisessä, Turun liittokoko-
uksessa, hyväksytty Suunta 2024 -strate-
gia. Kolmivuotissuunnitelma tarkentaa, 
miten strategian tavoitteita toteutetaan 
seuraavan kolmen vuoden kuluessa.

Vuoden 2018 alusta voimaan astuva 
suunnitelma korostaa muun muassa per-
hekeskuskumppanuuden varmistamista 
uudessa sote-ympäristössä sekä maakun-
nissa ja kunnissa. Lisäksi se painottaa  
perheiden moninaisuuden ja monikult-
tuurisuuden ymmärtämistä sekä lasten 
ja nuorten oman äänen esille tuomista. 
Jäsentyöhön panostaminen tulee näky-
mään seuraavan kolmen vuoden aikana.

Kokous otti kantaa soteen
Liittokokous vaati järjestöjen toiminta-
edellytysten turvaamista sote-uudistusta 
koskevassa kannanotossaan.

Järjestöjen ennalta ehkäisevällä työllä 
on keskeinen merkitys hyvinvoinnin edis-
tämisessä ja terveyserojen kaventamisessa. 
Terveyden ja hyvinvoinnin perusta raken-
tuu lapsuudessa, joten erityisen tehokasta 
on lapsiperheille suunnattu varhainen tuki. 
MLL vaatii järjestöjen auttamistyön edelly-
tysten turvaamista sote- ja maakuntauu-
distuksessa.

Järjestöjen organisoima ja ohjaama va-
paaehtoistyö on erittäin kustannusteho-
kas tapa lisätä kansalaisten hyvinvointia. 
Järjestöissä tehdään vuosittain miljoonia 
tunteja vapaaehtoistyötä, joka tarjoaa 
kynnyksetöntä, ongelmia ehkäisevää, var-
haista tukea, kannanotossa sanottiin.

Kiitos vapaaehtoisille
Puheenjohtaja Linnea Karlsson muistut-
ti juhlapuheessaan vapaaehtoistyön tär-
keydestä.

– Turussa tuntematon henkilö pysäyt-
ti minut ja kiitti MLL:n olemassaolosta ja 
paikallisten vapaaehtoisten järjestämäs-
tä toiminnasta. En kokenut olevani täysin 
oikea kohde kiitokselle, joten välitän vies-
tin liittokokoukseen. Jokainen kohtaami-
nen on tärkeä ja näitä kohtaamisia MLL:n 
ihmiset mahdollistavat ympäri Suomea 
todella paljon – kiitos niistä jokaisesta! 
Muistakaa myös levätä ja pysähtykää aina 
välillä katsomaan sitä kaikkea, mitä olette 
saaneet aikaan. 

Karlsson jatkaa MLL:n puheenjohtajana 
tämän vuoden loppuun.

– Minusta parasta MLL:ssa ovat sen 
valppaat ja luovat vapaaehtoiset ja jä-
senet.  Yleensä uusiin ilmiöihin tartutaan 
yhdistyksissä nopeasti. Pääsihteeriaikani 
lämpimiä muistoja ovat juuri kohtaamiset 
vapaaehtoisten kanssa. Jokaisesta tapaa-
misesta lähdin energisenä ja innoissani, 
vaikuttuneena siitä työnmäärästä, jota 
teette joka päivä.

Kokouksessa valittiin myös puolivuo-
sittain kokoontuvan liittovaltuuston pu-
heenjohtajisto: puheenjohtajana jatkaa 
espoolainen hallintojohtaja, varatuomari 
Tarja Larmasuo. Liittovaltuuston ensim-
mäiseksi varapuheenjohtajaksi äänes-
tettiin psykologian tohtori ja Jyväskylän 
yliopiston yhteysjohtaja Anu Mustonen 
ja toiseksi varapuheenjohtajaksi oululai-
nen lääketieteen tohtori, lastentautien ja 
terveydenhuollon erikoislääkäri Marjat-
ta Blanco Sequeiros.

Kuopiolaiset tuki-
oppilaat vastasivat 
osaltaan sujuvista 
kokousjärjestelyistä.

Järvi-Suomen piirin 
toiminnanjohtaja Mirja 
Lavonen-Niinistö 
toivotti kokousväen 
tervetulleeksi kosket-
tavalla laululla.

Seuraava liitto-
kokous järjestetään 

Helsingissä liiton 
100-vuotisjuhla-
vuotena 2020.

Anni Kettunen @annikanelli 11.6.2017
Nyt ollaan vaikuttamistyön ytimessä, 
käsittelyssä seuraavien kolmen vuoden 
linjojen veto, jännää! #MLLliittokokous

Satu Kelkka @KelkkaSa 11.6.2017

#mllliittokokous Kuopio antoi 

parastaan: puheenjohtajavalinnat, 

kolmivuotissuunnitelma sekä lisäksi 

kohtaamisia, iloa, kiitosta ja me-henkeä.

TWIIT 
   TWIIT

Leena Åkerberg @AkerLeena
#Lapsenopikeudet toteutuvat vain, jos 
aikuiset niihin sitoutuvat. -Tasavallan 
presidentti tervehdyksessään. 
#MLLliittokokous

Tutustu kolmivuotissuunnitelmaan 
mll.fi/tietoa-mllsta tai Yhdistysnetistä.

Mirjam Kalland iloitsi valinnastaan.
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astensuojelun Keskusliiton 
tuoreessa nettikyselyssä sel-
vitettiin lähes 4 600 lapsen ja 

nuoren käsityksiä muun muas-
sa lapsen oikeuksista. 10–17-vuo-

tiaista vastaajista 56 prosenttia oli kuullut 
lapsen oikeuksien sopimuksesta ja vähän 
päälle 40 prosenttia muisti, että sitä oli kä-
sitelty koulussa.

YK:n lapsen oikeuksien sopimuksella on 
erittäin merkityksellinen tehtävä; se turvaa 
lapsen ihmisoikeuksia. Sopimus on ollut voi-
massa Suomessa jo 26 vuotta. 

Suurin osa lapsista tunnisti, että sopimus 
suojelee väkivallalta ja hyväksikäytöltä, ta-
kaa oikeuden lepoon, leikkiin ja vapaa-ai-
kaan sekä velvoittaa ottamaan huomioon 
lapsen edun häntä koskevissa päätöksissä. 
Sen sijaan vain reilu puolet tunnisti lapsen 
oikeuden ilmaista mielipiteensä ja vaikuttaa 
omiin asioihinsa.

Lapset kaipasivat, että heitä kuunneltai-
siin paremmin esimerkiksi kiusaamistapa-
uksissa, koulun opetusta suunniteltaessa, 
kirkkoon kuulumisessa ja vanhempien eroon 
liittyvissä järjestelyissä. 

Suuri osa uskoi, että aikuiset tekisivät pa-
rempia päätöksiä, jos he ottaisivat lasten 
mielipiteet huomioon. 

Lasten näkemykset pitäisi ottaa huomi-
oon niin kotona, koulussa kuin harrastuk-
sissakin. Alkuun pääsee yksinkertaisella 
kysymyksellä: Mitä sinä asiasta ajattelet?

Kuuntele ja perustele
Lapsen oikeuksia voi toteuttaa arjessa yk-
sinkertaisin keinoin. Kotona vanhempi huo-
lehtii lapsen hyvinvoinnista ja katsoo, että 
lapsella on riittävästi aikaa lepoon ja leik-
kiin. Hän kunnioittaa lapsen yksityisyyttä. 
Opettaja tai muu kasvattaja antaa mahdol-
lisuuksien mukaan lapsen toimia itselleen 
ominaisella tavalla ja suunnittelee toimin-
nan lapsen kehitysvaiheen mukaisesti.

Kaikkien aikuisten on syytä kysyä ja kuun-
nella lapsen mielipidettä, kun päätetään 
häneen liittyvistä asioista, kuten vaikka-
pa koulun valinnaisaineista tai asuinpaikan 
muutoksesta. Huomioiminen ei tarkoita si-
tä, että aina toimittaisiin lapsen mielen mu-
kaan. Aikuisilla on kyky ja velvollisuus tehdä 
järkeviä ja vastuullisia päätöksiä. Heidän on 
kuitenkin otettava lapsen kanta huomioon 
ja perusteltava sitten päätös lapselle.

Sanoma leviämään
Vaikka lasten asema on Suomessa monella 
tapaa hyvä, on nyky-yhteiskunnan ongelmi-
na esimerkiksi lapsiperheköyhyys ja lasten 
ja nuorten syrjäytyminen. Julkisen talouden 
säästöt ja muut lasten ja perheiden palvelui-
ta koskevat päätökset voivat myös kaventaa 
lapsen oikeuksia. Yhteiskunnan päätöksen-
teon pohjalle tarvitaan vahvaa tietoutta lap-
sen oikeuksista.

Erityisesti huoltajien, opettajien ja kaikki-
en lasten kanssa toimivien ammattilaisten 
tietoisuutta lapsen oikeuksista on aina hyvä 
vahvistaa. Toteutuakseen lapsen oikeudet 
tarvitsevat niitä tuntevia kasvattajia. Myös 
uusi opetussuunnitelma sisältää ihmisoike-
uskasvatusta.

Seuraavalla aukeamalla voi tutustua sel-
kokieliseen lapsen oikeuksien sopimukseen. 
Aikuisen on hyvä ensin itse perehtyä aihee-
seen. Lapsen kanssa oikeuksia voi käydä läpi 
vaikka teema kerrallaan käytännön esimerk-
kien kautta.

Vanhemman ja muiden kasvattajien tulisi 
puhua lapselle tai nuorelle oikeuksista eten-
kin lapsen etua tai hyvinvointia uhkaavissa 
ongelmatilanteissa. Jos aihe tuntuu kotona 
hankalalta, vanhempi voi ohjata lapsen kes-
kustelemaan esimerkiksi opettajan tai muun 
lasten kanssa työskentelevän ammattilaisen 
kanssa.
Taustahaastattelu: viestintäkoordinaattori  
Janne Kettunen, Lastensuojelun Keskusliitto

TEKSTI TUULI OJAKANGAS 
PIIRROKSET SUSANNA POUKKA

Oikeuksissa opittavaa
Lapset tuntevat heikosti oikeuksiaan, kuten oikeuden 
ilmaista mielipiteensä ja vaikuttaa omiin asioihin.

20.11. 
vietetään 

lapsen 
oikeuksien 

päivää.

Tietoa lapsen oikeuksista
Lapsiasiavaltuutettu 
Yleistä ja ajankohtaista asiaa viranomaiselta ja 
tietoa kampanjoista: 
www.lapsiasia.fi 
Pelillinen sivusto lapsille: 
www.lastensivut.fi

Lapsen oikeuksien viestintäverkosto 
Yleistä ja ajankohtaista asiaa ja materiaaleja: 
www.lapsenoikeudet.fi 
Lapsille ja nuorille suunnattujen sivustojen 
linkkilista: 
www.lapsenoikeudet.fi/lapsille-ja-nuorille

Lastensuojelun Keskusliitto 
Ajankohtaista asiaa, tiedotteita ja blogitekstejä 
kootusti: 
www.lskl.fi/lapsen-oikeudet/

MLL 
Yleistä asiaa lyhyesti, lakitietoa ja materiaalia 
kasvattajalle: 
www.mll.fi/lapsenoikeudet

Unicef 
Kattavasti sopimustietoa, materiaaleja opettajille 
ja tutkimustietoa: 
www.unicef.fi/lapsen-oikeudet/

Pelastakaa lapset 
Yleistä asiaa, taustaa, esitteitä ja 
videomateriaalia: 
www.pelastakaalapset.fi/lapsen-oikeudet/

Plan International Globaalikoulu 
Materiaaleja opettajalle kansainvälisestä 
näkökulmasta: 
www.globaalikoulu.net/materiaalit/

Ylä- ja ala-
kouluille suunnatun 

Reilu koulu! 
-kampanjan teemana 
on yhdenvertaisuus. 

www.lapsenoikeudet.
fi/reilukoulu

L
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Kaikkien aikuisten yhteisenä tehtävänä on huolehtia, että 
nämä lapsen oikeuksien sopimuksen kohdat toteutuvat.

Minulla on oikeus…

1. Lapsia ovat kaikki alle 18-vuotiaat.

2. Ihmisoikeudet kuuluvat kaikille lapsille. 
Ketään lasta ei saa syrjiä.

3. Aikuisten täytyy aina selvittää mikä on 
lapselle parasta, kun he päättävät lapsen 
asioista.

4. Lapsille kuuluvat kaikki oikeudet, jotka 
kerrotaan tässä sopimuksessa. Valtion täy-
tyy huolehtia, että sopimus toteutuu.

5. Lapsen vanhempien täytyy huolehtia 
lapsen kasvatuksesta ja hoidosta. Lapsen 
kasvatus on vanhempien yhteinen tehtävä. 
Valtio auttaa heitä tässä tehtävässä.

6. Lapsella on oikeus hyvään elämään. 
Valtion täytyy huolehtia, että lapsi saa kas-
vaa rauhassa.

7. Lapselle on oikeus saada nimi.
Lapsella on oikeus saada kotimaa ja olla 
sen kansalainen. Lapselle on oikeus tuntea 
vanhempansa ja olla heidän kanssaan.

8. Lapsella on oikeus pitää oma nimen-
sä ja kansalaisuutensa. Lapsella on oikeus 
tuntea sukulaisensa.

9. Lapsella on oikeus elää vanhempien-
sa kanssa, jos hänellä on hyvä olla heidän 
kanssaan.
Lapselle on oikeus pitää yhteyttä vanhem-
piinsa, jos hän ei asu heidän luonaan. Hän 
voi esimerkiksi tavata heidät tai soittaa 
heille. Viranomaiset voivat estää yhteyden-
pidon, jos se vahingoittaa lasta.

10. Joskus lapsi ja hänen vanhempansa 
voivat joutua eri maihin. Silloin valtion täy-
tyy yrittää palauttaa heidät toistensa luok-
se.

11. Aikuiset eivät saa kuljettaa lasta toi-
seen maahan ilman lupaa. Valtion velvolli-
suus on estää se.

12. Lapsella on oikeus sanoa mielipiteen-
sä asioista, jotka vaikuttavat hänen elä-
määnsä.
Aikuisten täytyy ottaa huomioon lapsen 
mielipide, kun he päättävät lapsen asioista. 
Heidän täytyy myös kertoa päätöksestä 
niin, että lapsi ymmärtää sen.

13. Lapsella on oikeus mielipiteeseensä. 
Mielipide ei saa loukata toisia ihmisiä.

14. Lapsella on oikeus ajatella vapaasti.
Lapsella on oikeus uskontoon.
Lapsella on oikeus itse päättää, kuuluuko 
hän uskontokuntaan, mutta lapsen ei ole 
pakko kuulua mihinkään uskontokuntaan. 
Vanhempien tehtävä on auttaa lasta tä-
män oikeuden käyttämisessä.

15. Lapsella on oikeus liittyä yhdistyksiin 
ja käydä niiden kokouksissa.

16. Lapsella on oikeus yksityisyyteen eli 
kukaan ei saa kertoa lapsen asioista toisel-
le ihmiselle ilman lapsen lupaa.
Lapsen kunniaa tai mainetta ei saa loukata.
Kukaan vieras ei saa tulla lapsen kotiin il-
man lupaa. Vain lapsi itse saa avata omat 
kirjeensä.

17. Lapsella on oikeus saada tietoa mo-
nipuolisesti. Aikuisten täytyy suojella lasta 
tiedolta, joka vahingoittaa häntä.

18. Lapsen vanhempien pitää huolehtia 
lapsen kasvatuksesta ja hoidosta. Valtion 
ja kuntien täytyy auttaa vanhempia, jos he 
tarvitsevat apua.

19. Aikuisten täytyy suojella lasta väkival-
lalta ja huonolta kohtelulta. Lasta ei saa sa-
tuttaa millään tavalla.

20. Lapsella on oikeus saada apua, jos 
vanhemmat eivät huolehdi hänestä tai 
kohtelevat häntä huonosti. Silloin lapsi voi 
asua esimerkiksi toisessa perheessä tai las-
tenkodissa.
Lapsi voi palata omaan kotiin, jos olot ko-
tona paranevat. Lapsen kotia ei saa vaihtaa 
monta kertaa. Lapsella on oikeus säilyttää 
suhteet hänelle tärkeisiin ihmisiin.

21. Lapsi voi saada pysyvästi uudet van-
hemmat, jos lapsen omat vanhemmat ovat 
kuolleet tai eivät voi huolehtia hänestä. Tä-
tä sanotaan adoptioksi.

22. Lapsi voi tulla Suomeen toisesta 
maasta pakolaisena. Myös silloin aikuisten 
täytyy huolehtia hänestä.

23. Vammaisella lapsella on oikeus saa-
da hoitoa ja apua. Hänellä on oikeus 
erikoishoitoon, joka on parasta hoitoa hä-
nelle. Lapsi voi saada hyvän elämän, kun 
häntä hoidetaan oikein. 
Vammaista lasta pitää auttaa niin, että hän 
voi käydä koulua ja hänellä voi olla harras-
tuksia.

24. Lapsella on oikeus elää mahdollisim-
man terveenä. Lapsella on oikeus saada 
hoitoa, jos hän sairastuu. Lapsella on oi-
keus päästä lääkäriin. Myös äidin tervey-
destä täytyy huolehtia, kun hän odottaa 
vauvaa.

25. Muiden aikuisten täytyy hoitaa lasta 
hyvin, jos hän ei voi asua omien vanhempi-
ensa luona. Lastensuojelun työntekijöiden 
täytyy välillä tarkistaa, voiko lapsi muuttaa 
takaisin omaan kotiin.

26. Lapsella ja hänen vanhemmillaan on 
oikeus saada valtiolta apua raha-asioissa.

27. Lapsella on oikeus saada koti, ruokaa 
ja vaatteita. Valtion ja kuntien pitää aut-
taa vanhempia niin, että lapsi voi elää tur-
vallisesti.

28. Lapsella on oikeus käydä koulua.
Peruskoulun täytyy olla ilmainen. Kurin 
täytyy koulussa olla reilua.

Valtion täytyy huolehtia, että kaikki lapset 
käyvät peruskoulun. Valtion täytyy tarjo-
ta lapselle mahdollisuus opiskella myös pe-
ruskoulun jälkeen.

29. Koulun täytyy antaa lapselle tietoja ja 
taitoja. Sen täytyy opettaa lapselle omaa 
äidinkieltä.
Opettajien täytyy kertoa lapsen omasta ja 
muiden maiden kulttuureista. Opettajien 
täytyy kertoa myös lasten oikeuksista ja ih-
misoikeuksista. Koulussa lapset oppivat, 
mitä tarkoittavat monikulttuurisuus, ympä-
ristönsuojelu ja tasa-arvo.

30. Lapsella on oikeus omaan kulttuuriin, 
uskontoon ja kieleen. Nämä oikeudet ovat 
myös lapsella, joka kuuluu vähemmistö-
ryhmään tai alkuperäkansaan.

31. Lapsella on oikeus levätä, leikkiä ja 
viettää vapaa-aikaa. Lapsella on oikeus tu-
tustua taiteeseen ja kulttuuriin eli käydä 
esimerkiksi konserteissa, museoissa ja te-
atterissa.

32. Lapsi ei saa tehdä sellaista työtä, jo-
ka vahingoittaa terveyttä tai haittaa kou-
lunkäyntiä.

33. Aikuisten täytyy suojella lasta huu-
meilta.

34. Aikuisen täytyy suojella lasta seksuaa-
liselta häirinnältä. Kukaan ei saa houkutel-
la tai pakottaa lasta seksiin.

35. Valtioiden täytyy estää lapsikauppa. 
Lapsikauppa tarkoittaa, että joku ryöstää 
lapsen hänen vanhemmiltaan ja myy hänet 
toiselle ihmiselle. Lapsikauppa on rikos.

36. Aikuisten täytyy suojella lasta huonol-
ta kohtelulta.

37. Kukaan ei saa kiduttaa tai rangais-
ta lasta julmasti. Lasta ei saa laittaa van-
kilaan, jos ei ole pakko. Jos lapsi joutuu 
vankilaan, aikuisten täytyy huolehtia hä-
nestä siellä hyvin. Lapsi ei saa olla vankilas-
sa pitkään.

38. Lapsi ei saa mennä armeijaan tai osal-
listua sotaan. Aikuisten täytyy suojella lap-
sia sodassa.

39. Valtion täytyy auttaa lasta, jos häntä 
on kohdeltu väärin.

40. Lasta täytyy suojella ja kunnioit-
taa, vaikka hän on rikkonut lakia tai häntä 
epäillään siitä.

41. Jonkin valtion laki voi olla lapselle pa-
rempi kuin tämä sopimus. Silloin ihmisten 
täytyy noudattaa oman maan lakia.

42. Valtion täytyy huolehtia, että kaikki 
sen asukkaat tietävät lapsen oikeudet.

43. YK:n lapsen oikeuksien komitea val-
voo, että kaikki noudattavat tätä sopimus-
ta.

44.–54. Nämä kohdat kertovat siitä, 
kuinka pitkään sopimus on voimassa ja mi-
ten valtiot noudattavat sopimusta.

Lähde: Lapsiasiavaltuutetun toimisto 
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Lainsäädännöllä mahdollistetaan esimer-
kiksi se, että kaikki lapset voivat saada 
varhaiskasvatusta ja käydä maksutonta 
peruskoulua, lainata kirjoja maksutta kir-
jastossa, perheille maksetaan lapsilisää 
tai että lapsi saa tarvitsemiaan sosiaali- 
tai terveyspalveluita. Ilman lainsäädän-
nön antamaa turvaa lapsuus olisi räikeän 
epätasa-arvoinen. 

Lainsäädännöllä vaikutetaan myös 
asenteisiin. Ruumiillisen kurittamisen 
kielto kirjattiin lakiin Suomessa Ruotsin 
jälkeen toisena maana maailmassa vuon-
na 1984. Sen jälkeen lapsiin kohdistuva 
kuritusväkivalta on vähentynyt meillä sel-
västi. Silti kuritusväkivallan vastaista työ-
tä on edelleen jatkettava. 

Lapsen oikeuksien sopimus 
viitoittaa
YK:n lapsen oikeuksien sopimus antaa 
suuntaviivat lasten oikeuksia koskeval-
le kansalliselle lainsäädännölle ja muille 
lapsia koskeville toimille. Lapsen oikeuk-
sien sopimuksessa turvattujen oikeuksien 
toteutuminen vaatii muun muassa lain-
säädäntöä, hallinnollista ohjausta, talou-
dellisia voimavaroja ja koulutusta. 

Lapsen oikeuksien sopimus edellyttää, 
että lapsia koskevissa toimissa on ensi-
sijaisesti otettava huomioon lapsen etu. 
Lapsen edun ensisijaisuus on sisällytet-
ty ohjaavana periaatteena esimerkiksi 
lapsenhuoltolakiin, sosiaalihuoltolakiin 
ja lastensuojelulakiin. Sen sijaan se puut-
tuu esimerkiksi koulutusta koskevasta 
lainsäädännöstä. 

Lapsivaikutusten arviointi 
lisääntynyt 
Lapsivaikutusten arviointi on väline lap-
sen edun selvittämiseen. Lapsivaiku-
tusten arvioinnilla luodaan edellytykset 
sille, että päätöksenteossa lasten tilanne 
ja tarpeet voitaisiin huomioida parhaal-
la mahdollisella tavalla. Lapsivaikutusten 

Lasten oikeuksia on toteutettava joka 
päivä lasten arjessa ja lapsiin vaikut-
tavassa päätöksenteossa. Hyväkään 
laki ei vielä tarkoita, että oikeudet 
myös käytännössä toteutuvat. Law in 
books ja law in action voivat olla kau-
kana toisistaan. Tarvitaankin lainsää-
dännön tehokasta toimeenpanoa, 
kuten riittävien resurssien kohden-
tamista lapsen oikeuksien toimeen-
panoon. 

Lasten ja nuorten palveluita, ku-
ten esimerkiksi oppilashuoltoa, kos-
kevien suositusten vaikutukset ovat 
osoittautuneet heikoiksi. Sitovat la-
kien säännökset pyritään usein 
täyttämään liian vähäisillä henki-
löresursseilla. Lasten oikeuksien 
toteutumista on edistettävä tavoit-
teellisesti ja lainsäädännön toimeen-
panoa on seurattava ja arvioitava niin 
valtion, kuntien kuin tulevien maa-
kuntien toiminnassa. Tarvitaan myös 
nykyistä tehokkaampia sanktioita sen 
varalle, ettei kunta tai maakunta ei 
noudata lakisääteisiä velvoitteita.    

Puheista tekoihin
Lapsen oikeus opetukseen on kirjattu 
niin lapsen oikeuksien sopimukseen, 
perustuslakiin kuin perusopetus-
lakiin. Jokaisella lapsella on myös 
oikeus turvalliseen opiskeluympä-
ristöön, parhaaseen mahdolliseen 
terveydentilaan ja terveyden suo-
jeluun. Siitä huolimatta kiusaami-

nen, ryhmästä ulossulkeminen tai 
homekoulut ovat monen lapsen ar-
kea. Kysymys on siitä, miten oikeuk-
sien toimeenpanoon suhtaudutaan. 
Kuitataanko kiusaamisongelma nol-
latoleranssipuheella ilman, että kiu-
saamisen esiintyvyyttä ja koulun 
ilmapiiriä jatkuvasti seurataan ja ha-
vaittuihin ongelmiin välittömästi puu-
tutaan?  Kuitataanko koulun vakavat 
sisäilmaongelmat sillä, että nyt ei ole 
rahaa korjauksiin, mutta ehkä sitten 
viiden vuoden kuluttua? 

Hyvässä asemassa oleva päätöksen-
tekijä voi olla etäällä heikommassa 
asemassa olevien lasten ja perhei-
den arjessa. Esimerkiksi päätettäes-
sä kokopäiväisen varhaiskasvatuksen 
rajaamisesta kuntapäättäjä saattaa 
peilata asiaa vain oman perheensä ti-
lanteesta. Siitä voi olla masentuneen 
yksihuoltajavanhemman tai kielitai-
dottomien maahanmuuttajavanhem-
pien perheen tilanne kovin etäällä. 
Päätöksenteossa onkin tärkeä tunnis-
taa, että lapset eivät muodosta yhte-
näistä ryhmää. 

Lapsiystävällinen toimintakulttuu-
ri, jossa lasta arvostetaan ja hänet 
kohdataan yksilönä ei ole itsestään-
selvyys. Lasten oikeuksia koskeva 
koulutus on tärkeää lapsiystävälli-
sen toimintakulttuurin saavuttami-
sessa. l 

Lait eivät toteudu itsestään

Lasten asialla
Esa Iivonen  
johtava asiantuntija,  
lapsi- ja perhepolitiikka ja 
lasten oikeudetLaki turvaa lapsuutta

arvioinnissa erityistä huomioita on kiin-
nitettävä haavoittuvassa asemassa oleviin 
lapsiryhmiin, kuten vammaisiin lapsiin, 
vähemmistöryhmiin kuuluviin lapsiin, 
vähävaraisissa perheissä eläviin lapsiin 
ja kodin ulkopuolelle sijoitettuihin lapsiin.

Tietoisuus lapsivaikutusten arvioinnis-
ta on lisääntynyt. Hallitusohjelmaankin 
on kirjattu päätösten lapsi- ja perhevai-
kutusten käyttöönotto. Pelkkä arviointi 
ei kuitenkaan riitä. Myös arviointiin si-
sältyvät johtopäätökset ja suositukset on 
otettava huomioon.  

Eriarvoistumista ehkäistävä
Lapsen oikeudet on taattava kaikille lap-
sille. Ei ole riittävää, että lapset voivat 
keskimäärin hyvin. Lapsen oikeuksien ko-

mitea korostaa, että syrjinnän kielto ei ole 
vain passiivinen velvollisuus, joka kieltää 
kaikenlaisen syrjinnän, vaan se edellyttää 
toimenpiteitä eriarvoisuuden tunnistami-
seksi ja korjaamiseksi. 

Lasten eriarvoistumiskehityksen kään-
täminen vaatii suunnitelmallisia ja ta-
voitteellisia toimia, jotka tulee kirjata 
kansalliseen, maakunnallisiin ja kunnal-
lisiin strategioihin. Monissa tilanteissa 
saatetaan tarvita positiivista erityiskoh-
telua yhdenvertaisuuden edistämiseksi 
ja eriarvoisuuden vähentämiseksi. Hyviä 
kokemuksia on saatu esimerkiksi lisävoi-
mavarojan kohdentamisesta kouluihin, 
joissa on tavallista enemmän heikommis-
ta lähtökohdista olevia oppilaita. 

Lainsäädäntö on tärkeässä asemassa lapsiystävällisen 
yhteiskunnan rakentamisessa. Lakien sisällön ohella 
olennaista on se, miten ne toteutuvat. 

Lapset voivat osallistua ja 
vaikuttaa
Lapsen oikeuksien sopimus on vahvista-
nut lasten mahdollisuuksia osallistua ja 
vaikuttaa. Lasta ei enää pidetä vain pas-
siivisena toiminnan kohteena vaan aktii-
visena toimijana ja oikeuksien haltijana. 
Lapsen oikeuksien sopimukseen, perus-
tuslakiin ja lapsenhuoltolakiin on kirjat-
tu lapsen oikeus ilmaista näkemyksensä 
ja vaikuttaa itseään koskeviin asioihin.

Perustuslakiin on kirjattu julkiselle 
vallalle velvoite edistää yksilön mahdol-
lisuuksia osallistua yhteiskunnalliseen 
toimintaan ja vaikuttaa häntä itseään kos-
kevaan päätöksentekoon. Velvoite koskee 
myös lasten osallistumis- ja vaikuttamis-
mahdollisuuksia. Kuntalain mukaan kun-
nan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä 
on oikeus osallistua ja vaikuttaa kunnan 
toimintaan. Oikeudella ei ole ikärajaa, ja 
se koskee myös alle 18-vuotiaita. Pelkäl-
lä nuorisovaltuuston asettamisella kunta 
ei siis voi kuitata lasten ja nuorten osal-
listumis- ja vaikutusmahdollisuuksien to-
teuttamista. 

Erityisen tärkeää on varmistaa osal-
lisuuden toteutuminen lapsen ja nuo-
ren kasvu- ja kehitysympäristöissä. 
Varhaiskasvatuslaissa edellytetään, että 
varhaiskasvatusta suunniteltaessa, toteu-
tettaessa ja arvioitaessa lapsen mielipide 
ja toivomukset on selvitettävä ja otettava 
huomioon hänen ikänsä ja kehityksensä 
edellyttämällä tavalla. Perusopetuslais-
sa edellytetään, että opetuksen järjestäjä 
edistää kaikkien oppilaiden osallisuutta ja 
huolehtii siitä, että kaikilla oppilailla on 
mahdollisuus osallistua koulun toimin-
taan ja kehittämiseen sekä ilmaista mie-
lipiteensä oppilaiden asemaan liittyvistä 
asioista. l

Kirjasto on lapsille tärkeä.

TEKSTI ESA IIVONEN KUVA MATTI MATIKAINEN
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TEKSTI KIRSI HEIKKINEN 
KUVAT TOMI NUOTSALO

u

okotusneula painuu lapsesi 
ihoon, ja hän alkaa itkeä. Mi-
ten reagoit?

a) Kehotat häntä lopettamaan 
parkumisen, koska eihän tuollai-

nen pikku pisto tunnu missään. 
b) Hätäännyt ja alat voivotella, koska et 
kestä, että lapseesi sattuu.
c) Otat lapsesi syliin ja lohdutat rauhalli-
sella äänellä: ”Auts, taisi vähän kirpaista. 
Onneksi kipu menee ihan pian ohi.”

Jos käyttäydyt tavalla a, tulet lytänneek-
si lapsesi kokemuksen. Se on erilainen 
kuin sinun aikuinen näkemyksesi asias-
ta. Kun väheksyt lapsen tuntemuksia, hä-
nelle muodostuu vähitellen käsitys, ettei 
niitä voi jakaa kenenkään toisen kanssa. 

Mikäli reagoit tyylillä b, luiskahdat liian 
syvälle lapsen tunteeseen. Hän saa kyllä 
vahvistuksen kokemukselleen, mutta kos-
ka sinäkin hätäännyt, hän jää luuloon, että 
tilanne on oikeasti vaarallinen – etkä sinä 
pysty tarjoamaan hänelle turvaa.

Jos sen sijaan toimit c-vaihtoehdon 
mukaan, onnistuit tavoittamaan lapsen 
mielen. Hahmotit, miten pieni ihminen 
tilanteen mieltää ja osoitit, että arvostat 
sitä. Viestit sekä eleilläsi että äänelläsi, et-
tä hän on silti turvassa. 

Lapsesi sisäistää, että joku toinen voi 
ymmärtää miltä hänestä tuntuu. Samalla 
ruokit hänen empatiakykyään – sitä kun 
ei voi käskemällä opettaa, vaan se täytyy 
saada itse kokea.

Lue ja tue 
Pienen mieltä

Mentalisaatio kuulostaa taikatempulta, mutta se on 
kyky, jota jokainen vanhempi tarvitsee. Onneksi sitä 
voi kuka tahansa harjoitella.

Ryhmästä mallia!
Mannerheimin Lastensuojeluliitto on 
kehittänyt perheryhmiä, joissa vahvis-
tetaan mentalisaatiokykyä. Niitä järjes-
tetään useissa kunnissa niin vauvojen 
kuin isompien lasten vanhemmille.

Keravalaiset Emma Koivula ja Jouni 
Nieminen osallistuivat viime keväänä 
Nuutti-esikoisensa kanssa uusille isille 
ja äideille tarkoitettuun Vahvuutta van-
hemmuuteen -ryhmään. 

– Kokoontumiset alkoivat, kun Nuut-
ti oli parikuinen. Muiden ryhmään osal-
listuneiden vauvat olivat suurin piirtein 
saman ikäisiä, joten tulimme toimi-
neeksi myös toistemme vertaistukena, Koivula kertoo.

– Oli huojentava huomata, että vanhempien toiveet ja pelot ovat 
loppujen lopuksi yllättävän samanlaisia. Ja että ikävistäkin tuntemuk-
sista, kuten väsymyksestä, voi ja saa puhua.

Mentalisaatiota ei käsitelty tapaamisissa teoreettisesti vaan oh-
jatun keskustelun ja leikkien avulla. Niissä heräteltiin huomioimaan 
muun muassa vauvan tunteita ja kehitysvaiheita, parisuhdetta, äidin 
ja isän tunteita ja jaksamista. 

– Ilmapiiri oli rento ja hauska. Käytännönläheinen lähestymistapa 
sopi hyvin kaltaiselleni ei-niin-teoreettiselle ihmiselle, Nieminen sa-
noo. 

Myös kotiin saatiin tehtäviä. Koivulan mukaan niiden tekeminen 
antoi luvan pysähtyä miettimään, miltä itsestä ja toisesta tuntuu. 
Miksi kukin reagoi niin kuin reagoi?

Tehtävien sytyttämiä ajatuksia ja kysymyksiä puitiin yhdessä puoli-
son ja ryhmäläisten kanssa.

– Monesti pohtiminen jatkui vielä autossa!
Molemmat ovat iloisia, että osallistuivat ryhmään.
– Oli hyvä katsoa asioita välillä ihan eri näkövinkkelistä, kuin mihin on tot-

tunut, Nieminen sanoo.
– Nyt ehdin joskus jopa jarruttaa, ennen kuin pinna palaa, Koivula nauraa.

Tietoa oman kuntasi perhe- tai vanhempainryhmistä voit kysyä neuvolastasi.

Näin 
mentalisaatio-
kyky kypsyy

Vastasyntynyt ei tiedosta 
tunteitaan, koska hänen 
aivokuorensa tunnealueet 
eivät vielä toimi. Samasta 
syystä hän ei pysty myös-
kään säätelemään tun-
nereaktioitaan. Alle puo-
len vuoden ikäinen vauva 
ei kykene erottamaan si-
säistä todellisuuttaan ul-
koisesta. Kun vauvaa kiu-
kuttaa, hän kokee myös 
muiden olevan kiukkuisia.

Vuoden ikäinen reagoi 
suoraan siihen mitä nä-
kee. Hän ei osaa hahmot-
taa, että huutava van-
hempi ei ole vihainen 
vaan väsynyt tai huolis-
saan. 

Noin puolivuotiaana ai-
vokuoren tunnealueet al-
kavat hiljalleen heräillä, ja 
tunteet yhdistyä orasta-
vaan tietoisuuteen. 

Toisella ja kolmannel-
la ikävuodella lapsi pys-
tyy nimeämään omia 
tunteitaan, ja irtaantuu 
pelkästä ulkoiseen ha-
vainnointiin pohjaavasta 
päättelystä. 

Noin neljän vuoden 
iässä lapsi tajuaa, et-
tä toisen ihmisen nä-
kökulma samaan ti-
lanteeseen voi olla 
erilainen kuin hänen 
omansa. 

Kouluikäinen ymmärtää 
myös sen, miten toisen 
ihmisen ilmaisemat tun-
teet vaikuttavat itseen ja 
päinvastoin. 

Murrosiän voimakkaat 
tunnemyrskyt voivat tila-
päisesti vaikeuttaa kykyä 
mentalisoida.

R

Mentalisaatio tar-
koittaa kykyä poh-
tia omaa ja toisen 
ihmisen näkökul-
maa, kokemusta ja 
sitä, millaisia tuntei-
ta, ajatuksia ja ta-
voitteita ihmisten 
reaktioiden ja käyt-
täytymisen taka-
na kulloinkin piilee. 
Tällaista ”mielenlu-
kutaitoa” tarvitaan 
kaikessa vuorovaiku-
tuksessa.

Jouni, Emma ja Nuutti.
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Lähteet: Mentalisaatio ihmistä suojaavana tekijänä. Duodecim. 
Mentalisaatio perheiden kohtaamisessa. MLL. 
Mielenlukutaitoa! Opas turvallisen päiväkotiryhmän rakentamiseen. MLL. 
Virittäydy lapsen taajuudelle. Adoptioperheet-lehti. 
Pää edellä. Näin tuet lapsesi aivojen kehitystä. WSOY. 
http://www.dila.fi/files/1116/Mentalisaatio_-_kyky_pitaa_mieli_mielessa.pdf

Tällaisesta tunteiden sanoittamises-
ta on tutkitusti hyötyä. Jo pelkkä tuntei-
den nimeäminen aktivoi niitä säätelevää 
aivojen etuotsalohkoa, mikä puolestaan 
suitsii tunnekeskus mantelitumakkeen 
ylikierroksia. 

Tunnekokemusten sanoitus on erityi-
sen merkityksellistä kolmen–viiden vuo-
den iässä. On esimerkiksi havaittu, että 
lapset, joiden vanhemmat sanoittavat ah-
kerasti sisarusten välisiä riitoja, ovat sosi-
aalisesti taitavampia esikouluiässä.

Jo yritys auttaa
Mentalisaatio ei ole aina helppoa. Kun on 
väsy, kiire tai omat tunteet kuohuvat, on 
rankkaa pitää mieli mielessä. 

Herkästi unohtuu myös se, että näem-
me toistemme tunteet henkisten silmä-
lasiemme läpi. Niitä ovat hioneet niin 
omat kokemuksemme kuin asenteemme.

Päätelmät toisen ihmisen mielenliik-
keistä ovat parhaimmillaankin arvauksia. 

– Jos on varma tulkinnastaan, on lakan-
nut mentalisoimasta, mentalisaatioteori-
an kehittäjä, professori Peter Fonagy on 
sanonut.

Vaikka tulkintasi menisikin välillä pie-
leen, älä lannistu. Tutkimusten mukaan jo 
mentalisaation yrittäminen parantaa vuo-
rovaikutusta. l

noin puolitoistavuotiaana. Tämän ikäisen 
aivot eivät kuitenkaan pysty vielä säätä-
mään käyttäytymistä komennon mukaan. 
Siksi kiellot kaikuvat taaperolle yleensä 
kuin kuuroille korville. Jarrut eivät toimi, 
koska aivojen ”lennonjohto” eli etuosaloh-
ko on vielä kypsymätön.

On tärkeää hyväksyä lapsen tunne sil-
loinkin, kun teko ei ole hyväksyttävä. Tun-
teethan eivät ole hyviä tai pahoja, ne vain 
ovat. Niitä ei saa pois mitätöimällä, toru-
malla tai paheksumalla.

Jos lasta rankaistaan tunteesta, hän op-
pii ehkä olemaan näyttämättä sitä, mutta 
tunne jää. Hän voi jopa kokea itsensä huo-
noksi, koska hänellä on tuo vanhempien 
tuomitsema tunne. Siksi aikuisen täytyy 
vain ottaa vastaan lapsen vaikeatkin tun-
teet ja auttaa hänet niiden yli.

Isompikaan lapsi ei pysty ottamaan vas-
taan neuvoja ja perusteluja hepulin kes-
kellä. Vasta kun tunnemyrsky tyyntyy, on 
selitysten ja opastuksen aika.

Silloinkaan, kun heittäytyy selälleen 
räyhäämään makeishyllyn eteen, hän-
tä ei kannata tyrmätä samalla voimalla. 
Lapsen pettymyksestä voi tulla siedettä-
vämpi, kun osoitat sille ymmärrystä: ”Sinä 
haluat karkkia ja sinua harmittaa, ettet nyt 
sitä saa. Olisipa muuten kivaa asua Päin-
vastoin -planeetalla, missä karkki olisi ter-
veellistä ja sitä saisi syödä niin paljon kuin 
itse haluaa!”

Vanhemman työkalu
Mentalisaatio tarkoittaa kykyä pohtia 
omaa ja toisen ihmisen näkökulmaa, ko-
kemusta ja sitä, millaisia tunteita, ajatuk-
sia ja tavoitteita ihmisten reaktioiden ja 
käyttäytymisen takana kulloinkin piilee. 
Tällaista ”mielenlukutaitoa” tarvitaan 
kaikessa vuorovaikutuksessa, mutta eri-
tyisen olennainen se on vanhemman ja 
lapsen vuorovaikutuksessa. Lapsen tun-
netaidot kehittyvät aikuisen mentalisaa-
tiotaidon varassa.

Jokainen meistä kokee ja reagoi asi-
oihin omalla tavallaan. Edes vastasyn-
tyneet eivät ole samanlaisia keskenään. 
Kun tarkkailet ja mietit tietoisesti vauva-
si mielentiloja ja tunteita eri tilanteissa, 
opit herkistämään tuntosarvesi juuri hä-
nen yksilöllisille viesteilleen ja tarpeilleen. 

Kyky huomata, sietää ja tyynnytellä 
vauvasi hätää tukee myös tämän stres-
sijärjestelmän kypsymistä. Se vahvistaa 
hänen kykyään pikkuhiljaa säädellä myös 
itse itseään. 

Mikäli vanhemmalla ei ole halua tai ky-
kyä ymmärtää lapsen näkökulmaa, hän 
saattaa esimerkiksi uskoa, että vauva it-
kee tahallaan, vain hänen kiusakseen. 

Tunteet eivät ole pahoja
Kestää kauan, ennen kuin vauva pystyy ot-
tamaan tunteensa haltuun. Ensimmäinen 
kielellinen keino tunteiden ilmaisuun on 
yleensä sana ”ei”, jonka lapsi omaksuu 

Lapsen tunteita 
on hyvä sanoittaa 
pienestä pitäen. 
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Anni-Elina Karvonen

Sateenkaariperheissä 
kasvetaan moninaisuuteen

Vauvan päivä 
syyskuussa 
Suomessa vietetään ensimmäisenä 
maailmassa vauvan päivää. Päivää on 
tarkoitus viettää vuosittain syyskuun 
viimeisenä perjantaina, nyt 29.9.

Vauvan päivänä kuka tahansa voi 
järjestää tapahtuman tai tervehtiä 
vastaantulevia vauvoja iloisesti. 
www.vauvasuomi.fi

Sata satua lapsilta
Hämeenlinnan, Hattulan ja Janakkalan 
kuntien lapsilta on tulossa omien satujen 
kirja: Sata satua lapsilta. Alueen varhais-
kasvattajat ovat tallentaneet lasten sadut 
ja tarinat sadutuksen keinoin.
www.facebook.com/satasatualapsilta 

Kasvatusvinkkejä isille
Isille on julkaistu isyysinfo.fi-palvelu, josta voi tilata säh-
köpostiinsa kannustavia kasvatusvinkkejä. Vinkit odotus-
ajasta aina lapsen täysi-ikäisyyteen saakka on kirjoitettu 
isältä isälle -vinkkelistä. Palvelusta vastaa Suomen Isät ry.

Mitä teet 
luonnossa?
Olen 
• poiminut metsästä marjoja. 
• leikkinyt talvella lumessa. 
• käynyt pyöräretkellä. 
• onkinut kaloja. 
• pidellyt kädessä jotain luonnon eläintä. 
• käynyt maatilalla. 
• katsellut tähtitaivasta. 
• tehnyt ruokaa nuotiolla. 
• ottanut kiinni syksyn putoavia lehtiä. 
• pyydystänyt hyönteisen. 

Lasten 10 yleisintä luontotekemistä. Fors-
san seudun Green Care -hankkeessa teh-

tyyn kyselyyn vastasi lähes 250 iältään 
2–12-vuotiasta lasta.  
www.hamk.fi/gc-klusteri

Vitonen yleisin 
viikkoraha
Suurin osa suomalaisista lapsista saa van-
hemmiltaan viikko- tai kuukausirahaa. 
Neljäsosa 7–17-vuotiaista lapsista ei saa 
lainkaan käyttörahaa. Alakoululaisilla ylei-
sin viikkoraha on 5 euroa ja yläkouluikäisil-
lä 9–15 euroa. 
Lähde: Nordean lapsiperhekysely.

Rikkaissa maissa joka viides lapsi 
elää köyhyydessä ja joka kahdeksas 
lapsi ei saa riittävästi terveellistä ja 
turvallista ruokaa. 
Lähde: Unicef: Report Card -tutkimus.

www.varinautit.fi -sivustolla on maksu-
tonta taidekasvatusmateriaalia lapsille ja 
nuorille, niin kouluun kuin kotiin. 

Suomessa on kehitetty ainutlaatuinen di-
gitaalinen kielenoppimispeli, jonka avulla 
lapsi voi aloittaa englannin kielen oppimi-
sen puhumalla. Lähde: Say it again, kid!, 
Suomen Akatemia. 

Sateenkaariperheiden lapset ja nuoret voi-
vat vähintään yhtä hyvin kuin valtaväestön 
lapset ja nuoret. Sateenkaariperheissä on 
myös erityisiä vahvuuksia. Esim. vanhem-
mat luovat keskimääräistä luottamukselli-
semman yhteyden lapsiinsa sekä tukevat ja 
kannustavat lapsiaan paljon.

Sateenkaariperheen lapset ja nuoret ko-
kevat, että heidät kasvatetaan monimuotoi-
suuteen. He näkevät monenlaisia perheitä 
sekä seksuaalisuuden ja sukupuolten moni-

naisuutta. Sateenkaariperheessä elämisen 
kielteiset puolet liittyvät ympäristön ikäviin 
asenteisiin ja kiusatuksi tulemiseen sekä 
näiden pelkäämiseen. 

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön 
kuuluvien vanhempien perheissä elävien 
lasten ja nuorten hyvinvointia ja kokemuk-
sia tutkittiin Suomessa ensimmäistä kertaa. 
Tutkimuksen tekivät Sateenkaariperheet ry 
ja Väestöliitto.

Hyväntekeväisyys 
kiinnostaa
Suomalaisista 74 prosenttia osallistuu jol-
lain tavalla hyväntekeväisyyteen. Kolmas-
osa lahjoittaa satunnaisesti eri keräyksiin 
tai järjestöille. Lahjoituspäätöksissä koros-
tuu rahaa keräävän tahon luotettavuus. 
www.vala.fi

Kirjastot 
ehkäisevät 
syrjäytymistä
Kirjasto on keskeinen lukutaidon 
ylläpitäjä, sillä sieltä lainataan vuo-
dessa 68 miljoonaa kirjaa. Hyvä lu-
kutaito on tutkitusti tehokas apu 
työllistymiseen ja syrjäytymisen 
ehkäisyyn. Lukutaidon tukemisesta 
saatavat säästöt ovat varovaistenkin 
arvioiden mukaan miljoonia euro-
ja. Kirjasto tavoittaa 97 prosenttia 
10−14-vuotiaiasta lapsista ja nuo-
rista. 
www.suomenkirjastoseura.fi

Seksuaaliväkivaltaa kokeneille on 
perustettu tukikeskus Helsinkiin. 
HYKSin Seri-tukikeskus on 
tarkoitettu 16 vuotta täyttäneille.
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Ihanat ipanat
Ihanat ipanat -niminen 

podcast tarjoaa tukea pienten 

lasten vanhemmille. 

Vanhemmat voivat lähettää podcastiin 

kysymyksiä, joihin Väestöliiton 

asiantuntijat vastaavat. Uusi jakso 

ilmestyy kerran viikossa. 

www.ihanatipanat.fi
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Kirjainkaupassa tavataan
Miten runoilija saisi kirjaimia sanoihin-
sa? Mistä löytyisi sanat säveltäjän laului-
hin? Itsepalvelukirjainkauppaan sijoittuva 
5–10-vuotiaille suunnattu näytelmä ratkoo 
yleisön kanssa sanaleikkejä. Teatteri Rol-
lon musiikkinäytelmä innostaa lukemisen 
ja kirjoittamisen opetteluun Vando Su-
vannon sanoin ja Janne Immosen sävelin. 
Lue, laula ja kirjoita! saa ensiesityksensä 
Helsingin Annantalolla 29.9., minkä jälkeen 
näytelmä lähtee kiertueelle pääkaupunki-
seudulle ja marraskuussa Uuteenkaupun-
kiin. www.rollo.fi

Keppihevoset ratsastavat 
maineeseen
Suomalaiset tytöt valloittavat maailmaa 
keppihevosillaan. Keppihevosharrastuksen 
parissa on jo yli 10 000 nuorta, pääasiassa 
10–18-vuotiaita tyttöjä, joista ohjaaja Sel-
ma Vilhunen on tehnyt riemukkaan doku-
mentin. Elokuva näyttää ennakkoluuloja 
vastaan urheasti taistelevien teinityttöjen 
innostuksen tähän Suomesta maailmalle 
levinneeseen lajiin. 

The Times -lehteä ja CNN-uutiskanavaa 
myöten huomioitu Hobbyhorse revolution 
-dokumentti on katsottavissa Elisa Viihteen 
Vuokraamossa sekä ostettavissa dvd:nä. 
www.facebook.com/hobbyhorserevolution

Keppihevostelu yhdistää liikuntaa ja kä-
sitöitä sekä leikkiä ja kilpailua. Harrastajien 
nettisivulta löytyy tietoa keppihevosista, 
kilpailuista ja näyttelyistä. 
www.viuhku.net/sky

Etnomusiikkia lasten makuun
Etnisiä vaikutteita Karjalasta ja maailmalta 
lastenmusiikkiin tuova Mimmit-yhtye juhlii 
10-vuotista taivaltaan Ystävyys-levyllä. Ni-
mikappaleen sanoitukseen on osallistunut 
yli tuhat lasta, jotka opettavat aikuisille, 
kuinka ystäviä tulisi kohdella. Pauliina Ler-
chen ja Hannamari Luukkasen laulun lisäk-
si kuullaan viulua, huilua, etnorumpuja ja 
japanilaista koto-soitinta. Mimmien klassi-
koista mukana ovat Vaarilla on saari, Minä 
soitan harmonikkaa ja Elefanttimarssi.  

Youtuben Mimmitmusic-kanavalla voi 
katsoa Meri Mortin ilakoivasti animoiman 
Ystävyys-videon. Mimmien juhlakonsertti 
pidetään 1.11. Espoon Louhisalissa. 
www.mimmit.com

Sika, kissa ja kukko rakentavat 
taloa 
Sika Sippurahäntä, Kissa Kirnauskis ja Kuk-
ko Punaheltta ovat talonrakennuspuuhissa, 
missä tarvitaan yhteistyön taitoja. Mutta 
mitä ihmeellistä tapahtui Kanalassa? Ystä-
vyydestä ja juoruilun haitoista kertova Vih-
reän Vihtametsän Uutisia -satuesitys ottaa 
yleisönsä leikkiin mukaan. Helka-Maria 
Kinnunen on koonnut uuden lastennäy-
telmän H.C. Andersenin ja Martti Haavion 
satuja mukaillen. 4–10-vuotiaille soveltuva 
esitys nähdään Kajaanin kaupunginteatte-
rin Sissilinnassa 28.12. asti. 
www.kajaaninteatteri.fi

Lasten visioita yhteisöllisyydestä
Kultturikeskus Villa Arttu esittelee tänä 
syksynä 16. kerran lasten ja nuorten tai-
teen tuotoksia eri puolilta maailmaa. Yh-
dessä – Together -kutsunäyttely esittelee 
yhteisöllisyyden teemaa kansainvälisesti. 
Näyttely nähdään Hyvinkään Villa Artus-
sa 4.10.2017–19.1.2018, minkä jälkeen se 
kiertää ainakin Helsinkiin. 
www.artcentre.fi

Kuinka olla vanhempi, kun perheen yhteinen elämä päät-
tyy? Miten löytää lapsen hyvinvoinnille parhaat ratkaisut? 
Kirja tarjoaa keinoja tukea lasta ja nuorta vanhempien 
erotessa sekä näkökulmia omaan vanhemmuuteen uu-
dessa tilanteessa. Heli Pruuki ja Jari Sinkkonen: Lapsi ja 
ero – Eväitä eteenpäin. Kirjapaja.

Tälläkin hetkellä 65 000–70 000 lapsella on ainakin yksi 
vanhempi, jolla on päihdeongelma. Kirjassa neljäkym-
mentä ihmistä kertoo, miltä isän tai äidin juominen tuntui 
ja millaisia vaikutuksia sillä on ollut. Ani Kellomäki: Kos-
teusvaurioita. Kasvukertomuksia pullon juurelta. Atena.

Kirja tunnetaidoista kertoo nuorelle, kuinka tärkeää on 
oppia ymmärtämään omia ja toisten tunteita ja että kai-
kenlaisista tunteista voi selvitä. Kirjassa on perustietoa 
tunteiden dynamiikasta, kehon ja mielen harjoituksia ja 
luovia tehtäviä. Kirjaan liittyy myös kasvattajan käsikirja 
lapsen tunnetaitojen tukemiseen. Anne-Mari Jääskinen ja 
Sanna Pelliccioni: Mitä sä rageet? # tunteita sikanolosta 
sairaan siistiin. Lasten Keskus.

Satua ja harjoituksia yhdistelevässä kirjassa lähdetään 
lapsen kanssa löytöretkelle internetiin. Kirjaa voi käyttää 
mm. alakoulussa ohjelmoinnin opettamisen yhteydessä. 
Linda Liukas: Hello Ruby – Löytöretkellä internetissä.  
Otava.
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Sukupolvien ruutumuistoja
Karvakuonoja, lasten tietoiskuja ja palau-
tepostia. Animaatioita ja lastenmusiikkia. 
Nukkeja, nalleja ja askartelua. Pikku Kak-
konen on tarjonnut iloa ja inspiraatiota 
monen sukupolven lapsille YLE TV2:n oh-
jelmistossa. Tänä vuonna vietetään ohjel-
man 40-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi 
Suomea kiertää Pikku Kakkosen juhlanäyt-
tely, jossa tutut hahmot on tuotu esille 
pienten katsojien mittasuhteisiin sovitet-
tuna. Koko perheen nostalginen näyttely 
on esillä syksyn aikana Turussa, Euralla, Ke-
missä ja Kuopiossa. www.yle.fi/lapset

Pulinat pois 
liikenteessä!
Alakouluikäiset koululaiset toivovat, että 
autoilijat keskittyisivät ajamiseen. He eh-
dottavat, ettei autoa ajettaessa puhuta pu-
helimeen.

Lapset kokivat myös oman kännykänsä 
turvallisuusriskiksi liikenteessä. Valtaosa 
oppilaista kertoi käyttävänsä puhelinta 
koulutiellä ainakin joskus, esim. yhteyden-
pitoon vanhempiensa kanssa.  

Liikennetilanteet kuormittavat lasta eri 
tavalla kuin aikuista. Siksi kannattaa sopia 
lasten kanssa, ettei esim. tietä ylittäes-
sä puhuta puhelimeen. Lapselle voi myös 
muistuttaa, että hän pysähtyy puhelun tai 
viestin kirjoittamisen ajaksi.
Lähde: Liikenneturvan kysely Lasten ajatuksia 
koulumatkoista. 

Tyytyväiset 
nuoret
Suomalaiset nuoret ovat erittäin tyytyväi-
siä elämäänsä. Erityisesti pojat kokevat 
elämänsä myönteisesti, kertoo kansainväli-
nen Pisa-tutkimus. Suomalaisnuoret olivat 
viidenneksi tyytyväisimpiä vertailussa mu-
kana olleiden 49 maan tai alueen joukossa. 
Pojista yli puolet ovat elämäänsä erittäin 
tyytyväisiä, tytöistä vähän yli kolmannes. 
Tutkimuksessa tyytyväisyys tarkoittaa yleis-
tä tyytyväisyyttä, johon myös koulunkäynti 
liittyy.

Pisa-tutkimuksessa selvitettiin ensim-
mäistä kertaa laajasti 15-vuotaiden nuor-
ten hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä ja 
niiden yhteyksiä Pisa-tuloksiin. Tutkimuk-
sessa oli mukana lähes 6 000 suomalaisop-
pilasta. 

Nuoria kiinnostaa koulutusaloista eniten liikun-
ta-ala, toiseksi eniten psykologia ja käyttäyty-
mistiede ja kolmanneksi eniten kauppatiede ja 
liiketalous. www.studentum.fi

Kirjoja
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Jäsensivut Jäsensivut

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

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

Alennukset tuotteista ja verkkokaupoista
	 Decola.fi
	 Feelmax.fi
 Instrumentarium

PUHEENJOHTAJISTO

Liittovaltuuston puheenjohtaja
hallintojohtaja Tarja Larmasuo

Liittovaltuuston varapuheenjohtajat
arkkitehti Jarmo Heimo
yhteysjohtaja Anu Mustonen

Liittohallituksen puheenjohtaja
lasten- ja nuorisopsykiatrian
erikoislääkäri Linnea Karlsson

Liittohallituksen varapuheenjohtaja 
professori Jouko Huttunen
ylilääkäri Outi Strid

KESKUSTOIMISTON JOHTORYHMÄ

Pääsihteeri Milla Kalliomaa

Johtava asiantuntija Esa Iivonen

Johtava asiantuntija Liisa Partio

Ohjelmajohtaja Marie Rautava

Hallintojohtaja Stina Stavén

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

Auto- ja välinevuokraus
 City Car Club
 Hertz autovuokraamo

 Tarkemmat tiedot jäseneduista   
 osoitteessa: 
 mll.fi/jasenedut

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

Kuortaneen urheiluopisto

Synsam

Decola.fi

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

Oppi & Ilo
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MLL:ssa on 87 000 jäsentä. Oman elämän-
tilanteen	mukaan	joku	on	aktiivinen	va-
paaehtoinen, toinen kannatusjäsen. Joka 
ikistä teistä tarvitaan!

Tätä kaikkea teemme yhdessä
✿	Rakennamme lapsiystävällistä yhteis-
kuntaa. Puolustamme lapsen oikeuksia, 
tuomme esille lasten, nuorten ja vanhem-
pien mielipiteitä ja vaikutamme perheitä 
koskevaan päätöksentekoon. MLL:n kan-
nalla	on	väliä	juuri	siksi,	että	yhdessä	meitä	
on monta.

✿	Ylläpidämme yli 500 perhekahvilaa, jot-
ka ovat vanhemmille helppoja paikkoja 

Kiitos, jäsen!
Jäsenyytesi	on	kannanotto	lapsiystävällisen	yhteiskunnan	
puolesta. Se mahdollistaa valtavan määrän työtä ja toimintaa 
suomalaisten lasten hyväksi.

tulla hengähtämään ja löytämään muita 
lapsiperhearkea eläviä. Vertaistuki voi pe-
lastaa arjen.

✿	Järjestämme kaikille avoimia ja yleensä 
maksuttomia	tapahtumia,	retkiä,	leirejä	ja	
vertaisryhmiä. Esimerkiksi Terhokerhoissa 
eri sukupolvet kohtaavat leikin merkeissä. 
Avoimet ja helpot kohtaamisen paikat vä-
hentävät	yksinäisyyttä.

✿	Koulutamme satoja tukihenkilöitä, ku-
ten	perhekummeja	ja	maahanmuuttaja-
äitien	ystäviä,	vanhempien	ja	perheiden	
tueksi. MLL:n kylämummit ja -vaarit tarjoa-
vat aikaansa lapsille eri puolilla maata.

✿	Ylläpidämme Lasten ja nuorten puhelin-
ta, jossa kuunnellaan lapsia vuoden jokai-
sena päivänä. Viime vuonna vapaaehtoiset 
päivystäjät vastasivat yli 26 000 yhteyden-
ottoon.

✿	Tarjoamme Vanhempainpuhelimessa 
keskustelukumppanuutta	kaikissa	vanhem-
muuden, lapsen kasvun ja kehitykseen liit-
tyvissä asioissa. Vanhempainpuhelimen 
yhteydenotot lisääntyivät viime vuonna 25 
prosenttia	ja	nyt	niitä	on	vuodessa	noin	 
1 400.

Seuraa somekanaviamme, 
niin tiedät mitä MLL:ssa 
tapahtuu juuri nyt
Facebook: 
Mannerheimin	Lastensuojeluliitto,	
MLL	Nuortennetti,	Leikkipäivä,	 
Hyvä Joulumieli -keräys, Terhokerho

Twitter: 
@MLL_fi,	@leikkipaiva,	 
@hyvajoulumieli 

MLL-blogi: 
mll.fi/blogi

YouTube: 
Mannerheimin	Lastensuojeluliitto,	
MLLnuortennetti

Instagram: 
@mll_fi,	@MLL_nuortennetti,	 
@hyvajoulumieli  

mll.fi /jasenyys
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Sisätossut kerhoon ja päiväkotiin

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

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

Kurkkaa nettiin

Päävalikko
Päävalikosta pääset nopeasti eri koh-
deryhmiemme suosituimpiin sisäl-
töihin. Näet myös ajankohtaisimmat 
nostot kustakin aihepiiristä.

Vanhempainnetti
Pohditko lapsen tai nuoren kehitys-
tä? Vanhempainnetin tutut sisällöt 
ovat nyt entistä helpompia löytää. 
Voit selata lapsen ja nuoren kehityk-
seen liittyviä sisältöjä teemojen tai 
iän mukaan ja etsiä vastauksia van-
hempia eniten askarruttaviin pul-
miin tai arkipäiväisiin pähkinöihin.

Ajankohtaista
Ajankohtaista-osiossa sijaitsevat 
esimerkiksi asiantuntijoidemme 
tuoreimmat blogi-kirjoitukset, uuti-
semme sekä kannanotot ajankohtai-
siin teemoihin.

Tue työtämme
Haluatko tehdä kanssamme lapsiys-
tävällisempää Suomea? Tapoja aut-
taa on monia ja niistä on kerrottu 
lisää Tue työtämme -osiossa. Voit tul-
la vapaaehtoiseksi, lahjoittaa tai liit-
tyä jäseneksi.

PALAUTE

Mitä mieltä olet 

uudistuneesta 

sivustostamme? Laita 

meille palautetta 

osoitteeseen 

mll@mll.fi

Avasimme elokuun alussa uudis-
tuneen mll.fi-sivuston. Nyt sivu-
jamme on sujuvaa käyttää myös 
mobiililaitteilla. Sivuston ulkoasu 
muuttui raikkaan selkeäksi. 

Tuletpa sivustolle millä tahansa 
laitteella, löydät etsimäsi sisällöt 
vaivattomasti valikoista. Sivustolla 
ovat edelleen tutut ja tärkeät sisäl-
löt niin vanhemmille kuin ammat-
tilaisille. 

mll.fi nyt kätevästi kännykässä 



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

ammattilaiset ovat luoneet Oppi&ilo-sarjan, jotta lapset saavat loistaa!
Löydät tuotteet kirjakaupoista, marketeista ja tavarataloista tai voit tilata

ne kätevästi kotiin verkkokaupasta www.oppijailo.fi

Kurkkaa

ja

kuuntele!

Luukku- 
kirjoissa

runsaasti
tutkittavaa!
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