
Leskimiehen arkea
Kolumni

Martta, Ruut ja 
Oliver miettivät  mitä 
kansanedustajat 
mahtoivat tarkoittaa 
allekirjoittaessaan Lasten ja 
nuorten kansanedustajan 
huoneentaulun 
vuosille 2015 – 2019. 
Teksti ja kuvat Raili Mykkänen

Käpylän peruskoulun neljäsluokka-
laiset Martta Rämö, Ruut Kuitti-
nen ja Oliver Pirttilä kuuntelivat 
uteliaina kansanedustaja ehdok-

kaiden allekirjoittamasta huoneentaulusta. 
Lähes puolet nykyisistä kansanedustajista on 
allekirjoittanut lupauksen toimia varsinkin 
lasten ja nuorten kansanedustajina. Lapsil-
le on annettu lupaus. 

Kaikki kolme lasta sanovat, että hyviin 
lupauksiin haluaa luottaa silloin, kun jotain 
sellaista on tapahtumassa, joka merkitsee it-
selle paljon.  Millaisia asioita heidän omas-
sa elämässään on juuri nyt, joista on annettu 
sellainen lupaus, joita voi odottaa?

– Me menemme kesällä Afrikkaan, sanoo 
Oliver, 10.

– Minä uskoin, että saan trampoliinin, ja 
sain, sanoo Martta, 11.

– Minä uskon pääseväni Linnanmäelle lo-
malla, sanoo Ruut, 10.

Mistä he sitten tietävät, että näin tapah-
tuu? He katsovat minua kuin ”miten niin mis-
tä”, ja ovat yksimielisiä vastatessaan, että sii-
tä, että nämä ovat aikuisten lupauksia. Siitä 
he sen tietävät. 

Ovatko aikuisten lupaukset erilaisia kuin 
lasten? 

– Aikuisilla on harkintakykyä. Siksi he voi-
vat paremmin tietää, mitä voi luvata ja mitä 
ei, vastaa Oliver ja lisää, että aikuiset voi-
vat kyllä tehdä myös sellaista, että sanovat, 
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AJASSA

Pieni lepattava liekki  
  Käyn nukkumaan, ja vain muutaman tunnin jälkeen puhelimeni soi. 

”Äiti on nyt kuollut”, isäni kertoo. Tiesin odottaa suru-uutista, mutta 
aina se pysäyttää. Lähiomaisen kuolemaan ei voi ikinä totttua. Nukun 
huonosti ja herättyäni kerron asian myös pojalleni, joka toteaa: ”Tämä 
on elämäni toiseksi raskain päivä, pitääkö mun mennä kouluun?” 

Muutamaa päivää aiemmin olimme kaikkien omaisten kanssa sai-
raalassa jättämässä äidilleni jäähyväisiä. Äitini nosti kätensä hitaasti 
ja vilkutti meille. Tiesin jo silloin, että se oli viimeinen näkemisemme. 
”Hei, hei, rakas äiti!”

”Lipaston päällä on kirje, jonka saa avata vasta kuolemani jälkeen”, 
äitini kirjoitti minulle talvella. Nyt se avataan ja siinä on yksityiskohtai-
set ohjeet hautajaisiin ja muistojuhlaan, sekä testamentti.

Äidilläni on ollut aikaa valmistautua lähtöön. Hän tiesi, että tällä ta-
valla voi helpottaa omaisten taakkaa.

Kappelissa poikani ei halua enää nähdä mummia, vaan jää autoon 
istumaan. Minä käyn isäni ja siskoni kanssa asettamassa kodin puu-
tarhan lemmikeistä ja sammalleimusta tehdyn kimpun äitini arkkuun.

Adagio soi ja arkku kannetaan kirkon alttarin eteen. Poikani kantaa 
kynttilää saattoväen takana.

Pieni lepattava kynttilänliekki on monien mielestä kuin toivo selviämi-
sestä suuren surun keskellä. Nuoremmat sukupolvet jatkavat vaellustaan.

Ihmettelen, miksi joudun näin usein järjestämään hautajaisia. Tote-
an hölmösti pojalleni, ettei hänellä varmasti ole oikein käsitystä, kuin-
ka monissa hautajaisissa hän joutuu käymään elämänsä aikana. ”Mä en 
halua tietää”, hän vastaa.

Poikani on ainoa lapsi koko muistojuhlassa ja saa juttuseuraa monis-
ta. Muistopuheiden ja kahvittelun jälkeen poikani katoaa jonnekin. Löy-
dän hänet makaamassa yläkerran sohvalta katsomassa televisiota. ”Ru-
pesi väsyttämään ihan sikana.” Muistan itsekin, miten raskaalta tuntui 
lapsena nähdä vain aikuisia ympärillään, ja selvitä muistotilaisuuden 
tunnelmista. Nyökkään ymmärtävästi. Vajoan itsekin sängynpohjalle. 



jos tulet kauppaan mukaan, niin sitten saat  
keksejä, mutta sitten, kaupasta palattua, se 
keksien saaminen ei jostain syystä olekaan 
enää hyvä idea. 

– Silloin tulee hetkeksi pahamieli, kun 
on luullut, että kauppaan lähtemiseen liit-
tyi se keksijuttu.

– Sellainen toisenlainen pahamieli tulee, 
jos aikuinen ei kuuntele. Jos itsellä on tärke-
ää asiaa josta haluaa kovasti kertoa aikuisel-
le, mutta aikuinen ei kuuntele. Silloin se asia 
jää niin kuin minuun, Martta sanoo. Sitten 
hän lisää, että lupauksia voi myös korjata. 

– Niin kuin isälle kävi Visulahteen lähte-
misen kanssa, että sen pitikin rakentaa ta-
loa, niin syksyllä mentiin sitten Flamingoon. 

– Sellaista ei pidä mennä lupaamaan, mitä 
ei voi pitää, muistuttaa Ruut. 

No, mistä sen voi tietää, mitä lupauksia 
voi pitää ja mitä ei?

– Ei pidä mennä lupaamaan, että pitää sa-
laisuuden, ellei aio sitä pitää, konkretisoi Oli-
ver ja lisää: – Itse en lupaa, ellen tunne, että 
lupaukseni on totta.

– Minä en uskaltaisi luvata, että joku oli-
si aina minun paras kaveri, miettii Martta ja 
täsmentää, että lapsen elämä on vasta lapsen 
elämä, eikä aikuisena olemisesta voi tietää.

– Ei luottamusta oikeastaan tarvitse miet-
tiä, huomaa sitten Ruut. – Joskus, jos herää 
aamulla liian myöhään ja huomaa, ettei ehdi 
vaikka viedäkään kirjaston kirjaa, niin silloin 
kun luottaa, voi sanoa, että voisitko viedä tä-
män kirjaston kirjan, ja toinen sanoo, että tot-
ta kai. Luottamuksesta tulee hyvä ja kevyt olo. 

– Niin --- hmmm, tai jos ei aamulla ehdi 
viedä koiraa ja pyytää, että veisitkö sinä sen. 
Sitten toinen ei olekaan vienyt. Silloin tulee 
itselle jälkeenpäin koko päivästä pahamie-
li, kun on koko päivän luullut, että toinen 
on tehnyt niin kuin on pyytänyt. Tai jos vas-
tataan, että no, nythän sinä olet siinä, joten 
voit viedä sen yhtä hyvin itse. Silloin tulee 
koiran takia pahamieli.

– Mutta kyllä voi olla niinkin, että toinen 
on vaan unohtanut. Sellaisesta unohdukses-
ta ei suutu, jos tietää, että toinen on vilpitön 
ja unohtanut, Ruut jatkaa. 

– On niitäkin, jotka valehtelevat usein, sit-
ten niitä ei enää usko. Ja sitten kun epäilee 
niiden sanoja, kun ne puhuu totta, ne suut-
tuu.  Sellaisten kanssa tulee helposti riitaa.

– Mutta ei sellainen ole mitään oikeaa 
huolta pitämistä, jos aikuinen lupaa pitää 
huolta vaikka meidän koulusta ja antaa sit-
ten kaksi palloa ja sanoo, että nyt olen pitä-
nyt huolta, Martta pohtii muka-huolenpitoa. 

– Meillä voisi kyllä olla parempaa koulu-

ruokaa, hän sitten lisää miettiessään olisi-
ko nykyisessä koulussa jotain muutettavaa.

– Ei sitä voi valita! Toihan on mielipide. 
Joku, joka nyt pitää tästä ruuasta, ei halua 
toisenlaista ruokaa, Ruut pohtii.

– Niin… mutta on muutettavaakin, lisää 
Oliver. – Lapsillakin voisi olla sellaiset kun-
non tuolit luokassa, joissa on mukava istua… 
voisi olla vaikka tyyny tuolilla. Samalla taval-
la mukavat työtuolit kuin aikuisten töissä. 

Martassa herää monenlaisia tunteita, kun hän miettii mitä lupaus merkitsee. Hän 
miettii onko mahdollista luvata asioita, jotka kestäisivät aikuisuuteen saakka. 

Oliverista ei pitäisi luvata, ellei lupausta voi pitää. Tarinoita saa dramatisoida, se ei
ole valehtelemista, mutta lupauksen pettäminen on. Ystävyyskin on lupaus. 

Allekirjoitettu

LUPAUS
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Mitä kansanedustajat sitten lupasivat  allekirjoittaessaan 
LASten jA nUorten kAnSAnedUStAjAn 

hUoneentAULUn 2015 - 2019? 

1. HuOleHdin, eTTä lasTen 
ja nuOrTen HYvinvOinTiin 
invesTOidaan

 Hyvinvointi on Suomessa jakautunutta. Ai-
empaa suuremmalle joukolle lapsia ja nuo-
ria kasautuu erilaisia hyvinvoinnin ja tervey-
den ongelmia, jotka pahimmillaan johtavat 
koulutuksen, sosiaalisten suhteiden ja työ-
elämän ulkopuolelle jäämiseen sekä syrjäy-
tymiseen. Lapsilla ja nuorilla on oikeus hy-
vään ja turvalliseen elämään. Lapsuus ja nuo-
ruus muodostavat perustan myös aikuisiän 
hyvinvoinnille, työ- ja toimintakyvylle. Lapset 
ja nuoret tarvitsevat hyvään elämään julkisia 
palveluja aikuisia enemmän. Perheen lisäk-
si varhaiskasvatus, esi- ja perusopetus, toi-
sen asteen koulutus ja vapaa-ajan toiminnot 
ovat lasten ja nuorten arjen kasvuympäristö-
jä.  Eduskunnan on käytävä vähintään ker-
ran vaalikaudessa laaja keskustelu lasten ja 
nuorten hyvinvoinnista Suomessa. Keskus-
teluun on sisällytettävä myös, miten Suomi 
kantaa oman vastuunsa maailman lasten hy-
vinvoinnista. 

edistän näitä asioita: 

•	 Lasten	ja	nuorten	hyvinvointiin	investoi-
daan.	

•	 Lapsuus-	ja	nuoruusiän	terveys-	ja	hy-
vinvointieroja	kavennetaan	tavoitteelli-
sesti.

2. varMisTan, eTTä pääTösTen 
vaikuTukseT arviOidaan

  Vuonna 2012 vain kolmessa prosentissa 
hallituksen lakiesityksiä arvioitiin lapsiin ja 
nuoriin kohdistuvia vaikutuksia. Vaikutusten 
arvioinnilla selvitetään päätöksen tai toimen-
piteen vaikutuksia ihmisten hyvinvointiin ja 
terveyteen. Julkisen vallan päätöksenteossa 
on arvioitava päätösten vaikutukset kaikkiin 
lapsiin ja nuoriin. Vaikutusten arvioinnilla 
saadaan parempia ja vaikutuksiltaan tavoit-
teiden mukaisia päätöksiä. Vaikutusten arvi-
ointi on tällä hetkellä puutteellista. 

Lapset ja nuoret eivät muodosta yhtä yh-
tenäistä ryhmää, joten vaikutuksia tulee tar-
kastella erilaisten lasten ja nuorten näkökul-
masta. Vaikutusten arvioinnilla ja huomioin-
nilla voidaan edistää yhdenvertaisuutta sekä 
ehkäistä syrjintää, ulkopuolisuutta ja syrjäy-

tymistä. Vähemmistöryhmiin kuuluvien las-
ten ja nuorten oikeuksien toteutuminen on 
suurimmassa vaarassa. YK:n lapsen oikeuk-
sien komitea on kehottanut (2011) Suomea 
tehostamaan pyrkimyksiään torjua kaikkia 
syrjinnän muotoja.

edistän näitä asioita: 

•	 Lakiesitysten	valmistelussa	arvioidaan	
lainsäädäntöratkaisujen	vaikutukset	
lasten	ja	nuorten	hyvinvointiin.	

•	 Valtion	talousarvion	valmistelussa	arvi-
oidaan	talousarviopäätösten	vaikutuksia	
lapsiin	ja	nuoriin.

•	 Vaikutusten	arvioinnin	tulokset	otetaan	
huomioon	päätöksiä	tehtäessä.	

•	 Lapsiin	ja	nuoriin	kohdistuvaa	syrjintää	
ehkäistään	tavoitteellisesti.

3. edisTän lasTen ja nuOrTen 
OsallisuuTTa  

 Kouluterveyskyselyn mukaan kahdeksas- 
ja yhdeksäsluokkalaisista yli 40 % kokee, et-
tei heidän mielipiteillään ole vaikutusta kou-
lutyön kehittämiseen. Nuorisobarometrin 
mukaan vain yksi kymmenestä nuoresta ko-
kee vaikutusmahdollisuutensa hyviksi oman 
asuinkuntansa päätöksentekoon. Nuoriso-
valtuusto on nuorten mielestä äänestämisen 
jälkeen tehokkain tapa vaikuttaa. 

Osallisuuteen kuuluu arvostava kohtaa-
minen ja kuulluksi tulemisen tunne. Toteu-

tuakseen osallisuus vaatii aikuisilta oikeaa 
asennetta ja osaamista. Osallisuus on kuu-
lumista yhteisöihin ja mahdollisuutta vaikut-
taa itseään, yhteisöjä ja yhteiskuntaa koske-
viin asioihin. 

edistän näitä asioita: 

•	 Lasten	ja	nuorten	osallisuutta	ja	vaiku-
tusmahdollisuuksia	vahvistetaan	koko	
yhteiskunnassa	lasten	ja	nuorten	ikä-
kauteen	sopivalla	tavalla.	Myös	pienten	
lasten	osallisuus	muistetaan.		

•	 Oppilas-	ja	opiskelijakuntien,	lasten	
parlamenttien	sekä	nuorisovaltuusto-
jen	toimintaa	varten	taataan	riittävät	
ohjaus-	ja	toimintaresurssit.

•	 Kansalaistoiminnan	toimintaedellytyk-
set	turvataan.

•	 Lasten	ja	nuorten	kohtaamista	ja	osalli-
suutta	palveluissa	parannetaan.

•	 Sekä	nuorisotakuun	toteuttamiseen	että	
ennaltaehkäisevään	nuorisotyöhön	taa-
taan	riittävät	resurssit	ja	nuorisotakuuta	
kehitetään	yhdessä	nuorten	kanssa.

•	 Taataan,	että	myös	alle	18-vuotiailla	
nuorilla	on	yhdenvertainen	mahdol-
lisuus	osallistua	yhteiskunnallisten	
päätösten	tekoon,	valmisteluun	ja	
arviointiin.

4. edisTän lasTen ja nuOrTen HYvää 
kasvu- ja elinYMpärisTöä

  Lasten ja nuorten hyvinvointi rakentuu 
perheessä, vertaissuhteissa, koulutukses-
sa ja vapaa-ajan toiminnoissa. Investoimal-

ruutista rakkaiden ihmisten kesken on vaivatonta esittää toiveita ja pitää lupauksia, 
sillä auttaminen kuuluu yhdessä olemiseen. 
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Äidin paikalta
Kolumni

la peruspalveluihin kuten neuvolapalvelui-
hin sekä varhaiskasvatukseen, koulutukseen, 
opiskeluhuoltoon, nuorisotyöhön ja vapaa-
ajan palveluihin ehkäistään syrjäytymistä ja 
säästetään kalliista korjaavista toimenpiteis-
tä. Lapset, nuoret ja perheet tarvitsevat kyn-
nyksettömiä palveluja, joihin heidän on help-
po ottaa yhteyttä ja tulla. Näin hyvinvoinnin 
ja terveyden ongelmiin voidaan tarjota tukea 
mahdollisimman varhain eivätkä ongelmat 
pääse kasvamaan liian suuriksi. Työelämän 
kuormittavuus, kiire, ylityöt ja määräaikai-
set työsuhteet vaikeuttavat perheiden arkea. 
Työn tai opiskelun ja perheen yhteensovitta-
mista tulee helpottaa.

edistän näitä asioita: 

•	 Lasten	ja	nuorten	peruspalvelut	toteute-
taan	lähipalveluina.	

•	 Esi-	ja	perusopetus	sekä	tutkintoon	
johtava	koulutus	on	oltava	kaikille	mak-
sutonta.	

•	 Lapsille	ja	nuorille	turvataan	yhdenver-
taiset	opiskeluhuollon	palvelut	koko	
maassa.	

•	 Jokaiselle	lapselle	ja	nuorelle	turvataan	
mahdollisuus	harrastamiseen.			

•	 Lapsilisä	säilytetään	yleisenä	ja	kaikille	
yhteisenä	etuutena	ja	lapsilisän	ostovoi-
ma	palautetaan	leikkausta	edeltävälle	
tasolle.	

•	 Joustava	hoitoraha,	jolla	tuetaan	osa-
aikatyötä	lasten	hoidon	vuoksi,	ulote-
taan	kaikkiin	alle	kouluikäisten	lasten	ja	
eka-	ja	tokaluokkalaisten	vanhempiin.	

•	 Sairaan	lapsen	hoitamiseksi	tarkoitetun	
tilapäisen	hoitovapaan	ikäraja	noste-
taan	13	vuoteen.	

•	 Varmistetaan,	että	opintotuki	mahdollis-
taa	täysipäiväisen	opiskelun.	Opintotu-
keen	palautetaan	huoltajakorotus.

Huoneentaulun olivat laatineet Lapsiasiavaltuu-
tettu,  Pelastakaa Lapset ry, Suomen Nuorisoyh-
teistyö – Allianssi ry, Kirkkohallituksen Kasvatus 
ja perheasiat,  Lastensuojelun Keskusliitto, Man-
nerheimin Lastensuojeluliitto, ,  Suomen Nuoriso-
valtuustojen Liitto - Nuva ry,  Suomen UNICEF,  
Suomen Vanhempainliitto, Valo,  Valtion nuori-
soasiain neuvottelukunta (Nuora). 
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Kiintymyksestä löytyy rikkaus
  On kaunis sunnuntaipäivä. Aurinko paistaa. Istun autossa, matkaa ko-

tiin on vielä 200 kilometriä. Väsymys hiukan painaa jo, sillä takana on 
tiukasti aikataulutettu viikko, sisältäen töitä ja opiskelua sekä lasten eri-
laisten asioiden hoitamista. Matkaan silti hyvillä mielin kohti kotia. On 
jo ilta, mutta kello on silti vasta sen verran, että tiedän ehtiväni kotiin en-
nen lasten iltatoimia. 

Kotimatkaani ilostuttaa eräs hyvin erityinen ihminen, jolta sain termos-
mukillisen kahvia mukaani kotimatkalle. Juuri nyt olen tyytyväinen, kah-
vista ja etenkin siitä, että joku ajatteli juuri minua, täysin pyyteettömästi.

Tämä erityinen ihminen on perheemme tukihenkilö. Hänestä on muo-
dostunut tärkeä osa perhettä, jaamme sekä ilot että surut. Hän myötäelää 
kanssamme sekä hyvinä että huonoina päivinä.

Tukihenkilön merkitystä on varmaan vaikea määritellä, se on yhdelle 
perheelle yhdenlainen, toiselle toisenlainen. Ihmissuhteet muodostuvat 
jokaisen perheen ja tukihenkilön välillä juuri omanlaisekseen. Tukihen-
kilö voi olla lapselle hyvin tärkeä. Saa luoda kestävän siteen luotettavan ja 
turvallisen aikuisen ihmisen kanssa. Mutta voi tukihenkilön merkitys olla 
iso myös vanhemmalle. Varsinkin siinä tilanteessa, jos ei ole riittävää tu-
kiverkostoa ympärillä ja toista aikuista, jonka kanssa jakaa vanhemmuut-
ta, arjen iloja ja suruja. Vanhemmat ovat varmasti hyviä vanhempia ilman 
tukihenkilöäkin, mutta tämänkaltainen avun mahdollisuus pitäisi nähdä 
vain positiivisena lisänä elämään.

Meidän perheessä lapsille tukihenkilö on täti. Se täti asettaa rajoja rak-
kaudella, huomioi ja kannustaa ja sen kanssa on yleensä aina tosi hauskaa. 
Tärkeä tekijä itselleni on myös se, että on olemassa toinen aikuinen ihmi-
nen, jonka kanssa voi luotettavasti jakaa sitä vanhemmuutta ja siihen liit-
tyviä iloja ja haasteita. Itselleni hän on ystävä, jonka kanssa jaetaan paljon 
muitakin kuin vain lapsiin tai kasvatukseen liittyviä asioita.

Kello käy, kilometrit vilistävät. Vihdoin saavun kotiin ja vastassa on hy-
myilevät lapset. He kertovat kuulleensa viikon päässä olevasta ”höntsäi-
ly” päivästä. Se päivä on tärkeä, koska se vietetään tukihenkilön kanssa. 
Olemme onnellisia ja onnekkaita.

Anne Vainionperä
Anne Vainionperä on kolmen alakouluikäisen lapsen yksinhuoltaja ja mukana 
Pelastakaa Lasten tukiperhetoiminnassa. 

Kuva		Sara	H
uhtinen


