
Vuosi aloitettiin mukavissa ja talvisissa merkeissä mökillä reflektoiden
mennyttä ja suunnitellen tulevaa. Kuvassa alhaalta vasemmalta oikealle:
Aino Taipalus, Melissa Heenbatantirige, Vilma Vähämaa ja Anni Sunervo. 

Osallisuuden aika ry - vaikuttavampaa lastensuojelua yhteiskehittämisen avulla

Hei osallisuuden ajan uutiskirjeen tilaaja!
Luet parhaillaan Osallisuuden ajan vuoden 2019 ensimmäistä uutiskirjettä.
Uutiskirje lähetetään kaikille Osallisuuden ajan jäsenille ja muille
toiminnasta kiinnostuneille. Uutiskirje ilmestyy neljä kertaa vuodessa ja
siinä käydään läpi järjestön ajankohtaisia asioita ja tapahtumia, esitellään
Osallisuuden ajan työntekijöitä ja jäseniä sekä luetaan Osallisuuden aikaan
linkittyvien ihmisten terveisiä. Seuraava uutiskirje ilmestyykin kesäloman
kynnykselle kesäkuussa. Kesä onkin huomaamatta ihan nurkan takana!

Hyviä lukuhetkiä uutiskirjeemme parissa! 

Toivottaa Osallisuuden ajan väki 

Projektipäällikön terveiset

http://www.osallisuudenaika.fi/


Sitten viimeisen uutiskirjeen, joka ilmestyi joulun alla, on taas ehtinyt
tapahtua monenlaista Osallisuuden ajassa. Aktiivinen viime vuosi huipentui,
kun puheenjohtajamme vastaanotti vuoden kaupunkilainen -palkinnon
joulukuun lopussa - olemme ylpeitä ja paistattelemme heijastuneessa
kunniassa koko yhdistyksen voimin!

Toimintamme ydin, Osallisuuden ajan kehittäjäryhmä nuorineen, on jälleen
kokoontunut kaksi kertaa kuussa yhteisen ruoan, hyvän seuran ja
mielenkiintoisten keskustelujen äärelle. Alkuvuosi sujui eduskunta-
tapahtumaa ja Esan tarinaa hahmotellessa. Esan polku lastensuojelussa
syntyi ryhmän kokemuksista ja ajatuksista. Polkua hahmotellessa
kiinnitettiin huomiota ainakin siihen, kuinka avun pyytämisen kynnys tulisi
olla huomattavasti matalampi ja kuinka lapsen sekä hänen perheensä omat
ajatukset ja tarpeet tulisi joka tilanteessa selvittää ja toimia tuen ja avun
antajien tienviittoina. 

Muita käsiteltyjä teemoja ovat olleet kiitollisuus lastensuojelussa ja
ryhmässä on myös pysähdytty omien kokemusten kirjoittamisen äärelle.
Kiitollisuudesta kävimme monta hyvää keskustelua ja useita kokemuksia
yhdisti se, että nuori on haluttu nähdä juuri sellaisena kuin hän on ja on
annettu tilaa yksilöllisyydelle. Kiitollisuutta koetaan erityisesti tilanteista,
joissa nuoren hyvinvointi on asetettu kaiken muun, esimerkiksi laitoksen
sääntöjen edelle. Jos rauhoittuminen on onnistunut paremmin ulkona kuin
omassa huoneessa oven ollessa kiinni, tämä on sallittu. Myös tilanteita,
joissa työntekijä on antanut jotain itsestään ja suhtautunut nuoreen kuin
kehen tahansa kohtaamaansa ihmiseen, muistellaan kiitollisuudella. 

Toiminnan ja ryhmän merkityksellisyys palautuu aina viimeistään silloin
mieleen, kun kuulee nuorten ajatuksia: 

"Saa taas uutta intoa ja virtaa omaankin elämään ja arkeen."

"Kun kertoo kavereille, millaista laitoksessa oli, ei ne ymmärrä, mutta
ryhmässä pystyy aidosti kertomaan, kun on ihmisiä, joilla on samanlaisia
kokemuksia ja ne tajuaa sua."

"Täällä rakennetaan yhdessä valoa tuleville lapsille lastensuojelussa."

Kyllä vain, kohti valoisampia aikoja niin lastensuojelussa kuin kevään
edetessä!

ps: Vantaalla ja Espoossa käynnistyy toukokuussa omat
lastensuojelun kehittäjäryhmät. Aivan mahtavaa, että yhä
usemman nuoren on mahdollista kokea vertaisuutta ja päästä
vaikuttamaan lastensuojeluun omalla kokemuksellaan. Odotamme
innolla ryhmien käynnistymistä! 



Tervetuloa vuosikokoukseen
Osallisuuden ajan jäsenet ovat lämpimästi tervetulleita järjestön
kevätkokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 24.4.2019 klo 17.00
toimistollamme Pohjoinen Hesperiankatu 15 A, 6 krs, 00260 Helsinki.
Kokouskutsu esityslistoineen on lähetetty jäsenille maanantaina 8.4.2019
sähköpostin välityksellä.

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 11 § määräämät
kevätkokoukselle kuuluvat asiat:

- esitetään vuoden 2018 tilinpäätös ja toimintakertomus

- päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä tilivelvollisille

Ilmoitathan tulostasi: anni.sunervo@osallisuudenaika.fi, niin osaamme
varata riittävästi tarjoiluja.

Anni Sunervo

Projektipäällikkö, Osallisuuden aika ry

Vilma Vähämaa on
vuoden
kaupunkilainen
2018
Kaupunkitoimittajat ry valitsi
Osallisuuden ajan
puheenjohtajan ja
projektikoordinaattorin Vilma
Vähämaan vuoden kaupunkilaiseksi 2018. Palkinto annetaan vuosittain
henkilölle, jotka haluavat pyyteettömästi parantaa muiden ihmisten
hyvinvointia. Vilma otti palkinnon vastaan yhdessä muiden yhdistyksen
toimijoiden kanssa 28.12.2018. 



HS:n artikkeli vuoden kaupunkilainen palkinnosta

Blogi: Toimiva jälkihuolto on lastensuojelun ja sijaishuollon
vaikuttavuuden edellytys!

Blogi: Mikä jälkihuollon sossu?

Jälkihuollon mullistuksia
Alkuvuodesta on tapahtunut paljon asioita lastensuojelun jälkihuollossa.
Outi-Alanko Kahiluoto laati lakialoitteen lastensuojelujärjestöjen kannanoton
pohjalta koskien jälkihuollon ikärajan nostoa 25 vuoteen. Lakialoite
hyväksyttiin eduskunnassa maaliskuussa. STM on myös nimennyt
jälkihuollon uudistamistyöryhmän selvittämään, millainen jälkihuolto
riittävällä tavalla vahvistaisi nuorten toimintakykyä ja itsenäisyyttä, tukisi
opiskelua ja työelämään siirtymistä sekä vähentäisi huono-osaisuutta.

Samaan aikaan nuorten kokemusasiantuntijoiden voima vaikuttaa -verkosto
käynnisti jälkihuoltoon liittyvän kampanjan, joka nostaa esiin jälkihuollon
sisältöön liittyviä asioita. Kampanjan lähtökohdista ja ydinviesteistä voi
lukea Helena Inkisen kirjoittamasta blogista, joka on julkaistu alunperin
myös Pesäpuu ry:n blogissa. 

Jälkihuoltofoorumi Turussa 30.3.
Turussa järjestettiin 30.3. Pesäpuu ry:n, Auta Lasta ry:n, Osallisuuden ajan
ja muiden toimijoiden yhteistyössä jälkihuoltofoorumi. Foorumissa nuoret
pohtivat jälkihuoltoa ja siihen liittyviä toiveita. Osallisuuden ajan Vilma ja
Lucy olivat mukana foorumissa ja blogista voit lukea Vilman ajatuksia
päivästä. 

Mitä jälkihuollon ikärajan nosto 21 vuodesta 25 vuoteen käytännössä
merkitsee nuorille? Alla olevalla videolla Osallisuuden ajan Melissa ja Lucy
keskustelevat asiasta Outi Alanko-Kahiluodon kanssa. 

https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000005948645.html?fbclid=IwAR2MgdOVH-JjOH4z1Y_tjvonTTuhsJKSVEiZA4MwP4kkRv1aA8ZCfmCz3rM
https://osallisuudenaika.fi/blogi/2019/1/25/toimiva-jlkihuolto-on-lastensuojelun-ja-sijaishuollon-vaikuttavuuden-edelleytys
https://osallisuudenaika.fi/blogi/2019/4/1/mik-jlkihuollon-sossu
https://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/tyoryhma-selvittaa-lastensuojelun-jalkihuollon-uudistamista


Anna esittäytyy
Tällä kertaa esittelemme uutiskirjeen
lukijoille Annan, joka on mukana
kehittäjäryhmässä ja sekä Osallisuuden
ajan hallituksessa.

Kuka olet ja miten olet löytänyt
Osallisuuden aikaan?

Olen Anna Rautiainen ja työskennellyt kunnalla
lastensuojelun perhetyössä sekä lyhytaikaisissa
arviointi- ja vastaanottoyksiköissä. Helsingin
kaupungilla minulle avautui mahdollisuus lähteä
mukaan hankkeeseen, jossa haluttiin saada lastensuojelun asiakasnuoret
kehittämään lastensuojelun palveluita yhdessä ammattilaisten kanssa.

Kyseinen hanke toi aivan uudenlaista näkemystä omaan työhön ja innosti
perehtymään uuteen työmuotoon ja tapaan ajatella omaa työtään.
Hankkeen päätyttyä lähdin epäröimättä mukaan, kun kehittäjänuoret
yhdessä ammattilaisten kanssa olivat perustaneet hyville ja tärkeille
kokemuksilleen (yhteiskehittämisen tuloksena) oman yhdistyksen.

Mitä teet nykyään ja miten näet Osallisuuden ajan? 

Nykyään työskentelen ihan toisella alalla ja ratkon hyvin erilaisia ongelmia
työkseni, mutta entistä enemmän jää aikaa harrastaa laadukasta

https://youtu.be/_RYxlhzgK6A


lastensuojelua, jota saa toteuttaa täysin oman ammattietiikkansa
mukaisesti ja yhdenvertaisena kokemusasiantuntijoiden, lastensuojelun
ammattilaisten, alan opiskelijoiden ja asiakasnuorten kesken. Samat
lähtökohdat pitäisi mahdollistaa ja voida ylläpitää sosiaalialan työssä
päivittäin. Silloin voisimme puhua oikeasti vaikuttavasta sosiaalityöstä ja
sen eteen haluan tehdä kovasti töitä nyt Osallisuuden ajan muodossa.

Kokemusasiantuntijat - vallankumous
lastensuojelussa II
Osallisuuden aika järjesti keskustelutilaisuuden lastensuojelusta 5.2.2019
eduskunnan pikkuparlamentin Kansalaisinfossa. Tapahtumassa kuultiin
kehittäjäryhmän koostama fiktiivisen Esan tarina lastensuojelun asiakkaana,
keskusteltiin tarinasta yleisön kanssa sekä jatkettiin keskustelua
lastensuojelusta paneelissa. Paneelissa oli mukana keskustelemassa
lastensuojelun kokemusasiantuntijoiden lisäksi Silvia Modig, Henrik Vuornos
sekä lopussa Outi Alanko-Kahiluoto ja Maria Guzenina. Tilaisuus taltioitiin ja
sen pääsee näkemään Osallisuuden ajan Youtube-kanavalta kolmessa
osassa. Käy katsomassa myös lyhyet videopätkät panelistien ajatuksista
tapahtuman jälkeen!

Ryhmään
mukaan!
Osallisuuden ajan
kehittäjäryhmään voi
hypätä mukaan milloin
vaan. Ryhmä on avoin
kaikille lastensuojelun

https://www.youtube.com/channel/UCtvL1GTvBosL9FYkgwgzawg/videos?view_as=subscriber


Hae jäsenyyttä täältä

nykyisille ja entisille
nuorille. Ryhmässä
syödään, keskustellaan
lastensuojeluun liittyvistä
kokemuksista ja pyritään
vaikuttamaan
kokemustiedolla, jotta
lastensuojelu olisi entistä
toimivampaa. 

Ryhmä kokoontuu joka
toinen torstai (parilliset
viikot) Töölössä Pohjoinen
Hesperiankatu 15.
Kannattaa ilmoittautua
etukäteen, niin osataan
varata tarpeeksi syötävää! Ilmoittautumiset ja tiedustelut: Anni Sunervo, p.
040 085 0605, anni.sunervo@osallisuudenaika.fi

Jäseneksi järjestöömme
Tule mukaan tukemaan toimintaamme lastensuojelun piirissä olevien ja
olleiden lasten ja nuorten osallisuuden edistämiseksi! Yhdessä kehitämme
tulevaisuuden sosiaalialan palveluja entistä asiakaslähtöisemmiksi ja
toimivammiksi. Jäsenenä pääset vaikuttamaan aitiopaikalta lastensuojelun
kehittämisessä asiakaslähtöisempään suuntaan. Voit halutessasi olla
aktiivinen ja osallistuva jäsen tai tukea toimintaamme kannatusjäsenyyden
kautta. Jäsenmaksu on vain 10 € / vuosi yksityishenkilöiltä. Myös yhteisöt ja
yritykset voivat tukea toimintaamme yhdistys/yritysjäsenyyden kautta.
Klikkaa alla olevaa linkkiä, jonka kautta pääset täyttämään
jäsenhakemuksemme.

Voit seurata meitä myös somessa!
Ota haltuun Osallisuuden ajan somekanavat saadaksesi
ensimmäisenä tietoosi tulevat tapahtumat ja tuotokset sekä
pysyäksesi kärryillä vauhdikkaassa menossamme! Keväällä olemme

https://osallisuudenaika.fi/jaseneksi


anni.sunervo@osallisuudenaika.fi 0400850605

Osallisuuden aika ry
Pohjoinen Hesperiankatu 15 A, Helsinki
Finland

SHARE TWEET FORWARD

jakaneet sometileillämme muun muassa kehittäjäryhmän kiitoksia. 

   

Ota yhteyttä:
Anni Sunervo Projektipäällikkö

mailto:anni.sunervo@osallisuudenaika.fi
tel:0400850605
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://preview.mailerlite.com/k3v1f3
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https://twitter.com/Osallisuudena?lang=fi
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