
OSALLISUUDEN AIKA RY - lastensuojelunuorten ja ammattilaisten välisen
yhteistutkijuuden tuloksena toimivammat sosiaalialan palvelut

Etkö näe kuvia? Klikkaa tästä...

Hei Osallisuuden ajan jäsen,
yhteistyökumppani tai toiminnasta muuten
kiinnostunut lukija!
Useimmilla häämöttää jo edessä kesäloma, kuin myös täällä Osallisuuden
ajan väellä. Toimisto ja Osallisuuden ajan somekanavat hiljenevät
heinäkuun ajaksi. Samalla hyvästelemme projektikoordinaattorimme Minnan
sekä kiitämme häntä työpanoksesta ja toivotamme onnea uusiin
haasteisiin! Syksyn työntekijäkokoonpanoa ja suunnitelmia on jo ehditty
käynnistää - näistä lisää kesän jälkeen.

Ennen lomavaihdetta ehdit vielä lukaista Osallisuuden ajan kuulumiset
kesäkuun uutiskirjeestämme, jota parhaillaan luet. Uutiskirje lähetetään
kaikille Osallisuuden ajan jäsenille ja toiminnasta kiinnostuneille. Uutiskirje
ilmestyy neljä kertaa vuodessa ja siinä käydään läpi järjestön ajankohtaisia
asioita ja tapahtumia, esitellään Osallisuuden ajan työntekijöitä ja jäseniä
sekä luetaan eri työntekijöiden terveisiä.

Hyviä lukuhetkiä uutiskirjeemme parissa ja rentouttavaa kesää!
Toivottaa Osallisuuden ajan väki

http://pdf.mailerlite.com/removessl_hex/687474703a2f2f707265766965772e6d61696c65726c6974652e636f6d2f63356a326b31
http://www.osallisuudenaika.fi/


HS:n mielipidekirjoitus

Osallisuuden ajan kannanotto blogissa

Kokemusasiantuntijan ja hallituksen jäsenen
Ainon terveiset
Huh, mikä kevät. Paljon tapahtumia ja sitä myöten myös paljon
onnistumisen tunteita ja mahtavia kokemuksia. Tämän kevään aikana
Osallisuuden aika on ollut mukana monessa ja itsekin olen onnekkaana ollut
osa tätä porukkaa. Päällimmäisenä mieleeni on jäänyt mahtavan
vastaanoton saanut kannanottomme ja kaikki ne nuoret, joita olen päässyt
tapaamaan tämän kevään aikana. Kiitos hirmuisesti! Olen saanut tästä
kaikesta paljon voimaa sekä jaksamista ja tätä voimaa ja iloa haluamme
koko yhdistyksen puolesta jakaa myös sinulle.

Toivomme aurinkoa, sadetta, lempeitä hymyjä ja vaikuttavuutta kesääsi!
Seuraathan toimintaamme myös jatkossa ὠ�

Terkuin, 

Aino Taipalus, Osallisuuden ajan hallituksen prosessikoordinaattori

Osallisuuden ajan nuorten kannanotto
lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden
asiakasmitoitusta koskevan lain puolesta
Kevään mittaan olemme väläytelleet työstävämme kannanottoa
lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden asiakasmitoitukseen liittyen.
Julkaisimme kannanoton blogissamme 14.6. ja samana päivänä julkaistiin
Helsingin Sanomissa kannanottoon perustuva mielipidekirjoituksemme. Käy
lukemassa kummatkin alta löytyvistä linkeistä!

Ryhmätoimintaa
Kevään aikana Osallisuuden ajassa on panostettu ryhmätoimintaan ja saatu

https://www.hs.fi/paivanlehti/14062018/art-2000005718252.html?share=79cc7f0f4457d95648638835540fc3af
https://osallisuudenaika.fi/blogi/2018/6/12/osallisuuden-aika-ryn-nuorten-kokemusasiantuntijoiden-kannanotto-lastensuojelun-sosiaalityntekijiden-asiakasmrn-stmisest-lailla


Kuka lastensuojelua kehittää? Lue Annan blogikirjoitus!

Eduskunnassa nuorten viestiä olivat
nuorten ja lastenkodin työntekijän
lisäksi mukana viemässä ryhmää
vetäneet Osallisuuden ajan
puheenjohtaja Vilma (vasemmalla)
ja hallituksen jäsen Yontale (toinen

OA:n nuorten ryhmän kevätkauden
päättäjäisiä vietettiin Uunisaaressa
kesäkuun alussa ruoan ja hyvän
seuran merkeissä. Ryhmä jäi
kesätauolle ja palaa rentoutuneena
ja ideoita pursuavana takaisin

päätökseen seitsemän kerran kehittäjäryhmä helsinkiläisen lastenkodin
nuorten ja ohjaajien kanssa. Ryhmä vieraili 24.5. eduskunnassa Silvia
Modigin luona viemässä terveiset muun muassa hyvästä
sosiaalityöntekijästä. Näitä ominaisuuksia ovat: 

pitää lupaukset 
kuuntelee aidosti
antaa paljon aikaa
antaa mahdollisuuden osallistua
tykkää lapsista

Plussaa olisi myös kiva toimisto!

Myös Espoossa on käyty käynnistämässä uutta kehittäjäryhmää
lastensuojelulaitoksen kanssa ja yhteistyö jatkuu toivon mukaan vielä
syksyllä. 

Osallisuuden ajan oma nuorten ryhmä on kokoontunut säännöllisesti joka
toinen viikko Töölössä toimistollamme. Kevät on ollut tapahtumarikas ja
antoisa, ja sen tunnelmista lastensuojelun ammattilaisen ja ryhmän vetäjän
näkökulmasta katsottuna voit lukea blogistamme. 

https://osallisuudenaika.fi/blogi/2018/6/11/kuka-lastensuojelua-kehitt


oikealta).  elokuussa. 

Uudet nuoret tervetulleita ryhmään!
Osallisuuden aika etsii jatkuvasti uusia nuoria mukaan kehittämään
sosiaalialan palveluita yhdessä ammattilaisten kanssa. Jos tunnet nykyisen
tai entisen lastensuojelun asiakasnuoren, jonka tiedät pohtineen, miten
lastensuojelussa asiat pitäisi hoitaa paremmin, ohjaa hänet ottamaan
yhteyttä meihin. Me olemme se taho, jonka kanssa keskustelu muuntuu
kehittämiseksi ja kehittäminen muutokseksi. Ryhmä kokoontuu joka toinen
torstai klo 17 toimistollamme Töölössä. Syksyn ensimmäinen ryhmäkerta on
23.8. 
Lisätiedot: Anni Sunervo, p. 040 085 0605

Osallisuuden aika menossa
Loppukevääseen ja alkukesään on mahtunut ryhmätoiminnan lisäksi monia
koulutuksia, tapahtumia ja tilaisuuksia, joissa Osallisuuden aika on ollut
edustettuna. Tässä joitain poimintoja vauhdikkaasta keväästä!

Osallisuuden ajan toimintaa on esitelty EHJÄ:n jälkihuoltoseminaarissa 26.4.,
jossa saimme olla yhtenä vierailukohteena. Samoin pääsimme kertomaan
toiminnastamme asumissosiaalityötä tekeville ammattilaisille Y-säätiön
verkostokehittäjät -hankkeen järjestämässä seminaarissa
kokemusasiantuntijuudesta. 

Työnohjaajille järjestettiin Aretai Oy:n kanssa koulutusiltapäivä 7.5., jossa
keskusteltiin muun muassa hyvästä ammatillisuudesta lastensuojelussa,
johon kuuluu nuorten mukaan ainakin se, että osaa pyytää anteeksi,
sanoittaa lapsen ja nuoren tunteita sekä inhimillisyys. Aretailla olimme
mukana myös Sitran Erätauko-hankkeen dialogi-illassa lastensuojelusta. 

Jyväskylän yliopistossa keskusteltiin paneelissa monialaisuudesta
asiakasnäkökulmasta 4.5. ja Turun yliopistossa oltiin mukana
keskustelemassa samasta teemasta lapsi-, nuoriso ja perhesosiaalityön
erikoistumiskoulutuksen lähiopetuspäivillä 24.5.

Vantaalla oltiin mukana lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden
työhyvinvointipäivässä 16.5. tuomassa kokemusasiantuntijanäkökulmaa
kehittämistyöhön. Vantaan Viertolan Asolan osaston kanssa vietettiin
nuorten päivää 14.6. Päivän aikana työstettiin yhteisiä ajatuksia toimivasta
arjesta ja ideoitiin nuorille yhteistä tilaa, joka lisäisi viihtyvyyttä. 

Voima vaikuttaa -verkoston tapaamisessa 12.5. Oulussa pohdittiin tunteita

https://www.ehja.fi/
http://asuntoensin.fi/ohjelma/asunnottomuuden-ennaltaehkaisyn-toimenpideohjelma-2016-2019/verkostokehittajat-hanke/
http://www.aretai.org/
https://www.sitra.fi/eratauko/
https://www.facebook.com/voimavaikuttaa/


Melissa ja Aino lasten suojelun
kesäpäivillä kesäkuussa Porvoossa
kokemuskirjoina. Mielenkiintoisten
kirjojen otsikot olivat: "Oireet vai
syyt? - lastensuojelun asiakkaana
monella nollalla varustetulla
hintalapulla ilman sijoituksen
tarvetta" ja "Ihan kui vaan - avoin
kirja lastensuojelusta". 

Aino ja Minna osallistuivat
Jyväskylän yliopiston
kasvatustieteiden ja psykologian
”Monialainen ohjaus ja
konsultatiivinen työote” -kurssin
kokemusasiantuntijoiden paneeliin
toukokuussa.

ja vahvuuksia kokemusasiantuntijuudessa. Lasten suojelun kesäpäivillä
5.-6.6. käytiin mielenkiintoisia keskusteluja kokemuskirjastossa sekä
Pelastakaa Lapset ry:n työpajassa, jonka teemana oli, kuinka digitalisaatiolla
voitaisiin parantaa asiakaskokemusta. 

Osallisuuden ajan nuoret kokemusasiantuntijat
kommentoivat sähköisiä nuorille suunnattuja
palveluja
OA:n nuoret pääsivät mukaan mielenkiintoiseen yhteistyöhön katsomaan ja
kommentoimaan videosarjaa digitaalisista palveluista. Pelastakaa Lapset
ry:n digitaalinen sosiaalityö lasten ja nuorten tukena -hanke suunnitteli ja
toteutti kevään aikana sytykkeitä sosiaalityöhön videosarjan inspiroimaan
digitaalisuuden hyödyntämiseen sosiaalityössä. Videosarjan viimeisessä
osassa lastensuojelun kokemusasiantuntijanuoret katsovat ja kommentoivat
videoita. Millaisia ajatuksia, kehittämisideoita ja kommentteja videot
herättävät nuorissa? Käy katsomassa! Koko videosarja löytyy Pelastakaa
Lasten YouTube-kanavalta.

https://www.youtube.com/user/PelastakaaLapset/featured


Lisätiedot ja ilmoittautumisohjeet täältä!

Nuorten päivä
Turussa 21.9.
Lastensuojelun Keskusliitto
järjestää valtakunnallisten
lastensuojelupäivien
yhteydessä Nuorten Päivän,
joka on suunnattu kaikille 13-
21 -vuotiaille nuorille, joilla on
kokemusta
lastensuojelusta. Päivässä
pääsee tapaamaan muita
lastensuojelun asiakkaana
olevia tai olleita,
keskustelemaan kokemuksista lastensuojelussa ja miettimään yhdessä
tehtävää vaikuttamistyötä sekä verkostoitumaan. Tämän vuoden teemana
on osallisuus arjessa. Päivää ovat mukana järjestämässä Turun kaupunki,
Pesäpuu ry, Osallisuuden aika ry ja Auta Lasta ry. 

https://www.lskl.fi/tapahtumat/nuorten-paiva/
https://www.youtube.com/watch?v=1jPXaduTOOo


Hae jäsenyyttä täältä!

Osallisuuden aika ry
anni.sunervo@osallisuudenaika.fi

p. 0400 850 605

www.osallisuudenaika.fi

SHARE TWEET FORWARD

Saat tämän viestin koska olet järjestömme jäsen
tai olet tilannut uutiskirjeen.

Jäseneksi järjestöömme
Tule mukaan tukemaan lastensuojelunuorten ja ammattilaisten välistä
yhteistutkijuutta! 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 € per vuosi. Klikkaa alla olevaa linkkiä, jonka
kautta pääset täyttämään jäsenhakemuksemme.

Osallisuuden aika on somessa
Olethan jo käynyt tykkäämässä ja seuraamassa sivujamme Facebookissa tai
seuraamassa Instagram-tiliämme? Aika moni jo on, mutta lisää seuraajia
kaivataan. Tweettaailevan Twitter -lintummekin voit bongata
someviidakosta, joten liity kasvavaan bongarien joukkoon. Somekanavien
kautta pääset seuraamaan reaaliaikaisesti positiivista ja vauhdikasta
menoamme! 

  

https://osallisuudenaika.fi/jaseneksi/
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://preview.mailerlite.com/c5j2k1
https://twitter.com/intent/tweet?text=Osallisuuden+ajan+uutiskirje+kes%C3%A4kuu+2018&url=http%3A%2F%2Fpreview.mailerlite.com%2Fc5j2k1
http://app.mailerlite.com/subscription/test_forward/13435614/725011
https://www.facebook.com/osallisuudenaikary/
https://twitter.com/Osallisuudena?lang=fi
https://www.instagram.com/osallisuudenaika/


Peruuta tilaus

http://app.mailerlite.com/subscription/test_unsubscribe/13435614/725011

