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

Etkö näe kuvia? Klikkaa tästä...

Hei osallisuuden ajan jäsen, yhteistyökumppani tai
muuten toiminnasta kiinnostunut!
Syksy on työntäyteistä aikaa monella, kun yhtä aikaa eletään tässä
hetkessä ja samalla suunnataan katsetta jo tulevaan ja seuraavan vuoden
suunnitelmiin. Niin myös meillä Osallisuuden ajassa ja uutiskirjeestämme
pääset lukemaan tiivistetysti mennyttä ja tulevia suunnitelmia. 

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 eri työntekijöiden
terveisiä.

Hyviä lukuhetkiä uutiskirjeemme parissa!

Toivottaa Osallisuuden ajan väki

Projektipäällikön terveiset
On syyslomaviikon perjantai. Vaihteeksi taivas on kirkas, ja auringon valo
osuu kauniisti punaisiin puiden lehtiin maassa Töölöntorilla. Silmät tuntuvat
väsyneiltä, mutta mieli on kepeä eilisillan kehittäjäryhmän tapaamisen
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jäljiltä. Meitä oli vain neljä ihmistä paikalla, puhuimme lastensuojelusta,
mistäs muustakaan, mutta myös perheistämme, viikon kuulumisista ja
mustekalan sydämistä (tiesittekö, että mustekalalla on kolme sydäntä? En
minäkään ennen eilistä!).

Eilinen keskustelu tiivistyi ajatukseen siitä, että lastensuojelu tulisi nähdä
asiakaspalveluna, jonka tavoitteena on löytää yksilölliset ratkaisut jokaiselle
tukea tarvitsevalle perheelle ja lapselle. Vastuu oikean paikan, ihmisten ja
tuen löytämisestä ei tule olla perheellä vaan lastensuojelussa. Jokaisen
puhelun ja yhteydenoton jälkeen perheelle tai lapselle tulee jäädä olo siitä,
että hänet on kuultu, pysähdytty hetkeksi hänen kokemuksensa äärelle ja
tarjottu tukea tai saatettu oikeanlaisen tuen piiriin. 

Mitähän muuta kertoisin syksystämme? Se alkoi mitä parhaimmalla tavalla
Siuntiossa, kun Osallisuuden ajan hallitus ja työntekijät kokoontuivat
viettämään viikonloppua mökille. Viikonlopun kunnianhimoinen suunnitelma
oli laatia yhdistykselle tulevaisuuden suuntaviivat. Yllätimme itsemmekin ja
työskentelimme intensiivisesti flow-tilassa ja saimme luotua muun muassa
Osallisuuden ajan misson, vision ja strategian seuraavalle kolmelle vuodelle.
Pääset lukemaan ne nettisivuiltamme. Toimintamme pohjautuu
kunnioitukseen, vaikuttavuuteen, ratkaisukeskeisyyteen, osallisuuteen ja
rohkeuteen. Yhdessä, moniäänisesti ja dialogia käyden, luodaan uutta
ymmärrystä lastensuojelusta ja tehdään siitä vaikuttavampaa. 

 

Terkuin, Anni Sunervo, projektipäällikkö

Projektikoordinaattorit esittäytyvät
Osallisuuden aika sai uudet projektikoordinaattorit hommiin syksyn

https://osallisuudenaika.fi/keita-me-olemme/


1.  Olen Vilma, toisen vuoden
politiikan opiskelija Helsingin
yliopistossa ja
yhteiskunnalliset asiat ovat
lähellä sydäntä. Sanoisin
muutenkin, että
perusluonteeltani olen hyvin
utelias maailmaa ja sen
ilmiöitä kohtaan, onhan tää
kaikkeus missä me
eletään ihan tajuton paikka!
Uutena harrastuksena
elämääni onkin tullut
astronomia tähtikaukoputken
saamisen myötä.

2. Olen ollut OA:n toiminnassa
mukana sen alusta asti. OA:n

1. Olen Aino ja työskentelen
Osallisuuden ajassa
kokemusasiantuntijana ja
projektikoordinaattorina.
Osallisuuden ajan työn lisäksi
opiskelen ja teen
kauneudenhoitoalan töitä.

2. Tieni Osallisuuden aikaan kävi
jälkihuollon ohjaajani kautta.
Hän osasi ohjata minut
ottamaan yhteyttä
Osallisuuden aikaan, kun toin
mielipidettäni
lastensuojelusta ilmi
“hieman” painokkaasti.
Osallisuuden ajan toiminnalle
ojensin ensin varovasti

saapuessa. Aino Taipalus aloitti urakkaa elokuussa ja Vilma Vähämaa
hyppäsi mukaan syyskuun alussa. Aino ja Vilma jakavat
projektikoordinaattorin työn ainakin syksyn ajan ja heidän yhteystietonsa
löytyvät nettisivuiltamme.

Vilma ja Aino ovat olleet Osallisuuden ajan toiminnassa mukana tiiviisti
aiemminkin. Kysyimme Vilmalta ja Ainolta mutaman kysymyksen:

1. Kuka olet? 
2. Miten olet löytänyt tiesi Osallisuuden aikaan? 
3. Mitä odotat seuraavalta vuodelta Osallisuuden ajan parissa?
4. Mitä muuta haluat sanoa? 
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toiminta pohjautuu Nuoret
kehittäjät- ryhmään, jonka
jäsenenä olin sen
perustamisesta asti vuonna
2011. Myöhemmin olin
mukana perustamassa
Osallisuuden aika yhdistystä
Olen myös OA:n pitkäaikainen
puheenjohtaja, mutta tällä
hetkellä minua sijaistaa
varapuheenjohtajamme
minun ollessa työsuhteessa
Osallisuuden ajassa. 

3. Odotan (ja tätä se on jo
ollutkin) innostavaa työtä,
jonka tekemistä pidän niin
tärkeänä, etten koe sitä
työksi. Odotan myös, että
saadaaan enemmän nuoria
aidon osallisuuden piiriin ja
levitettyä tietoisuutta
lastensuojelun onnistumisista
sekä epäkohdista.

4. Vähänkö siistiä, kun saa tehdä
tätä! ὠ�

pikkusormeni ja he ottivat
minut vastaan avosylin! Olen
toiminut
kokemusasiantuntijana ja jopa
hallituksen jäsenenä!

3. Olen innoissani tulevasta
vuodesta. Yhdistyksellämme
on niin paljon annettavaa ja
opittavaa, että
mahdollisuudet tuntuvat
rajattomilta. Odotan
yhteistyökuvioita ja itseni
haastamista.

4. Odotan ja toivon myös
konkretiaa ja aitoja tekoja!

Tapahtumia ja tulevaa
Alkusyksystä työntekijöitä ja hallituksen jäseniä on työllistänyt STEA:n
jatkohakemus. Työn tuloksista kuullaan marras-joulukuussa, pidämme
sormet ristissä myönteisen päätöksen puolesta! Sen lisäksi olemme
suunnittelleet yhteistyökuvioita ensi vuodelle, esitelleet toimintaamme ja
yhteiskehittämistä muun muassa FSKC:n osallisuusverkostolle ja Suomen
Diakoniaopiston opiskelijoille ja olleet mukana Nuorten päivässä ja
valtakunnallisilla lastensuojelupäivillä Turussa kokemuskirjastossa. 

Oma kehittäjäryhmämme aloitti syyskauden kesätauon jälkeen. Tapaamme
jälleen joka toinen viikko aina parillisina torstaina toimistollamme Töölössä
klo 17 alkaen. Aloitimme suunnittelemalla syksyn teemoja, ja tähän
mennessä on keskusteltu muun muassa hyvistä ja huonommista
kohtaamisista eri ammattilaisten kanssa sekä lastensuojelun leimasta ja
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nuoriin kohdistuvista ennakkoluuloista. 

Loppusyksyllä vierailemme Kalliola Oy:n nuorisokodeissa ja tutkimme sekä
pohdimme yhdessä nuorten oikeuksia lastensuojelussa. LAPE:n
toimintakauden lähestyessä loppua olemme mukana Pääkaupunkiseudun
LAPE:n osallisuuteen liittyvissä työpajoissa sekä valtakunnallisessa
sijaishuollon yhteiskehittämispäivässä.

Pääsemme esittelemään toimintaamme muun muassa DIAK:in sosionomeille
sekä Helsingin jälkihuollossa oleville ja jälkihuoltoon tuleville nuorille.
Olemme mukana myös Mikkelissä 31.10. järjestettävässä lastensuojelun
yhteiskehittämispäivässä. Päivässä keväällä perustettu
lastensuojelutaustaisten nuorten kehittäjäryhmä pääsee ääneen ja
teemoina ovat ainakin turvallisuus, ihmisarvo ja kohtaaminen. 

Marraskuussa avaamme ovet yhdelle ryhmäkerralle 29.11. ja
kutsumme mukaan lastensuojelussa työskenteleviä ammattilaisia
yhdessä pohtimaan onnistuneita kohtaamisia. Tiedotamme illasta
tarkemmin pian! 

Osallisuuden aika ry:n vuosikokous järjestetään 3.12. ja tästäkin seuraa
infoa jäsenille lähempänä. 

Ryhmä aloitetaan aina yhteisellä
ruokailulla ja vatsat täynnä on
helpompi pohtia ja kehittää. Ryhmä
on avoin kaikille lastensuojelun
nykyisille ja entisille nuorille ja
matkaan voi hypätä milloin vain! Ota
yhteyttä ja kysy lisätietoja Annilta (p.
040 085 0605) tai Ainolta (p. 050
518 2665). 

Nuorten päivä 2018
Valtakunnallinen Nuorten päivä järjestettiin Turussa 21.9. Päivää oli
suunnittelemassa ja järjestämässä Lastensuojelun keskusliitto, Osallisuuden
aika ry, Auta Lasta ry, Pesäpuu ry sekä Turun ja Helsingin kaupunkien
jälkihuollot. 

Päivän teemana oli osallisuus
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arjessa. Osallisuus tarkoittaa
nuorille esimerkiksi sitä, että
saa kertoa oman mielipiteensä
ja siihen reagoidaan, saa
vaikuttaa omaan elämäänsä ja
kuuluu  johonkin joukkoon. 

Nuoret toivovat enemmän
vaikuttamismahdollisuuksia
omaan arkeensa ja nuorten
ympärillä olevien aikuisten
tehtävä on mahdollistaa
osallisuuden toteutuminen. 

Alla videolla nuorten
terveiset ammattilaisille ja
päättäjille!

Blogissa lastensuojelun leimasta ja
ennakkoluuloista
Mitä tulee mieleen sanasta lastensuojelu? Entä millaisia mielikuvia herää
lastensuojelussa olevista lapsista ja nuorista? Aika moni nuori on kokenut
lastensuojelun vaikuttaneen todella vahvasti siihen, miten heidät on nähty.

https://www.youtube.com/watch?v=j-TEEx0kppE


”Lastensuojelunuori ei ole identiteetti, mutta kaikki
määrittelee sut sen kautta”

Hae jäsenyyttä täältä!

Lue lisää ajatuksia lastensuojelun leimasta blogistamme. Teksti perustuu
Osallisuuden ajan kehittäjäryhmän ajatuksiin ja kokemuksiin ja sen on
muotoillut tekstiksi projektipäällikkö Anni Sunervo. 

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.

Ota yhteyttä ja jätä palautetta meille
Kuulemme mielellämme kehittämisehdotuksia ja palautetta työstämme.
Juuri nyt on hyvä aika lähestyä meitä myös yhteistyöehdotuksilla, kun ensi

https://osallisuudenaika.fi/blogi/2018/10/17/lastensuojelunuori-ei-ole-identiteetti-mutta-kaikki-mrittelee-sut-sen-kautta
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Palauteboksiin

Osallisuuden aika ry
anni.sunervo@osallisuudenaika.fi

p. 040 085 0605

Pohjoinen Hesperiankatu 15 A,

SHARE TWEET FORWARD

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

Peruuta tilaus

vuoden suunnitelmia ja aikatauluja hiotaan. Voit lähettää meille palautetta
myös nimettömästi palauteboksimme kautta tai lähestymällä suoraan
Annia, Ainoa tai Vilmaa! Yhteystietomme löydät nettisivuilta. 

 

Voit seurata meidän meininkiä myös somessa! Kuullaan
taas, seuraava ja vuoden viimeinen uutiskirje ilmestyy
joulukuussa. 
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