
OSALLISUUDEN AIKA RY - vaikuttavampaa lastensuojelua yhteistutkijuuden avulla

Hei osallisuuden ajan uutiskirjeen tilaaja!
Luet juuri vuoden neljättä ja viimeistä 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.

Hyviä lukuhetkiä uutiskirjeemme parissa ja rauhallista joulun aikaa!

Toivottaa Osallisuuden ajan väki

Puheenjohtajan terveiset
Huhhuh, voihan vitsit mikä vuosi meillä on
Osallisuuden ajassa ollut! Tekemisen
puutetta ei voi valittaa, ollaan taas
matkattu ympäri Suomen maan erilaisiin
seminaareihin ja kehittämispäiviin, käyty
luennoimassa yliopistoista
ammattikorkeakouluhin, pidetty
laitoskiertue ja vaikka mitä muuta!
Yhteistutkijuuden ilosanomaa on siis
levitetty antaumuksella tänäkin vuonna.

Tänä vuonna omaa mieltäni on
lämmittänyt erityisesti Oa:n oman
kehittäjäryhmän vakiintuminen ja
paikkansa löytäminen. Yksi syksyn
kohokohdista oli, kun eräs kehittäjäryhmän
jäsen tokaisi kotiin lähtiessään ”kotipesästä kotikoloon, tää tuntuu nykyään
niin kodilta!”. Lämpimän olon sai aikaan myös, kun vuosikokouksessa taas
yksi uusi nuori lähti mukaan Oa:n hallitukseen. Täytyyhän yhteistutkimisen
olla läpileikkaavaa ja jatkuvaa!

http://www.osallisuudenaika.fi/


Lämmön tunne vain kasvoi loppuvuotta kohti, kun Oa sai mitä parhaimman
joululahjan sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskukselta STEA:lta. Pari
viikkoa sitten saimme tietää, että Oa:n rahoitus jatkuu vuodelle 2019. Tähän
uutiseen oli ilo päättää vuosi:  lasten, nuorten ja ammattilaisten
yhteiskehittäminen jatkuu siis samalla volyymillä, tai vielä suuremmalla,
ensi vuonna käännetään nupit vielä enemmän kaakkoon! Vuosi alkaakin
räväkästi, kun Oa järjestää jo toista vuotta peräkkäin seminaarin
yhteistutkijuudesta ja kokemusasiantuntijuudesta eduskunnan kanssa
5.2.2019. Save the date siis, nähdään siellä!

Siihen asti ihanaa joulua ja uutta vuotta!

Vilma Vähämaa

Puheenjohtaja

Osallisuuden aika ry

Kuulumisiamme ja kiitos kuluneesta vuodesta!
Loppuvuosi on ollut tiivistunnelmainen ja täynnä hienoja kohtaamisia ja
tapahtumia. Jännityksellä odotimme tietoa hankkeemme jatkorahoituksesta
ja STEA päätti iloksemme myöntää hankkeelle jatkorahoituksen vuodelle
2019! Lämmin kiitos STEA siitä, että saamme jatkaa lasten ja nuorten
osallisuuden edistämistä ja yhteiskehittämisen menetelmän
eteenpäinviemistä myös tulevana vuonna. Myös Päivikki ja Sakari
Sohlbergin säätiö tukee ryhmätoimintaamme vuonna 2019 – suuret kiitokset
koko kehittäjäryhmän puolesta. Lastensuojelun Keskusliiton hallitus
hyväksyi Osallisuuden ajan jäsenekseen loppuvuodesta, ja vielä ennen
vuoden vaihtumista vastaanotamme erään kunniamaininnan
tekemästämme työstä - tästä lisää asian julkistamisen jälkeen! 

Oppilaitosyhteistyötä on tehty DIAK:in ja Metropolian kanssa: DIAK:in
englanninkieliset sosionomiopiskelijat olivat kuulemassa
yhteiskehittämisestä ja kokemusasiantuntijamme osallistuivat Metropolian
uudistuva sosiaali- ja terveysala -seminaariin puheenvuorollaan.

Toimme kokemusääntä EHJÄ:n tukihenkilötoiminnan kehittämispäivään
8.11., Vantaan sosiaalityöntekijöiden kehittämispäivään 23.11. sekä Espoon
lastensuojelun tiimin kehittämistyöhön 18.12. Osallistuimme
Pääkaupunkiseudun LAPE:n osallisuustyöpajoihin 1.11. ja 6.11. sekä
valtakunnallisiin lastensuojelun yhteiskehittämispäiviin 12.-13.11.

Mikkelissä olimme mukana yhteiskehittämispäivässä 31.10. Päivässä
keväällä perustetun kehittäjäryhmän lastensuojelutaustaiset nuoret



pääsivät kertomaan kokemuksistaan ja kehittämisideoistaan täydelle
salilliselle paikallisia lastensuojelun ammattilaisia. Päivässä oli avoin ja
eteenpäinkatsova tunnelma: yhteiskehittämiselle, ryhmälle ja nuorten
osallisuuden vahvistamiselle luvattiin myös jatkossa vahva tuki.

Lastensuojelussa ja jälkihuollossa olevia nuoria olemme tavanneet Helsingin
kaupungin jälkihuollon järjestämässä tapahtumassa Kaapelitehtaalla 19.11.
Pienimuotoiseen kyselyymme vastanneista nuorista 75 % haluaisi tietää
enemmän oikeuksistaan lastensuojelussa, ja tähän tarpeeseen kehitämme
toimintaa ensi vuonna. Oikeuksista olemme keskustelleet
yhteiskehittämisen hengessä Kalliola Oy:n nuorisokodeissa marras-
joulukuussa ja yhteistyötä jatketaan myös ensi vuoden puolella.
Pääkaupunkiseudulla olevan lastenkodin kanssa saatiin myös marraskuussa
päätökseen neljän kerran yhteiskehittämisryhmä. Nuorten tapaamiset ovat
olleet vuoden ehdottomia kohokohtia!

Syyskokokous ja hallitus vuodelle 2019
Osallisuuden aika ry:n syyskokous järjestettiin 3.12.2018. Kokouksessa
käsiteltiin sääntömääräiset asiat kuten esiteltiin ja vahvistettiin vuoden
2019 toimintasuunnitelma ja talousarvio, valittiin puheenjohtaja ja
hallituksen jäsenet sekä toiminnantarkastajat. 

Osallisuuden ajan hallitus vuonna 2019:

Vilma Vähämaa, puheenjohtaja

ja hallituksen jäsenet

Aino Taipalus

Melissa Heenbatantirige

Yonatan Gebrenegus



Hallitus, työntekijät ja ryhmän nuoria pikkujouluissa Prison Island -
seikkailussa. 

Kati Palsanen

Anna Rautiainen

Onnittelut uudelle hallitukselle!

Kehittäjäryhmän terveiset
Kehittäjäryhmä on kokoontunut vuoden aikana
19 kertaa. Vuoteen on mahtunut käynti
eduskunnassa, kansanedustajien tapaamisia,
kannanotto sosiaalityöntekijöiden
asiakasmäärän rajaamisen puolesta, yhteisiä
ajatustenvaihtoja, nuorten tapaamisia lasten- ja
nuorisodeissa, lehtijuttuja, erilaisia tuotoksia
sekä yhteistyötä ammattilaisten ja muiden
toimijoiden kanssa. Olemme myös tänä vuonna
saaneet ryhmään mukaan useita uusia aktiivisia
nuoria. Ryhmä siis muotoutuu ja kehittyy
jatkuvasti ja tuoreet ajatukset vievät sitä

eteenpäin. 

Osallisuuden aika viettää pikkujouluja 20.12.2019, jolloin juhlistetaan
kulunutta vuotta hyvällä ruualla ja tekemisellä.

SEURAAVAN KERRAN RYHMÄ KOKOONTUU 10.1.2019 KLO 17:00 



Ryhmä kutsui mukaan marraskuiselle kerralle lastensuojelun ammattilaisia
pohtimaan yhdessä nuoren ja ammattilaisen välisiä kohtaamisia.
Ylläolevassa kuvassa on keskustelun yhteenveto. Puhetta ja ajatuksia
teeman ympärillä olisi riittännyt usemmaksikin tunniksi! Toiveita
säännöllisistä yhteiskehittämisilloista otettiin vastaan, joten ensi vuonna
jatketaan.

" Vien illasta työpaikalle ja tiimille asioita!"

" Jäi mieleen aidon kohtaamisen tärkeys ja inhimillisyyys: ei tarvitse olla
terapeutti voidakseen auttaa nuorta."

 



Lastensuojelun vallankumous II 5.2.
Helmikuussa saadaan jatkoa vuosi sitten järjestetylle tapahtumalle
eduskunnan Pikkuparlamentin Kansalaisinfossa. Luvassa ajankohtaista
keskustelua lastensuojelusta ja aitoa kokemustietoa, kun kansanedustajat ja
lastensuojelun kokemusasiantuntijat kohtaavat. Tilaisuus on avoin kaikille,
olit sitten lastensuojelun piirissä oleva tai ollut nuori, ammattilainen tai



muuten vain lastensuojelusta kiinnostunut. 

Tiedotamme alkuvuodesta lisää tapahtumasta ja ilmoittautumislinkin!
Seuraa siis nettisivujamme ja sosiaalista mediaa. Tapahtumaan mahtuu n.
60 vierasta, joten varmista paikkasi vuoden vaikuttavimmassa
tilaisuudessa. 

Blogissa kirje
kanssamatkustajalle
“Tekin varmasti kuulette. Tekin
varmasti kuulette kokemukset ja
lähtökohtamme. Silti, virka-ajan
päätyttyä ei ammattimaisuudella
tunnu olevan väliä. Kerrot
ystävillesi, miten kauheaa työsi



Lue blogi täältä!

Hae jäsenyyttä täältä

on ja miten oikeastaan vihaat
työskennellä lasten kanssa. “ Lue
koko Ainon kirje
kanssamatkustajalle blogissa.

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.

Seuraathan meitä jo somessa?
Ota haltuun Osallisuuden ajan somekanavat saadaksesi ensimmäisenä
tietoosi tulevat tapahtumat ja tuotokset sekä pysyäksesi kärryillä
vauhdikkaassa menossamme! Joulukuussa olemme jakaneet
sometileillämme kehittäjäryhmän ajatuksia kohtaamisesta joulukalenterin
muodossa. Vielä on muutama luukku jäljellä, ja joulun jälkeen löydät nämä

https://osallisuudenaika.fi/blogi/2018/12/11/sinulle-kanssamatkustaja
https://osallisuudenaika.fi/jaseneksi/


Osallisuuden aika ry
anni.sunervo@osallisuudenaika.fi         
p. 040 085 0605
Pohjoinen Hesperiankatu 15 A, 00260
Helsinki

SHARE TWEET FORWARD

nuorten ajatukset myös kootusti nettisivuiltamme.  

  

Lämmin kiitos kuluneesta vuodesta kaikille: jäsenille,
yhteistyökumppaneille, nuorille ja toimintaamme muuten tukeville!
Rauhallista joulun aikaa ja palataan ensi vuonna uusin suunnitelmin
ja virkistyneinä ❤

      

https://www.instagram.com/osallisuudenaika/
https://www.instagram.com/osallisuudenaika/
https://www.instagram.com/osallisuudenaika/
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://preview.mailerlite.com/u1a5o6
https://twitter.com/intent/tweet?text=Osallisuuden+ajan+uutiskirje+4%2F2018&url=https%3A%2F%2Fpreview.mailerlite.com%2Fu1a5o6
http://pdf.mailerlite.com/removessl_hex/68747470733a2f2f707265766965772e6d61696c65726c6974652e636f6d2f753161356f36
https://www.facebook.com/osallisuudenaikary/
https://twitter.com/Osallisuudena?lang=fi
https://www.instagram.com/osallisuudenaika/

