
Osallisuuden aika ry - vaikuttavampaa lastensuojelua yhteiskehittämisen
avulla

Etkö näe kuvia? Klikkaa tästä...

Hei osallisuuden ajan uutiskirjeen tilaaja!
Luet parhaillaan Osallisuuden ajan 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.

Uutiskirjeen myötä Osallisuuden ajan toiminta jää pikku hiljalleen
kesätauolle ja palailee entistä ehompana elokuussa. 

 

Hyviä lukuhetkiä
uutiskirjeemme parissa ja
aurinkoista kesää!

Toivottaa Osallisuuden ajan
väki

 

 

 

 

 

 

Iloisia retkeilijöitä ryhmän
virkistysillassa

Osallisuuden ajan loppukevät
Osallisuuden ajan toimistolla on keväällä suunniteltu tiiviisti tulevaa ja
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yritetty kiteyttää ajatuksia hakemusmuotoon, kun STEA:an lähti toukokuun
lopulla niin perustoiminnan kuin uuden digitaalisen
kehittäjäryhmätoiminnan hakemukset. Peukut pystyyn, että kuulemme
hyviä uutisia joulukuussa!

Pelkkää toimistossa istumista ei kuitenkaan kevät ole ollut vaan
monenlaista on ehditty tehdä ja kokea. Oman ryhmätoiminnan lisäksi on
tavattu TUKENA-hankkeen Nuoret Suomessa turvapaikanhakijoiden
kehittäjäryhmää ja keskusteltu nuorten ajatuksista kohtaamiseen liittyen.
Nuorilta löytyi yhteisiä kokemuksia ja ajatuksia erilaisista taustoista
huolimatta. Lastensuojelun kokemusasiantuntijanuoria tavattiin Voima
vaikuttaa -verkoston foorumissa 4.5. Helsingissä. Foorumissa jaettiin
ajatuksia ja kokemuksia oikeuksista ja omista vahvuuksista. Tärkeää
keskustelua ja huomiota siitä, mitä lastensuojelu on itselle antanut ja miten
oman taustan voi nähdä myös voimavarana. 

Vantaalla ja Espoossa on käynnistetty omat lastensuojelun kehittäjäryhmät,
joissa Osallisuuden ajan Yonatan on mukana vertaisohjaajana. Vantaalla
ryhmään kaivataan lisää nuoria - jokaisen aktiivisen nuoren takana on
aktiivinen aikuinen, joten nuorten rekrytoiminen vaatii sisukasta puhumista
ja uudelleenpuhumista nuoria tapaavat ammattilaiset! Myös Espoon
ryhmään voi edelleen hypätä mukaan. 

Osallisuuden ajan kokemusasiantuntijat ovat mukana sosiaali- ja
terveysministeriön asettamassa työryhmässä, joka jatkaa vaativampien
lasten ja nuorten osaamis- ja tukikeskusten (OT-keskukset) valmistelutyötä.
Aiheeseen liittyen kokemusasiantuntijat olivat myös mukana THL:n ja
Soccan yhteiskehittämispäivässä pohtimassa nuoren palvelupolkua. 

Mukavia ja mieleenpainuvia yhteistyökuviota on ollut myös esimerkiksi
Pelastakaa Lapset ry:n kanssa, joiden kanssa on kuvattu videota nuorten
oikeuksiin verkossa liittyen (julkaistaan SuomiAreenassa!) sekä pohdittu
työpajassa oikeuksia lastensuojelussa ja niihin liittyvää verkkopalvelua. Ensi
ja turvakotien liiton kanssa pohdittiin turvallisuutta seurustelusuhteissa
kesäkuun alussa.

Heinäkuussa muiden vielä lomaillessa Aino osallistuu Pelastakaa
Lapset ry:n paneeliin SuomiAreenassa 19.7. klo 11:30-12:30.
Paneelin teemana on lapsen oikeudet digitaalisessa mediassa ja
paneeli striimataan!

Ryhmän terveiset
Osallisuuden ajan oma kehittäjäryhmä on jatkanut säännöllisiä tapaamisia
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joka toinen viikko. Ryhmä on myös saanut kevään mittaan uusia nuoria
mukaan, mikä on upea juttu! Uusien jäsenten myötä saamme tuoreita
ajatuksia ja näkökulmia, mikä vie myös ryhmää eteenpäin. Loppukeväästä
olemme muun muassa hahmotelleet vaihtoehtoista Esan tarinaa, joka
kertoo, miten Esan lastensuojelun polku olisi ideaalitilanteessa sujunut,
millaisia kohtaamisia siihen olisi kuulunut ja millaista apua Esa ja koko
perhe olisi saanut. Tästä kuulette lisää kesän jälkeen! 

Ryhmä järjesti myös ammattilaisille avoimen ryhmäkerran toukokuun
lopulla, jossa pohdittiin, mitä lastensuojelun tulisi olla erityisesti sijaishuollon
näkökulmasta. Illasta jäi tärkeimpänä asiana mieleen saumakohtien tärkeys.
Huomasimme pian työskentelyssä ammattilaisten ja nuorten kanssa, että
juttua riitti siirtymäkohdista enemmän kuin sijoituksen aikaisesta ajasta.
Nuoret kokivat, että nämä siirtymät, ns. saumakohdat, ovat olleet niitä,
jotka vaikuttavat jatkotyöskentelyyn valtavasti. Se, miten on ensimmäisen
kerran kohdattu lastensuojelussa, ja toisaalta myös se, miten on viimeisen
kerran kohdattu lastensuojelussa, jää nuorille mieleen. Panostetaan siis
näihin ja kiinnitetään huomiota lämpimään tervetuloon sekä tuettuun ja
valmisteltuun itsenäistymiseen. 

Ryhmään voi edelleen liittyä mukaan sen alkaessa taas elokuussa
22.8. klo 17 toimistollamme Töölössä. Syyskuun lopulla keskitymme
työskentelemään loppusyksyn samalla porukalla ja avaamme
ryhmän ovet jälleen uusille nuorille tammikuussa. 

Ammattilainen: muista kertoa
kehittämisestä ja
vaikuttamisesta
kiinnostuneelle nuorelle
ryhmästä!  Elokuussa
aloitamme yhteisellä
suunnittelulla, joka on
loistava hetki hypätä mukaan mahtavaan porukkaan. 

Opas osallisuutta
tukevan



Meidän oma valvontasuunnitelma – Opas nuorten osallisuutta
tukevaan omavalvontatyöhön lastenkodeissa

"Lähdin pois vain siksi, kun mulla on paha olo", sanoi
lastensuojelusta karannut nuori – Sadat nuoret karkaavat

lastensuojelulta vuosittain

omavalvontasuunnitelman tekoon
lastenkodeissa
Osallisuuden ajan kokemusasiantuntijat ovat viime syksyn ja kevään olleet
mukana kiinnostavassa yhteishankkeessa, jonka pohjalta on julkaistu opas. 

Lastensuojelun Keskusliiton julkaisema Meidän oma
omavalvontasuunnitelma - Opas nuorten osallisuutta tukevaan
omavalvontatyöhön lastenkodeissa kuvaa käytännönläheisesti, kuinka
lastenkodissa voidaan laatia omavalvontasuunnitelma yhdessä nuorten
kanssa. Sen sisällöt on tuotettu yhteishankkeessa, jossa on Lastensuojelun
Keskusliiton lisäksi ollut mukana Osallisuuden aika ry:n
kokemusasiantuntijoita, Nuoren oikeudet ja asema sijaishuollossa -hanke
sekä erään lastenkodin nuoria ja työntekijöitä. Tavoitteena oli luoda
omavalvontasuunnitelmasta nuorille
ymmärrettävä versio sekä vahvistaa nuorten omavalvontaa
koskevaa tietoutta. Oppaan voi maksutta ladata Lastensuojelun Keskusliiton
verkkosivuilta, linkki alla!

Osallisuuden
aika mediassa
Osallisuuden ajan
hallituksen jäsen ja
kokemusasiantuntija
Yonatan Gebrenegus oli Yle
Uutisten haastateltavana
22.5.2019
lastensuojelulaitoksesta
karkaamiseen liittyen.
Yonatan pohtii jutussa hatkaamisen syitä, joita voi esimerkiksi se, ettei koe
oloaan hyväksi ja turvalliseksi laitoksessa. Lue lisää artikkelista!

https://www.lskl.fi/verkkokauppa/meidan-oma-valvontasuunnitelma-opas-nuorten-osallisuutta-tukevaan-omavalvontatyohon-lastenkodeissa/
https://yle.fi/uutiset/3-10794587


Melissa esittäytyy
Tällä kertaa esittelemme uutiskirjeen
lukijoille Melissan, joka toimii
hallituksen jäsenenä ja
kokemusasiantuntijana sekä osallistuu
aktiivisesti kehittäjäryhmään.

Kuka olet ja miten tiesi löysi
Osallisuuden aikaan?

Olen Melissa Heenbatantirige ja opiskelen tällä hetkellä sairaanhoitajaksi.
Minulla on myös 10 vuoden kokemus lastensuojelusta, asiakkaan
näkökulmasta. Sittemmin kokemusta lastensuojelusta on kertynyt lisää
harrastuksen muodossa, Osallisuuden ajan toiminnassa.

Ollessani vielä jälkihuollon asiakkaana koin suurta ihmetystä monesta
asiasta lastensuojelussa, joita voisi kehittää muutoksilla ja
nykyaikaistamalla. Keskusteltuani sosiaalityöntekijän kanssa näistä asioista,
hän vinkkasi tulevasta jälkihuollon asiakasraadista ja kertoi sinne tulevan
vieras, josta voisin pitää. Tämä vieras oli Osallisuuden ajan
kokemusasiantuntija, joka kertoi heidän toiminnastaan. Mun mielestä koko
yhdistyksen toiminta kuulosti niin hienolta, kiinnostavalta ja just sellaiselta
mitä kaipasinkin, niin päätin käydä katsomassa meininkiä kehittäjäryhmän
kerralla ja sille tielle jäinkin.

Mitä Osallisuuden ajassa toimiminen antaa sinulle? 

Se on ehdottomasti yksi suurimmista voimavaroista sekä osana hyvinvointia
tasapainottamassa opiskelua ja työntekoa. Toiminnan avulla vaikuttaminen
on saanut aivan uuden merkityksen ja on todella palkitsevaa saada siitä
konkreettisia tuotoksia. Omat negatiivisetkin kokemukset saavat uuden
merkityksen, sillä ne pystyy kääntämään positiiviseksi ja tehdä töitä sen
eteen, etteivät ne toistuisi enää muiden nuorten kohdalla. Oma
lastensuojelun prosessi on myös selkiytynyt yhteiskehittämisen myötä, sillä
olen ymmärtänyt monen asian takana olevan järkeviä syitä. Näistä ihmisistä
on tullut minulle myös todella tärkeitä ja läheisiä, ikäänkuin toinen perhe.

Jos saisit muuttaa yhden asian lastensuojelussa, mitä muuttaisit? 

Jos saisin muuttaa yhden asian lastensuojelussa, niin yhteiskehittäminen
olisi jokaisen työntekijän työmentelmänä. Tällöin sen voisi viedä
automaattisesti yksilötasollekin, mikä mahdollistaisi avointa dialogia
työntekijän ja asiakkaan välillä, edistäisi osallisuutta sekä lisäisi



Lataa yhteisön kokemuspeli ja ohjeet täältä

vaikuttavuutta. Mielestäni jokaisella nuorella ja työntekijällä pitäisi olla
tähän mahdollisuus!

Yhteisön
kokemuspeli
Olemme käyneet kevään
aikana esittelemässä
yhteisön kokemuspeliä
Helsingin kaupungin
lastenkodeissa ja kiertue
jatkuu syksyllä. Tulemme
mielellämme pelailemaan
peliä lastenkoteihin yhdessä nuorten ja työntekijöiden kanssa, ota vain
yhteyttä, niin sovitaan aika! Peli toimii mainiona työvälineenä
yhteiskehittämiseen ja dialogiin ja sen avulla voidaan lisätä nuorten
osallisuutta lastensuojelussa.

Muistathan, että pelilaudan ja ohjeet voi ladata maksutta! Soccan
verkkosivuilla on myös kätevä matkaversio pelistä vaikka
kesäpelailuihin ulkona. Matkaversio on kehitetty Hyvösen
lastenkodissa. 

Nuorten päivä tulee
taas!
Valtakunnallinen Nuorten päivä
järjestetään vuosittain
lastensuojelupäivien yhteydessä ja se
kokoaa yhteen n. 13-21 -vuotiaita
nuoria, joilla on kokemusta
lastensuojelusta. Päivillä pääsee
tapaamaan muita nuoria ja
kehittämään lastensuojelua. Päivän
viesti viedään ammattilaisille
lastensuojelupäiville.

http://www.socca.fi/kehittaminen/lapsen_paras_-_yhdessa_enemman_-hanke/erityis-_ja_vaativimman_tason_palvelujen_uudistaminen/yhteison_kokemuspeli


Lisätietoja ja ilmoittautuminen täältä!

Hae jäsenyyttä täältä!

Päivä järjestetään 30.8. Tampereella ja sitä ovat järjestämässä
Lastensuojelun Keskusliitto, Pesäpuu ry, Osallisuuden aika ry, Icehearts ry
sekä Tampereen kaupunki. 

Tilaa esitteitämme
Voit tilata esitteitä toiminnastamme
omaan toimipisteeseesi lähettämällä
sähköpostia osoitteeseen
vilma.vahamaa@osallisuudenaika.fi.
Kerrothan sähköpostissa, kuinka
paljon esitteitä haluat ja
postitusosoitteen!

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

https://www.lastensuojelupaivat.fi/nuorten-paiva-2019/
https://osallisuudenaika.fi/jaseneksi


anni.sunervo@osallisuudenaika.fi 0400850605

Osallisuuden aika ry
Pohjoinen Hesperiankatu 15 A, Helsinki
Finland

SHARE TWEET FORWARD

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

Peruuta tilaus

vauhdikkaassa menossamme! Käy tsekkaamassa esimerkiksi kesäkuussa
jaetut yhteiskehittämisillan ajatukset siitä, mitä toiveita nuorilla on
sijaishuoltoon liittyen. 

   

Ota yhteyttä:
Anni Sunervo Projektipäällikkö
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