
 

 
  

RAKKAUSKETJU  
– Lasten toiveita ja aikuisten tekoja rakkaudesta lapseen 

 
Lastensuojelujärjestö Pesäpuu ry:n 20-vuotisjuhlavuoden teemana on  
Tekoja –Rakkaudesta lapseen.  
 
Kevään aikana pidimme yllä rakkausteemaa 3–5-vuotiaiden lasten Kirahvipäivässä ja  
6–10-vuotiaiden lasten Salapoliisipäivissä. Kysyimme lapsilta: Mitä rakkaus on? Missä 
rakkaus tuntuu? Mitä aikuiset voivat tehdä, jotta lapsilla on rakastettu olo? Mistä 
tietää, että aikuinen välittää? 
 
Lasten ajatuksista ja toiveista tehtiin rakkausvideo, joka lähti kiertämään erilaisiin 
tilaisuuksiin ympäri Suomea. Rakkausketjun tarkoituksena on ollut herättää 
keskustelua lastensuojelusta, kuulla lasten ajatuksia rakkaudesta sekä haastaa aikuisia 
tekemään rakkauden tekoja lapsille heiltä saatujen ajatusten pohjalta. Rakkaus nousi 
puheenaiheeksi ja jokainen tilaisuus päätettiin haastamalla aikuiset tekemään 
konkreettisia tekoja lasten hyväksi.  
 
Rakkausketjun satamat  
 

• 22.8. Mikkeli: Rakkaus lastensuojelussa -tilaisuus, johon osallistui 
lastensuojelun ammattilaisia ja vastuuhenkilöitä, sijaishuollon perhehoitajia 
ja kuntapäättäjiä.  

 

• 12.9. Oulu: Kirahvi-koulutus lastensuojelun työntekijöille ja perhehoitajille  
 

• 19.9. Tampere: PRIDE-valmentajien työkokous 
 

• 19.9. Helsinki: Pieni ääni – iso asia -verkosto 
 

• 25.9. Tampere: Pesäpuun hallituksen kokous  

 
• 29.10. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö 

 

• 14.11. Helsinki: Pesäpuun 20 vuotta -juhla 

 



 

 

Mitä sitten luvattiin? 
 
Lastensuojelun sosiaalityöntekijät lupasivat kohdata lapsia enemmän ja antaa heille 
aikaa. He lupasivat myös tukea perhehoitajia, jotta he jaksavat tehtävässään. 
 
Perhehoitajat lupasivat osoittaa välittämistä ja huolenpitoa arjessa. 
 
Kuntapoliitikko lupasi viedä lasten ajatukset tiedoksi kuntapäättäjille, jotta 
päätöksiä tehtäisiin myös kokemustiedon pohjalta eikä esimerkiksi vain tilastoihin 
tai lukuihin perustaen.  
 
PRIDE-valmentajat lupasivat, että pitävät lapsinäkökulmaa ja lasten ääntä esillä 
PRIDE-valmennuksessa. He haluavat olla valmentajina rehellisiä, rohkeita ja 
vastuullisia sekä kohdata valmennettavan perheen siten kuin toivoisi perheen 
kohtaavan lapsen. 
 
Palveluntuottaja lupasi tehdä parhaansa, että lapsi saa itselleen sopivimman 
perheen ja perhe parhaan mahdollisen tuen.  
 
Pieni ääni – iso asia -verkosto teki kannanoton rakkauden kokemisen tärkeydestä 
sijaishuollossa.  
 
Pesäpuun hallitus lupasi kirjata rakkauden osaksi Pesäpuun uutta strategiaa ja 
edistää rakastavan sijaishuollon toteutumista.  
 
Sosiaali- ja terveysministeriö lupasi luoda sellaiset puitteet, että lasten kanssa 
toimivilla on mahdollisuus toteuttaa rakkauden tekoja. He lupasivat myös 
huomioida lasten ja nuorten äänen lapsivaikutusten arvioinnissa. 
 
Rakkausketju huipentui Pesäpuun 20 vuotta -juhlaan, jossa käytiin dialogia lasten 
tuottamien ajatusten pohjalta.  
 
Myös sinä voit olla osa rakkausketjua. Katso video ja mieti, mikä voisi olla sinun 
rakkauden tekosi lapselle, jonka kohtaat.  

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=y75uGyIgyQg

