PESÄPUUN LASTEN OSALLISUUDEN UUTISKIRJE 2019
UUTISIA Kirahvi- ja Salapoliisityöstä
Alkuvuosi vierähti kovaa vauhtia tapahtumarikkaiden kuukausien myötä.
Tervetuloa lukemaan, mitä kaikkea olemme tehneet pienten lasten
osallisuuden parissa!
Osallisuus on monella lailla ajankohtainen aihe, niin hallitusohjelman, lapsistrategian
kuin lapsivaikutusten arvioinninkin myötä. Tarve osallisuudelle korostuu jatkuvasti,
mutta sen toteutumiseksi on yhä tehtävä paljon työtä. Lapset tarvitsevat aikuisia ja
palveluympäristöjä, jotka huomioivat heidät kokemuksineen yksilöllisesti tai
ryhmänä. Kirahvityölle ja Salapoliisitoiminnalle löytyy näin ollen perusteita ja
tarpeita.
Iso kiitos kaikille, jotka ovat työtämme mahdollistaneet ja myös tehneet sitä
kanssamme! Ilman yhteistyötahoja ei työllä olisi yhtä suuria vaikutuksia.
Kirahvit (3–5-vuotiaat lapset)
 Olemme tehneet kehittämistyötä yhdessä pienten kehittäjäkavereiden,
perhehoitajien ja asiasta innostuneiden työntekijöiden kanssa eri puolilla
Suomea.
 Yhteisen työn tuotoksina on syntynyt Kirahvi Mainion kirjasarja, johon lapset
ovat tuottaneet sisältöä. Sarjasta on julkaistu kaksi ensimmäistä kirjaa:
Tärkeä Koti ja Melkoinen Myräkkä. Syksyn aikana julkaistaan kaksi uutta
kirjaa: Viestivarpusen laulu ja Kiva Kaveri. Kirjat käännetään syksyn aikana
myös ruotsiksi ja ovat esillä Kirjamessuilla. Kiitos Elise Liikalalle kirjojen
upeasta kuvituksesta!
 Lasten kanssa olemme juhlineet Kirahvi Mainion 4-vuotissynttäreitä. Näille
synttäreillä lapset saivat kutsun ja pääsivät kokemaan synttärihumua. Katso
juhlatunnelmia: https://youtu.be/jdl-AdhNrWo. Jatkamme synttäreiden
järjestämistä kokemuksesta innostuneina.
 Pienten lasten osallisuuden sisältöalueet olemme koonneet yhden päivän
koulutukseksi, jossa tutustutaan uusiin työvälineisiin ja syvennetään pienen
lapsen kanssa työskentelyn taitoa. Seuraava Kirahvikoulutus on Oulussa.
 Syksyn aikana työ jatkuu mm. lasten ja aikuisten yhteisen valokuvaoppaan ja
Kirahvityön työntekijäoppaan merkeissä.
Salapoliisitoiminta (6–10-vuotiaat lapset)
 Kevään Salapoliisipäivissä on käsitelty Pesäpuun juhlavuoden teeman
mukaisesti rakkautta. Rakkaus puhututti lapsia paljon ja teemasta syntyi
video, esitteitä, kortteja, ajatuksia, ilmapalloja, kirjeitä, laulu sekä
Salapoliisien tekemä ja nimeämä taideteos Rakkauden triangeli. Kiitos
yhteistyötä kuvataiteilija Laura Dahlberg!
 Haastattelimme yhteensä 12 Salapoliisitoimintaa toteuttavaa työntekijää.
Saimme paljon arvokkaita käyttäjäkokemuksia ja kehittämisideoita Salapoliisi
Mäyrän mahdollisuuksista vaikuttaa lasten elämään. Tulemme viestittämään
tästä syksyllä lisää!







Kehitämme Salapoliisitoimintaa myös lapsen kanssa tehtävään
yksilökohtaiseen asiakastyöhön sopivaksi, jotta Mäyrä voi auttaa yhä
useampaa lasta. Huhtikuussa pidimme teemasta kehittämispäivän
työntekijöille. Kehittäminen jatkuu niin avohuollon kuin sijaishuollon
kontekstissa. Syksyllä järjestämme ensimmäisen Salapoliisi Mäyrä
yksilötyössä-koulutuspäivän
https://pesapuu.fi/tapahtumat/salapoliisimayra-yksilotyossa/.
Keväällä ilmestyi Salapoliisi Mäyrän kolmas laulu, Laulu ikävästä. Tuorein
laulu, Laulu rakkaudesta, valmistui elokuussa. Kiitämme upeasta yhteistyöstä
Salapoliiseja, jotka ovat osallistuneet laulujen sanoittamiseen, muusikoita
Sanna Kaisa Sundströmiä ja Leena Untamalaa taidoistanne ja sydämestänne
laulun tekemiseen sekä muusikko, videontuottaja Aapo Niinistä mahtavista
musiikkivideoista.
Laulu ikävästä: https://www.youtube.com/watch?v=NInqVFLy4pk
Laulu rakkaudesta: https://www.youtube.com/watch?v=fdMYE-ox5GQ
Elokuussa juhlimme kaikkia Salapoliisitoimintaan osallistuneita lapsia ympäri
Suomen. Konsertti järjestettiin Särkänniemessä ja siellä esiintyi Salapoliisi
Mäyrän Bändi. Juhlista jäi iloinen mieli ja kiitollisuus, että koolla oli lähes 100
juhlavierasta.

Pieni ääni, iso asia -verkosto
 Pesäpuun organisoima Pieni ääni, iso asia -verkosto aloitti toimintansa viime
syksynä, ja sen tarkoitus on ollut koota yhteen alle 12-vuotiaiden lasten
äänen puolestapuhujia.
 Jos haluat mukaan vaikuttamaan pienten lasten äänen pariin, tule mukaan
seuraavaan Pieni ääni, iso asia -verkostotapaamiseen 19.9. Helsinkiin.
Ilmoittautuminen: https://pesapuu.fi/tapahtumat/pieni-aani-iso-asia-19-919/.
 Pesäpuu ry yhdessä Pieni ääni, iso asia- verkoston kanssa kirjoitti kannanoton
koskien THL:n käynnistämää sijoitettuihin lapsiin kohdistuvaa tutkimus- ja
kehittämishanketta, josta alle 12-vuotiaat lapset oli rajattu ulkopuolelle.
Kannanotossa vaadimme perusteluja rajaukselle sekä alle 12-vuotiaiden
lasten mahdollisuutta päästä mukaan tutkimukseen YK:n Lasten oikeuksien
komitean yleiskommentti nro 21 pohjalta.
Rakkausketju
 Elokuussa käynnistyi Rakkausketju, jonka tarkoitus on Pesäpuun
juhlavuoden teeman mukaisesti nostaa esille lapsen tarvetta tulla
rakastetuksi. Rakkausketjussa haastetaan aikuisia tekemään rakkauden ja
välittämisen tekoja lapsille lasten ajatusten pohjalta.
 Rakkausketju ja päättyy Sosiaali- ja terveysministeriöön lokakuussa. Seuraa
tiedotustamme!

Raikkain yhteistyö- ja syysterveisin,
Lasten osallisuuden tiimi
Susanna Kalliola
Sari-Anne Paaso
Hanna Särkiö
etunimi.sukunimi@pesapuu.fi

